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 شكر وتقدير

يد،كأشكرهكالشكرجمأٞبدهكىوأىلا٢بمدكالتفإينأٞبدهللا،كأشكرهعلىٝبيعنعموكآالئو،
أسبابا٤بزيد من لديو لو، الذمكاف هللاكرعاه؛ دمحمعزبحفظو د. ا٤بشرؼ: فضيلة أشكر ٍب

بع أثناءالفضلي كجهده كقتو من كىبِب كالذم ا٤بطلوب، الوجو على الرسالة ىذه إ٪باز هللاُب د
ذلكُبموازينحسن كأسأؿهللاأفٯبعلى الرسالة، كاألجرإعدادم٥بذه ا٤بثوبة لو كأفيعظم ،اتو،

طالبانمنكأشكرقبلذلككالدمَّالعزيزين؛اللذينكاانكراء٪باحيُبىذهالرسالةابلنصحكالدعاء،
ٰب كأف ًبرَّٮبا، يرزقِب أف همفظهللا مكيشفيها، ا٣بتاـا، ٥بما كٰبيًٍسنى أخصابلشكر، أبف كيسرين

كالعرفافاب١بميلزكجٍبعلىدعمهاا٤بعنومكمساعدهتارلُبإكماؿدراسٍبحيثكانتخّبعوف
ّبا١بزاء،كاليفوتِبأفمنتشجيعكدعاءكصربكعطاءفجزاىاهللاعِبخالدراسيرلطيلةمشوارم

فلذاتأكبادمأنسالكمااالصادقةممندعواهتينسيافدلكالدامزكجٍباللذافأتقدـابلشكرإذل
إسحاؽكسرينكماريةكرًنكايسر(لتحملهماانشغارلعنهمفهممشعةحياٌبأسأؿ)أكالدماألعزاء

حياٌبهللاأف ُب كجودىم من ٰبرمِب ال موصوؿه، ُبكالشكر ٩بثلة ا٤بباركة العا٤بية ا٤بدينة ١بامعة
الفضلبعدهللاُبفتحأبوابالبحثاألكادٲبي للجامعة إذ كمنسوبيها؛ ا١بامعة، كككبلء مديرىا،

العلملسلوكو الرسال،كالعلمي،كتشجيعطلبة أسهمكساعدُبإٛباـىذه مىٍن ة؛ككذلكأشكركلَّ
كا٤بذاىبامنبدء العقيدة رئيسقسم الدكتوردمحمالبساطي٤بعاصرة هللاسلفضيلة يسرينمو كما

عبدالناصرمعارلمديرمركزالسعوديةد.رفافاب١بميلإذلاألستاذالفاضلكيشرفِبأفأسطركلع
ا٤بساعد الوكيل ميبلد بعدخضر عن للتعليم الطبلبية عليللشؤكف يبخل كدل أفادينكثّبا، الذم
 هللامنكل حفظو كجعلذلكُبميزافحبشيء، سناتوسوء رمز، للنجاحكمفتاحاالذمأعتربه

كماأتقدـابلشكرإذلإخواينُبهللا،حسيبوهللاجامعةكالنزكيعلىهللاأحداكمكسبللللخّبك
كماأشكركلَّمىٍنأمدَّينٗبالوقوفهمٔبانيبكدعواهتمالصادقةكحبهمالكبّبكارشادىمكنصحهمرل

.فجزاىمهللاخّبا،نمراجع،كمصادر،كمشورةعلميةأحتاجوم
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،فماكافمنصوابفمنهللا،كُبا٣بتاـ سبحانوكتعاذل،كماكافمنخطأفهذاجهديا٤بقلًٌ
 فمننفسيكالشيطافكهللاأسأؿأفيعينِبعلىالعملٗباعلمتكىٍفقمرضاتو،كأفيرزقِباإلخبلصى

كع قوؿو ،إنوكرليُبكلًٌ ا٧بمَّد،كعلىآلوكصحبوكصلىهللاكسلمعلىنبينذلك،كالقادرعليوملو
.كا٢بمدهللربالعا٤بْب،أٝبعْب
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 ملخص

مدبرا٤بلككا٤بلكوت،ا٤بنفردابلعزةكا١بربكتبيدهمقاليدالسماكاتكاألرضا٢بمدهللربالعا٤بْب،
لعفوالواسعكالعقابالشديد،منىداهفهوا٤ببدئا٤بعيد،الغِبا٢بميد،ذما،كمصايّبا٣بلقأٝبعْب

يعلمماالسعيدالسديد،كمنأضلوفهوالطريدالبعيد،كمنأرشدهإذلسبلالنجاةككفَّقوفهوالرشيد،
أشهدك،ظهركمابطن،كماخفيكماعلن،كماىىجينكماحىسين،كىوأقربإذلالكلمنحبلالوريد

اتقىهللافوقاه،كأشهدأفنبينادمحمعبدهللاكرسولوخّبخلقهللاأٝبعْب،أفالإلوإالهللاكرلالصا٢بْب
كآكاه، بنصره فأيده عليو كاعتمد فكفاه، عليو األنبياءكتوكل دمحمانكعلىٝبيع نبينا على صلي اللهم

الدينكعمنتبعهمإبحسافإذلرضهللااللهمعنالصحابةالطيبْباكسلمتسليمانكثّبانككا٤برسلْب ،يـو
شئتسهبل،اللهمالسهلإالماجعلتوسهبل ينفعنا،سهلأموان،كأنت٘بعلا٢بزفإذا ما كعلمنا

علمتنا ٗبا كانفعنا األكرمْب، أكـر بفضلككرٞبتكاي كعمبلصا٢با انفعا علما زدان أرحمكاللهم اي
أمابعد:يفقوقورلرلصدرمكيسررلأمرمكأحللعقدةمنلساينريباشرح،الراٞبْب
طرحتا٤بوضوعكبينتبطبلفٍبآراءكلمناإلابضيةكاألزارقةكالصفريةكالنجديةعقائدكذكرت
علىطريقةالسلفبلىي٧بدثة٨بالفةواليسأهنمرباىْبالأكدتابألدلةكأهنمعلىا١بادةكئهمادعا

الذمكاف النيبملسو هيلع هللا ىلصللحق ا٢باضرمهنع هللا يضرتوصحابعليو ٍبربطتبْبخوارجاألكؿكخوارجعصران
)داعش( ا٤بعاصر اإلسبلمي الفكر ُب كقسمتالفصوؿككأثرىم ُبٕبثي ا٤بستخدـ اتبعتا٤بنهج

فوسعتالدائرةُبا٤بقارنةبْباإلابضيةٯبمعكلالبحوثالٍبدرستُبالبحوثالسابقة،تقسيما
كالنجدية كالصفرية، بينكاألزارقة كأضفتا٤بقارنة كخوارجعصرانهم ا٤بعاصر اإلسبلمي كبْبالفكر

.لتتسعدائرةالفائدةكىذاىوىدُبمنىذاالبحثا٢باضر)داعش(
اللهمارزقناخشيتكُبالسركالعبلنية،كاجعلسرانخّبانمنعبلنيتنا،كاجعلعبلنيتناصا٢بة،كاختم

لقاؾ،بفضلناٗبايرضيكعنا،كاجعلخّبأايمنا كصلى،لككرٞبتكايمنالٱبيبمنرجاؾيـو
كا٢بمدكا٢بمدهللالذمبنعمتوتتمالصا٢باتهللاكسلمعلىنبينادمحمكعلىٝبيعاألنبياءكا٤برسلْب،

هللربالعا٤بْب.
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ABSTRACT 

 

The beliefs and opinions of said each of the Ibadi and Alozarqh and Asafrih and 

Najdia then raised the topic and demonstrated the invalidity of their claim that 

they are serious and confirmed the evidence and proofs that they are not on the 

way predecessor but is updated violation of the right as it was the Prophet, peace 

be upon him and his companions, God bless them And followed the 

methodology used in the research and divided the chapters division brings 

together all the research that studied in previous research, it widened the circle 

in the comparison between Ibadi and Alozarqh and zero, and Najdi and added 

comparison between them to widen the circle of interest and this is the goal of 

this research Thank God that His grace is righteous 
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 :خطة البحثمقدمة 
من يهده هللا فال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ ابهلل نستغفره نستعينه و إن احلمد هلل حنمده و 

شريك له وأشهد أن حممداً عبده  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الومن يضلل فال هادي له مضل له 
ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ102آل عمران:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱرسوله و 

 ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ1النساء:  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه
 َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب جب هئ

وشر ي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم فإن أصدق احلديث كتاب هللا ، وأحسن اهلد 70األحزاب: 
 (1)وكل ضاللة يف الناروكل بدعة ضاللة مور حمداثهتا  وكل حمدثة بدعة األ

 أما بعد:
 نع وميزهم األقسام، هذه جبوامع وشرفهم اإلسالم، سهام فةالطائ هلذه كمل  الذي هلل احلمد  

 وطريقة طريقته إىل وهداهم بسنته، ذكرهم وأعلى بكتابه، ورفعهم بدينه، هللا أعزهم حيث األانم، مجيع
 اليت ابلسنة، املتمسكة العادلة واجلماعة اهلادية، والعصبة الناجية، والفرقة املنصورة، فةالطائ فهي رسوله،

 وال حتويال، سنته عن وال تبديال، قوله عن وال بديال، - وسلم عليه هللا صلى - هللا برسول تريد ال
 ابتداع مستها عن يصرفهم وال احلداثن، تغري مستها عن يلويهم وال زمان،واأل األعصار تقلب عنها يثنيهم

 كل هاد .  (2)طرقها عن ويصرف عوجا، ويبغيها هللا سبيل عن ليصد إلسالمل كاد  من
 صلوات واملرسلون األنبياء إليه يدعو ما أول أن ووضوح جالء يف علينا يقص العظيم القرآن إن

 السنة هذه حكم وعلى ومظاهره، الشرك قومهم على ينكرونه ما وأول هللا، توحيد هو أمجعني عليهم هللا
 من والتحرز التوحيد، إىل ابلدعوة فعنيت ؛- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى - النبيني خامت بعثة جاءت الرشيدة

                                                           

خرجه أو ، ابب يف ُخْطَبةِ كتاب النكاح، (    2118( برقم) 456/3)  ،1ط ،عن ابن مسعود  سنن أيب داود ،أبو داود  (1)
ما يستحب من الكالم عند كتاب النكاح، ابب   (3277)( برقم89/6)  ،دط ،عن ابن مسعود ،الصغرى السنن ،يضا النسائيأ

  .النكاح
   (1/51)، 2ط  ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةالاللكائي  (2)
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 الكتاب يف ظاهرة العناية تلك لتجد وإنك معرفته، إىل احلاجة لشدة إال ذلك وما منه، والتحذير الشرك،
 .سائرون املنهج هذا على وحنن (1) الدين وأركان البعثة وأطوار

 جروا قد الدين هذا يف الداخلني نم واستقصاء حصرًا، تنتهي تكاد ال اليت الكثرية األمم إن
 واملأثورات اهاتواالجت األفكار من جمموعة نية بسوء أو نية حبسن قصد غري عن أو قصد عن معهم

فشوهت المتد لإلسالم بصلة  اليت احلزبية واالنتماءاتالسياسية  واالجتاهاتالقومية  واألساطري الشعبية
 .موأضعفت قواه مجال املسلمني

 كان  وإذا أكيداً، الزماً  أمراً  به الناس تعريف كان  شديداً، الشرك معرفة إىل االحتياج كان  إذا
 اخلري إىل اإِلرشاد وليس احلميدة، املفيدة النصيحة من فهو العقيدة؛ إقامة التعريف هذا على الباعث

 يف الساعون عنه يعدل ال وَسنن، حسن غرض كالمها  بل الضار، الباطل على التنبيه من أبوىل النافع
 وختليصه التوحيد إقامة إىل املسلمني بدعوة االهتمام على اجملددين املصلحني محل ما وهذا ُسنن، خري
 .(2) املشركني خياالت من

يف أو  مهلكة يف أرض دويةاتئه  أشبه ما يكون برجلاخلوارج  ومقاالتالبحث يف عقائد ن إ
بحث عن ابرة يأو ابرد يروي به عطشه يبحث عن ماء وهو ال يوجد فيها غري الرمال  قاحلة صحراء

م من فرق اليو ق بمل يو " : رمحه هللا بقولهابن حزم  وإليه يشري بسبب نذرة املصادر وشحها يف كومة قش
ميكن أن  ـ فكيفه456إذا كان هذا يف عصر ابن حزم املتويف  (3)" طفقاإلابضية والصفرية ال ارِج إِ و اخلْ 

 زماننا !!!يف لو أدرك فك ؟يف زماننا نقول
ومما جيب التنبيه إليه ابلنسبة لتأليف وتدوين اخلوارج أهنا شبه مفقودة متاماً اللهم  َعَدا إذا ميزان 
كتب اإلابضية منهم، فاخلوارج مل تعرف هلم كتب كسائر الفرق، وأكثر ما نرجع إىل مقاالهتم وآرائهم 

علمائنا من السلف الصاحل الرعيل  األحكام نستخرجه من بطون كتبالفقه و ومعتقداهتم بل حىت يف 
ألزموهم احلجة والبيان مع ق هبم ،ألهنم عايشوهم وانقشوهم و األول ومن جاء بعدهم من أئمتنا املوثو 

جزمنا اليقيين ما نقلوه عنهم صحيح وغري مبالغ فيهم ألن املؤرخني يتفقون فيما بينهم يف كثري من 
ن يف اختالف وتنوع األلفاظ ويستحيل تواطؤهم على أخبارهم بل إن مل نقل كل أحواهلم إال ما كا

                                                           

  ( 1/41)،1ط  ، رسالة الشرك ومظاهرهالميلي،  (1)
 (1/41) نفس املرجع (2)
   (145\4)د ط،  ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (3)
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الكذب وال جتتمع أمة النيب صلى هللا عليه وسلم على ضاللة، وقد تكون للخوارج كتب وآتليف مل 
أقوال اخلوارج إمنا عرفناها من نقل " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :هلذا و  تصل إلينا والعلم عند هللا وحده

 (1)"حنو هؤالء و الرافضة و لى كتاب مصنف كما وقفنا على كتب املعتزلة الناس عنهم مل نقف هلم ع
 عوة إليه منذ فجرخدمة اإلسالم علما وعمال وتعليما ود اجتهوا إىلاجلماعة و  فأهل السنة

وكالم من نقل عقيدة  ارهباومغ اإلسالم فاشتغلوا ابلتدوين والتأليف والتحديث ومحلوه إىل مشارق األرض
نجدية فلم تذكر هلم رواية زارقة والأما الصفرية واألو السلف وعلم أئمة الدين فأكثر من أن ميكن سطره 

وهذا كله خمالف   درايةال رواية وال ،التأليف احلروب ال إىل جنحوا إىل فهم على العموم ،وال تدوين
  مسالمه عليهملنهج األنبياء واملرسلني صلوات هللا و 

النسل و  وافساد احلرث فاخلوارج عامة قد جنحوا إىل إراقة الدماء فكان ديدهنم إزهاق األرواح
على  اعتكف على العلم أو صرب اأحد همعن يعرفومل  رب العاملني وتعطيل أحكام اآلمننيوإخافة 

التشنيع وهم دون شك أصحاب  ضية فقطاإلابخلوارج إمنا يذكرون عن ااملؤلفات  نقلواوالذين  مشاقه
صلى هللا عليه وسلم نفسي وكالم رسول هللا  كالم  م خملوق وكالم هللادهوالقرآن عن ؟والتشغيب كيف ال

مطعنهم وتكفري الصحابة من إمياهنم وانتقاص السلف اهتمامهم ونطح جبال احملدثني مطلبهم والرافضة 
لشياطني غايتهم وهللا تعاىل معاوهلم والقبور مستغاثهم والكذب ديدهنم والبهتان دندنتهم وعبادة ا

م ومثواهم على هلمعقودهم فلم يبق هلم من الدين إال السراب فحقيق أهنم كالب أهل النار وهي صفة ملآ
مع أقوام قد فسدت عقوهلم فأصبح لزاما علينا توضيح حقا إننا نتعامل ، مقرتفه مذهبهم ومشرهبم

فأهل السنة  ،ابملثال يتضح املقالو وإحكام األحكام الدقيق  وتدقيق هيات،يالواضحات وبيان البد
فال ندري أنعجب من استدالهلم  واملعتزلة عباد العقول املتناقضةواجلماعة مل يكونوا يوما أفراخا للجهمية 

فالعقول ، ابلعقل وتقدميه على الوحي وتركهم منهج السلف؟ أم نعجب ابستهزائهم هلما؟ وأحالمها مر
كالم هللا تعاىل البني الواضح وترد كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إهنا لفي أمر الفاسدة اليت ترد  

ويرمون نصوصهما  فنراهم يستهزؤون ابلوحيني القطعيني مومل يقف هذا اجلرم عند حده !!خطري
لعمري إنه مرض عضال، ومقت ووابل، من تلبس به فقد أغضب الواحد ، ابلسخرية اليت مل تبلغ حدا

                                                           

  ( 13/49)دط،  ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
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وهل خرجت اخلوارج واعتزلت املعتزلة ورفضت الروافض " أسكن نفسه الدرك األسفل من النار، و القهار
 (1)" ؟الفاسدتأويل ابل، إال سبعني فرقةقت األمة على ثالث و افرت و 

فهي اليوم تستغيث وتنتظر من يكشف عنها  إن هذه األمة ولألسف قد أصيبت ابلضر والشدة
ألن فعل اخلوارج شنيع ومستقبح وهم الذين حاولوا ويسرتجع هيبتها، الُغم ة ويوصلها إىل أعايل القمة 

وحبر من الدماء فكان السيف مسة من أبرز مساهتا فهو فعل  قطع الرؤوسنشر مبادئهم على جسر من 
العلماء واملشايخ الفضالء وكيف ال يكون قبيًحا وهم على مستقبح عند ذوي املروءة والشيم فضال عن 

فينبغي  الكبار فضال عن الصبيان الصغار؟ هذا الوضع املستهجن والدخيل على اإلسالم املغرر ابلرجال
ومن عن سفاسف األمور اليت تدنسه وتشينه  هبعدتللعاقل أن يسمو إىل معايل األمور اليت جتمله وتزينه و 

هذا غري صحيح  ،قد زعم بعض املفتونني أبن اخلوارج ليسوا كلهم من أهل الضاللاملؤسف حقا أنه 
وإمنا هو من املغالطات واحلجج اجلدلية الباطلة ولو قدر صحة ما زعموه مل يكن ذلك إال خاصا يف 

 .بل كان خروجا للتفاهم والتعاون وهو الصحيح(2)بعض أهل العلم كانوا قد أتولوا اخلروج ليس إال 
ا  ستداللالتباع واإلمنهج ان  إ اعرف احلق منا إو احلق ال يعرف ابلرجال، هو إتباع احلق ألن إمن 

احلق ما  (3)ن كنت َوحدك (إ)اجْلََماَعة َما َوافق احْلق وَ :كما قال ابن مسعود رضي هللا عنه   تعرف رجاله
ندور مع الدليل حيث دار وال "  فإننا وافق الدليل من غري التفات إىل كثرة املقبلني، أو قلة املعرضني،

فاحلق ال يوزن ابلرجال، وإمنا يوزن الرجال ابحلق،  (4)رجال، وال ننحاز ألحد إال للحق "نتعصب لل

                                                           

   (1/209)د ط،  ، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز  (1)
قال العالمة احملقق القاضي أبو بكر بن العريب األندلسي: " أما خروجهم إىل البصرة فصحيح ال إشكال فيه. ولكن ألي شيء  (2)

خرجوا؟ مل يصح فيه نقل، وال يوثق فيه أبحد ألن الثقة مل ينقله، وكالم املتعصب ال يسمع. وقد دخل على املتعصب من يريد الطعن 
ة وميكن أهنم خرجوا يف مجع طوائف املسلمني، وضم نشرهم، وردهم إىل قانون واحد حىت ال يضطربوا يف اإلسالم واستنقاض الصحاب

 العواصم من القواصم ،ابن العريب،فيقتتلو. وهذا هو الصحيح، ال شيء سواه، وبذلك وردت صحاح األخبار." أنظر بتصرف
ائشة رضي هللا عنها، فقد ندمت على خروجها، وكانت تبكي ( وقال العالمة احملدث األلباين:" ما يتعلق خبروج السيدة ع1/50)

بكاء مرا، حىت يبتل مخارها، وتتمىن أن ال تكون قد خرجت ذلك اخلروج. إن االحتجاج مبثل هذا اخلروج: أوال: هذا حجة عليهم؛ 
حابة الذين كانوا يف عصره؛ كابن ألنه مل يكن منه فائدة. اثنيا: ملاذا نتمسك خبروج سعيد بن جبري وال نتمسك بعدم خروج كبار الص

فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة، وتربئة القحطاين، عمر، وغريه، مث تتابع علماء السلف كلهم بعدم اخلروج على احلاكم." انظر 
  ( 1/118) د ط، ،دعوة وأتباع بن عبد الوهاب من هتمة التطرف واإلرهاب

  ( 1/22)  د ط، ،واحلوادثالباعث على إنكار البدع أبوشامة،  (3)
  ( 1/43) د ط، ، التوسل أنواعه وأحكامهاأللباين،  (4)
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قول أو فساده، بل كل قول حيتج له خال الوجمرد نفور النافرين، أو حمبة املوافقني ال يدل على صحة 
سريرته الرجل خملصا وأن  أن من زعم لو زعمو ل الرجحيتج ابال قول النيب صلى هللا عليه وسلم فإنه 

َبَة، قَاَل: مسَِْعُت ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، يـَُقوُل: " ِإنَّ أاَُنًسا َكانُ ف ،حسنة وا عن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعتـْ
َا ََنُْخذُُكُم اآلَن يـُْؤَخُذوَن اِبلَوْحِي يف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َوَسلََّم، َوِإنَّ الَوْحَي َقِد انـَْقَطَع، َوِإمنَّ

َنا ِمْن َسرِ  ُ حُيَاِسبُُه  ،يَرتِِه َشْيءٌ مبَا َظَهَر لََنا ِمْن أَْعَماِلُكْم، َفَمْن َأْظَهَر لََنا َخرْيًا، أَِمنَّاُه، َوقـَرَّبـَْناُه، َولَْيَس إِلَيـْ اَّللَّ
ْقُه، َوِإْن قَاَل: ِإنَّ َسرِيرَتَُه َحَسَنٌة " نعيم ابن قَاَل و  (1)يف َسرِيَرتِِه، َوَمْن َأْظَهَر لََنا ُسوًءا ملَْ ََنَْمْنُه، َوملَْ ُنَصدِ 

إذا فسدت اجلماعة فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك : "محاد
بسبب اإلعراض عن الدليل واالعتماد  ولقد زل:" وقال الشاطيب رمحه هللا (2) " ماعة حينئذأنت اجل

أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعني واتبعوا أهواءهم بغري علم فضلوا عن  على الرجال
 ىك ُّٱٱٱغري احلقال و  ابحلق إالال شدة عدد وال عدة وال قوة و  الرجال فال ينفع مع (3)"سواء السبيل 
 َّ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 خف حف ُّٱقال  90األنعام: َّ مف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱ :قال تعاىلو  195:الشعراء

السنة منا مبوافقة الكتاب و إن العربة ابملنهج ال ابألشخاص فإن احلق ليس بكثرة الرجال و مل يقل هبم ألو  َّ
خاصة يف أوقات  إذا كانوا رابنيني يُعرف احلق ابلرجال يف مواطن كثرية وقد ،على فهم سلف األمة

، ففي نفساأل ما هتواهوالتباس  التباس احلق ابلباطل ،الفنت، فإن  أوقات الفنت أوقات اشتباه والتباس
ويُقرتب هبم  يُعرف هبم احلق على احلقالعامل دليل  مثل هذه األوقات واحملن وانتشار الشبهات يصبح

وهلذا  (4)"الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل وإذا أدبرت عرفها كل جاهل : "قال احلسن البصري  احلق من
ين يف معىن قال جماهد : هم الذين يرب ون الناس بصغار العلم قبَل كبارِه. فهم أهل األمر والنهي ""الرابَّ
وعن ابن  .ويـَُربُّوهنم عليها عن علي رضي هللا عنه قال: هم الذين يغذون الناس ابحلكمةو  واألخبار،

 نعم هؤالء (5)": هم الفقهاء العلماء احلكماء.قاال وعن قتادة وعطاء عباس قال: هم الفقهاء املعلِ مون

                                                           

 ( كتاب الشهادات، ابب الشهداء العدول،.2641برقم)( 3/169) د ط، ،صحيح البحاري،البخاري   (1)
 (3/308، د ط، )إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  (2)
  ( 2/863)  د ط، ،االعتصام الشاطيب، (3)
  ( 4/322) د ط، ، التاريخ الكبري البخاري، (4)
  ( 3/56)  د ط، ،جامع املسائل، ابن تيمية (5)
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إمنا يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت؛ فأما إذا أقبلت فإهنا تزين  ن الفنتإ" ةاملقتدى هبم عند الفتنهم 
الناس ما فيها من الشر واملرارة والبالء صار ذلك مبينا هلم مضرهتا وواعظا ويظن أن فيها خريا؛ فإذا ذاق 

من الشر وال عرفوا مرارة الفتنة حىت  هاهلم أن يعودوا يف مثلها والذين دخلوا يف الفنت مل يعرفوا ما في
 ولِ ــــــــــ... تـَْبُدو بِزِيَنِتَها ِلُكل  َجهُ  ةً ـــــــــفَتيَّ احلَْرُب أو َل َما َتكوُن  (1) " وقعت وصارت عربة هلم ولغريهم

َيْت َوُشب  ِضرَاُمها                                   ... عادْت َعجوزاً غرَي ذاِت خليلِ  حىت إذا محَِ
 (2)يلِ ــــــــــوالتـ ْقبِ َمْكُروَهًة للشَّمِ   َرْت ... ـمَشطاُء َجز ْت رَأَسها َوتـََنك                                   

 مع وجود بل يشرتط آخر بني أقواهلم العلماء وإحداث قول علىلتمرد ابننا حنرض أوليس املقصود 
وكل قول ينفرد به املتأخر عن املتقدمني، ومل يسبقه إليه أحد منهم، "  ن يكون قال به عامل رابينأالدليل 

 (4)«إايك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام »: هللارمحه كما قال اإلمام أمحد (3)"فإنه يكون خطأ
ا  أيضا وليس املقصود أهل العلم والسن ة ولو قل  عددهم ففي أوقات يتبع أن يتبع الشخص أي  أحد وإمن 

الطائفة الفرقة الناحية و و هم اجلماعة وهم احلق فهللا راايهتم  رفعالفنت يصبح أهل العلم والسنة الذين 
ابن القيم :" فإن العصر إذا كان فيه عارف ابلسنة داع إليها؛ فهو احلجة وهو اإلمجاع  قال ،املنصورة

وهو السواد األعظم، وهو سبيل املؤمنني اليت من فارقها واتبع سواها واله هللا ما توىل، وأصاله جهنم 
النومة اليت وليس هذا ابألمر الوحيد الذي فرطت فيه األمة. فمىت ينتبهون من هذه  (5)وساءت مصريا"

تبعدها عن و إن من أخطر األدواء اليت تودي حبياة األمة إىل اهلاوية "  نومة القرب؟  كاد أمرها جياوز أمد
هو الرتف، وما أدراك ما الرتف؟ داٌء عضال، ومقٌت ووابل، يقتل النخوة، ويقضي على علماءها 

مة، ويفرز غثاًء متصكعًا يعيش بال البطولة، وخيمد الغرية، ويفرز الوهن، ويكبت املروءة، ويضعف اهل
  عقل وال علم وال تفكري، يف أتنٍث مل يبق معه إال أن تلحق بصاحبه اتء التأنيث أو نون النسوة!

ن االستقامة على الدين غالبًا ال تكون مع حياة الرتف والسرف، ألن هذا النوع من احلياة يورث إ
فصحة القلوب واألرواح موقوفة على آالم األبدان  الرخاء!القلوب قسوًة وجفاء، وقلَّ من يشكر عند 

ومشاقها وقد حجب هللا سبحانه أعظم اللذات أبنواع املكاره وجعلها جسرا موصال إليها كما حجب 
                                                           

 .  (4/409) د ط، ،منهاج السنة النبويةابن تيمية،  ،بتصرف (1)
 اِبلضم(« فـُتَـيَّة»  بـَْعُضُهمْ )َوَرَواهُ  (1/401)  د ط، ،الكتاب ، سيبويه،يَكِرَب أنظر َمْعدِ  بنُ  َعْمُرو قائل األبيات (2)
 (1/360، )1، طالفتاوى الكربىابن تيمية،  (3)

 .( 1/245)  د ط، ،مناقب اإلمام أمحدابن اجلوزي  (4)
 . (1/70)  د ط، ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن القيم، بتصرف  (5)
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ن النعيم ال يدرك أب العقالء قاطبة قالأعظم اآلالم ابلشهوات واللذات وجعلها جسرا موصال إليها وهلذا 
ِإْذ اْلمَصاحل واخلريات َواللَّذَّات ، ه اللذات تنال ابلراحة وأن من آثر اللذات فاتتابلنعيم وأن الراحة ال

َها ِإالَّ على جسر من التـََّعب وإمنا جعلها دارا  والكماالت كلَها اَل تَنال ِإالَّ حبظ من اْلَمَشقَّة َواَل يعرب إِلَيـْ
  (1)" بسقمها حكمة منه ابلغةملها بلذهتا وسرورها أبحزاهنا وغمومها وصحتها آممتزجا 

بل جاعت  أما السلف مل جيعلوا مهَّهم حشو البطون وال لبس احلرير وال اإلغراق يف النعيم
من متام نعمة هللا على "وعليه  اثبتني توحيدللزالوا دعاة  االبطون، وحفيت األرجل، وعريت الظهور، وم
يلجؤهم إىل توحيده، فيدعونه خملصني له الدين، ويرجونه عباده املؤمنني أن ينزل هبم من الشدة والضر ما 

واإلانبة إليه، وحالوة عليه من التوكل  ال يرجون أحدا سواه، فتتعلق قلوهبم به ال بغريه، فيحصل هلم
وذوق طعمه، والرباءة من الشرك، ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال املرض واخلوف، أو اجلدب اإلميان 

 .فإذا كانت احلقائق، كانوا هم الرجال (2)ألهل التوحيد املخلصني هلل "والضر؛ وما حيصل 
أحوال ساة و قلبنا يتفطر مما جنده من مأعندما نتكلم يف هذا الباب  العليم اخلبري أنه يشهدو 

ما زالت أمة فكانت و فهنا شعب حيرق وهناك يغرق  اجراح اليت ال حتسد عليهاملسلمني من أحزان و 
يندى هلا جبني ر اللوعة اليت تـَْفرِي األكباد و وتكتوي بنا دائها وْيالت األايم من االضطهادتتجرَّع مع أع

فقد جيدان أحدهم نتكلم حبروف ختاطبهم بشفيت القلوب ولسان  هللا نفرح أبحزانناو أهل اإلميان فلسنا
ال وال طلبا للنزال و ة وأمل ال حبا يف تتبع العورات وال تفكها ابلسوءات احلال ال املقال فنتكلم بشفق

 من ابب النصح إمنا هوخذالان للقائمني يف وجه الصائل و ال وال نصرة ألنظمة الباطل و يف اجلدال  ابتغاء
ا كموجعلت طريقة نقاش املسائل طريقة حوار هادئ وهادف وهو الثمرة من البحث،   ،إظهارا للحقو 

 (3). لتحذو إن حذوت على مثالإال  .وما أحذو لك األمثال  ،استخدمت األمثال واحلكم من ابب
، فإنه التعليمه من األثر يف الدعوة والرتبية و لللتشويق أسلوب من األساليب الناجحة ملا  األمثالفضرب 

قول إىل أن أعزو كل جاهدا واضع توحاولت يف حبثي هذا املأوقع يف القلب وأقحم للخصم األلد، 
، ألن يف ذلك (4)بركة العلم عزو كل قول إىل قائله "ألن "من سبيال  صاحبه ما استطعت إىل ذلك

                                                           

 (.1/250)  ط، د ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ، ابن القيم،بتصرف(1)
 .( 1/15) ،1ط  ، املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالمالقاسم،  (2)
 (.3/240دط، ) ،البيان والتبينيأنظر، اجلاحظ،  ،إذا رأى املنصور متثل هبذه األبياتبن مسلم العقيلي كان اسحاق ( 3)

 ( .14/66)  د ط، ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةاأللباين،  (4)



8 

 

اْلُمَتَشبِ ُع مبَا مَلْ يـُْعَط، َكاَلِبِس ثـَْويَبْ :»ترف عاً عن التزوير الذي أشار إليه النيب  صل ى هللا عليه وسل م يف قوله 
وضده املتشبع مبا مل يعط وهذا من شؤم اإلعراض  كل  قول إىل قائلهحالة  إن من بركة العلم إف (1) « ُزورٍ 

الذي سند إىل صاحبها فهي لقيطة كالطفل املنبوذ تن كل فائدة مل أل" طةفهي كاللق ل العلماءاقو أعن 
أسند فقد أحال ومن أحال فقد ا من ميقد قيل قدو  فاألسناد تربئة للذمة (2)ال يُعرف أبوه يف املنتسبني"

 الوسط يف األمة هماجلماعة أهل السنة و ف "وهلذا كان اإلميان يف قلوهبم كاجلبال (3) عهدتهرئت ذمته و ب
م وسط يف ابب صفات هللا سبحانه وتعاىل بني أهل التعطيل كما أن األمة هي وسط يف األمم وه

  (4)"اخلوارجأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني الروافض و يف اجلهمية وبني أهل التمثيل املشبهة و 
ت جبمع هذا البحث املتواضع علنا نظفر قمالزما  هواجبا وكشف الرد على أهل البدعوملا كان 

؛ ها ملنهج األنبياء وعقيدة السلفبيان خمالفتو اخلوارج  على أخطاء للتنبيه العاملنيالعلماء وحنشر مع 
" :النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَليه َوَسلَّمُ ، وَعَماَل بقوِل الغلو واجلفاءواقتبست قبساٍت من ضوئهم ُمتَـَوسِ طًا َبنْيَ 

يُن النَِّصيَحُة قـُْلَنا ِلَمْن؟ قَاَل َّللَِِّ َوِلِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه َوأِلَئِمَِّة اْلُمْسِلِمنَي َوَعامَِّتِهْم   (5)"الدِ 
 اِبَّللَِّ قـُوََّة ِإالَّ  اَل َحْوَل َواَل وَ ، دى والنور وتفصيل كل شيء وبيانهفصلوات هللا وسالمه على من جاء ابهل

 واحلمد هلل رب العاملني اْلَعِليِ  اْلَعِظيمِ 
 :سبب اختيار املوضوع

لذلك فقد اهتم الكثري و  يف القدمي واحلديث املهمة املوضوعاتمن  اخلوارجموضوع  إن ،ابدئ ذي بدء 
عونه هللا وتوفيقه و  ذنإبوسيكون حبثي ، آرائهم حوهلاأقواهلم و اختلفت وخاضوا فيه و  من العلماء هبذا

 اخلوارج اإلابضية واألزارقة آراء):قد أمسيت أطروحيتو  املرجوحهذه األمور مبينا فيها الراجح و  منصب لكل
 اسة مقارنةدر  صر )داعش(االعتقادية وأثرهم يف الفكر اإلسالمي املعا عتقاديةالا اتوالنجد والصفرية

                                                           

 كتاب النكاح ، ابب الغرية .(  7/35)( 5219)  د ط، ،صحيح البخاري لبخاري،ا (1)

ر الّشيخ العااّلماة عاْبد الّرمحن ْبن حْيياي املُعاّلِمّي الياماين، الِعْمرَان (2)  . (1/41)  د ط، ،آَثا
 .(1/3) د ط، ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدابن عبد الرب،  (3)
 .(3/141) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
( اَبٌب )َما َجاَء أَنَّ اأَلْعَماَل 43( برقم )22/1)، 1، طَأيب َوقَّاٍص رضي هللا عنهعن َسْعِد ْبِن  ،ح البخاريصحي ،البخاري (5)

( 205)برقم( 53/1) د ط، ،ٍم الدَّارِىِ   رضي هللا عنه َعْن مَتِي ،صحيح مسلم ،خرجه مسلمأ، و (ِة َوِلُكلِ  اْمرٍِئ َما نـََوىاِبلنِ يَِّة َواحلِْْسبَ 
يَن النَِّصيَحُة (ابب )ابب بـََيانِ   .  أَنَّ الدِ 
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  :تمهيدال

فنجد األشعري مثالً يعد فرق اخلوارج  د اخلوارجيف عد قد اختلفوان العلماء أالدارس هلذا املوضوع جيد 
وقد تصل إىل أكثر من ثالثني  وبعضهم سبعاً، وآخرون مخساً وعشرين، أربع فرق، وغريه يعدها مخساً،

األربعة عن غريها ألهنا تصرت على هذه الفرق قوقد ا والواقع أنه يصعب معرفة عدد فرق اخلوارج فرقة،
 (1)الباقي تندرج حتتهاهم فرق اخلوارج و األصل وأهي 

وكل األصناف  والنجديةوالصفرية  واإلابضية وأصل قول اخلوارج إمنا هو قول األزارقة): قال األشعري
 (2)(والنجدية فإمنا تفرعوا من الصفرية سوى األزارقة واإلابضية

 هي: و ه إىل أمور ويرجع االهتمام هبذا املوضوع واالختالف في :سبب االهتمام هبذا املوضوع

 تعاىل  ر حول أمساء هللا وصفاته تبارك و ألن املوضوع يدو  ـ1

اجلماعة ظلما هل السنة و ألف وحقيقة اخلوارج الذين ينتسبون السلااللتباس بني عقيدة و  اخللطكثرة -2
 عند األمة اإلسالمية   وزورا

خلوارج فنعم أما بني ابني فرق  ، فأمااالعتدالاإلابضية هلا الوسطية و أن  ينتشر بني بعض الناس-3
 الفرق اإلسالمية فال

وأهنم ليسوا على  تفرقة بينهميف ال والصفرية، والنجدية األزارقةو اإلابضية من تعريف عقيدة  يرتتبما  ـ4
      متفاوتةبل خمتلفة و  عقيدة واحدة

 اخلوارج قيدةععلى  هنمأبوالصفرية، والنجدية األزارقة اإلابضية و قول الراجع يف عقيدة -5

                                 عقيدة السلف                     ي ه اإلابضيةن أالناس ظن كثري من بعض الدول يف اإلابضية عقيدة ملا انتشرت -6

 ةواخلليقكما يف احلديث شر اخللق فرقة اخلوارج من أشر الفرق على اإلطالق  -7

                                                           

 (  59)ص : أمساء اخلوارج  الرابع  املبحثراجع ا (1)
 .(1/101)  د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (2)
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 اخلوارجوأهنم على عقيدة  والصفرية، والنجديةاألزارقة اإلابضية و إظهار حقيقة متأخري -8

  تفصيالو  صحابه رضي هللا عنهم من اخلوارج مجلةأيه وسلم و النيب صلى هللا علتربأ -9

وأشدهم  اخلوارجمن أكرب رموز  ونيعترب والصفرية، والنجدية األزارقة اإلابضية و إن مشكلة البحث: 
مقارنة دراسة وافية وشاملة -حسب علمي -وجد ي، وال يف بعض اجلماعات أتثريًا يف العصر احلاضر
تباذر ، ولذلك وفرة كتبهما املطبوعة وانتشارها ، خاصة معوالصفرية، والنجديةبني اإلابضية واألزارقة 
 :وهيتساؤالت إىل ذهين جمموعة من ال

 ؟من اخلوارجواألزارقة والصفرية، والنجدية اإلابضية هل -1

 ؟كانوا على عقيدة سواءوالصفرية، والنجدية   األزارقةو  اإلابضيةهل -2

 ؟أم العكس اإلابضية أشر من األزارقةهل -3

 ؟أسالفهماليوم أهنم على عقيدة اإلابضية هل حقيقة متأخري -4

 ؟من غريها أهل السنةقرب إىل من بني هذه الفرق األربعة -5

 ومن هنا كان اختيار هذا املوضوع واحلمد هلل رب العاملني 

عرب الرجوع  النقدي،و  يتاتبعت يف دراس أين هو املنهج الذي سرت عليه يف البحثمنهج البحث : 
النصوص وأحاول أن أقارن بينها واختار منها  أذكر، حيث أهل العلم كتب من   تيسر يل الرجوع إليهما 

  ماعتمدت عن من نقل عنه  من الفرقمامل أجد القول مع ذكر الدليل و  من األقوال اه األصح ما أر 
إذا نقلت كالما جعلته بني معكوفني وما كان داخله و من أهل الفن واالختصاص من املعتمدين 

حلاقه و من كالمه أنه حديث بسياقه حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وذكر ابملعىن أو يفهم 
خترجيه واكتفيت ابإلحالة العامة لقائله و أما اآلايت فأخرجتها كلها بال استثناء داخل  استغنيت عن

هي قليلة جدا  لكن ختتلف ول عن العلماء يف بعض املواضيع و املعكوفني وخارجه وقد أكرر بعض النق
 فأعدهتا لألمهية واحلاجة إليها    والعنوان  املناسبة
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الصفرية، و  األزارقةوآراء اإلابضية و عقيدة الغرض من البحث بيان كل من  :وأهدافه غرض البحث
يف مسائل العقيدة وذلك من خالل عرض أقوال العلماء  ما يتعلق هبمو  بيان الفرق بينهموالنجدية و 

وجه الداللة من األدلة مث مناقشة تلك األدلة ومن مث بيان القول األرجح يف املسألة من خالل وأدلتهم و 
 يل األقوى.الدل

الفرق و والنجدية األزارقة والصفرية وآراء اإلابضية و عقيدة هذا البحث يعرض مسألة : مهية البحثأ
 إطناب وال إخالل إن شاء هللا وميتاز جبمع أقوال العلماء من مسائل العقيدة من غري ما يتعلق هبمو  همبين

ليل األقوى مث هذه األقوال حسب الدعرض ذلك مث الرتجيح بني وأدلتهم واستدالهلم والردود عليهم و 
 وجهة نظره يف هذه املسائلبيان رأي الباحث و 

سأتبع يف حبثي هذا املنهج الوصفي التحليلي حيث سأقوم بعرض أقوال طريقة الكتابة يف املنهج: 
العلماء وأدلتهم واستدالالهتم والردود عليهم مث أحلل تلك األقوال مث أبني القول الراجح حبسب قوة 

لدليل مع عزو اآلايت إىل سورها وختريج األحاديث واحلكم عليها من كتب احلديث املعتمدة لدى ا
أهل العلم مع االكتفاء بصحيح البخاري وصحيح مسلم إن ورد احلديث فيهما وإن مل يرد فيهما أقوم 

خ األلباين بتخريج احلديث عند غريمها مث ذكر درجة احلديث عند من حكم عليه من أهل العلم مثل الشي
 وغريه من العلماء 

ما أمجع أقوال العلماء يف عقيدة وآراء اإلابضية واألزارقة والصفرية، والنجدية اجلهد املبذول يف املنهج: 
مع بيان أقوال العلماء يف هذا  يف مسائل التوحيد والفرق بينهم وما يتعلق هبم استطعت إىل ذلك سبيال

إن احتجت إىل ذلك مث أبني القول الراجح من تلك األقوال  والسنةاملوضوع وأذكر أدلتهم من الكتاب 
 من خالل الدليل األقوى.

والصفرية، والنجدية األزارقة آراء اإلابضية و و لقد تناول العلماء موضوع عقيدة  :الدراسات السابقة
لعلماء كتب ا  مذاهبهم فلقدوكثرت أقواهلم و  وخاضوا فيما يتعلق هبم من مسائل الفرق بينهمو  مقارنتهمو 

 هذه الكتب  على غرار اكشيخ اإلسالم بن تيمية وابن القيم وغريمهيف ذلك كتب أو ضمن كتبهم  

 (دراسة وحتليل –مي عند اإلابضية التأويل الكال) –1 

 قدمت هذه الرسالة استكماالَ احلصول على درجة املاجستري يف العقيدة 
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 امللك سعودبقسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية جامعة 

 عبد هللا بن علي الطعيمي :إعداد الطالب 

 هـ  1425محدان بن حممد احلمدان : إشراف الدكتور

 )اخلوارج اترخيهم وآراؤهم( – 2

 غالب العواجي، : إعداد الطالب 

 .هـ غري مطبوعة1399رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، 

 ()اإلابضية عقيدة وفكرا   – 3

 هـ.1402رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، عبد الرمحن املصلح : إعداد الطالب

 )اخلوارج يف العصر األموي( – 4

 سليمان السويكت، : الطالب إعداد 

 .هــ غري مطبوعة1399رسالة ماجستري، جامعة اإلمام حممد بن سعود، 

 ـ )اخلوارج دراسة ونقد ملذهبهم( 5

م حممد بن سعود، العقيدة، السعدي، رسالة ماجستري، جامعة اإلماانصر بن عبد هللا : إعداد الطالب
 ، غري مطبوعة.هـ1404

  فجزاهم هللا عنا كل خري   بة العلموطل فاضلاألغريهم من و 

وآراء ولقد اقتصرت على هذه البحوث العلمية عن غريها ملا وجدهتا أقرب لبحثي من حيث طرح عقائد 
 .لعلمية واملقارنة بني العقيدتنيحيث الدراسة ا لكن تباينت مناإلابضية واألزارقة 

 :  اتضح يل ما يليمادهتا و  البحوث العلميةهذه التمعن يف مغزى  وبعد

                                (حتليلدراسة و  –الكالمي عند اإلابضية  التأويل) :األول الكتاب 
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 يف األمساء  ابضيةإلامتاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر عقيدة السلف وعقيدة ا -(أ 

 ابضيةاإل منأهداف دراسته كانت منصبة يف تقرير عقيدة السلف وإبطال عقيدة اخللف  -(ب

 حبيث أن القارئ يسهل عليه البحث   علميةبطريقة ل البحث واملنهج املستخدم فكانت وأما فصو 

 أما النتائج املتوصل إليها فهي كثرية وأمهها ثالثة   ـ (أ 

 إثبات عقيدة السلف يف األمساء والصفات-1

   يف األمساء والصفات  االابضية إبطال عقيدة - 2

 بدعيةوإثبات أهنا عقيدة  احلقاليوم هي عقيدة  ابضيةن اإلأإبطال ادعاء  -3

 :جه الشبه وأوجه اخلالف فهوما يليأو  ـ (ب

 ا وبني األزارقة يف املقارنة بينه واختلف اإلابضيةتشابه يف طرح موضوع عقيدة 

 الباحثفقد بسط  طلبة العلم أما وجه االستفادة من هذه الرسالة فهي كثرية جدا وهلا قبول عند  -(ج
 ةاإلابضيبطل عقيدة أيف بيان عقيد السلف ونبذ و 

 : )اخلوارج اترخيهم وآراؤهم(الكتاب الثاين

ابضية وعقيدة اإل اخلوارج عموما  اتريخ و آراء  امتاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر -أ (
 يف األمساء والصفات وابألخص يف أتويلهاضمنا   و األزارقة 

أهداف دراسته كانت منصبة يف تقرير عقيدة السلف وإبطال عقيدة اخللف وابألخص عقيدة  -ب(
 األزارقةو  ابضيةاإلاخلوارج مبا فيها 

 البحث  ى القارئ يسهل عل سلسة حبيث ول البحث واملنهج املستخدم فكانت بطريقةأما فص

 أما النتائج املتوصل إليها فهي كثرية وأمهها ثالثة   ـ أ (

 الصفات إثبات عقيدة السلف يف األمساء و -1
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 يف األمساء والصفات    اخلوارجإبطال عقيدة  - 2

 اليوم هي عقيدة احلق وإثبات أهنا عقيدة بدعية األزارقةو  ابضيةن اإلأإبطال ادعاء  -3

 :جه الشبه وأوجه اخلالف فهوما يليأو  ب( ـ

 ها ميف املقارنة بينألزارقة واختلف او اإلابضية اخلوارج  تشابه يف طرح موضوع عقيدة

الباحث فقد بسط ة جدا وهلا قبول عند طلبة العلم أما وجه االستفادة من هذه الرسالة فهي كثري  -ج(
 طوائفهاجبميع اخلوارج بطل عقيدة أيف بيان عقيد السلف ونبذ و 

 (: )اإلابضية عقيدة وفكرا  الكتاب الثالث

 امتاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر آراء وعقيدة اإلابضية  يف األمساء والصفات  -أ (

 أهداف دراسته كانت منصبة يف تقرير عقيدة السلف وإبطال عقيدة اخللف  -ب(

  البحثيسهل على القارئ دقيقة وسهلة حبيث ج املستخدم فكانت بطريقة وأما فصول البحث واملنه

 صل إليها فهي كثرية وأمهها ثالثة و وأما النتائج املت  أ ( ـ

 إثبات عقيدة السلف يف األمساء و الصفات -1

 بطال عقيدة اإلابضية  يف األمساء والصفات   إ - 2

 ابضية اليوم هي عقيدة احلق وإثبات أهنا عقيدة بدعيةن اإلأإبطال ادعاء  -3

 :جه الشبه وأوجه اخلالف فهوما يليأو  ب( ـ

 يف املقارنة بينها وبني األزارقة قيدة اخلوارج واإلابضية واختلف تشابه يف طرح موضوع ع

أما وجه االستفادة من هذه الرسالة فهي كثرية جدا وهلا قبول عند طلبة العلم  فقد بسط الباحث  -ج(
 يف بيان عقيد السلف ونبذ وأبطل عقيدة اإلابضية

 : )اخلوارج يف العصر األموي(كتاب الرابعال
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األزارقة  ضية و وعقيدة اإلاب مية حيث ذكر آراء اخلوارج عموماامتاز هذا الكتاب بقوة مادته العل -أ (
 ضمنا  يف األمساء والصفات وابألخص يف أتويلها يف العصر األموي

 اخلوارج من أهداف دراسته كانت منصبة يف تقرير عقيدة السلف وإبطال عقيدة اخللف -ب(

 البحث  يسهل على القارئ  ستخدم فكانت بطريقة دقيقة حبيثول البحث واملنهج املوأما فص

 وأما النتائج املتوصل إليها فهي كثرية وأمهها ثالثة   -أ ( 

 الصفات إثبات عقيدة السلف يف األمساء و -1

 الصفات    يف األمساء و إبطال عقيدة و آراء اخلوارج - 2

 ابضية و األزارقة اليوم هي عقيدة احلق وإثبات أهنا عقيدة بدعية ن اإلأإبطال ادعاء  -3

 :اخلالف فهوما يليجه الشبه وأوجه أو  -ب( 

 ها ميف املقارنة بيندة اخلوارج اإلابضية و األزارقة واختلف تشابه يف طرح موضوع عقي

فقد بسط الباحث ة جدا وهلا قبول عند طلبة العلم أما وجه االستفادة من هذه الرسالة فهي كثري  -ج(
 يف بيان عقيد السلف ونبذ وأبطل عقيدة اخلوارج  جبميع طوائفها

 : )اخلوارج دراسة ونقد ملذهبهم(خلامسالكتاب ا

امتاز هذا الكتاب بقوة مادته العلمية حيث ذكر آراء  اخلوارج عموما  وعقيدة اإلابضية و األزارقة   -أ (
 ضمنا  يف األمساء والصفات وابألخص يف أتويلها يف العصر األموي

 عقيدة اخلوارج عقيدة أهل السنة  وإبطال عقيدة أهداف دراسته كانت  يف تقرير  -ب(

 البحث  يسهل على القارئ سهلة حبيث  ت بطريقةفكانما فصول البحث واملنهج املستخدم وأ

 أما النتائج املتوصل إليها فهي كثرية وأمهها ثالثة و ـأ( 

 الصفاتإثبات عقيدة السلف يف األمساء و -1
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 يف األمساء والصفات   إبطال عقيدة وآراء اخلوارج - 2

بعيدة كل البعد احلق وإثبات أهنا عقيدة بدعية و  اليوم هي عقيدة ابضية واألزارقةاإل نأإبطال ادعاء -3
 عن السنة احملمدية

 :الف فهوما يليأوجه الشبه وأوجه اخل ب( ـ

 ا ميف املقارنة بينهدة اخلوارج اإلابضية واألزارقة واختلف تشابه يف طرح موضوع عقي

وأبطل عقيدة السلف  ةعقيدالباحث ذكر قد معتربة و أما وجه االستفادة من هذه الرسالة فهي جدا -ج
 يف حبثه أفادوقد أجاد و  الرباهنيابحلجة و اخلوارج 

 :الدراسات السابقة ما يلين حبثي ميتاز عن أغري 

ليست  أبهنموالنجدية  والصفريةاألزارقة دعاء كل من اإلابضية و بينت بطالن اطرحت املوضوع و -1
 الصحابة رضي هللا عنهمعليه الذي كان على طريقة السلف بل هي حمدثة خمالفة للحق 

جيمع كل لبحث وقسمت الفصول تقسيما حبيث ادم يف حبثي وفق خطة اتبعت املنهج املستخ- 2
والصفرية، األزارقة اليت درست يف البحوث السابقة فوسعت الدائرة يف املقارنة بني اإلابضية و املواضيع 
 والنجدية

عقيدة اإلابضية  أما أوجه التشابه فكان الطرح قريب من بعضه بني البحوث السابقة يف إبطال-3
األزارقة ين أضفت املقارنة بني اإلابضية و هو أوأما أوجه االختالف  والصفرية، والنجديةاألزارقة و 

  . من هذا البحثلتتسع دائرة الفائدة وهذا هو هديف والصفرية، والنجدية

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات                       
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  :البحث مقدمة

 الصعب وخيفف املشاق،يسهل سبحانه وتعاىل أن ييسر العسري و  ا منهيال هو راجإله إأمحد هللا الذي ال 
إال زالت،  ةال شدو ، مشقة إال خفت وال فما ذكر هللا على صعب إال هان، وال على عسري إال تيسر،

ني وخالق اخللق أمجعني فشرع وأشهد أال  إله إال  هللا وحده ال شريك وىل  الصاحل نفرجتاإال  ةوال كرب
وأشهد أن نبينا  اللطيف اخلبري لنا دينا قوميا وهداان صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة وهو

ه العقول وفتح به أعينًا عمياً بهللا رمحة للعاملني فشرح به الصدور وأانر حممدًا عبد هللا ورسوله أرسله 
به الطيبني ته ورضى هللا عن أصحاوأذاانً صماً وقلوابً غلفاً، فجزاُه هللا عنا أفضل ما جزى به نيٌب عن أم

 . ىل يوم الدينإوعن من تبعهم إبحسان 

األطروحة ألن قلمي يف بيان مجيع نواحي ن القلم الذي بني أصابعي ال يبلغ حد املقصود إأما بعد: 
 ستخدمتاولو  ،صعوبتهو  بداخلي من شدة هول املوضوع امستنجدو ويرتعد خوفاً  يهتزالذي بني أانملي 
واملقصود القصد  هللا برمحته ال أديت املطلوب إال أن يرمحينفيت و ما و  التعبريات أبلغأفصح العبارات و 

ُدوا َوقَارِبُوا لقوله صلى هللا عليه "  ،ال غريالقصد و  ولوال فضل هللا ما حتقق أمر وال مت مقصود،  (1)"َسدِ 
معرفة لنا  يتسىنلاملصطلحات و من واجيب أن أضع بعض التعريفات  وقبل أن خنوض يف البحث رأيت

ال نقع يف مستنقع التناقض  حىت، كالم العلماءا يتضح لنا مغزى  وهب ألهنا متقاربة ،بعض الفروق بينها
وحىت ال تزل قدم بعد  خاصةبصفة  املنصفالباحث و  بصفة عامة الذي ال جيب أن يتصف به املؤمن

 .وابهلل التوفيق ،كانت صرخة يف واد  وإال  من حي عن بينة ثبوهتا وليهلك من هلك عن بينة وحىي

 حول مصطلحات البحثمتهيد  :ملبحث األول: التعريف ابخلوارجا

 (3): الَتَحمُُّس وقيل أيضا (2): املشادة يف الشيءلغة :التشدد أوال تعريف

والتشديد اترة يكون ابختاذ ما ليس  " التشدد يف الدين ابلزايدة على املشروع هويف االصطالح: 
بواجب، وال مستحب: مبنزلة الواجب واملستحب يف العبادات واترة ابختاذ ما ليس مبحرم، وال مكروه 

                                                           

 .ا: ( كتاب الرقاق ،ابب القصد واملداومة على العمل، ط6463( رقم )8/98، )البخاريصحيح البخاري،  (1)
 د ط.( 2/493)الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية الفارايب، (2)
 (3/920)  الصحاحنفس املرجع  (3)
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مبنزلة احملرم واملكروه، يف الطيبات. وعلل ذلك أبن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى، شدد هللا 
من الرهبانية املبتدعة ويف هذا تنبيه على كراهة النيب  عليهم لذلك، حىت آل األمر إىل ما هم عليه

 (1)"املبتدعة صلى هللا عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية

َا َهَلَك َمْن »: " التشدد: هو الغلو والتنطع، يقول النيب صلى هللا عليه وسلم: وقيل ؛ فَِإمنَّ ُكْم َواْلغُُلوَّ ِإايَّ
َلُكْم اِبْلغُ  ينِ َكاَن قـَبـْ عليه قَاهَلَا َثاَلاًث  (3)«َهَلَك اْلُمتَـَنطِ ُعونَ »، ويقول صلى هللا عليه وسلم: (2)«ُلوِ  يف الدِ 

 (4)الصالة والسالم، ومعناه الزايدة على ما شرعه هللا، هذا هو التشدد يزيد على ما شرعه هللا ". 

يِن: صلى - ُحَنيٍف عن أبيه عن جده عن النيبسهل بن أيب أمامة بن سهل بن  عن ذامُّ التشدِد يف الدِّ
َلُكْم »َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  قَالَ -قال هللا عليه وسلم َد اَّللَُّ َعَلْيُكْم، فَِإنَّ َمْن َكاَن قـَبـْ ُدوا فـَُيَشدِ  اَل ُتَشدِ 

ُ َعَلْيِهْم، فَِتْلَك بـََقااَيُهْم يف الصََّواِمِع وَ  َناَها َعَلْيِهمْ َشدَُّدوا َفَشدََّد اَّللَّ اَيرَاِت، َرْهَبانِيَّةٌ ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ    (5)«الدِ 

قوله  منهاالرتفاع يف الشيء وجماوزة احلد فيه و  " األزدي: رقال أبو بك تعريف الغلو يف اللغة: َثنيا
 171النساء:  َّ ىق خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل

 (6)" الغلو ابلسهممنه املقدار و َأي اَل جتاوزوا 
 (7)فالغلو: هو جماوزة احلد " وقال ابن فارس رمحه هللا: "

 (8)التشدد حىت جماوزة احلد كما ال خيف فساده عن كل لبيب  هو تعريف الغلو اصطالح ا:

                                                           

 .  (1/322) د ط، ، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمابن تيمية،  (1)
 ا.: ، ط( 3248) برقم( 298 /5)اإلمام أمحد بن حنبل مسندأمحد،  (2)
 كتاب العلم ، ابب هلك املتنطعون .(  2055 /4()2670) د ط، ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 . (3/36) د ط، ، فتاوى نور على الدربابن ابز،  (4)
 كتاب األدب، ابب احلسد .(  264 /7()4904)، 1، ط سنن أيب داود، أبو داود (5)
 .(2/961)  د ط، ،مجهرة اللغةاألزدي،   (6)
 (.4/387) د ط، ، معجم مقاييس اللغةالرازي  (7)
: وانظر أيصا .(1/20) د ط، ،« اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية»املنهج القومي يف اختصار  البعلي، (8)

 . ( 1/18)  د ط، ،امللل والنحل الشهرستاين،
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 (1)  "جماوزة احلد أبن يزاد يف الشيء يف محده أو ذمه على ما يستحق وحنو ذلك" هو :وقيل

عىن الغلو؟ سأله عن حديث ابن عباس "إايكم والغلو" ما مأ: " كتبت إىل أيب عبد هللا وقال ابن القيم
 (2)". يف كل شيء يف احلب والبغض وفأاتين اجلواب: "يغل

  (3)"وأما الغلو فهو املبالغة يف الشيء والتشديد فيه بتجاوز احلد" :ابن حجرقال و 

وهللا يقول  «فإمنا هلك من كان قبلكم ابلغلو يف الدينوالغلو إايكم » :صلى هللا عليه وسلم النيبقال 
 171النساء:  َّ  خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱسبحانه:

  (4)فالغلو الزايدة يف احملبة يف األعمال اليت شرعها هللا " 
 هللا أعلمو ابلزايدة أن الغلو هو جتاوز احلد الشرعي هتدف إىل قريبة من بعضها االصطالحاتوهذه 

 (5)" وقد ذم هللا تعاىل الغلو يف الدين وهنى عنه: "يب العزأقال ابن  :الدينذم الغلو يف  

خري األمور أوساطها واحلسنة بني "السيئتني" أي الغلو سيئة  " قال مطرف البنه ملا اجتهد يف العبادة:
 (6) " والتقصري سيئة واالقتصاد حسنة

اي عبد هللا العلم أفضل من العمل واحلسنة بني السيئتني وخري األمور أوساطها وشر السري  " :وقال أيضا
هذا احلته أو تعطب فيبقى منقطعا به و هو أن يلح يف شدة السري حىت تقوم عليه ر و أي  (7) احلقحقة

 (8)" ضربه للمجتهد يف العبادة حىت حيسرمثل 

 (9) " البغي جماوزة احلد وأصلقال الكجرايت: " تعريف البغي يف اللغة:
                                                           

 (  1/328) د ط، ، الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيماقتضاء ابن تيمية،  (1)
 .(4/69) د ط، ، بدائع الفوائدابن القيم،  (2)
 . (13/278) د ط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (3)
 .( 2/99) د ط، ، فتاوى نور على الدربابن ابز،  (4)
 . ( 1/56) د ط، ، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز   (5)
 . (3/161) د ط، ،جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبارالكرجايت،  (6)
 . (2/28) د ط، ، غريب احلديث ،لبغدادي(7)
 (388 /4نفس املرجع ) (8)
 ( 1/200) د ط، ، جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبارالكرجايت،  (9)
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 (1)بغي فالن على فالن استطال عليه "" هو لغة التعدي و  :وقيل

 َّٱَّ ىئ نئ مئ ُّٱ أي طلبته، قال تعاىل حكاية ذلك والبغي يف اللغة: الطلب، بغيت كذا: " وقيل
 (2) " مث اشتهر يف العرف يف طلب ما ال حيل من اجلور والظلم 64الكهف: 

  تعريف البغي اصطالحا:

 (3) "" هو االمتناع من طاعة من ثبتت إمامته يف غري معصية مبغالبة ولو أتوال  :قال ابن عرفة

" قوم من أهل احلق، خيرجون عن قبضة اإلمام، ويرومون : قال ابن قدامة تعريف بعض أصناف البغاة:
خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش، فهؤالء البغاة، الذين نذكر يف هذا 

وألهنم لو  البابالباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم، يف قتال البغاة؛ ملا ذكران يف أول 
 (4) وظهر الفساد يف األرض"البغي لقهره أهل  معونتهتركوا 

خلارجون عن طاعته أربعة واوالباغي يف عرف الفقهاء: اخلارج عن طاعة إمام احلق. " :قال ابن اهلمامو 
يقتلوهنم وخييفون الطريق اخلارجون بال أتويل مبنعة وبال منعة أيخذون أموال الناس و  :أحدها أصناف:

 وهم قطاع الطريق. 

لطريق، إن قتلوا قتلوا الكن هلم أتويل، فحكمهم حكم قطاع  قوم كذلك إال أهنم ال منعة هلم :الثاين
 وصلبوا، وإن أخذوا مال املسلمني قطعت أيديهم وأرجلهم على ما عرف

معصية يوجب قتاله  قوم هلم منعة ومحية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على ابطل كفر أو :الثالث
نساءهم ويكفرون أصحاب  ابخلوارج يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويسبون بتأويلهم، وهؤالء يسمون

 ديث حكم البغاةوحكمهم عند مجهور الفقهاء ومجهور أهل احل- صلى هللا عليه وسلم- رسول هللا
عض أهل احلديث إىل وذهب ب وعند مالك يستتابون، فإن اتبوا وإال قتلوا دفعا لفسادهم ال لكفرهم

  هلم حكم املرتدينأهنم مرتدون 
                                                           

 . ( 4/298)  د ط، ،على الشرح الكبري حاشية الدسوقيالدسوقي  (1)
 .(6/99) د ط، ،فتح القديرابن اهلمام،  (2)
 .(  4/298) د ط، ،الشرح الكبري ( وانظر حاشية الدسوقي على 10/172) د ط، ، املختصر الفقهي ،ابن عرفة (3)
 (  . 8/526) د ط، ، املغين ابن قدامة، (4)
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قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ومل يستبيحوا ما استباحه اخلوارج من دماء املسلمني وسيب  الرابع:
  (1) "ذراريهم وهم البغاة 

على  واخرج مهنروج أليف كلمة اخل جتتمع اكله  األربعةصناف أن األ، لنا جلياجلملة يتضح واب
 ديد املعىن.يف حت أصلينظر يف أمرهم ألنه أحكامهم و  مث ختتلفويل أمر املسلمني وإمامهم 

والبغي يتنوع، وأظهره وأشده الذي يفضي بصاحبه إىل قتال أهل احلقن كما ": قال ابن هبرية رمحه هللا 
ومن البغي أيضا أن يبغي الرجل على أخيه،  "9احلجرات َّ مي زي ريٱٱُّٱقال سبحانه وتعاىل

ويرى أن أخاه هو الباغي، وهذا فيه خالص له من دائه هذا أبن حيكم يف علته أمر الشرع، فإن حكم 
   (2)"الشرع لصاحبه انقادا، وله قنع 

 شيء منالأن   لنايتبنيهبذا وقد ذكران فيما تقدم من ذلك ما فيه وضوح حبمد هللا سبحانه و 
وأراد املصنف بلفظ  لهما ال حيل قتو  أهل احلقنمقاتلة بصاحبه إىل  ؤديملا ي ايكون خروج قد البغي

د ساملني لكوهنم مسلمني احلقن املعىن األعم يعين حبس والكف عن أمور حمقونة من دماء وأموال وأوال
 هللا أعلموأو من أهل الذمة 

 : يف اللغة تعريف احلرابة 

 (3)" َواحْلَرب اهْلاََلك َوِبه مسيت احْلَْرب َوحرب الرجل ِإذا سلب َماله  ": عياض قال

احملارب قاطع الطريق ملنع سلوك أو آخذ مال مسلم " :قال الدسوقي  :الصطالحا يفارب تعريف احمل
 (4) " أو غريه

وتعترب فيهم الشوكة، : "  من تُعترب فيهم أوصاف قطاع الطرق فقالصفات فيالنووي  وقد ذكر
، السبيلوالبعد عن الغوث، وأن يكونوا مسلمني مكلفني، فالكفار ليس هلم حكم القطاع وإن أخافوا 

وفيهم شرعت العقوابت الغليظة وأما الذين ال يعتمدون قوة، ولكن ينتهزون وخيتلسون، ويولون معتمدين 
                                                           

 .(6/99) د ط، ، فتح القديرابن اهلمام،  (1)
 .( 8/76) د ط، ، اإلفصاح عن معاين الصحاحابن هبرية،  (2)
 . ( 1/189)  د ط، ،مشارق األنوار على صحاح اآلَثرالقاضي عياض،  (3)
 .( 4/298) د ط، ، الشرح الكبريحاشية الدسوقي على  (4)
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والنفر اليسري ألخذ القافلة فيسلبون شيئا، على ركض اخليل، أو العدو على األقدام، كما يتعرض الواحد 
فليسوا بقطاع، وحكمهم يف الضمان والقصاص حكم غريهم، ولو خرج واحد أو شرذمة يسرية، ال 
يشرتط يف قطاع الطريق الذكورة، بل لو اجتمع نسوة هلن شوكة وقوة، فهن قاطعات طريق، وال يشرتط 

قطاع، وذكر اإلمام أنه يكفي القهر وأخذ املال  أيضا شهر السالح، بل اخلارجون ابلعصي واحلجارة
ابللكز، والضرب جبمع الكف، وكالم مجاعة يقتضي أنه ال بد من آلة، وال يشرتط العدد، بل الواحد 

 (1)"إذا كان له فضل قوة يغلب هبا اجلماعة، وتعرض للنفوس واألموال جماهرا، فهو قاطع طريق 

 قال النسفي: :تعريف اجلهاد لغة

 (2)" اجلهد ابلضم وهو الطاقة وحتمل اجلهد ابلفتح وهو املشقة يف مقابلة العدو والقتالبذل  "

 (3)قال اجلرجاين "هو الدعاء إىل الدين احلق" :االصطالح تعريف اجلهاد يف

- عز وجل- يف عرف الشرع يستعمل يف بذل الوسع والطاقة ابلقتال يف سبيل هللا ":الكاساينقال 
   (4)" واللسان، أو غري ذلك، أو املبالغة يف ذلكابلنفس واملال 

 (5)قال الفراهيدي:" نقيض الدخول، خرج خيرج خروجا فهو خارج" :لغة اخلوارجتعريف 

   (7)قال ابن حجر: "مجع خارجة أي طائفة " و  (6) "املروق : " هو الفسوق و بن قتيبةاقال و 

احنط فذهب فهو مارق. ومنه احلديث يف وصف من الرمية مث السهم فإذا خرج " : ال الثعاليبقو  
 (8)"ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية  اخلوارج: "

                                                           

 . (10/154)  د ط، ،روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، بتصرف بسيط (1)
 (.7/97د ط،.) ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكساين،وأنظر ، (1/79) د ط، ، طلبة الطلبةالنسفي،  (2)
 .(1/80) د ط، ،التعريفات اجلرجاين(3)
 .(7/97) د ط، ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الكسايننفس املرجع  (4)
 .(4/158) د ط، ، العني ،لفراهيديا (5)
  .( 326و 252 /1) د ط، ، احلديث غريببن قتيبة ا (6)
 . (7/187) د ط، ،نيل األوطار: الشوكاين، ( وانظر12/283) د ط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (7)
 ( .1/144، )2، ط فقه اللغة وسر العربيةالثعاليب،  (8)
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  :املبحث الثاين

"هم أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل البدع املارقني، القائلون بتكفري  :تعريف اخلوارج اصطالحا
عثمان وعلي رضي هللا عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، وكذلك تكفري احلكمني، وكل من رضي 
ابلتحكيم، ويكف رون أصحاب الكبائر، ويرون اخلروج على اإلمام إذا خالف السنة حقًا واجباً، 

 (1)ة فرق "وينقسمون إىل عد

 :، وحاصل ذلكضوابط اخلروجيف اختلف العلماء 

 رجيمنهم من عد كل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه فهو خا-1

:" وذلك أن ة خارجة عن أهل السنة واجلماعةقال اإلمام الشاطيب ـ رمحه هللا ـ يف بيان مىت تسمى فرق
للفرقة الناجية يف معىن كلي يف الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، ال هذه الفرق إمنا تصري فرقا خبالفها 

يف جزئي من اجلزئيات، إذ اجلزئي والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة يقع بسببها التفرق شيعا، وإمنا ينشأ 
 التفرق عند وقوع املخالفة يف األمور الكلية، ألن الكليات تقتضي عددا من اجلزئيات غري قليل، وشاذها

  (2)يف الغالب أن ال خيتص مبحل دون حمل وال بباب دون ابب "

سواء اتفقت اجلماعة عليه يسمى خارجيا،  كل من خرج على اإلمام احلق الذي"  : قال الشهرستاين
كان اخلروج يف أايم الصحابة على األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعني هلم إبحسان واألئمة 

   (3)"يف كل زمان 

 منهم من خصهم ابلطائفة الذين خرجوا على اإلمام علي رضي هللا عنه. و -2

     (4))والسبب الذي مسوا له خوارج خروجهم على علي بن أيب طالب(قال األشعري:

                                                           

ابن تيمية، ( ، 137 -114) د ط، ، امللل والنحل الشهرستاين،( ، 55) د ط، ،الفرق بني الفرق  البغدادي،بتصرف انظر: (1)
 .(3/349) د ط، ، جمموع فتاوى

 . ( 2/712)  د ط، ، االعتصام الشاطيب،(2) 
 .(1/114)  د ط، ، امللل والنحل الشهرستاين، (3)
 .(1/227)  د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري،  (4)
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هم الذين خرجوا على علي رضي هللا عنه بعد قبوله التحكيم، حيث اعتربوا قبول  ":قال الشاطيب
التحكيم كفر، وطلبوا من علي أن يتوب من ذلك، وأشهر بدعهم هو تكفري مرتكب الكبرية، 

 مي زي ري  ٰى  ُّٱ :تعاىلأنفسهم هلل، كما يف قوله  ويسمون ابلشراة؛ يزعمون أهنم ابعوا
ويسمون ابحلرورية  ، 207البقرة:  َّ جب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني

 (1)"الحنيازهم إىل قرية حروراء قريبا من الكوفة، ومسوا ابحملكمة لرفعهم شعار ال حكم إال هلل 
 لناراومنهم من جعلهم صنف من املبتدعة يعتقدون أن من فعل كبرية كفر وخلد يف -3

خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على ابطل كفر أو قال ابن جنيم رمحه هللا: "أبن اخلوارج قوم هلم منعة ومحية 
معصية توجب قتاله بتأويلهم يستحلون دماء املسلمني وأمواهلم ويسبون نساءهم ويكفرون أصحاب 

 (2)صلى هللا عليه وسلم"-رسول هللا 

وقال النووي رمحه هللا: " اخلوارج صنف من املبتدعة يعتقدون أن من فعل كبرية كفر وخلد يف النار، 
طعنون لذلك يف األئمة، وال حيضرون معهم اجلمعات واجلماعات، قال الشافعي ومجاهري األصحاب وي

   (3)رضي هللا عنهم: لو أظهر قوم رأي اخلوارج، وجتنبوا اجلماعات، وكفروا اإلمام ومن معه، وهللا أعلم"

من خالفهم يف " واخلوارج هم أول من كفر املسلمني يكفرون ابلذنوب، ويكفرون :ابن تيميةقال و 
بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل 

 (4)السنة واجلماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون هللا ورسوله فيتبعون احلق ويرمحون اخللق "

فإهنم بغاة على مجيع  )اخلوارج(يعين"وقد اتفق الصحابة والعلماء بعدهم على قتال هؤالء أيضا:  قالو 
املسلمني سوى من وافقهم على مذهبهم، وهم يبدؤون املسلمني ابلقتال، وال يندفع شرهم إال ابلقتال، 
فكانوا أضر على املسلمني من قطاع الطريق؛ فإن أولئك مقصودهم املال، فلو أعطوه مل يقاتلوا، وإمنا 

على الدين حىت يرجعوا عما ثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع يتعرضون لبعض الناس، وهؤالء يقاتلون الناس 
وهم شر على املسلمني من غريهم،  م الباطل وفهمهم الفاسد للقرآنالصحابة إىل ما ابتدعه هؤالء بتأويله

                                                           

 .( 3/358) د ط، ، االعتصام الشاطيب، (1)
 . (5/151)  د ط، ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم (2)
 . ( 10/51)  د ط، ،روضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  (3)
 .(3/279) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
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فإهنم كانوا جمتهدين يف قتل كل  فإهنم مل يكن أحد شرا على املسلمني منهم وال اليهود وال النصارى؛ 
مستحلني لدماء املسلمني وأمواهلم وقتل أوالدهم، مكفرين هلم وكانوا متدينني بذلك  مسلم مل يوافقهم،

   (1) " لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة

وصفوا أبهنم خيرجون على حني فرقة من املسلمني وألهنم خيرجون على هنم بذلك ألومنهم من مساهم -4
صلى هللا عليه وسلم وصفهم أبهنم خيرجون على ومسوا بذلك ألن النيب "  :قال ابن تيمية أئمة املسلمني

حني فرقة من املسلمني وألهنم خيرجون على أئمة املسلمني، وعلى مجاعتهم ابالعتقاد والسيف، وهذا 
         (2) " وصف عام لكل من سلك سبيلهم إىل يوم القيامة

 :الطوائف اليت ترى اخلروج على الوالةمبحث يف 

َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: فالذين يرون اخلروج على الوالة ثالث طوائف  
يَّ »  يـَْغَضُب ةٍ َمْن َخرََج ِمَن الطَّاَعِة، َوفَاَرَق اجْلََماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن قَاَتَل حَتَْت رَايٍَة ِعمِ 

َلٌة َجاِهِليٌَّة، َوَمْن َخرََج َعَلى أُمَّ  يِت، َيْضِرُب بـَرََّها لَِعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإىَل َعَصَبٍة، َأْو يـَْنُصُر َعَصَبًة، فـَُقِتَل، َفِقتـْ
وذلك أنه  (3)« َوَلْسُت ِمْنهُ َوفَاِجَرَها، َواَل يـََتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فـََلْيَس ِمينِ  

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  مَتُْرُق َمارَِقٌة ِعْنَد فـُْرَقٍة ِمَن »قد ثبت َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ 
  (4)«اْلُمْسِلِمنَي، يـَْقتـُُلَها َأْوىَل الطَّائَِفَتنْيِ اِبحلَْق ِ 

"وهذا احلديث يتضمن ذكر الطوائف الثالثة، ويبني أن املارقني نوع اثلث ليسوا من جنس أولئك؛ فإن 
حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصالَتَُه َمَع »طائفة علي أوىل ابحلق من طائفة معاوية وقال يف حق اخلوارج املارقني: 

يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن َصاَلهِتِْم، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم، يـَْقَرُءوَن الُقْرآنَ   اَل جُيَاِوُز تـَرَاِقيَـُهْم، مَيْرُُقوَن ِمَن الدِ 
َما َلِقيُتُموُهْم " مَيْرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، الَ جُيَاِوُز ِإميَاهُنُْم َحَناِجَرُهْم، َفأَيـْنَ   (5)الرَِّميَِّة " 

                                                           

 . (5/243) د ط، ، النبويةمنهاج السنة ابن تيمية،  ،فرق بني اخلوارج وبني البغاةالانظر ابختصار وتصرف يسري  (1)
 . (1/618) د ط، ،منهج الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفي وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على املخالفنيعسريي،  (2)
 .الفنت ظهور عند اجلماعة بلزوم األمر كتاب اإلمارة، ابب  (1476 /3) (1848) د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (3)
 .وصفاهتم اخلوارج ذكر ابب،الزكاة  كتاب(   2/745) (1064)  د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (4)
 .اإلسالم يف النبوة عالمات ابب، املناقب  كتاب(  4/200)( 3610) د ط، ، صحيح البخاري، البخاري (5)
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َلُهْم َأْجٌر ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم الِقَياَمةِ فَاقْـ  َلْو يـَْعَلُم اجْلَْيُش الَِّذيَن ُيِصيُبوهَنُْم، » ويف لفظ:  (1)« تـُُلوُهْم، فَِإنَّ قـَتـْ
لصحابة على قتال واتفق ا (2)«َما ُقِضَي هَلُْم َعَلى ِلَساِن نَِبيِ ِهْم َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَلتََّكُلوا َعِن اْلَعَملِ 

هؤالء اخلوارج وأما  أهل اجلمل، وصفني فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا اجلانب وأكثر أكابر 
 (3)الصحابة مل يقاتلوا ال من هذا اجلانب وال من هذا اجلانب، "

ثة اليت يعقد هلا الفقهاء ذكر صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث األقسام الثال"  :ابن تيميةيقول  
 ابب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية 

واجلماعة وبني أنه  اخلارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس اخلروج عن الطاعة :فالقسم األول
هم مل يكونوا يطيعون أمريا إن مات، وال طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل اجلاهلية من العرب وحنو 

  عاما على ما هو معروف من سريهتم

ذلك ومسى الراية عمية ألنه األمر األعمى الذي يقاتل تعصبا لقومه، أو أهل بلده وحنو  :القسم الثاين
 (4)الذي ال يدرى وجهه فكذلك قتال العصبية يكون عن غري علم جبواز قتال هذا.

ضرب بيده وقد فسر ذلك فيما  وجعل قتلة املقتول قتلة جاهلية سواء غضب بقلبه، أو دعا بلسانه، أو
َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لََيْأِتنَيَّ َعَلى »النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل رواه مسلم أيضا 

 (5) «النَّاِس َزَماٌن اَل َيْدرِي اْلَقاِتُل يف َأيِ  َشْيٍء قـََتَل، َواَل َيْدرِي اْلَمْقُتوُل َعَلى َأيِ  َشْيٍء قُِتلَ 

لعداة الذين غرضهم األموال كقطاع الطريق وحنوهم أو اخلوارج على األمة إما من ا والقسم الثالث:
غرضهم الرايسة كمن يقتل أهل املصر الذين هم حتت حكم غريه مطلقا، وإن مل يكونوا مقاتلة، أو من 

 (6)اخلارجني عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كاحلرورية الذين قتلهم علي رضي هللا عنه.

                                                           

  (4/200( )3611)  د ط، ،البخارينفس املرجع  (1)
 .اخلوارج قتل على التحريض ابب، الزكاة كتاب(  2/748)( 1066)  د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (2)
 .(3/444) د ط، ،الفتاوى الكربى ، ابن تيمية،بتصرف (3)
 وهو الذي يقاتل لغري هللا (4)
 .الرجل بقرب الرجل مير حىت الساعة تقوم ال ابب، الساعة وأشراط الفنت كتاب(  2231 /3) (2908) صحيح مسلممسلم،  (5)
 ويشرتك يف هذا القسم اخلوارج املارقة والبغاة لكن البغاة ال يقال فيهم مارقة ألهنم خرجوا من أجل الدنيا ال اعتقادا (6)
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عنها وإال مل  وسلم مسى امليتة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم هلا والنهي مث إنه صلى هللا عليه
فعلم أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إىل اجلاهلية من ميتة، أو قتلة يكن قد زجر عن ذلك 

  (1) "وحنو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور اجلاهلية وهو املطلوب

: يان قال رمحه هللا تعاىلزايدة ب يف توضيح األصناف الثالثة توضيحا ال حيتاج إىل ابن تيميةمث يشرع 
املسلمني وذكر أن  فقد ذكر صلى هللا عليه وسلم البغاة اخلارجني عن طاعة السلطان وعن مجاعة"

 جاهليةأحدهم إذا مات مات ميتة 

 خرى.أئمة؛ بل كل طائفة تغالب األفإن أهل اجلاهلية مل يكونوا جيعلون عليهم -1

ر أن من قتل حتت مث ذكر قتال أهل العصبية كالذين يقاتلون على األنساب مثل قيس ومين وذك-2
 هذه الراايت فليس من أمته 

 مث ذكر قتال العداة الصائلني واخلوارج وحنوهم وذكر أن من فعل هذا فليس منه. وهؤالء مجعوا هذه-3
فإهنم خارجون عن الطاعة واجلماعة: يقتلون املؤمن واملعاهد ال يرون ، ا عليهاالثالثة األوصاف وزادو 

ألحد من والة املسلمني طاعة سواء كان عدال أو فاسقا؛ إال ملن ال وجود له. وهم يقاتلون لعصبية شر 
من عصبية ذوي األنساب: وهي العصبية للدين الفاسد؛ فإن يف قلوهبم من الغل والغيظ على كبار 

لمني وصغارهم وصاحليهم وغري صاحليهم ما ليس يف قلب أحد وأعظم عبادهتم عندهم لعن املسلمني املس
من أولياء هللا: مستقدمهم ومستأخرهم. وأمثلهم عندهم الذي ال يلعن وال يستغفر. وأما خروجهم 

  (2)" ر.يقتلون املؤمن واملعاهد: فهذا أيضا حاهلم؛ مع دعواهم أهنم هم املؤمنون وسائر األمة كفا

 الستقراءوا ابلتتبع واالستطالع جعل اخلارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعةمن ومنهم 

  (3)(اخلارجون عن قبضته أي طاعته أصناف أربعة ابالستقراءو ):قال منصور البهوتى احلنبلى

 :واخلارجون عن قبضة اإلمام أصناف أربعة" قال عبد هللا بن قدامة املقدسي: 

                                                           

 . (1/251) د ط، ، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمابن تيمية،  (1)
 .( 28/488) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 (  .6/161) د ط، ،القناع عن منت اإلقناعكشاف البهويت،  (3)
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ء قطاع طريق ساعون يف قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغري أتويل، فهؤال أحدمها:
 األرض ابلفساد، أييت حكمهم يف ابب مفرد.

 والعشرة وحنوهم، فهؤالء قطاع قوم هلم أتويل، إال أهنم نفر يسري ال منعة هلم، كالواحد واالثنني الثاين:
ا قال للحسن: إن الشافعي؛ ألن ابن ملجم ملا جرح علي طريق، يف قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب

نا لو أثبتنا للعدد اليسري برئت رأيت رأيي، وإن مت فال متثلوا به. فلم يثبت لفعله حكم البغاة. وألن
و بكر: ال فرق بني حكم لبغاة يف سقوط ضمان ما أتلفوه، أفضى إىل إتالف أموال الناس. وقال أب

 البغاة إذا خرجوا عن قبضة اإلمام. الكثري والقليل، وحكم حكم

 وكثريا من الصحابة، اخلوارج الذين يكفرون ابلذنب، ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبري الثالث:
ن أصحابنا املتأخرين أهنم ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم، إال من خرج معهم، فظاهر قول الفقهاء م

ن أهل احلديث. ومالك والشافعي ومجهور الفقهاء وكثري مبغاة، حكمهم حكمهم. وهذا قول أيب حنيفة 
ائفة من أهل احلديث إىل يرى استتابتهم، فإن اتبوا وإال قتلوا على إفسادهم ال على كفرهم. وذهبت ط

وا يف مكان وكانت هلم أهنم كفار مرتدون، حكمهم حكم املرتدين، وتباح دماؤهم وأمواهلم، فإن حتيز 
اهبم كاستتابة املرتدين، رب كسائر الكفار، وإن كانوا يف قبضة اإلمام استتمنعة وشوكة؛ صاروا أهل ح

  .لمنيفإن اتبوا وإال ضربت أعناقهم، وكانت أمواهلم فيئا، ال يرثهم ورثتهم املس

قوم من أهل احلق خيرجون عن قبضة اإلمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة  الصنف الرابع:
ع اجليش، فهؤالء البغاة، الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس حيتاج يف كفهم إىل مج

معونة إمامهم يف قتال البغاة؛ ملا ذكران يف أول الباب؛ وألهنم لو تركوا معونته لقهره أهل البغي، وظهر 
  (1)"الفساد يف األرض.

ن وغريهم ممع الطرق ا ال البغاة من قطإلفظ اخلوارج  ان القسمني يطلق عليهمأويتضح مما سبق 
ارقة لكن قد يطلق عليه سقاط السلطان فال يطلق عليه لفظ اخلوارج املوال يقصد إدنيا الجل أخرج من 

ل خارجي الظلم فكو البغي و ن كان بني اخلوارج والبغاة رابط وهإو  أو الشكلي اللغويوهو اخلروج العام 
  علمأهللا ابغ وليس كل ابغ خارجي و

                                                           

  .( 8/523) د ط، ،املغين ابن قدامة،بتصرف بسيط انظر  (1)
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                     اخلروج العام مها طائفتان وكل طائفة هلا أنواع اتبعة هلا:فمن حيث إذن 

يكفرون املسلمني بسبب األمور و والة  رجون علىوهم الذين خي: املارقني اخلوارج الطائفة األوىل:
 املعاصي والذنوب

وأقروا له ابخلالفة ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني وقد كانوا اجتمعوا عليه  ":محدأمام قال اإل
أبي وجه كان ابلرضا أو الغلبة، فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني، وخالف اآلاثر عن رسول هللا 

وال حيل قتال السلطان، وال اخلروج  صلى هللا عليه وسلم، فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية.
 (1)"عليه ألحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق 

 ذا البحث إن شاء هللاوقد سبق أن بينا أهنم كالب أهل النار، كما يف احلديث وهم املقصودون يف ه

منعة خيرجون على السلطان  ة وهلم م قو والبغاة هم طائفة هلم شوكة وهل الطائفة الثانية البغاة املتأولني :
ئر أو ألنه ظامل أو ألنه بسبب من األسباب؛ إما ملظلمة من املظامل أو ألنه عصى أو ألنه جا  بتأويل

، وال قضية هلم  لسلطان من احلكمفاسق أو ألي سبب من األسباب بشرط ال يريدون بذلك إسقاط ا
ذا كانت هلم شوكة من الطرق الذين خيرجون على احلاكم إكقطاع يروه ظلما أو متأولني  ال طلب ما إ

ء ترفع عنهم شبهتهم فهؤالء يسمون البغاة وهؤالاألرض، وكان القتال على الدنيا  أجل الفساد يف
 نن من زن  رن مم ُّٱقول هللا عز وجل:  ويناقشون وال يبتدئون بقتال، وهم يشملهم 

 جت  هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىين ىن
فإن مل يرجعوا يقاتلون، وتنطبق فيهم  9احلجرات:  َّ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت

، كما أخرب فوا من األرضوعقوبتهم أبن تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينورة آية احملاربني املشه
 هللا سبحانه وتعاىل. 

إىل هذه وإليه يشري شيخ اإلسالم حلكم ذن البغاة هم الذين ال يريدون بذلك إسقاط السلطان من اإ
ومل يبايع له هبا حني قاتل عليا، ومل يقاتل على أنه خليفة، وال أنه " ومعاوية مل يدع فيقول:  اللفتة املهمة

يستحق اخلالفة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك ملن سأله عنه، وال كان معاوية وأصحابه 
ا رأى علي رضي هللا عنه وأصحابه أنه جيب يرون أن يبتدوا عليا وأصحابه ابلقتال، وال يعلوا. بل مل

                                                           

 . (1/175) د ط، ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،الاللكائي (1)
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عليهم طاعته ومبايعته، إذ ال يكون للمسلمني إال خليفة واحد، وأهنم خارجون عن طاعته ميتنعون عن 
  (1)" هذا الواجب، وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حىت يؤدوا هذا الواجب، فتحصل الطاعة واجلماعة

 لغةال حكما و ال ال يعدون خوارج  :وصفنيأهل اجلمل 

 :جمتهدون ألهنم الصحابة ةاجلماعة متفقون على عدالأهل السنة و  نإ

 هلم أجران يف ذلك و ـ إما مصيبون 1

 هلم  رةذنوهبم مغفو هلم أجر و ما خمطئون و إـ 2

مث مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبري وحنومها من الصحابة " قال ابن تيمية رمحه هللا تعاىل: 
العدالة؛ ال جيوز أن حيكم عليهم بكفر وال فسق؛ بل جمتهدون: إما مصيبون، وإما خمطئون. من أهل 

فإذا جعل هؤالء وأولئك سواء لزم أن تكون  وذنوهبم مغفورة هلم. ويطلقون القول أبن البغاة ليسوا فساقا
ائفة بفسق البغاة، اخلوارج وسائر من يقاتلهم من أهل االجتهاد الباقني على العدالة سواء؛ وهلذا قال ط

وأما مجهور أهل العلم فيفرقون بني" اخلوارج املارقني "  ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة
وبني " أهل اجلمل وصفني " وغري أهل اجلمل وصفني. ممن يعد من البغاة املتأولني. وهذا هو املعروف 

ني وعليه نصوص أكثر األئمة وأتباعهم: عن الصحابة، وعليه عامة أهل احلديث، والفقهاء، واملتكلم
 (2)من أصحاب مالك، وأمحد، والشافعي، وغريهم

 وية رضي هللا عنه الطعن يف معالنيل و ل أما شبهة قتل عمار ابن ايسر رضي هللا عنه لفتح اببو 

فهذا احلديث قد طعن فيه  (3)«َوْيَح َعمَّاٍر، تـَْقتـُُلُه الِفَئُة الَباِغَيةُ »:" وأما احلديث الذي فيه قال ابن تيمية
طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم يف صحيحه وهو يف بعض نسخ البخاري: قد أتوله بعضهم على 

ليس بشيء؛ بل  و أن املراد ابلباغية الطالبة بدم عثمان، كما قالوا: نبغي ابن عفان أبطراف األسل.
كما قاله، وليس يف كون عمارا تقتله الفئة ، فهو حق  -صلى هللا عليه وسلم  -يقال ما قاله رسول هللا 

الباغية ما ينايف ما ذكرانه، وليس كل ما كان بغيا وظلما أو عدواان خيرج عموم الناس عن اإلميان، وال 
                                                           

 .( 3/544) د ط، ، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
 .( 3/444) الفتاوى الكربى ابن تيمية، ،بتصرف(2)
  .( 1/97( )447) د ط، ، صحيح البخاري، البخاري (3)



31 

 

يوجب لعنتهم؛ فكيف خيرج ذلك من كان من خري القرون؟ ، وكل من كان ابغيا، أو ظاملا، أو معتداي، 
ن " متأول، وغري متأول، فاملتأول اجملتهد: كأهل العلم والدين، الذين أو مرتكبا ما هو ذنب فهو " قسما

اجتهدوا، واعتقد بعضهم حل أمور وإن كان ذلك مع العلم ابحلكم يكون إمثا وظلما، واإلصرار عليه 
أما إذا كان الباغي جمتهدا  فسقا، بل مىت علم حترميه ضرورة كان حتليله كفرا. فالبغي هو من هذا الباب

ال، ومل يتبني له أنه ابغ، بل اعتقد أنه على احلق وإن كان خمطئا يف اعتقاده: مل تكن تسميته " ومتأو 
مع األمر  ابغيا " موجبة إلمثه، فضال عن أن توجب فسقه. والذين يقولون بقتال البغاة املتأولني يقولون:

ويقولون: إهنم ابقون على  بقتاهلم قتالنا هلم لدفع ضرر بغيهم؛ ال عقوبة هلم؛ بل للمنع من العدوان.
 (1)العدالة؛ ال يفسقون."

واعلم أن الدماء اليت جرت بني الصحابة رضي هللا عنهم ليست بداخلة يف هذا الوعيد  قال النووي : "و 
ومذهب أهل السنة واحلق إحسان الظن هبم واإلمساك عما شجر بينهم وأتويل قتاهلم وأهنم جمتهدون 

حمض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه احملق وخمالفه ابغ فوجب عليه قتاله  ال متأولون مل يقصدوا معصية و
لريجع إىل أمر هللا وكان بعضهم مصيبا وبعضهم خمطئا معذورا يف اخلطأ ألنه الجتهاد واجملتهد إذا أخطأ 
ال إمث عليه وكان علي رضي هللا عنه هو احملق املصيب يف تلك احلروب هذا مذهب أهل السنة وكانت 

قضااي مشتبهة حىت إن مجاعة من الصحابة حتريوا فيها فاعتزلوا الطائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيقنوا الصواب ال
أريت إن أكرهت حىت ينطلق يب إىل أحد الصفني فضربين رجل  مث أتخروا عن مساعدته منهم قوله )

 (2)بسيفه أو جييء سهم فيقتلين قال يبوء إبمثه وإمثك ويكون من أصحاب النار(

واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع : " وقال ابن حجر
هلم من ذلك ولو عرف احملق منهم ألهنم مل يقاتلوا يف تلك احلروب إال عن اجتهاد وقد عفا هللا تعاىل 

 (3)"عن املخطئ يف االجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن املصيب يؤجر أجرين 

                                                           

 .(  3/56) د ط، ، الفتاوى الكربى ابن تيمية، ،بتصرف (1)
 .( 18/11) د ط، ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (2)
 .( 13/34) د ط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (3)
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فمن جزم يف واحد من هؤالء أن له ذنواب يدخل هبا النار قطعا فهو كاذب مفرت، فإنه : " ابن تيمية قال
لو قال ما ال علم له به لكان مبطال، فكيف إذا قال ما دلت الدالئل الكثرية على نقيضه، فمن تكلم 

 (1)"فيما شجر بينهم مبا هنى هللا عنه من ذمهم أو التعصب لبعضهم ابلباطل فهو ظامل معتد 

فإن عائشة مل تقاتل ومل خترج لقتال، وإمنا خرجت لقصد  اإلصالح بني املسلمني، "  :ل أيضاو قا
وظنت أن يف خروجها مصلحة للمسلمني، مث تبني هلا فيما بعد أن ترك اخلروج كان أوىل، فكانت إذا 

ال، وهكذا عامة السابقني ندموا على ما دخلوا فيه من القت  ذكرت خروجها تبكي حىت تبل مخارها
فندم طلحة والزبري وعلي رضي هللا عنهم أمجعني، ومل يكن يوم اجلمل هلؤالء قصد يف االقتتال ولكن 
وقع االقتتال بغري اختيارهم، فإنه ملا تراسل علي وطلحة والزبري، وقصدوا االتفاق على املصلحة، وأهنم 

ان وال معينا عليه، كما كان إذا متكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة، وكان علي غري راض بقتل عثم
حيلف فيقول: وهللا ما قتلت عثمان وال ماألت على قتله، وهو الصادق البار يف ميينه، فخشي القتلة 
أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة، فحملوا على عسكر طلحة والزبري، فظن طلحة والزبري أن عليا 

 لوا عليه، فحمل دفعا عن نفسه، فوقعتمحل عليهم، فحملوا دفعا عن أنفسهم، فظن علي أهنم مح
راكبة: ال قاتلت، وال أمرت ابلقتال هكذا ذكره غري واحد  الفتنة بغري اختيارهم، وعائشة رضي هللا عنها

 (2)"من أهل املعرفة ابألخبار 

واتفق الصحابة على قتال هؤالء اخلوارج وأما  أهل اجلمل، وصفني فكانت منهم طائفة قاتلت من "
هذا اجلانب وأكثر أكابر الصحابة مل يقاتلوا ال من هذا اجلانب وال من هذا اجلانب، واستدل التاركون 

وبينوا أن هذا قتال للقتال ابلنصوص الكثرية عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف ترك القتال يف الفتنة، 
فتنة وكان علي رضي هللا عنه مسرورا لقتال اخلوارج، ويروي احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف 
األمر بقتاهلم؛ وأما قتال " صفني " فذكر أنه ليس معه فيه نص؛ وإمنا هو رأي رآه، وكان أحياان حيمد 

 اْبيِن َهَذا َسيِ ٌد َوَلَعلَّ اَّللََّ َأْن ُيْصِلَح بِِه َبنْيَ ِفئَـَتنْيِ ِإنَّ »من مل ير القتال و عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
ْسِلِمنيَ 

ُ
فقد مدح احلسن وأثىن عليه إبصالح هللا به بني الطائفتني: أصحاب علي  (3)« َعِظيَمَتنْيِ ِمَن امل

                                                           

 .( 4/432)  د ط، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .( 4/317)  د ط، ،منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (2)
 بن للحسن وسلم عليه هللا صلى النيب قول ابب،  الصلح كتاب(  186 /3) (2704) د ط، ، صحيح البخاري، البخاري (3)

 . «عظيمتني فئتني بني به يصلح أن هللا ولعل سيد، هذا ابين »: عنهما هللا رضي علي
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وال مستحبا وقتال وأصحاب معاوية، وهذا يبني أن ترك القتال كان أحسن، وأنه مل يكن القتال واجبا 
اخلوارج قد ثبت عنه أنه أمر به، وحض عليه، فكيف يسوي بني ما أمر به وحض عليه، وبني ما مدح 
اتركه وأثىن عليه؟ ،،. فمن سوى بني قتال الصحابة الذين اقتتلوا ابجلمل وصفني، وبني قتال ذي 

: كان قوهلم من جنس أقوال أهل اجلهل اخلويصرة التميمي وأمثاله من اخلوارج املارقني، واحلرورية املعتدين
والظلم املبني. ولزم صاحب هذا القول أن يصري من جنس الرافضة واملعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون 
املتقاتلني ابجلمل وصفني، كما يقال مثل ذلك يف اخلوارج املارقني؛ فقد اختلف السلف واألئمة يف 

الثناء على الصحابة املقتتلني ابجلمل وصفني، واإلمساك كفرهم على قولني مشهورين، مع اتفاقهم على 
قبل  أمر بقتال اخلوارج صلى هللا عليه وسلم فالنيبم. فكيف نشبه هذا هبذا؟،، وأيضا عما شجر بينه

 ىن نن من زن رن مم ُّٱ أن يقاتلوا وأما " أهل البغي " فإن هللا تعاىل قال فيهم:
 حت جت هب مب خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىين
فلم أيمر بقتال الباغية ابتداء فاالقتتال ابتداء  9احلجرات:  َّ مح جح مج حج مث هتمت خت

ليس مأمورا به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمر ابإلصالح بينهم؛ مث إن بغت الواحدة قوتلت؛ وهلذا قال من قال 
 عليه وسلمصلى هللا - من الفقهاء: إن البغاة ال يبتدئون بقتاهلم حىت يقاتلوا. وأما اخلوارج فقد قال النيب

َلُهْم َأْجٌر ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم الِقَياَمةِ »فيهم: - لَِئْن أَْدرَْكتـُُهْم »وقال:  (1)«َفأَيـَْنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقـْتـُُلوُهْم، فَِإنَّ قـَتـْ
تـَُلنـَُّهْم قـَْتَل َعادٍ  صديق: وهللا . وكذلك مانعوا الزكاة؛ فإن الصديق والصحابة ابتدءوا قتاهلم، قال ال(2)«أَلَقـْ

لقاتلتهم عليه. وهم يقاتلون إذا امتنعوا  صلى هللا عليه وسلم لو منعوين عناقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول هللا
من أداء الواجبات وإن أقروا ابلوجوب. مث تنازع الفقهاء يف كفر من منعها وقاتل اإلمام عليها مع إقراره 

روايتني عنه يف تكفري اخلوارج وأما أهل البغي اجملرد فال ابلوجوب؟ على قولني، مها روايتان عن أمحد، كال
 (3)يكفرون ابتفاق أئمة الدين؛ فإن القرآن قد نص على إمياهنم وأخوهتم مع وجود االقتتال والبغي"

هنم لغة أل الال حكما و  ال جيوز يف حقهمو عليهم  وارجإطالق اسم اخل ينبغيوال "  قال العالمة عفيفي:
 (4) " وا عند علماء املسلمني هبذا االسمفأما طلحة والزبري ومعاوية ومن تبعهم فلم يعر  ،أصال مل خيرجوا

                                                           

 (26مت خترجيه انظر ص) (1)
 .[4: املعارج]{إليه والروح املالئكة تعرج: }تعاىل هللا قول ابب ،التوحيد كتاب (9/127)( 7432) صحيح البخاري، البخاري (2)
 .( 3/444) د ط، ،الفتاوى الكربى ابن تيمية،بتصرف  (3)
 .  العربية السعودية (1/118) د ط، ، مذكرة التوحيد ،عفيفي ،انظر زايدة تفصيل  (4)
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مل تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزبري، فضال أن يفضل عليه معاوية فإن قاتلوه " :ابن تيميةهلذا قال 
مام دونه، ومل مع ذلك لشبهة عرضت هلم، فلم يكن القتال له ال على أن غريه أفضل منه، وال أنه اإل

 (1)"يتسم قط طلحة والزبري ابسم اإلمارة، وال ابيعهما أحد على ذلك

َما ِمْن َنيبٍ  بـََعَثُه هللاُ يف أُمٍَّة قـَْبِلي ِإالَّ »َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ف
َا خَتُْلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف  َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتهِ  َحَوارِيُّوَن، َوَأْصَحاٌب أَيُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويـَْقَتُدوَن أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإهنَّ

بِِلَسانِِه  ُهمْ يـَُقوُلوَن َما اَل يـَْفَعُلوَن، َويـَْفَعُلوَن َما اَل يـُْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهدَ 
ميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ   (2) «فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإْلِ

نه جيب إمساك اللسان عن الطعن فيهم ألن عمومات القرآن واألخبار دالة على وجوب إو " قال الرازي: 
 عنهم واألخبار اخلاصة واردة يف تعظيم طلحة والزبري وعائشة رضي هللا عنهمتعظيم الصحابة رضي هللا 

والواقعة اليت وقعت حمتملة لوجوه كثرية واحملتمل ال يعارض الظاهر ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي 
   (3)"هللا عنه أنه قال تلك دماء طهر هللا منها أيدينا فال نلوث هبا ألسنتنا 

"مل يكن أبو هريرة ابن تيمية: قال  وأتقياء، الفنت ألهنم علماءعن  عنهم أبعد الناسصحابة رضي هللا فال
ممن دخل يف الفنت وهلذا قال ابن عمر: لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون خليفتكم، وتفعلون كذا وكذا، 

  (4)لقلتم: كذب أبو هريرة "

فما وقفت قافلة احلق من نبح انبح! وال  تنبح، وال يضر السحاب نبح الكالب،افلة تسري والكالب الق
هبذا يتبني أن أهل  ،النهار إذ عمي عن نوره العميان! كسفت مشس اهلدى لغرابل حاسد! وال أظلم

فعن الربيع قال املزين فإن األمر خطري ذلك لوليتنبه كما قلنا آنفا   اجلمل وصفني ليسوا بغاة وال خوارج
ال ختوض يف أصحاب رسول هللا صلى هللا قبل مين ثالثة أشياء: "أعت الشافعي يقول للربيع اي ربيع مس

                                                           

 . (6/330) د ط، ،منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (1)
 .اإلميان من املنكر عن النهي كون  بيان ابب ،اإلميان كتاب   (50) (69 /1) د ط، ، صحيح مسلممسلم،  (2)
 . ( 1/152) د ط، ، معامل أصول الدين، لرازيا (3)
 . (8/138)  د ط، ،منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (4)
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عليه وسلم فإن خصمك النيب صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة وال تشتغل ابلكالم فإين قد اطلعت من 
 (1)أهل الكالم عن التعطيل، زاد املزين وال تشتغل ابلنجوم فإنه جير إىل التعطيل " 

 رضي هللا عنهم مجيعا: ابن أيب طالب لعلي ابن أيب سفيان انصاف معاوية

فقال: صف يل عليا، فقلت:  ،عليدخلت على معاوية بعد قتل أمري املؤمنني : قال ضرار بن ضمرة
أعفين، فقال: ال بد من ذلك ، فقلت: أما إذ ال بد، فإنه كان وهللا بعيد املدى، شديد القوى، يقول 

توحش من الدنيا وزينتها، ، وتنطق احلكمة من نواحيه، يسفصال، وحيكم عدال، يتفجر العلم من جوانبه
ابلليل ووحشته، وكان وهللا غزير العربة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن  ويستأنس

مع تقريبه لنا،  جييبنا إذا سألناه، وأيتينا  إذا دعوانه، وحنن وهللا الطعام ما قشب، وكان فينا كأحدان
هيبة له، يعظم أهل الدين، ويقرب املساكني، ال يطمع القوي يف ابطله، وال ييئس  وقربه منا ال نكلمه

الضعيف من عدله، فأشهد ابهلل لقد رأيته وهو يقول: اي دنيا  غري غريي. أيل تعرضت؟ أم إيل تشوفت؟ 
وخطرك كثري، وعيشك حقري. آه من قلة الزاد،  عمرك قصري، هيهات! قد بنتك ثالاث، ال رجعة فيك،

وقال: رحم هللا أاب احلسن كان وهللا كذلك، فما حزنك معاوية ووحشة الطريق! فبكى  عد السفر،وب
  (2) فال ترقأ عربهتا وال يسكن حزهنا"حجرها عليه اي ضرار؟ قال: حزن من ذبح ولدها يف 

فإن هللا أحب أن ال يقطع عنهم فاعلم أن األمر عظيم وخطري، فإن قطع عنهم العمل  إذا بكى الرجال
ة والسالم عليه الصال هم وزراء النيبف ،سيانفإن األمر  ،سبوهمذموهم أو األجر، سواء مدحوهم أم 

 ىل مل خل ُّٱونقول يف اجلميع ابحلسىن:أحكم أسلم و عنهم فاإلمساك  ،وأصحابه رضي هللا عنهم
 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
وهذا حديث هللا  ،ومن أحسن من هللا حكما حكم هللا،، هذا 10احلشر:  َّ خي حي جي يه

ومن أحسن من وهذه صبغة هللا  ،ومن أصدق من هللا قيال وهذا قول هللا ،ومن أصدق من هللا حديثا
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُّٱما عساان إال أن نقول هلم  ،هللا صبغة َنُكْم َواَّللَّ  منان بل ك َّ َذِلُكْم ُحْكُم اَّللَِّ حَيُْكُم بـَيـْ

لكن ومن مل جيعل هللا له من ، اي ليتين كنت معهم فأفوز فوزا عظيماقول املسلم أن ي كل  املفروض على

                                                           

 .( 6/561)د ط، ، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
 .( 7/488) د ط، ، منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (،1/84، دط ، )حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم،  (2)
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نسأل هللا أن يصون عنها ف، أايمهم قد صان هللا عنها أيديناوالفنت اليت كانت يف  نوره فما له من نور،
    .واحلمد هلل رب العاملني، عنهم ألسنتنا

  :البغاةفرق بني اخلوارج وبني ال

ويكفرون على والة األمور  فإن اخلوارج هم الذين خيرجون: ني اخلوارج املارقني وأهل البغيهناك فرق ب
إسقاط ونيتهم يست قضيتهم لو الناس ابلذنوب، وهؤالء فرقة ضالة مبتدعة وأما البغاة فهم الذين خيرجون 

 كان القتال على الدنيا  وألكن عندهم أتويل سائغ و  ،السلطان

بينهما إال يف  أما قول القائل: إن األئمة اجتمعت على أن ال فرق"  :ذلكموضحا  ابن تيميةقال 
فإن نفي الفرق إمنا هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب  فدعوى ابطلة، ومدعيها جمازف،االسم 

جيعلون قتال  أيب حنيفة والشافعي وأمحد وغريهم، مثل كثري من املصنفني يف قتال أهل البغي فإهنم قد
أيب بكر ملانعي الزكاة، وقتال علي اخلوارج، وقتاله ألهل اجلمل وصفني إىل غري ذلك من قتال املنتسبني 
إىل اإلسالم. من ابب قتال أهل البغي. مث مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبري وحنومها من 

بل جمتهدون: إما مصيبون، وإما  فسق؛الصحابة من أهل العدالة؛ ال جيوز أن حيكم عليهم بكفر وال 
فإذا جعل هؤالء وأولئك سواء لزم  ويطلقون القول أبن البغاة ليسوا فساقا خمطئون. وذنوهبم مغفورة هلم

؛ وهلذا قال طائفة ى العدالة سواءأن تكون اخلوارج وسائر من يقاتلهم من أهل االجتهاد الباقني عل
وأما مجهور أهل العلم فيفرقون بني " لى عدالة الصحابة ع بفسق البغاة، ولكن أهل السنة متفقون

 اخلوارج املارقني " وبني " أهل اجلمل وصفني " وغري أهل اجلمل وصفني. ممن يعد من البغاة املتأولني
وهذا هو املعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل احلديث، والفقهاء، واملتكلمني وعليه نصوص أكثر 

 .(1)أعلم وهللاوالشافعي، وغريهم  حاب مالك، وأمحد،األئمة وأتباعهم: من أص
 اخلوارج بتعريف عام: 

أن كل من خرج أو  " مايلي: أقوال العلماء السابقة الذكرو  حسب النصوصهللا أعلم يل و تبنيالذي يو 
على اجلماعة املسلمة ابلسيف أو ابللسان للدعاء  وأيده عن طاعة ذي السلطان من أئمة املسلمني نزع 

                                                           

 .( 3/443)  د ط، ،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
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سواء  إسقاط السلطان الشرعي ن خمالفة األصول يف الشريعة ويقصدمعتقده وكان خروجه انبعا م إىل
 " على عصر ماهذه الفرقة ليست حمتكرة و فهو يسمى خارجيا  كان عادال أم جائرا

زمان يف كل مكان و  ساققائمة على قدم و كفرقة   اخلوارج لتعريفقرب األأراه األنسب و فهذا التعريف  
رجون على أئمة املسلمني اخلوارج هم الذين يكفرون ابملعاصي، وخي"  يقول العالمة عفيفي:هلذا و 

زارقة والصفرية ويشمل ذلك: اخلوارج األولني احملكمة احلرورية، ومن تفرع عنهم من اإل ،ومجاعتهم
كما يشمل اسم اخلوارج كل   ابضية وهم الباقون إىل اليومإلوهذه الثالث قد انقرضت، وا والنجدات،

من أخذ أبصوهلم وسلك سبيلهم، كجماعات التكفري واهلجرة يف هذا العصر وحنوهم، وعلى هذا فإن 
اخلوارج قد خيرجون يف كل زمان، وسيظهرون يف آخر الزمان، وكما أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم عن 

 (1)"ملتأخرين، وأهنم خيرجون يف آخر الزمن اخلوارج األولني، فقد أخرب صلى هللا عليه وسلم كذلك عن ا
وهلذا كان من شعار أهل البدع، إحداث قول "  الذين هلم بدعة ويلزمون الناس هبافهؤالء هم اخلوارج 

أو فعل، وإلزام الناس به وإكراههم عليه، واملواالة عليه واملعاداة على تركه، كما ابتدعت اخلوارج رأيها، 
فيطلق عليهم اسم كالبغي أما من خرج لغري ذلك مما تقدم   (2)" عادت عليهوألزمت الناس به ووالت و 

   سأل اإلمام مالك: ،صفة لفعلهم يبل ه وارج كحكم شرعياسم اخليطلق عليهم ال اخلروج العام، و 
" فما فرق ما بني احملاربني واخلوارج يف الدماء؟ قال: ألن اخلوارج خرجوا على التأويل واحملاربني خرجوا 

ث إن بحهبذا املعىن هم املرادون يف هذا المن هذه احليثية و فاخلوارج  (3)فسقا وخلوعا على غري أتويل"
، حىت يستقيم لنا الرد عليهم بكل دقة، ألن احلاقد يرد بال أمنة واحلاسد بال عدل واجلاهل بال شاء هللا

 رحم هللا العالمةو طره يده، وستكتب شهادهتم ويسألون، سوكل يسأل ما تعلم، وفاقد الشيء ال يعطيه، 
ما تكلمت كلمة وال فعلت فعال إال وأعددت له جوااب بني يدي هللا " :يقولحيث كان  ابن دقيق العيد

 ر.ن جينبنا اإلفرتاء والبهتان والزو وأ العافيةالمة و سلانسأل هللا تعاىل ( 4)" عز وجل

                                                           

 مذكرة التوحيد ،عفيفي أيضا:و  (1/232) د ط، ،قسم العقيدة الرَّزَّاق عفيفياحة الشيخ عبد فتاوى ورسائل مسعفيفي،  (1)
 .(1/613) د ط ،منهج الشيخ عبدالرَّزَّاق عفيفي وجهوده يف تقرير العقيدة والرد على املخالفنيعسريي، أيضا انظر و ( 1/118)
 .( 6/339) د ط، ،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (2)
 .( 1/530) د ط، ،املدونةمالك،   (3)
 (.9/212، )2، ططبقات الشافعية الكربىالسبكي، (  4)
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وكما  (1) عشرين فرقةها إىل مخسة و وبعضهم أوصل فرقةواخلوارج فرق متعددة، عدها بعضهم إىل عشرين 
 الفصل الرابعسنذكر كل ذلك يف و  وبئس الوارث واملوروث!يف كل عصر ومصر،  قوم وارثقيل لكل 

 .أسأل هللا تعاىل أن يعلمنا ما ينفعنا ويوفقنا للعمل به فإنه خري مسؤول، إن شاء هللا

  :ابللسان اخلروج على اإلمام املسلم

ورغباته يقدمها على عاطفته اجلياشة مما ال خيفى على كل مسلم عاقل ومنصف حيكم النصوص و 
ال جيوز اخلروج على اإلمام ابلسيف أنه عليه املستحوذ شيطانه و  املتسلط عليه هواهالدنيوية الدنيئة و 

سيفان سيف  األمر له اخلروج يف حقيقةو  ،سيف جارحألنه  ابللسانكذلك ال جيوز اخلروج السنان،  
مر األليس و ابلسيف فقط، إمنا يكون  اخلروج أنالناس بعض  يعتقدقد و  شاحنة وسيف لسانضاربة يد 

 شغلهم الشاغلو لقاعدية نسبة إىل القعود، اب طائفة من طوائف اخلوارج فقد مسى السلفكذلك، 
 عصاةكانوا لو  و أيجج انر اخلروج و األموروالة على  العامة شحن صدورهتيج الناس من أجل أتجيج و 

األمة من الرعيل ، ولذلك أمجع سلف أعظم من جورهم مضرة ومفسدة عظيمةمن يرتتب عليها ملا 
يكون  جو ر أول اخلن إل مل خيرج بسيفه فهو من اخلوارج ولو ويل األمر على حرضعلى أن من األول 

مل و  عدلأفقال له  ابللسانكان   لنيب صلى هللا عليه وسلمعلى ا خرجبل أصل اخلارجي الذي ابللسان 
فَعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللِا، قَاَل: أََتى َرُجٌل َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  إطالقايرفع السيف ومل يشر إليه 

َها، يـُْعِطي اِبجْلِْعرَانَِة ُمْنَصَرَفُه ِمْن ُحَننْيٍ، َويف ثـَْوِب ِباَللٍ   ِفضٌَّة، َوَرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقِبُض ِمنـْ
َويـَْلَك َوَمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ َأُكْن أَْعِدُل؟ َلَقْد ِخْبَت َوَخِسْرَت ِإْن مَلْ »النَّاَس، فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد، اْعِدْل، قَاَل: 

ُتَل َهَذا اْلُمَناِفَق، فـََقاَل: فَـَقاَل ُعَمُر « َأُكْن أَْعِدلُ  ْبُن اخلَْطَّاِب َرِضَي هللُا َعْنُه: َدْعيِن، اَي َرُسوَل هللِا َفأَقـْ
ُتُل َأْصَحايب، ِإنَّ َهَذا َوَأْصَحابَهُ يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، اَل جيَُ » اِوُز َحَناِجَرُهْم، َمَعاَذ هللِا، َأْن يـََتَحدََّث النَّاُس َأين ِ أَقـْ
 (2)«رُُقوَن ِمْنُه َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ ميَْ 

                                                           

 . (1/185) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (1)
   .وصفاهتم اخلوارج ذكر ابب ،الزكاة كتاب،  صحيح مسلممسلم،  (2/740) (1063) د ط، ،عليه و اللفظ ملسلم متفق  (2)
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عن زايد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أيب بكرة حتت منرب ابن عامر وهو خيطب وعليه ثياب و 
رسول هللا  أبو بكرة: اسكت مسعترقاق فقال أبو بالل: انظروا إىل أمريان يلبس ثياب الفساق. فقال 

 (1)"َمْن أََهاَن ُسْلطَاَن هللِا يف اأَلْرِض، أهانه هللا " يقول: صلى هللا عليه وسلم 

َعْن زاَِيِد بِن ُكَسْيٍب الَعَدِويِ ، قَاَل: َخرََج َعْبُد هللِا بُن َعاِمٍر ِإىَل اجلُُمَعِة َوَعَلْيِه ثَِياٌب أورده الذهيب يف سريه 
حَتَْت املِْنرَبِ، فـََقاَل أَبُو ِباَلٍل: اْنظُُروا ِإىَل أَِمرْيُِكم يـَْلِبُس لَِباَس الُفسَّاِق. فـََقاَل أَبُو َبْكرََة  رِقَاٌق، َوأَبُو ِباَللٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْوُل: "َمْن أََهاَن ُسْلطَاَن هللِا يف  ِض، أهانه  اأَلرْ َوُهَو حَتَْت املِْنرَبِ: مسَِْعُت َرُسْوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
       (2) الُفسَّاِق هللا" أَبُو ِباَلٍل َهَذا ُهَو ِمْرَداُس بُن أَُديََّة َخارِِجيٌّ، َوِمْن َجْهِلِه َعدَّ ثَِياَب الر َِجاِل الر ِقَاَق لَِباسَ 

        الطعن بلسانه للسلطان               أعده الذهيب خارجي جملرد القول و أي 

أن عمران كان رأس القعدية من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم والقعدية قوم من  ذكر ابن حجر قدو 
 وهم من حيرضون الغوغاء لسفك الدماء. (3)وهلم وال يرون اخلروج بل يزينونهاخلوارج كانوا يقولون بق

 (4)" قعد اخلوارج هم أخبث اخلوارج ":أبو حممد الضعيفقال هلل درك، 

يشغلون الذين و ابلسيف ابللسان ال  ويل األمرهم الذين خيرجون على أو القعدية القاعدية 
هو أهل للنصح و الذي يرى من ويل أمره شيئا شر من غريهم و  همأبلسنتهم، أنفسهم بسب والة األمر 

فَعْن َأيب َسِعيٍد رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل  هي أبلغ يف اإلخالصو ، هذا هو األصل ابلنصيحة فليواجهه
ب بل هناك أد  (5)« َجائِرٍ  ُسْلطَانٍ  ِعْندَ  َعْدلٍ  َكِلَمةُ   اجلَِْهادِ  أَْفَضلُ  »ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَِّ َصلَّ َرُسوُل 

َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َنِصيَحٌة » رُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: نإفنبوي يف معاملة السلطان اجلائر 

                                                           

، 1،ط سنن الرتمذي، الرتمذي  وأنظر أيضا: ( بدون ذكر القصة.49 - 48و 42 /5) د ط، ،،أمحدمسند االمام ، أمحد  (1)
 . اللفظ له. وقال:حديث حسن غريبو  ،اخللفاء يف جاء ما ابب ،الفنت أبواب( 2224( )4/502)
   . (11/310) د ط، ، سري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 .( 1/232)د ط،  ، اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر، وانظر 1/432) البخاريفتح الباري شرح صحيح ابن حجر،  (3)
 .(1/362) د ط، ،مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاينأبو داود،  (4)
 حديث صحيح أنظر، التربيزي ،والنهي األمر ابب ،املالحم كتاب  (4344(برقم )4/124د ط، ) ،سنن أيب داودأبو داود،  (5)

 (.2/1094)  د ط، ،مشكاة املصابيح
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قال و (1)«ْيهِ ُسْلطَاٍن، فـَْلَيْأُخْذ بَِيِدِه فـَْلَيْخُلو ِبِه، فَِإْن قَِبَلَها قَِبَلَها، َوِإْن َردََّها َكاَن َقْد أَدَّى الَِّذي َعلَ ِلِذي 
لَِيْأُخْذ َمْن أَرَاَد َأْن يـَْنَصَح ِلِذي ُسْلطَاٍن يف أَْمٍر َفاَل يـُْبِدِه َعاَلنَِيًة، َوَلِكْن »السالم: و أيضا عليه الصالة 

: " هناك قال العالمة األلباين (2) «بَِيِدِه، فـََيْخُلو بِِه، فَِإْن قَِبَل ِمْنهُ َفَذاَك، َوِإالَّ َكاَن َقْد أَدَّى الَِّذي َعَلْيِه َلهُ 
 (3)خروجان: خروج فكري، وهذا هو األخطر وخروج علمي، وهذا مثرة لألول "

أن ينكر شخص املنافية للشجاعة احلماقة اجلنب و ومن حينما يبلغ الغباء منتهاه واجلهل أقصاه، 
حطبة ليل  وهؤالء هموال قوة هلم ال حول الذين على ويل األمر وال يوجد أمامه إال الضعفاء من العوام 

قال  ،ظاملابنوعيه حمرم ولو كان السلطان اخلروج على  هبذا يتبني لنا أنو وخطباء ويل وجاريف سيل، 
َعْن ف (4)"وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام إبمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظاملني": النووي رمحه هللا

ِه، قَاَل:  اَبيـَْعَنا َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى »ُعَباَدَة ْبِن اْلَولِيِد ْبِن ُعَباَدَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 
َنا، َوَعَلى َأْن اَل نـَُنازَِع اأْلَْمَر أَْهَلهُ السَّْمِع َوالطَّاَعِة يف  ، اْلُعْسِر َواْلُيْسِر، َواْلَمْنَشِط َواْلَمْكرَِه، َوَعَلى أَثـََرٍة َعَليـْ

ُمرَاِد َما َوَأْصرَُح ِمْن َذِلَك يف َهَذا الْ  (5)«َوَعَلى َأْن نـَُقوَل اِبحلَْقِ  أَيـَْنَما ُكنَّا، اَل خَنَاُف يف هللِا َلْوَمَة اَلئِمٍ 
َد ُمَعاِويََة اِبلشَّاِم : َأْخَرَجُه َأمْحَُد َوالطَّرَبَاينُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن ُعَباَدَة أَنَُّه َجَرْت َلُه ِقصٌَّة َمَع َأيب ُهَريـَْرَة ِعنْ 

لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة يف فـََقاَل اَي َأاَب ُهَريـَْرَة ِإنََّك ملَْ َتُكْن َمَعَنا ِإْذ اَبيـَْعَنا َرُسوِل اَّللَِّ صَ 
اَف يف اَّللَِّ النََّشاِط َواْلَكَسِل َوَعَلى اأْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالنـَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر َوَعَلى َأْن نـَُقوَل اِبحلَْقِ  َواَل خنََ 

َنا يـَْثِرَب فـََنْمنَـَعهُ ممَّا مَنَْنُع ِمْنهُ أَنـُْفَسَنا َلْوَمَة اَلئٍِم َوَعَلى َأْن نـَْنُصَر َرُسوَل ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َقِدَم َعَليـْ َّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعُة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الَّيِت  َها  اَبيـَْعَناَوأَْزَواَجَنا َوأَبـَْناَءاَن َولََنا اجْلَنَُّة فـََهِذِه بـَيـْ يف هذه  (6)"ُه َعَليـْ

مبنزلة السالح، " فإهنا الدعاءو هو اخلالص الصرب و  الرعيةبل على ال جيوز اخلروج إطالقا اليت ذكرانه احلالة 
اتما ال آفة به، والساعد ساعد قوي، واملانع  والسالح بضاربه، ال حبده فقط، فمىت كان السالح سالحا

مفقود؛ حصلت به النكاية يف العدو، ومىت ختلف واحد من هذه الثالثة ختلف التأثري، أو كان مث مانع 

                                                           

 .  للوالة الرعية نصيحة كيف  ابب (1098 برقم )(2/522) د ط، ، لسنةاابن أيب عاصم، (1)
 . (2/522) السنةصحيح نفس املرجع انظر  (2)
 .( 1/118) د ط، ،فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة،  القحطاين، (3)
 . (3/1470) د ط، ، شرح صحيح مسلم، النوويانظر  (4)
 معصية. غري يف األمراء طاعة وجوب ابب ،اإلمارة كتاب(  1709برقم)( 3/1470) د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (5)
 .(1/66) د ط، ،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (6)
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علي ، فعن ال بتوبةإفوه وال يرفع عنهم ال بذب اقرت إما سلط عليهم  نهأل (1)"من اإلجابة، مل حيصل األثر
إال لكن جيوز اخلروج و  (2)" الء إال بذنب، وال رفع إال بتوبةما نزل ب": قالبن أيب طالب رضي هللا عنه 

إمنا الكفر البواح الصريح الذي ال خيتلف فيه اثنان من أهل و يف حالة واحدة وهو ليس الكفر فحسب 
وليس هذا هو  وليس هذا حبثهلف عن سابقتها تختفهذه مسألة أخرى و  فيه عنزانح طال يتناو  العلم

قَاَل: دعاان النيب صلى هللا عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أنه قال: هللا أعلم و موضعه
 ،الصريح والكفر البواح هو: الكفر الظاهر الواضح (3)« ِإالَّ َأْن تـََرْوا ُكْفرًا بـََواًحا ِعْندَُكْم ِمَن هللاِ ِفيِه بـُْرَهانٌ »

يريد ظاهرا "قال اخلطايب: و  (4)" ابح ابلشيء يبوح إذا أعلنهأي جهارا من : " حممد فؤاد عبد الباقيقال 
بواحا عندكم فيه إال أن ترو كفرا  (5)"ابداي، من قوهلم: ابح الشيء يبوح بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره

هللا و، ال يعلمها إال هللا تعاىلمفاسد عظيمة  يهاألنه ينبين علغري مطلقة املسألة مقيدة من هللا برهان ف
عن عمري بن إسحاق، قال: ذكروا اخلوارج عند أيب هريرة جاء يف املصنف البن أيب شيبة  (6)" املستعان

 وابهلل التوفق  (7) «أُولَِئَك ِشرَاُر اخْلَْلقِ »قال: 

 : عن اخلوارج املارقةنبذة اترخيية 

ديد بدء نشأت اخلوارج، جتد ما سطره املؤرخون وما قاله علماء الفرق يف حتإذا نظران إىل كتب التاريخ و 
ون هللا تعاىل وتوفيقه بنشأة أهنم اختلفوا يف حتديد نشأهتم ويرجع ذلك إىل تعريف اسم اخلوارج ونبدأ بع

 اخلوارج وخالصة ذلك ما يلي: 

 سلم.يف عهد النيب صلى هللا عليه و  بعض العلماء جعل خروجهم-1

                                                           

  (1/15) 1ط اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواء،بتصرف، ابن القيم ،   ( 1)

 .(74) د ط، ، اجلواب الاكيف ملن سأ ل عن ادلواء الشايف أ و ادلاء وادلواءابن القمي، (  2)

 .معصية غري يف األمراء طاعة وجوب ابب، اإلمارة كتاب (3/1470) د ط، ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 نفس املرجع (4)
 .( 13/8) د ط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (5)
 . (17/7) د ط، ، شرح ملعة االعتقاداحلازمي، بتصرف موسع  (6)
 .اخلوارج يف ذكر ماب ، اباجلمل  كتاب(  37885)رقم ب( 7/573) د ط، ،املصنف يف األحاديث واآلَثر بن أيب شيبة،ا  (7)
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قال ابن (2)عبد هللا ذي اخلويصرة التميمي مع اختالف يف األلفاظ  (1) : ذي اخلويصرةدلوا حبديثواست
وإليه ذهب مجع من العلماء، قال  (3):" وتسميته ذي اخلويصرة هو املشهور يف عامة احلديث "تيمية

 هو رأيو (4)( "اعدل"نيب: صلى هللا عليه وسلم: فأول ذلك بدعة اخلوارج، حىت قال أوهلم للالذهيب: )
  (8)وهو رأي الشهرستاين أيضا(7) ابن حزم كذلكو (6)ابن اجلوزيكذلك و  (5)" ابن تيمية

 .ي هللا عنهبعض العلماء جعل نشأهتم يف عهد عثمان رض-2

 (10)أيضا  ابن كثري قول هوو  (9)ابن أيب العز   هو رأيو 

 (11)ابن كثري:" ابن مسعود مات قبل ظهور اخلوارج بنحو من مخس سنني " قال

                   (12)ابلفتنة األوىل زع الأيبمساها ابن و 

                                                           

ويُقال له:  الثَُّديَّة بلبولي، ذو تميمال السعدي بن زهري انفعُحرقوص عبد هللا وامسه هو ، وأصُلهمذو اخلُويصرة أبو اخلوارج  (1)
ْخَدج، أي: النَّاِقص

ُ
( وأنظر، 6/321)-(4/132،)1ط ،مرآة الزمان يف تواريخ األعيان(، أبو املظفر، هـ  37 - 000)، تويف امل
 (.  2/173،)5، طاألعالم، الزركلي(، 2/544، )1، طغوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة، بن بشكوالا
 . وصفاهتم اخلوارج ذكر ب، اب الزكاة كتاب  (2/744()1064)برقم  د ط، ، صحيح مسلممسلم،  (2)
  . (1/227)  د ط، ،على شامت الرسول الصارم املسلولابن تيمية،  (3)
 .( 1/101)  د ط، ،التمسك ابلسنن والتحذير من البدعالذهيب،  (4)
 .(5/215)  د ط، ،جامع املسائل، ابن تيمية (5)
 .(1/81) د ط، ، تلبيس إبليسابن اجلوزي،  (6)
 . (   4/23) د ط، ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (7)
 .( 1/116)  د ط، ،امللل والنحل الشهرستاين،  (8)
 .( 2/723) د ط، ، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز  (9)
 . (7/211)  د ط، ،البداية والنهايةابن كثري،  (10)
 .(  7/328)  د ط، ،البداية والنهايةنفس املرجع  (11)
  .( 2/799) د ط، ،شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز    (12)
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وأيضا (2) البغدادي كذلكو  (1)األشعري و هو رأي بعضهم جيعل نشأهتم يف عهد علي رضي هللا عنهو -3
   (3)قول البدر العيين 

ما جاء بعد ذو صرح و األنه األوضح و والذي يرتجح يل هو القول األول أل: األرجح من األقوال
   . وابهلل التوفيق (4)" كثري من أهل العلم  هو رأيو هللا أعلم يد هلذه الفرقة املارقة واخلويصرة جتد

 :التنفري منهمو اخلوارج  ذم النصوص الواردة يف

أشهر من أن تذكر صلى هللا عليه وسلم يف ذم اخلوارج  رسول هللاأحاديث صحيحة عن  ثبتتقد ل
عن أيب عبد هللا قال: " ف على اإلطالق سالميةالفرق اإلجعلتهم أخبث  أببشع األوصاففيها  نعتهمو 

صح احلديث فيهم عن النيب صلى هللا »اخلوارج قوم سوء، ال أعلم يف األرض قوما شرا منهم، وقال: 
 (5)«عليه وسلم، ومن عشرة وجوه

قال اإلمام أمحد: صح احلديث يف اخلوارج من عشرة أوجه، وقد رواها مسلم يف " قال ابن تيمية: 
صحيحه، وروى البخاري منها ثالثة أوجه: حديث علي، وأيب سعيد اخلدري، وسهل بن حنيف، ويف 

  (6)السنن، واملسانيد طرق أخر متعددة "

  (7) حاح والسنن واملسانيدوذكر ابن كثري أكثر من ثالثني حديثا وردت يف الص

عمر بن اخلطاب رضي  فمنها احلديث يف الرجل الذي أنكر قسمة النيب صلى هللا عليه وسلم، واستأذن
َنا النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْقِسُم، َجاَء  »يف ضرب عنقه فلم أيذن له هللا عنه  فَعْن َأيب َسِعيٍد، قَاَل: بـَيـْ

، فـََقاَل:  ، فـََقاَل: اْعِدْل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َويـَْلَك، َوَمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ »َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ِذي اخلَُوْيِصَرِة التَِّميِميُّ
 ْبُن اخَلطَّاِب: َدْعيِن َأْضِرْب ُعنـَُقُه، قَاَل: " َدْعُه، فَِإنَّ لَُه َأْصَحااًب، حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصالَتَهُ قَاَل ُعَمرُ « أَْعِدلْ 

                                                           

 .( 1/127) د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (1)
 . (1/61) د ط، ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،   (2)
 . (5/442) د ط، ،«ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب»املسمى  شرح سنن النسائيعلي آدم،  (3)
 . (1/280) د ط، ،إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة ،التوجيري (4)
ل (5)  ( .1/145)  د ط، ،السنة ،اخَلالَّ
 .( 3/536) د ط، ،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (6)
 .( 6/241) د ط، ، البداية والنهايةابن كثري،  (7)
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يِن َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ  ْشَهُد َقاَل أَبُو َسِعيٍد: أَ  « َمَع َصالَتِِه، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِه، مَيْرُُقوَن ِمَن الدِ 
ُجِل َعَلى النـَّْعِت مسَِْعُت ِمَن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَأْشَهُد َأنَّ َعِليًّا، قـَتَـَلُهْم، َوَأاَن َمَعُه، ِجيَء اِبلرَّ 

 .(1) الَِّذي نـََعَتُه النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم،

ُ اخلوارج، وبني أن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم، وأمر النيب صلى هللا عليه وسلم بقتال  عن َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ
َسَيْخرُُج قـَْوٌم يف آِخِر الزََّماِن، َأْحَداُث »َعْنُه قال َوِإين ِ مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 

يِن،  اأَلْسَناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم، يـَُقوُلوَن ِمنْ  َخرْيِ قـَْوِل الرَبِيَِّة، اَل جُيَاِوُز ِإميَاهُنُْم َحَناِجَرُهْم، مَيْرُُقوَن ِمَن الدِ 
 (2) «قـَتَـَلُهْم يـَْوَم الِقَياَمةِ َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، َفأَيـَْنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقـْتـُُلوُهْم، فَِإنَّ يف قـَْتِلِهْم َأْجرًا ِلَمْن 

فصار سيف علي رضي هللا عنه يف اخلوارج سيف حق إىل فأكرم هللا عليا بقتلهم وقاتل معه الصحابة " 
  (3) "أن تقوم الساعة 

إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف »وكان ابن عمر، يراهم شرار خلق هللا، وقال: قال اإلمام البخاري: 
 ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ يقول:  عنهكان علي رضي هللاو   (4)«الكفار، فجعلوها على املؤمنني

منهم أهل النهروان و  104الكهف:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
فقالوا له أنت بن خباب صاحب النيب صلى هللا عليه  مر هبم عبد هللا بن خبابو  (5) " رب الكعبة

وسلم قال نعم قالوا فحدثنا عن أبيك فحدثهم حبديث يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد هللا 
املقتول فكن قال فقدموه فضربوا عنقه مث دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما يف بطنها وكانوا مروا على 

ها يف فيه فقالوا له مترة معاهد فيم استحللتها فقال هلم عبد هللا بن ساقته فأخذ واحد منهم مترة فوضع
  (6)فلم يبالوا أبن يقتلوه كما ابلوا حبرمة مترة النصراينخباب أان أعظم حرمة من هذه التمرة فأخذوه فذحبوه 

                                                           

 .للتألف اخلوارج قتال ترك من ابب  وقتاهلم، واملعاندين املرتدين استتابة كتاب(  9/17( )6533) صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 وامللحدين اخلوارج قتل ابب ،وقتالهم والمعاندين المرتدين استتابة كتاب (9/16) ( 6930) د ط، ، صحيح البخاريالبخاري،  (2)

 .عليهم احلجة إقامة بعد
 ( 1/327) د ط، ، الشريعة اآلجري، (3)
 (  9/16) د ط، ، صحيح البخاريالبخاري،  نفس املرجع، (4)
 .( 2/546)  د ط، ،السرية النبوية وأخبار اخللفاءالدارمي،  (5)
 .(  12/297) د ط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   (6)
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 يب أمامة رضي هللا عنه ملا أيت برؤوس األزارقة فنصبت على درج دمشق فلما رآهم دمعتأعن  جاءو 
كالب النار كالب النار كالب النار، ثالث مرات، هؤالء شر قتلى قتلوا حتت أدمي السماء »عيناه قال: 

قلت: فما شأنك دمعت عيناك؟ قال: رمحة هلم، « وخري قتلى حتت أدمي السماء الذين قتلهم هؤالء
سول هللا صلى ألهنم كانوا من أهل اإلسالم. قلت: أبرأيك قلت هم كالب النار أو شيئا مسعته من ر 

هللا عليه وسلم؟ قال: إين إذا جلريء. بل مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غري مرة وال مرتني 
حىت 106آل عمران:  َّحط جخمح جح مج حج مث ُّٱ وال ثالاث. قال: فعد مرارا مث تال هذه اآلية

أيب أوىف عن سعيد بن مجهان قال: دخلت على ابن  (1)" 17اجملادلة:  َّ خص حص مس خس ُّٱبلغ 
وهو حمجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السالم فقال: من هذا؟ فقلت: أان سعيد بن جهمان فقال: 
ما فعل والدك؟ فقلت: قتلته األزارقة. قال: قتل هللا األزارقة كلها مث قال: ثنا رسول هللا صلى هللا عليه 

 (2) اقال اخلوارج كله اخلوارجقلت: األزارقة كلها أو  أال إهنم كالب أهل النار قال:: وسلم
 حدثنا أبو النضر، حدثنا احلشرج بن نباتة العبسي كويف، حدثين سعيد بن مجهانويف رواية أمحد قال 

فقلت: أان  قال يل: من أنت؟ عبد هللا بن أيب أوىف وهو حمجوب البصر، فسلمت عليه،قال: أتيت 
قال: لعن هللا األزارقة، لعن هللا األزارقة،  ت: قتلتهسعيد بن مجهان، قال: فما فعل والدك؟ قال: قل

األزارقة، حدثنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " أهنم كالب النار "، قال: قلت: األزارقة وحدهم أم 
قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس، ويفعل هبم، قال: فتناول " بل اخلوارج كلها "  قال: اخلوارج كلها؟

، مث قال: " وحيك اي ابن مجهان عليك ابلسواد األعظم، عليك ابلسواد شديدةده غمزة يدي فغمزها بي
األعظم إن كان السلطان يسمع منك، فأته يف بيته، فأخربه مبا تعلم، فإن قبل منك، وإال فدعه، فإنك 

 أي إن أقررت يل هبن فقد قهرت وإن جحدهتن فقد أخطئت وكذبت وكفرت. (3)لست أبعلم منه " 

جر أهل البدع، وأن هجرهم الكتاب والسنة وإمجاع األمة على وجوب هلقد دلت نصوص 
ومل يربز هجر الصحابة رضي هللا عنهم للخوارج كموقف واضح ": قال ابن القيم  ال كوهنم كفارا زجر هلم

وإن كان ورد عن بعض الصحابة رضي  سهم منعزلون عن اجلماعة املسلمةمتكرر منهم ألن اخلوارج أنف
                                                           

  ( .1542( برقم)2/643) د ط، ، السنةعبد هللا، (1)
 واحلرورية املارقة ابب، ( 2/438)( 905برقم) (ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة األلباين) د ط، ، السنة ابن أيب عاصم، (2)

 ا.خالقه خذالن هلا السابق واخلوارج
 . (32/157)( 19415) ،1، طمسند اإلمام أمحد بن حنبلأمحد،  (3)
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 جهللا لفرقة دخلت عليه من اخلوار ما قاله جندب بن عبد من ذلك  بتهم وخمالطتهمخماط هللا عنهم ترك
فقالوا: ندعوك إىل كتاب هللا، فقال: أنتم؟ قالوا: حنن، قال: أنتم؟ قالوا: حنن، فقال: اي أخابيث خلق 

علوم أن من جوز ومن امل نتنا تلتمسون اهلدى؟ اخرجوا عينأم يف غري س  يف اتباعنا ختتارون الضاللةهللا
وقد  يها فقد اتبع احلق يف غري سنتهمف أن تكون الصحابة أخطئوا يف فتاويهم فمن بعدهم وخالفهم

 (1)"وكفى ذلك إزراء على نفوسهم وعلى الصحابة ن كتاب هللا إمنا يدعو إىل احلقدعاه إىل كتاب هللا؛ فإ
البن عمر إن جندة يقول كذا وكذا فعن جماهد قال )قيل هللا بن عمر مساع بدعهم،  وكذلك هجر عبد

  (2)فأدخل أصبعيه يف أذنيه خمافة أن يدخل قلبه منه شيء(

فأدخل ابن طاوس  عن معمر قال )كان ابن طاوس جالسا فجاء رجل من املعتزلة فجعل يتكلم قال
أصبعيه يف أذنيه وقال البنه أي بين أدخل أصبعيك يف أذنيك واسدد ال تسمع من كالمه شيئا( قال 

لذلك يرى اإلمام أمحد بن حنبل وجوب مقاطعة اخلوارج وهجرهتم  (3)معمر )يعين أن القلب ضعيف(
هلم  و ردعاجراز  (4)وترك التعامل معهم، فال يباع وال يشرتى منهم، بل وال يكلموا وال يصلى عليهم 

   اال أهنم كفار  همعلى بدع

هللا عليه وسلم يف اخلوارج قد أدخل فيها العلماء :" وهذه النصوص املتواترة عن النيب صلى ابن تيمية قال
لفظا أو معىن من كان يف معناهم من أهل األهواء اخلارجني عن شريعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ومجاعة املسلمني؛ بل بعض هؤالء شر من اخلوارج احلرورية؛ مثل اخلرمية والقرامطة والنصريية وكل من 

يف غري األنبياء أنه نيب وقاتل على ذلك املسلمني: فهو شر من اخلوارج احلرورية. اعتقد يف بشر أنه إله أو 
والنيب صلى هللا عليه وسلم إمنا ذكر اخلوارج احلرورية ألهنم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده؛ بل 

ذلك أوهلم خرج يف حياته. فذكرهم لقرهبم من زمانه كما خص هللا ورسوله أشياء ابلذكر لوقوعها يف 
 (5)الزمان"

                                                           

 .( 4/107) د ط، ، إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،   (1)
 . ( 4/277) د ط، ،ذم الكالم وأهلهاهلروي،  (2)
 .( 4/299) د ط، ،ذم الكالم وأهلهنفس املرجع  (3)
ل (4)  .( 1/155) د ط، ،السنة ،اخَلالَّ
 .( 28/476) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (5)
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جاء وصفهم يف الكتاب والسنة  عظيم، على األمةملا كان خطر اخلوارج  :يف الدنيا اخلوارجوصاف أ-1
 يف كل زمان. وذلك ليحذر منهم كل مؤمن، فتملكين شعور ابملسؤلية لذكرهم أقوال العلماءو 

يف السنن الثابتة عن رسول هللا " أسالف اخلوارج كانوا أعرااب قرؤا القرآن قبل أن يتفقهوا قال ابن حزم :
صلى هللا عليه وسلم ومل يكن فيهم أحد من الفقهاء ال من أصحاب ابن مسعود وال أصحاب عمرو 
وال أصحاب علي وال أصحاب عائشة وال أصحاب أيب موسى وال أصحاب معاذ بن جبل وال أصحاب 

وهلذا جتدهم يكفر بعضهم أيب الدرداء وال أصحاب سلمان وال أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر 
بعضا عند اقل انزلة تنزل هبم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم وأهنم أنكروا ما 
قام الربهان الذي أوردان أبنه حق ولو مل يكن من جهلهم ألقرب عهدهم خبرب األنصار يوم السقيفة 

ر يف قريش دون األنصار وغريهم وأن عهدهم وإذعاهنم رضي هللا عنهم من مجيع املهاجرين لوجب األم
بذلك قريب منذ مخسة وعشرين عاما وأشهر ومجهورهم أدرك ذلك بسنة وثبت عند مجيعهم كثبات أمر 
النيب صلى هللا عليه وسلم وال فرق ألن الذين نقلوا إليهم أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ونقلوا إليهم 

هم أبعياهنم ال زايدة فيهم وال نقص نقلوا اليهم خرب السقيفة ورجوع  القرآن والشرائع فدانوا بكل ذلك
 لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ األنصار إىل أن األمر ال يكون إال يف قريش وهم يقرؤن قوله تعاىل

 10احلديد:  َّ هي جه هن من  خنحن جن مم خم حم جم هل مل خل حلجل  مك
الفتح:  َّ يف ىن من خن  حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ وقوله تعاىل

  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱ وقوله تعاىل 29
مث أعماهم الشيطان وأضلهم هللا تعاىل على علم  18 الفتح: َّ زي ري ٰى ين ىن نن من

فحلوا بينه مثل علي واعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر وغريهم ممن أنفق من قبل الفتح 
وقاتل واعرضوا عن سائر الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا ووعدهم هللا احلسىن وتركوا من يقرون 

ا يف قلوهبم فأنزل السكينة عليهم ورضي عنهم وابيعوا هللا وتركوا مجيع أبن هللا تعاىل عز وجل علم م
الصحابة وهم األشداء على الكفار الرمحاء بينهم الركع السجد املبتغون فضال من هللا ورضواان سيماهم 
يف وجوههم من أثر السجود املثين عليهم يف التوراة واإلجنيل من عند هللا عز وجل الذين غظ هللا هبم 

لكفار املقطوع على أن ابطنهم يف اخلري كظاهرهم ألن هللا عز وجل شهد بذلك فلم يبايعوا أحدا منهم ا
وابيعوا شيث بن ربعي مؤذن سجاح أايم ادعت النبوة بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم حىت تداركه 
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ن وهب الراسيب أعرايب هللا عز وجل فر عنهم وتبني هلم ضاللتهم فلم يقع اختيارهم إال على عبد هللا ب
وآل علي عقيبه ال سابقة له وال صحبة وال فقه وال شهد هللا له خبري قط فمن أضل ممن هذه سريته 
واختياره ولكن حق ملن كان أحدا ميينه ذو خو يصره الذي بلغه ضعف عقله وقلة دينه إىل جتويره رسول 

أورع من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هللا صلى هللا عليه وسلم يف حكمه و اإلستدارك ورأى نفسه 
هذا وهو يقر أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليه وبه اهتدى وبه عرف الدين ولواله لكان محارا أو 

شديدو اإلميان، شديدو البأس، يرون أن  ،بدو أجالفواخلوارج " (1)أضل ونعوذ ابهلل من اخلذالن 
م مؤمن، ومن خالفه كافر، ورموا عثمان وعليا ومعاوية ابلكفر، الناس اثنني مؤمن وكافر، فمن رأى رأيه

فهم حاربوا كل من ليس من مجاعتهم، واستباحوا دماء املسلمني، وتسببوا يف الكثري من الويالت. 
، اإلابضية، وأهم فرقهم األزارقة، النجداتم كانت خالل عهد الدولة األموية ويالحظ أن أزهي انتصاراهت

يع الطوائف ابلتنطع املنهي عنه الدين كما متيزوا عن جاملروق من وهم أهل  (2)رية "العجاردة، والصف
االندفاع كما أن وهلم منهج حركي فيه التسرع  و ، املنايف للسنةوالشطط م و املشؤ واإلفراط الغلو املذموم و 

إن يتبعون إال الظن ويقابلون إبساءة الظن  ،أجالف الطباع، الثوراتهدفهم احلروب و و مستهم التهور 
كما هلم مسة ميتازون هبا وهي ضيق األفق عافاان هللا من هذه األخالق وإن الظن ال يغين من احلق شيئا  

وعندما سألت معاذة عائشة رضي هللا عنهما عن السبب الذي من أجله جعل الشارع أن احلائض 
ع اشرتاك العبادتني يف الفرضية، تقضي أايم حيضها اليت أفطرهتا، وال تقضي صلواهتا، زمن احليض، م

بل إن الصالة أعظم من الصيام. وكان عدم التفريق بينهما يف القضاء، هو مذهب اخلوارج املبين على 
فعن ُمَعاَذُة، َأنَّ اْمرَأًَة قَاَلْت ِلَعاِئَشَة: َأجَتْزِي ِإْحَدااَن : -منكرة عليها-الشدة واحلرج. فقالت هلا عائشة 

« ُكنَّا حنَِيُض َمَع النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفاَل أَيُْمُراَن بِهِ »َصاَلهَتَا ِإَذا َطُهَرْت؟ فـََقاَلْت: َأَحُرورِيٌَّة أَْنِت؟ 
يتمنون موت  وكذلكيدعون أهل األواثن يقتلون أهل اإلسالم و  من صفتهمو  (3)َأْو قَاَلْت: َفاَل نـَْفَعُلُه 

قال محاد بن زيد يقول: " حضرت أيوب السختياين وهو يغسل شعيب بن احلبحاب وهو  أهل السنة
 ىف يث ىث نث ُّٱ يقول: " إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور هللا أبفواههم

                                                           

 .( 4/122) د ط، ،امللل واألهواء والنحل الفصل يفابن حزم  (1)
 .  ( )اتريخ ما قبل اإلسالم( إىل عصران1/149)  د ط، ،وجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالمالعسريي، (2)
 .الصالة احلائض تقضي ال: ابب، احليض  كتاب  (1/71( )321)د ط،  ،صحيح البخاريالبخاري،  (3)
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ِسيَماُهْم التَّْحِليُق » :النيب صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارج أنه قالوصح عن  8الصف:  َّ ىق يف
  (2))التسبيد( استئصال الشعرالشعر )التحليق( إزالة(1) َأْو قَاَل: التَّْسِبيُد"

هد اخللفاء الثالثة : "وكان شيطان اخلوارج مقموعا ملا كان املسلمون جمتمعني يف عابن تيمية رمحه هللاقال 
وعثمان، فلما افرتقت األمة يف خالفة علي رضي هللا عنه وجد شيطان اخلوارج موضع أيب بكر وعمر 

  (3)اخلروج فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن واالمها فقاتلهم أوىل الطائفتني ابحلق علي بن أيب طالب"
وسهم وبعض ؤ فإن اخلوارج كانوا حيلقون ر  واألولون يقولون: حلق الرأس شعار أهل البدع": وقال أيضا

أن النيب صلى هللا عليه "وقد ثبت يف الصحيحني ، حلق الرأس من متام التوبة والنسكاخلوارج يعدون 
وقد وصف ابن زايد أسلوب اخلوارج  (4)("وسلم ملا كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية حملوق

ألهنم يتكلمون بكالم خري  (5)إىل القلوب من النار إىل الرياع "لكالم هؤالء أسرع  وقوة بياهنم بقوله: "
فعن احلسن بن علي أنه قال لبعض اخلوارج يف كالم  هم قوم خصمونو ية فيختارون األلفاظ املؤثرة الرب 

جرى بينهما: " مب حفظ هللا مال الغالمني؟ قال: بصالح أبيهما قال فأيب وجدي خري منه؟ قال: قد 
        (6) م قوم خصمون."أنبأان هللا أنك

وهو ال يدع جماال للشك وص ذا نظران إىل علمهم فهم جهال ال حيسنون التعامل مع النصإمث 
اجلهل أبحكام الشريعة و  ت القرآن الكرمي، وإدراك معانيهفهمهم آلاي أن اخلوارج قوم سطحيون يف يف

فعن حيىي بن أيوب قال: بلغين جل السبب هي عقوبة مستحقة من هللا عز و و من أهم صفات اخلوارج 
 (7)«إذا أراد هللا أال يعلم عبده خريا شغله ابألغاليط»أن أهل العلم، كانوا يقولون: 

سوء القصد كما هي عادات ت والتكلف و صعاهبا على وجه التعنواألغاليط شذاذ املسائل و 
َعْن َعاِئَشَة  ،سلمهللا عليه و الفا هلدي النيب صلى اختاروا أشدمها خخلوارج ما خريوا بني شيئني إال و ا

                                                           

 واملنافق. الفاجر قراءة ابب ،التوحيد كتاب(  9/162) (9162) د ط، ، البخاريصحيح البخاري،  (1)
 .ذكره مصطفى الباغا  نفس املصدر الذي قبله (2)
 .( 19/89) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،   (3)
 .( 21/119) د ط، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 . (3/182) د ط، ،الكامل يف اللغة واألدبابن املربد،  (5)
 . (21/492) د ط، ،مفاتيح الغيب التفسري الكبريالرازي،  (6)
 . (2/1077)  د ط، ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  (7)
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َا قَاَلْت:  َها، َأهنَّ ُ َعنـْ َما ُخريِ َ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ أَْمَرْيِن ِإالَّ َأَخَذ أَْيَسَرمُهَا، َما ملَْ »َرِضَي اَّللَّ
 (1)«َيُكْن ِإمْثًا، فَِإْن َكاَن ِإمْثًا َكاَن أَبـَْعَد النَّاِس ِمْنهُ 

" ُكْنُت يُد اْلَفِقرُي، َقاَل :عن يَزِ  وارج عند ظواهر النصوص القرآنية كماولقد كان من أثر مجود اخل
َلى النَّاِس، قَاَل: َقْد َشَغَفيِن رَْأٌي ِمْن رَْأِي اخلََْوارِِج، َفَخَرْجَنا يف ِعَصابٍَة َذِوي َعَدٍد نُرِيُد َأْن حَنُجَّ، مُثَّ خَنْرَُج عَ 

ُث اْلَقْوَم، َجاِلٌس ِإىَل َسارِيٍَة، َعْن َرُسوِل هللاِ َفَمرَ  َصلَّى هللاُ  ْراَن َعَلى اْلَمِديَنِة، فَِإَذا َجاِبُر ْبُن َعْبِد هللِا حُيَدِ 
، َما َهَذا الَِّذي َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: فَِإَذا ُهَو َقْد ذََكَر اجْلََهنَِّميِ نَي، قَاَل: فـَُقْلُت َلُه: اَي َصاِحَب َرُسوِل هللاِ 

ثُونَ   حف جف مغ ُّٱٱٱو 192آل عمران:  َّحتجت هب مب خب حب جب ُّٱ؟ وهللا يقول: حُتَدِ 
قـُْلُت: « أَتـَْقرَأُ اْلُقْرآَن؟»َفَما َهَذا الَِّذي تـَُقوُلوَن؟ قَاَل: فـََقاَل: ، 20السجدة:  َّ مق حق مف خف

َعثُُه هللُا ِفيِه  -السَّاَلُم فـََهْل مسَِْعَت مبََقاِم حُمَمٍَّد َعَلْيِه »نـََعْم، قَاَل:  قـُْلُت: نـََعْم، قَاَل: « ؟-يـَْعيِن الَِّذي يـَبـْ
، قَاَل: مُثَّ نـََعَت َوْضَع «فَِإنَُّه َمَقاُم حُمَمٍَّد َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْحُموُد الَِّذي خُيْرُِج هللُا ِبِه َمْن خُيْرِجُ »

قَاَل: َغرْيَ أَنَُّه َقْد َزَعَم َأنَّ قـَْوًما  -قَاَل: َوَأَخاُف َأْن اَل َأُكوَن َأْحَفُظ َذاَك  -ْيِه، الصِ رَاِط، َوَمرَّ النَّاِس َعلَ 
ُْم ِعيَداُن السََّماِسِم، قَاَل: وا ِفيَها، قَاَل: يـَْعيِن خَيُْرُجوَن ِمَن النَّاِر بـَْعَد َأْن َيُكونُ  فـََيْدُخُلوَن »فـََيْخُرُجوَن َكَأهنَّ

ُُم اْلَقرَاِطيسُ هَنَرً  فـََرَجْعَنا قـُْلَنا: َوحْيَُكْم أَتـَُرْوَن الشَّْيَخ  ،«ا ِمْن َأهْنَاِر اجْلَنَِّة، فـَيَـْغَتِسُلوَن ِفيِه، فـََيْخُرُجوَن َكَأهنَّ
 (2)" َرُجٍل َواِحٍد َيْكِذُب َعَلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم؟ فـََرَجْعَنا َفاَل َوهللِا َما َخرََج ِمنَّا َغرْيُ 

قال عبد الرمحن بن مهدي: " الزاندقة واخلوارج وضعوا ذلك احلديث، يعين ما روي عنه صلى هللا عليه 
ما أاتكم عين فاعرضوه على كتاب هللا فإن وافق كتاب هللا فأان قلته وإن خالف كتاب »وسلم أنه قال: 

 (3)« هللا فلم أقله أان، وكيف أخالف كتاب هللا، وبه هداين هللا

أثر هذا اجلمود عند ظواهر القرآن أيضا، أهنم مل يلتفتوا إىل إمجاع األمة، ومل يقدروه عند  كما كان من
احلقيقة يستند إىل أصل من الكتاب أو السنة، وليس أمرا  فهمهم لنصوص القرآن مع أن اإلمجاع يف

 (4)الدين، أو خارجا على قواعده وأصوله. مبتدعا يف

                                                           

 .وسلم عليه هللا صلى النيب صفة ابب ،املناقب كتاب(  4/189) (3560) د ط، ،صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .فيها منزلة اجلنة أهل أدىن ابب، اإلميان كتاب(  1/179()191) د ط، ، صحيح مسلممسلم،   (2)
 .( 2/1189)  د ط، ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  (3)
 . (1/5)  د ط، ،التفسري واملفسرون ،حممد السيد (4)
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حَيِْقُر َأَحدُُكْم »وا كما وصفهم النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله: وكان اخلوارج أيضا قد تعمقوا وتنطع
 (2)((1)«َصالَتَُه َمَع َصاَلهِتِْم، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهمْ 

 هتم على الوجه املشروعومل تكن عباد الغلو املنهي عنه عني نهألبل ذم فيهم  هلم لكن ليس هذا مدح

كان فيهم من االجتهاد يف العبادة والورع ما مل يكن يف الصحابة   :" وال ريب أن اخلوارجقال ابن تيمية
كما ذكره النيب صلى هللا عليه وسلم لكن ملا كان على غري الوجه املشروع أفضى هبم إىل املروق من 

 (3)الدين وهلذا قال عبد هللا بن مسعود وأيب بن كعب اقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة "

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

ولذلك أثر (5) قَاهَلَا َثاَلاثً « اْلُمتَـَنطِ ُعونَ َهَلَك »فَعْن َعْبِد هللِا، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
من عبد هللا ابحلب فقط فهو زنديق، ومن عبد هللا ابلرجاء فقط فهو مرجئ، ومن " عن بعض السلف: 

  (6)"  عبد هللا ابخلوف فقط فهو حروري، ومن عبد هللا ابحملبة والرجاء واخلوف فهو مؤمن موحد

صوص الوعد ن جاهلونبنصوص الوعيد، ويت يعملون، فيف العبادة خلوفيقدمون اواخلوارج 
ه ما يرهبه وليس عنده ليس عندألن ضيع الدين، ي حتمافقط  يتعبد هللا ابحلبالذي و  واخلوف والرمحة

ء، ابحملبة يكون الطلب، البد من اجتماع هذه األمور الثالثة معا احملبة واخلوف والرجافما يطلبه، 
 تقرير هذه النصوص، يففاخلوارج غلو يف الوعيد، وغلو  ابلرجاء يكون اخلضوعو ب وابخلوف يكون اهلر 

 اللضنعوذ ابهلل من ال ومحلوها على ظاهرها، ولذا يسمون الوعيدية

                                                           

 .اإلسالم يف النبوة عالمات ابب، املناقب  كتاب(   4/200)( 3610)د ط،  ،صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 (1/299) د ط، ،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمابن تيمية،  ،شيخ االسالم أنظر ملخص من كالم(2)
 ( 1/259) د ط، ،االستقامة ابن تيمية، (3)
  ( 1/325) د ط، ،الشريعة اآلجري، (4)
 .املتنطعون هلك ابب ،العلم كتاب (4/2055) (2670)  د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (5)
انظر ابن أيب العز و  (1/260) د ط، ، تفسري القرآن الكرميابن القيم، ( وانظر 5/158) د ط، ،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (6)

 .( 2/458) د ط، ،شرح العقيدة الطحاوية
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  (1)«ذلك فعل اخلوارج»عن أنس بن مالك، أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون. فقال: 

داء أجرب، كيف ل هللاورهبم، وهو اخلوارج عبد به يتالذي  املرض العفنهذا  انتشرنظر كيف أ
قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه لصبيغ بن من شيم اخلوارج  استنكره صحايب جليل وجعلهال وقد 

وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال: " لو رأيتك حملوقا ألخذت الذي فيه عيناك  (2)عسل
كما روى الدارمي من طريق سليمان بن وذكر ابن حجر يف اإلصابة   (3)حىت أن تكون من اخلوارج "

، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر فأعد صبيغيسار، قال: قدم املدينة رجل يقال له 
له عراجني النخل، فقال: من أنت؟ قال: أان عبد هللا صبيغ، قال: وأان عبد هللا عمر، فضربه حىت أدمى 

 (4) ، قد ذهب الذي كنت أجده يف رأسيك اي أمري املؤمننيرأسه، فقال: حسب

 .آلخرةوهنا نذكر أبرز وصف وصفت به اخلوارج يف ا ج يف اآلخرة :ر أوصاف اخلوا-2

وإن كانت هذه الصفة ظاهرها أهنا من صفاهتم يف الدنيا إال أن هلا تفسري عميق  شر اخللق واخلليقة:-أ
من أهل النفاق فأمرهم  وذلك أن اخلوارج م يف اآلخرة،عاقبتهابعتبار ما يؤل إليه أمرهم و  أبعد من ذلك،

اخلوارج  فهؤالء «َشْيئا يـََرى َفالَ  الن ْصلِ  يف  يـَْنظُرُ »قال صلى هللا عليه وسلم:  ،مشكوك ومصريهم خطري
 أن"فوهلذا خيشى عليهم الكفر (6) فائدة منها هلم الحتصل قراءهتم فكذلك (5)بشيء الدين من يعلقوا مل

  (7)"األخبار بصادق فمضمون الغضب وأما ،تعاىل هللا من والغضب الدنيا يف الذل عليه يلقى املبتدع
 من أهنم وثبت اخلليقة شر أهنم وأخرب ،الكفار من حاال أسوأ املنافقني ألن املنافقني منواخلوارج "

 هم واخلليقة الناسهم  اخللقوشر  (8)"للقتل أصلهم استحقاق صحة على دليال ذلك كان  املنافقني

                                                           

 . (311) د ط، ،تلبيس إبليسابن اجلوزي، ( و 1/215) د ط، ،فضائل القرآناهلروي،  (1)
هو: صبيغ بن عسل، ويقال: ابن سهل احلنظلي، ويقال: التميمي، له إدراك، أي أنه أدرك النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم،  (2)

 (198/  2)،دطاإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر،واهتمه عمر برأي اخلوارج فحصل منه ما حصل يف القصة الواردة آنفا. انظر: 
 .(3/1293)  د ط، ،الذمةأحكام أهل ابن القيم،   (3)
 .( 3/370) د ط، ،اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر،  (4)
 . (64انظر ختريج احلديث ص ) (1/199)  د ط، ،كشف املشكل من حديث الصحيحنيابن اجلوزي، (  5)
 .  (20/62)  د ط، ،عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيين،   ( 6)

 . (1/166) د ط، ،إلعتصامالشاطيب، ا(  7)

 .(186)  د ط، ،الصارم املسلول على شامت الرسول( ابن تيمية، 8)
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 وإمنا مصدر األصل يف اخلليقة: التوربشيت قال ،اخلالئق مجيع هبما ويريد واحد مبعىن مها وقيل البهائم
 من ابخلليقة أراد أنه وحيتمل اخلالئق أصناف استيعاب وهو أراده الذي للمعىن أتكيدا ابللفظني جاء
 الكفر فاستبطنوا ةاواملراء الكفر بني مجعوا ألهنم اخللق شر هم:القاضي قال سيخلق من وابخللق خلق

 من شر أهنم على وقيل يدل (1) وأضلوا فضلوا ابلقرآن متسكا وأشد اإلميان يف الناس أعرف أهنم وزعموا
 من ملة على حيافظون فإهنم الكفرة خبالف أنفسهم عند من أمورًا الشريعة يف اخرتعوا ألهنم الكفرة

 عدم مع ابإلسالم االعتصام جمرد فأنعدم قتاهلم " فكون اخلوارج أصحاب عبادة ال يستلزم منه (2)املَِلل
 فمىت فتنة، تكون ال وحىت هلل كله  الدين يكون حىت واجب فالقتال للقتال؛ مبسقط ليس شرائعه التزام
 الدنيا ال اآلخرة، يف وخزي الدنيا يف ذل! ريب العظيم سبحان (3)"واجب فالقتال هللا لغري الدين كان

 .عانوهللا املست ،وكرمه بفضله الواقي وهللا ،ضيع القيامة يومو  انتفع،

 قُِتُلوا قـَتـَْلى َشرُّ »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  مسَِْعتُ : قَالَ  أَُماَمَة، عن َأيب النار:أهل كالب -ب
فبعض أهل العلم محله على ظاهره،وأهنم (4) «النَّارِ  أَْهلِ  ِكاَلبُ   قـَتَـُلوا، َمنْ  قَِتيلٍ  َوَخرْيُ  السََّماِء، أَِدميِ  حَتْتَ 

وبعضهم  (5)" فيها كالب  صورة على أو أهلها كالب  هم أي" ، قال املال: يكونون على صور كالب
 أهنم أي" املناوي:، وبعضهم قال تشبيه وأهنم أخس أهلها، قال قال أهنم هلم بعض صفات الكالب

 (6)"وأحقرها احليواانت أخس الكالب أن كما  وأحقرهم أهلها أخس أهنم أوالكالب  عواء فيها يتعاوون
  .يبيتون املكنون ويعلم ما رن هللا سيظهفإ،البحث فيهاوقد تكون بعض األسباب اخلفية وال نريد 

ورأيت من  ،العجالة هذه يف يعلم نأ جيب ،ن أوضح أمرا مهماأوقبل أن أختم هذا البحث أود 
 أهل آخرةمبا أهنم أهل عبادة فبالتايل هم أن اخلوارج  ونمن الناس يعتقد اكثري أن  حيث  واجيب أفصاحه،

ا النصوص لكن لو أتملن قد يظهر صحيحاو غري صحيح يف إطالقه وليس هلم طمع يف الدنيا وهذا 
أتى رجل من اخلوارج احلسن البصري فقال له: الدرهم، يد للدينار و ، وعبدنيا صحابلوجدانهم أهنم أ

                                                           

 . (6/2316) مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( علي املال القاري،  1)
 .(10/428)  د ط، ، د ط، ،الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخاري( الكوراين،  2)
 .(28/502) د ط، ،جمموع الفتاوى(  ابن تيمية ،  3)
 .(1/248)صحيح سنن ابن ماجه( ابب يف ذكر اخلوارج، وقال األلباين حسن، 1/62()176) سنن ابن ماجة( ابن ماجه،  4)
 .(6/2323) د ط، ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( علي املال القاري،  5)
 .(1/528) د ط، ، ، فيض القدير( املناوي 6)
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ما تقول يف اخلوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا، قال: ومن أين قلت، وأحدهم ميشي يف الرمح حىت ينكسر 
فيه وخيرج من أهله وولده؟ قال احلسن: حدثين عن السلطان أمينعك من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة 

قال إسحاق: فحدثت هبذا احلديث  منا منعك الدنيا فقاتلته عليها.واحلج والعمرة؟ قال: ال، قال: فأراه إ
الغاضري، وكان ظريفا ابملدينة، فقال: صدق احلسن، ولو أن أحدهم صام حىت يتعقد، وسجد حىت 
حيز جبينه، واختذ عسقالن مراغه، ما منعه السلطان، فإذا جاء يطلب دينارا أو درمها لقي ابلسيوف 

 (1)احلداد واألدرع الشداد.

فإن أول بدعة وقعت يف اإلسالم فتنة اخلوارج، وكان مبدؤهم بسبب الدنيا "  رمحه هللا: قال ابن كثري
حني قسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غنائم حنني، فكأهنم رأوا يف عقوهلم الفاسدة أنه مل يعدل يف 

اعدل فإنك مل تعدل، -هللا خاصرتهبقر -القسمة، ففاجؤوه هبذه املقالة، فقال قائلهم وهو ذو اخلويصرة
 (2)" لقد خبت وخسرت إن مل أكن أعدلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  فقال له

ُ َعْنُه، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه فيهم قول النيب صلى هللا عليه و  هنا يصدقو  سلم فَعْن َأيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اَّللَّ
ْرَهِم، َوالَقِطيَفِة، َواخلَِميَصِة، ِإْن أُْعِطَي َرِضَي، َوِإْن ملَْ يـُْعَط مَلْ  َتِعسَ »َوَسلََّم، قَاَل:  يَناِر، َوالدِ  َعْبُد الدِ 

بعد أن ذكر شيئا من أخبار اخلوارج قال: " وهذا الضرب من الناس من  ابن كثري يقولو  (3)«يـَْرضَ 
 (4) قدره العظيم "أغرب أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق يف

عن إبراهيم: " وال تكلموهم إين أخاف أن ترتد فوكان ابن سريين يرى أسرع الناس ردة أهل األهواء 
وعن هشام بن حسان قال: " ال يقبل هللا من صاحب بدعة صياما وال صالة وال حجا وال  قلوبكم "

وهب عنه: " وليأتني على الناس زمان جهادا وال عمرة وال صدقة وال عتقا وال صرفا وال عدال " زاد ابن 
  (5)يشتبه فيه احلق والباطل، فإذا كان ذلك؛ مل ينفع فيه دعاء إال كدعاء الغرق " 

                                                           

 . (1/156) د ط، ،والذخائرالبصائر أبو حيان،   (1)
 . (2/10) د ط، ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (2)
 .هللا سبيل يف الغزو يف احلراسة ابب ،والسري اجلهاد كتاب  (4/34()2886) د ط، ،صحيح البخاريالبخاري،  (3)
  .( 7/316)  د ط، ،البداية والنهايةابن كثري،  (4)
 . (1/113)  د ط، ،االعتصام الشاطيب، ا (5)
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  اعموم فهم وما ذكرانه كفاية على مقاتليهم كثرية جدا بقتاهلم والثناء مرواألحاديث يف ذم اخلوارج واأل
 عبئا ثقيالأيضا يشكلون و  ،واكسر وال للكفر   واصر الم نال لإلسو  أرضا قطعوال  كاملنبت ال ظهرا أبقى

مل تعظون قوما هللا ا قيل وإذوهم يف الدرك األسفل من الذل والعار واهلوان، ، وشبحا خميفا على األمة
 وابهلل التوفيقفريجعون،  تقونولعلهم ي براء للذمةنا وإمعذرة إىل رب نقولمهلكهم أو معذهبم عذااب شديدا 

 : تكفري اخلوارجنزاع العلماء يف 

وأما يف ": قال ابن تيمية، متفقون على ذم اخلوارج وتضليلهم، وإمنا تنازعوا يف تكفريهم العلماءفإن 
كفروهم يف حقيقة األمر أهنم اللذين  و  ألهنم متأولون ؛مجهور الصحابة على أهنم مبتدعةو تكفريهم نزاع 

كلما و أصاهبم يف ألفاظ العموم يف كالم األئمة ما أصاب األولني يف ألفاظ العموم يف نصوص الشارع 
رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر اعتقد املستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ومل يتدبروا أن 

 (1)" أن تكفري املطلق ال يستلزم تكفري املعني التكفري له شروط وموانع قد تنتقي يف حق املعني و 

سئل علي رضي هللا عنه: هل هم كفار؟ ملا وهلذا قع الكفر عليه من وقع يف الكفر و ليس كل  إذ
العلماء الذين كفروهم من و قال: من الكفر فروا، فاجلمهور والصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع، 

" لَِئْن َأاَن أَْدرَْكتـُُهْم  و (2)"مَيْرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة "ابألحاديث اليت فيها:  وااستدل
تـَُلنـَُّهْم قـَْتَل َعاٍد" كما سنفصل   شبههم بعاد وهم قوم كفار، وهي رواية عن اإلمام أمحدقد ا و قال، (3)أَلَقـْ

 ن شاء هللا و ابهلل التوفيق إاملسألة 

ملا أراد علي أن يسافر لقتال اخلوارج عرض له منجم، فقال: اي أمري املؤمنني، ال و  ": ابن تيميةقال 
تسافر، فإن القمر يف العقرب، فإنك إن سافرت والقمر يف العقرب هزم أصحابك، أو كما قال، فقال 

ر حىت قتل عامة علي: بل نسافر ثقة ابهلل وتوكال على هللا وتكذيبا لك، فسافر فبورك له يف ذلك السف
   (4)صلى هللا عليه وسلم "، حيث كان قتاله هلم أبمر النيب اخلوارج، كان ذلك من أعظم ما سر به

                                                           

 .( 12/487) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .اإلسالم يف النبوة عالمات ابب، املناقب كتاب(  4/200()3611) صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .(4/137()3344)  د ط، ،صحيح البخاريالبخاري، نفس املرجع  (3)
 .(  35/178) د ط، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
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ر أهنم مبتدعة اجلمهو الصحيح قول و  لكن ال يدل على كفرهمقتلهم علي رضي هللا عنه نعم 
 هللا أعلم وألهنم متأولون عاملوهم معاملة املبتدعة الصحابة كذلك عمل و 

"وقد اختلف السلف يف كفر اخلوارج على قولني مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة املقتتلني واإلمساك 
مانع الزكاة املقاتل عليها على قولني مها  عما جرى بينهم رضي هللا عنهم ولذلك تنازع الفقهاء يف كفر

 (1)فال يكفرون اتفاقا " روايتان عن أمحد كالروايتني يف تكفري اخلوارج وأما أهل البغي اجملرد 

 (2)نصوصه صرحية يف عدم تكفري اخلوارج""وقال الشيخ تقي الدين: 

 (3)"بل نصوصه صرحية ابالمتناع من تكفري اخلوارج"

 منها قول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه لقوم من اخلوارج: 

نبدؤكم بقتال، وال مننعكم الفيء لكم علينا ثالث: ال مننعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم هللا، وال »
  (4)« ما دامت أيديكم معنا

 وهللا أعلم وهو الصحيح إن شاء هللاعدم تكفري اخلوارج يف دليل واضح 

 الفصل الثالث: نشأة اخلوارج

د جن، اخلوارج ةديد بدء نشأعلماء الفرق يف حتما قاله املؤرخون و  إذا نظران إىل كتب التاريخ وما سطره
ن هللا تعاىل وتوفيقه بنشأة ونبدأ بعو تعريف اسم اخلوارج ويرجع ذلك إىل يف حتديد نشأهتم  اختلفواأهنم 

  وخالصة ذلك ما يلي:اخلوارج 

 يف عهد النيب صلى هللا عليه وسلم. بعض العلماء جعل خروجهم-1

                                                           

 ( .1/490) د ط، ، خمتصر الفتاوى املصرية ،يعلىبن ا (1)
 . (5/130) د ط، ،املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالمالقاسم،  (2)
 .( 23/348) د ط، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
 . (1/45)د ط،  ،األحكام السلطانية ،أبو يعلى (4)
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                      (1)مع اختالف يف األلفاظ عبد هللا ذي اخلويصرة التميمي -واستدلوا حبديث: ذي اخلويصرة

:" وتسميته ذي اخلويصرة هو املشهور يف عامة احلديث كما رواه عامة أصحاب الزهري ابن تيميةقال 
 (2)عنه واألشبه أن ما انفرد به معمر وهم منه فإن له مثل ذلك وقد ذكروا أن امسه حرقوص بن زهري"

نيب: صلى هللا بدعة اخلوارج، حىت قال أوهلم للفأول ذلك وإليه ذهب مجع من العلماء، قال الذهيب: )
 (3)( عليه وسلم: "اعدل"

وهؤالء اخلوارج احلرورية هم أول من ابتدع يف الدين وخرج عن السنة واجلماعة، حىت إن أوهلم خرج عن "
 (4)قسمة املال" صلى هللا عليه وسلم صلى هللا عليه وسلم يف حياته، وأنكر على النيب سنة رسول هللا

أن أول اخلوارج وأقبحهم حالة  " :وذلك يف قولهذهب ابن اجلوزي أبن أول اخلوارج هو ذو اخلويصرة: و 
ومنهم ابن حزم رمحه هللا: بقوله " وإذ قد قامت الرباهني على بطالهنا وحلقوا بذي  (5)ذو اخلويصرة "

ويصرة وآخرهم ذو وهو رأي الشهرستاين أيضا حيث يقول:" وهم الذين أوهلم ذو اخل (6)اخلويصرة "
الثدية وذلك خروج صريح على النيب صلى هللا عليه وسلم، ولو صار من اعرتض على اإلمام احلق 

  (7)خارجيا فمن اعرتض على الرسول أحق أبن يكون خارجيا " 

 يف عهد عثمان رضي هللا عنه. بعض العلماء جعل نشأهتم-2

 (8): " وكان يف عسكر علي من أولئك الطغاة اخلوارج، الذين قتلوا عثمان " قال ابن أيب العز

 خوارج فيقول:رضي هللا عنه هم عثمان وقتلوه الذين اثروا  أن ابن كثري ذكرو 

                                                           

 .وصفاهتم اخلوارج ذكر ب، اب الزكاة كتاب  (.2/744()1064) د ط، ،صحيح مسلممسلم،  (1)
 .( 1/227) د ط، ، على شامت الرسول الصارم املسلولابن تيمية،  (2)
 .( 1/101) د ط، ،التمسك ابلسنن والتحذير من البدعالذهيب،  (3)
 .( 5/215) د ط، ، جامع املسائل، ابن تيمية (4)
 .( 1/81) د ط، ،تلبيس إبليسابن اجلوزي،  (5)
 .( 4/23)  د ط، ،يف امللل واألهواء والنحل الفصلابن حزم  (6)
 .( 1/116) د ط، ، امللل والنحل الشهرستاين،  (7)
   .( 2/723) د ط، ،شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز  (8)
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 (1)" وجاء اخلوارج فأخذوا مال بيت املال وكان فيه شيء كثري جدا " 

 (2)من مخس سنني "بعدها يقول:" ابن مسعود مات قبل ظهور اخلوارج بنحو و 

  العزوهلذا يقول ابن أيبالفتنة اليت أحدثوها ابلفتنة األوىل لقب العلماء هذه و 

                  (3) " فاخلوارج والشيعة حدثوا يف الفتنة األوىل "

 يف عهد علي رضي هللا عنهبعضهم جيعل نشأهتم -3

                   (4)" عليذي مسوا له خوارج خروجهم على والسبب ال ": قال األشعري

 (5) وقال البغدادي: " مث خرج على علي بعد ذلك من اخلوارج مجاعة كانوا على رأي احملكمة األوىل "
   (6)وكان خروجهم على عهد علي " :" وقال العيين

 عنه كان قد تفرس هللامن أغرب ما قرأت عن نشأة اخلوارج أن بعض من العلماء قالوا أن عليا رضي و 
 خبروجهم قبل ظهورهم 

: " قد روى مجاعة أن عليا كان حيدث أصحابه قبل ظهور اخلوارج، أن قوما خيرجون قال ابن األثري
اليد، مسعوا ذلك منه مرارا، فلما خرج ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، عالمتهم رجل خمدج 

 (7)أهل النهروان، سار هبم إليهم علي، وكان منه معهم ما كان " 

  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ :، قال تعاىلفراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللاإهنا كرامة هللا ألوليائه و  .. أقول وال ضري
َعْن أََنٍس و  (8): املتفرسنييعين َّٱٍُّّ قال جماهد يف قوله: 75احلجر:  َّ ٍّ ٌّ

                                                           

 .(  7/211)  د ط، ،البداية والنهايةابن كثري،  (1)
  .( 7/328) نفس املرجع (2)
  .( 2/799)  د ط، ،شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز (3)
      .( 1/127) د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (4)
 . (1/61) د ط، ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،   (5)
 .( 5/442) ) د ط، ،«ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب»املسمى  شرح سنن النسائيعلي آدم،  (6)
 .( 2/696) د ط، ،الكامل يف التاريخابن األثري،  (7)
 .( 4/543)  د ط، ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (8)
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 (1)"اِبلتـََّوسُّمِ  النَّاسَ  يـَْعرُِفونَ  ِعَباًدا َوَجلَّ  َعزَّ  َّللَِّ  ِإنَّ  ى هللا عليه وسلم:"رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ صل
ُتُه: ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " فَِإَذا و  َأْحبَـبـْ

 وابهلل التوفيق. (2) " َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر بِهِ 
ما جاء بعد ذو و  صرحاألنه األوضح و هو القول األول أليل  جحالذي يرت و  :قوالاألرجح من األ 

 هللا أعلم يد هلذه الفرقة املارقة وداخلويصرة جت

األثري وغريمها: "الضئضئ األصل" و قال اخلطايب: "يريد أنه خيرج من نسله الذين هو  قال اخلطايب وابن
أصلهم، أو خيرج من أصحابه وأتباعه الذين يقتدون به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله" قلت: 

م، إن له أصحااب حيقر أحدكم صالته مع صالهت»وهذا األخري أرجح، ويؤيده قوله صلى هللا عليه وسلم: 
« إن له شيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه»، وقوله يف احلديث اآلخر: « وصيامه مع صيامهم

وهذا هو اختيار ابن كثري؛ قال: " ألن اخلوارج مل يكونوا من ساللته، وال أعلم أحدا منهم من نسله، 
    هللا أعلمو (3)وإمنا أراد: من ضئضئ هذا أي: من شكله وعلى صفته "

  :الرابع: أمساء اخلوارج املبحث

 فرق يرجع أصلهم إىل أربعةكثرية و طوائف  وهم 

ألصناف وكل ااإلابضية والصفرية والنجدية و  اخلوارج إمنا هو قول األزارقة قال األشعري:)وأصل قول
 (4)والنجدية فإمنا تفرعوا من الصفرية( سوى األزارقة واإلابضية

األزارقة والصفرية، والنجدات، والعجاردة، واإلابضية، والثعالبة،  " وكبار فرق احلرورية: ستة::قال العيينو 
 (5)"وعلي وجيمعهم القول ابلتربي من عثمان ذين خرجوا على علي رضي هللا عنهوهم ال باقون فروعهموال

                                                           

سلسلة األحاديث األلباين، أنظر حديث حسن ، إبراهيم امسه من ابب (3/207) (2935) د ط، ،ألوسطالطرباين يف ا (1)
   .( 4/276) د ط، ،الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 .التواضع ابب ،الرقاق كتاب(  8/105()6502)د ط،  ،البخاريصحيح البخاري،  (2)
 .( 1/280) د ط، ،إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة ،التوجيري (3)
 .( 1/101)  د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (4)
ذخرية العقىب »املسمى  شرح سنن النسائيعلي آدم،  ،انظرو ( 3/300) د ط، ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،العيىن (5)

 .( 5/442)د ط،  ،«يف شرح اجملتىب
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 (1)وعند األشعري مخس عشرة فرقة هل العلم يف حتديد عدد اخلوارجأاختلف مث 

 وعشرون فرقةوهم مخس : قال امللطي العسقالين

اال فسموا األزارقة بنافع فصنف منهم يقال هلم األزارقة وهم أصعب اخلوارج وأشرهم فعال وأسوأهم حـ 1
 بن األزرق صاحب األسئلة عن ابن عباس

 ومنهم صنف يقال هلم الصفرية مسو بعبيد بن األصفرـ 2

 ومنهم اإلابضية مسوا بعبد هللا بن إابضـ 3

 جدة بن عامرومنهم النجدية مسوا بنـ 4

 ومنهم الشمراخية مسوا بشمراخ رأسهمـ 5

 ومنهم السرية هكذا ابألصلـ 6

 (2) ومنهم العزرية مسوا براسهم ابن عزرةـ 7

 (3)ومنهم العجردية نسبة إىل عبد الكرمي بن عجردـ 8

من اإلسالم بدو لنا منه خروج يومنهم التغلبية مسوا بتغلب رأسهم كانوا يقولون الغالم مسلم أبدا حىت ـ 9
ل ما نؤدي ويتوىل وكيف نشهد ابلكفر على من يعلم من الدين مثل ما نعلم ويؤدي من الفرائض مث

يف جملس خياصم خصماءان إذا  من نتوىل ويتربأ مما نتربأ منه وحيتج على من خالفنا مبثل حجتنا وهو معنا
ونستحل دمه إان إذا  ك نكفرهغلبته عينه انم مث استيقظ فقال إين قد احتلمت مث حدث حديثا غري ذل

 ملن الظاملني

                                                           

 .( 1/5) د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري،  (1)
منعة بن أوس شبيل بن عزرة بن عمري بن جبري بن جندلة بن زيد بن اهلندواين بن جابر بن ثعلبة بن أسحم بن مازن بن هو:   (2)

، اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب، أنظر، ابن ماكوال، بن نذير بن أمحس بن ضبيعة
 (.1/41، )1ط
ابن العجوز عبد الرمحن بن أمحد ابن العجوز املالكي القاضي امسه حممد بن عبد الرمحن ابن أيب  عبد الكرمي بن عجردهو:   (3)

 (.19/345، دط ، )الوايف ابلوفيات، أنظر، الصفدي، العجائز امسه حممد بن عبد هللا
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ومنهم التغلبية خالفتهم يف زكاة العبد قالوا إن عليه الزكاة إذا كان منهم وكان مواله من قومه وإنه ـ 10
 ليس ملواله من مرياثه شيء مث فارقتهم وكفرت من خالفهم

وا أو زنوا أو قذفوا وقالوا ومنهم الشكية وكان قوهلم إن أصحاب احلدود من أصحاهبم مسلمون سرقـ 11
يف القتلى نستغفر هلم ونتوالهم وال نشهد هلم ابلنجاة ألن هللا أعلم بسرائرهم فلم نكلف الشهادة فسموا 

 أهل الشك وكفروا من خالفهم

ومنهم الفضلية وإمنا مسوا بفضل رأسهم وذلك أنه فارقهم يف الذنوب فزعم أن كل ذنب صغريا أو ـ 12
 ك ابهلل مسوا بذلك الفضلية وكفروا من خالفهمكبريا أو كذبة شر 

 ومنهم فرقة خالفتهم يف تزويج الصغارـ 13

 ومنهم فرقة خالفتهم يف اهلدى والقالئد واستحلوها وكفروا من خالفهم وكان سائرهم حيرمهاـ 14

ومنهم النجرانية افرتقوا يف امرأة يقال هلا أم جنران هاجرت إىل بعض خوارجهم فتزوجت رجال يف ـ 15
اهلجرة ابلبصرة من قومها مث استخفت فتزوجت رجال من أصحاهبا سرا مث ظهر عليها زوجها األول من 

 قومها فقرهبا إليه فتربأ منها بعضهم وتوالها بعضهم وكفروا من خالفهم بعضهم بعضا 

ومنهم البيهسية مسوا هبيصم أيب بيهس بن عامر رأسهم فزعم أن حكم اإلمام ابلكوفة حكما ـ 16
يستحق به الكفر ففي تلك الساعة يكفر من كان يف حكم ذلك اإلمام خبراسان واألندلس وعلى اإلمام 

ن أىب أن إذا أبصر كفره فتاب منه أرسل إىل أهل حكمه كلهم يستتيبهم من الكفر وإن مل يشعروا به فإ
يتوب منه وقال ماىل أن أتوب مما ال شك فيه ومل أعلم به ضربت عنقه وكفروا من خالفهم ومن قوهلم 
أيضا لو أن رجال قطر قطرة مخر يف جب فال يشرب من ذلك اجلب أحد إال كفر وإن مل يشعر ألن 

مسلما من شك يف هللا عز وجل يوفق املؤمنني وزعموا لو أن رجال ضرب أابه ألف سوطا كل يوم كان 
 ذلك فقد كفر عندهم

ومنهم فرقة فارقتهم يف شراب السكر والنبيذ إذا سكر فال حد عليه يشهد بعضهم على بعض يف ـ 17
 ذلك ابلشرك وكفروا من خالفهم

 ومنهم فرقة خالفتهم يف النكاح بغري شهود فقالوا ننكح بشهادة الكرام الكاتبنيـ 18
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وهو اليوم ابلبحرين واليمامة وليس ابلبصرة وال الكوفة  (1)أبيب فديك ومنهم الفديكية وإمنا مسوا ـ 19
 وال اجلزيرة منهم أحد وكان أبو فديك من أصحاب جندة مث خالفه وفارقه وكفر من خالفه

 ومنهم العطوية وإمنا مسوا بعطيةـ 20

 (2)عد وكان من أهل الكوفة ومنهم اجلعدية وإمنا مسوا مبسلم بن اجلـ 21

 امللطي عد اخلوارج مخسة و عشرين و ذكر واحدا وعشرين أن وهنا جند

 أبو احلسني امللطي العسقالين : " و هنا نذكرهم ابلتفصيل قال

األسواق فيجتمع الناس على  من اخلوارج فهم احملكمة الذين كانوا خيرجون بسيوفهم يف:  الفرقة األوىل
الون يقتلون حىت يقتلوا قون من الناس فال يز غفلة فينادون ال حكم إال هلل ويضعون سيوفهم فيمن يلح

جل وفتنة ومل يبق منهم و وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم ال يرجع أو يقتل فكان الناس منهم على 
ل هلم أخربوان عن قولكم اليوم أحد على وجه األرض حبمد هللا فمىت تعرضت هذه الفرقة من الشراة يقا

لناس إال هلل وهم ال حيكمون ام يقولون ال حتكيم يف دين هللا ألحد من ال حكم إال هلل ماذا تريدون فإهن
ع عليا رضي هللا عنه بينهم حكم فلما حكم أبو موسى األشعري بني علي ومعاوية رضي هللا عنهم وخل

 قال هؤالء على كفر جبعل احلكم إىل أيب موسى األشعري وال حكم إال هلل

ن األزرق وعمر بن قتادة وهؤالء أصحاب عبد هللا ب :األزارقة والعمريةالثانية من اخلوارج فهم الفرقة 
سىب ذراريهم ولكن يقولون  أقل اخلوارج شرا ألهنم ال يرون إهراق دماء املسلمني وال غنم أمواهلم وال

ورع واجتهاد وقد و املعاصى كفر ويتربؤن من عثمان وعلي ويتولون أاب بكر وعمر وهم أصحاب ليل 
 مد هللا مل يبق منهم أحدفقد هؤالء حب

                                                           

 ( .1/267، )2ط ،اتريخ خليفة بن خياط، بن خياط ، أنظر،أبو فديك عبد هللا بن ثور بن قيس بن ثعلبةهو:  (1)
   (1/185) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (2)
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يف مخسة وسبعني (2)خرج على احلجاج بن يوسف (1)فهم أصحاب شبيب اخلارجي:  الثالثة الفرقة
رجال من قومه من جبال عمان فهزم للحجاج أربعة جيوش حىت دخل الكوفة وصعدت امرأته منرب 

عليها نذرا فوفت بنذرها مث الكوفة وخطبت ولعنت احلجاج وبىن مروان على املنرب وكانت جعلت ذلك 
خرج إىل األهواز ونواحيها فكان ال يقوم له جيش وكان أشجع الناس وأقرسهم وذلك أن أمه ماتت 
وأرضع بلنب أاتن هلم فخرج شديد البدن وكان ال يقتل أحدا وال يسىب وال يستحل شيئا مما حرم هللا إال 

ف واخللف ويتربأ من اخلتنني ويتوىل الشيخني ما يستحله من احلجاج وأصحابه غري أنه كان يكفر السل
وكان آخر أمره أن جنح به فرسه فرمى به يف دجله فغرق فشق بطنه وأخرج فؤاده أسود كاحلجر فكانوا 
يضربون به األرض فريتفع قامة الرجل من صالبته وغلظه وقد تفرق أصحابه بعد هالكه فلم ير منهم 

 أحد إىل اليوم

عمان فقتل األطفال  أصحاب جندة احلرورى خرج من جبال (النجدات)نجدية فهم ال: الفرقة الرابعة
ف ويتوىل ويتربأ وكان وسىب النساء وأهرق الدماء واستحل الفروج واألموال وكان يكفر السلف واخلل

 رداي مرداي حىت قتل وكان يقول االستطاعة مع الفعل

واد الكوفة فقتلوا من اخلوارج هم اإلابضية أصحاب إابض بن عمرو خرجوا من س :الفرقة اخلامسة
 الد فمنهم اليوم بقااي بسواد الكوفةالناس وسبوا الذرية وقتلوا األطفال وكفروا األمة وأفسدوا يف العباد والب

 (3)املهلبوا على احلجاج مع يزيد بن الصفرية وهم أصحاب املهلب بن أيب صفرة خرج: الفرقة السادسة

فقاتلوا احلجاج ومل يؤذوا الناس وال كفروا األمة وال قالوا بشئ من قول اخلوارج الذين تقدم ذكرهم حىت 
 هزمهم احلجاج وأابدهم ودخل يزيد يف طاعته بعد ذلك

يتربؤن من اخلتنني ويتولون الشيخني ويسبون ويستحلون  احلرورية يقولون بتكفري األمة و: الفرقة السابعة
األموال والفروج وأيخذون ابلقرآن وال يقولون ابلسنة أصال وإذا تطهر منهم الرجل أو املرأة للصالة ال 

                                                           

 (.1/410، )2ط املعارف،، الدينوري، أنظر، بىن شيبان ويكىن: أاب الصحاري من ،يزيد بن نعيم بنهو: شبيب  (1)
،  من األحالف الث قفي عامر بن معت ب ابن مالك بن كعب احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أىب عقيل بن مسعود بنهو:  (2)
  (.1/396، )2ط املعارف،، الدينوري، أنظر، كان يكىن: أاب حممد، وكان أخفش، دقيق الصوتو 
أزد داب. وداب: فيما بني  -« أزد العتيك»، من: « ظامل ابن سر اق« : »أبو صفرة». و  املهلب بن أىب صفرةيزيد ابن هو:  (3)

   (.1/399، )2ط املعارف،، الدينوريأنظر،  عمان والبحرين
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يربح وال ميشى أصال حىت يصلى يف املكان الذي تطهر فيه وزعموا أنه إذا مشى الرجل حترك شرجه 
ابملاء وإذا خرجت منهم الريح مل يتطهروا للصالة خالفا جلميع األمة وال  وانتقضت طهارته ويستنجون

يصلون يف السراويل ويقولون السراويل جب الفقاح وتقاتل نساؤهم على اخليل مضمرات كما يقاتل 
رجاهلم وهم بناحية سجستان وهراة وخراسان وهم عامل كثري ال يعرف عددهم إال هللا وهم أصحاب خيل 

 وشجاعة

يقولون بكل قول احلرورية غري أهنم ال يستحلون أخذ مال أحد حىت  (1)فهم احلمزية  :الثامنة قةالفر 
يقتلوه فإن مل جيدوا صاحب املال مل يتناولوا من ذلك املال شيئا دون أن يظهر صاحبه فيقتلوه فإذا قتلوه 

 .حينئذ استحلوا ماله قد جعلوا هذا شريعة هلم

من احلمزية أيضا يقولون بقول احلرورية واحلمزية ويقتلون ويستحلون األموال  (2) الصليدية :الفرقة التاسعة
على األحوال كلها وهم أشر اخلوارج وأقذرهم وأكثرهم فسادا وهلم عدد ومجع بناحية سجستان ونواحيها 

ون يف الصغائر والكبائر ويتربؤن من اخلتنني عثمان وعلي ويتولون الشيخني أاب بكر وعمر وهم ال يستحل
أموال الناس وال يسبون النساء وال خيالفون يف دين وال سنة وهم يقولون العصاة كفار نعمة ال كفار 

اجبرد وكرمان وهلم كتب وضعوها على تصحيح مذهبهم  اصطخر بني دار شرك وهم يف انحية هراة و
هر فيهم فيها حجج وكالم صعب وفيهم علماء وفقهاء وهلم مروءة ظاهرة ودنيا واسعة وخصب وقد ظ

 فنغوذ ابهلل من الضالل كله (3)"  اليوم مذاهب املعتزلة فمنهم من ترك مذهبه وقال ابالعتزال

 :ه وما تبغضه اخلوارج من األمساءما حتب

األمساء  ما يكرهونه منو  ،ليهااالنتساب إيفرحون هبا و يعتزون حيبوهنا و هنا نذكر بعض أمساء اخلوارج اليت 
 .توجه إليهماليت الشعارات و األوصاف و 

                                                           

البدء ، املقدسي، راجع إليهم بعد مائة وعشرين سنة فإهنم أصحاب محزة الشاري ومحزة غرق يف وادي كرمان ويزعمون أنه  (1)
 (.5/138دط، ) ،والتاريخ

، الصلتية: اختلف أهل املقاالت يف اسم زعيم هذه الفرقة؛ فهو عند األشعري والشهرستاين عثمان بن أيب الصلتوهي:   (2)
 .(132 /1)، دط، امللل والنحلالشهرستاين، (، وانظر: 182، 180 /1)دط،  ،املقاالت األشعري،

  ( 1/52) د ط، ،التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي، انظر  (3)



65 

 

هنم يتؤلون األية أل، أخرى من جهةوينفونه  من جهة حيبوهناوهو أشهر أمسائهم، هم  :اخلوارج-1
 مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ قول هللا عز وجل يف الكرمية

 . هنم خارجون عن الدينذا أريد به أإمن جهة أخرى  اينفوهنو  ،هذا من جهة 100النساء:  َّٱَّ خكحك جك
ووردت هذه التسمية  وألهنم خرجوا مبكان يقال له حروراء قرب الكوفةب منطقةنسبة إىل احلرورية: -2

عن وقد وردت هذه التسمية يف )الصحيحني(  (1)(أحرورية أنت؟رضي هللا عنها: )عائشة  يف قول
هم احلرورية؟ 103الكهف:  َّ ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱٱ :أيبمصعب بن سعد، قال: سألت 

اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا حممدا صلى هللا عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا قال: " ال هم 
، وكان سعد ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ابجلنة وقالوا: ال طعام فيها وال شراب، واحلرورية الذين

                       (2)"  يسميهم الفاسقني
َُما أَتـََيا َأاَب َسِعيٍد اخْلُْدرِيَّ، َفَسَأاَلُه َعِن احْلَُرورِيَِّة، َهْل مسَِْعَت َرُسوَل  َعْن َأيب َسَلَمَة، َوَعطَاِء ْبِن َيَساٍر، َأهنَّ

ُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَْذُكرَُها قَاَل: اَل أَْدرِي َمِن احْلَُرورِيَُّة، َوَلِكينِ  مسَِعْ 
َها  -َوَسلََّم، يـَُقوُل: " خَيْرُُج يف َهِذِه اأْلُمَِّة  قـَْوٌم حَتِْقُروَن َصاَلَتُكْم َمَع َصاَلهِتِْم، فـَيَـْقَرُءوَن  -َوملَْ يـَُقْل: ِمنـْ

يِن ُمُروَق السَّْهِم ِمَن الرَِّميَِّة، فـَيَـْنظُُر الرَّاِمي ِإىَل مَيْرُُقوَن مِ  -أَْو َحَناِجَرُهْم  -اْلُقْرآَن، اَل جُيَاِوُز ُحُلوقـَُهْم  َن الدِ 
                (3) «َسْهِمِه ِإىَل َنْصِلِه ِإىَل ِرَصاِفِه، فـَيَـَتَماَرى يف اْلُفوَقِة، َهْل َعِلَق هِبَا ِمَن الدَِّم َشْيٌء " 

مَيْرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم »ورِيََّة، فـََقاَل: قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َوذََكَر احلَرُ  
                 (4) «ُمُروَق السَّْهِم ِمَن الرَِّميَّةِ 

 مح جح مج حج مث ُّٱ تعاىل:يزعمون أهنم املقصدون يف و  وهذه التسمية حيبوهنا الشراة:-3

ويقول األشعري يف  111التوبة:  َّخم جض مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ
                     (5)سبب تسميتهم ابلشراة: والذي له مسوا شراة: قوهلم: شرينا أنفسنا يف طاعة هللا أي بعناها ابجلنة 

                                                           

 .الصالة احلائض تقضي ال: ابب، احليض  كتاب  (1/71( )321)د ط،  ،صحيح البخاريالبخاري،  (1)
  103: الكهف{أعماال ابألخسرين ننبئكم هل قل}ابب ،القرآن تفسري كتاب(  4728) (6/93) صحيح البخاريالبخاري،  (2)
       .( 6/16( )6931)نفس املرجع  (3)
 .(  9/17( )6932) نفس املرجع (4)
    .( 1/128)  د ط، ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (5)
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ثـُْتُكْم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ قال  ،وهذه التسمية ال حيبوهنا املارقة: -4 َصلَّى هللاُ  َعِليٌّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، ِإَذا َحدَّ
ثـُْتُكْم ِفيَما بـَْييِن  َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا، فـََواَّللَِّ أَلَْن َأِخرَّ ِمَن السََّماِء، َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن َأْكِذَب َعَلْيِه، َوِإَذا َحدَّ

َنُكْم، فَِإنَّ احلَْرَب ِخْدَعٌة، َوِإين ِ مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  َسَيْخرُُج قـَْوٌم يف آِخِر »َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  َوبـَيـْ
ْم َحَناِجَرُهْم، الزََّماِن، َأْحَداُث اأَلْسَناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم، يـَُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ قـَْوِل الرَبِيَِّة، اَل جُيَاِوُز ِإميَاهنُُ 

يِن، َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمنَ   الرَِّميَِّة، َفأَيـَْنَما لَِقيُتُموُهْم فَاقـْتـُُلوُهْم، فَِإنَّ يف قـَْتِلِهْم َأْجرًا ِلَمْن قـَتَـَلُهْم مَيْرُُقوَن ِمَن الدِ 
                       (1) «يـَْوَم الِقَياَمةِ 

" ويقال هلم قد روى عن النيب صلى هللا عليه وسلم إبمجاع األمة ال خيتلف فيه اقل : احلسني امللطي قال
راو أنه مساكم مارقة وأخرب عنكم وذكركم أنكم كالب أهل النار فقيل اي رسول هللا ما معىن مارقة وال 

قال ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية يعىن خيرجون من الدين وأنتم إبمجاع األمة مارقون 
  (2) خارجون من دين هللا ال اختالف بني األمة يف ذلك "

                        (3)"وهم املارقة الذين اجتمعوا ابلنهروان " وقال الشهرستاين: 

 (4))ال حكم إال هلل( هنم كانوا يرددون كلمة ، ألء اخلوارج على اإلطالقأول أمساتعرت احملكمة:-5

                 ذهب عنا احلزنواحلمد هلل الذي أمنهم اليوم أحد ومل يبق  البالدطهر هللا منهم العباد و 

 (5)"ومل يبق منهم اليوم أحد على وجه األرض حبمد هللا "  قال امللطي العسقالين:

   (6)يف نصب العداء لعلي بن أيب طالب رضي هللا لكوهنم ابلغواالنواصب: -6

   ألن عليا قاتلهم هناك: أهل النهروان-7

                                                           

 وامللحدين اخلوارج قتل وقتاهلم ابب واملعاندين املرتدين استتابة كتاب(  9/16( )6930) د ط، ، صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .عليهم احلجة إقامة بعد

 .( 1/50) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،   (2)
 .( 1/115) د ط، ،امللل والنحلالشهرستاين،  (3)
 .( 1/128)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري،  (4)
 .( 1/47)  د ط، ،والبدعالتنبيه والرد على أهل األهواء امللطي،  (5)
 .(  4/468) د ط، ،موع الفتاوىجمابن تيمية،  (6)
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  الذنوب  ألهنم يكفرون بكبائر: املكفرة -8

    (1)اليهوديبن سبأ نسبة ال: السبئية -9

شككت يف أمرك وحكمت عدوك من نفسك،  لقول اخلوارج لعلي رضي هللا عنهالشكاكية  -10
     (2) فسموا بذلك الشكاكية

 أتباع عبد هللا بن إابض  :اإلابضية - 11

 أتباع انفع بن األزرق  :األزارقة -12

                      أصحاب جندة احلروري :النجدات -13

عن مصعب بن سعد قال وكان سعد ، فكما مساهم سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنهالفساق: -14
 َّٱَّخن حن  جن مم خم ُّٱ تعاىل ومثله قوله" قال ابن تيمية رمحه هللا :و  (3)يسميهم الفاسقني

أي كل من ضل به فهو  26البقرة:  َّمي زي ري ٰى ُّٱتعاىلوعكسه قوله  45النازعات: 
هلذا أتوهلا سعد بن أيب وقاص  ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك و فاسقفاسق فهو ذم ملن يضل به فإنه 

 مل خل ُّٱ فمن ضل ابلقرآن فهو فاسق فقوله يف اخلوارج ومساهم " فاسقني " ألهنم ضلوا ابلقرآن

من هذا الباب والتقدير من ختم على قلبه وجعل على مسعه وبصره غشاوة فسواء  6 البقرة: َّ  ىل
: ) وقدر هللا  يوسف النبهاين يقولو  (4)" عليك أنذرته أم مل تنذره هو ال يؤمن أي ما دام كذلك 

  (5)شهادته على أيدي أولئك اخلوارج البغاة الفجرة الفساق أهل الشقاق والنفاق (

                                                           

فأسلم زمان عثمان، مث تنقل يف بلدان  ،عبد هللا بن سبأ يهوداي من أهل صنعاء، أمه سوداء، املعروف اببن السوداءهو:  (1)
املسلمني، حياول ضاللتهم، فبدأ ابحلجاز، مث البصرة، مث الكوفة، مث الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه 

 (.4/340، )3، طاتريخ الرسل وامللوك، الطربي، حىت أتى مصر، فاعتمر فيهم
 . (27/106) د ط، ، اتريخ دمشق أيضا ابن عساكر،و انظر  (5/222) د ط، ، والتاريخالبدء املقدسي،  انظر (2)
        103: الكهف{أعماال ابألخسرين ننبئكم هل قل}ابب ،القرآن تفسري كتاب  (4728) (6/93) صحيح البخاريالبخاري،  (3)
 (  16/588)  د ط، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 . (1/139) د ط، ،األساليب البديعة يف فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،النَـّبـَْهاين (5)
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تلك أمساء اخلوارج وألقاهبم وهم حيبون هذه األمساء كلها وال ينكرون غري اسم واحد وهو تسميتهم 
عداهم فإهنم ظاملون أهل ابملارقة، فإهنم ال يرضون به ألهنم يعتربون أنفسهم على اهلدى واحلق وأما من 

فإهنم ينكرون أن يكونوا وهم يرضون هبذه األلقاب كلها إال ابملارقة  قال األشعري: "و  (1)جور وكفر"
: )وهم أول من كفر أهل القبلة ابلذنوب ابن تيمةقال و  (2) مارقة من الدين كما ميرق السهم من الرمية "

نعتهم النيب صلى هللا عليه  بل مبا يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما
ْساَلِم َوَيدْ  ":وسلم (3)("ُعوَن أَْهَل اأْلَْواَثِن يـَْقتـُُلوَن أَْهَل اإْلِ

 َكانَ   اْلَباِطلَ  ِإنَّ  اْلَباِطلُ  َوَزَهقَ  احلَْقُّ  َجاءَ  َوُقلْ  ُّٱ 
 احلمد هلل رب العاملنيو  والقائمة تطول، وقد ذكرت ما قد يستدل به على غريه،، 81 اإلسراء َّٱٱٱٱَزُهوقًا

 :مدخل

اختالف يف أحكام الشريعة و  متزق و  فرقت األمة منله إذا أتملنا حال املسلمني يف كل زمان وما تعرضت 
ما و  الفاسد التأويلبل من قجاء السبب الرئيسي العارض فيها  أن جندقبله و يف هذا الوقت من الفساد 

 ،األجرب هم اخلوارج أول من جرب هذا الداءداء عضال ومقت ووابل و  أنه الفاسد أدراك ما التأويل

  (4)"وأول من غري هذا الدواء األعظم هم اخلوارجاملذموم : " الفاسد يف التأويل قال ابن القيم 

ومن جناايت التأويل ما وقع يف اإلسالم من احلوادث بعد موت رسول هللا صلى هللا وقال أيضا : " 
عليه وسلم وإىل يومنا هذا بل يف حياته صلوات هللا وسالمه عليه فإن خالد بن الوليد قتل بين جذمية 

أُ إِلَْيَك ممَّا َصَنَع َخالٌِد اللَُّهمَّ ِإين ِ أَبـْرَ »ربأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من صنعه وقال: تابلتأويل وهلذا 
ومنع الزكاة من منعها من العرب بعد موت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتأويل وقالوا إمنا  (5)«َمرََّتنْيِ 

التوبة:  َّ ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ قال هللا لرسوله
وهذا ال يكون لغريه فجرى بسبب هذا التأويل الباطل على اإلسالم وأهله ما جرى مث جرت   103

الفتنة اليت جرت قتل عثمان ابلتأويل ومل يزل التأويل أيخذ مأخذه حىت قتل به عثمان فأخذ ابلزايدة 
                                                           

 . (26)  د ط، ،اخلوارج اترخيهم وآراؤهم االعتقادية وموقف اإلسالم منهاالعواجي،  ،بتصرف موسع انظر (1)
 .( 1/127) د ط، ،االت اإلسالميني واختالف املصلنيمق األشعري، (2)
  .( 7/482) ط،د  ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
  .( 4/195) د ط، ، إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  (4)
 .رد فهو العلم أهل خالف أو جبور، احلاكم قضى إذا ابب ،األحكام كتاب(  7189) (9/73) صحيح البخاريالبخاري،  (5)
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رة ابلتأويل والتولد حىت قتل به بني علي ومعاوية بصفني سبعني ألفا أو أكثر من املسلمني وقتل أهل احل
وقتل يوم اجلمل ابلتأويل من قتل مث كان قتل ابن الزبري ونصب املنجنيق على البيت ابلتأويل مث كانت 
فتنة ابن األشعث وقتل من قتل من املسلمني بدير اجلماجم ابلتأويل مث كانت فتنة اخلوارج وما لقي 

بين أمية وتلك احلروب العظام ابلتأويل املسلمون من حروهبم وأذاهم ابلتأويل مث خروج أيب مسلم وقتله 
مث خروج العلويني وقتلهم وحبسهم ونفيهم ابلتأويل إىل أضعاف أضعاف ما ذكران من حوادث اإلسالم 
اليت جرها التأويل وما ضرب مالك ابلسياط وطيف به إال ابلتأويل وال ضرب اإلمام أمحد ابلسياط 

اخلزاعي إال ابلتأويل وال جرى على نعيم بن محاد اخلزاعي  وطلب قتله إال ابلتأويل وال قتل أمحد بن نصر
ما جرى وتوجع أهل اإلسالم ملصابه إال ابلتأويل وال جرى على حممد بن إمساعيل البخاري ما جرى 
ونفى وأخرج من بلده إال ابلتأويل وال قتل من قتل خلفاء اإلسالم وملوكه إال ابلتأويل وال جرى على 

أيب إمساعيل األنصاري ما جرى وطلب قتله بضعة وعشرين مرة إال ابلتأويل وال  شيخ اإلسالم عبد هللا
جرى على أئمة السنة واحلديث ما جرى حني حبسوا وشردوا وأخرجوا من دايرهم إال ابلتأويل وال جرى 
على شيخ اإلسالم ابن تيمية ما جرى من خصومه ابلسجن وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إال 

ل هللا التأويل الباطل وأهله وأخذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم فماذا هدموا من ابلتأويل فقات
معاقل اإلسالم وهدوا من أركانه وقلعوا من قواعده ولقد تركوه أرق من الثوب اخللق البايل الذي تطاولت 

ويل على األداين عليه السنون وتوالت عليه األهوية والرايح ولو بسطنا هذا الفصل وحده ما جناه التأ
 (1)"  والشرائع وخراب العامل لقام منه عدة أسفار وإمنا نبهنا تنبيها يعلم به العاقل ما وراءه وابهلل التوفيق

" وأصل الشر من تقدمي الرأي على النص واهلوى على الشرع؛ فمن نور هللا قلبه فرأى ما يف النص 
وشرعه وليس  -صلى هللا عليه وسلم  -ص رسول هللا والشرع من الصالح واخلري، وإال فعليه االنقياد لن

 49سبأ : َّ يُِعيدُ  َوَما اْلَباِطلُ  يـُْبِدئُ  َوَما احْلَقُّ  َجاءَ  ُقلْ  ُّٱقال تعاىل:  (2)له معارضته برأيه وهواه."

" وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العامل وخرابه إمنا نشأ من تقدمي الرأي على الوحي، واهلوى 
 (3)العقل، وما استحكم هذان األصالن الفاسدان يف قلب إال استحكم هالكه "على 

                                                           

 .(1/376) د ط، ،الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلةابن القيم،  (1)
 .(8/411)  د ط، ،منهاج السنةابن تيمية،  (2)
 (1/55) د ط، ، إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  (3)
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 .هللا املستعانلفنت ووعلمائها من الويالت وا األمة ما جرى علىو هذه هي جناايت التأويل الفاسد 

 :اتاألزارقة والصفرية، والنجدالفصل األول: نشأة اإلابضية و 

 :ابضيةنشأة اإل :املبحث األول

  بن إابض التميميوتنسب إىل مؤسسها عبد هللا، بال أدىن شك اخلوارج ة من فرقفرقهي  إلابضيةا
 ؤرخنيامل كثرأعند 

 (1)ابضية ظهرت يف زمن مروان بن حممد آخر ملوك بين أمية وقتل عاقبة األمر" اإل :قال الرازي

 : ترمجة عبد هللا بن إابض التميميأوال 

ن مقاعس، اختلف املؤرخون بعبد هللا بن إابض املقاعسي املري التميمي من بين مرة بن عبيد  :هو: امسه
 ك بن مروان يف سريته واتريخ وفاته، كان معاصرا ملعاوية وعاش إىل أواخر عصر عبد املل

، وعاش إىل عصر عبد امللك والصحيح أنه كان معاصر ملعاويةهـ  86وتويف على األرجح سنة : وفاته
 (2)هـ" 86بن مروان، وتويف على األرجح سنة "

 ": ما يلياالستقراء على بعد قد مجعها العلماء و  التأسيس وأبرز الشخصيات:

ه إىل إابض وهي قرية مؤسسها األول عبد هللا بن إابض من بين مرة بن عبيد بن متيم، ويرجع نسب-1
 ن مروان.بعاصر معاوية وتويف يف أواخر أايم عبد امللك العارض ابليمامة، وعبد هللا 

الذي يعد من أوائل املشتغلني  (3) (هـ93ـ22يذكر اإلابضية أن أبرز شخصياهتم جابر بن زيد )-2
 بن عمر وغريهم بتدوين احلديث آخذا العلم عن عبد هللا بن عباس وعائشة وأنس بن مالك وعبد هللا

   (4)مع أن جابرا قد تربأ منهم،  أواخر أايم عبد امللك بن مروانمعاوية وتويف يفعاصر ، من كبار الصحابة

                                                           

 . (1/51)  د ط، ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي،  (1)
 .( 6/511) ، 1ط ، سري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 .(2/38)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  ،(هـ93ـ22) البصري بن زيد األزدي اليحمدي أبو الشعثاء اجلويف جابرهو:  (3)
 دط .( 2/38) هتذيب التهذيبابن حجر،  (4)
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: من أشهر تالميذ جابر بن زيد، وقد أصبح مرجع اإلابضية بعده (1)بن أيب كرمية مسلمأبو عبيدة -3
 .هـ158مشتهرا بلقب القفاف تويف يف والية أيب جعفر 

لهجرة وينسبون له الربيع بن حبيب الفراهيدي الذي عاش يف منتصف القرن الثاين ل يزعمون أن-4
 .إن شاء هللاالبحث  لكن ال يثبت كما سنبينه يف مسندا خاصا به مسند الربيع وهو مطبوع ومتداول

عبد  ، مث أبو اخلطاب(2)من أئمتهم يف الشمال اإلفريقي أايم الدولة العباسية: اإلمام احلارث بن تليد-5
 األعلى املعافري، مث أبو حامت يعقوب بن حبيب مث حامت امللزوزي.

و ، عبد الوهاب، أفلح، أبومنهم األئمة الذين تعاقبوا على الدولة الرستمية يف اتهرت: عبد الرمحن-6
  أوائل القرن الثاين.يفسلمة بن سعد: قام بنشر مذهبهم يف أفريقيا بكر، أبو اليقظان، من علمائهم:

ه بليبيا ليسهم يف نشر وسن مقطري اجلناوين: تلقى علومه يف البصرة وعاد إىل موطنه يف جبل نفاب ـ7
 اإلابضي.املذهب 

 : كان قاضيا أايم إمامهم احلارث بن تليد.(3)عبد اجلبار ـ 8

السمح أبو طالب: من علمائهم يف النصف الثاين من القرن الثاين للهجرة، كان وزيرا لإلمام عبد  ـ9
 مث عامال له على جبل نفوسه ونواحيه بليبيا. (4)الوهاب بن رستم 

                                                           

ابلوالء، البصري، أبو عبيدة: فقيه، من علماء اإلابضية. أخذ املذهب عن جابر بن زيد، مث مسلم بن أيب كرمية التميمي  هو: (1)
، األعالم(، الزركلي، هـ 145حنو  - 000) اخلروج وكان حير ض على ويقال له القفاف وكان أعورصار مرجعا فيه تشد إليه الرحال 

   (.7/222، )15ط
 (.1/152، دط، )فتوح مصر واملغرب، أنظر، أبو القاسم، احلارث بن تليد احلضرمىهو:   (2)
 (.1/152، دط، )فتوح مصر واملغرب، أنظر، أبو القاسم،  عبد اجلب ار بن قيس املرادىهو:   (3)
(، 823-208 ) ويل إمرة االابضي ة بتاهرت وتويف سنة عبد الوه اب بن رستم ابن عبد الرمحن بن رستم، اخلارجي األابضي   :هو  (4)

  .(1/367، )1، طأخبار فخ وخربالرازي، 
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أبو ذر أابن بن وسيم: من علمائهم يف النصف األول من القرن الثالث للهجرة، وكان عامال لإلمام  ـ10
 (2)"  على حيز طرابلس. (1) لوهابأفلح بن عبد ا

 األفكار واملعتقدات:

، ومل تكن حتت الرتاب كما تزل سارية فيهممل  ،اهلدامة املعتقداتو  األفكار هذه وضح للقارئ أننا نوه
ثريا، أظهروا بعضها وبقي ، فموبقات اإلابضية ليست وليدة اليوم فهم يبطنون أمورا كبعض الكتاب يزعم

 .هللا تعاىل  إن شاء عنهم سنذكرهااليت غريها، و 

أبن كفار  ابض وافرتقت فيما بينها فرقا جيمعها القولإة على القول إبمامة عبد هللا بن ابضي" أمجعت اإل
هنم ليسوا مؤمنني وال مشركني أمة براء من الشرك واإلميان و ة يعنون بذلك خمالفيهم من هذه األمهذه األ

ا مناكحهم رموا دماءهم يف السر واستحلوها يف العالنية وصححو ولكنهم كفار وأجازوا شهادهتم وح
دين احلق وقالوا ابستحالل بعض هنم يف ذلك حماربون هلل ولرسوله ال يدينون أوالتوارث منهم وزعموا 

حاهبما مواهلم دون بعض والذى استحلوه اخليل والسالح فأما الذهب والفضة فاهنم يردوهنما على أصأ
احلفصية واحلارثية واليزيدية وأصحاب طاعة  يابضية فيما بينهم أربع فرق وهرتقت اإلعند الغنيمة مث اف

ال يراد هللا هبا واليزيدية منهم غالة لقوهلم بنسخ شريعة االسالم يف آخر الزمان وسنذكرهم يف ابب فرق 
منا نذكر يف هذا الباب احلفصية واحلارثية وأصحاب طاعة ال أاىل االسالم بعد هذا و  الغالة املنتسبني

 (3)يراد هللا هبا " 

قال علي بن حممد بن انصر الفقيهي " ومن أمهها تكفري مرتكب الكبرية يف الدنيا واآلخرة، ففي الدنيا 
ألفكار وغري ذلك من ا ال يرث وال يورث وال يدفن يف مقابر املسلمني، ويف اآلخرة خالد خملد يف النار

 (4)واملعتقدات املخالفة ملنهج وعقيدة أهل السنة واجلماعة "

                                                           

  (.8/49، )2ط ،ديوان املبتدأ واخلرب، ابن خلدون، اخلارجي األابضي   فلح بن عبد الوهاب بن رستم: أهو (1)
  .( 1/59)،1، طاملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة (2)
 ( 1/82) د ط، ،الناجيةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة البغدادي،  (3)
 .(409|1)د ط ،اتريخ املسلمني اخلوارج والشيعة عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية لكتاب دراسة عن الفرق يف، لفقيهي (4)
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وحكى الكعيب عنهم: أن االستطاعة عرض من األعراض، وهي قبل الفعل، هبا قال الشهرستاين : "
حيصل الفعل، وأفعال العباد خملوقة هلل تعاىل: إحدااث وإبداعا، ومكتسبة للعبد حقيقة، ال جمازا. وال 

 (1)أمري املؤمنني، وال أنفسهم مهاجرين. وقالوا: العامل يفىن كله إذا فىن أهل التكليف " يسمون إمامهم 

 قال عبد العزيز بن حممد بن علي آل عبد اللطيفل : "

املعتزلة يف أتويل   يظهر من خالل كتبهم تعطيل  الصفات اإلهلية، وهم يلتقون إىل حد بعيد مع-1
 أتويل الصفة يف ذلك من منطلق عقدي، حيث يذهبون إىل الصفات، ولكنهم يدعون أهنم ينطلقون

حلق يف هذا الصدد تبقى دائما ا، ولكن كلمة دون أن يؤدي ذلك إىل التشبيه أتويال جمازاي مبا يفيد املعىن
لعليا هلل تعاىل كما أثبتها امع أهل السنة واجلماعة  املتبعني للدليل، من حيث إثبات األمساء والصفات 

هلل تعاىل يف اآلخرة؛ رغم  ينكرون رؤية املؤمنني تعطيل وال تكييف وال حتريف  وال متثيل.لنفسه، بال 
 23 - 22القيامة:  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ ثبوهتا يف القرآن:

 يؤولون بعض مسائل اآلخرة أتويال جمازاي كامليزان والصراط.-2 

سطا بني القدرية و ك يقفون موقفا أفعال اإلنسان خلق من هللا واكتساب من اإلنسان، وهم بذل-3
 واجلربية.

 صفات هللا ليست زائدة على ذات هللا ولكنها هي عني ذاته.-4

ليقول األشعري: )واخلوارج مجيعا  القرآن لديهم خملوق، وقد وافقوا اخلوارج  يف ذلك، يقول األشعري-5
 (2)يقولون خبلق القرآن(  

 كفر نفاق.عندهم كافر كفر نعمة أو   مرتكب الكبرية-6

 إما قديس أو إبليس :صنفنيالناس يف نظرهم -7

 مؤمنون أوفياء إبمياهنم. ـأ 

                                                           

  .( 1/134) د ط، ، امللل والنحل الشهرستاين، (1)
   .( 1/124)  د ط، ،االت اإلسالميني واختالف املصلنيمق األشعري، (2)
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 شركهم. مشركون واضحون يفـب 

ا به سلوكا وعبادة، فهم ليسوا مشركني ألهنم وأقروا ابإلسالم لكنهم مل يلتزمو  قوم أعلنوا كلمة التوحيدـ 8
يلتزمون مبا يقتضيه اإلميان، فهم إذن مع املسلمني يقرون ابلتوحيد، وهم كذلك ليسوا مبؤمنني؛ ألهنم ال 

يف أحكام الدنيا إلقرارهم ابلتوحيد وهم مع املشركني يف أحكام اآلخرة لعدم وفائهم إبمياهنم وملخالفتهم 
 ما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك.

يف أن دار  للدار وحكمها عند حمدثي اإلابضية صور متعددة، ولكن حمدثيهم يتفقون مع القدامى-9
 خمالفيهم من أهل اإلسالم هي دار توحيد إال معسكر السلطان فإنه دار بغي.

موارثتهم حالل،  يعتقدون أبن خمالفيهم من أهل القبلة كفار غري مشركني، ومناكحتهم جائزة و-10
 وغنيمة أمواهلم من السالح واخليل وكل ما فيه من قوة احلرب حالل وما سواه حرام.

ميكن يف حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل اجلنة إذا مل يتب منها، فإن ال برية مرتكب الك-11
 ملرتكبيها إال إذا اتبوا منها قبل املوت. هللا ال يغفر الكبائر

الذي يرتكب كبرية من الكبائر يطلقون عليه لفظة )كافر( زاعمني أبن هذا كفر نعمة أو كفر -12
أهل السنة واجلماعة كلمة العصيان أو الفسوق، ومن مات على نفاق ال كفر ملة، بينما يطلق عليه 

ذلك ـ يف نظر أهل السنة ـ فهو يف مشيئة هللا، إن شاء غفر له بكرمه وإن شاء عذبه بعدله حىت يطهر 
من عصيانه مث ينتقل إىل اجلنة، أما اإلابضية فيقولون أبن العاصي خملد يف النار. وهي بذلك تتفق مع 

 ملعتزلة يف ختليد العصاة يف جهنم.بقية اخلوارج وا

ينكرون الشفاعة لعصاة املوحدين؛ ألن العصاة ـ عندهم ـ خملدون يف النار فال شفاعة هلم حىت -13
 خيرجوا من النار.

ينفون شرط القرشية يف اإلمام إذ أن كل مسلم صاحل هلا، إذا ما توفرت فيه الشروط، واإلمام -14
 غريه.الذي ينحرف ينبغي خلعه وتولية 

يتهجم بعضهم على أمري املؤمنني عثمان بن عفان وعلى معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص -15
 رضي هللا عنهم.
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، كما جيوز تعدد ق البيعةختيار اإلمام إال عن طرياإلمامة ابلوصية ابطلة يف مذهبهم، وال يكون ا-16
 األئمة يف أكثر من مكان.

ذا كانت الظروف مواتية واملضار اجلائر وال مينعونه، وإمنا جييزونه، فإ ال يوجبون اخلروج على اإلمام -17
واملضار املتوقعة كثرية والنتائج  فيه قليلة فإن هذا اجلواز مييل إىل الوجوب، وإذا كانت الظروف غري مواتية
راء )أي ع يف أي حال، والشغري مؤكدة فإن هذا اجلواز مييل إىل املنع. ومع كل هذا فإن اخلروج ال مين

 الكتمان( مرغوب فيه على مجيع األحوال ما دام احلاكم ظاملا.

ن مسلما موفيا بدينه ال جيوز لديهم أن يدعو شخص آلخر خبري اجلنة وما يتعلق هبا إال إذا كا-18
ن أهل الدنيا إىل أهل اآلخرة مستحقا الوالية بسبب طاعته، أما الدعاء خبري الدنيا ومبا حيول اإلنسان م

 ائز لكل أحد من املسلمني تقاة وعصاة.فهو ج

البلد علما وصالحا  لديهم نظام امسه )حلقة العزابة( وهي هيئة حمدودة العدد متثل خرية أهل-19
سياسية، كما متثل جملس وتقوم ابإلشراف الكامل على شؤون اجملتمع اإلابضي الدينية والتعليمية وال

 مل اإلمام ومتثله يف مهامه.لشراء والكتمان فإهنا تقوم بعالشورى يف زمن الظهور الدفاع، أما يف زمن ا

 هي القوة الثانية يف البلد و لديهم منظمة امسها )ايروان( متثل اجمللس االستشاري املساعد للعزابة  ـ20

يشكلون من بينهم جلاان تقوم على مجع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، كما متنع منعا ابات طلب الزكاة ـ 21
 (1)"االستجداء وما إىل ذلك من صور انتظار العطاء.أو 

وتزعم اإلابضية أهنم ليسوا من فرق اخلوارج وال حيبون أن تنسب هذه التسمية إليهم علما أن 
احة يف االصطالح ال يف األلفاظ كما قيل ال مشو االسم ال يغري شيء من حقائق املسميات إطالقا 

عقيدهتم على كفيت ميزان العدل فحينئذ يفتضح أمرهم وتظهر أقواهلم و يح مث توزن القياس الصحواملعيار و 
كثري ولكن إذا أتملنا أمرهم جندهم أهنم ليسوا كاألزارقة يف الغلو لكنهم متفقون مع اخلوارج يف  ، تهمحقيق

تكفي إذا كانت واحدة من هذه املسائل ف ألهنا جتمعا روابط كثرية، من املسائل بل معظم العقائد،
يزعمون ابة رضي هللا عنهم بل وتكفريهم و كسبهم للصح  اخلوارج!!!. فكيف إذا اجتمعت؟ هم من لتجعل

                                                           

املوسوعة امليسرة يف األداين وانظر  (1/13) د ط، ،اإلابِضيَّة وهل هم خوارج، آل عبد اللطيفبتصرف موسع انظر  (1)
 . ( 1/58) د ط، ،واملذاهب واألحزاب املعاصرة
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أما إذا خال بعضهم إىل بعض و يف الظاهر أهنم حيسنون الظن ابلصاحبة وخياطبون الناس حسب عقوهلم 
ابضية " إلفمثال "العقود الفضية يف أصول ا من أعظم البالاي وأشد الرزاايو لرأيت منهم عجب العجاب 

 تفلطاملا كان (1)ملؤلفه سامل بن محد احلارثي يكشف حقائق االابضة يف الصحابة رضي هللا عنهم 
 اإلابضية يراوغون يف كثري من املسائل، وإذا به يكشف حقائق املذهب مما أرخى عليه الزمن ستوره!!!

من علمائكم منهم ع ابضية! لكم كتاب "العقود الفضية يف أصول االابضية" بتقريض مجأيها اإل
ة العقائدية واترخيهم املفيت أمحد بن محد اخلليلي.. وهذا الكتاب قد مجع غالبية األصول االابضي

ذا الكتاب تطاوال على هالسياسي.. فلهذا قد رضيه وأقره علماؤكم كالشيخ اخلليلي فقرض عليه.. ففي 
ضي كيف يكفر االابضية ابر أيها اإلالصحابة منهم عثمان صهر النيب صلى هللا عليه وسلم فكفره. فانظ

ة من نسخ عثمان جامع الذكر عثمان رضي هللا عنه وأرضاه؟!..مع أن كل إابضي اليوم عنده نسخ
الكتاب العقائدي الذي  شك أنه يشيد هبذا التكفري لكونه أحد املقرضني هلذاال للقرآن..  فاخلليلي 

 .نعوذ ابهلل من اخلذالن ؟ علم به لكم ليس فيما نحتاجو  فلم، قد على خري الناس بعد األنبياءيقطر احل

قال اخلليلي يف تقريضه: )فقد أاتح يل القدر السعيد فرصة ذهبية الطالع على السفر املسمى "العقود 
الفضية يف أصول االابضية" ملؤلفه العالمة اجلليل أخينا الصاحل الشيخ: سامل بن محد احلارثي فوجدته 

نشرح به القلوب وتثلج له الصدور وقد كشف حقائق املذهب ما أرخى عليه وأمي احلق كتااب جامعا ت
  (2)الزمن ستوره وأبرز من خباايه ما مل يصل إىل أدمغة اجلم الغفري من طالب احلقيقة..(انتهى. 

 ابضية..فنعوذ ابهلل من ضالل اإل

ه وسلم. فيا معاشر عليابضية مليئة ابلشتم والتكفري لعثمان وعلي صهري النيب صلى هللا كتب اإل
تصادم  من عقائد فاسدة ضية هل لكم اطالع على هذه الكتب األصولية يف دينكم لتنكروا ما فيهااباإل

 )مجاعة املسلمني(.. وفنحن نقرأ يف كتبكم )أهل االستقامة( و)أهل الدعوة(  نصوص القرآن والسنة؟

فضية" تكفرون عثمان وعلي وغريمها فهل لكم من هذه التسمية نصيب.. فمثال يف كتاب "العقود ال
إىل هللا أو من الصحابة رضي هللا عنهم.. وكذا يف ابقي كتبكم.. فهل هذا من االستقامة ومن الدعوة 

                                                           

 (.1، دط ) ابضيةإلالعقود الفضية يف أصول ا ،احلارثي انظر مقدمة (1)
 نفس املرجع    (2)
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وهللا وإن ادعيتم وانفحتم عن عقيدتكم أكثر من منافحتكم للقرآن الذي ال  من مجاعة املسلمني؟!
فانظروا إىل كتابكم "كشف الغمة" كيف يريد ! وليس هو إال كالما نفسيا عن هللاتتدعون أنه خملوق 

يشتم ذا النورين عثمان رضي هللا عنه وأرضاه كشف الغمة عن املسلمني وهو يسب و صاحب الكتاب  
وكذا يف كتاب "االداين" وكتاب  عن.. فأين الغمة اليت يريد كشفها؟!يوصف من الشتم واللال مبا 

ل الذي لشتم لعثمان ومدح ملن قتلوه.. فأين الدين والعق"الدليل ألهل العقول" الذي فيهما السب وا
 كرامة..ال وهللا إنه اخلروج من الدين والعقل معا.. و ينادي به هذان املؤلفان؟!

ه وأرضاه.. فيطرح مث للننظر ما يف كتاب "كشف الغمة" كيف هو موقفهم من علي رضي هللا عن
 ا مع املسلمني يف منزلة الرباءةقلنا له إن علي طالبما تقولون يف علي بن أيب  فإن قال ،فصال يف كتابه

ويف الكتاب نفسه يشتم احلسن واحلسني رضي هللا عنهما ويتربأ منهما لسبب أن أبيهما علي رضي هللا 
ابن ملجم قاتل علي ولتسليمهما اإلمامة ملعاوية خال املؤمنني على فيذ حكم القصاص أمر بتنعنه 

ن أم تقولو  ابضية؟ اإل(1)وسلم فمن تتبعون اي أغرار و اي أغمار و اي أطمارونسيب النيب صلى هللا عليه 
 ؟!أن من أشياخكم وهابية ومشبهة وجمسمة

قال ابن إابض: )فلو أردان أن خنرب بكثري من مظامل عثمان مل حنصها إال ما شاء هللا وكل ما عددت 
عثمان أنه كان حيكم بغري ما عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن يعمل ببعض هذا وكان من عمل 

   (2)أنزل هللا وخالف سنة نيب هللا( 

مث ذكر ابن إابض آايت نزلت يف الكافرين فجعلها يف أمري املؤمنني شهيد الدار عثمان رضي هللا عنه  
 نعوذ ابهلل من اخلذالن علم به لكم ليس فيما حتاجون فلم علم به لكم فيما حاججتم أنتم ها (3)وأرضاه 

ستواء والرؤية وعذاب القرب والصراط المور اخرى كاألابضية يف اإلولو أردان سرد معتقد ا، والضالل
 . لكن ستجده ضمن البحث إن شاء هللا تعاىل لطال بنا املقام وامليزان املثبت لفظا ومعىن يف القرآن

 :ابضية فيما بينهم أربع فرققت اإلافرت : ابضيةانشقاق اإل

                                                           

 فتنبه! ،العلم ..وال أقصد غريهاعلم ، واألغمار هو قليل اخلربة و وأقصد من قويل أغرار هو صغري العلم، واألطمار هو معدوم ال (1)
  ( 134( إىل )123)من  د ط، ، ابضيةإلالعقود الفضية يف أصول ا ،احلارثيانظر  (2)
 (123نفس املرجع ) (3)
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مث افرتقت االابضية فيما بينهم أربع فرق وهى احلفصية واحلارثية واليزيدية " األسفراييين:قال أبو منصور 
 (1)"  وأصحاب طاعة ال يراد هللا هبا واليزيدية منهم غالة لقوهلم بنسخ شريعة االسالم يف آخر الزمان

 إذن انشق عن اإلابضية عدد من الفرق اليت اندثرت وهي:

 .(2)أيب املقدام: أصحاب حفص بن ـ احلفصية

  .(3)أصحاب احلارث اإلابضي ـ احلارثية:

الذي زعم أن هللا سيبعث رسوال من العجم، وينزل عليه كتااب  (4) أصحاب يزيد بن أنيسة ـ اليزيدية:
 من السماء، ومن مث ترك شريعة حممد صلى هللا عليه وسلم.

وابتعادهم عن اخلط اإلابضي األصلي، الذي وقد تربأ سائر اإلابضية من أفكارهم وكفروهم لشططهم 
  (5)ما يزال إىل يومنا هذا.

كان عبد هللا بن إابض مع انفع بن األزرق مث انشق عنه لتشدد انفع مع خمالفيه، "وبعضهم يقول: 
اطها جبابر بن حيث كان ابن إابض ال يرى إال استحالل دم خمالفيه دون أمواهلم وتدعى اإلابضية ارتب

  (6)مع أنه قد تربأ منهم " زيد أحد التابعني 

  :(7)كتاب مسند الربيع ابن حبيب  :اجلذور الفكرية والعقائدية

                                                           

 .( 1/83) د ط، ، الفرقة الناجيةالفرق بني الفرق وبيان البغدادي،  (1)
 (2/330، )2، طلسان امليزان، ابن حجر،بن أيب املقدام االابضي من رؤوس األابضية من رؤوس اخلوارج حفصهو:  (2)
 (1/59)،1، ط التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين،، أَتَباع احْلَاِرث بن مزِيد األابضي :وهم (3)
 (1/59)،1، ط التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين،، أَتَباع احْلَاِرث بن مزِيد األابضي :وهم (4)
امللل ، ابن حزم، أصحاب يزيد بن أنيسة الذي قال بتويل احملكمة األوىل قبل األزارقة، وتربأ ممن بعدهم إال اإلابضية فإنه يتوالهم (5)

 (.1/136دط، ) والنحل،
 .( 38 /2) د ط، ، هتذيب التهذيبابن حجر،  (6)
من أهل البصرة. له كتاب ، . من أعيان املئة الثانية للهجرةالرَّبِيع بن َحِبيب بن عمرو الفراهيدي: عامل ابحلديث، إابضيهو:  (7)

نظر أ ،من أربعة نءان محيد الساملي، جز حاشية عليه لعبد هللا بيف احلديث، مساه يوسف بن إبراهيم الرجالين )اجلامع الصحيح( مع 
 . (3/14) د ط، ، األعالم، الزركلي
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واتفاق سلف األمة على أن ة النبويوالسنة القرآن الكرمي أنه قد دل املؤكد الثابت الصحيح ومن املعلوم 
اإلابضيون زيغ الضالني و و  لغاويناأتويل و ويبني زيف الزائفنيمة من جيدد هلا دينها جعل هلذه األهللا تعاىل 

ن شاء إسنبينه ما ك  ال يثبتيعتمدون يف السنة على ما يسمونه )مسند الربيع بن حبيب( وهو مسند 
   اإلختصاصمن أهل التحقيق و العلماء  ذكر ذلككما و هللا تعاىل 

ابضية من ينكر ثبوت شيئ امسه "مسند الربيع" منهم الشيخ الشماخي فله كتاب إلمث إن من ا
وسأذكر أشياخا يروى عنهم الربيع ويروون عن جابر لكنهم جماهيل ما رأيت  " :قالامسه "سري املشايخ" 

الربيع.. حىت الوارجالين الذي رتب "املسند" هذا مل أييت بسند متصل بينه وبني   (1)من عرف هبم "
فهذا املسند ، ابضية املتقدمنيإلذكر من أحد ا بل إن هذا املسند لن جتد فيه (2)مائة سنة..400فبينهما 

ملا كان عمدة اإلابضية يف السنة كتاب و  ،كليهما بال سند متصل  يشبه "الكايف" الذي حيتج به الشيعة..
احلكم و  ندحبثا نتناول فيه حقيقة هذا املس أعقد مسند الربيع ابن حبيب وجدت نفسي من الضروري أن

 ؟قال فيه أصحاب التحقيقماذا هل هو اثبت ملؤلفه و فالسؤال الذي يطرح نفسه  عليه سابق ألوانه

هو مسند غري متفق عليه يسمونه )مسند الربيع بن حبيب( و ابضيون يعتمدون يف السنة عليه و اإل :أوال
 . سري؟ ذاك عني خبالنزر يأخوض النار ىف وإن كنت ال أريد إقحام نفسي و  كما أسلفنا  عند العلماء

مر جانبا ونكون قد أهنينا و خبريا يف هذا الشأن ونرتك األجيب أن نذكر أقوال أهل االختصاص أ :َثنيا
ختصاص االألن بول احلق اللجوء إىل أهل التخصص ليس عيبا بل هو إنصافا و دليل على قو  هذه املسألة

 43النحل:  َّ ين ىن من خن حن  جن يم ُّٱ قال تعاىلليس وليد الساعة  فن من فنون العلميف 

عن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ قد ثبت يف السنة و  أهل الذكر هم أهل التخصص بال منازعو 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:        (3)«أَِمينَـَنا أَيَـّتـَُها األُمَُّة أَبُو ُعبَـْيَدَة ْبُن اجلَرَّاِح ِإنَّ ِلُكلِ  أُمٍَّة أَِميًنا، َوِإنَّ »َصلَّى اَّللَّ

      فيه أنشالأقوال علماء احلديث أهل التخصص و وكذلك األمر يف مسند الربيع و 

                                                           

 .  (1/121)  د ط، ،السري، الشماخي (1)
 . (1/5) د ط، ،الدليل والربهان ،الوارجالين (2)
عبيدة بن  أيب مناقبكتاب أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ابب  (5/25( )3744) د ط، ،صحيح البخاري، لبخاريا(3)

 . عنه هللااجلراح رضي 
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وكتاهبم الذي يقدمونه على الصحيحني كتاب اإلسناد  :)اخلوارج ال يعرفون احلديثمحاد األنصاريقال 
 (1)البن حبيب( اجلامع وهو كتاب :قلت إليه كلهم جماهيل

إابضي جمهول ليس له ذكر يف  -وهو الفراهيدي البصري -) والربيع بن حبيب  :األلباين الشيخ قال
  (2)كتب أئمتنا، ومسنده هذا هو " صحيح اإلابضية "! وهو مليء ابألحاديث الواهية واملنكرة( 

وال صلة له ابلصحيح من وقال أيضا:)مسند الربيع بن حبيب الذي مسوه ب " املسند الصحيح " 
"مسند الربيع بن حبيب " الذي  )وقل أيضا : (3)(كان فيه مسروقا من كتب أهل السنةاحلديث إال ما  

 هبا هذا  مساه اإلابضية بـ "اجلامع الصحيح "  وهو مشحون ابألحاديث املنكرة والباطلة، اليت تفرد
"املسند" دون العشرات، بل املئات، بل األلوف من كتب السنة املطبوعة منها واملخطوطة ،  خبالف 

  (4)الربيع هذا فإنه ال يعرف مطلقا إال يف بعض كتب اإلابضية املتأخرة اليت بينها وبني الربيع قرون  (

سالة املستطرفة" وهي أكثر "الر : )"املسند " يف كتب املسانيد اليت ذكرها الشيخ الكتاين يف وقال أيضا
فال يصح االعتماد عليه ولوا ظ كما يريد اإلابضيون أن يقوفرضنا أن الربيع هذا ثقة حافمن مئة مث إننا 

 :بشرطني اثننيإال 

   أن يكون لكتابه إسناد معروف صحيح إليه األول:

بينهما، فإن "صحيح  وشتان ما وال شيء من ذلك عندهم؛ بله عندان تلقته األمة ابلقبولمث  :َثنيا
 غريهمو كالشيعة   -البخاري " صحيح النسبة إليه حىت عند الفرق اليت ال تعتمد عليه 

 ليصح االعتماد على "مسند الربيع " مل يتحقق. :الشرط األول أن اخلالصة:

فهو أن يكون شيوخ املؤلف ومن فوقه من الرواة معروفني ابلعدالة والرواية والثقة  الشرط اآلخر: 
هذا قل من  واحلفظ، وهذا مفقود يف شيوخه وغريهم، وتفصيل القول يف ذلك ال يتسع اجملال له هنا

                                                           

  .( 496)  ،1، طجملموع يف ترمجة العالمة احملدث الشيخ محاد بن حممد األنصاري رمحه هللاا ،عبد األول (1)
 .( 2/707) د ط، ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين،  (2)
 .( بتصرف بسيط12/931نفس املرجع ص ) (3)
 .( 13/105)  د ط، ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةاأللباين،  (4)
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وحينئذ يتبني جليا بطالن تسمية اإلابضيني  جل من حال مؤلف "مسند الربيع " وبعض شيوخه ورواته
  (1)اغرت هبم من املنتسبني إىل السنة له بـ "املسند الصحيح( ومن

 إلابضية ال يعرف ابلثقة حىت عند ان كتاب املسند ال يثبت ومؤلفه جمهول و ذإ

حىت عند أتباعه ذي ال يعرف مؤلفه ابلثقة والضبط : )"مسند الربيع بن حبيب" القال األلباين رمحه هللا
وأنكد منه أن مسند الربيع" نكد الدنيا أن يسمى هذا )الكشكول(: ": )فمن وقال أيضا (2)اإلابضية(

والواقع أن أحدا من العلماء ابحلديث الشريف ورجاله ال يستطيع يسميه اإلابضية "اجلامع الصحيح" 
حة نسبة الكتاب إىل الربيع أن يثبت بطريق علمي صحة حديث واحد منه، فضال عن أن يثبت ص

من الذي له استقراء يف عصران كاستقراء حمدث األمة  (3)(الثقات احلفاظ اثنيا يع نفسه منوكون الربأوال 
شيخنا األلباين رمحه هللا تعاىل فمن النادر جدا أن جتد من مجع بني العقيدة السلفية واحلديث كما شهد 
له بذلك الداين والقاصي والعدو قبل الصديق فكالمه قول أهل السنة عرب عصورهم وانقضاء دهورهم، 

ألهنا ال حتتاج إىل تركيب  ،وأقوى دليل وأنصع برهان، وأوضح حجة عليه ويف ثنااي كتبه خري شاهد
وال ينكر ، وال دفعه ابلشبهات والوساوس ودليلها ال ميكن مقاومته ،مقدمة وإقامة أدلة جدلية واستنتاج

 فتنبه هلذا وال تكن من الغفلني.  ،يكفينا ما يبلغ املقيلو  احملسوس إال مكابر أو ممسوس،

  شديدا عند اإلابضيةتتبع ما قيل يف نسبة هذا الكتاب فوجدت يف ذلك اختالفا واضطراابوقد حاولت 
 .ا يقوله مشاخيهمامسع م ،ايؤكد ما ذكرانه آنفو  ،الظهر قاصمةوهي وإن تعجب فعجبا قوهلم!!!! 

يثبت ابضية يف فتاويه:)واعلم أن احلديث يف نزول عيسى عليه السالم مل إلقال الساملي كبري مشايخ ا
عند املشارقة، لكن أوىل مبا رووا وليس ملن مل يسمع أن يكذب من مسع، وال من قال أنه مسع، ال سيما 
وقد ثبت ذلك عند أشياخنا املغاربة، وأن للعلم عندهم محله عن الثقات العلماء، كما أن ألهل املشرق 

ندهم مسند أيب صفرة عن كذلك، وقد ينفرد أحد احلاملني بشيء مل يسمعه اآلخرون، ال سيما وأن ع
ضمام عن جابر بن زيد، وهذا املسند ال يوجد عند املشارقة، بل املوجود مسند الربيع عن أيب عبيدة 

مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري  حنن نقول و عن جابر، وقد انفرد كل واحد من املسندين بفوائد
                                                           

 .( 13/106) د ط، ،سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةاأللباين،  (1)
 .( 13/729) د ط، ،الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث األلباين، نفس املرجع  (2)
 .( 6/532)  د ط، ،موسوعة العالمة اإلمام جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين ،آل نعمان (3)
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حظ التناقض ال، يضحك ما البلية شرقيل: كما  ابضية..إلانتهى من أصول دين ا (1)وهللا أعلم(
معهم  أدخل نأ ريدأ ال يف حقيقة األمرفأان ، قبل بدايته معهم هنا ينتهي النقاشو  !حنرافالاب عرتافالاو 

 مغامرة ألهنا عنها، غنا يف وحنن منها، خمرج ال دوامة إىل توصلنا فإهنا ،وتناقضات واضحة احتماالت يف
 .متهورا ال ما أقول واثقا لكنين ،من ابب مكره أخاك ال بطلماكنت ألفعله لكنه حيل املشكلة ، و فاشلة

فهل عندكم ، زعموا !ةومسند ربيع عن جابر للمشارق !ةعن ضمام للمغارب ةيب صفر أمسند  عندهمف
تفعلوا فإن مل تفعلوا ولن ونتيجة عقيمة،  بال فائدة جواب ،اللهم ؟ما تدافعون به عن أنفسكمشيء 

 فإن الصدق منجاة. ،، فما عليكم إال التوبة واإلانبةفاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة

من ابب  ليه وسلم فهوحاد من حديث رسول هللا صلى هللا عآلأما عن احتجاجهم ابملتواتر وكفرهم ابو 
وأحاديث الشفاعة  متواترة فأحاديث رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة أحاديثذر الرماد على العيون.. 

اخللف ولكن متابعتهم و للمسلمني من أهل الكبائر كذا هي متواترة.. وعليه إمجاع السلف املعتربين 
 .العجب!!! كما سرتى،  ضمحاللالاهبم إىل ما هم عليه من الضالل و  للجهمية أدى

، إال  بذلك سرا ال جهراقرون مام أمحد اببن معني ـ أهنم يف جمالسهم يولقد حدثين من أثق فيه ـ ثقة اإل
اإلابضية  تاملا كانفلط"جواابته" ضة يف اإلابيكشف حقائق ابضية إلالساملي كبري مشايخ اكتصريح 

  …!!!لزمن ستوره يراوغون يف كثري من املسائل، وإذا به يكشف حقائق املذهب مما أرخى عليه ا

 .اء وفاقاإليكم، جز  وهذه بضاعتكم ردتوسد عنا النقص، ، يف فضحكماملؤونة  اانكففهو حبمد هللا  

اجلامع الصحيح مسند ) ةفإننا اعتمدان على هذه النسخ ومبا أن اإلابضة تعتمد عليه وهو مرجع دينها
 هـ(170توىف حوايل سنة: اإلمام الربيع بن حبيب املؤلف: الربيع بن حبيب بن عمر األزدي البصري )امل

خ احملقق صاحب التفسري هـ، الشي570ترتيب: أيب يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين )املتوىف سنة: 
لنشر، بريوت، ومكتبة الناشر: دار الفتح للطباعة وا الكبري، والعدل واإلنصاف الدليل والربهان(

  (سلطنة عمان االستقامة، روي، مسقط

 وقصر علمه ضاق من قولهو منبع دينهم وهو  وهذا، احلق طريق فيه رىت ابلكاداثبت هب أن املسند 
، ا نكون قد أحرزان تقدما كبرياهبذو ، الورقة تسع ما هنا كتبنا  ولكن مواضع؛ يف بسطناها وقد نظره

                                                           

 .( 6/120) د ط، ،جواابت اإلمام السامليالساملي،  (1)
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سة للوصول إىل النتيجة يف حد ذاته وهلذا أشعر ابحلما مبجرد البحث عن احلقيقة يعترب أمر مذهالو 
 التوفيقهلل ابو  أن حيفظنا فيما بقي ههللا نسألوالتعصب عن التلفيق والتقويل و  املرجوة واملطلوبة اجملردة

ية حىت وصلوا إىل مكة املكرمة ن اإلابضية هلا صولة وجولة يف اجلزيرة العربإ نتشار ومواقع النفوذ:اال
 توسعت يف كل مكانمث هكذا انتشرت و  واملدينة النبوية

َلطي العسقالين: " 
َ
اإلابضية خرجوا من سواد الكوفة فقتلوا الناس وسبوا الذرية وقتلوا و قال أبو احلسني امل

 (1)األطفال وكفروا األمة وأفسدوا يف العباد والبالد فمنهم اليوم بقااي بسواد الكوفة " 

، نبويةاملكرمة واملدينة ال صولة وجولة يف جنويب اجلزيرة العربية حىت وصلوا إىل مكة لإلابضية  كانت"  و
ية أما يف الشمال اإلفريقي فقد انتشر مذهبهم بني الرببر وكانت هلم دولة عرفت ابسم الدولة الرستمو 

حىت أزاهلم حكموا الشمال اإلفريقي حكما متصال مستقال زهاء مائة وثالثني سنة وعاصمتها اتهرت 
العصر قامت لإلابضية دولة مستقلة يف عمان وتعاقب على احلكم فيها إىل و الرافضة )العبيديون( 

من حواضرهم التارخيية جبل نفوسة بليبيا، إذ كان معقال هلم ينشرون منه املذهب احلديث أئمة إابضيون 
ما يزال هلم وجود إىل وقتنا احلاضر يف كل من عمان بنسبة منه يديرون شؤون الفرقة اإلابضية اإلابضي، و 
وتونس واجلزائر ويف واحات الصحراء الغربية ويف زجنبار اليت ضمت إىل اتجنانيقا حتت اسم  مرتفعة وليبيا

 (2)"  تنزانيا

 نشأة األزارقةاملبحث الثاين: 

 : ترمجة انفع بن األزرقأوال: 

   أبو راشد انفع بن األزرق بن قيس احلنفي البكري الوائلي :هو "

  من أهل البصرة: نالوط

   صحب يف أول أمره عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: التعليم

                                                           

 . (1/52) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (1)
 .( 1/58) 4، ط املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرةبتصرف انظر  (2)
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ه يف حروراء، وكان جبارا كان من أنصار الثورة على عثمان وممن واىل عليا إىل أن خرج علي:  االعتقاد
 فتاكا، ومن أشد اخلوارج تطرفا، 

  (1)هجرية " 65قتل سنة : وفاته

انفع بن األزرق احلروري من رؤوس اخلوارج ذكره اجلوزجاين يف كتاب الضعفاء وكان  ": قال ابن حجر
انفع هذا من رؤوس اخلوارج وإليه تنسب الطائفة األزارقة وكان قد خرج يف أواخر دولة يزيد بن معاوية 

األهواز فذكر ابن أيب خيثمة عن خالد بن خداش أن انفع بن األزرق ملا تفرقت آراء اخلوارج أقام بسرق 
 مف خف حف جف مغ ُّٱ يعرتض الناس فأثخن القتل يف الناس حىت يف النساء والصبيان وجعل يقرأ:

فاشتدت شوكته فاراتع أهل  27نوح:  َّ حم جم  هل ُّٱٱ إىل 26نوح:  َّ جك مق  حق
البصرة وقصتهم طويلة إىل أن كان قتله يف مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وكان يطلب العلم وله أسئلة 

س جمموعة يف جزء من رواية عن انفع املذكور و أخرج الطرباين بعضها يف مسند ابن عباس عن ابن عبا
 (2)من املعجم الكبري "
ليهم خوارج عمان واليمان إومسوه أمري املؤمنني وانضم زرق ملا بويع  انفع بن األ "قال األسفراييين : 

من أرض فارس وكرمان وجبوا خراجها كثر من عشرين ألفا واستولوا على األهواز وما وراءها أفصاروا 
وعامل البصرة يومئذ عبد هللا بن احلرث اخلزاعى من قبل عبد هللا بن الزبري فأخرج عبد هللا بن احلرث 

زارقة فاقتتل الفريقان بدوالب جيشا مع مسلم بن عبس بن كريز بن حبيب بن عبد مشس حلرب األ
ىل حرهبم من البصرة عثمان ابن عبيد هللا بن معمر هواز فقتل مسلم ابن عبس وأكثر أصحابه فخرج ااأل

ليهم حارثة بن بدر الفداىن يف ثالثة آالف من جند إزارقة فخرج ألفى فارس فهزمته األ التميمى يف
البصرة فهزمتهم االزارقة فكتب عبد هللا بن الزبري من مكة اىل املهلب ابن أيب صفرة وهو يومئذ خبراسان 

ليه إانتخب من جندها عشرة آالف وانضم ىل البصرة و إاله ذلك فرجع املهلب زارقة وو األأيمره حبرب 
األهواز إىل األهواز ومات قومه من األزد فصار يف عشرين ألفا وخرج وقاتل األزارقة وهزمهم عن دوالب 

انفع ابن األزرق يف تلك اهلزمية وابيعت األزارقة بعده عبيد هللا بن مأمون التميمى وقاتلهم املهلب بعد 
ذلك ابالهواز فقتل عبيد هللا بن مأمون يف تلك الواقعة وقتل ايضا أخوه عثمان بن مأمون مع ثلثمائة 

                                                           

 . ( 145 – 6/144)  د ط، ،ِلساانا اْلِميزاانِ  ابن حجر، اْنظُرْ   (1)
 .( 8/246) د ط، ،لسان امليزاننفس املرجع  (2)
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يدج وابيعوا قطرى بن الفجاءة ومسوه أمري املؤمنني وقاتلهم إىل إزارقة واهنزم الباقون منهم من أشد األ
ىل سابور من أرض فارس وجعلوها إجاال واهنزمت األزارقة يف آخرها املهلب بعد ذلك حرواب كانت س

دار هجرهتم وثبت املهلب وبنوه وأتباعهم على قتاهلم تسع عشرة سنة بعضها يف أايم عبد هللا بن الزبري 
ق وقرر احلجاج املهلب على حرب خالفة عبد امللك بن مروان ووالية احلجاج على العرا وابقيها يف زمان

ىل أن إهواز ألزارقة كرا وفرا فيما بني فارس وا تلك السنني بني املهلب وبني األزارقة فدامت احلرب يفاأل
سبعة آالف رجل ىل واد جبريفت كرمني يف إفارق عبد ربه الكبري قطراي وصار زارقة فوقع اخلالف بني األ

خرى من كرمان وبقى قطري يف بضعة عشر أىل انحية إربه الصغري يف أربعة آالف وصار  وفارقه عبد
ه وقاتله أبرض كرمان وهزمه منها ىل أرض كرمان وتبعإض فارس وقاتله املهلب هبا وهزمه ألف رجل أبر 

ربه الصغري فأتى عليه وعلى اىل عبد ىل الرى مث قاتل عبد ربه الكبري فقتله وبعث اببنه يزيد بن املهلب إ
ىل إىل قطرى بعد أن احناز من الرى إ بن األبرد الكلىب يف جيش كثيف صحابه وبعث احلجاج سفنيأ

ىل قومس إة بن هالل قد فارق قطراي واحناز ىل احلجاج وكان عبيدإستان فقتلوه هبا وانفذوا برأسه طرب 
 (1)" تباعهأه وقتل ن قتلأ ىلإبرد وحاصره يف حصن قومس  بن األفتبعه سفني

وقال بعض العلماء: وانقرضت األزارقة بعد مقتل قطري وعبيدة، إمنا كانوا دفعة متصلة قال ابن أثري : " 
أهل عسكر واحد، وأول رؤسائهم انفع بن األزرق، وآخرهم قطري وعبيدة، واتصل أمرهم بضعا وعشرين 

سوار بن األشعر اخلارج أايم هشام، قيل: هومن  سنة، إال أين أشك يف صبيح املازين التميمي موىل
 (2)"  بل قتل عقيب خروجه أنه مل تطل أايمه، الصفرية، إال األزارقة أو

 رض من االزارقة واحلمد هلل على ذلكوطهر هللا بذلك األ

 :أبرز شخصيات األزارقة

زارقه أمنا مسوا إو  اخلوارج زارقهمر األألدينوري: " يف سنه مثانني تفاقم قال أبو حنيفة أمحد بن داود ا
ربعني رجال، وفيهم من عظمائهم انفع بن األزرق، أبن األزرق. وكان أول خروجهم يف  برئيسهم انفع

                                                           

 . (1/64) ط،د  ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (1)
 . (3/472) د ط، ، الكامل يف التاريخابن األثري،  (2)
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وعطية بن األسود، وعبد هللا بن صبار، وعبد هللا بن اابض، وحنظله بن بيهس، وعبيد هللا بن ماحوز، 
 (1)ن زايد "وذلك يف سلطان يزيد وعلى البصرة يومئذ عبيد هللا ب

 نشأة الصفريةاملبحث الثالث: 

 :عبد هللا بن صفارترمجة أوال: 

 سعبد هللا بن صفار الصرميي التميمي السعدي من بين صرمي بن مقاعهو:  :امسه

 مل يعرف: مولده

 (2) هـ( 60: )حنو وفاته

 (3)منشأه " من أهل حضرمة كورة ابليمامة "

نسبت إليه الصفرية، وقوم يقولون هو عبد هللا بن صفار،  :" عبد هللا بن صفار الذيالبالذريوقال 
وذلك تصحيف، والربك، هو عبد هللا اخلارجي، الذي ضرب معاوية بن أيب سفيان ففلق إليته، فأخذ 
فقطعت يداه ورجاله، فلما قدم البصرة ولد له، فقال زايد بن أيب سفيان: يولد هلذا الكلب وال يولد 

 (4)فقتله وصلبه." ألمري املؤمنني من ضربته،

 هذه الفرقة ابلصفرية: تولقد اختلف املؤرخون ملاذا مسي

عمرو بن  بل نسبوا إىل عبد هللا بن صفار، وهو أحد بين مقاعس، وهو احلارث بن قال املقريزي:" 
ن الصفار وقيل عبد هللا ب مضر بن نزار بن متيم بن أد بن طاخبة بن الياس بن كعب بن سعد بن زيد

وقيل مسوا بذلك لصفرة علتهم، وزعم بعضهم أن الصفرية بكسر الصاد، وقد  صومير بن مقاعسمن بين 

                                                           

 ( .1/269) د ط، ، األخبار الطوال ،الدينوري (1)
 . (4/93) د ط، ،األعالم، الزركلي (2)
 . (1/178) د ط، ، القرط على الكامل، وهي الطرر واحلواشي علي الكامل للمربداألنصاري،  (3)
 .(12/351) د ط، ، أنساب األشرافمجل من  ،الَباَلُذري (4)
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ويقال هلم أيضا  ويقال للصفرية أيضا الزايدية مجيع بدعهم إال يف قتل األطفال وافق الصفرية األزارقة يف
 (1)النكار من أجل أهنم ينقصون نصف علي وثلث عثمان، وسدس عائشة رضي هللا عنهم "

املهلب بن أيب صفرة خرجوا على احلجاج مع  أيب صفرةالصفرية وهم أصحاب " : أن امللطي ل اقو 
من قول اخلوارج الذين   يءيزيد بن املهلب فقاتلوا احلجاج ومل يؤذوا الناس وال كفروا األمة وال قالوا بش
 (2)"  تقدم ذكرهم حىت هزمهم احلجاج وأابدهم ودخل يزيد يف طاعته بعد ذلك

 (3)قيل له: إنك صفر من العلم" :  الكرماين لاقو 

صنف من اخلوارج، نسبوا إىل زايد بن األصفر رئيسهم وزعم قوم  -ابلضم-والصفرية قال ابن الوزير: " و 
يف " ضياء احللوم ": مسوا  -بكسر الصاد-أن الذي نسبوا إليه عبد هللا بن الصفار، وأهنم الصفرية 

وقيل: بكسر الصاد، ألن رئيسهم خاصم رجال، فقال: أنت  والعبادةبذلك لصفرة أبداهنم من الصيام 
 (4)"  من الدين، فسمي  بذلك صفر

بعضهم رجح أن الصفرية هم أصحاب املهلب بن أيب صفرة خرجوا على احلجاج مع ": قال امللطيو 
 (5)"يزيد بن املهلب 

أصحاب عبد هللا بن صفار  :" والصفرية: قوم من احلرورية مسوا بذلك ألهنمأبو بكر األزدي وقال
 (6)صاحب الصفرية، من هذا اشتقاق اسم أبيه. ويقال: رجل صفر اليد"

 (7)"بعضهم رجح أهنم صنف يقال هلم الصفرية مسو بعبيد بن األصفرو " :وقال امللطي

                                                           

 .( 4/185) د ط، ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلَثر ،املقريزي (1)
 .( 1/52) د ط، ،التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (2)
 . ( 3/983)  د ط، ،مسائل حرب ،الكرماين (3)
 . (9/257) د ط، ، القاسمالعواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب  ،ابن الوزير (4)
  . (1/52) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،   (5)
 .( 2/740) د ط، ، مجهرة اللغةاألزدي،  (6)
 .( 178 /1) د ط، ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (7)
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 (1) " بعضهم رجح أهنم أصحاب زايد بن األصفرو "  قال الشهرستاين:و 

 تميميعبد هللا بن صفار الو هو: الذي ترمجنا له  هوهللا أعلم والذي يرتجح يل و 

 ذلك ألمور:و 

 كان مع انفع بن األزرق بداية أمره مث انفصل عنه-1

  أكثر املؤرخني على هذا األمر-2

 العلمو  صفر من الدين-3

 صفرت وجوههم.أالقيام وألن العبادة أهنكتهم فلصفرة أبداهنم من الصيام و -4

 ال تعارض بني ذلك كلهو 

: " اختلف املؤرخون يف نسبة هذه الفرقة، والظاهر أهنا تنسب إىل عبد هللا بن صفار الشاطيبقال 
وأخربان  قال اخلاللو   األزارقةغلوا من و  تشدداأقل  أينا كان انتساهبم فهم خوارج لكنو  (2)التميمي " 

"واخلوارج   (3) «يرون رأي اخلوارج»الدوري، قال: مسعت حيىي وسألته عن الصفرية، ما هم؟ فقال: 
قوهلم يف اجلملة كقول و  قال البغدادي : "و  (4)الصفرية يف آرائهم أقل تطرفا من األزارقة وأشد من غريهم"

األزارقة يف أن أصحاب الذنوب مشركون غري أن الصفرية ال يرون قتل أطفال خمالفيهم ونسائهم واألزارقة 
يرون ذلك وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من األعمال عليه حد واقع ال يسمى صاحبه اال 

ه كافرا وال مشركا وكل ذنب ليس فيه ابالسم املوضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس صاحب
حد كرتك الصالة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر وان املواعن كذا املذنب اسم االميان يف الوجهني مجيعا 
وفرقة اثلثة من الصفرية قالت بقول من قال من البيهسية ان صاحب الذنب ال حيكم عليه ابلكفر حىت 

ى هذا التقدير ثالث فرق فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب يرفع اىل الوايل فيحده فصارت الصفرية عل

                                                           

 .( 1/137) د ط، ، امللل والنحل الشهرستاين، (1)
 . (3/360) د ط، ، االعتصام الشاطيب،  (2)
ل  (3)  .( 145 /1)  د ط، ،السنة ،اخَلالَّ
 . (1/425) د ط، ، قادة فتح األندلسخطاب،   (4)
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مشرك كما قالت االزارقة والثانية تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب دين ليس فيه حد واحملدود يف 
ذنبه خارج عن االميان وغري داخل يف الكفر والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب اذا 

فرق الثالث من الصفرية خيالفون األزارقة يف االطفال والنساء كما بيناه حده الوايل على ذنبه وهذه ال
قبل هذا وكل الصفرية يقولون مبواالة عبد هللا بن وهب الراسىب وحرقوص بن زهري واتباعهما من احملكمة 
االوىل ويقولون إبمامة اىب بالل مرداس اخلارجى بعدهم وإبمامة عمران بن حطان السدويسي بعد اىب 

ل فأما ابو بالل مرداس فإنه خرج يف أايم يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد هللا بن زايد فبعث بال
اليه عبيد هللا بن زايد بزرعة بن مسلم العامرى يف ألفى فارس وكان زرعة مييل اىل قول اخلوارج فلما 

ابن زايد أن يسقط عطاان  اصطف الفريقان للقتال قال زرعة ألىب بالل أنتم على احلق ولكنا خناف من
فال بد لنا من قتالكم فقال له أبو بالل وددت لو كنت قبلت فيكم قول أخى عروة فإنه اشار على 
ابالستعراض لكم كما استعرض قريب وزحاف الناس يف طرقهم ابلسيف ولكىن خالفتهما وخالفت 

 بن زايد بعث اليه بعباد بن أخى مث محل ابو بالل وأتباعه على زرعة وجنده فهزموهم مث إن عبيد هللا
أخضر التميمى فقاتل ااب بالل بنوج وقتله مع اتباعه فلما ورد على ابن زايد خرب قتل أىب بالل قتل من 
وجدهم ابلبصرة من الصفرية وظفر بعروة أخى مرداس فقال له اي عدو هللا أشرت على اخيك مرداس 

ك ومن أخيك مث أمر به فقطعت يداه ورجاله وصلبه ابالستعراض للناس فقد انتقم هللا تعاىل للناس من
د كثرية فهذه فلما قتل مرداس اختذت الصفرية عمران بن حطان إماما وهو الذى رثى مرداسا بقصائ

   (1)"قصة الصفرية حيث اضمحل أمرها وتالشى أثرها 

وكل الصفرية يقولون مبواالة عبد هللا بن وهب الراسىب وحرقوص : "البغداديقال  :برز الشخصياتأ
امة عمران مىب بالل مرداس اخلارجى بعدهم وابأمامة وىل ويقولون ابواتباعهما من احملكمة األبن زهري 

 (2) "ىب باللأبن حطان السدويسي بعد 

  صاحل بن مسرح التميمي يعد زعيما لفرقة الصفرية من اخلوارج 

 (3)صاحل بن مسرح التميمي كان رجال انسكا خمبتا مصفر الوجه" أن " :قال الطربي
                                                           

 .( 1/70) د ط، ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (1)
 .( 1/71)  د ط، ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (2)
 . (6/216) د ط، ، اتريخ الطربيالطربي،  (3)
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 (1): " حيط على اخلليفتني عثمان وعلي كدأب اخلوارج، ويتربأ منهما "قال الذهيب

إىل وقتنا هذا قوم " قال أبو سعيد بن يونس: :على مذهب الصفرية (2) الرببري عكرمةبعضهم جعل 
 (3)"على مذهب اإلابضية، يعرفون ابلصفرية، يزعمون أهنم أخذوا ذلك عن عكرمة 

؟ فقال: يقال:  قلت ألمحد بن حنبل: أكان عكرمة إابضيا) قال اجلوزجاين: :اختلف فيه أما عكرمة
وعنه أخذ أهل إفريقية،  إنه كان صفراي. وقال أبو طالب، عن أمحد: كان يرى رأي اخلوارج الصفرية

كان ينتحل مذهب الصفرية، :وقال حيىي بن معنيجندة وقال علي ابن املديين: يقال: إنه كان يرى برأي 
وألجل ذلك تركه مالك، وقال مصعب الزبريي: كان يرى رأي اخلوارج، وزعم أن علي بن عبد هللا كان 

فتغيب عند داود بن احلصني إىل أن على هذا املذهب. قال مصعب: وطلبه بعض الوالة بسبب ذلك، 
مات، وقال خالد بن أيب عمران املصري: دخل علينا عكرمة إفريقية وقت املوسم، فقال: وددت أين 

وقال أبو سعيد بن يونس يف " اتريخ الغرابء ": إىل وقتنا  اليوم ابملوسم بيدي حربة أطعن هبا ميينا ومشاال
وقال حيىي بن  صفرية، يزعمون أهنم أخذوا ذلك عن عكرمةهذا قوم على مذهب اإلابضية، يعرفون ابل

وروى  بكري: قدم عكرمة مصر، وترك هبا دارا. وخرج إىل املغرب، فاخلوارج الذين ابملغرب عنه أخذوا
احلاكم يف " اتريخ نيسابور " عن يزيد النحوي، قال: كنت قاعدا عند عكرمة، فأقبل مقاتل بن حيان 

 عبد هللا، ما تقول يف نبيذ اجلر؟ فقال عكرمة: هو حرام، قال: فما تقول وأخوه، فقال مقاتل: اي أاب
فيمن شربه؟ قال أقول: إن كل شربة منه كفر. قال يزيد: وهللا ال أدعه. قال فوثب مغضبا، قال: فلقيته 

:  وقال الدراوردي بعد ذلك يف مفازة فرد، فسلمت عليه، وقلت له: كيف أنت، قال: خبري ما مل أرك
عكرمة وكثري عزة يف يوم واحد، فعجب الناس ملوهتما، واختالف رأيهما: عكرمة يظن به رأي  تويف

وفيه  (4)ذكر ذلك كله احلافظ ابن حجر اخلوارج، يكفر ابلذنب، وكثري شيعي يؤمن ابلرجعة إىل الدنيا

                                                           

 . (5/327)  د ط، ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمالذهيب،  (1)
هو: عكرمة الرببري، أبو عبد هللا، املدين، موىل ابن عباس، أصله من الرببر، من علماء التابعني ومن املتبحرين ابلتفسري، من   (2)

كبار تالميذ ابن عباس، اهتم ببدعة اخلوارج الصفرية، ووثقه أئمة احلديث، قال ابن حجر: "ثقة، ثبت، عامل ابلتفسري، مل يثبت 
ابن حجر، ( و 30/  2) د ط، ،تقريب التهذيبانظر: هـ(  107لثة، مات سنة ) ثبتت عنه بدعة، من الثاتكذيبه عن ابن عمر، وال

 .( 263/  7) د ط، ، هتذيب التهذيب
 .( 9/255) د ط، ، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ،ابن الوزير (3)
 .( 1/427) ط، د ، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، مقدمةانظر  (4)
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عته، وهم أنه كان داعية إىل مذهب الصفرية، وإماما فيه، فكيف قبلت املعتزلة حديثه الذي يقوي بد
أبعد الناس عن قبول الثقات الذين مل يقدح فيهم فيما هو من القطعيات عندهم، بل قول البغدادية 

وقول شيخ االعتزال أيب علي اجلبائي أبنه ال يقبل الثقة  منهم برد أحاديث الثقات يف الفروع الظنية
، (1)هذا من جهات شىت( الواحد يف احلديث، كالشهادة، وهلم قواعد تقتضي أال حيتج حبديث عكرمة

ويف "األنساب" ملصعب (2)كما كذب عكرمة على ابن عباس   : ال تكذب عليفقال ابن عمر لنافع
الزبريي: إن سبب ذلك يف عكرمة: أنه عزا رأي اإلابضية إىل ابن عباس فقيل ذلك، قلت: وقد كذبه 

ون عكرمة؟ فقال: أما أان فلم جماهد وابن سريين ومالك، وقال محاد بن زيد: قيل أليوب: أكانوا يتهم
، املديين: كان عكرمة يرى رأي جندةوقال ابن ، أمحد: يرى رأي اخلوارج الصفرية وقال، (3)أكن أهتمه

 (5)((4)واحتجوا به، ولعله مل يكن داعية وقال غريه: كان يرى السيف. وأما اجلمهور فوثقوه

فذاذا من قيض له أ ، الذيغريهمثل الطربي و  عنهالدفاع و ويف املقابل صنف بعض العلماء يف الذب 
أنه طعن فيه من علماء  وكما ، ال ابلعاطفة واهلوى،ابحلق والعدل واإلنصاف الرجال يذودون عن حياضه

الظلم مبكان أن ال نذكر من  أجالء وقالوا فيه ما قالوا فإنه ليس من العدل أن نرتك األمر مبهما بل من
 عتربين صنفوا يف الذب عنهن مجاعة من األئمة املإبرأه من كل هذه التهم فمدحه بل عنه وأنصفه و دافع 

قال ابن جرير: " لو كان كل من ادعي عليه مذهب من املذاهب الردية ثبت عليه ما ادعي به وسقطت 
عدالته، وبطلت شهادته بذلك، للزم ترك أكثر حمدثي األمصار، ألنه ما منهم إال وقد نسبه قوم إىل ما 

                                                           

  .( 9/255) د ط، ، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ،ابن الوزير (1)
 .(107 /41)  د ط، ، ابن عساكر اتريخرواه ابن عساكر يف   (2)
 (289 /5) د ط، ، ابن سعد طبقاترواه ابن سعد يف  (3)
دافع مجاعة من العلماء ما قيل يف عكرمة وألفوا يف الذب عنه، منهم: الطربي، وحممد بن نصر املروزي، وابن منده وابن حبان،  (4)

د ط،     ،"هتذيب الكمال( "229 /5)  د ط، ،" البن حبان لثقات("ا34 - 27 /2) د ط، ،"لتمهيدوابن عبد الرب. انظر: "ا
ابن حجر،  ( "36 – 22 /5) د ط، ،" سري أعالم النبالء( "17 – 13 /4)  د ط، ، "ميزان االعتدال("292 – 264 /2) 

 . (430-425) د ط، ،"هدي الساري( "138 – 134 /3)  د ط، ،" هتذيب التهذيب
 . ( 2/73) د ط، ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن (5)
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إىل قوله: وإذ قد فرغنا من  وأما قبوله جلوائز األمراء، فليس ذلك مبانع من قبول روايته به عنهيرغب 
 (1)اجلواب عما طعن عليه به، فلنذكر ثناء الناس عليه من أهل عصره، وهلم جرا "

)عكرمة أبو عبد هللا موىل بن عباس احتج : ذكر ابن حجر قصة رائعة وعلق عليها مبا هو أروع فقالو 
به البخاري وأصحاب السنن وتركه مسلم فلم خيرج له سوى حديث واحد يف احلج مقروان بسعيد بن 
جبري وإمنا تركه مسلم لكالم مالك فيه وقد تعقب مجاعة من األئمة ذلك وصنفوا يف الذب عن عكرمة 

روزي وأبو عبد هللا بن منده وأبو حامت بن حبان وأبو منهم أبو جعفر بن جرير الطربي وحممد بن نصر امل
خلص ما قيل فيه هنا وإن كنت قد استوفيت ذلك يف ترمجته أعمر بن عبد الرب وغريهم وقد رأيت أن 

من خمتصري لتهذيب الكمال فأما أقوال من وهاه فمدارها على ثالثة أشياء على رميه ابلكذب وعلى 
وارج وعلى القدح فيه أبنه كان يقبل جوائز األمراء فهذه األوجه الثالثة الطعن فيه أبنه كان يرى رأي اخل

يدور عليها مجيع ما طعن به فيه فأما البدعة فإن ثبتت عليه فال تضر حديثه ألنه مل يكن داعية مع أهنا 
ز كما مل تثبت عليه وأما قبول اجلوائز فال يقدح أيضا إال عند أهل التشديد ومجهور أهل العلم على اجلوا

صنف يف ذلك بن عبد الرب وأما التكذيب فسنبني وجوه رده بعد حكاية أقواهلم وأنه ال يلزم من شيء 
  (2)منه قدح يف روايته فالوجه األول فيه  (

: "ويف هذه القصة داللة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأي اخلوارج، ألنه ابلغ يف وقال أيضا
 (3)ري سواد من يقاتلهم "النهي عن قتال املسلمني وتكف

عليهما ابن يعقوب ف براءة الذئب من دم يوسالشنيعة هذه التهمة من و من املارقة عكرمة برأ  ذنإ
 .ابهلل التوفيقو  هلل احلمد املنةو  زالته مغمورة يف حبر حسناتهوإن كانت له زالت ف ،السالم

ميمون بن خالد وهو على مذهب املعتزلة يف وقد افرتقت العجاردة فرقا كثرية منها: امليمونة أتباع " 
املعبدية مث افرتقت فيما بينها فرقا كثرية منها اخلازمية والشعيبية واملعلومية واجملهولية و "   (4)"  القدر

                                                           

 .( 9/248) د ط، ، أيب القاسمالعواصم والقواصم يف الذب عن سنة  ،انظر ابن الوزير (1)
 .( 1/425)، دط، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (2)
 .( 8/263) ، دط،فتح البارينفس املرجع  (3)
 . (1/33) ، دط، قسم العقيدة احة الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفيفتاوى ورسائل مسعفيفي،  (4)
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وكان ثعلبة بن عامر مع عبد الكرمي بن عجرد "  (1)" واالبراهيمية والواقفةاحلمزية والرشيدية و املكرمية و 
على رأس كل فرقة من هذه الفرق داع أو إمام من أئمة الضالل أو شيطان يدعو من  (2)" يدا واحدة 

 ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱٱاتبعه إىل انر جهنم، كم قال تعاىل

كما أخرب الصادق املصدوق يف و  ،153األنعام:  َّ ىف يث ىث نث مث زثرث يت
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخطًّا مُثَّ قَاَل:  احلديث َهَذا َسِبيُل »َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد قَاَل َخطَّ لََنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َها َشْيطَا مثَّ قـَرَأَ « ٌن َيْدُعو إِلَْيهِ اَّللَِّ مُثَّ َخطَّ ُخطُوطًا َعْن مَيِيِنِه َوَعْن مِشَالِِه َوقَاَل َهِذِه ُسُبٌل َعَلى ُكلِ  َسِبيٍل ِمنـْ
" فإن طريق احلق واسعة مستقيمة، وطرق  (3) (153األنعام:  َّ يف يبىب نب مب زب رب ُّٱ

" فأصل احلق طريق واحد وملا كانت الظلمة مبنزلة طرق الباطل والنور مبنزلة   (4)الباطل ضيقة معوجة "
وبئس وكما قيل لكل قوم وارث يف كل عصر ومصر،  (5)طريق احلق فقد أفرد النور ومجعت الظلمات"

فسبيل هللا واحد ال عشرات وسبل اهلالك والضاللة متعددة ال حتصر والتشتت والتفرق ، الوارث واملوروث
 هللا املستعان و اهلالكو والتحزب والتمزق مثرة التباع سبل الضالل 

 : يةأو النجد النجدات نشأة :املبحث الرابع

 ن انتسب إىل بالد جندمبني بينها و بعضهم يسميها النجدات وكل سائغ ألهنا انتفت العلة وهي ليفرق ف

: )أتباع جندة احلروري يقال هلم النجدات ومل يقل فيهم النجدية وما أظن ذلك وهللا ابن عبد الرب قال
 (6)(ني ما انتسب إىل بالد جند وبينهمأعلم إال ليفرق ب

 عامر احلنفى: ترمجة جندة بنأوال: 

  احلروري جندة بن عامر احلنفي هو: : "امسه

                                                           

 .( 1/18) ، دط، الناجيةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة البغدادي،  (1)
 .( 1/33) ، دط، قسم العقيدة احة الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفيفتاوى ورسائل مسعفيفي،  (2)
 . ( 1/58) ، دط،مشكاة املصابيحالتربيزي، هو حديث حسن انظر ( و 7/207) (4142 ب، دط، ) ،املسند، رواه أمحد (3)
 .(3/206) ، دط، نعبد وإايك نستعنيمدارج السالكني بني منازل إايك ابن القيم،  (4)
 . ( 1/120)  ، دط،بدائع الفوائدابن القيم،  ،بتصرف بسيط (5)
 . (2/498) ، دط، االستذكارابن عبد الرب،  (6)
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 هـ 36سنة : ولد

 هـ 69سنة  :تويف

بن الزبري ابلبحرين  وكان يف ابدئ أمره من أتباع انفع بن األزرق مث خالفه واستقل مبذهبه، استقر أايم
 (1)" تلقوتسمى أمري املؤمنني وأقام هبا مخس سنني إىل أن 

وكان السبب يف رايسته وزعامته أن   النجدات منهم هؤالء اتباع جندة بن عامر احلنفىقال البغدادي:" 
انفع بن االزرق ملا أظهر الرباءة من القعدة عنه ان كانوا على رايه ومساهم مشركني واستحل قتل أطفال 

ة من خمالفيه ونسائهم وفارقه أبو قديل وعطية احلنفى وراشد الطويل ومقالص وأيوب األزرق ومجاع
اتباعهم وذهبوا اىل اليمامة فاستقبلهم جندة بن عامر يف جند من اخلوارج يريدون اللحوق بعسكر انفع 
فاخربوهم أبحداث انفع وردوهم اىل اليمامة وابيعوا هبا جندة بن عامر وأكفروا من قال إبكفار القعدة 

مور أة جندة اىل أن اختلفوا عليه يف ممنهم عن اهلجرة اليهم وأكفروا من قال إبمامة انفع وأقاموا على إما
نقموها منه فلما اختلفوا عليه صاروا ثالث فرق فرقة صارت مع عطية بن األسود احلنفى اىل سجستان 
وتبعهم خوارج سجستان وهلذا قيل خلوارج سجستان يف ذلك الوقت عطوية وفرقة صارت مع أيب قديل 

ا جندة يف احداثه وأقاموا على إمامته والذى نقمه على حراب على جندة وهم الذين قتلوا جندة وفرقة عدرو 
جندة اتباعه أشياء منها انه بعث جيشا يف غزو الرب وجيشا يف غزو البحر ففضل الذين بعثهم يف الرب 
على الذين بعثهم يف البحر يف الرزق والعطا ومنها أنه بعث جيشا فأغاروا على مدينة الرسول عليه 

ية من بنات عثمان بن عفان فكتب اليه عبد امللك يف شأهنا فاشرتاها من السالم وأصابوا منها جار 
الذى كانت يف يديه وردها اىل عبد امللك بن مروان فقالوا له إنك رددت جارية لنا على عدوان ومنها 
أنه عذر أهل اخلطأ يف االجتهاد ابجلهاالت وكان السبب يف ذلك أنه بعث ابنه املطرح مع جند من 

القطيف فأغاروا عليها وسبوا منها النساء والذرية وقوموا النساء على أنفسهم ونكحوهن عسكره اىل 
قبل إخراج اخلمس من الغنيمة وقالوا ان دخلت النساء يف قسمنا فهو مرادان وان زادت فيمهن على 

نساء ومن نصيبنا من الغنيمة غرمنا الزايدة من أموالنا فلما رجعوا اىل جندة سألوه عما فعلوا من وطء ال
أكل طعام الغنيمة قبل إخراج اخلمس منها وقبل قسمة أربعة أمخاسها بني الغامنني فقال هلم مل يكن لكم 
ذلك فقالوا مل نعلم ان ذلك ال حيل لنا فعذرهم ابجلهالة مث قال ان الدين أمران أحدمها معرفة هللا تعاىل 

                                                           

 .( 2/727) ، دط، اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالمالذهيب، اْنظُْر بتصرف بسيط   (1)
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سلمني واإلقرار مبا جاء من عند هللا تعاىل مجلة ومعرفة رسله وحترمي دماء املسلمني وحترمي غصب اموال امل
فهذا واجب معرفته على كل مكلف وما سواه فالناس معذورون جبهالته حىت يقيم عليه احلجة يف احلالل 
واحلرام فمن استحل ابجتهاده شيئا حمرما فهو معذور ومن خاف من العذاب على اجملتهد املخطىء قبل 

بدع جندة ايضا انه توىل اصحاب احلدود من موافقيه وقال لعل هللا قيام احلجة عليه فهو كافر ومن 
يعذهبم بذنوهبم يف غري انر جهنم مث يدخلهم اجلنة وزعم أن النار يدخلها من خالفه يف دينه ومن 
ضالالته أيضا أنه أسقط حد اخلمر ومنها ايضا أنه قال من نظر نظرة صغرية أو كذب كذبة صغرية 

ومن زىن وسرق وشرب اخلمر غري مصر عليه فهو مسلم اذا كان من موافقيه وأصر عليها فهو مشرك 
على دينه فلما أحدث هذا اإلحداث وعذر اتباعه ابجلهاالت استتابه أكثر أتباعه من إحداثه وقالوا له 
اخرج اىل املسجد وتب من إحداثك ففعل ذلك مث ان قوما منهم ندموا على استتابته وانضموا اىل 

وقالوا له أنت اإلمام ولك االجتهاد ومل يكن لنا ان نستتيبك فتب من توبتك واستتب الذين العاذرين له 
استتابوك وإال انبذانك ففعل ذلك فافرتق عليه أصحابه وخلعه اكثرهم وقالوا له اخرت لنا إماما فاختار 

مة علم ان أاب فديك وصار راشد الطويل مع أىب فديك يدا واحدة فلما استوىل أبو فديك على اليما
أصحاب جندة اذا عادوا من غزواهتم أعادوا جندة اىل اإلمارة فطلب عبده ليقتله فاختفى جندة يف دار 
بعض عاذريه ينتظر رجوع عساكره الذين كان قد فرقهم يف سواحل الشام ونواحى اليمن واندى منادى 

هو حر فدلت عليه أمة أىب فديك من دلنا على جندة فله عشرة آالف درهم وأى مملوك دلنا عليه ف
للذين كان جندة عندهم فأنفذ أبو فديك راشدا الطويل يف عسكر اليه فكسبوه ومحلوا رأسه اىل أىب 
فديك فلما قتل جندة صارت النجدات بعده ثالث فرق فرقة أكفرته وصارت اىل أىب فديك كراشد 

النجدات اليوم وفرقة من النجدات الطويل وأىب بيهس وأىب الشمراخ واتباعهم وفرقة عذرته فيما فعل وهم 
بعدوا عن اليمامة وكانوا بناحية البصرة شكوا فيما حكى من احداث جندة توقفوا يف أمره وقالوا ال ندري 
هل أحدث تلك األحداث ام ال فال نربأ منه اال ابليقني وبقى ابو فديك بعد قتل جندة اىل ان بعث 

 بن معمر التيمىي يف جند فقتلوا أاب فديك وبعثوا برأسه اىل اليه عبد امللك بن مروان يعمر بن عبيد هللا
  (1)"عبد امللك بن مروان فهذه قصة النجدات 

 الفصل الثاين:

                                                           

 .( 1/66)  ، دط،وبيان الفرقة الناجيةالفرق بني الفرق البغدادي،  (1)
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  :اتوالصفرية، والنجدهليات بني اإلابضية واألزارقة اإل

عدا إذا ميزان كتب  اللهم اما مفقودة مت شبهأهنا  ،اخلوارج تدوينلتأليف و ابلنسبة  هعليجيب التنبيه ومما 
معتقداهتم مقاالهتم وآرائهم و  إىل الفرق، وأكثر ما نرجع سائرك  كتبمل تعرف هلم  اخلوارج اإلابضية منهم، ف

لصاحل الرعيل األول األحكام نستخرجه من بطون كتب علمائنا من السلف امسائل الفقه و  بل حىت يف
جزمنا مع  احلجة و البيان وانقشوهم و ألزموهمألهنم عايشوهم ،ومن جاء بعدهم من أئمتنا املوثوق هبم 

ينهم يف كثري من أخبارهم بل يتفقون فيما ب املؤرخنيغري مبالغ فيهم ألن عنهم صحيح و ما نقلوه اليقيين 
ال على الكذب و  ؤهمتواطو يستحيل  ظالفيف اختالف و تنوع األما كان إن مل نقل كل أحواهلم إال 

هللا و مل تصل إلينا آتليفقد تكون للخوارج كتب و، و سلم على ضاللة و  جتتمع أمة النيب صلى هللا عليه
ليه منذ فجر يما ودعوة إيل خدمة اإلسالم علما وعمال وتعلإاجتهوا  اجلماعةو  أهل السنةأما و ، أعلم

كالم من نقل و ومغارهبا    مشارق األرض فاشتغلوا ابلتدوين و التأليف و التحديث و محلوه إىلاإلسالم 
فلم تذكر  ارقة والنجديةوأما الصفرية واألز  ،ئمة الدين فأكثر من أن ميكن سطرهالسلف وعلم أ عقيدة

غيب فكان ديدهنم إزهاق وأما اخلوارج عامة وهم دون شك أصحاب التشنيع والتش ،هلم رواية وال تدوين
عاملني ومل يعرف كام رب الاألرواح و إراقة الدماء و افساد احلرث  والنسل وإخافة اآلمنني وتعطيل أح

احلروب ال إيل  فهم على العموم  جنحوا إيل ،عتكف على العلم أو صرب على مشاقهعنهم أحدا ا
 سالمه عليهوات هللا و األنبياء واملرسلني صلالتأليف ال رواية وال دراية وهذا كله خمالف ملنهج 

عنهم مل نقف هلم على كتاب مصنف  إمنا عرفناها من نقل الناسقال ابن تيمية رمحه هللا :)وأقوال اخلوارج 
كما وقفنا على كتب املعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية واألشعرية والساملية وأهل املذاهب األربعة 

 (1)والظاهرية ومذاهب أهل احلديث والفالسفة والصوفية وحنو هؤالء( 

أوسعوها جانب اإلنكار  : )وشذ مبثل ذلك اخلوارج ومل حيتفل اجلمهور مبذاهبهم بلقال ابن خلدون
  (2)(ال أثر لشيء منها إال يف مواطنهموالقدح فال نعرف شيئا من مذاهبهم وال نروي كتبهم و 

                                                           

 .( 13/39) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .(1/564) ، دط،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربابن خلدون،  (2)
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ومحلها  قال احلافظ ابن عبد الرب: " أهل السنة جممعون على اإلقرار ابلصفات الواردة يف الكتاب والسنة
ذلك. وأما اجلهمية واملعتزلة واخلوارج فكلهم على احلقيقة ال على اجملاز إال أهنم مل يكيفوا شيئا من 

وهم عند من أقر هبا انفون  ويزعمون أن من أقر هبا مشبه ينكرها وال حيمل منها شيئا على احلقيقة
 .ابهلل التوفيقاخلذالن و من اهلوى والضالل و نعوذ ابهلل  (1)للمعبود "

 : نجديةوالصفرية، والاألزارقة لوهية عند اإلابضية و : توحيد األولاملبحث األ

ومن جاء بعدهم من القرون  من تدبر سري السلف من الصحابة على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم
املفضلة، وجد آاثرا كثرية تبني أهنم مل خيتلفوا يف العقائد قط وإمنا الذين اختلفوا هم الفرق الضالة وامللل 

فهذا أصل عظيم، على املسلم أن يعرفه، فإنه أصل " تيمية :قال ابن ، الكة وما زالوا خيتلفون إىل اآلناهل
اإلسالم الذي يتميز به أهل اإلميان من أهل الكفر، وهو اإلميان ابلوحدانية والرسالة: شهادة أن ال إله 

وقد وقع كثري من الناس يف اإلخالل حبقيقة هذين األصلني، أو أحدمها، إال هللا، وأن حممدا رسول هللا 
مليكه وخالقه  يف غاية التحقيق والتوحيد والعلم واملعرفة، فإقرار املرء أبن هللا رب كل شيء و مع ظنه أنه

وأن ، فال يستحق العبادة أحد إال هو،ال ينجيه من عذاب هللا إن مل يقرتن به إقراره أبنه ال إله إال هللا
 (2)هذين األصلني " ال بد من حممدا رسول هللا، فيجب تصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر، ف

)وهكذا الفقه إمنا وقع فيه : ابن تيميةقال واالختالف وقع ملا خفي عليهم بيان صاحب الشرع 
االختالف ملا خفي عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إمنا يقع النزاع يف الدقيق منه وأما اجلليل فال 

عوا يف العقائد وال يف الطريق إىل هللا اليت يتنازعون فيه. والصحابة أنفسهم تنازعوا يف بعض ذلك ومل يتناز 
 (3)يصري هبا الرجل من أولياء هللا األبرار املقربني(

 )واملقصود أن الصحابة :ابن تيمية قال الصحابة رضوان هللا عليهم مل يقتتلوا قط يف قواعد اإلسالم و 
أصال، ومل خيتلفوا يف شيء من رضوان هللا عليهم مل يقتتلوا قط الختالفهم يف قاعدة من قواعد اإلسالم 

وال مسائل اإلمامة. مل  األحكام وال مسائل األمساء و ال يف الصفات وال يف القدر  قواعد اإلسالم
خيتلفوا يف ذلك ابالختصام ابألقوال، فضال عن االقتتال ابلسيف، بل كانوا مثبتني لصفات هللا اليت 

                                                           

 .( 1/20)  ، دط،العلو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمهاالذهيب،  (1)
 .( 1/195) ، دط، التدمريةابن تيمية،  (2)
 .( 19/274) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
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خلوقني، مثبتني للقدر كما أخرب هللا به ورسوله، مثبتني أخرب هبا عن نفسه، انفني عنها متثيلها بصفات امل
لألمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتني حلكمة هللا يف خلقه وأمره مثبتني لقدرة العبد واستطاعته ولفعله 

 (2))فإن أئمة السنة واحلديث مل خيتلفوا يف شيء من أصول دينهم(وقال أيضا : (1)مع إثباهتم للقدر(

)هم خمتلفون يف الكتاب خمالفون للكتاب، ضالة كما قال فيهم اإلمام أمحد:خيتلفون هم الفرق اللذين وا
من غري تشنيع عليه فالرد على املخالف من أهل العلم والفضل يكون  (3)متفقون على خمالفة الكتاب(

عليه  يرد ونهل البدع واهلوى فإن العلماء ذا كان من أإ، وأما م كرامتههلم  وحنفظ  وال تثريب وال شطط
مفسدة  على الدين تبألن السكوت عليهم يرت واجلماعة،  عند أهل السنة مال كرامة هل، و وحيذ رون منه

              املنقطع النظري، فاألمس عربة واليوم خربة وغدا تصحيح خطوة،  أكرب من املصلحة املرجو ة
وقالوا ختلفوا اما يتمسك به بعض املغرضني من أن السلف و  الدين،فتأمل هذا !! فإنه العدل حلفظ 
املتأمل لألدلة جيد أهنم و  ربه ليلة اإلسراء واملعراج صلى هللا عليه وسلم أن الصحابة تنازعوا يف رؤية النيب

البصرية، والقوالن  هبا الرؤية ومن نفى أرادابلرؤية  القلبية،  أرادفمن أثبتها ، يف رؤية هللا تعاىل مل خيتلوا
 .غري خمتلفانمتفقان جيتمعان و 

)وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي، يف كتاب " الرد " له، إمجاع الصحابة على أنه  ل ابن القيم:قا
يقول: ليس ذلك  مل ير ربه ليلة املعراج، وبعضهم استثىن ابن عباس من ذلك، وشيخنا )يعين ابن تيمية(

عباس مل يقل: رآه بعيين رأسه، وعليه اعتمد أمحد يف إحدى الروايتني حيث  خبالف يف احلقيقة. فإن ابن
قال: " أنه رآه عز وجل ومل يقل بعيين رأسه ولفظ أمحد كلفظ ابن عباس رضي هللا عنهما ويدل على 
صحة ما قاله شيخنا يف " معىن " حديث أيب ذر رضي هللا عنه قوله صلى هللا عليه وسلم يف احلديث 

النور املذكور يف حديث أيب ذر " رضي هللا عنه " -وهللا أعلم -فهذا النور هو « َجابُُه النُّورُ حِ » اآلخر:
 (4)(«رَأَْيُت نُورًا»

                                                           

 . (6/336) ، دط، منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (1)
 .( 10/306) ، دط، درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،  (2)
 .( 10/306) نفس املرجع (3)
 . (2/49) ، دط، اإلسالميةاجتماع اجليوش ابن القيم،  (4)
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 زب رب يئ ُّٱأشد النهي، قال تعاىل:  هوقد ذم هللا تعاىل االختالف وهنى عن" :لغنيمان اقال الشيخ 

األنعام:  َّ يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت رت  يب ىب نب مب
 مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱوقال تعاىل: 159
 زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ينىن نن من
كانوا مجاعة   فأخرب تعاىل عن اتفاق الناس يف األصل، وأهنم 213البقرة:  َّ حت جت هب  مب

بعضهم بعضا  تضليل هو االختالف الذي يكون بهوهذا االختالف يف الدين متحدة، مث اختلفوا 
وقد بعث هللا تعاىل إىل العباد النبيني ق مث بعد ذلك يكون القتال وشدة التفر ومعاداة بعضهم لبعض 

ومنذرين من عصاهم، ذي جاءوا به، ابلسعادة والسيادة مبشرين من أطاعهم واجتمع على اهلدى ال
يهلكهم بعذاب متصل بعذاب اآلخرة و أمبا ينغص عليهم حياهتم ابلعذاب يف اآلخرة والعقوبة يف الدنيا، 

وملا كان عقل اإلنسان وفكره قاصرا عن الوصول إىل كل ما فيه مصلحته، وهدايته من العدل يف حقه 
وحق غريه، ولتفاوت عقول الناس، وإدراكا هتم، فالبد من اختالفهم، مع ما فيهم من النقص، لذلك 

ألن االختالف إما العلم واالعتقاد، والعمل واحلكم من أنزل هللا الكتاب ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه 
أن يكون يف األقوال، كاختالف الفقهاء الذين يتكلمون يف مسائل العلم، وال يدعون إىل أقوال مبتدعة 

وإما أن يكون االختالف مغفور، وهم مثابون على اجتهادهم فهؤالء أهل اجتهاد، إذا أخطأوا فخطأهم 
أن األقوال مبنية على أتويل فاسد، إتباعا للهوى، ويدعون إليها، وحياربون عليها، يف القول والعمل، غري 

ويوالون ويعادون فيها كفعل اخلوارج، والروافض، واملعتزلة، وحنوهم، ويدخل يف ذلك من يقاتل ألجل 
هم أهل  امللك والدنيا والرائسة، فهؤالء ما بني معتد ظامل أو مفرط ضال أو عابد هلواه وشهوته، فهؤالء

أول هؤالء هالكا هم اخلوارج  وسنة الضالل، واخلذالن، وهم الذين توجه إليهم الذم يف الكتاب وال
صلى هللا عليه -املارقون عن احلق، حيث حكموا لنفوسهم أبهنم املتمسكون بكتاب هللا وسنة رسوله

فاستحلوا ما استحلوا  وأن علي بن أيب طالب، ومعاوية وعسكريهما هم أهل املعصية، والبدعة، -وسلم 
َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:" ِإنَّ هللاَ  من دماء املسلمني بسبب ذلك.
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ًئا، َوَأْن تـَْعَتِصُموا حِبَْبِل يـَْرَضى َلُكْم َثاَلاًث، َوَيْكرَُه َلُكْم َثاَلاًث، َفرَيَْضى َلُكْم: َأْن تـَْعُبُدوُه، َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه شَ  يـْ
يًعا َواَل تـََفرَُّقوا، َوَيْكَرُه َلُكْم: ِقيَل َوقَاَل، وََكثْـَرَة السَُّؤاِل، َوِإَضاَعِة اْلَمالِ   (2)((1)"هللِا مجَِ

أما املسلمون؛ فقد كانوا جمتمعني ومتفقني غري متفرقني يف أصول قال العالمة حممد أمان اجلامي: "و 
وقد مضى عصر الصحابة وهم على ذلك، ال يعرفون لالختالف يف العقيدة وأصول الدين معىن دينهم، 

 (3)أبدا، بل كانوا أمة واحدة "

ومما ميتاز به املنهج السلفي، أن الذين ينهجونه ال خيتلفون إال يف األسلوب والتعبري على " قال أيضا: و 
لدعوهتم، وهو كتاب هللا وسنة رسوله صلى اختالف أزمنتهم ومشاكلهم. وذلك راجع لوحدة املصدر 

هللا عليه وسلم وآاثر الصحابة املوضحة ملعاين النصوص إذ هم الذين حضروا نزول الوحي وفهموا 
النصوص فور نزوهلا، قبل أن يطول عليها العهد، ولذلك حيرص الالحقون من السلف أن يقتدوا 

 وهلل يف خلقه شؤون فالذين عاشوا يف العواصف ال خيافون هبوب الرايح. (4)"ابلسابقني 

" ال عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل جيب قبول ذلك قال ابن تيمية: 
 هلل درك من جالس جانس والصاحب ساحب (5)منه ابالتفاق. فإن مذهب السلف ال يكون إال حقا "

 .تعاىل هلل إمنا اخلالف وقع بعدهم واحلمدخيتلفوا يف العقيدة أبدا و حابة مل إذن الص

 . مث النقذ ة واصطالحاويتمحور حوله التوحيد لغ :لوهية عند اإلابضية: توحيد األولاملطلب األ

، ووحدا أصله الثالثي من وحد حيد حدة: التوحيد لغة:" امل بن عدمي البهالين اإلابضييقول انصر بن س
: جعله واحدا وتوحد ووحد الشيء: أقر وآمن أبنه واحد حانه: انفرد بنفسه ووحد هللا سبووحدةوحودا و 

، ذو الوحدانية الواحد: من صفات هللا تعاىل، معناه أنه ال اثين لهو  تفرد هبا :هللا بربوبيته وجالله وعظمته

                                                           

 .حاجة غري من املسائل كثرة  عن النهي ابب، األقضية كتاب(   1340 /3( )1715) ، دط، صحيح مسلممسلم،  (1)
 .  (1/16) ، دط، ذم الفرقة واالختالفالغنيمان،  (2)
 . ( 1/56) ، دط، العقيدة اإلسالمية واترخيهااجلامي،  (3)
 .  (1/112) ، دط، الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه الصفات اإلهلية يفاجلامي،  (4)
 .( 4/149)  ، دط،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (5)
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شيء يف ماهيته وصفات  شاركه: صفة من صفات هللا تعاىل معناها أن ميتنع أن يوالوحدانية .والتوحد
  (1) .، وال مؤثر سواه يف أثر ما عمومادبري العام بال واسطة وال معاجلة، وأنه منفرد ابإلحياد والتكماله

أوحده إذا جعلته واحدا، من وحدت الشيء "هو تفعيل  :د لغة بقولهالتوحي اإلابضي أبو مسلموعرف 
  (2)راد "، وإن شئت قلت اإلف: فردا، فالتوحيد هو التفريدأي

، ويتخيل يف هلية عن كل ما يتصور يف األفهام: " جتريد الذات اإلوالتوحيد يف اصطالح أهل احلقيقة
  (4): " القول إبله واحد " ومذهب التوحيد يف الفلسفة (3) األوهام واألذهان " 

: " مث قام إىل يف مسنده يف تعريف التوحيد حديثايذكر الربيع  :عند اإلابضية التوحيد يف االصطالح
الثالثة فوجدهم يذكرون توحيد هللا عز وجل ونفي األشباه واألمثال عنه، فجلس إليهم كثريا، مث قال: 

 (5)قال جابر: ألن التوحيد معرفة هللا عز وجل ومن ال يعرف توحيد هللا فليس مبؤمن "« هِبََذا أََمَرين َريبِ  »

 (6)"تعاىل وحده ال شريك له اإلميان ابهلل": ابضيقول إبراهيم مصطفى اإلو 

بقوله: " هو إفراد هللا تعاىل يف ذاته، وصفاته، وأقواله وأفعاله،  التوحيد االابضيأبو مسلم  مث يعرف
 يشاركه فيه شيء ما أبي وجه كان، ، الأي: اعتقاد كونه مفردا يف ذلك كله ، وسائر كماالته وعبادته

، وأنه خامت ، إىل اإلنس واجلن أمجعنيهللا األمني، ورسوله املبنياعتقاد أن حممدا عبد ، و مع اإلقرار بذلك
  (7) ، وأن ما جاء به حق من عند رب العاملني ... "النبيني

اإلابضي: " معىن التوحيد يف الشرع؟ التوحيد هو معرفة هللا سبحانه وتعاىل،  يقول علي حيىي معمر
ووصفه ابلوحدانية والفردية، وعدم مشاهبة اخللق، مع اإلميان ابلرسل واألنبياء والكتب واملالئكة، وما 

                                                           

 . (  1017(و) 2/1016)  ، دط، املعجم الوسيط إبراهيم، (1)
 .(   34) ، 1، طالعقيدة الوهبيةالبهالين،   (2)
 .(2/1016)  ، دط، املعجم الوسيط إبراهيم،انظر ( و  99)  ، دط،التعريفاتاجلرجاين ،  (3)
 .(  2/1016)  ، دط، املعجم الوسيط نفس املرجع  (4)
 . (1/14)  ، دط،اجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند اإلمام الربيع بن حبيبالربيع،  (5)
 (.   2/1016)   ، دط،املعجم الوسيط إبراهيم، (6)
 .(  44 - 34) ، دط،العقيدة الوهبيةالبهالين،  (7)
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ميان أو والتوحيد ليس مرادفا لكلمة اإل إىل ذلك من خصال التوحيد اليت حتدثنا عنها يف أمساران السابقة
اإلسالم أو الدين، وهو من أفعال القلب، واللسان يبينه. ولكنه قد يطلق على اإلسالم أو اإلميان أو 

 (1)الدين من ابب إطالق اجلزء على الكل؛ ألن التوحيد أصل اإلسالم "

 العقيدةاألصل العام يف أن  يقولونفمتناقضون يف هذه املسألة ابضية أن اإل دجي املتأمل يف كتبهمو  :دنق

 11الشورى:   َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين ٱُّٹٱٹٱٱ، تعلىهو التنزيه املطلق هلل 
، فقد أخطأ املقتحم ونطق بغري صواب وكيف لكن ظاهره كالسراب ،ذا تعريف التوحيد عند اإلابضيةه

وال ضابط  ،ل هبا كتاب والجاءت هبا سنة صرحيةلقوم ليس هلم ألسن صحيحة وال لغة فصيحة وال نز 
اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمْحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه ٱُّمن خلف،كأهنا بال خطام وال زمام،هلا من سلف وال رابط هلا 

أَيْيت يف »: عليه وسلم قد يصدق فيهم قول النيب صلى هللاو  َّٱظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعضٍ ٱُّ َّٱاْلَعَذابُ 
ُحَداَثُء اأَلْسَناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلِم، يـَُقوُلوَن ِمْن َخرْيِ قـَْوِل الرَبِيَِّة، مَيْرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم آِخِر الزََّماِن قـَْوٌم، 

َلُهْم َأْجٌر ، فَِإنَّ  مْ َكَما مَيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، اَل جُيَاِوُز ِإميَاهُنُْم َحَناِجَرُهْم، َفأَيـَْنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقـْتـُُلوهُ  قـَتـْ
)2(«ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم الِقَياَمةِ 

ِإنَّ َأْخَوَف »ْن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: عَ و  
 (4) «يـََتَكلَُّم اِبحلِْْكَمِة، َويـَْعَمُل اِبجْلَْورِ ُمَناِفٍق »بلفظ: و (3) «َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت ُكلُّ ُمَناِفٍق َعِليِم اللِ َسانِ 

قع عامل للعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل القلب فاسد العقيدة يغر الناس بشقشقة لسانه في"أي
 ، مر يوافقون اجلهمية يف تعريف التوحيدهنم يف حقيقة األأل (5)"بسبب تباعه خلق كثري يف الزلل

                                                           

 .(1/171) ، دط، )العقيدة اإلسالمية أبسلوب ميسر( مسر أسرة مسلمة، معمر :بتصرف بسيط انظر (1)
 . (26)، مت خترجيه انظر  (2)
 (. 7/608،)1، طسلسلة األحاديث الصحيحةبسند صحيح، انظر، األلباين،  (1/288)، 1ط مسند اإلمام أمحد،أمحد،  (3)

 (.3/283، )1، طاإلميانشعب البيهقي،  (4)

 (.1/221) 1ط ،شرح اجلامع الصغري فيض القديراملناوي،  (5)
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 (1)أهل املقاالت قد نقلوا أن قول اخلوارج يف التوحيد هو قول اجلهمية املعتزلة(وإن كان ) :قال ابن تيمية
" وكان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه ويقول: خبلق القرآن ويقول إن  :وقال الذهيب يف جهم
  (2)هللا يف األمكنة كلها."

والثاين:  أحدمها: نفي الصفات ة:"واملقصود هنا أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدع :ابن تيميةوقال 
 (3)الغلو يف القدر واإلرجاء. فجعل اإلميان جمرد معرفة القلب، وجعل العباد ال فعل هلم وال قدرة."

 ، وهنا نقطة حتول ومنعطف خطريوإمنا وافقت اخلوارج اجلهمية يف التوحيد بعد املئة الثانية أما قبلها فال

أن يكون ذلك قد قاله من بقااي اخلوارج من -وهللا أعلم -يشبه لكن ): قال ابن تيمية موضحا ذلكمث 
كان موجودا حني حدوث مقالة جهم يف أوائل املائة الثانية فأما قبل ذلك فلم يكن حدث يف اإلسالم 

فال  ،لى العرش وحنو ذلكقول جهم يف نفي الصفات، والقول خبلق القرآن، وإنكار أن يكون هللا ع
ىل أحد من املسلمني قبل املائة الثانية، ال من اخلوارج، وال من غريهم، فإنه مل يصح إضافة هذا القول إ

يكن يف اإلسالم إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب اجلهمية، وال نقل أحد عن اخلوارج املعروفني 
  (4)(الت اجلهميةإذ ذاك وال عن غريهم شيئا من هذه املقا

 جياد بعد العدم(الو اجياد بعد أن مل يكن أالا شكل سؤال: )املخلوق ىتعريفهم للمخلوق بقوهلم عل
نوع، حادث اآلحاد، متعلق كالم هللا قدمي الوجواب أهل السنة أبن   ،تعاىل وهذا السؤال عن كالم هللا

ال يعين القول أبن  حادوإذا قلنا إن كالم هللا حادث اآل ابإلرادة واملشيئة، وأنه حبرف وصوت يسمع
إن هللا يتكلم إذا ي أآحاده حادثة ق ، فأصل صفة الكالم ذاتية و ، فليس كل حادث خملو القرآن خملوق

ملن ال يعرفهم أما حنن  ذااستمع أيها املنصف هلذا اجلواب املفاجئ الغري املتوقع هو ، كيف يشاءو  شاء
 به لذلك!!! ، وأدلتهم أوهن من بيت العنكبوت، فتناحلمد هللنعرفهم و 

                                                           

 .( 6/359) ، دط، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
  . (6/204) ، دط، سري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 ( .1/107 ، دط، احلسنة والسيئةابن تيمية،  (3)
  .( 6/359) ، دط، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (4)
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من انحية صفات  ابةجإلفأول شيء نلزمكم قبل ا مثل هذا الويف هذا أقول: عندما تسألون سؤا :دنق
فأنتم جهمية يف  ه بزعمكمابضية فهي على طريقة أهل النفي التام خوفا من التشبيإلهللا عندكم أيها ا

ليه سهل جدا عندان عب مثل هذا السؤال مع أن اجلوا الهذا الباب فال تنكروا جتهمكم بسؤالكم سؤا
هللا عامل بذاته وقادر  فقال متحايال: )إن مع أن بعضكم حاول إرجاع الصفات إىل الذات، وهلل احلمد

فإن اعرتفتم  س كذلك؟!بذاته ومسيع بذاته ويتكلم بذاته( يعين أن الصفات عندهم هي عني الذات ألي
احلقيقة فأنتم مشبهة  ندكم على احلقيقة لكونكم لو أثبتم الصفات علىفهذا يعين أن الصفات ليست ع

نفي الذي هو من ركائز وهذا هو عني ال حشوية بزعمكم وتقولون من يعبد هللا بصفاته فهو عابد لوثن
 .عقيدتكم الفاسدة

 :لوهية عند األزارقة: توحيد األاملطلب الثاين

  وبذلك قوهلم أخبث األقاويلاىل وهو أتويلهم لصفات هللا تعاألزراقة وافقوا اجلهمية املعتزلة يف التوحيد 

 (1)" قول اخلوارج يف التوحيد هو قول اجلهمية املعتزلة" قال ابن تيمية: 

 (2)"  قوهلم أخبث األقاويل وأبعدها من اإلسالم والسنة واألزارقة" وقال الكرماين: 

 بل حىت اإلابضية يعرتفون أبن األزارقة قوهلم خبيث 

" واملارقة من األزارقة والنجدية والصفرية القائلني أبن اإلميان كله توحيد : ابضيبو ستة اإلأيقول عمر 
وقَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه واملعصية كلها شرك واستحلوا دماء املسلمني وأمواهلم بفعل املعصية بعد 

، فـََقْد َعَصَم ِمينِ  َوَسلََّم: " أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا: اَل إِلََه ِإالَّ هللاُ، َفَمْن قَاَل: اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ 

                                                           

 .( 6/359نفس املرجع ) (1)
 .( 3/983) ، دط، مسائل حرب ،الكرماين (2)
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ومع هذا يستحلون من مرتكب الكبرية املناكحة واملوارثة َماَلُه، َونـَْفَسُه، ِإالَّ حِبَقِ ِه َوِحَسابُُه َعَلى هللِا " 
 (1) " وأكل الذبيحة

فأثبتوا )أي األزارقة( الشرك ألهل التوحيد حني أتوا من املعاصي ما  "ابضي: ت اجلعبريي اإلقال فرحاو 
من أتوا ولو أصغرها وقال وعلى هذا األساس بىن األزارقة موقفهم كما يذكر عنهم. بل ذهبوا إىل أبعد 

األنعام:  َّمل يك ىك مكُّٱٱتعاىل: ذلك قوله ذلك واعتربوا أن كل عصيان شرك وحجتهم يف
 اجلهمية فال غرابة أن يصدر منهم هذا االحنراف وهللا املستعانو  وملا كان اخلوارج أفراخ املعتزلة (2)"121

  :لوهية عند الصفرية: توحيد األاملطلب الثالث

بلسانه  كلمة التوحيدمن قال   يندى له اجلبني فتقوليشيب له الرأس و يف التوحيد ن الصفرية هلا طامات إ
ما أخفاه يف ابطنه عند هللا مؤمن وال يضره د الكفر فهو اعتقوإن  بلفهو مسلم ومل يعتقد ذلك بقلبه 

وقالت الفضيلية من الصفرية من قال ال إله إال هللا حممد رسول هللا بلسانه ": ابن حزم قال من الكفر
الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند هللا مؤمن وال  يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أوومل 

 (3)يضره إذا قال احلق بلسانه ما اعتقد بقلبه "

 هللا املستعاننعوذ ابهلل من الضالل واهلوان و كفروهم مبوجب الالزم

، فهذا بطريق الالزم هلم ألن كل معصية عندهم " أهنم جوزوا الكفر على النيب :ل ابن تيمية ردا عليهمقا
 (4)كفر، وقد جوزوا املعاصي على النيب، وهذا يقتضي فساد قوهلم أبن كل معصية كفر"

، ، والصفرية أيضا فيما بينهم)وقد اختلفت املرجئة فيما بينهم :االابضيوقال عمروس بن فتح النفوسي 
وقد هنم جعلوا اإلميان كله توحيدا ، ألوالبعث واحلسابيوسع جهل القيامة واملعتزلة حىت إن منهم من 

                                                           

 .(1/48) ، دط، احلضاري لبعدا فرحات،وانظر  ، (38)  ، دط،اجملموع املعول ملا عليه السلف األولأبو ستة،  (1)
فرق الّنكار  : أبوخرز،( وانظر1/15)  الدليل والربهان ،الوارجالين :أيضاو ( 539و 61) احلضاري لبعدا فرحات،انظر  (2)

  .(1/116) ،1،طالردِّ على مجيع املخالفني : أبوخزر،وانظر ،(101،)1ط، الست وما زاغت به عن احلق وبعض الفرق األخرى
 .( 4/145)   ، دط،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (3)
 .( 2/418) ، دط، منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (4)
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: من ترك فقالت الصفريةواختلفوا بعد ذلك يف صفته يد اتفقت املرجئة والصفرية أن اإلميان كله توح
ضه يسع جهله ، وبعضه ال يسع وجعلوا التوحيد بعقال املرجئة: ال يشرك وال ينافق و لعمل أشرك ا

 (1)من اإلميان غري التوحيد لدخلوا يف قول املسلمني( ؛ فلو جعلوا ما يسع جهلهجهله

)وقالت طائفة من الصفرية أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا بعث ففي حني بعثه يف  :قال ابن حزم
ذلك الوقت من ذلك اليوم لزم مجيع أهل املشرق واملغرب اإلميان به وان مل يعرفوا مجيع ما جاء به من 

  (2)قبل أن يبلغه شيء من ذلك مات كافرا(الشرائع فمن مات منهم 

، كان من مجلة الثعالبة وتفرد عنهم أبن قال: اترك الصالة كافر، ال من أجل ترك الصالة  (3) ومكرم
إمنا يكفر جلهله ابهلل كل كبرية يرتكبها اإلنسان، وقال: ولكن من أجل جهله ابهلل تعاىل، وطرد هذا يف  

بوحدانية هللا تعاىل، وأنه املطلع على سره و عالنيته ، اجملازي على طاعته تعاىل، وذلك أن العارف 
االجرتاء على املخالفة ما مل يغفل عن هذه املعرفة، وال  ومعصيته، ال يتصور منه اإلقدام على املعصية، و

َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْسرُِق  اَل يـَْزين الزَّاين ِحنَي يـَْزين »يبايل ابلتكليف منه، وعن هذا قال النيب عليه السالم: 
 (4)(«السَّارُِق ِحنَي َيْسرُِق َوُهَو ُمْؤِمٌن، َواَل َيْشَرُب اخْلَْمَر ِحنَي َيْشَرهُبَا َوُهَو ُمْؤِمنٌ 

 صارى ال يكفر عندهم وأغرب األقوال قول الفضلية أنه من قال ال إله إال هللا يريد هبا قول الن

: ال يكفر عندان وال يعصي من قال بضرب من احلق الذي يكون  (5)وقالت الفضلية" :قال األشعري
من املسلمني وأراد به غري هللا أو وجهه على غري ما يوجهه املسلمون عليه حنو قول القائل ال إله إال هللا 

: يريد هبا قول النصارى الذي ال إله إال هو الذي له الولد والزوجة أو يريد صنما اختذ إهلا وكقول القائل
قائم وما أشبه ذلك من القول كله واعتقاد القلب  حممد رسول هللا وهو يريد غريه ممن قال: هو حي

 أي من عبد صنما ال يكون مشركا عندهم نعوذ ابهلل من الضالل (6)"والتوجه إىل غري هللا عز وجل 

                                                           

 .( 1/59)  ، دط،أصول الدينونة الصافيةعمروس، (1)
 .( 4/145)  ، دط،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (2)
 .( 1/133) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، ،أنظر،بن عبد هللا البجليومكرم هو:  (3)
 .( 1/133) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (4)
 .( 1/513) ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، أنظر،، فضل الرقاشيهو:  (5)
 .( 1/119) ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (6)
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 :اتلوهية عند النجدتوحيد األ: املطلب الرابع

  (1) " خبالف األزارقة يف ذلك كله النجدية جندهم" توحيد األلوهية عند وإذا تتبعنا 

معرفة هللا تعاىل ومعرفة رسله عليهم الصالة والسالم  أحدمها: ذهبت النجدات إىل أن الدين أمران: "
ى اجلميع واجلهل به ال واإلقرار مبا جاء من عند هللا مجلة فهذا واجب عل  (2) وحترمي دماء املسلمني

ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه، إىل أن تقوم عليهم احلجة يف احلالل واحلرام،  والثاين:، يعذر فيه
 (3)"  ابلعاذرية وتدين النجدات مببدأ العذر ابجلهل يف أحكام الفروع حىت مسوا "

يقول عمر ابو ستة حىت اإلابضية تقر أبن النجدية تقول أبن اإلميان كله توحيد واملعصية كلها شرك 
ملارقة من األزارقة والنجدية والصفرية القائلني أبن اإلميان كله توحيد واملعصية كلها شرك " واابضي : اإل

أُِمْرُت َأْن واستحلوا دماء املسلمني وأمواهلم بفعل املعصية بعد قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :" 
اَل: اَل إِلََه ِإالَّ هللاُ، فـََقْد َعَصَم ِمينِ  َماَلُه، َونـَْفَسُه، ِإالَّ حِبَقِ ِه أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ يـَُقوُلوا: اَل إَِلَه ِإالَّ هللاُ، َفَمْن قَ 

" وقال جابر بن زيد :أزيد رابعة من كتاب هللا وهي قتل الفئة الباغية حىت تفيء إىل َوِحَسابُُه َعَلى هللِا 
 (4)وأكل الذبيحة"أمر هللا" " ومع هذا يستحلون من مرتكب الكبرية املناكحة واملوارثة 

ا كم هو أصول يكفر بعضهم بعض ،هذا حال أهل البدعفهو مث مع هذا االضطراب الغالب عليهم 
اللهم  ،ء، والقولة العمياءعقيدة اخلزية الشنعامن ملا حيملون  ،فرقة لعنت أختهاكلما جاءت   ،اخلوارج

بعد اهلدى ومن الغي  ومن الضالل من الكفر بعد اإلميان ومن الشك بعد اإليقان، ألوذ كبأعوذ و  كب
ابت يف احلياة ا ابلقول الثوثبتن على األمر، الثبات لهنسأكما الغواية بعد اهلداية،   ومن ، بعد الرشاد

بعد الكور ومن الضاللة بعد  ورما أقبح احلو ، نعوذ ابهلل من احلرية واحلور بعد الكورو ، الدنيا ويف اآلخرة
 ال قوة إال ابهللو ، وراً فما له من نورمتلك له من هللا شيئاً ومن مل جيعل هللا ناهلدى، من يرد هللا فتنته فلن 

                                                           

 .(182)  ، دط،ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ، ابن خلدون،بتصرف (1)
 املقصود ابملسلمني عندهم املوافقون هلم يف مذهبهم. (2)
 .(1/68) ، دط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، ( وكتاب 1/123) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، ا (3)
 .( 38) ، دط، اجملموع املعول ملا عليه السلف األولأبو ستة،  (4)
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قضاءه هللا و  فتوحيد ربوبية هللا تعاىل ال يكون إال ابإلقرار بقدر القدر:لقضاء و عالقة توحيد الربوبية اب
عن القدر، فقال: " القدر قدره هللا عز وجل اإلمام أمحد " سئل  :وجل قال اخلاللألنه من ربوبيته عز 

 (1)على العباد، فقال رجل: إن زىن فبقدر، وإن سرق فبقدر؟ قال: نعم، هللا قدره عليه " 

ويف اجلملة، قول املثبتة للقدرة يتضمن: أنه خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأنه على " :ابن تيميهقال 
كمال خلقه وقدرته ومشيئته، ونفاة القدر يسلبونه هذه كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان، فيقتضي  

 (2)الكماالت."

فهي  فمن وحد هللا عز وجل وآمن ابلقدر القدر نظام التوحيدابن عباس رضي هللا عنهما قال: " عن
أنه  عنه أيضاو "  نقض التوحيد. العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا ومن وحد هللا تعاىل وكذب ابلقدر

عن زيد بن أسلم قال: القدر قدره هللا عز " و حىت وضعك يدك على خدك. يء بقدركل ش"  قال: 
عنه أيضا قال: "ما أعلم قوما أبعد إىل هللا و  وجل، فمن كذب ابلقدر فقد جحد قدرة هللا عز وجل.

 (3) " من قوم خيرجونه من مشيئته ويتلفونه عما مل يتلف عز وجل

 فرقهماختالف حنلهم و مع القدر هلم رأي يف القضاء و اخلوارج و 

، كان من مجلة العجاردة، إال (4)قال الشهرستاين: " امليمونية أصحاب ميمون بن خالد: امليمونية-1
أنه تفرد عنهم إبثبات القدر خريه وشره من العبد، وإثبات الفعل للعبد خلقا وإبداعا، وإثبات االستطاعة 

 (5)قبل الفعل، والقول ابن هللا تعاىل يريد اخلري دون الشر وليس له مشيئة يف معاصي العباد " 

لفرقة بقول املعتزلة، فربئت منهم البيهسية وكانت وهم أتباع شبيب، فقد قالت هذه ا: الشبيبية-2
 (6)تقول: " إن هللا تعاىل فوض إىل العباد، فليس هلل يف أعمال العباد مشيئة"  

                                                           

ل(1)  .( 3/544) ، دط، السنة ،اخَلالَّ
 .(1/60) ، دط، األكملية يف ما جيب هلل من صفات الكمالابن تيمية،  (2)
 .ما بعدها( و 1/143)  ، دط،القدرالفرايب،  (3)
 (.7/341، )5، طألعالم، الزركلي، ا؟ هـ(100حنو  - 000) ميمون بن ِعْمرانوقيل أيضا: امسه  (4)
 .( 1/129) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (5)
  .( 1/127) ، دط، امللل والنحلنفس املرجع  (6)
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فرقة من فرق اإلابضية تسمى احلارثية أتباع حارث اإلابضي، قال عنهم األشعري " قالوا : احلارثية-3
 (1)يف القدر بقول املعتزلة وخالفوا فيه سائر اإلابضية" 

: "ومن مذهب شيبان أنه  الشهرستاينقال جهم  كقولفرقة من األزارقة، تقول ابجلرب   :الشيبانية-4
 (2)ذهبه إىل اجلرب"  قل ابجلرب ووافق جهم بن صفوان يف م

أصحاب شعيب الذي انفصل عن امليمونية قال الشهرستاين عنهم:" إن هللا تعاىل خالق الشعيبية: -5
أعمال اخللق، والعبد مكتسب هلا قدرة وإدارة، مسئول عنها خريا أو شرا، جمازى عليها ثوااب وعقااب، 

 (3)وال يكون شيء يف الوجود إال مبشيئة هللا تعاىل"

 قيوفلتاهلل ابيتبني لنا جليا أن اخلوارج خمتلفون يف مسألة القضاء والقدر و  وهبذا

 :صفرية، والنجديةاألزارقة والاألمساء والصفات عند اإلابضية و  : التوحيداملبحث الثاين

 ن مسألة أتويل الصفات فإهنا األصل والباقي من املسائل تتفرع عليهاإ

الصفات فإهنا األم والباقي من املسائل فرع عليها ومذهب  أهل مسألة أتويل أن " : ابن تيميةقال 
احلديث وهم السلف من القرون الثالثة ومن سلك سبيلهم من اخللف يقولون أن هذه األحاديث متر 

وقد ي إىل متثيل كما جاءت ويؤمن هبا وتصدق وتصان عن أتويل يفضي إىل تعطيل وتكييف يفض
مذهب السلف أهنا جتري على ظاهرها  -منهم اخلطايب  -لف أطلق غري واحد ممن حكى إمجاع الس

مع نفي الكيفية والتشبيه عنها؛ وذلك أن الكالم يف " الصفات " فرع على الكالم يف " الذات " 

                                                           

 .( 1/104) ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (1)
 .( 1/133) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 .( 1/131) ، دط، مللل والنحلنفس املرجع ا (3)
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حيتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ال إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات 
 (1)" فية الصفات إثبات وجود ال إثبات كي

 .اخلوارج هم أول من فتح ابب التأويل الباطل يف اتريخ األمة اإلسالمية و 

فأولوا نصوص احلكم بغري اخلوارج هم أول من فتح ابب التأويل الباطل يف اتريخ األمة " : قال ابن تيمية
فورثت هذا  ما أنزل هللا، ونصوص الوعيد، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مث جاءت الفرق بعدها

اليت أحدثتها، ومن تلك الفرق املعتزلة اليت أعملت التأويل يف  املنهج وطبقته يف االستدالل على بدعها
 (2)"نصوص الصفات لتقرر التعطيل، بينما مل يكن استعماله يف نصوص الصفات عند اخلوارج 

حت اخلوارج أصبك من اخلوارج مث بعد ذلمنهج التأويل  أخذتاملعتزلة  أن مما ال شك فيهو 
 حذو القذة ابلقذة  فاتالصشي على خطاها يف أتويل األمساء و مت وعالة عليها ةأفراخ املعتزلة واتبع

وأما إنكار الصفات فإمنا ظهر بعد ذلك وكذلك حكاية ذلك عن اخلوارج إمنا  " :ابن تيميةيشري وإليه 
اليت صنفها املعتزلة والشيعة كما قد يكون عن متأخرة اخلوارج املوجودين بعد حدوث هذه املقاالت 

ذكر هو ذلك أما قدماء اخلوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعني فماتوا قبل حدوث هذه 
األقوال املضافة إىل املعتزلة واجلهمية وذلك أن مقاالت هؤالء وحنوهم إمنا نقلها من كتب املقاالت اليت 

  (3)ذلك " صنفها املعتزلة والشيعة كما قد ذكر هو

فهذا اجلهمية املعتزلة. )وإن كان أهل املقاالت قد نقلوا أن قول اخلوارج يف التوحيد هو قول وقال أيضا :
أن يكون ذلك قد قاله من بقااي اخلوارج من كان موجودا حني  -وهللا أعلم -سر للجهمية لكن يشبه 

يكن حدث يف اإلسالم قول جهم يف نفي حدوث مقالة جهم يف أوائل املائة الثانية فأما قبل ذلك فلم 
فال يصح إضافة هذا ذلك.  الصفات، والقول خبلق القرآن، وإنكار أن يكون هللا على العرش وحنو

                                                           

 .(6/355) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 . ( 1/22)  ، دط،املعتزلة يف اخلوارج والشيعة أسبابه ومظاهره أتثري ،احلفظي  (2)
 .(2/585) ، دط، بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالميةابن تيمية،  (3)
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القول إىل أحد من املسلمني قبل املائة الثانية، ال من اخلوارج، وال من غريهم، فإنه مل يكن يف اإلسالم 
همية، وال نقل أحد عن اخلوارج املعروفني إذ ذاك وال عن إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب اجل

غريهم شيئا من هذه املقاالت اجلهمية ومن أعظم أسباب بدع املتكلمني من اجلهمية وغريهم، قصورهم 
يف مناظرة الكفار واملشركني، فإهنم يناظروهنم وحياجوهنم بغري احلق والعدل، لينصروا اإلسالم زعموا 

 (1)ولئك ملا فيهم من اجلهل والظلم وحياجوهنم مبمانعات ومعارضات(بذلك، فيسقط عليهم أ

النصوص أتويال  مسلكم على طريقة أتويلو  همذهبعلى الصحيح بدون أي جدل ماخلوارج و 
 غريمهاو  (3)وابن القيم  (2) شيخ اإلسالم رأي هوو  اجلهميةيوافق 

 :: توحيد األمساء والصفات عند اإلابضيةاملطلب األول

ن دل على شيء إ هذاو عند اإلابضية  جند أهنم بني مد و جز وشد و جذب عن االسم  ناحديثعند و 
أن هللا "  : إلابضيا تبغورين قاليدل على تناقضهم و تضارب أقواهلم كما سنبني ذلك واضحا  أمنا 

غضه له، هللا لإلنسان، وب أخرب عباده عن أمسائه يف األزل، وما ميكن أن يسمى به هللا يف األزل، فحب
 ليست هي مبا وعداوته إايه، وسخطه ورضاه، هي صفات ذاتية، ليست صفات أفعال، وصفته تعاىل

إلنسان رادا على وصفه به الواصفون، وإمنا الصفة هي شيء حقيقي وأمر ذايت مبعىن ليس بلفظ ا
ايفعا، مث  الصيب يكونكاجملسمة، القائلني بتغري صفاته تعاىل، من حال إىل حال، ومن صفة إىل صفة  

صنف أن كما بني امل  يصري ابلغا، مث شااب، مث كهال مث شيخا، وسكاان يف حال، ومتحركا يف أخرى.
 أمساء األشياء كلها تنقسم إىل أربعة أقسام:

 أمساء البنية اليت بنيت عليها طبيعة الشيء، مثل: جسم، وحمدث.-1

                                                           

 .(6/359) ، دط، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
 . (1/579) ، دط، النبوات ابن تيمية، (2)
 . ( 1/139) دط،،  منت القصيدة النونيةابن القيم،  (3)
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 ساكن.و حي وميت، ومتحرك أمساء استحقها الشيء مبعىن حل فيه، وتداول عليه، مثل -2

 أمساء استحقها خبوامت عمله وما تصري إليه عاقبته، مثل: مؤمن وكافر.-3

تتعلق إليه، بل هي معارف  وأمساء لقب يلقبها الناس بعضهم بعضا وينزعوهنا إن شاءوا، وال معىن هلا-4
 (1)"ىل هللا عن ذلك علوا كبرياا، تعاال يقال استحقها ألفعال فعلهأمساء هللا تعاىل هي أمساء ذاته،و ، بينهم

الواجب يف حق هللا تعاىل هو ما ترتب على ثبوته له كمال " ول مخيس ابن سعيد الشقصي اإلابضييق
 (2)وعلى عدمه نقص وحمال كجميع صفات الذات 

: "الصفات املستحيلة: كل صفة من صفات املخلوق مستحيلة على هللا تعاىل وهللا تعاىل يقول أيضاو 
   (3)"  وسنكتفي بذكر بعض منها على سبيل املثال: استحالة املوت شيئا من خلقهال يشبه 

 :أقساميقسمون الصفات إىل ثالثة جيدهم أهنم اإلابضية املتتبع لكتب و 

"وهؤالء الرسل هلم صفات واجبة يف حقهم ومعىن الوجوب هنا اال ميكن الضد هلم صفات واجبة: -1
ميكن حبال أن يتصفوا أبضدادها وأضداد هذه الصفات هي  ال صفات ال ميكن اال ان يتصفوا هبا

 (4)" يعرب عنها ابهنا الصفات املستحيلة يف حقهم الصفات اليت

"أن هناك صفات مستحيلة عن هللا تعاىل مثل احلدوث، والعدم، والفناء،  صفات مستحيلة:-2
وبني خلقه يف الذات أو واملوت، واجلهل، والعجز، واإلكراه، والصمم، والعمى، والتسوية بينه 

  (5)الصفات."

                                                           

 .(1/96) ، دط، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (1)
 .(47 /2) ، دط، يف أصول العقائد االسالمية منهج الطالبني وبالغ الراغبنياجليطايل،  (2)
 .(53 /2) ، دط،منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقائد اإلسالميةخمتصر من: الشقصي،  (3)
 .( 1/11) ، دط،  اإلميان ابلرسلاخلليلي،  (4)
 .( 1/18) ) ، دط، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (5)
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" للرسل صفات جائزة وواجبة ومستحيلة، وكذلك األنبياء أيضا وخص الرسل  صفات جائـزة:-3
 (1)ابلذكر لشرفهم على األنبياء، وال عناد املعاند وتكذيبه أكثر ما وقع يف حقهم"

ىن هللا اخللق بقي هللا بال فلما أف ،ابضية فهي عندهم من صنع اخللقإلأما أمساء هللا وصفاته عند ا: دنق
يقولون يف كتبهم كما ذكران فصفة! تعاىل هللا عما يقولون ويفرتون على هللا الكذب علوا كبريا! ال اسم و

فة وملا خلق هللا اخللق صال االسم مشتق من السمة وهو العالمة وكان هللا تعاىل يف االزل بال اسم و
ل على الذات من غري دصفة واالسم أيضا ما ال م بقي بال اسم وجعلوا هلل أمساء وصفات وفلما أفناه

 به لكم ليس مافي حتاجون فلم ،ت وهذا من فصول عقائدهم وغري ذلكاعتبار معىن يوصف به الذا
 .نعوذ ابهلل من اخلذالن؟ وهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ، علم

األعراف:  َّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ فأهل السنة واجلماعة يقولون مبا يقوله هللا تعاىل
لكرمي والكرم يتصف به افكل اسم من أمساء هللا يدل على صفة شريفة هلل تعاىل فاهلل من صفاته  180

ه وهكذا يف كل صفة و رحيم دال على رمحته و امللك دال على ملكه والكالم دال على كالمه سبحان
ازات أو معدومات فات جوفاء أو جممن صفاته فصفاته هلا معناها احلقيقي الذي جاءت به فليست ص

 جه ين ُّٱ  الذيمنفيات ولكن هذه الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية فهي ختتص ابهلل جل وعال

هلل مسع وبصر حقيقيان اثبتان من قوله تعاىل ومن اف 11الشورى:  َّ خي حي جي  يه ىهمه
 ليق هبا..ييشاهبان املخلوقات اليت هلا مسعا وبصرا ال قول رسوله صلى هللا عليه وسلم 

 سلمصلى هللا عليه و  فهل اي إابضية )جهمية( يعقل عندكم أن هللا تعاىل يسمي نفسه ويسميه رسوله
 معىن هلا؟ أم هي صفات جوفاء عندكم تفىن بفنائنا؟ال أبمساء وصفات 

تدل على تعدد ال صفاته و أما أهل السنة واجلماعة فيعتقدون اعتقادا جازما أن تعدد أمساء هللا 
اي قوة هللا و  رمحة هللا ارمحيين ذاته بل هللا تعاىل واحد أبمسائه وصفاته فلهذا يكفر من دعا الصفة فقال اي

الصفة والصفة غري هللا فاهلل  دعاانصريين واي مغفرة هللا اغفري يل لكونه الداعي هنا مل يدع هللا ولكنه 
 تعاىل أبمسائه وصفاته

                                                           

 . (1/9) ، دط، مشارق أنوار العقولالساملي، (1)
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امللك قبل أن يكون يف األرض والسماء ملوكا فيوم القيامة و  فاهلل أبمسائه وصفاته قبل أن خيلق اخللقفه
 خل حل ُّٱ فيجيب لنفسه فيقول 16غافر:  َّ هل لك خكُّحني مل يبق ملوك يقول هللا تعاىل 

اي إابضي! إن تؤمن  خلقه اخللق هو األول واآلخر فنقولوهللا تعاىل قبل  16غافر:  َّ هل مل
ابلذات اإلهلية وحقيقة وجوده تبارك وتعاىل فأين هو سبحانه وتعاىل؟!  هل تعرف أين هو؟! هل تقول 

هل هذا جوابك أنه  أن هللا موجود يف الوجود وهو ليس خارج الوجود ألن خارج الوجود غري موجود؟
فما املانع حينئذ أن تسأل عنه أبين فالنيب صلى هللا عليه وسلم سأل أبين تعاىل موجود يف الوجود إذن 

وإمنا هو وجود ذهين فأنتم إن كنتم  فإن مل يسأل هبذا السؤال فمعناه أن وجود هللا ليس وجودا حقيقيا
حقا صادقني يف قولكم أن هللا له ذاات ووجودا حقيقيا فلماذا تنكرون صحة سؤاله صلى هللا عليه وسلم 

خلقا ال مكاان و ال زماان و  اليشك أهل السنة يؤمنون أبن هللا تعاىل كان ومل يكن شيئا ال أبين هللا؟! 
فهو ما يزال كما كان هو سبحانه وتعاىل فاهلل تعاىل أعلى أي فوق كل خملوقاته فإليه يصعد الكلم 

ما بينهما قبضتته قال الطيب والعمل الصاحل يرفعه بل إن كل خملوقاته من سبع مساواته وسبع أراضيه و 
 خف  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ُّٱ جل وعال:

يعين لو أنت يف اجلزيرة العربية أو يف قارة أخرى فاهلل جل وعال فوق السماء  67الزمر:  َّ  لك حقمف
وفوق مجيع خملوقاته مستوي على عرشه كما أخرب عن نفسه دون معرفتنا عن كيفية استوائه فهو ليس 

ستواء مع أنه استواء حقيقي استوى على عرشه بعد خلق مساواته النستطيع تكييف اكمثله شيئ ولن 
و نعلم يقينا أن هللا بعد خلقه للزمان قد كلم موسى تكليما حقيقيا مسعه موسى عليه السالم أبذنيه 

عندكم  وكلمه يف زمن بعثته فال مينعنا أن نسأل مبىت كما مل مينعنا أبن نسأل أين أما من انحية صفات هللا
ابضية فهي على طريقة أهل النفي التام خوفا من التشبيه بزعمهم فهم جهمية يف هذا الباب مع إلأيها ا

أن بعضهم حاولوا إرجاع الصفات إىل الذات فقالوا متحايلني: )إن هللا عامل بذاته وقادر بذاته ومسيع 
فإن ،فات عندهم على احلقيقةبذاته ويتكلم بذاته( يعين أن الصفات عندهم هي عني الذات فليست الص

كانت على احلقيقة فهم بذلك يزعمون أن هذا تشبيها ومن يعبد هللا بصفاته فهو عابد لوثن وهذا هو 
ثبات العني النفي نعوذ ابهلل من اخلذالن فالسلف الصاحل يسريون على ما جاء عن هللا وعن رسوله يف ا

ن أهنا معلومة املعىن عندان جمهولة الكيف عندان دون خوف من التشبيه فهم يثبتون كل صفة هلل ويقولو 
ما أثبته نبيه له ال يثبتون ما أثبت هللا لنفسه و ال والسؤال عن الكيف بدعة فهم يف الصفات مبتدعة 

يثبتونه مع أنه مثبت يف القرآن لفظا ومعىن و مع ذلك يقولون أن من مل يقل أبن ال حىت صفة كالم هللا 
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السلف  طريق عنو  احلقعن قد ظلت اإلابضية هبذا يتضح لنا جليا أن و  القرآن خملوق فليس منهم
إثبات كمال ال نقص فيه  فيه أن يتضمن وجبوني السلفنفي الصفات، فالنفي عند  الصاحل يف مسألة

يذكرون عند التعاريف بل نعوذ ابهلل من اخلذالن فهو متضمن للنقص عند اخلوارج كاإلابضية نفي الوأما 
 .السالمةنسأل هللا  غري مانع لنفي النقائص أنه
 (1)"  : "كل صفة من صفات املخلوق مستحيلة على هللا تعاىلأما قوهلمو 

 :هنيفهذا التعريف ابطل من وج الل وبوار وقول على هللا بغري علمضوهذا أيضا 

أبنه حي،  اإلنسان مثل كون يلزم اإلابضية نفيها عن هللا،ف هباموصوف من أوصاف لمخلوق كم لف-1
هللا تعاىل ألهنما  عنقادر الي أو احلنفي صفة يلزمهم  يف النفياإلابضية  تعريف بموجبوقادر، ف

 يشرتكان يف الصفة زعموا

علهم يشبهون هللا لصفة جتعن هللا تنزيها له ألن عند إثباهتم للصفات بنفي ااإلابضية تزعم وأيضا -2
وهلا  بصر وال تتكلم خملوقات ال مسع هلا والفكم من هذا غري صحيح نقائص و اليت فيها ابملخلوقات 

 هللا املستعانالتناقض الذي جيعلهم يف احلرج و هذا هو عنيو  حركة

مامية واخلوارج ومن تبعهم كالزيدية والرافضة اال )وهذا القول بنفي الصفات هو قول املعتزلة: قال الذهيب
 (2)( ية والضراريةاإلابضية وكذلك هو قول النجار 

واحلاصل أن اإلابضية هنا وافقوا املعتزلة واألشاعرة وغريهم من أهل الفرق يف ابب الصفات معتمدين " 
على عقوهلم وعلى شبهات وأتويالت ابطلة على أن اإلابضية أنفسهم خمتلفون يف إثبات صفات هللا 

أابضية املشرق تعتقد أن صفات هللا تعاىل تعاىل فأابضية املشرق خيتلفون عن أابضية املغرب ذلك أن 
 (3) "حادثة وأابضية املغرب تعتقد أهنا قدمية وبني الفريقني من التباعد يف هذا ماال خيفى.

                                                           

 .(61 /2)  ، دط،منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقيدة اإلسالميةالشقصي،  (1)
 . (1/86) ، دط، العرشالذهيب،  (2)
 .  (1/268)  ، دط، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم العاجي،و  (35)  ، دط، األابضية عقيدة ومذهبا  طعيمة،   (3)
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يف صفة العلم هلل أنه قال: )إن هللا مل يعلم حىت خلق لنفسه علما،  الشهرستاين عن فرقة الشيبانيةقال 
     (1)حدوثها( وأن األشياء إمنا تصري معلومة له عند

ن عبد الرمحن وحده ولو كان األمر خيص زايد ب-مذهب السلف-شك أنه ال يتفق مع املذهب احلق فال
أيضا وبطالن هذا  ملا كان له أدىن أمهية، ولكن األمر أخطر من ذلك، فقد اعتقدت اجلهمية ذلك

 القول ظاهر والتناقض فيه واضح.

هللا من املوجودات إمنا  قدمية بقدمه غري خملوقة وما خيلق؛ فصفات هللا بطالن هذا القول ظاهرف
ه بغري علم حىت خيلق هللا أن خيلقه عن علم وإرادة، فيستحيل التوجيه إىل اإلجياد مع اجلهل، مث كيف علم

 ! هذا تناقض ظاهر.لنفسه علما؟

ا خيلقه عن وجودات فإمنفإن صفات هللا عز وجل قدمية بقدمه غري خملوقة، وما خيلق هللا من امل
ه بغري علم حىت خيلق لنفسه علم وإرادة؛ إذ يستحيل التوجه إىل اإلجياد مع اجلهل، مث كيف علم هللا أن

ان لرأي اخلوارج يف من كتب علماء الفرق بيا –فيما اطلعت عليه -علما؟ هذا تناقض ظاهر ومل أجد
 القليل ءالصفات اإلهلية بصفة عامة والصفات اخلربية بصفة خاصة إال الشي

إلهلية، فتبني لنا أهنم اوأما اإلابضية فقد رجعنا إىل كتبهم هم أنفسهم لنرى رأيهم يف الصفات 
، ويرون أن إثباهتا يؤدي إىل يقفون منها موقف النفي أو التأويل حبجة االبتعاد عن اعتقاد املشبهة فيها

لذين تلقوا تعليمهم صحابة ابينما هو مل خيطر على ابل ال-بزعمهم –يه املذموم الذي حذروه التشب
ات الباطلة واخلوض يف الصايف من فم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طراي قبل أن تعرف تلك التعقم

 املقفرة من علم الكالم. ةتلك املهام

وخالصة القول ما يذهب إليه اإلابضية يف هذا املقام هو أهنم يرجعون صفات العلم والقدرة 
واإلرادة.. إخل تلك الصفات اليت أثبتها هللا لنفسه، واليت هي صفات كمال، من مل يتصف هبا كان فيه 

                                                           

 .(  1/133) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (1)
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إنه عامل بذاته  أرجعوا تلك الصفات، إىل الذات فقالوا:جلمادات من النقص والعيب ما ال يدرك إال يف ا
إن هللا عامل بذاته وحي بذاته، ال بعلم وقدرة  : "الإلابضي الساملي كما يقولهكذا،  وقادر بذاته.. و 

وحياة هي صفات قدمية ومعان قدمية به، ألنه لو شاركته هذه الصفات يف القدم لشاركته يف األلوهية، 
 (1) " يله لذا أتفقوا على أن القرآن هو قول هللا وكالمه و وحيه وتنز 

من مذهب املسلمني الذين صرفوا هذه املعاين إىل ما يليق ابلباري سبحانه : )الوارجالينكما يقول 
وتعاىل وموجود يف لغة العرب أن اليد النعمة والقدرة والوجه ذاته، واليمني القدرة والقوة، واجلنب والكتف 

ابملعىن املكروه واألولون )أي املثبتون لتلك ومل يصرحوا )أي اإلابضية( )مث قال أيضا: ( والساق والشدة
                 (2)(جتاهلوا فهم جاهلون َّ خي ىهمه جه ين ُّٱ الصفات بدون أتويل( قد ردوا على هللا عز وجل قوله:

 "بقوله يف االستواء: صفات هللا تعاىلل أتويأنه جيب  علىأبدلة عقلية طفيش أثبت عامل اإلابضية أوقد 
     (3) "  استوى على العرش أي ملك اخللق واستوىل عليه وإال لزم التحيز وصفات اخللقاحلمد هلل الذي 

احلمد هلل الذي احتجب عن خلقه ال حبجاب إذ احلجاب من صفات خلقه بل مبنه  : "أيضاوقال 
  الإ له ال حجة ابلعقل الذيمث أوهلا أتويال  الصفات األخرى ذكروهكذا (4)" إايهم عن مشاهدته

 ذكر وقد مثبتة غري وفرضية خرافات جمرد للعلم، ابلنسبة فهي شرعي دليل هناك يكن مل ذاإ، التعطيل
هنم كانوا أ، الكرام "اجلامع الصحيح" أحاديث عن الصحابةاملزعوم فصال يف مسنده ابضي اإلالربيع 

مبا ال يسعنا علي بن أيب طالب وابن عباس وغريمها  على غرار، هللا تعاىلالتأويل احملض لصفات  ميارسون
 .نعوذ ابهلل من اخلذالن(5)ذكره لضيق الوقت

  :يقة السلف يف أمساء هللا وصفاتهطر 

 ،وهذا هو التوحيد يف الصفات اليؤولون الصفات والرعيل األول السلف الصاحل

                                                           

 .  ( 1/12) ، دط، روض البيان على فيض املنان يف الرد على من ادعى قدم القرآن الساملي، (1)
 . ( 32) ، دط، الدليل ألهل العقولاجلوارجالين،  (2)
 .  (1/2) ، دط،احلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليد،اطفيَّش (3)
 (18) ، دط، احلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليد ،اطفيَّش (4)
 .( 1/219) ، دط، اجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند اإلمام الربيع بن حبيبالربيع،  ا (5)
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ومبا وصفه به رسوله، ومن غري  أهنم يصفون هللا مبا وصف به نفسه " :يف طرقة السلف ابن تيميةقال 
  (1)حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل"

   (2) العلماءالتوحيد يف الصفات كما مساه بذلك  وهذا هو

ال ريب أن هللا وصف نفسه بصفات ومسي نفسه أبمساء، وأخرب عن نفسه أبفعال،  " ويقول ابن القيم:
وجييء وأييت وينزل إىل السماء الدنيا، وأنه استوى على وأخرب أنه حيب ويكره وميقت ويغضب ويسخط 

عرشه، وأن له علما وحياة وقدرة وإرادة ومسعا وبصرا ووجها، وأن له يدين وأنه فوق عباده وأن املالئكة 
تعرج إليه وتنزل من عنده، وأنه قريب وأنه مع احملسنني ومع الصابرين ومع املتقني، وأن السموات 

                 (3)فه رسوله أبنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بني أصابعه وغري ذلك"مطوايت بيمينه، ووص
ومن متام التوحيد أن يوصف هللا تعاىل مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به رسوله،  " ويقول ابن تيمية:

   (4)ويصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل"

 :منها وصف هبا نفسه صفاتبتعاىل بحانه و سذكر ربنا فقد 

 27الرمحن:  َّ رت مب زب رب ُّٱ :قال تعاىل :الوجهصفة -1

 64املائدة:  َّ هس جكمق حق مف خف حف جف ُّٱقال تعاىل:  :اليدصفة -2

 حئ جئيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّ تعاىل إخبارا عن عيسى أنه قال: قال :النفسصفة -3
 116املائدة:  َّ جب هئ مئ خئ

 22الفجر:  َّ مم خم حم جم هل مل ُّٱ :قال تعاىل :اجمليئصفة -4
 هللا خري من وصف ربه واملبلغ عنهو و  صلى هللا عليه وسلم بقوله النيبصفه قد و و 

نـَْيا "  :صفة النزول-1 َلٍة ِإىَل السََّماِء الدُّ  (5)"يـَْنزُِل رَبُـَّنا تـََباَرَك َوتـََعاىَل ُكلَّ لَيـْ

                                                           

 .  (1/265)، 2، ط الفتوى احلموية الكربىابن تيمية،   (1)
 .( 1/6) ، دط، التدمريةابن تيمية،  (2)
 .(1/29)  ، دط،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم،   (3)
 .( 1/284)  ، دط،درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،   (4)
 الليل. آخر يف والذكر الدعاء يف الرتغيب ابب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب(  521 /1) (758) صحيح مسلممسلم،  (5)
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ُ ِإىَل َرُجَلنْيِ يـَْقُتُل َأَحُدمُهَا اآلَخَر يَْدُخاَلِن اجلَنََّة " : صفة الضحك-2   (1)"َيْضَحُك اَّللَّ

قَاَلْت: يف السََّماِء، قَاَل: « أَْيَن هللاُ؟"»للجارية: صلى هللا عليه وسلم قوله ك  :أنه فوق املخلوقات-3
َا ُمْؤِمَنةٌ » قَاَلْت: أَْنَت َرُسوُل هللِا، قَاَل:« َمْن َأاَن؟»   (2)« "أَْعِتْقَها، فَِإهنَّ

  يه وسلم!!!لعقول رسوله صلى هللا اذا عساها أن تقول مع قول هللا و فيا عجبا لإلابضية م

  لله املشتكىغري علم؟  فأم هو الضالل والتقول على هللا بقوال من شرعنا احلنيف؟ أهم أفصح بياان و 

فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، نؤمن به، وال نرده وال جنحده  " يقول ابن قدامة رمحه هللا:
وال نتأوله بتأويل خيالف ظاهره، وال نشبهه بصفات املخلوقني، وال بسمات احملدثني، ونعلم أن هللا 

وكل  11الشورى:  َّ خي حي جي يه ىهمه جه ين ُّٱسبحانه وتعاىل ال شبيه له وال نظري 
                        (3)"ما ختيل يف الذهن أو خطر ابلبال فإن هللا تعاىل خبالفه 

والعلم عن هللا جل وعز  فأنتم تنفون احلياة والقدرة ابضية )اجلهمية(!إلوإن تعجب فعجب قولكم أيها ا
عقائكم أن يعين أن من  حقيقة هلا يف اخلارج(ال )صفات الذات أمور اعتبارية أي معان : يف قولكم

وبتوضيح أكثر أنكم تدعون تنزيها بزعمكم أن  الصفات حمصورة عندكم يف الذهن فهي ليست حقيقية
 الف يف صفة احلياة أهنا جاءت لتنفي املوت اللنفي أضدادها.. فتقولون مثال هذه الصفات مل أتيت إ

فلهذا مسوا أهل   التشبيهحذرا من الوقوع يف وهكذا يف ابقي الصفات جيوز عندكم أن تصفوا هللا ابحلياة
واليت  ئقة ابهلل تعاىلالالسنة حشوية وجمسمة ملا أثبتوا صفات هللا وأهنا على احلقيقة ومبعانيها احلقيقية ال

 فهل بعد هذا تصرون على أن هللا حي بال حياة وعليم بال عن تشبيهها هبم التليق ابملخلوقني فضال 
أم هو ! أم ليس عندكم متواتر يف هذه املسألة؟ متناقضون فهل أنتم اي إابضية علم وكرمي بال كرم؟!

ابضية يف الولو أردان سرد معتقد ا! عاطلكم؟ال أيتيه ابطلكم وال حنراف عن املنهج الرابين الذي الا

                                                           

 .ويقتل بعد فيسدد يسلم، مث املسلم، يقتل الكافر ابب، والسري اجلهاد كتاب(  4/24( )2826) صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 ما ونسخ الصالة، يف الكالم حترمي ابب ،الصالة ومواضع املساجد كتاب(  1/381 )(537) ، دط، صحيح مسلممسلم،  (2)

 .إابحته من كان
    .( 1/11) ، دط، ملعة االعتقاد ابن قدامة، (3)
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لطال بنا  ستواء والرؤية وعذاب القرب والصراط وامليزان املثبت لفظا ومعىن يف القرآنالمور اخرى كاالا
 .ستعانهللا املو املقام

 :املطلب الثاين: توحيد األمساء والصفات عند األزارقة

وقول  (1)من الفروع  وكانت اخلوارج من قبل هذا االفرتاق على رأي واحد ال خيتلفون إال يف الشاذ
 (2)اخلوارج يف التوحيد هو قول اجلهمية املعتزلة 

  الفة لعقيدة السلفوهي خمالصفات زارقة يف توحيد األمساء و ألمبا فيها ا هذه مجلة قول اخلوارجو 

أن هللا واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وليس جبسم أمجعت املعتزلة على )قال األشعري :
وال جيوز عليه الفناء ... وال شبح وال جثة وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال عرض 

 (3)وعن اختاذ الصاحبة واألبناء( وال يلحقه العجز والنقص، تقدس عن مالمسة النساء،

: " فهذه مجلة قوهلم يف التوحيد وقد شاركهم يف هذه اجلملة اخلوارج وطوائف من مث قال بعدها رمحه هللا
 .(4)املرجئة وطوائف من الشيع وإن كانوا للجملة اليت يظهروهنا انقضني وهلا اتركني "

ل إبثبات مفصل ونفي أنزل الكتب وأرسل الرسهللا جل شأنه عقيدة السلف الصاحل يعتقدون أن  :دنق
 جممل

إمنا  ال يليق ابهلل ألنه كفر وتشبيه)واجلاهل املفرتي الذي يزعم أن ظاهر آايت الصفات  الشنقيطي: قال
جر إليه ذلك تنجيس قلبه، بقدر التشبيه بني اخلالق واملخلوق، فأداه شؤم التشبيه إىل نفي صفات هللا 
جل وعال، وعدم اإلميان هبا، مع أنه جل وعال، هو الذي وصف هبا نفسه، فكان هذا اجلاهل مشبها 

به عارفا ابهلل كما ينبغي، معظما أوال، ومعطال اثنيا، فارتكب ما ال يليق ابهلل ابتداء وانتهاء، ولو كان قل
لكان املتبادر عنده السابق إىل فهمه: أن وصف هللا جل  -هلل كما ينبغي، طاهرا من أقذار التشبيه 

وعال، ابلغ من الكمال، واجلالل ما يقطع أوهام عالئق املشاهبة بينه وبني صفات املخلوقني، فيكون 
                                                           

 .( 3/182) ، دط، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ابن خلدون، (1)
 .( 6/359) ، دط، الفتاوى الكربى ابن تيمية، (2)
 . (1/156)  ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (3)
 نفس املرجع (4)
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لثابتة هلل يف القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام قلبه مستعدا لإلميان بصفات الكمال واجلالل ا
عن مشاهبة صفات اخللق على حنو قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، فلو قال متنطع: بينوا 
لنا كيفية االتصاف بصفة االستواء واليد، وحنو ذلك لنعقلها، قلنا: أعرفت كيفية الذات املقدسة املتصفة 

بد أن يقول: ال، فنقول: معرفة كيفية االتصاف ابلصفات متوقفة على معرفة كيفية  فال بتلك الصفات؟
 (1)فسبحان من ال يستطيع غريه أن حيصي الثناء عليه هو، كما أثىن على نفسه( الذات،

 :يد االمساء والصفات عند الصفريةتوحاملطلب الثالث 

 .غري خملوقة  ، وقالت أهناأفعال العباد يف ،املعلومية خالفت اخلوارج

 :ن الصفرية( خالفت سلفها يف شيئنين املعلومية )فرقة مإ ": قال األسفراييين

 كافر   دعواها أن من مل يعرف هللا تعاىل جبميع أمسائه فهو جاهل به واجلاهل به-1

يف  هل السنةأاالستطاعة واملشيئة بقول تعاىل ولكنهم قالوا يف قالوا إن أفعال العباد غري خملوقة هلل -2
 (2)"أن االستطاعة مع الفعل وأنه ال يكون إال ما شاء هللا

هم اتباع شيبان بن سلمة اخلارجى و  "أن هللا يشبه خلقه قال األسفراييين: تقول الشيبانية من الثعالبة و 
خرج يف اايم أىب مسلم صاحب دولة بىن العباس وأعان أاب مسلم على أعدائه ىف حروبه وكان مع  الذي

 (3)"ذلك يقول بتشبيه هللا سبحانه خللقه 

من عرف هللا ببعض امسائه فقد  " :وأما اجملهولية )من الصفرية( فقوهلم كقول املعلومية غري أهنم قالوا
 (4)البابعرفه وأكفروا املعلومية منهم يف هذا 

                                                           

 ( .2/31) ، دط، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنة ،الشنقيطي (1)
 .( 1/76) ، دط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (2)
 .(  1/81) ، دط، الناجيةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة البغدادي، تفس املرجع  (3)
 .(  1/76)  ، دط،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
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من مل يعرف هللا تعاىل بسائر أمسائه فهو كافر وأما اجملهولية فيقولون إن معرفة " :فيقولونأما املعلومية و 
 (1)"مجيع األمساء ليست بواجبة

وقالت:  فاته وجهل بعضها، فقد عرفه تعاىلمن علم بعض أمساء هللا تعاىل وص"وأما اجملهولية فإهنم قالوا: 
 (2)"إن أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل.

أن من عرف هللا ببعض أمسائه يكون عاملا به وال يشرتطون معرفة مجيع أمسائه ويكفرون "وتقول أيضا 
أي من علم بعض أمساء هللا تعاىل وصفاته وجهل بعضها فقد عرف هللا تعاىل  (3)"املعلومية هبذا السبب

 أمسائه مبعىن تكفي معرفة هللا ببعض

خالفوا أكثر اخلوارج يف الوالية والعداوة وقالوا اهنما صفتان هلل تعاىل  ) فرقة من الصفرية (اخلازمية  أماو 
وإن هللا عز وجل إمنا يتوىل العبد على ما هو صائر اليه من االميان وإن كان يف أكثر عمره كافرا ويرى 

أكثر عمره مؤمنا وان هللا تعاىل مل يزل حمبا ألوليائه  آخر عمره وإن كان يف منه ما يصري اليه من الكفر يف
املوافاة غري ان أهل السنة ألزموا اخلازمية  ومبغضا ألعدائه وهذا القول منهم موافقا لقول أهل السنة يف

وطلحة والزبري وعثمان من أهل اجلنة الهنم من أهل بيعة الرضوان  يعلى قوهلا ابملوافاة ان يكون عل
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّٱ فيهم  تعاىلالذين قال هللا
من هللا تعاىل  ىذا كان الرضإوقالوا هلم  18الفتح:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن

عن العبد امنا يكون على علم انه ميوت على االميان وجب ان يكون املبايعون حتت الشجرة على هذه 
الصفة وكان على وطلحة والزبري منهم وكان عثمان يومئذ أسريا فبايع له النيب صلى هللا عليه وسلم وجعل 

 (4) "يده بدال عن يده وصح هبذا بطالن قول من أكفر هؤالء االربعة
الصفرية( املعروف بشعيب رجال من اخلوارج امسه ميمون  حني انزع زعيم الشعيبية )فرقة من

وكان السبب يف ذلك أنه كان مليمون على شعيب مال فتقاضاه فقال له شعيب أعطيكه ان شاء هللا 
كه فقال فقال له ميمون قد شاء هللا ذلك الساعة فقال شعيب لو كان قد شاء ذلك مل استطع أال اعطي

                                                           

 . (1/51)  ، دط،اعتقادات فرق املسلمني واملشركنيالرازي،  (1)
 .( 1/134) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 .( 1/56) ، دط، الفرق اهلالكنيالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن  األسفراييين، (3)
 .( 1/74) ، دط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
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فافرتقت العجاردة عند ذلك  ميمون قد أمرك هللا بذلك وكل ما أمر به فقد شاءه وما مل يشأ مل أيمر به
فتبع قوم شعيبا وتبع آخرون ميموان وكتبوا يف ذلك اىل عبد الكرمي بن عجرد وهو يومئذ يف حبس 

وال نلحق ابهلل سواء فوصل السلطان فكتب يف جواهبم إمنا نقول ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن 
اجلواب اليهم بعد موت ابن عجرد وادعى ميمون أنه قال بقوله ألنه قال ال نلحق ابهلل سوءا وقال 

 (1)"ألنه قال نقول ما شاء هللا كان وما مل يشأ  شعيب بل قال بقويل

إن هللا تعاىل مل يعلم حىت خلق لنفسه علما، وأن ": اين أيب خالد أنه قالوعن زايد بن عبد الرمحن الشيب
 (2)"األشياء إمنا تصري معلومة له عند حدوثها ووجودها 

 نعوذ ابهلل من اخلذالن (4)يفوضون معاين الصفات(3) )من الصفرية( وجند الواقفة

 :اتالصفات عند النجدو ء مسا: توحيد األاملطلب الرابع

 لتوحيد قول املعتزلة  اوالقول يف النجدات كالقول يف مجيع اخلوارج حيذو حذوه ألن قوهلم يف أكثر 

 "  (5)" وكانت اخلوارج من قبل هذا االفرتاق على رأي واحد ال خيتلفون إال يف الشاذ من الفروع "
  (6)"وقوهلم يف أكثر التوحيد قول املعتزلة 

 (7)"قول اخلوارج يف التوحيد هو قول اجلهمية املعتزلة " بل 

                                                           

 .(  1/74) ، دط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةنفس املرجع البغدادي،  (1)
 . (1/133) ، دط، امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 .( 1/55) ، دط، الفرقة الناجيةالفرق بني الفرق وبيان البغدادي،  (3)
 .(1/11) ، دط، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف ضوء الكتاب والسُّنَّةالقحطاين،  (4)
 .(3/182) ، دط، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ابن خلدون، (5)
 .(  1/225) ، دط، تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالميةبيان ابن تيمية،  (6)
 .(6/359)  ، دط،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (7)
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الصفات وهي خمالفة لعقيدة يف توحيد األمساء و  مبا فيها النجداتمجيع اخلوارج  قولهي ملة اجلهذه و  
قال األشعري :)أمجعت املعتزلة على أن هللا واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وليس ، السلف

 (1)وال صورة وال حلم وال دم وال شخص وال جوهر وال عرض(جبسم وال شبح وال جثة 

: " فهذه مجلة قوهلم يف التوحيد وقد شاركهم يف هذه اجلملة اخلوارج وطوائف من مث قال بعدها رمحه هللا
 .(2)املرجئة وطوائف من الشيع وإن كانوا للجملة اليت يظهروهنا انقضني وهلا اتركني "

 لسلف الصاحلاهي طريقة و  ،رسل الرسل إبثبات مفصل ونفي جمملوهللا جل شأنه أنزل الكتب وأ
 وهللا املستعان. ال كما يفعله أهل الضالل، خبالف عقيدة اخلوارج

 (3)" إثبات األمساء جمردة عن الصفات هو قول بعض اخلوارجو "قال الذهيب: 

 اتوالصفرية، والنجدقة األزار والصفات اخلربية عند اإلابضية و  : الصفات الفعليةاملبحث الثالث

إن اخلوارج أول من حدثوا هذه و ن عصر الصحابة وكبار التابعني مل يكن فيه من خيالف النقل ابلعقل، إ
ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعني مل يكن فيه من يعارض النصوص " قال ابن تيمية: ،العلة

املرجئة والقدرية حدثوا يف أواخر عصر ابلعقليات، فإن اخلوارج والشيعة حدثوا يف آخر خالفة علي 
الصحابة، وهؤالء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون هبا على قوهلم، ال يدعون أهنم عندهم عقليات 

ولكن ملا حدثت اجلهمية يف أواخر عصر التابعني، كانوا هم املعارضني للنصوص  تعارض النصوص
وهلم اجلعد بن درهم، ضحى به خالد بن عبد هللا وأ برأيهم ومع هذا فكانوا قليلني مقموعني يف األمة

القسري يوم األضحى بواسط، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل هللا ضحاايكم، فإين مضح ابجلعد بن 
درهم، انه زعم أن هللا مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم موسى تكليما، تعاىل هللا عما يقول اجلعد علوا 

قواهم من اخللفاء،   هلم ظهور شوكة يف أوائل املائة الثالثة، ملا قواهم منوإمنا صار  كبريا مث نزل فذحبه
فامتحن الناس ودعاهم إىل قوهلم، ونصر هللا اإلميان والسنة مبن أقامه من أئمة اهلدى، الذي جعلهم هللا 

 ىب  نب مب زب رب ُّٱأئمة يف الدين مبا آاتهم هللا من الصرب واليقني كما قال هللا تعاىل: 

                                                           

 .(1/156)  ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (1)
 .( 1/156)  ، دط،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري،  (2)
 .،(  1/72) ، دط،العرش الذهيب،   (3)
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واملقصود هنا أن ما تذكره اجلهمية نفاة  24السجدة:  َّ يت ىت نت مت زترت يب
الصفات العقلية املناقضة للنصوص مل يكن معروفا فيها عند األمة إذ ذاك، وملا ابتدعوه مل يسمعه أكثر 

مث قد وضعت اجلهمية من املعتزلة وغريهم من ذلك يف الكتب ما شاء هللا وأكثر املؤمنني ال  األمة
وما من أحد من النفاة إال وقد يذكر على النفي من حججه العقلية ما ال يذكره اآلخر،  يعلمون ذلك،

 (1) " وال جتد طائفتني يتفقان على طريقة واحدة عقلية

ما عمدهتم يف ذلك ستثناء و صفات هللا االختيارية بل وانكارها بال امتفقون على أتويل اخلوارج كل ن  إ
تعاىل هللا عما  خلوقني عن املهللا وننزهأهنم يذلك  بعديزعمون و عقوهلم الفاسدة زابلة ليه ع وافقت

 .يقولون علوا كبريا

سبق أن ذكران أن املعطلة على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجا مستقال يف مسألة "  :قال الذهيب
يذهبون إىل أتويل اآلايت و االستواء الصفات يتفقون مجيعا على إنكار الصفات االختيارية مبا فيها صفة 

القرآنية الواردة يف إثباهتا إىل ما أدت إليه عقوهلم من املعاين الفاسدة اليت يزعمون أن يف ذلك تنزيها هلل 
وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤالء املعطلة أنه ليس يف نفس األمر  عن مشاهبة املخلوقني

فلما الفالسفة وذلك بسبب الشبهات الفاسدة اليت شاركوا فيها إخواهنم من النصوص صفة دلت عليها 
بقوا مرتددين بني اإلميان  وكان مع ذلك البد للنصوص من معىن اعتقدوا انتفاء الصفات يف نفس األمر

وبني صرف اللفظ إىل معان بنوع السلف وهي اليت يسميها هؤالء املعطلة طريقة املعىن ابللفظ وتفويض 
و هبذا يتبني لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤالء  وهي اليت يسموهنا طريقة اخللفلتكلف امن 

وذلك ألهنم إمنا اعتمدوا يف نفي تلك الصفات ابلسمع املعطلة إمنا هو مركب من فساد العقل والكفر 
 (2)"على شبه عقلية ظنوها بينات وهي يف احلقيقة شبهات

 :اخلوارج يف أتويل الصفاتمجيع اتفاق يف قاعدة جامعة  

إال أن اخلوارج  من السلف الصاحل األولالرعيل  ، وقال هباالوحينيجاء هبا  قد عالو  جلصفات هللا ن إ
يف كالقول   اخلوارجوالقول يف  حلق بصلةال إىل اإىل اإلسالم و  تال متبتأويالت  اتا الصفيؤلو  كلهم

                                                           

 .(  5/245) ، دط، درء تعارض العقل والنقلابن تيمية،  (1)
 .(1/199)  ، دط،العرش الذهيب، بتصرف (2)
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ودينا احلكيم ال يفرق بني متماثلني وال جيمع  ،عدلو حيذو حذوه والقياس الشرعي بشرائطه حق مجيعهم 
وال شك أن خمتلفني كذلك ال نساوي بني   متماثلنيبني خمتلفني يف حكم واحد وكما أنه ال نفرق بني 

 ، واملسألة ذو شجون.كما أهنا ال جتمع بني املختلفات  ال تفرق بني املتماثالت،الغراء الشريعة 

 (1)أن الغرض ابلكالم يف القياس أن نبني أنه متعبد به ونبني شروطه "اعلم  قال أبو احلسني البصري:"
"وكان الشافعي  (2)القياس الصحيح من العدل؛ فإنه تسوية بني متماثلني وتفريق بني املختلفني " " بل

القياس: و   (3)يسمي القياس استدالال ألنه فحص ونظر ويسمي االستدالل قياسا لوجود التعليل فيه "
إىل أصل بعلة جامعة بينهما وقيل: محل الفرع على األصل بعلة األصل وقيل: موازنة الشيء  " رد فرع

قال و  (5)ويسميه بعض الفقهاء " االستدالل ابلشيء على مثله "(4)ابلشيء وقيل: اعتبار الشيء بغريه."
أقرب األقوال إىل وهو  ،ألنه قليل املبىن وكثري املعىن (6)اإلمام أمحد: " ال يستغين عن القياس أحد " 

 هذا الباب. الواردة يف الصحيحة بقطع النظر عن األحاديثالشرعية، القواعد 

لوجود رابط  آلخربل يلحق بعضهم اب يف كل مسألة، لكل الفرق قوال وهذا كالم صحيح؛ ألنه ليس
حد أل ال ميكنال نستطيع أن نستحضر يف كل مسألة قوال من أقواهلم و  كذلك، و أو علة جتمعهم بينهما

وعليه فإذا استواي فرع وفرع يف  احلق عن عاقل يبحث طالب علميستغين عن القياس فضال عن أن 
صورة ومعىن فال بد أن يتحدا حكما، لكن ينبغي أن ينظر أوال هل هذا الفرع مساوي هلذا الفرع أم 

ساو للفرع اآلخر من ال؟ لئال يهم ابخلطأ ونقع يف التلبيس والتدليس فحينئذ إذا وجد فرقتان كل منها م
هالك زلة قدم و ، كما أن القياس بغري شروطه األول كل وجه لزم أن يكون القول الثاين حكمه حكم

 وهللا أعلم (7)" رجلي تزل أن أخشى: قال مل؟: قلت بشيء شيئا أقيس ال"  مسروق: قال

                                                           

 .(2/189)  ، دط،املعتمد يف أصول الفقهأبو احلسني،  (1)
 .( 20/395) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
  .( 2/192) ، دط،املعتمد يف أصول الفقهأبو احلسني، (3)
 . (1/174)  ، دط،العدة يف أصول الفقه ،أبو يعلى (4)
 .(7/293) ، دط،البحر احمليط يف أصول الفقه، لزركشيا (5)
 .( 13/9) ، دط، شرح الورقات يف أصول الفقه ،خلضريا (6)
 .(2/893) ، دط،جامع البيان واحلكمابن رجب، (  7)
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اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل، وهلذا قال ابن تيمية: " ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية يرد إليها 
مث يعرف اجلزيئات كيف وقعت، وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات وجهل وظلم يف الكليات 

ابألصل وهي  الصفريةفرع من فرق األزارقة والنجدات و على هذا أحلقنا قول الو  (1)فيتولد فساد عظيم"
 وابهلل التوفيق. القدميكتبهم يف احلديث و يف  العلماء  العملقد جرى على هذا فرقة األم اخلوارج و 

قال الذهيب: " القول بنفي الصفات هو قول املعتزلة ومن تبعهم كاخلوارج اإلابضية وكذلك هو قول 
النجارية والضرارية فهؤالء مجيعاً ال يثبتون الصفات هلل تعاىل، وقد تنوعت أساليب تعطيلهم وطرق 

 (2)ـ املعتزلة ومن وافقهم "2   ـ غالة املعطلة1:إنكارهم هلا، وميكن تصنيفهم إىل صنفني

قال أبو منصور األسفراييين " ذكر الصفرية من اخلوارج هؤالء اتباع زايد بن األصفر وقوهلم يف اجلملة 
  (4): " الصفرية وهم أتباع زايد بن األصفر وقوهلم كقول األزارقة "أيضا قالو  (3)كقول األزارقة " 

عفيفي: " ويشمل ذلك: اخلوارج األولني )احملكمة احلرورية(، ومن تفرع عنهم من  قال العالمة وهلذا
قال و  (5)األزارقة والصفرية والنجدات، )وهذه الثالث قد انقرضت(، واإلابضية )وهم الباقون إىل اليوم( 

مسلكم و واخلوارج على الصحيح بدون أي جدل مذهبهم  (6)"ومن أصوهلم القول خبلق القرآن "  أيضا
 غريمهاو  (8)وابن القيم(7) ابن تيميةعلى طريقة أتويل النصوص أتويال يوافق اجلهمية وهو رأي 

إملام بكتب و اطالع  وكل من لهكثري بل أكثر من أن حيصى عددهم   الفرع ابألصلق احل إيفالعلماء و 
 وابهلل التوفيق هللا أعلموواضحا  وجد هذا بينامقاالت الفرق و العقائد 

                                                           

 . (5/83) ، دط، منهاج السنةابن تيمية،  (1)
 . (1/26) ، دط، العرش الذهيب،بتصرف بسيط أنظر  (2)
 .(  1/70) ، دط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (3)
  .( 1/53 ، دط، ) التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين، (4)
 . ( 1/613)  ، دط،تقرير العقيدة والرد على املخالفني منهج الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفي وجهوده يفعسريي،  (5)
 . (1/119) ، 1، ط مذكرة التوحيد ،عفيفي (6)
 .( 1/579) ، دط، النبوات ابن تيمية،  (7)
 . ( 1/139) ، دط، منت القصيدة النونيةابن القيم،  (8)
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وغريها من الفرق  ابضيةاإلقدم  تزلأن  البديهيمن . : الصفات الفعلية عند اإلابضيةاألولاملطلب 
ألهنا  لسلف الصاحلطريق ا عنو سالمه عليهم صلوات هللا و الرسل دعوة منهج األنبياء و عن الضالة 

   .اسدالفالعقل و استخدمت التأويل 

 (1) " يف غالب أصوهلم ابضية ال ختالف سائر اخلوارجفاإل" : قال العالمة عفيفي

  (2)"وكانت اخلوارج من قبل هذا االفرتاق على رأي واحد ال خيتلفون إال يف الشاذ من الفروع"  

  (4)بل " قول اخلوارج يف التوحيد هو قول اجلهمية املعتزلة "(3)" " وقوهلم يف أكثر التوحيد قول املعتزلة

    هللا املستعانو ىكتاملشهلل فهم أتباع وأذانب وأفراخ املعتزلة و 

 عند اإلابضية صفة استواء هللا على عرشه وعلوه على خلقه-1

أن هللا  نعتقدو فإهنم ي ،قول منكر على عرشهاستواء و  على خلقههللا تعاىل علو  اإلابضية يفمذهب  نإ
السماء أشار أبصبعه إىل  أن من اعتقد أن هللا يف السماء فقد كفر و منيقولون بل معينة جهة  ليس له

لشريفة ابلكسر إهنا ايكسر أصبعه فيا ليت شعري هل حتكمون على أصبع النيب صلى هللا عليه و سلم 
 عياذا ابهللحللول ة اهي عقيدو و هذه فرية أخرى يف كل مكان  و يقولو ن أيضا أن هللا دى الكربحأل

 . والقهر والغلبة الستيالءاب على عرشه وجل هللا عزاستواء صفة  يؤولونو 

: " واملصادر اإلابضية تعارض بشدة ما ذهب إليه املشبهة من فهم هذه فرحات بن علي اجلعبريييقول 
اآلية حسب الظاهر اللغوي وهو االستقرار كما أهنا ال تتوقف كما فعل مالك ومن هنج هنجه وهو 

 (5)ته "القائل: " االستواء معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة وعنف السائل وأطرده من حلق

                                                           

 .( 1/632) ، دط، والرد على املخالفنيمنهج الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفي وجهوده يف تقرير العقيدة عسريي،  (1)
 .( 3/182) ، دط، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ابن خلدون، (2)
 .(  1/225)  ، دط،بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالميةابن تيمية،  (3)
 .( 6/359)  ، دط،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (4)
  .( 1/285)  ، دط،احلضاري لبعدا فرحات، (5)
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)احلمد هلل الذي استوى على العرش أي ملك اخللق واستوىل عليه وإال لزم التحيز اطفيش :وقال 
 هذا هو عني النفيو  (1)وصفات اخللق(

أهنم يصفون هللا مبا وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى  )ابن تيمية يف بيان مذهب السلف:قال 
  (2) ومن غري تكييف وال متثيل(هللا عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل 

)ال ريب أن هللا وصف نفسه بصفات ومسى نفسه أبمساء، وأخرب عن نفسه أبفعال : ويقول ابن القيم
وات مطوايت بيمينه، ووصفه رسوله أبنه يفرح اوأخرب أنه حيب ويكره وميقت ويغضب املتقني، وأن السم

 (3)(قلوب العباد بني أصابعه وغري ذلكويضحك وأن 

  :عند اإلابضية صفة املعية والقرب-2

ن هللا ليس له جهة معينة فإهنم يعتقدون أمنكر أن مذهب اإلابضية يف صفة املعية والقرب كسابقه قول 
 ،أن هللا يف كل مكان وهذه فرية أخرى وهي عقيدة احللول عياذا ابهللو 

ما فإن اجلهات إما فوق وإ واجلهاتمنزه الذات عن األمكنة ) إن هللا تعاىل هر اجليطايل :قال أبو طا
وهذه اجلهات هو الذي خلقها وأحدثها فلو اختص خلف  أو أمام أوأسفل ، وإما ميني وإما مشال 

جبهة ما لكان متحيزا حمدودا كاختصاص اجلواهر واألجسام وحتيزها ابألمكنة واجلهات ، وقد ثبت 
فمن زعم أنه خمتص جبهة فوقية قيل له :  استحالة كونه جوهرا أو جسما فاستحال كونه خمتصا جبهة ،

لوكان فوق العامل جبهة لكان حماذاي له ، كل حماذ جلسم فإنه ال بد أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكرب 
وكل ذلك تقدير حيوج إىل مقدر يتعاىل عنه الواحد املدبر ، وأما رفع األيدي عند السؤال جهة السماء 

يضا اشارة إىل ما هو وصف للمدعو من اجلالل والكربايء وتنبيها بقصد فهو ألنه قبلة للداعي ، وفيه أ
 (4)جهة العلو على صفة اجملد والعال فإنه تعاىل فوق كل موجود ابلقهر واالستيالء ( 

                                                           

 .(  1/2)  ، دط،احلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليد ،اطفيَّش (1)
 .(  8/432) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 .(  1/29)  ، دط،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم،   (3)
 .  ( 237 /1)  ، دط،قناطر اخلريات، اجليطايل (4)
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فاستحال كونه خمتصا  الحظ يرد صفة العلو ابلعقل اجملرد ألنه أثبت استحالة كونه جوهرا أو جسما
 نجبهة نعوذ ابهلل من اخلذال

ل منكر أيضا، فإهنم أن مذهب اإلابضية يف صفة النزول كسابقه قو  :عند اإلابضية صفة النزول-3
 وقني زعموا عياذا ابهللن النزول من صفات املخليؤولوهنا بنزول أمره أو رمحته الستحالة النزول أل

نـَْيا  »"وعنه صلى هللا عليه وسلم :يقول نور الدين الساملي َلٍة ِإىَل السََّماِء الدُّ يـَْنزُِل َربُـَّنا تـََباَرَك َوتـََعاىَل ُكلَّ لَيـْ
أي ينزل أمره أو رمحته الستحالة النزول على ذاته تعاىل، فإن النزول من صفات « يـَْنزُِل َربُـَّنا  »ومعىن « 

ال يشابه شيئا من خملوقاته املخلوقني، وهي دليل العجز، والرب تعاىل متعال عن ذلك وهو اخلالق القادر 
 مل ُّٱفاحلديث مؤول على حد قوله تعاىل:  11الشورى:  َّ ىهمه جه ين ُّ يف شيء من صفاهتم

 (1)"  22الفجر:  َّ خم حم جم هل

 سبحانه وتعاىل بذاته نزول حقيقي لكن بتشبيه غريب أبنه ينتقل هللاتفول أنه بعضهم يتهم السلف أن و 
 مبعىن أنه حيل يف خلقه من العرش إىل السماء الدنيا

ذاته من العرش إىل السماء ، ينتقل هللا سبحانه وتعاىل ب)وقلنا النزول هو نزول حقيقي: يقول اخلليلي
وحيصرون هللا تعاىل يف العرش إمنا ينزل أمر هللا سبحانه وتعاىل،  ، كما يقول الذين يرفضون التأويلالدنيا

 ىي ني  مي ُّٱ ، هللا خاطب العباد العقالءهللا ال ينزل هللا تعاىل بذاته، ولكن ينزل أمر
 (2)(عقول اإلنسان أيخذ كل شيء بظاهرهما م 43العنكبوت:  َّ هئ مئ خئ حئ جئيي

ليه ضد هذه )ويستحيل ع :يقول حيىي الراشديبعضهم ينكر النزول حبجة تنزيه هللا تعاىل من احللول و 
أو عينا أو استوى على العرش استواء امللك  أو أن له يدا أو وجهاالصفات، وكونه جسما أو عرضا 

 (3)(أو النزول إىل حتتدوث يف اجلهات كالصعود إىل فوق فهو منزه عن احللول واحلعلى كرسيه 

ضي هللا عنهم مجيعا ر لة أحاديث رسول هللا كأيب هريرة ومحالكرام الصحابة  عندهم جرأة يف سببل 
 هللا املستعان و ةذالشاالضالة و ليدافعوا عن أرائهم 

                                                           

 .(1/189) ، دط، احلجج املقنعة يف أحكام صالة اجلمعةالساملي،  (1)
 .( 1/31) ، دط، اإلميان معناه وحقيقته اخلليلي، (2)
 .( 1/3)  ، دط،االعتقاد يف اإلسالم الراشدي،  (3)
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ن يروي ورواية النزول املزعوم جاءت من طريق أيب هريرة الذي كا) :زكراي بن خليفة احملرمييقول 
فال يفرق من يسمعه بينها وبني رواايت الرسول صلى هللا عليه وسلم، قال كما بيناه -اإلسرائيليات 

ا جنالس أاب هريرة، فيحدث عن رسول بسر بن سعيد: "اتقوا هللا، وحتفظوا من احلديث، فوهللا لقد رأيتن
هللا صلى هللا عليه وسلم وحيدثنا عن كعب مث يقوم، فأمسع بعض من كان معنا جيعل حديث رسول هللا 

. فال يبعد أن تكون رواية النزول  عن كعب، وجيعل حديث كعب عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"
فنسبوها إىل النيب صلى هللا عليه وسلم بدل نسبتها  من ضمن تلك الرواايت اليت خلط الرواة يف رفعها،

( وقد ثبتت نفس هذه الرواية من طريق أيب هريرة، نقلها عنه اإلمام الفقيه جابر بن إىل كعب األحبار
قال رسول »، ونص رواية جابر بن زيد عن أيب هريرة هي: «!يـَْنزُِل َربُـَّنا  »زيد وهي خالية من عبارة 

وسلم: يقول ربنا تبارك وتعاىل حني يبقى ثلث الليل اآلخر: من يدعين فأستجيب  هللا صلى هللا عليه
من تلفيق أهل « يـَْنزُِل رَبُـَّنا  »فإما أن تكون زايدة « فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له له، من يسألين

  (1)احلديث، أو أن الرواة اختلط عليهم األمر فأدرجوها من بعض رواايت كعب األحبار.(

)وأما الواحدة اليت يؤمن هبا فهي: أن قال الوارجالين:  من املتشابههي أحاديث النزول لون أن يقو و  
 (2)(مثل آايت االستواء وحديث النزول يؤمن مبتشابه الشرع حيث وقع يف القرآن واحلديث،

 مبعىن: استوىل ابمللك والقهر والتدبري 5طه:  َّ يف ىف يث ىث ُّٱٱ: وقوله " :الغيثيويقول 
ه ال غري ذلك لوجوب ولكونه حميطا جبميعه فخص العرش ابلذكر تشريفا له استوىل على العامل كلوقد 

عن  جيوزون السؤال كما أهنم الو  (3)" 164النساء: َّ  نب مب  زب رب يئ ُّٱ غناه، وقوله:
 العافيةروب من احلق نسأل هللا السالمة و وهذه هي طريقة اهل(4)"  هللا عز وجل "مىت، كم، أين

 : الصفات الفعلية عند األزارقةالثايناملطلب 

  :عند األزارقةصفة استواء هللا على عرشه وعلوه على خلقه -1

                                                           

 .(1/95) ، دط، البلسم الشايف يف تنزيه الباري ،احملرمي (1)
 . (3/280) ، دط، الدليل والربهان ،الوارجالين (2)
 .  (1/416) ، دط، إيضاح التوحيد بنور التوحيد الغيثي، (3)
 (.61 /2) ، دط، منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقيدة اإلسالميةالشقصي،  (4)
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سبق أن ذكران أن اخلوارج مجيعا على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجا مستقال يف مسألة الصفات 
كالقول اخلوارج   األزارقةوالقول يف ختيارية مبا فيها صفة االستواء على إنكار الصفات االكلهم يتفقون  

صفات وجتنبا لتكرار الكالم فإين ال أريد إعادة القواعد السالف الذكر خبصوص مسائل ال حيذو حذوه
ن علما أ، ال أييت التكرار له مبزيد فائد وقد أوضحنا هذا يف أول البحث مبا الفعلية جلميع فرق اخلوارج

تكرر تقرر لكن مع  ذاإ التقرير والتأكيد كما قيل قدميا احلق حيلو مع التكرار والبيان ألن التكرار يفيد
رغبة  اإلعادة للبحث السابق فيها اململإىل حذف ما كانت  تر اضطر و هذا  جتنبنا  التكرار واإلكثار 

مع اشتمال اللفظ التطويل االختصار فإن ذلك يومئ إىل الرتابط والتكامل يف البحث وجينبنا يف اإلجياز و 
 (1) اإلعادةتجنبا مو  إىل ما سبق اكتفيت ابإلحالةو  ليكون ذلك عوان للقارئ  الكثريالقليل على املعىن

 عنشعري يقول األ، يف عقيدة اخلوارج يف العرشقوال العلماء أبحث بذكر نستهل هذا املو 
أنه استوىل وملك وقهر،  5طه:  َّ ىف يث ىث نث ُّٱإن معىن قول هللا تعاىل:  " احلرورية:

وأن هللا تعاىل يف كل مكان، وجحدوا أن يكون هللا عز وجل مستو على عرشه، كما قال أهل احلق، 
ولو كان هذا كما ذكروه كان ال فرق بني العرش واألرض السابعة؛ ألن  وذهبوا يف االستواء إىل القدرة 

احلش هو  )مفردها ها، وعلى احلشوشهللا تعاىل قادر على كل شيء واألرض هلل سبحانه قادر علي
وعلى كل ما يف العامل، فلو كان هللا مستواي على العرش مبعىن  (قضاء احلاجة مكاني: ، أالبستان

االستيالء، وهو تعاىل مستو على األشياء كلها لكان مستواي على العرش، وعلى األرض، وعلى السماء، 
وعلى احلشوش، واألقدار؛ ألنه قادر على األشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على األشياء كلها مل 

 )الكنف اليت يف البيوت ن املسلمني أن يقول إن هللا تعاىل مستو على احلشوش واألخليةجيز عند أحد م
تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا، مل جيز أن يكون االستواء على العرش االستيالء الذي  (قضاء احلاجةل

 (2)" هو عام يف األشياء كلها، ووجب أن يكون معىن االستواء خيتص ابلعرش دون األشياء كلها

اقض والفساد منهم يف غاية التن ووهلنصوص لهو عني التحريف و  صريحأتويل فاسد و هذا 
 النصارىاليهود و  وخمالفة الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهو شر من

                                                           

 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا (1)
 . ( 1/108) ، دط، اإلابنة عن أصول الداينةاألشعري،   (2)
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)أين( ومنعه اخلوارج وسائر السؤال عن هللا تعاىل بـة )يف هذا احلديث يعين حديث اجلاريتقي الدين:  قال
واختلفوا  كاملعتزلة واملتأخرين من األشعرية، وزعموا أن من سأل عن هللا أبين فهو جمسمالفرق املعطلة  

 علما يفضي فيلزمهم نسبة ذلك إىل نيب هللا الذي جاءان ابإلميان، فقبح هللا يف كفره وفسقه ومعصيته
طلة واختلفوا يف كفر أبن هللا يف السماء وأنكرته املع قرار النيب عليه الصالة والسالمإ إىل مثل هذا، وفيه

 نفنعوذ ابهلل من اخلذال (1)(بصائرهممعتقده، فيا ويلهم ماذا جنوا على أنفسهم بسبب جهلهم وعمى 

  :عند األزارقة صفة املعية والقرب-2

 (2) القربيف صفة املعية و قول األزارقة موافق لقول اخلوارج احلرورية 

مهم أنه يف بطن مرمي ويف هللا تعاىل يف كل مكان، فلز احلرورية واجلهمية أن تقول و "  شعري:قال األ
 (3)" تعاىل هللا عن قوهلم علوا كبريا ،األخلية، وهذا خالف الديناحلشوش و 

ِإنَّ ميَِنَي »أَبُو ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: حديث  من األحاديث اليت ذكر فيها العرش
ْرَض، فَِإنَُّه مَلْ َمأْلَى اَل يَِغيُضَها نـََفَقٌة، َسحَّاُء اللَّْيَل َوالنـََّهاَر، أَرَأَيـُْتْم َما أَنـَْفَق ُمْنُذ َخَلَق السََّمَواِت َواألَ اَّللَِّ 

اِء، َوبَِيِدِه اأُلْخَرى الَفْيُض 
َ
 .(4) «َوخَيِْفضُ  يـَْرَفعُ  -َأِو الَقْبُض  -يـَنـُْقْص َما يف مَيِيِنِه، َوَعْرُشُه َعَلى امل

فالقرآن مشحون بذكر العرش، وكذلك اآلاثر مبا مينع أن يكون املراد به امللك،  " : قال اإلمام الذهيب 
 (5)فدع املكابرة واملراء فإن املراء يف القرآن كفر، وما أان قلت: بل املصطفى صلى هللا عليه وسلم قاله" 

املعتزلة اجلهمية وأفراخهم  "وذلك أن امللك والسلطان اخلوارج يؤولون العرش أبنه هو عبارة عن سعةو 
أن املراد  وطائفة من اخلوارج وبعض األشاعرة فقد أنكروا العرش بطريقة التأويل الفاسد، فقد زعموا

                                                           

 . (  70 /5) ، دط، سبيل الرشاد يف هدي خري العباد ،تقي الدين (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (2)
 .( 1/109) ، دط، اإلابنة عن أصول الداينةاألشعري،  (3)
 .[7: هود{ ]املاء على عرشه وكان} ابب ،التوحيد كتاب(  9/124()7419) ، دط، صحيح البخاريالبخاري،  (4)
 .( 1/70) ، دط، العلو للعلي الغفار يف إيضاح صحيح األخبار وسقيمهاالذهيب،   (5)
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وليس العرش الذي هو سقف والسلطان ابلعرش يف اآلايت واألحاديث هو عبارة عن سعة امللك 
 (1) لنصوص "لومجيع خلقه وهذا هو عني التحريف وأرضه املخلوقات وزعم بعضهم أن عرشه مساواته 

 :عند األزارقة صفة النزول-3

االزارقة كباقي اخلوارج مشرتكون يف إنكار نزول هللا تعاىل زاعمني أن األحاديث يف هذا الباب كلها غري 
   (3)" من أنكر صحة األحاديث الواردة يف ذلك مجلة وهم اخلوارج " قال ابن حجر: (2) صحيحة

 أما منهج السلف ال يتأولون الصفات اليت من جنس احلركة

املشهور عند أصحاب اإلمام أمحد أهنم ال يتأولون الصفات اليت من جنس احلركة : "  ابن تيميةقال 
ال يتأولون غريها متابعة للسلف الصاحل وكالم  التدىل كما كاجملئ واإلتيان والنزول واهلبوط والدنو و

السلف يف هذا الباب يدل على اثبات املعىن املتنازع فيه قال األوزاعى ملا سئل عن حديث النزول يفعل 
األشعري عن أهل السنة  يشاء وقال محاد بن زيد يدنو من خلقه كيف شاء وهو الذي حكاه هللا ما

اجلهمى أان أكفر برب يزول عن مكانه فقل أان أؤمن برب يفعل بن عياض إذا قال لك  تواحلديث وقا
ما يشاء وقال أبو عبد هللا امحد بن سعيد الرابطى حضرت جملس األمري عبد هللا بن طاهر وحضر 
إسحاق بن راهويه فسئل عن حديث النزول صحيح هو قال نعم فقال له بعض قواد عبد هللا اي أاب 

يلة قال نعم قال كيف ينزل قال له إسحاق أثبته حىت أصف لك النزول يعقوب أتزعم أن هللا ينزل كل ل
فقال  22الفجر:  َّ خم حم جم هل مل ُّٱ فقال له الرجل أثبته قال له إسحاق قال هللا تعاىل

األمري عبد هللا بن طاهر اي أاب يعقوب هذا يوم القيامة فقال إسحاق أعز هللا األمري ومن جيئ يوم القيامة 
من مينعه اليوم وقال حرب بن إمساعيل مسعت إسحاق بن إبراهيم يقول ليس يف النزول وصف قال وقال 

 حف جف مغ ُّٱ لقول هللا تعاىل إسحاق ال جيوز اخلوض يف أمر هللا كما جيوز اخلوض يف أمر املخلوقني

وال جيوز أن يتوهم على هللا بصفاته وفعاله بفهم ما جيوز التفكر والنظر  23األنبياء:  َّ حق مف خف

                                                           

  . ( 1/706)  ، دط،مباحث العقيدة يف سورة الزمر ،انصر بن علي (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا (2)
 .( 3/30) ، دط، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (3)
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فيه من أمر املخلوقني وذلك أنه ميكن أن يكون هللا موصوفا ابلنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إىل السماء 
 (1)"يصنع ما شاء كما شاء  الدنيا كما شاء وال يسأل كيف نزوله ألن اخلالق

 : الصفات الفعلية عند الصفريةاملطلب الثالث

حيذو حذوه ألن اخلوارج مجيعا يف مسألة الصفات يتفقون  اخلوارجيف كالقول كذلك  الصفرية  والقول يف 
 (2)تأويل الاالختيارية ويذهبون إىل ر الصفات على إنكا كلهم

 :عند الصفرية خلقهصفة استواء هللا على عرشه وعلوه على -1

 :(3)قال شاعرهم عمران بن حطان

 اي ضربة من تقي ما أراد هبا ... إال ليبلغ من ذي العرش رضواان

 ان... أوىف الربية عند هللا ميــــــــزا إين ألذكره يوما فأحسبــــــــه                                    

  (4)فعارضه شاعر أهل السنة

 شقي ما أراد هبا ... إال ليبلغ من ذي العرش خسراان اي ضربة من :فقال

 (5)اـــه ... لعنا وألعن عمران بن حطانــــــــــإين ألذكره يوما فألعن                     

                                                           

 .   (1/78) ، دط،االستقامة  ابن تيمية، (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (2)
من أهل السنة واجلماعة فتزوج امرأة من اخلوارج حسنة مجيلة جدا فأحبها  -أي عمران بن حطان-قال ابن كثري: كان أوال  (3)

( 56 /9) ، دط، البداية والنهايةابن كثري، وكان هو ذميم الشكل فأراد أن يردها إىل السنة فأبت فارتد معها إىل مذهبها. انظر 
 (.214 /4) ، دط، السريالذهيب، و 
( وقيل آخر امسه عبد القاهر)قَاَل 3/169) الكامل املربد لفقيه الطربي كما جاء يف نسخة وقد رد على عمران بن حطان ا (4)

وبيان الفرقة  الفرق بني الفرقالبغدادي، عبد القاهر َوقد أجبناه َعن شعره َهَذا بقولَنا ... اَي َضْربَة من كفور َما اْستَـَفاَد هبَا( انظر 
 .  (1/72) ، دط، الناجية

( وقد رد على عمران بن حطان 1/303) ، دط، ملنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزالا لذهيب،ا (5)
 .(3/169)  ، دط، للكامااملربد الفقيه الطربي كما جاء يف نسخة من 
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كل الصفرية يقولون مبواالة عبد هللا بن وهب الراسىب وحرقوص بن زهري واتباعهما من احملكمة   علما أن"
  (1)" ىب بالل مرداس اخلارجى بعدهم وإبمامة عمران بن حطان السدويسي أوىل ويقولون إبمامة األ

فيتبادر يف الذهن يف ابدي الرأي أهنم  لفظ العرش كما يف هذا البيت أقواهلم لعلك جتد يفو 
لكن يف حقيقة األمر أنكروا العرش بطريقة التأويل الفاسد، فقد زعموا أن املراد ابلعرش  يثبتون العرش،

يف اآلايت واألحاديث هو عبارة عن سعة امللك والسلطان، وليس العرش الذي هو سقف املخلوقات 
ني التحريف لنصوص الكتاب والسنة وزعم بعضهم أن عرشه مساواته وأرضه، ومجيع خلقه وهذا هو ع

رش فأنه وليس فوق العتعاىل يف كل مكان عتقدون أن هللا ة خصوصا يالصفريا كان اخلوارج مجيعا و وإذ
أطلقت أان: "  قال عبد الرمحن املعلمي: ،اجلهة أو كما يقولون الفوقيةأو يلزمهم أنكار أشياء منها األينية 

إن ف ن هللا؟ قالت: يف السماءاألينية ملا ثبت عن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من قوله للسوداء: أي
، وقد قال هللا عز 5طه:  َّىف يث ىث نث ُّٱهللا عز وجل مستو على عرشه كما قال: 

، وقال 158النساء:  َّ رنمم ام يل ىل ُّٱ ، وقال: 10فاطر:  َّ مض خض حض جض ُّٱ وجل:
 ، وقال حكاية عن فرعون:5السجدة:  َّ ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ عز وجل:

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ
كذب موسى عليه السالم يف قوله إن هللا عز وجل فوق   37 – 36غافر:  َّ ينىن نن من

، فالسموات 16امللك:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱالسموات، وقال عز وجل: 
 ألنه مستو 16امللك:  َّٱَّ نئ مئ زئ رئ ُّٱ فوقها العرش فلما كان العرش فوق السموات قال:

ورأينا املسلمني مجيعا  اتالعرش الذي فوق السموات وكل ما عال فهو مساء، فالعرش أعلى السمو على 
 (2)" على العرش الذي هو فوق السموات  السماء ألن هللا عز وجل مستو يرفعون أيديهم إذا دعوا حنو

خملوقاته شيء  من والجل مستو على عرشه ابئن من خلقه ليس يف ذاته شيء من خملوقاته فاهلل عز و 
 .يف ذاته، تقدست أمساءه وتعالت صفاته سبحانه يف عاله

                                                           

 .( 1/71) ، دط، الناجيةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة البغدادي،  (1)
 .  (1/205)  ، دط،القائد إىل تصحيح العقائد ،املعلمي (2)
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الصفرية ال ختتلف عن اخلوارج يف ضالهلا فإهنم يقولون بقول  :عند الصفرية صفة املعية والقرب-2
 (1) أن هللا تعاىل يف كل مكانبتأويل القرب واملعية و  احلرورية يف هذه املسألة

  (2)" احلمزية من الصفرية يقولون بكل قول احلرورية : " قال امللطي

 بطن مرمي ويف " وتقول احلرورية واجلهمية أن هللا تعاىل يف كل مكان، فلزمهم أنه يف شعري:قال األ
 (3)، وهذا خالف الدين. تعاىل هللا عن قوهلم علوا كبريا "احلشوش واألخلية

 :عند الصفرية صفة النزول-3 

 (4)وأهنم ينكرون النزول  حيذو حذوه اخلوارجيف والقول يف الصفرية كالقول 

تواترت األخبار، وصحت اآلاثر، أبن هللا عز وجل ينزل كل ليلة إىل مساء الدنيا،  " قال املقدسي:
 عرتاض عليه، وإمراره من غري تكييف، وال متثيل، وال أتويل، والفيجب اإلميان به، والتسليم له وترك اال

 (5)" تنزيه ينفي حقيقة النزول وال يصح محله على نزول القدرة، وال الرمحة، وال نزول امللك

  الكالم على صفة النزولإال أنه ما يقال يف االستواء يقال يف النزول، فالكل من ابب واحد، وسيأيت 
 واترة قطعية الداللة أمجع السلف قاطبة على أن أحاديث النزول اثبتة متفقد ، ن شاء هللا تعاىلإ

ابب ذكر أخبار اثبتة السند صحيحة القوام رواها علماء احلجاز والعراق عن النيب  قال ابن خزمية: "
   (6)" مث ساق األحاديث.  صلى هللا عليه وسلم يف نزول الرب جل وعال إىل مساء الدنيا كل ليلة

                                                           

 .(125)  : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (1)
 .(1/35)  ، دط،التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (2)
 .(1/109)  ، دط،أصول الداينةاإلابنة عن األشعري،  (3)
 . (125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (4)
 . ( 1/53) ، دط، االقتصاد يف االعتقاداملقدسي،  (5)
 .( 2/193)  ، دط،اجتماع اجليوش اإلسالميةابن القيم، انظر  (6)
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ومن قول أهل السنة أن هللا ينزل إىل مساء الدنيا ويؤمنون بذلك من غري أن يروا  أيب زمنني: " وقال ابن
 (1)" فيه حدا

 (2)"على إمجاع السلف على ذلك  كما نص اإلمام أبو عبد هللا حممد بن خفيف"   :ابن تيميةقال 

 (3) مبا أسأل عنه "وقال الذهيب: "وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت عليها 

من اصحاب رسول هللا صلى  العلماء كالعالمة ابن القيم اجلوزية يف بعض كتبه قرابة من ثالثنيوقد ذكر 
 (4)أحاديث النزول عنه روواسلم  عليه و هللا

نزول من وجه آخر االعرتاض على أحاديث الغريها كاخلوارج و وقد حاول املعطلة  :" قال ابن رجب
  وقت معني، قائلني: إن ثلث الليل خيتلف ابختالف البلدان، فال ميكن أن يكون النزول يف

ومعلوم ابلضرورة من دين اإلسالم قبح  ولقد رد عليهم ابن رجب احلنبلي بعد حكاية قوهلم قائال: "
خلفاءه الراشدين لو مسعوا من يعرتض به ملا انظروه  هذا االعرتاض. وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم أو

 (5)" بل ابدروا إىل عقوبته وإحلاقه بزمرة املخالفني املنافقني املكذبني 

 .املنيالع باحلمد هلل ر و  كثري من العلماء ال حيص عددا يف غري موطنكما رد عليهم  

  ات:: الصفات الفعلية عند النجداملطلب الرابع

 كلهمحيذو حذوه ألن اخلوارج مجيعا يف مسألة الصفات يتفقون   اخلوارجكالقول   النجدات والقول يف
  (6)تأويل العلى إنكار الصفات االختيارية ويذهبون إىل 

                                                           

(، 2/418)  ، دط،اعتقاد أهل السنةشرح لاللكائي وا( 306) الشريعة ،آلجريا( و 1/216) السنة ابن أيب عاصم،انظر  (1)
 .(125) ، دط، تصر العلوخمالذهيب، ( و 112) ، دط،  عقيدة السلف وأصحاب احلديثالصابوين، و 
 .( 1/403) ، دط، الفتوى احلموية الكربىابن تيمية،   (2)
 .( 1/110)  دط،، خمتصر العلو للعلي العظيمالذهيب،  (3)
 .( 1/444) ، دط، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم،  (4)
 .(1/2)  ، دط،فضل علم السلف على اخللفبن رجب، ا (5)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (6)
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 :عند النجدية صفة استواء هللا على عرشه وعلوه على خلقه-1

 (1)فأهنم يؤلون االستواء حيذو حذوه اخلوارجيف ابقي كالقول   والقول يف الصفرية

 هي: ة معاين و بعا أر اجلماعة هلعند أهل السنة و االستواء ما أو 

 . االرتفاع -(4  االستقرار -(3  الصعود -(2  العلو -(1

 : "قال ابن القيم يف نونيته

َها أَْرَبٌع       ...    َقْد ُحصِ َلتْ     لِْلَفاِرِس الطَّعَّانِ فـََلُهْم ِعَبارَاٌت َعَليـْ

 ا ِفيِه ِمن نُّْكرَانِ مَ َوِهَي اْستَـَقرَّ َوَقْد َعالَ وََكذِلَك اْر ...   تـََفَع الَِّذي 

يَباين         (2) "وََكَذاَك َقْد َصِعَد الَِّذي ُهَو رَاِبٌع ...  َوأَبُو ُعبَـْيَدَة َصاِحُب الشِ 

 األمر يف احلقيقةيف تفسري معىن االستواء، وهي التابعني األمة من الصحابة و وردت عن سلف  هكذا
أصحاب  منغريها فعلت اجلهمية وأفراخهم من اخلوارج و كما   للصفةحتريفا وال وليست أتويال،  اتفسري 
:" وقد ذكر يف  فقال املغرضنيشبهة قد يستغلها بعض املأولني و  هنا جييب ابن تيمية عنو ، الكالمعلم 

قال علمه  4احلديد:  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ُّٱترمجة سفيان بن سعيد الثوري أنه سئل عن قوله تعاىل 
مث ذكر يف أثناء الرتمجة فإن قيل فقد منعتم من التأويل وعددمتوه من األابطيل فما قولكم يف أتويل 

ا رويتم عن سفيان يف قوله السلف وما وجهه حنو ما يروى عن ابن عباس يف معىن استوى أي استقر وم
تعاىل وهو معكم قال علمه اجلواب قلنا لعلتني ال اثلث هلما على أن اجلواب عن السؤال أن يقال إن 
كان السلف صحابيا فتأويله مقبول متبع ألنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف التفسري والتأويل وابن عباس 

ويل، وإذا تقرر أن أتويل الصحابة مقبول فتأويل ابن من علماء الصحابة وكانوا يرجعون إليه يف علم التأ
عباس أوىل ابالتباع والقبول فإنه البحر العباب وابلتأويل أعلم األصحاب فإذا صح عنه أتويل االستواء 
ابالستقرار وضعنا له احلد ابإلميان والتصديق وعرفنا من االستقرار ما عرفناه من االستواء وقلنا إنه ليس 

ب تعبا واضطرااب بل هو كيف شاء وكما يشاء والكيف فيه جمهول واإلميان به  واجب ابستقرار يتعق
                                                           

 . نفس املرجع الذي قبله (1)
 .( 1/440) ، دط، توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم، أمحد بن إبراهيم  (2)
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كما نقول يف االستواء سواء فأما إذا مل يكن السلف صحابيا نظران يف أتويله فإن اتبعه عليه األئمة 
مل يكن إمجاعا املشهورون من نقله احلديث والسنة ووافقه الثقاة األثبات اتبعناه وقبلناه ووافقناه فإنه وإن 

حقيقة إال أن فيه مشاهبة اإلمجاع إذ هو سبيل املؤمنني وتوافق املتفقني الذين ال جيتمعون على الضاللة 
وألن األئمة لو مل يعلموا أن ذلك عن الرسول والصحابة مل يتابعوه عليه فأما أتويل من مل يتابعه عليه 

 (1)وف غري جمهول "األئمة فغري مقبول وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معر 

قال  حميط جبميع خلقهأمجع أهل السنة و اجلماعة على أن هلل عرشا و أنه مستو عليه وعلمه 
وأمجعوا يعين أهل السنة واجلماعة على أن هلل عرشا وعلى أنه مستو على عرشه " أبو عمرو الطلمنكي: 

 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ السنة على أن معىن:وعلمه وقدرته وتدبريه بكل ما خلقه قال: فأمجع املسلمون من أهل 
وحنو ذلك يف القرآن أن ذلك علمه وأن هللا فوق السموات بذاته مستو على  4احلديد:  َّ ِّّٰ ُّ َّ

االستواء  5طه:  َّىف يث ىث نث ُّٱ عرشه كيف شاء. قال: وقال أهل السنة يف قوله:
 جم يل ىل مل خل ُّٱقول هللا: يمن هللا على عرشه اجمليد على احلقيقة ال على اجملاز واستدلوا 

 جك مق ُّٱوبقوله:  13الزخرف:  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ وبقوله: 28املؤمنون:  َّ خمحم
. إال أن املتكلمني من أهل اإلثبات يف هذا على أقوال: فقال مالك رمحه هللا إن 44هود:  َّ خكحك

االستواء معقول والكيف جمهول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال عبد هللا بن املبارك ومن 
ء: اتبعه من أهل العلم وهم كثري: إن معىن استوى على العرش: استقر وهو قول القتييب وقال غري هؤال

استوى أي ظهر. وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن: استوى مبعىن عال وتقول العرب: استويت على ظهر 
الفرس مبعىن علوت عليه واستويت على سقف البيت مبعىن علوت عليه ويقال: استويت على السطح 

 ٰر ٰذ ُّٱ وقال: 28املؤمنون:  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمبعناه وقال هللا تعاىل: 
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ُّٱوقال:  44هود:  َّ خكحك جك مق ُّٱ وقال 13الزخرف:  َّٱٰى
مبعىن عال على العرش. وقول احلسن: وقول مالك من أنبل جواب وقع يف هذه املسألة وأشده  2الرعد: 

استيعااب ألن فيه نبذ التكييف وإثبات االستواء املعقول وقد ائتم أهل العلم بقوله واستجودوه 
 (2)واستحسنوه."

                                                           

 .( 6/401)  ، دط،بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالميةابن تيمية،  (1)
 .( 5/520) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
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وقد قال قائلون من املعتزلة واجلهمية واحلرورية: أن "  أتول صفة العرش تبعا للجهميةواخلوارج 
معىن استوى استوىل وملك وقهر وأن هللا يف كل مكان وجحدوا أن يكون هللا على عرشه كما قال أهل 

ة؛ ألن هللا احلق وذهبوا يف االستواء إىل القدرة فلو كان كما قالوا كان ال فرق بني العرش واألرض السابع
األخلية فلو كان مستواي على العرش فاهلل قادر عليها وعلى احلشوش و  قادر على كل شيء واألرض

مبعىن االستيالء جلاز أن يقال: هو مستو على األشياء كلها وملا مل جيز عند أحد من املسلمني أن يقال: 
معىن االستواء على العرش  األخلية بطل أن يكونعلى األشياء كلها وعلى احلشوش و  إن هللا مستو

  (1)" االستيالء الذي هو عام يف األشياء كلها. 

  الكهنةمل السحرة و ن عيهودية بل أكثر من ذلك هي انبعة مال يعود إىلبل أصل أتويلهم لصفة العرش 

 إمنا هو مأخوذ عن تالمذة اليهود واملشركني " أصل هذه املقالة مقالة التعطيل للصفات :ابن تيميةقال 
وضالل الصابئني؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم أعين أن هللا سبحانه وتعاىل 
ليس على العرش حقيقة وأن معىن استوى مبعىن استوىل وحنو ذلك هو اجلعد بن درهم وأخذها عنه 

عن أابن بن  اجلهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة اجلهمية إليه. وقد قيل إن اجلعد أخذ مقالته
مسعان وأخذها أابن عن طالوت بن أخت لبيد بن األعصم وأخذها طالوت من لبيد بن األعصم: 

من  -فيما قيل - اليهودي الساحر الذي سحر النيب صلى هللا عليه وسلم وكان اجلعد بن درهم هذا
عانيني الذين صنف بقااي أهل دين منرود والكن -أهل حران وكان فيهم خلق كثري من الصابئة والفالسفة 

 وهللا املستعان (2)ومنرود هو ملك الصابئة الكلدانيني املشركني "  -بعض املتأخرين يف سحرهم 

 ات:عند النجد صفة املعية والقرب-2

أن اخلوارج مجيعا على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجا مستقال يف مسألة أيضا سبق أن ذكران 
 تذهب النجداتو  الصفات االختيارية مبا فيها صفة املعية والقربالصفات يتفقون كلهم على إنكار 

 (3)املعية اىل صفة القرب و التأويل إىل 

                                                           

 .( 5/187) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .( 5/20) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 . (125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (3)
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 :عند النجدية صفة النزول-3

ن كنت مل أجد كالما واضحا للنجدات يف هذه الصفة إال أنه ما يقال يف االستواء يقال يف النزول، إو 
 (1) وسيأيت الكالم على صفة النزول إن شاء هللا تعاىل فالكل من ابب واحد، والقول يف النجدات

 الذي يقول إبثبات صفة النزول يلزم مثله إثبات ابقي الصفات

الذي يلزم من قال إبثبات صفة النزول يلزم مثله من قال بصفة احلياة والسمع والبصر قال السفاريين : " 
والعلم والكالم والقدرة واإلرادة له تعاىل، ألنه ال يعقل من هذه الصفات إال األعراض اليت ال تقوم إال 

ق به ال جبوارحنا، فكما نقول حنن وإايهم حياته ومسعه وبصره ليست أبعراض، بل هي صفات كما يلي
كما تليق بنا، فنقول حنن أيضا مبثل ذلك بعينه نزوله و فوقيته واستواؤه وحنو ذلك، فكل ذلك اثبت 
معلوم غري مكيف بكيفية وال انتقال يليق ابملخلوق، بل هو كما أخرب هو ورسوله سيد البشر مما يليق 

بوت وعلم وجود بال كيفية جبالل عظمته وابهر كربايئه، ألن ذاته وصفاته معلومة من حيث اجلملة ث
وال حتديد، فكل ما ورد يف الكتاب، وصح عن رسول امللك الوهاب، فسبيله واحد من النزول، واليد 

 (2)" والقدم والوجه والغضب والرضا وغريها فاحفظه، وابهلل التوفيق 

 املطلب اخلامس: الصفات اخلربية عند اإلابضية

  ل صفة الوجه مبعىن اجلهةو االابضية أت :عند اإلابضية صفة الوجه-1

 115البقرة:  َّ   ري ٰى ين ىن ننمن زن رن ُّٱٱيقول سعيد بن أمحد الكندي:" 
 (3)أي اجلهة اليت أمر هبا "

 :عند اإلابضية صفة الساق-2

 اهلولدة و شصفة الساق مبعىن ال أتولابضية اإل

                                                           

 . نفس املرجع الذي قبله (1)
 .(1/247)  ، دط،الفرقة املرضيةلوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد  ،السفاريين (2)
 . ( 1/67) ، دط، التفسري امليسرالكندي،  (3)
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شدة اهلول، وهو يوم  ، مبعىن42القلم:  َّهش مش هس مس ُّٱ )وقوله::االابضي سعيد الغيثي  يقول
 (1)(الساق فيه كناية عن شدة هولهالقيامة، فكشف 

كناية عن شدة األمر إذ شدة األمر يرفع هلا ، 42القلم:  َّهش مش هس مس ُّٱٱ" :اطفيشيقول 
  (2)" مبعىن حيصر هلا من يقدمه هلا« َحىتَّ َيَضَع الرَّبُّ َقَدَمُه ِفيَها»الثوب لتزول. و 

 املذمومالفاسد هذا هو التأويل و 

امللوثة عقوهلم  رؤية هللا تعاىل ألنأهنم ينكرون اإلابضية  من عجبو  :عند اإلابضية صفة الرؤية-3
 حي جي ُّٱ واستدلوا بقوله تعاىل: ون وقوعهايستبعد والت ياملستح من ابلتأويل الفاسد جيعلوهنا

حججهم ومن أبويالت جهمية معتزلية وأولوا معىن اآلية  103 األنعام َّ ٰذيي ىي مي خي
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت ُّٱ :قوله تعاىل
جابر: سئل ابن عباس رضي هللا عنه ومن السنة حبديث  143األعراف:  َّحل خضحض جض مص

فقال: ذلك على وجه االعتذار لقومه  143األعراف َّٱمج حج مث هت متُّعن قول هللا: 
  (3) لرييهم هللا آية من آايته فيئسوا من رؤية هللا.

 هةليس يف جإهنا تستلزم اجلهة، وهللا جل وعال  أنكروا الرؤية، وقالوا: وكذلك

ال إله إال هللا احلمد هلل الذي ال يرى يف الدنيا وال يف اآلخرة؛ ألن "  :اطفيش احممد بن يوسفيقول 
 (4)الرؤية توجب احللول واللون والتحيز والطول والعرش "

: " أن كل من رد النقل الصحيح أمان رمحه هللاقال حممد ال مناط للعقل يف هذه املسائل و 
ومل يبق لديه دليل  -وهو ال يشعر- بدعوى أنه دليل لفظي ال يفيد اليقني، فقد رد العقل الصريح

يستدل به أو حياجج به، إذ مما اتفق عليه العقالء أن العقل الصريح ال خيالف النقل الصحيح، علما 

                                                           

 .( 1/416) ، دط، إيضاح التوحيد بنور التوحيد الغيثي، (1)
 .( 1/8) ، دط،احلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليد ،اطفيَّش (2)
 .( 1/237)  ، دط،حبيباجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند اإلمام الربيع بن الربيع،   (3)
  .(1/2)  ، دط،احلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليد ،اطفيَّش  (4)
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عليه أن العقل ال سبيل له إلثبات املطالب اإلهلية، على سبيل أبن النقل هو األصل ألنه من املتفق 
 االستقالل، بل الطريق إلثبات الصفات ينحصر يف التايل:

رة، والعلم والعلو مثال، صفات يكون إثباهتا ابلنقل والعقل معا، وهي كثرية مثل صفة احلياة والقد-1
 وهي املعروفة عند األشاعرة بصفات املعاين.

صفة النزول واجمليء  إثباهتا ابلنقل فقط، ولوال النقل لعجز العقل عن إثباهتا مثلصفات يكون -2
ون النقل، فالقسمة إذا دواالستواء على العرش مثال، وال توجد صفة يتم إثباهتا عن طريق العقل فقط 

 ثنائية فقط، كما ترى.

لعقلي وهو العمدة يف ابب ة وأشباههم، من أن الدليل العلى هذا فإن ما تزعمه املؤولة من املعتز و 
الصفات، حبيث لو تعارض العقل والنقل قدم العقل، ألنه األصل، فزعم ابطل، ملا عرفنا مما تقدم من 

 (1)عدم التعارض بني الدليلني " 

أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص؛ وإن كان يف النصوص من " :تيميةابن  قالوهلذا 
رك التفصيل وإمنا يعلمه جممال إىل غري ذلك من الوجوه. على أن الوجوه التفصيل ما يعجز العقل عن د

 (2)" األساطني من هؤالء الفحول: معرتفون أبن العقل ال سبيل له إىل اليقني يف عامة املطالب اإلهلية.

 لطريق السلفية أصالاكما أنه ليس هناك تعارض بني العقل الصريح والنقل الصحيح ما يوجب خمالفة 

" واعلم أنه ليس يف العقل الصريح وال يف شيء من النقل الصحيح ما يوجب خمالفة  :ابن تيميةقال 
يف أمر - من املتأولني هلذا الباب- الطريق السلفية أصال؛ مث املخالفون للكتاب والسنة وسلف األمة

ل أن هلل علما مريج فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل حييلها وأنه مضطر فيها إىل التأويل ومن حيي
وقدرة وأن يكون كالمه غري خملوق وحنو ذلك يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إىل التأويل؛ ومن 
يزعم أن هللا ليس فوق العرش: يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إىل التأويل. ويكفيك دليال على 

                                                           

 .(1/150) ، دط،الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيهاجلامي،  (1)
 .( 5/30) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
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بل منهم من يزعم أن العقل  فساد قول هؤالء: إنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما حييله العقل
 (1)جوز وأوجب ما يدعي اآلخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري أبي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ "

 : الصفات اخلربية عند األزارقةاملطلب السادس

ن صفة الوجه هلل جل وعال من الصفات اخلربية الذاتية اليت جاء هبا إ :عند األزارقة صفة الوجه-1
القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة الصرحية، وقال هبا سلف األمة إال أن اخلوارج عموما واألزارقة 

 (2)خصوصا أولوا هذه الصفة بتأويالت ابطلة 

  كمثله شيء  وليس هلل تعاىل صفة الوجه كما يليق جبالله وكمالهإن  :أوال

مذهبنا: - ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشام ومصر- )فنحن: قال ابن خزمية
أان نثبت هلل ما أثبته هللا لنفسه، نقر بذلك أبلسنتنا، ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غري أن نشبه وجه خالقنا 

وجل ربنا عن مقالة املعطلني، وعز عن أن  بوجه أحد من املخلوقني، عز ربنا عن أن يشبه ابملخلوقني،
يكون عدما كما قاله املبطلون، ألن ما ال صفة له عدم، تعاىل هللا عما يقول اجلهميون الذين ينكرون 

 (3)صفات خالقنا الذي وصف هبا نفسه يف حمكم تنزيله وعلى لسان نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم(.

 تعاىل وجه حقيقي! والصواب هللالثواب وليس  به القبلة أو اجلهة أوقال بعضهم: وجه هللا؛ املراد  :َثنيا
، 27الرمحن:  َّ رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱ أنه وجه هلل حقيقي، ألن هللا تعاىل قال:

ألنه  جلهةابلثواب أو اب لوجهؤول اأن يفحينئذ ال جيوز ابجلالل واإلكرام، يف اآلية الكرمية وصف الوجه ف
 .هللا املستعانكرام وإواجلهة جالل و ال يعقل أن يكون للثواب 

: )فأحضر بعض أكابرهم كتاب األمساء والصفات للبيهقي رمحه هللا تعاىل؛ فقال: هذا ابن تيميةقال 
 رن مم ام يلىل مل يك ُّٱ :فيه أتويل الوجه عن السلف، فقلت: لعلك تعين قوله تعاىل

يعين قبلة هللا فقلت: نعم: هذا صحيح - فقال: نعم. قد قال جماهد والشافعي 115البقرة: َّ  ننمن زن
عن جماهد والشافعي وغريمها، وهذا حق، وليست هذه اآلية من آايت الصفات، ومن عدها يف الصفات 

                                                           

 .( 5/29) ، دط، جمموع الفتاوىانظر ،ابن تيمية، بتصرف بسيط  (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (2)
 .( 1 /26) ، دط، التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ،بن خزميةا (3)
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 ام يلىل مل يك ُّٱ فقد غلط كما فعل طائفة؛ فإن سياق الكالم يدل على املراد حيث قال:

هة؛ يقال: أي وجه تريده؟ واملشرق واملغرب اجلهات. والوجه هو اجل 115البقرة:  َّ ننمن زن رن مم
 َّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱأي: أي جهة، وأان أريد هذا الوجه؛ أي: هذه اجلهة كما قال تعاىل: 

اذن  (1)( أي: تستقبلوا وتتوجهوا 115البقرة:  َّ ننمن زن رن مم ام ُّٱ وهلذا قال: 148البقرة: 
 منهج السلف هذه اآلية الكرمية ليست من آايت الصفات، ومن عدها يف الصفات فقد أخطأ وجتاوز

 :عند األزارقة صفة الساق-2

ن صفة الساق هلل جل وعال من الصفات اخلربية الذاتية اليت جاء هبا القرآن الكرمي والسنة النبوية الرعيل إ
 (2)  األزارقة أولوا هذه الصفة بتأويالت ابطلةو األول 

 هش مش هس مسُّٱٱ:واحد يف قوله تعاىل كتابه الكرمي مرةصفة الساق يف   جلهللا عز و  ذكر لقد
تضف مل جاءت نكرة و سبب اخلالف بني الفرق أهنا و  42 القلم َّٱهن من مل مك لك
 هلذا وقع اإلشكال هلم يف أتويل الصفة و تعاىل إىل هللا 

ما الساق فجاء عن بن عباس يف قوله تعاىل يوم يكشف عن ساق قال عن شدة أقال ابن حجر:" و  
قامت احلرب على ساق إذا اشتدت ومنه قد سن أصحابك ضرب األعناق من األمر والعرب تقول 

وقامت احلرب بنا على ساق وجاء عن أيب موسى األشعري يف تفسريها عن نور عظيم قال بن فورك 
معناه ما يتجدد للمؤمنني من الفوائد واأللطاف وقال املهلب كشف الساق للمؤمنني رمحة ولغريهم نقمة 

ري من الشيوخ اخلوض يف معىن الساق ومعىن قول بن عباس إن هللا يكشف عن وقال اخلطايب هتيب كث
 (3)قدرته اليت تظهر هبا الشدة وأسند البيهقي األثر املذكور عن بن عباس بسندين كل منهما حسن "

                                                           

 .( 3 /193) ، دط، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة املبحث الثالث:نظر ا (2)
  .( 13/428) ، دط، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   (3)
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يف تفسري الساق "عن نور  بسند فيه ضعف وجاء عن أيب موسى األشعري": ويف موطن آخر قال
عظيم". وقال ابن فورك: معناه ما يتجدد للمؤمنني من العفو واأللطاف. ويروى عن املهلب: كشف 

 .(1)"الساق للمؤمنني رمحة ولغريهم نقمة 

 :لعدة وجوه منها ،وهذا غري صحيح :نقد

 لآلية سرخالف غري معترب ألنه انتهى حبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه فهو مف-1

"وأما اخلالف والنزاع الذي جرى بني الصحابة والتابعني فينبغي أن نعتربه منتهيا بعد ثبوت  اجلاميقال  
هذه هي و  مث نعده فيصال يف هذه القضيةاجململة حديث أيب سعيد اخلدري الذي نعده تفسريا لآلية 

الجتهادية وآرائهم بعد ثبوت السنة، إذ ال يلتفتون إىل أقوال أهل العلم اوحديثا طريقة أهل العلم قدميا 
 (2)وال سيما إذا كانت السنة قد جاءت مفسرة أو مفصلة ملا أمجل يف القرآن وهذا ما حنن بصدده "

وأان وإن كنت أرى من حيث الرواية أن » ل األلباين:خمتلف يف اللفظ قاما جاء عن ابن عباس -2
عندي من حيث الدراية؛ ألن سياق احلديث  فإنه ال فرق بينهما« ساقه»أصح من لفظ « ساق»لفظ: 

يدل على أن املعىن هو ساق هللا تبارك وتعاىل، وأصرح الرواايت يف ذلك رواية هشام عند احلاكم بلفظ: 
، قلت: فهذا صريح «ولون: نعم الساق، فيكشف عن ساقهل بينكم وبني هللا من آية تعرفوهنا؟ فيق»

اجلاللة تبارك وتعاىل، فالظاهر أن سعيد بن أيب هالل كان أو كالصريح أبن املعىن إمنا هو ساق ذي 
 (3)«، وال أبس عليه من ذلك ما دام أنه أصاب احلق«عن ساقه»يرويه اترة ابملعىن حيث كان يقول: 

 اإلسناد جعلوها ساقطةو  بعض أهل العلم طعن نسبة األثر إىل ابن عباس رضي هللا عنه-3

مل يقل يوم يكشف الساق وهذا  42القلم: َّ َّ هش مش هس مس ُّٱ :" قوله تعاىل :ابن تيميةقال 
يبني خطأ من قال املراد هبذه كشف الشدة وأن الشدة تسمى ساقا وأنه لو أريد ذلك لقيل يوم يكشف 

                                                           

 .(664 /8) ، دط،فتح الباري نفس املرجع  (1)
 .(  1314) ، دط، الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيهاجلامي،  (2)
 .( 2/128) ، دط، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين،  (3)
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عن الشدة أو يكشف الشدة وأيضا فيوم القيامة ال يكشف الشدة عن الكفار والرواية يف ذلك عن 
 (1) ابن عباس ساقطة اإلسناد "

ه اآلية: " هو األمر أنه قال يف هذ رضي هللا عنه " فقد ورد عن ابن عباس :عثيمنيالشيخ ابن قال  
ع من اهلول يوم القيامة " وعن عكرمة حنو هذا التفسري وقد احتج هبذا نفاة الصفات من ظالشديد املف

يقال: إن هذه أهل التأويل وجعلوه من أدلتهم لتسويغ التأويل آلي الصفات. واجلواب عن ذلك أن 
اآلية ليست صرحية يف إثبات الساق صفة هلل عز وجل ولذلك فسرها من فسرها من السلف ابلكشف 
عن أمر شديد كما يقال كشفت احلرب عن ساق، فليس هذا التفسري من ابب أتويل الصفات ولذلك 

د يف الصحيحني جند السلف رمحهم هللا يثبتون صفة الساق كما ورد يف التصريح هبا يف حديث أيب سعي
وفيه: " فيكشف عن ساقه " يعين الرب سبحانه وتعاىل وهذا يدل على أهنم مل يقصدوا أتويل الصفة 
وإمنا فسروا اآلية مبا ظهر من معناها وهبذا يتبني لنا أنه ال حجة لنفاة الصفات من أهل التأويل فيما 

ن تفسريات السلف هلذه وقد ظهر مما سبق أ زعموه من أن السلف أتولوا بعض نصوص الصفات
النصوص موافقة لظواهرها الالئقة ابهلل تعاىل وأن تفسرياهتم هذه قد دلت عليها القرائن الصحيحة 

وقد عرفنا فيما مضى أن كالم هللا تعاىل وكالم رسوله صلى هللا عليه  املتصلة ابلنص أو املنفصلة عنه
آخر متصل به أو منفصل عنه فتفسريه هبذا وسلم إذا كان جممال وظاهرا وقد فسر معناه وبينه كالم 

وليس هو من التأويل  الكالم اآلخر ليس فيه خروج عن كالم هللا ورسوله وال عيب يف ذلك وال نقص
املذموم الذي هو مدار النزاع بني أهل السنة وخمالفيهم من أهل التأويل فإن أهل التأويل املذموم جيعلون 

لة على ما ليست مبدلولة له من الكفر واإلحلاد مث يريدون صرفها ظواهر كثري من األلفاظ الشرعية دا
حتريفهم ملعاين النصوص  والثاين ظنهم الباطل يف ظواهر النصوص الشرعية  أحدمها عنه فوقعوا يف حمذورين

واملقصود أن التأويل ليس كله ابطال بل منه ما هو ابطل ومنه ما هو حق وهو ما توافرت فيه  احلقيقية
أن ": شروط التأويل الصحيحو  (2) " تأويل الصحيح سواء مسى أتويال أو تفسريا أو غري ذلكشروط ال

أتويالت الباطنية اليت ال  ىن املؤول لغة أو شرعا؛ فال يصح على هذايكون اللفظ املراُد أتويله حيتمله املع
أن يكون السياق حمتمالً، مثل لفظ النظر فهو حَيَْتمل ، و يف اللغة أو الشرع، بل وال العقلمستند هلا 

                                                           

 .(  2/542)، 1، ط اإلستغاثة يف الرد على البكريبن تيمية، ا (1)
 .(1/299) ، دط،اجمللى يف شرح القواعد املثلى يف صفات هللا وأمسائه احلسىنابن عثيمني،  (2)
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على أن املراد هو املعىن  أن يقوم الدليل، و إال الرؤيةمعايَن يف اللغة، ولكنه إذا عدِ ي بـ: إىل ال حيتمل 
 (1)"تل شرط من الشروط فهو أتويل فاسدأن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى؛ فإذا اخو  ،املؤول

تيمية: " وال ريب أن ظاهر القرآن ال يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال " يوم يكشف يقول ابن و 
عن ساق " نكرة يف اإلثبات مل يضفها إىل هللا ومل يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف ابإلضافة ال يظهر 

ومفهومها  أنه من الصفات إال بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل، وإمنا التأويل صرف اآلية عن مدلوهلا
 وابهلل التوفيق. (2)ومعناها املعروف "

  :عند األزارقة صفة الرؤية-3

املعتزلة و  وافقوا اجلهميةو  فاخلوارج ينكرون الرؤية (3)وارج يف مسألة الرؤية سواء بسواءقول األزارقة كقول اخل
هذه املسألة، فإن اخلوارج  يفمنهم بصفة خاصة  األزارقةاخلوارج بصفة عامة و  وهنا نذكر موقف (4)

النووي: " زعمت طائفة من أهل اإلمام قال ، و تنزيها هلل بزعمهميقولون هي مستحيلة يردوهنا بعقوهلم و 
  (5) البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا تعاىل ال يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقال "

 قالو (6) مامية "االو ويقول ابن أيب العز: " املخالف يف الرؤية اجلهمية واملعتزلة، ومن تبعهم من اخلوارج 
أثبتوا رؤية غري الرؤية اليت أثبتها املؤمنون،  أهنم يف احلقيقة األمر فهم أثبتوا الرؤية أما الذينالغنيمان : " 

والواقع أن إثباهتم يرجع إىل النفي وإىل اإلنكار، وذلك ألهنم أنكروا علو هللا و فوقيته ، فقالوا: يرى ال 
يف جهة، فضحك عليهم العقالء يف ذلك؛ ألن هذه رؤية غري معقولة وغري واقعة، فإذا كانت الرؤية 

املرئي مقابال، ومعلوم بصريح العقل فإنه إذا كان املرئي رب العاملني، أنه يرى  ابلبصر فال بد أن يكون

                                                           

 (.1/15،)1ط مصطلحات يف كتب العقائد،احلمد،  (1)

  .( 6/364) ، دط،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا (3)
 .( 2/14) ، دط، شرح املنظومة احلائية البن أيب داود ،اخلضري (4)
 .( 3/15) ، دط، صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاج شرح النووي،  (5)
 . ( 1/207) ، دط، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز   (6)
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من فوق؛ ألنه ال يكون عن ميني وال عن مشال وال من حتت وال من خلف وال من أمام، بل من فوق، 
 (1)"  وقد جاءت النصوص صرحية هبذا، فكل من خالف ذلك فهو مبطل وهو من أهل البدع

 صفات اخلربية عند الصفرية املطلب السابع: ال

 (2)قول الصفرية يف صفة الوجه كقول ابقي اخلوارج فهم يؤولوهنا  :عند الصفرية صفة الوجه-1

صفة الوجه اثبتة له تعاىل صفة إثبات وجود ال إثبات تكييف وحتديد، وهذا الذي  " :السفاريينقال 
نقل اخلطايب وغريه أنه مذهب السلف واألئمة األربعة، وبه قال احلنفية واحلنابلة وكثري من الشافعية 
 وغريهم وهو إجراء آايت الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها حمتجني أبن

الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات، فإذا كان إثبات الذات وجودا ال إثبات تكييف، فكذلك 
 جيب إثبات صفة الوجه حتت قاعدة إثبات بال تشبيه وتنزيه بال تعطيلو  (3)"إثبات الصفات 

لنا  إذا تبني  11 الشورى َّىهمه جه ين ُّٱ :وثبوت الوجه هلل مندرج حتت قاعدة ": قال ابن العثيمني
يسأل بوجه هللا، فدل هذا على أن الوجه غري الذات، ال كما  حديثيسأل ابهلل، و  حديث الفرق بني

يقول أهل الباطل، وقد تضافرت النصوص يف ذكر وجه هللا جل وعال، وثبت عن الرسول صلى هللا 
أعظم لذة  ومعىن ذلك أن )أسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي(: عليه وسلم أنه قال يف بعض أدعيته

  (4)"النظر إليه.
" إن قلت: املراد ابلوجه الذات، فيخشى أن تكون حرفت وإن أردت ابلوجه نفس الصفة  :أيضاقال و 

أيضا، وقعت يف حمظور وهو ما ذهب إليه بعض من ال يقدرون هللا حق قدره، حيث قالوا: إن هللا يفىن 
فاجلواب: إن أردت بقولك: إال ذاته، يعين: أن هللا تعاىل يبقى هو نفسه مع  إال وجهه فماذا تصنع؟!

إثبات الوجه هلل، فهذا صحيح، ويكون هنا عرب ابلوجه عن الذات ملن له وجه وإن أردت بقولك: 
 مم ُّٱالذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه، فهذا حتريف وغري مقبول وعليه فنقول: 

                                                           

 .( 18/2) ، دط، شرح العقيدة الواسطيةالغنيمان،  ،بتصرف (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا (2)
 .( 1/225) ، دط، األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضيةلوامع  ،السفاريين (3)
 .( 3/120) ، دط، شرح فتح اجمليدالغنيمان،  (4)
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، أي: إال ذاته املتصفة ابلوجه، وهذا ليس فيه شيء، ألن الفرق بني هذا وبني 88القصص:  َّ زنرن
 (1) قول أهل التحريف أن هؤالء يقولون: إن املراد ابلوجه الذات، ألن له وجها، فعرب به عن الذات"

 (2) الصفرية أولوا هذه الصفة بتأويالت ابطلة :عند الصفرية صفة الساق-2

 (3)ويل رؤية هللا تعاىل كلها يف أت  ونشرتكهنم يالصفرية كقول اخلوارج أل :عند الصفرية صفة الرؤية-3

هنا ألة، فإن اخلوارج يردو وهنا نذكر موقف اخلوارج بصفة عامة والصفرية منهم بصفة خاصة يف هذه املس 
 تنزيها هلل بزعمهم يقولون هي مستحيلةبعقوهلم و 

يقول اإلمام النووي: " زعمت طائفة من أهل البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا تعاىل ال يراه  
   (4)أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقال " 

 (5)ويقول ابن أيب العز: " املخالف يف الرؤية اجلهمية واملعتزلة، ومن تبعهم من اخلوارج واالمامية " 

 اتصفات اخلربية عند النجداملطلب الثامن: ال

 :اتعند النجد صفة الوجه-1

 (6)هتا النجدات كسائر اخلوارج أن صفة الوجه هلل جل وعال من الصفات اخلربية الذاتية اليت أولو 

 (7) فاسدة النجدات بتأويالتأولتها  هللاصفة ساق  كذلك:اتعند النجد صفة الساق-2

 (8) كقول اخلوارج يف مسألة الرؤية سواء بسواءقول األزارقة  : اتعند النجد صفة الرؤية-3

                                                           

 . ( 1/290) شرح العقيدة الواسطيةالعثيمني،  (1)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا (2)
 . ( صفة الرؤية عند األزارقة149انظر صفحة )  (3)
 .(  3/15)  ، دط،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (4)
  .( 1/207) ، دط، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز   (5)
 .(125) : صفحةالصفات أتويل يف اخلوارج مجيع اتفاق يف جامعة قاعدة نظر املبحث الثالث:ا  (6)
 . نفس املرجع الذي قبله (7)
 . ( صفة الرؤية عند األزارقة149انظر صفحة ) (8)
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 (1)املعتزلة و  وافقوا اجلهميةو  فاخلوارج ينكرون الرؤية

يردوهنا و نكرون الرؤية يإن اخلوارج ذلك فو وهنا نذكر موقف اخلوارج بصفة عامة يف هذه املسألة، 
 تنزيها هلل أن مستحيلة بزعمهمعقوهلم بزابلة 

قال اإلمام النووي: " زعمت طائفة من أهل البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا تعاىل ال يراه  
   (2)أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقال " 

 (3)ويقول ابن أيب العز: " املخالف يف الرؤية اجلهمية واملعتزلة، ومن تبعهم من اخلوارج واالمامية " 

 :يه أربعة مطالبوفاألزارقة والصفرية، والنجدية آن بني اإلابضية و القر : املبحث الرابع

 :: القرآن عند اإلابضيةاملطلب األول

  قدميا وحديثا يف كتبهم هو مصرحخلق القرآن كما ال ختتلف عن فرقة األم يف قضية  اإلابضية

 (4) وارج مجيعا يقولون خبلق القرآن(يقول األشعري: )واخل 

)وبعد أن حددان مفهوم القرآن والكالم، وضبطنا مواقف جل الفرق يف هذه  اجلعبريي: فرحات يقولو  
 (5)القضااي وعرضنا أدلة اإلابضية والنقلية على أن القرآن خملوق وإن كان البعض منهم يرى غري ذلك(

  (6)قال امللشوطي: )وندين أبن هللا خالق كالمه، ووحيه، وحمدثه وجاعله، ومنزله.(

ن شريعة االسالم تنسخ يف آخر الزمان أو أابح ما نص القرآن " أبابضية قوهلااليزيدية من اإل من عجبو 
 (7) "على حترميه أو حرم ما أابحه القرآن نصا ال حيتمل التأويل فليس هو من أمة االسالم وال كرامة له

                                                           

 .( 2/14)  ، دط،شرح املنظومة احلائية البن أيب داود،  اخلضري (1)
 .(  3/15) ، دط، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (2)
 .( 1/207) دط، ، شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز   (3)
 .( 1/124) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (4)
 . (1/324) ، دط ،احلضاري لبعدا فرحات، (5)
 .( 1/173) ) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (6)
 .( 1/11) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (7)
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ر الزمان نسخ يف آخفرق اإلابضية كفرها أهل العلم لكوهنا تقول أبن شريعة االسالم توبعض 
 وبنيب يبعث من العجم

صحاب طاعة ال يراد هللا هبا أوافرتقت األابضية منها فرقا حفصية وحارثية ويزيدية و "قال األسفراييين 
تباع ابن يزيد بن أنيس ليست من فرق االسالم لقوهلا ابن شريعة االسالم تنسخ يف آخر أواليزيدية منهم 

 (1)"يبعث من العجم وبنيبالزمان 

وندين أبن هللا خالق كالمه ووحيه، وحمدثه وجاعله ومنزله" و" ليس منا من يقول:  : )اجلعبريييقول 
صفة ذات: من جهة أنه متكلم ليس  االوىل إن القرآن ليس مبخلوق" التفصيل يف الشروح كالم هللا:

صفة فعل: من حيث إنه خالق الكالم ويقول السدويكشي يف ذلك ما يلي:" وعندان  الثاينو  أبخرس
معشر االابضية الوهبية أن كالم هللا تعاىل له معنيان: األول: أنه صفة ذاتية كالعلم والقدرة منافية لآلفة 

 (2)مثل اخلرس الثاين: أنه صفة فعلية مبعىن خلق الكالم حيث شاء(

 :كفرا  القرآنشيء من كذيب بالتاإلابضية ترى مطلب: 

فأما الكفر ابهلل فهو الشرك ابهلل وذلك كالتكذيب لشيء من كتب هللا املنزلة  ": اإلابضي الساملي قال
 (3)"وكالتكذيب لنيب من أنبياء هللا، أو رد حرف من كتب هللا 

 ء هللاأن القرآن غري خملوق لكن فيه تفصيل كما سنوضحه إن شا يعتقد منهم منو 

 (4): " ويف العقيدة: ليس منا من قال إن القرآن غري خملوق"اإلابضي سعيد الغيثيقال 

يف  صلى هللا عليه وسلم وعن رسوله جلعز و  السلف الصاحل يسريون على ما جاء عن هللان إ نقد:
يف جمهولة الك وثبات دون خوف من التشبيه فهم يثبتون كل صفة هلل ويقولون أهنا معلومة املعىن الا

ما أثبته ال  تثبتون ما أثبت هللا لنفسه وال يف الصفات مبتدعة  اإلابضية أماو والسؤال عن الكيف بدعة 

                                                           

 . (1/18)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (1)
 .( 1/326)  ، دط ،احلضاري لبعدا فرحات، (2)
 .(1/79)  ، دط ،تلقني الصبيانالساملي،  (3)
 .( 2/250) ، دط ، إيضاح التوحيد بنور التوحيد الغيثي، (4)
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ومع  تثبتوهنا مع أنه مثبت يف القرآن لفظا ومعىنال صفة كالم هللا  كما أن  ،له صلى هللا عليه وسلم نبيه
 أي )إابضي( قولون أن من مل يقل أبن القرآن خملوق فليس منهمتذلك 

ضية خلق القرآن ابضية يف كتبهم يف قإلعلى ما كتبه ا-املتواضع حسب اطالعي- اطلعتملا 
 !كما ذكران آنفا  فمنهم من يثبت هذه الصفة ومنهم من ينفيهايف هذه املسألة  تناقضونيهم انر 

 (1) ينفيها يف "نونيته" كما يف كتابكم "الدعائم"ال فشيخكم يثبت الصفة و

 !أهو اجلهل والبعد عن احلق أم هو التجاهل واهلوى والضالل فمن تتبعون؟

 ن من أشياخكم وهابية حشوية ومشبهة وجمسمة؟! إأم تقولون 

 االابضية؟(2)أطمارفمن تقتفون اي أغرار واي أغمار و 

 ومسألة ،م هللا خملوقالن كإن ولكنهم يقولو  م هللاالن القرآن كأبابضية أن تراهم يقولون إلالغريب من او 
ن املسألة إويقولون  ذلكوهم يقرون ب الصحابة الخلق القرآن مل يقل هبا النيب صلى هللا عليه وسلم و 

على يقني  همله كمع هذا  و  اجلهميةهذه املقولة هم  قاليعلمون أن أول من كذلك و  ،حصلت بعدهم
مقصود ملتابعة  ذن هوإفاحنرافهم ، م يف هذه املسألة احنراف حرفهم هبا اجلهميةالأن الك من أمرهم

عصم اليهودي ألبيد بن افهو سند يوصل إىل منتهاه إىل ل، مياالوسند اجلهمية ليس سندا إس، اجلهمية
  فهل صار سلفكم ليبد اليهودي؟ الذي كان يقول خبلق التوراة

فلماذا اخلوض فيها حىت وصل بكم ، بدعة جهمية الفإذا علمتم أن مسألة القول خبلق القرآن مل تكن إ
" أصل هذه املقالة مقالة التعطيل للصفات إمنا هو مأخوذ عن ألن ةإثبات عقيدة جهم اليهودي إىل

تالمذة اليهود واملشركني وضالل الصابئني؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه املقالة يف اإلسالم أعين 
لك هو اجلعد بن أن هللا سبحانه وتعاىل ليس على العرش حقيقة وأن معىن استوى مبعىن استوىل وحنو ذ

وقد قيل إن اجلعد أخذ مقالته  درهم وأخذها عنه اجلهم بن صفوان؛ وأظهرها فنسبت مقالة اجلهمية إليه
عن أابن بن مسعان وأخذها أابن عن طالوت بن أخت لبيد بن األعصم وأخذها طالوت من لبيد بن 

                                                           

 . (1/92) ، دط ، دعائم اإلسالم ابن النضر، (1)
 !!فتنبه ،العلم ..وال أقصد غريهاعلم ، واألغمار هو قليل اخلربة و وأقصد من قويل أغرار هو صغري العلم، واألطمار هو معدوم ال (2)
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 فيما قيل عد بن درهم هذااليهودي الساحر الذي سحر النيب صلى هللا عليه وسلم وكان اجل األعصم
بقااي أهل دين منرود والكنعانيني الذين  من أهل حران وكان فيهم خلق كثري من الصابئة والفالسفة

  (1)ومنرود هو ملك الصابئة الكلدانيني املشركني "  صنف بعض املتأخرين يف سحرهم

يقول: " إان لنحكي بل قول اجلهمية أخبث من قول اليهود والنصارى حىت كان ابن املبارك 
 (2)كالم اليهود والنصارى وال نستطيع أن حنكي كالم اجلهمية "

ن إأي إن قولكم  ،ليل على الكفر بصفات هللا تعاىلمث إن قولكم خملوق وعدم يف صفات هللا د
لكونكم شبهتم هللا  ،إن أتملتم هذاق دليل على أنكم أنتم )احلشوية( م هللا خملو الم هللا وكالالقرآن ك
يعين أنكم تنفون ، تنكرون هذاال ما نفسيا! وأنتم الم هللا كالفلهذا مسيتم ك، تم يف الكيفيةقعخبلقه فو 
ال بداية له وال م أزيل الفرتون أن هللا تعاىل يتكلم بك م الثابتة يف القرآن واملفصلة يف السنةالصفة الك

م هللا اليعين أن ك فس عند البشرم النالفلهذا قلتم نفساين تشبيها لك وليس حروفا وليس بصوت، هناية
خملوقا يطلق عليه أنه ال م هللا النفسي والذي بني أيدينا ويف صدوران ما هو إالعبارة عن ك الما هو إ

هل القرآن  ل؟ الابضية يف هذه املسألة العقدية منزهني هللا أم جهال ضإلفهل ا حقيقةال م هللا جمازا الك
ابضية ورطة ما استطاعوا اخلروج إلالتقول على ذات هللا اليت جعلت يف ام هللا؟! ما مدى العبارة عن ك

وهنا  فرقة متحريةال هم فع، بشتم من خالفهم ومستهم )حشوية( وهم أوىل هبذه النسب وأهلها المنها إ
جبميع خملوقاته قبل خلقهم؟ فإن قلتم:  اليعين هل هللا عامل أز  عارضا: هل علم هللا أزيل؟ الأسأل سؤا

فنقول لكم:  ،الخرى؟ فإن كانت إجابتكم: ألهل عندكم فرق يف الصفات ازما: ال الفنسأل سؤا نعم
م هللا الفما الفرق إذن بني ك ،صوت وهو قدمي الم هللا نفسيا وبدون حرف و الفإذا كان عندكم أن ك

أمساء هللا حبجة قولكم أن ، متكلم الم و الأم سوف تقولون: إن هللا كان ومل يكن ك وبني ابقي صفاته
وجعلتموها فقط علم على الذات  حدة يف أمساء هللا وصفاتهالوم فهو الكفر احملض فإن قلتم ذلك خملوقة

ابضي أنه يندرج حتت من يقول إن أمساء هللا وصفاته خملوقة مع أزليتها يف إليتبني من سؤال ا، معىن هلا
 فلهذا قالوا خبلق القرآن، عاينتشتمل على أحسن املال فهي ليست حسىن لكوهنا عندهم ، آن واحد

لكوننا نقول أبن أمساء هللا تعاىل  أبن أمساء هللا وصفاته خملوقة واوافقيومل  واسلميمل اجلماعة و  أهل السنة

                                                           

 .( 5/20) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 (12/30نفس املرجع ) (2)
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مساء والصفات فتقول على هللا ألويف هذه الفقرة نصيحة لكل من تدخل يف ا مل تزل هلل تعاىل كما مل يزل
  .إمياناسالم و  ، ملثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان يف قلبكتاب منري  الهدى و  العلم و  بال

ابضية واملعتزلة وغريهم ممن نفى صفات هللا وجعلها إلم اجلهمية واالكفأن  : هلل التوفيقابفأقول و 
م يف الذات اللكونه ك م خطري جداالعلى غري حقيقتها اليت هي واضحة جلية يف القرآن والسنة؛ ك

فمن تكلم يف  وكلف رسوله بتبليغه ذلك فنحن املسلمون قد عرفنا هللا بنفسه بقوله يف كتابههلية ألا
دون  م البشر فقد ضل وكفرالدلة من القرآن والسنة الصحيحة واستند إىل كالهلية بدون االالذات ا

يستند إىل ال م نفسي فقوله الم هللا ولكنه كالالقول خبلق القرآن أو القول أبن القرآن ك حدالتعيني 
م وكذا أمني هللا على وحيه حممد صلى هللا الفاهلل تعاىل قد أطلق لنفسه صفة الك حىت إىل لغة الدليل و 

م ليس الرسوله أن الك الومل يقل هللا و  ،ما نفسياالم كان كالرسوله أبن الكال  ومل يقيد هللا و عليه وسلم
م الحد كائن من كان تقييد كالجيوز  الو  على اللفظ واملعىن البل الوحيني الشريفني قد مش على احلقيقة

يضاح ما أقوله يف هذا قوله تعاىل يف احلديث القدسي وهو إل هللا مبقيدات مل ينزل هللا هبا من سلطان
قال النيب صلى هللا عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: لفظ البخاري وال حديث متفق عليه

 (1)"َأاَن ِعْنَد َظنِ  َعْبِدي يب، َوَأاَن َمَعُه ِإَذا ذََكَرين، فَِإْن ذََكَرين يف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه يف نـَْفِسي ": يقول هللا تعاىل
حد يقيد كالم هللا الجيوز ال فالكالم يف احلديث ذكر مقيدا على نوعني كما هو ظاهر جلي فلهذا 

فكالم هللا إن أطلق أريد به اللفظ واملعىن وليس املعىن   تعاىل فيقول أن كالمه يف القرآن كالم نفسي
: إن من قال أن القرآن كالم هللا  نقول بشفافية حرفنا حقيقة كالم هللا تعاىل ومل ننزهه الإ دون اللفظ و

بل سوف يثبت صفة سلبيه هلل والعياذ  وإمنا ينفيها شاء أم أىب النفسي فهو مل يثبت صفة الكالم هلل
 و سالم أبي صلةالمتت إىل اال فتعاىل هللا عن عقيدة كافرة  فة البكم واخلرس شاء أم أىبابهلل وهي ص

صفة الكالم النفسي هلل ويقولون أن هللا قادر على الكالم النفسي مع  ةء النفاالفكيف يثبت هؤ  الإ
         5 :لكهفا ٱَّٱمه جه ين ىن منخن حن جن يم ىم ُّٱعجزه عن الكالم احلقيقي؟!

هذا إن أتملنا السؤال ! يؤمن بصفة هلل انقصة ومل تكن مث أوجدها هللا بعد العدم؟ ابضي يعين أنهإلفا
عن ال رادة والعلم إلبصفة ا دهميتكلم عن ميف أقل أحواهل مفه يتساؤلون عندما فلهذا، الذي أتملنا منه

 ،ن كيفنقول بقول غري قول أهل السنة الذي أثبتوا بدو ال مع أننا  هذا إن أحسنا الظن به صفة الكالم

                                                           

 .[28: عمران آل]{نفسه هللا وحيذركم}:تعاىل هللا قول باب ،التوحيد كتاب(  121 /9()7405) صحيح البخاريالبخاري،  (1)
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ن هللا خص أبفأنكروا نصوص القرآن الكرمي اليت أثبتت  هلذا قال النفاة إن هللا مل يكلم موسى تكليما
وكذا حممد صلى هللا عليه وسلم فقد كلمه ، نبياءالموسى عليه السالم بكالمه له متميزا عن غريه من ا

 وحرف فهمه صلى هللا عليه وسلمهللا تعاىل يف املعراج وأخذ عن ربه الصلوات اخلمس مشافهة بصوت 
فلو كان كالم هللا تعاىل ملوسى وحممد عليهما الصالة والسالم كالما نفسيا ملا كان ميزة هلذين النبيني 

فاهلل كلم موسى وكلم حممدا عليهما الصالة والسالم بكالم حصل هلما منه  عليهما الصالة وأمت التسليم
فمن أتمل ما ذكرته وقرأه توفيقا ، كما مسعاه منه تبارك وتعاىل  السماع وفهما كالم رهبما وبلغاه للناس

 وابهلل التوفيق أخرجه هللا من الظلمات إىل النور إبذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم وهللا أعلم
 :ارقةز القرآن عند األ املطلب الثاين

تضطرب على فهمه و تشكل و يظهر من انفع ابن األزرق أنه كان جيد يف القرآن أشياء ختتلف عليه 
 ذا ابهلل اعيألنه يتبع متشابه القرآن ىل الشك إلعلها تصل و 

  (1)"  أخبث األقاويل وأبعدها من اإلسالم والسنةق " ر ابن األز  وقول

 مغ جغ مع جع مظ ُّٱ قال رجل البن عباس: إين أجد يف القرآن أشياء ختتلف علي، قال:

 ٰى ين ىنُّٱ ،27الصافات:  َّ ىن من خن حن جن ُّٱ 101املؤمنون:  َّ جف
 رث ُّٱ: فقد كتموا يف هذه اآلية. وقال 23األنعام:  َّمت خت حت جت ُّٱ 42النساء:  َّ ري
فذكر خلق السماء قبل خلق األرض، مث  30- 27النازعات:  َّ يل - إىل قوله - ىث  نث مثزث

 11-9صلت: ف َّحف -إىل -  مب جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ قال:
 نن ُّٱ96النساء:  َّ ىب نب مب زب ُّٱ فذكر يف هذه خلق األرض قبل السماء، وقال تعاىل:

 جع مظ ُّٱ فكأنه كان مث مضى، فقال: 58النساء:  َّ حق  مف ُّٱٱ 56النساء:  َّ ىن
 ىم مم خم حم جم يل ُّٱ يف النفخة األوىل، مث ينفخ يف الصور 101املؤمنون:  َّ مع
 ُّٱفال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون مث يف النفخة اآلخرة ـ، 68الزمر:  َّ خن حن جن  يم

 ىن ُّٱ 23األنعام:  َّ مت خت حت ُّٱ وأما قوله: 25الطور:  َّ مث هت مت خت حت

فإن هللا يغفر ألهل اإلخالص ذنوهبم. وقال املشركون: تعالوا نقول  42النساء:  َّ ري ٰى  ين

                                                           

 .(3/983) ، دط ، مسائل حرب ،الكرماين (1)
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 ُّٱ فعند ذلك عرف أن هللا ال يكتم حديثا، وعندهفختم على أفواههم فتنطق أيديهم  مل نكن مشركني،

األرض يف يومني مث خلق السماء، مث استوى إىل اآلية. وخلق  42النساء:  َّ يل ىل مل
السماء فسواهن يف يومني آخرين، مث دحا األرض، ودحوها أن أخرج منها املاء واملرعى وخلق اجلبال 

 ني ُّوقوله:  30النازعات:  َّ يل ُّٱ واجلمال واآلكام وما بينهما يف يومني آخرين فذلك قوله:
من شيء يف أربعة أايم، وخلقت السماوات فجعلت األرض وما فيها    9فصلت:  َّ جئ يي ىي

مسى نفسه ذلك، وذلك قوله، أي مل يزل كذلك،  96النساء:  َّ ىب نب مب زب ُّٱ يف يومني،
قال ك القرآن، فإن كال من عند هللا.   فإن هللا مل يرد شيئا إال أصاب به الذي أراد. فال خيتلف علي

صار بعد ذلك رأس األزارقة من اخلوارج، وكان احلافظ عقبه: كان هذا الرجل هو انفع بن األزرق الذي 
 (1)جيالس ابن عباس مبكة ويسأله ويعارضه 

املرسالت:  َّري ٰى ين ىن ُّٱ بن عباس عن قوله تعاىلاعن عكرمة قال سأل انفع بن األزرق و 
    و 25الطور:  َّ مث هت مت خت حت ُّٱ وقوله 108طه:  َّ هب مب خب حب ُّٱٱو 35
دم انفع بن قوروى الطرباين من حديث الضحاك بن مزاحم قال  19احلاقة:  َّ  ٰى ين ىن ُّٱ

عدا قريبا من زمزم والناس األزرق وجندة بن عومير يف نفر من رؤوس اخلوارج مكة فإذا هم اببن عباس قا
ة من التفسري ساقها يف قياما يسألونه فقال له انفع بن األزرق أتيتك ألسألك فسأله عن أشياء كثري 

قول  :ابن عباس فقالى ي من هذا الوجه بعض القصة ولفظه أن انفع بن األزرق أتورقتني وأخرج الطرب 
ل فقا 23األنعام:  َّمت خت حت جت  هب ُّٱ وقوله 42النساء:  َّري ٰى  ين ىن ُّٱهللا 

لقرآن فأخربهم افألقي عليه متشابه : إين أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت هلم أين بن عباس 
 ُّٱإال من وحده فيسأهلم فيقولون  إذا مجع الناس يوم القيامة قال املشركون إن هللا ال يقبل:أن هللا تعاىل 

 قال فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم انتهى  23األنعام:  َّ هت مت خت حت جت  هب
وهذه القصة إحدى ما ورد يف حديث الباب فالظاهر أنه املبهم فيه قوله إين أجد يف القرآن أشياء 

ل يف روايته عن معمر عن رجالَرزَاق ختتلف علي أي تشكل وتضطرب ألن بني ظواهرها تدافعا زاد عبد 
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ف فقال ليس بشك ولكنه اختال: قال !أشك يف القرآنما هو؟ : عن املنهال بسنده فقال بن عباس
 إخل....هات ما اختلف عليك من ذلك قال أمسع هللا يقول 

 :أربعة مواضعوحاصل ما وقع السؤال يف حديث الباب 
 نفى املسائلة يوم القيامة وإثباهتا  :األول

 كتمان املشركني حاهلم وإفشاؤه   :الثاين

 خلق السماوات واألرض أيهما تقدم  :الثالث

 اإلتيان حبرف كان الدال على املاضي مع أن الصفة الزمة  :لرابعا

  :هعنرضي هللا بن عباس اوحاصل جواب 

   أن نفي املسائلة فيما قبل النفخة الثانية وإثباهتا فيما بعد ذلك  :األول

 أهنم يكتمون أبلسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم وعن  :الثاين

ومني مث دحا األرض يأنه بدأ خلق األرض يف يومني غري مدحوة مث خلق السماء فسواها يف  :الثالث
لذي مجع به بن عباس ابعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغريها يف يومني فتلك أربعة أايم لألرض فهذا 

 وإماما بني قوله تعاىل يف هذه اآلية وبني قوله واألرض بعد ذلك دحاها هو املعتمد

جواب بن عباس حيتمل كالمه أنه أراد أنه مسى نفسه غفورا رحيما وهذه التسمية مضت ألن  :الرابع
التعلق انقضى وأما الصفتان فال يزاالن كذلك ال ينقطعان ألنه تعاىل إذا أراد املغفرة أو الرمحة يف احلال 

 أحدمها أن التسمية أو االستقبال وقع مراده قاله الكرماين قال وحيتمل أن يكون بن عباس أجاب جبوابني
  (1)"  هي اليت كانت وانتهت والصفة ال هناية هلا

 :زرق ما ذكره ابن كثري أنه قالمن أعجب جدل انفع ابن األو 

حدث يوما عبد هللا بن عباس بنحو هذا، ويف القوم رجل من اخلوارج، يقال له: "انفع بن األزرق"، 
اي بن عباس، غلبت اليوم! قال: ومل؟ قال: إنك وكان كثري االعرتاض على ابن عباس، فقال له: قف 
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خترب عن اهلدهد أنه يرى املاء يف ختوم األرض، وإن الصيب ليضع له احلبة يف الفخ، وحيثو على الفخ 
ترااب، فيجيء اهلدهد ليأخذها فيقع يف الفخ، فيصيده الصيب. فقال ابن عباس: لوال أن يذهب هذا 

ته. فقال له: وحيك! إنه إذا نزل القدر عمي البصر، وذهب فيقول: رددت على ابن عباس، ملا أجب
 (1)" احلذر. فقال له انفع: وهللا ال أجادلك يف شيء من القرآن

 وأنه ليس قدميا األزارقة كغريهم من اخلوارج يقولون خبلق القرآن

 (2)وارج مجيعا يقولون خبلق القرآن( يقول األشعري: )واخل

 األزارقة تقول بظاهر القرآن وال جتيز االجتهاد يف األحكام 

 واختلفت اخلوارج يف اجتهاد الرأي وهم صنفان:" :شعريقال األ

 فمنهم من جييز االجتهاد يف األحكام كنحو النجدات وغريهم.- 1

 .(3)" ومنهم من ينكر ذلك وال يقول إال بظاهر القرآن وهم األزارقة- 2

 قول الصفرية كقول مجيع اخلوارج القرآن عند الصفرية:املطلب الثالث 

فرقة هي و يف القرآن  العجاردةهنا نذكر رأي و  (4)وارج مجيعا يقولون خبلق القرآن( قال األشعري: )واخل
أهنم ينكرون العجاردة   ، دط ، ، دط ، ، دط ،وهي صفريةوأغرب ما حيكى عن فرقة من ال (5) من الصفرية

قصة العشق تكون  وال جيوز أن" قالوا: رآن، ويزعمون أهنا قصة من القصص و القكون سورة يوسف من 
 (7)ومنكر بعض القرآن كمنكر كله(6)"  من القرآن

                                                           

 . (184 /6)  ، دط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (1)
  .(  1/124)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (2)
  .( 1/110) ، دط ،مقاالت نفس املرجع  (3)
 .(  1/124)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري،(4)
 . (4/145)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (5)
 .(  1/128)  ، دط ،امللل والنحل الشهرستاين، (6)
 .(1/265) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (7)
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 (1)"أصحاب عبد الكرمي بن عجرد، وافق النجدات يف بدعهم": قال الشهرستاين

 (3)نالقرآأن يكون حاميم عني سني قاف من  ونجيوز و (2)" القول خبلق القرآن اخلوارجمن أصول "وكذلك 
إن القرآن كالم هللا. وال تقول: " : فيقولون (5)"يفوضون معاين الصفات "  (4))من الصفرية( وجند الواقفة

أصحاب هذا املسلك من الواقفة الذين يقولون ال نثبت وال ننفي هم شر و (6)" خملوق وال غري خملوق
 هم كما قال غري واحد من العلماء من غري 

قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: )من كان منهم حيسن الكالم فهو جهمي، ومن كان ال حيسنه بل كان 
جاهال جهال بسيطا فهو تقام عليه احلجة ابلبيان والربهان، فإن اتب وآمن أبنه كالم هللا تعاىل غري 

  (7)خملوق، وإال فهو شر من اجلهمية(

ثبات إسليمة من صحيحة و واملالحظ أن كل فريق من هؤالء يهدم ما بناه السلف الصاحل من عقيدة "
الصفات ، من غري تكييف، وال متثيل، وأن هللا تعاىل ابئن من خلقه، واخللق ابئنون منه، ال حيل فيهم 

مراد هللا، وآمنت برسول  آمنت ابهلل ومبا جاء عن هللا، على)كما قال الشافعي رمحه هللا :  ،وال ميتزج هبم 
 (8)رسول هللا( هللا، ومبا جاء عن رسول هللا على مراد

وعلى هذا درج السلف وأئمة اخللف رضي هللا عنهم كلهم متفقون على اإلقرار واإلمرار واإلثبات 
ملا ورد من الصفات يف كتاب هللا وسنة رسوله من غري تعرض لتأويله، وقد أمران ابالقتفاء آلاثرهم 

فقال النيب صلى هللا عليه وسلم:  ،واالهتداء مبنارهم وحذران احملداثت، وأخربان أهنا من الضالالت
َها » ْهِديِ نَي، َعضُّوا َعَليـْ

َ
كم وحمَداثت األمور، فإن اِبلنـََّواِجذِ فـََعَلْيكم ِبُسنَّيِت َوُسنَِّة اخلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن امل ، وإايَّ

                                                           

 .(  1/128) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين، (1)
 .( 1/119) ، دط ، مذكرة التوحيد ،عفيفي (2)
 . (5/138) ، دط ، البدء والتاريخاملقدسي،  (3)
 .(  1/55) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
 . (1/11) ، دط ، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية يف ضوء الكتاب والسُّنَّةالقحطاين،  (5)
 ،عز وجل من التوحيدقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا ن ،الدارمي (6)

 . (1/550) ، دط
 . (179/  1) ، دط ،السنة عبد هللا، انظر  (7)
 .  (146 /1) ، دط ، منازل األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد ،السلماسي (8)
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سلك أهل التأويل مسلك النفي شبهوه ابملمتنعات ألن قوهلم يقوم  عندماف  (2)((1)«كلَّ بدعة ضاللةٌ 
 ال جيوزوفاسد و  على نفي النقيضني وهذا ممتنع

فلما اقتصر أصحاب املسلك األول على النفي وامتنعوا عن اإلثبات حبجة أن يف اإلثبات ":قال ابن القيم
الثاين فزادوا يف الغلو وزعموا أن يف النفي كذلك تشبيها له ابملوجودات جاء ابملقابل أصحاب املسلك 

تشبيها له ابجلمادات فمنعوا النفي أيضا مث جاء أصحاب املسلك الثالث فاهتموا أصحاب املسلك 
 نعوذ ابهلل من اخلذالن (3)" الثاين أبهنم شبهوه ابملمتنعات ألن قوهلم يقوم على نفي النقيضني وهذا ممتنع

 القران ألنه من أصوهلم  النجدات كباقي اخلوارج يقولون خبلق :اتعند النجدن آالقر املطلب الرابع 

ومن أصوهلم : "عفيفيالَرزَاق قال العالمة عبد و  (4) وارج مجيعا يقولون خبلق القرآن(يقول األشعري: )واخل
 (5)القول خبلق القرآن" 

مبا يف ذلك نفي مغايرة صفات هللا قد أمجع اخلوارج على تنزيه الذات اإلهلية عن أي شبهة ابحملداثت و "
لذاته، أو زايدهتا عن الذات، وذلك حىت ال يفتح الباب لشبهة توهم تعدد القدماء، وانطالقا من هذا 

حىت ال يؤدي القول "بقدم الكلمة" إىل ما أدى إليه يف املسيحية،  كالم هللا  املوقف قالوا: خبلق القرآن
 (6) "  " عيسى بن مرمي قدمية كاهللابلتثليث؛ ألن "كلمة هللا واعندما قال

 أمنا من أجل اجلدل يف القرآنرضي هللا عنه ال من أجل العلم و  جند أن جندة سأل ابن عباسو 
كتب جندة إىل ابن عباس يسأله عن كذا وعن أشياء، وعن اململوك: أله يف الفيء شيء؟ وعن النساء: "  

                                                           

: "حديث قالو  ،البدع واجتناب ابلسنة األخذ يف جاء ما باب، العلم أبواب (5/44()2676)  ، دط ،سنن الرتمذيالرتمذي،  (1)
ِْهيباأللباين، حسن صحيح". أنظر  ِْغيب واالرتَّ  . (  1/1239) ، دط ، صاِحيُح الرتَّ

 . (1/7)  ، دط ،ملعة االعتقاد ابن قدامة، (2)
 . (1/81) ، دط ، العرش الذهيب، بتصرف انظر (3)
 .(  1/124)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (4)
 .( 1/119) ، دط ، مذكرة التوحيد ،عفيفي (5)
منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقيدة الشقصي، انظر بتصرف و ، ( 23) ، دط ، تيارات الفكر اإلسالميعمارة،  (6)

 ( . 61 /2) ، دط ، اإلسالمية
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ن نصيب؟ فقال ابن عباس: لوال أن أييت أمحوقة هل كن خيرجن مع النيب صلى هللا عليه وسلم؟ وهل هل
 (1)ما كتبت إليه، أما اململوك فكان حيذى، وأما النساء فقد كن يداوين اجلرحى ويسقني املاء"

وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أنه كتب إليه : "قال الشيخ عبد احملسن العباد 
يسأله عن العبد هل يكون له يف الغنيمة شيء وعن النساء هل -اخلوارجوهو من احلرورية من -جندة 

 (2)"خيرجن يف الغزو ويكون هلن شيء؟(

 النجدات جتيز االجتهاد يف األحكامكما أن   

 "واختلفت اخلوارج يف اجتهاد الرأي وهم صنفان: :شعريقال األ 

 فمنهم من جييز االجتهاد يف األحكام كنحو النجدات وغريهم.- 1

 (3) " ومنهم من ينكر ذلك وال يقول إال بظاهر القرآن وهم األزارقة- 2

 الصحيحة الواضحة .وهذا الضالل جزاء من ترك السنة النبوية 

" فإن اخلوارج احلرورية كانوا ينتحلون اتباع القرآن آبرائهم ويدعون اتباع السنن اليت  :ابن تيميةقال 
 (4)يزعمون أهنا ختالف القرآن "

  اخلوارجمطلب: منزلة السنة عند 

ومن عالمات أهل البدع معارضة السنة ابلقرآن وهذه صفة من صفات اخلوارج وغريهم من أهل البدع 
سن  "   و هو يناظر اخلوارج: عمر بن عبد العزيز رمحه هللاعن ابن عبد احلكم قال: قال ف واألهواء

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ووالة األمر من بعده سننا، األخذ هبا اتباع لكتاب هللا، واستكمال 
لطاعة هللا، وقوة على دين هللا ليس ألحد من اخللق تغيريها وال تبديلها، وال النظر يف شيء خالفها، 

                                                           

 .( 4/360) ، دط ، سنن أيب داود، أبو داود (1)
 .( 12/322) ، دط ، شرح سنن أيب داودالعباد،  (2)
 .( 1/110) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (3)
 .( 28/491) ، دط ، موع الفتاوىجمابن تيمية  (4)



164 

 

 سبيل املؤمنني، واله هللا من اهتدى هبا فهو مهتد ومن استنصر هبا فهو منصور، ومن تركها واتبع غري
 (1) ما توىل، وأصاله جهنم وساءت مصريا 

أن ما حرمه الرسول صلى هللا عليه وسلم يف سنته فهو مثل ما حرمه هللا يف  ال ريبو  وال شك
َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِد يَكِرَب اْلِكْنِديِ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، ف ال جيوز التفرقة بينهماكتابه 

ا َعَلى أَرِيَكِتِه، حُيَدَُّث هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحرََّم َأْشَياَء يـَْوَم َخْيرَبَ احلَِْماَر َوَغرْيَُه. مُثَّ قَاَل: " لَُيوِشُك الرَّجِل ُمتَِّكئً 
، َما َوَجدْ  َنُكْم ِكَتاُب اَّللَِّ نَـَنا َوبـَيـْ اَن ِفيِه ِمْن َحاَلٍل، اْسَتْحَلْلَناُه، َوَما َوَجْداَن ِفيِه ِمْن َحرَاٍم، حِبَِديِثي فـَيَـُقوُل: بـَيـْ

ُ تـََعاىَل " ، فُهَو ِمْثُل َما َحرََّم اَّللَّ  (2) َحرَّْمَناُه، َأاَل َوِإنَّ َما َحرََّم َرُسوُل اَّللَِّ

هللا صلى هللا عليه لست اتركا شيئا كان رسول »فعن عائشة، قالت: إن أاب بكر رضي هللا عنه، قال: 
علف ابن بطة على هذا « وسلم يعمل به إال عملت به، وإين ألخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ

هذا اي إخواين الصديق األكرب يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى »بقوله: 
بنبيهم وأبوامره، ويتباهون هللا عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون 
 (3)«مبخالفته، ويسخرون بسنته؟ نسأل هللا عصمة من الزلل وجناة من سوء العمل

 الكرمي كتفاء ابلقرآنفالزعم أبن اال إذا كان هذا يف زمانه فماذا عساان أن نقول يف زماننا؟ 
اخلوارج ومن شايعهم يف  دع منمسة متيز هبا أهل األهواء والب االستغناء على السنة املطهرة لعمري إهناو 

 يا ليت شعري كيف يفهمون القرآن ف احلديثالقدمي و 

 مطلب: إمجاع الصحابة على أن القرآن هو كالم هللا جل وعال

أمجع الصحابة على أن القرآن هو كالم هللا جل وعال، فقد روى البيهقي أن أاب بكر " قال الاللكائي: 
 هب مب خب حب جب هئ ُّٱ راهن قريشا على غلبة الروم، فلما سألوه عن ذلك قرأ هذه اآلايت:

، فلما حدثت الغلبة للروم، قالوا له: من أين أتيت هبذا؟ هل هو 3و 1الروم:  َّ مج حت جت

                                                           

 .( 1/460) ، دط ، الشريعة اآلجري، (1)
لباين )َصِحيح( انظر قال األ ،تعاىل هللا كتاب  على قاضية السنة: ابب (1/473)(606) ، دط ،مسند الدارميالدارمي،  (2)

 .( 1/57) ، دط ، مشكاة املصابيح، التربيزي
 .  (1/245)  ، دط ،اإلابنة الكربى ،بن بطةا (3)
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من عندك أو من عند صاحبك؟ فقال: ليس من عندي وال من عند صاحيب، ولكن هو كالم هللا جل 
الراشدون قالوا: القرآن كالم هللا، وغريهم كـ ابن عمر وابن عباس وكثري من الصحابة،  أيضا: اخللفاء وعال.

كما قال عمرو بن دينار: أدركت تسعة من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون: إن القرآن 
باس: ورأى ابن عباس رجال يدعو فيقول: اللهم رب القرآن اغفر لنا، فقال ابن ع كالم هللا جل وعال

وورد عن عائشة رضي هللا عنها وأرضاها أهنا قالت:  القرآن ليس مبربوب، القرآن كالم هللا جل وعال.
أيضا: من التابعني: ابن  وكان شأين أحقر عند نفسي من أن يتكلم هللا يف شأين من فوق سبع مساوات

ي وأمحد ومالك وابن عيينة وبعدهم الشافع-كبار التابعني وصغار التابعني-املسيب والزهري وأبو حنيفة 
  (1)"والثوري وأبو جعفر املنصور، كلهم اتفقوا على أن القرآن كالم هللا جل وعال غري خملوق 

 وهللا املستعان بيف هذا البا هذا حال سلفنا الصاحل
  :اتوالصفرية، والنجداخلامس: النبوات عند اإلابضية واألزارقة  املبحث

الوقوع وزون على األنبياء جيأهنم إال ن اخلوارج مجيعا على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجا مستقال إ
 .الكبائريف 

وقد حكى أرابب املقاالت عن اخلوارج أهنم جيوزون على األنبياء الكبائر وهلذا ال ": قال ابن تيمية
متواترة زعما منهم على ما قيل أن ال حجة  يلتفتون إىل السنة املخالفة يف رأيهم لظاهر القرآن وإن كانت

إال القرآن وأن السنة الصادرة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ليست حجة بناء على ذلك األصل 
الفاسد إهنم ال يطعنون يف النقل لتواتر ذلك وإمنا يبنونه على هذا األصل وهلذا قال النيب صلى هللا عليه 

رآن ال جياوز حناجرهم" يتأولونه برأيهم من غري استدالل على معانيه وسلم يف صفتهم: "إهنم يقرؤون الق
ابلسنة وهم ال يفهمونه بقلوهبم إمنا يتلونه أبلسنتهم وقال صلى هللا عليه وسلم ملا قال له اتق هللا: 

 ري ٰى ُّٱ "أولست أحق أهل األرض أن يتق هللا" وذلك ألن هللا قال فيما بلغه إليهم الرسول:

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ: بعد قوله 7احلشر: َّهب حئجئ يي ىي  ني مي زي

فبني سبحانه أنه ما هنى عنه من مال الفيء فعلينا أن ننتهي عنه فيجب  7: احلشر َّهب  لك اك
أن يكون أحق أهل األرض أن يتق هللا إذ لوال ذلك لكانت الطاعة له ولغريه إن تساواي أو لغريه دونه 

وقوله صلى هللا عليه وسلم: "شر اخللق واخلليقة" وقوله: وهذا كفر مبا جاء به وهذا ظاهر  إن كان دونه
                                                           

 . ( وما بعده 2/253) ، دط ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،لاللكائيابتصرف انظر  (1)
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"شر قتلى حتت أدمي السماء" نص يف أهنم من املنافقني ألن املنافقني أسوأ حاال من الكفار كما ذكر 
وكذلك يف حديث نزلت فيهم  58التوبة:  َّ يث يب ىب  نب مب زب ُّٱأن قوله تعاىل: 

نزلت فيهم هذا مما ال خالف فيه إذا  106آل عمران:  َّحط حص مس ُّٱ قوله تعاىل أيب أمامة أن
 (1) " صرحوا ابلطعن يف الرسول والعيب عليه كفعل أولئك الالمزين له

 :اإلابضية عند النبواتول املطلب األ

 مهزة، منابجلر صفة حملمد، وهو بال « النيب»)وقوله: : يقول سعيد الغيثي :ابضيةتعريف النيب عند اإل
على سائر املخلوقات. والنيب هو من أوحي إليه بشرع ومل -عليه السالم -النبوة وهي الرفعة لرفعة قدره 

يؤمر بتبليغه، وإن أمر به فهو رسول أيضا، وعليه فالنيب يدخل فيه هو والرسول، وخيتص به وحده إن 
على أفضليته من العلماء ومل خيالف  وقع اإلمجاع-وسلم صلى هللا عليه -وسيدان حممد مل يؤمر ابلتبليغ 

(2)(أفضل منه-عليه السالم -فإنه خرق اإلمجاع، وجعل جربيل  فيه أحد إال الزخمشري
هذا كالم  

 ، وأن هلم ذلك.له متنافر!.. وحيتاج إىٰل نص  ختضع األعناق له، وال وجود

وما الفائدة مث ، ال يبلغونهو  مألنفسهأن هللا تعاىل يوحي إىل أنبيائه مث يكتمونه أن يقال كيف يعقل : نقد
  ؟غ األنبياء أممهمفكم أخربان القرآن بتبليخمالف لقصص القرآن!  لك فإنهذزد على من الوحي؟ و 

 213 البقرة َّ رث    يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ :قال هللا سبحانه
 2املدثر:  َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّٱ :يف حق نبينا صلى هللا عليه وسلم قال أيضاو 
ْرَساُل  َوهِبََذا َحَصَل ؛ َوأَْنِذِر النَّاسَ اْلَعْزِم مَشِ ْر َعْن َساِق  َأيْ " كثريقال ابن     (3)"َصَل اِبأْلَوَِّل النـُّبـُوَّةُ َكَما حَ اإْلِ

 (4)السالمابألنبياء عليهم الصالة و  ولذلك شبه النيب صل ى هللا عليه وسل م علماء أمته
  ألنبياءكااملكلفون ابلدعوة إىل هللا وهم ساسة األمة  وهم فالعلماء ورثة األنبياء 

                                                           

 . (1/184) ،دط ،على شامت الرسول الصارم املسلولابن تيمية،  (1)
 . (1/36) ،دط ،إيضاح التوحيد بنور التوحيد الغيثي، (2)
 .( 261 /8) ، دط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (3)
 . ( 4/75)  ، دط ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (4)
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َكاَنْت بـَُنو ِإْسرَائِيَل َتُسوُسُهُم األَْنِبَياُء، ُكلََّما َهَلَك »فعن َأيب ُهَريـَْرَة َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
كما   عاىلسياسة األمة تقتضي إبالغ الدين والدعوة إىل هللا تف (1)«َنيبٌّ َخَلَفُه َنيبٌّ، َوإِنَُّه اَل َنيبَّ بـَْعِدي

ينفع  السياسة القيام على الشيء مباأصل يفعل احلاكم ابلرعية و  مثل مايتولون شؤون الناس وأمورهم 
  (2)مبا أنبأ هللا به " ينبئ" فالنيب هو الذي ينبئه هللا، وهو  :قال ابن تيمية، الناس

الفرق واقع إمنا و  بليغيف التوالرسول  النيبأنه ال فرق بني هو من جهة نظري، و  يل والذي يظهر
 وهللا أعلمقد ال أييت، و  ،بتشريع جديدقد أييت ، وأما الرسول يف كون النيب مرسل بتشريع رسول سابق

دليل على أن   52احلج:  َّ ني يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ قال ابن تيمية: "فقوله:
رسوال عند اإلطالق؛ ألنه مل يرسل إىل قوم مبا ال يعرفونه، وليس من شرط النيب مرسل، وال يسمى 

الرسول أن أييت بشريعة جديدة؛ فإن يوسف كان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كاان رسولني، وكاان 
 هللا ويل التوفيقو بينهما ملوضوع فهما جيدا تبني له الفرقومن فهم هذا ا  (3)على شريعة التوراة "

 سلم عند اإلابضية:صلى هللا عليه و الشك يف رسالة النيب حكم مطلب: 

اء صلوات هللا عليهم يف اجلملة مث مسع بذكر واحد منهم )ومن آمن ابهلل واألنبي: ابضيإلالرستاقي ا قال
ومن آمن ابلقرآن مث يسمعه يتلى  لك إذا كان يؤمن جبميع األنبياءومل يعلم أنه نيب وسعه ذفشك فيه 

مسع ثالث آايت بنظمهن ألن األنبياء ليس على  أنه ال يسعه جهله إذا شك بعد أن ئا منهشيفجهل 
ألن نظمه معجز ما يتضمن من املعاين أخبار الغيب ومن العذر والقرآن دليل نفسه  أمسائهم أدلة تقطع

أو قال  الزنجأو بالد  لنيب ليس من قريش ولكنه من احلبش أو ليس من مكة ولكنه من الصنيقال إن ا
 إىل بن مرمي صلوات هللا عليهما فال يبلغ به ذلكاإنه مل ميت ولكنه رفع إىل السماء كما رفع عيسى 

 (4)امسه ونسبه ولكنه خيلع ويربأ منه(الشرك إذا أقر إبثبات رسالته و 

                                                           

 .إسرائيل بين عن ذكر ما ابب، األنبياء أحاديث كتاب(  4/169()3455) واللفظ له صحيح البخاريالبخاري،  ،متفق عليه (1)
 .(  2/714) ، دط ، النبوات ابن تيمية، (2)
 . (2/718) ، دط ، النبوات ابن تيمية،بتصرف بسيط انظر  (3)
 .( 2/27) ، دط ، منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقيدة اإلسالميةالشقصي،  (4)
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إن كان الشك يف حق النيب صلى هللا عليه ل فيها تفصيل، وذلك املسألة ليست على اطالقها ب :نقد
موحد أن يؤمن جبميع األنبياء  جيب على كل معلوم من الدين ابلضرورة، بلوسلم فهذا كفر صريح ألنه 

أصل النجاة والسعادة، فمن مل حيقق هذا الباب اضطرب عليه ابب اهلدى "والرسل ألن اإلميان هبم 
 (1)" اخلطأ والصوابوالضالل، واإلميان والكفر، ومل مييز بني 

"وكذلك من أضاف إىل نبينا صلى هللا عليه وسلم تعمد الكذب فيما بلغه وأخرب قال القاضي عياض: 
به، أو شك يف صدقه، أو سبه، أو قال: إنه مل يبلغ أو استخف به، أو أبحد من األنبياء، أو أزرى 

 (2)فهو كافر إبمجاع" أو حاربهنبيا أو قتل  أو آذاهم عليهم

 (3)ابن جنيم: "ويكفر إذا شك يف صدق النيب صلى هللا عليه وسلم "قال 

قال ابن القيم: " وأما كفر الشك فإنه ال جيزم بصدقه وال يكذبه، بل يشك يف أمره، وهذا ال يستمر 
شكه إال إذا ألزم نفسه اإلعراض عن النظر يف آايت صدق الرسول صلى هللا عليه وسلم مجلة، فال 

إليها، وأما مع التفاته إليها، ونظره فيها فإنه ال يبقى معه شك، ألهنا مستلزمة يسمعها وال يلتفت 
 (4)للصدق، وال سيما مبجموعها، فإن داللتها على الصدق كداللة الشمس على النهار"

بلغه بعض أعالم نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ودالئل نبوته، ولكن من كان جاهال و وأما 
 (5)نايف ذلك فهؤالء جهادهم ابلعلم والبيان دون السيف والسنان عورض ذلك عنده بشبهات ت

" اجلهل نوعان: جهل يعذر فيه اإلنسان، وجهل ال يعذر فيه. فما كان انشئا عن  :قال ابن العثيمني
تفريط وإمهال مع قيام املقتضي للتعلم؛ فإنه ال يعذر فيه، سواء يف الكفر أو يف املعاصي. وما كان انشئا 

ن هذا عن خالف ذلك، أي أنه مل يهمل ومل يفرط ومل يقم املقتضي للتعلم أبن كان مل يطرأ على ابله أ
الشيء حرام؛ فإنه يعذر فيه، فإن كان منتسبا إىل اإلسالم؛ مل يضره، وإن كان منتسبا إىل الكفر؛ فهو 
كافر يف الدنيا، لكن يف اآلخرة أمره إىل هللا على القول الراجح، ميتحن؛ فإن أطاع دخل اجلنة، وإن 

                                                           

 .(1/507) ، دط ، النبوات ابن تيمية، (1)
 .( 2/608) ، دط ، بتعريف حقوق املصطفى الشفاالسبيت،  (2)
فاةا النـُّْعماانِ ابن جنيم،  (3) ِنيـْ  . (1/161) ، دط ، اأْلاْشبااُه واالنَّظاائُِر عالاى ماْذهاِب أايبْ حا
 . (1/347) ، دط ، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (4)
 .( 1/240) ، 2، طبدل دين املسيحجلواب الصحيح ملن اابن تيمية، (5)
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خيطر بباله أن هذا الشيء عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ومل 
 (1)حرام، أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذر"

 وكفر نعمة بعض اإلابضية يقسم الكفر إىل كفر شرك :الكفر عند اإلابضية أقساممطلب: 

 ن الكفر عند اإلابضية ينقسم إىل كفر شرك وإىل كفر نعمة ومثل لكال النوعنيإ ":االابضي الساملي قال
ابلتكذيب بشيء من كتب هللا أو تكذيب بنيب من أنبيائه، أو رد حرف أبمثلة، فمثل لكفر الشرك ابهلل 

 لعه يغمز ويلمز إىل شيء. (2)"  من كتب هللا، وكإنكار املوت والبعث أو احلشر أو احلساب أو اجلنة

الساملي ال يكفر مبجرد وهنا نالحظ أن  اإلابضي ة وقعوا يف التناقض حيث أن أصل فيهم التكفري وهنا 
أما الكبائر الظاهرة كالزان والراب وأكل امليتة وحلم ارتكاب الكبائر وقد صرح ذلك يف موطن آخر فقال: "

 (3)اخلنزير وقتل النفس احملرمة إىل غري ذلك من األفعال احملرمة بنص الكتاب والسنة وإمجاع األمة "

اإلميان مجلة واحدة  اخلوارج الذين يرون أن صحيح يف هذه املسألة خالف فيها اإلابضية سائر
افرا وخملدا يف النار يف كال يتبعض وأن العبد يكفر ويذهب إميانه مبجرد مواقعته للذنب ولكن يسمونه  
 افر كفر نعمة ومنافقا.كاآلخرة إال أن اإلابضية مع موافقتهم للسلف يف احلكم لكنهم يسمون املذنب  

خجل يقول تبغورين: "والذي خنلص إليه من وراء ذلك هو أن  اإلابضي ة  أما أصل اإلابضية يصرحون بالو 
  (4)كاملعتزلة يقولون خبلود مرتكب الكبرية يف الن ار إذا مل يتب، وليس هلل أن يعفو عنه حتقيقا لوعيده "

عدل وصدق ابن أيب العز حيث يقول:" وكل من دائما هم ذيل وأفراخ وأتباع املعتزلة واجلهمية إبقرارهم، 
  (5)" ل أمره إىل احلرية والضالل والشكعن الكتاب والسنة إىل علم الكالم املذموم فيؤو 

لكتاب والسنة وأقبل هذا جزاء من ترك او  مضل إن كان عاملا هبا فهو مغضوب عليه، وإال فهو ضالف
 على الكالم

                                                           

 . (1/173)  ، دط ،القول املفيد على كتاب التوحيدالعثيمني،  (1)
 .( 127 - 123) ، دط ، تلقني الصبيانالساملي،  (2)
 . (1/81نفس املرجع ) (3)
 .( 1/26) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (4)
 .(177) ، دط ، الطحاويةشرح ابن أيب العز، بتصرف بسيط  (5)
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 :تماد اإلابضية على أحاديث موضوعةاعمطلب: 

ا تتعامل سلفها إىل خلفها ال حتسن التعامل مع األحاديث النبوية فإهناإلابضية من أول ظهورها من 
والنظر يف صحيحها دراسة األسانيد قواعد و خلدمة املذهب ال على أساس  معها مبجرد التقليد ودفاعا

قال: قال رسول  عنهعن علي رضي هللا  :موضوعاحديثا مثال ذكرون يوسقيمها من حيث القبول والرد ف
ال يروى عن علي  (1)«ومن سب أصحايب جلد من سب األنبياء قتل» عليه وآله وسلم: هللا صلى هللا

   (2)إال هبذا اإلسناد تفرد به ابن أيب أويس 

 :عليه وسلم وأنه خامت األنبياء قرار اإلابضية بنبوة النيب صلى هللاإ

خامت النبيني إىل اجلن واإلنس بن عبد هللا  )وأنه تعاىل بعث رسوله النيب األمني، حممد :اجليطايليقول  
أمجعني، فنسخ بشريعته مجيع الشرائع املتقدمة إال ما ال ينسخ، من التوحيد ومكارم األخالق، فختم به 
األنبياء، وفضله على مجيع أوليائه من األنبياء واألصفياء، ومنع سبحانه كمال التوحيد الذي هو قوله: 

 (3)ة لرسول هللا، وألزم اخللق تصديقه يف مجيع ما قاله وأخرب عنه(ال إله إال هللا، ما مل تقرتن به الشهاد

 (4)وقال أيضا: " كل حبسب اجتهاده مث استثىن من مجلة ما ينال ابالكتساب النبوات"

ابألمر من هللا وليس  تفضال ياءباألنحيث ترى إرسال الرسل و  وأخريا جند اإلابضية ختالف املعتزلة
 وهللا املستعان تقول أبن بعثة األنبياء واجبة على هللا تعاىل ن املعتزلة حني أ، يفمكتسب

 :شواذ بعض فرق اإلابضية عن أصلهم األم يف مسألة النبوةمطلب: 

تزعم أن هللا سيبعث نبيا من "  ، أتباع يزيد بن أيب أنيسةوهي من فرق اإلابضية من عجب اليزيديةو 
من عرف هللا تعاىل " ابضية : إلاملقدام من ا يبأوقالت احلفصية وهم أصحاب حفص بن  (5) "العجم 

وكفر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فهو كافر وليس مبشرك وإن جهل هللا تعاىل أو جحده فهو حينئذ 
                                                           

 .( 372 /1) ، دط ، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةاأللباين، انظر موضوع،  (1)
 . ( 393 /1) ، دط ، الروض الداين )املعجم الصغري(الطربري،   (2)
 . (1/2)  ، دط ،عقيدة التوحيد، يطايلاجل (3)
 . ( 1/130) ، دط ، هبجة األنوار ،الساملي (4)
 .( 3/361) ، دط ، االعتصام الشاطيب، (5)
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ابضي املنافقون على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا رث اإلامشرك وقال بعض أصحاب احل
محاقاهتم قول بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد فإنه كان  كانوا موحدين هلل تعاىل أصحاب كبائر ومن

يقول كل ذنب صغري أو كبري ولو كان أخذ حبة خردل بغري حق أو كذبة خفيفة على سبيل املزاح فهي 
شرك ابهلل وفاعلها كافر مشرك خملد يف النار إال أن يكون من أهل اجلنة وهذا حكم طلحة والزبري رضي 

اقاهتم قول عبد هللا بن عيسى تلميذ بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد املذكور هللا عنهما عندهم ومن مح
فإنه كان يقول إن اجملانني والبهامي واألطفال مامل يبلغوا احللم فإهنم ال أيملون البتة لشيء مما ينزل هبم من 

 (1)"  العلل وحجته يف ذلك أن هللا تعاىل ال يظلم أحدا

 (2)رجل يدعى زيد بن أيب أبيسه  ابضية رئيسهمفرقة من اإلأن )  أيضا ما قرأتمن أعجب و 
وهو غري احملدث املشهور كان يقول إن يف هذه األمة شاهدين عليها هو أحدمها واآلخر ال يدري من 
هو وال مىت هو وال يدري لعله قد كان قبله وإن من كان من اليهود والنصارى ال يقول ال إله إال هللا 

العرب ال إلينا كما تقول العيسوية من اليهود قال فإهنم مؤمنون أولياء هللا تعاىل وإن حممد رسول هللا إىل 
ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى وأن دين اإلسالم سينسخ بنيب من العجم أييت 

ل بشيء من إال أن مجيع األابضية يكفرون من قاخر ينزل عليه مجلة واحدة بدين الصابئني وبقرآن آ
 (3)(ؤن منه ويستحلون دمه ومالههذه املقاالت ويرب 

وهذا الرد منهم هلم به  قةال عالو نه ال صلة أتزعم األقوال و ه هذهذه احلقائق و عجهم ز وبعض اإلابضية ت
 شذال مينع أن يو ألمور األن العربة ابحلقائق وعواقب  بل هو هروب من احلق،ال يسلم هلم غري مقنع و 

وعلى العقائد اآلراء و ي ة ألنه جتمعهم ابقتاثبوتبقى نسبتهم إليهم  اإلابضيةعن عامة األشخاص بعض 
 أعلم هللا وال غري  سيب، ويكون التمييز بينهما متييز نابقي اخلوارجابضية كرأي اإلهذا يكون رأي 

 :املطلب الثاين النبوات عند األزارقة

 الكفر على األنبياء قبل البعثة وبعد البعثة   جتوزاألزارقة  

                                                           

 .( 4/146) ، دط ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (1)
 . (1/527) ، دط ، املعرفة والتاريخ ،أبو يوسف: نه مشهور ابلتحديث أنظركذا يف األصل ولعله ابن أيب أنيسة أل  (2)
 .( 4/144) ، دط ، الفصل يف املللنفس املرجع  (3)
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ه فقالوا: ممكن للنيب أن يبعث واألزارقة جوزوا الكفر على األنبياء قبل البعثة وبعد البعثة "قال القامسي: 
ألمة على عصمة األنبياء من الكفر قبل النبوة وبعدها، غري اوقد أمجعت ربه ابلرسالة ويبلغها مث يكفر. 

 (1)"اخلوارج جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر، فلزمهم جتويز الكفر أن األزارقة من

 :الكفر على األنبياء أبدلة واهية استدلت األزارقة جبوازو 
عثة وبعدها استدلوا بقوله تعاىل: واألزارقة الذين قالوا جبواز الكفر على األنبياء قبل الب": قال ابن كثري

ة يعزر ويؤدب، أمحد قال: من قال بكفر النيب قبل البعثواإلمام  7الضحى:  َّ جئ يي ىي ُّٱ
أما قول هللا عز وجل: و هللا عليه وسلم على دين قومه قط  وهذا القول قول سوء، فلم يكن النيب صلى

مبعىن: لضالل افيأيت يراد به أشياء  فإن الضالل يف اللغة يطلق و 7: الضحى َّ جئ يي ىيُّٱ
 يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خلُّٱٱكقوله  (فهدىووجدك ضاال ): قوله تعاىل االضمحالل

 52: الشورى َّٱميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
   مكة وهو صغري مث رجع ومنهم من قال إن املراد هبذا أن النيب صلى هللا عليه وسلم ضل يف شعابـ 1

وقيل إنه ضل وهو مع عمه يف طريق الشام، وكان راكبا انقة يف الليل، فجاء إبليس فعدل هبا عن ـ 2
 (2)" .الطريق، فجاء جربيل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إىل احلبشة، مث عدل ابلراحلة إىل الطريق

اعيا أي: لست تعرف إمياان مس 52الشورى:   َّٱمن خن حن جن يم ىم مم  ُّٱ وكقوله تعاىل:
الشورى:  َّ جم يل ُّٱ 52الشورى:  َّ جه ين ىن ُّ من جهة الكتاب، وال إمياان عقليا من جهة

لرسالة ابإلهلام مرة، واب 52الشورى:  َّ خي حي ُّٱ 52الشورى:  َّ جي يه ىه مه جه ُّ 52
 أخرى كما هديناك. 

بار حبولك وقوتك وقضية اعتوقيل: مل يكن فيما مضى من الزمان يعرف القرآن، وال اإلميان السماعي  ـ3
 (3)" طبيعتك 

                                                           

 . (5/150) ، دط ، حماسن التأويل ،القامسي (1)
 . (8/413) ، دط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري،   (2)
 . (2/554) ، دط ،دارُْج الدُّرر يف تاِفسرِي اآلِي والسُّوار ،اجلرجاين (3)
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وقيل أي لست عاملا هبذه العلوم اليت ال تعرف إال ابلوحي، فهداك إليها وعلمكها مبا أوحى إليك  ـ4
 (1)" من هذا القرآن العظيم 

جوزوا الكفر عليهم، -عليهم ما يستحقون -ال األزارقة من اخلوارج، فإهنم وال يكاد يقول بذلك إ" 
 (2)" قبل البعثة كما قال به مجع.وحاشاهم! فما دونه أوىل ابلتجويز، وإن كان صدوره 

)وأما ما كان من املعاصي القولية والفعلية اليت ال داللة للمعجزة على عصمتهم عنها،  :قال اآلمدي
فما كان منها كفرا فال نعرف خالفا بني أرابب الشرائع يف عصمتهم عنه، إال ما نقل عن األزارقة من 

 (3)( أنه يكفر بعد نبوتهنيب علم هللااخلوارج أهنم قالوا جبواز بعثة 

ا على نبينا صلى هللا عليه فلم يتعرفو  ملا ابتعدوا عن اهلدى أضلهم هللاوهنا يظهر لنا جليا أهنم 
مبسيح الضاللة األعور  كما أضل اليهود فاختلط عليهم مسيح اهلدى عيسى ابن مرمي عليه السالم  وسلم

 نعوذ ابهلل من ضالل املغضوب عليهم والضالني الدجال

  :الصفريةند عالنبوات  املطلب الثالث

ساءة وسوء األدب ويتهمون عليهم الصالة والسالم هي يف غاية اإلهللا تعاىل الصفرية يف أنبياء عقيدة 
 بعض النبيني أبهنم خاضوا يف القضاء والقدر

أن يكون هللا تعاىل علم علما، فجعله كتااب، - يعين الصفرية-)ما ينكر هؤالء حممد بن سريين قال: قال 
 (4)وقد قيل: إن بعض األنبياء كان يسأل هللا تعاىل عن القضاء والقدر فمحي من النبوة(

كما يعتقدون أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا بعث لزم مجيع الناس اإلميان به وان مل يعرفوا 
ألهنم ال يعذرون أحد قبل أن يبلغه شيء من ذلك مات كافرا مات جاء به من الشرائع فمن  مجيع ما

                                                           

 . (2/203)  ، دط ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنة ،الشنقيطي (1)
 .( 1/491) ، دط ، جالء العينني يف حماكمة األمحدين ،اآللوسي (2)
 .( 1/170)  ، دط ،اإلحكام يف أصول األحكام ،اآلمدي (3)
 .(30/130) ، دط ، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن (4)



174 

 

)وقالت طائفة من الصفرية أن النيب صلى هللا عليه : قال ابن حزم ابجلهل وهو عني الغلو والتناقض
وسلم إذا بعث ففي حني بعثه يف ذلك الوقت من ذلك اليوم لزم مجيع أهل املشرق واملغرب اإلميان به 

 (1)مجيع ما جاء به من الشرائع فمن مات منهم قبل أن يبلغه شيء من ذلك مات كافرا(وان مل يعرفوا 

 مع جتويزهم صدور الذنوب عن األنبياء عليهم الصالة والسالم

من اخلوارج أهنم قضوا أبن كل ذنب يوجد فهو كفر (2)وما نقل عن الفضلية )الصفرية() قال اآلمدي:
 (3)(، فكانت كفراالذنوب عن األنبياء مع جتويزهم صدور

منعت األمة وقوع الكفر من األنبياء عليهم الصالة والسالم، إال الفضيلية من اخلوارج ": انوقال أبو حي
صلى هللا عليه  فهم قد جوزوا الكفر على النيب (4)وقع منهم ذنوب والذنب عندهم كفر " قالوا: وقد

 وهلم الويل مما يصفون.، ، فهذا بطريق الالزم هلم ألن كل معصية عندهم كفرسلمو 

)وما حيكى عن الفضلية )يعين الصفرية( أهنم جوزوا الكفر على النيب، فهذا بطريق الالزم : ابن تيميةقال 
هلم ألن كل معصية عندهم كفر، وقد جوزوا املعاصي على النيب، وهذا يقتضي فساد قوهلم أبن كل 

زم املذهب ال جيب موا أن يكون النيب كافرا، والمعصية كفر وقوهلم جبواز املعاصي عليهم، وإال فلم يلتز 
   (5)(أن يكون مذهبا

سوء و  عليه وسلم ومن عجب ما جيرأ به املهلب بن أيب صفرة التميمي على رسول هللا صلى هللا
 . أدبه قوله الساقط أنه حيب عائشة رضي هللا عنهما لغري الدين

                                                           

 .( 4/145)   ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (1)
 ( 1/170) اإلحكام يف أصول األحكام ،(انظر اآلمدي 5/54)  الفصل يف امللليف  ذكرهم ابن حزم اخلوارجفرقة من  الفضيلية (2)
 .( 1/170) ، دط ، اإلحكام يف أصول األحكام (3)
نقيطي يف تفسريه أضواء البيان، املنياوي  (4)  .( 2/436)  ، دط ،اجلموع البهية للعقيدة السلفية اليت ذكرها العالمة الشِّ
   .( 2/418) ، دط ، منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (5)
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على ما ينكح له من النساء فذكر احلسب واملال : ) وقد نص النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن حزم
واجلمال والدين وهني صلى هللا عليه وسلم عن كل ذلك بقوله فعليك بذات الدين تربت يداك فمن 
احملال املمتنع أن يكون حيض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط مث يكون هو عليه السالم خيالف 

ه عليه السالم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على ذلك فيحب عائشة لغري الدين وكذلك قول
سائر الطعام ال حيل ملسلم أن يظن يف ذلك شيئا غري الفضل عند هللا تعاىل يف الدين فوصف الرجل 
امرأته للرجال ال يرضى به إال خسيس نذل ساقط وال حيل ملن له أدىن مسكة من عقل أن مير هذا يف 

عن املقدس املطهر البائن فضله على مجيع الناس صلى هللا عليه وسلم ابله عن فاضل من الناس فكيف 
ولوال أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من زماننا وهو املهلب بن أيب صفرة التميمي صاحب 
عبد هللا بن إبراهيم األصيل أنه أشار إىل هذا املعىن القبيح وصرح به ما انطلق لنا ابإلمياء إليه لسان 

 (1)نكر إذا ظهر وجب على املسلمني تغيريه فرضا على حسب طاقتهم وحسبنا هللا ونعم الوكيل(ولكن امل

 دعى ابلنبوة كأيب صبيح رأس الصفريةتبعض من الصفرية من جترأ و 

ويقال أيضا إنه تنبأ  )القائم بدعوة الصفرية( وبقي طريف أبو صبيح قائما أبمرهم" :قال ابن خلدون
وشرع  مث انسلخ من آايت هللا، وانتحل دعوى النبوة هلك وويل مكانه ابنه صاحلمث  وشرع هلم الشرائع

وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو  هلم الداينة اليت كانوا عليها من بعده، وهي معروفة يف كتب املؤرخني
من يسمي منها سورة الديك وسورة اجلمل وسورة الفيل وسورة آدم وسورة نوح وكثري  عليهم سورا منه

وفيها العلم العظيم بزعمهم حرم فيها  األنبياء، وسورة هاروت وماروت وإبليس، وسورة غرائب الدنيا
وكانوا يسمونه صاحل املؤمنني كما حكاه البكري عن زمور  وكانوا يقرءونه يف صلواهتم وشرع قص وحلل

من قبل ملكهم أيب عيسى بن صاحل بن هاشم بن وراد الوافد منهم على احلاكم املستنصر اخلليفة بقرطبة 
بن أيب األنصاري سنة اثنتني ومخسني وثالمثائة وكان يرتجم عنه جبميع خربه داود بن عمر املسطاسي 

وكان ظهور صاحل هذا يف خالفة هشام بن عبد امللك من سنة سبع وعشرين من املائة الثانية من  :قال
نتحل ذلك عنادا وحماكاة ملا بلغه شأن النيب قد قيل إن ظهوره كان ألول اهلجرة، وأنه إمنا ا و اهلجرة

                                                           

 .( 4/99)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (1)
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وأن عيسى  مث زعم أنه املهدي األكرب الذي خيرج يف آخر الزمان صلى هللا عليه وسلم واألول أصح
وأن امسه يف العرب صاحل ويف السراين مالك ويف األعجمي عامل ويف العرباين  يكون صاحبه ويصلي خلفه

 (1)ليس بعده نيب" روبيا ويف الرببري وراب ومعناه الذي

 ن على األنبياء الكبائر النجدات كغريهم من اخلوارج جيوزو  :اتالنجدبوات عند الناملطلب الرابع 

 (2)" وقد حكى أرابب املقاالت عن اخلوارج أهنم جيوزون على األنبياء الكبائر " :ابن تيميةقال 

أنه من وقع يف و  يه وسلمهللا ع كما أهنم جيعلون أمر دينهم معرفة هللا تعاىل ومعرفة رسوله صلى
 مبعىن ليس عندهم من يعذر ابجلهل الكفر وقع الكفر عليه

 :)وذهبت النجدات إىل أن الدين أمران :قال الشهرستاين

  (3)أحدمها: معرفة هللا تعاىل ومعرفة رسله عليهم الصالة والسالم وحترمي دماء املسلمني

  (4)لة فهذا واجب على اجلميع واجلهل به ال يعذر فيه(واإلقرار مبا جاء من عند هللا مجوالثاين: 

لنبيني والصديقني والشهداء افنسأل هللا العظيم أن يهدينا الصراط املستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
 والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.

 :مطالب أربعةيه ف النجديةاملبحث السادس: السمعيات عند اإلابضية واألزارقة والصفرية و 

 خرعقيدة اإلابضية يف اليوم اآل :املطلب االول

 دائمتان ال تفنيان أبدا ابضيون وجود اجلنة والنار وأهنمااإليثبت : النارأوال: ابلنسبة للجنة و 

                                                           

 .( 6/286) ، دط ، ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ابن خلدون، (1)
 .( 1/184) ، دط ، شامت الرسولعلى  الصارم املسلولابن تيمية،  (2)
 املقصود ابملسلمني عندهم املوافقون هلم يف مذهبهم. (3)
 .( 1/124)  ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين،ـ  (4)
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ندين أبن اجلنة والنار دائمتان يف اجلنة، وأهل النار يف النار و )وندين بتخليد أهل اجلنة قال امللشوطي: 
 . (1)ال تفنيان أبدا(

عذاب القرب تناقضتم فيه.. فقال إمامكم مخيس العدوي: )ولذلك وجد يف أما : َثنيا عذاب القرب
انتهى من  (2)يقول به ومن يتوقف فيه(ال املذهب على طول خطه العقدي من يقول بعذاب القرب ومن 

 منهجكم اإلابضي 

يعرفوهنا فضال ال مع أن "مسند الربيع" فيه أحاديث يف مسألة عذاب القرب فهم حىت كتبهم األصولية 
" قَاَلْت َعاِئَشُة: َوأََمَرُهْم َأْن يـَتَـَعوَُّذوا ِمْن َعَذاب قال على سبيل املثال ذكر الربيع بسنده عن أن يقرؤوهنا 

 هللا املستعانوإىل غري ذلك  (3)" ْن يـُْثِبُت َعَذاَب اْلَقرْبِ.قَاَل الرَّبِيُع: وََكاَن َجاِبٌر ممَّ و  اْلَقرْبِ.

 البعض اآلخروذهب سائر فرق اخلوارج وافقوا  فقد بذلكو  فبعضهم ينكرهيف إثبات عذاب القرب أما و 
 (4)وضعفه بعض األئمة ابلوهن   وأما عذاب القرب ثبت جابر : قال النفوس، ذلك إىل إثبات

فالذي ذكروا جاء يف حديث مشهور غري منكور، واختلف )وأما ضغطة القرب وعذابه:  :قال امللشوطي
 الناس يف تفسريه فقال بعضهم: إمنا عذاب القرب يف أهل الكفر والنفاق، وليس هو ألهل التقى

: إن ضغطة القرب وعذابه عند معاينة امللك إن كان  وقال بعضواإلخالص، وهو الصحيح واحلقيق 
، ومجع عليه  امللك بسوء البشارة وما مل يره قط من الفظاعة والغلظة  سخط هللا أتى " أهل"امليت من 

العذاب حسرة املوت وفراق األحباب ودنياه وما يرى مما يصري إليه من العذاب واهلوان اهلون، وذلك 
أي اجتمعت   30 - 29القيامة:  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱقول هللا: 

 (5)الشدة ابلشدة.(
 (6))واخلوارج ال يقولون بعذاب القرب وال ترى أن أحدا يعذب يف قربه(: األشعري قال

                                                           

 .( 1/173) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (1)
 . (39) ، دط ، ابضيإلاملنهج الدعوي ا ،مخيس (2)
 .(279و1/250) (1/211( )1/210( )1/132( )1/122)( 1/53) اجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند الربيعالربيع، انظر  (3)
 .( 27)  ، دط ، منت النونية ،لبسيتاانظر  (4)
 .( 1/164) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (5)
 .( 1/111) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (6)
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، وعائشة رضي هللا بن زيد)وبعضهم يثبتون عذاب القرب، ويروون ذلك عن جابر : يقول امللشوطي
آل  َّ زي ري ٰى ين ىن نن منُّ ولعل معىن هذا يف اآلخرة كما قال يف الشهداءعنهما. 
الناس أهنم يسمونه من أهل القرب إذا أشرف على املوت. ويسمون امليت واحتجوا بقول  169عمران: 

 ام يل ىل مل يك ُّٱ :من أهل اآلخرة، ألنه انقطع من الدنيا عمله وسعيه كما قال هللا تعاىل

 169آل عمران:  َّٱحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن مم
املشركني إذ قالوا للمسلمني: يعين سريزقون وحييون يف اآلخرة، ويستبشرون فيها، ردا لقول  170 –

قتلتم أنفسكم ابطال: ال جنة حتيون فيها وال انرا تتقون أملها. فنسبهم هللا إىل ما إليه تصري عاقبتهم: 
 (1)ألن كل ما هو آت قريب عند هللا كأنه أتى وجاء.(

 :: أما ابلنسبة للميزانَثلثا

ابه. وقال أهل الشفاعة، وضغطة القرب وعذيقول امللشوطي :)مث اختلف الناس يف امليزان، والصراط، و 
يف الضغطة وغريها: إنكم أنكرمت هذه املعاين تكذيبا علينا. وقلنا: من أنكر هذه احلديث واحلشوية 

عة، وامليزان متلوان عليها، الشفافر وضل ضالال بعيدا، ألهنا جممع املعاين على حسب ما ذكره هللا فقد ك
الصراط مضروب على جسر جهنم كحد السيف، فوصفوه  : إنواحلشويةوقال أهل احلديث يف القرآن 

كما يعقلون، فيمر الناس عليه بعضهم كالريح العاصف، واآلخر كالربق الالمع، واآلخر كأسرع الدواب، 
واآلخر يضبط على بطنه، واآلخر ساقط يف النار. وهذا من تزيني الشيطان هلم يف أحاديثهم، وكيف 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ بعد قول هللا عز وجل سلمنييكون هذا يف امل

أم كيف  102األنبياء: َّ َّ جن يلىل مل خل ُّٱ وقال: 86 – 85مرمي:  َّزي ري ٰى
يونس:  َّ جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱ لى بطنه وقد قال هللا يف كتابه:يكون املؤمن مضبطا ع

هلل. ولكن األمر وليس األمر على ما وصفته احلشوية واحلمد  ا وصفهم به من الغضارة والنضرةوم 62
فوصفوا ذلك  6الفاحتة:  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ: ل هللا وعلمه ألوليائه إذ قالواكما قا

 رث ُّٱ يعين دين األنبياء عليهم السالم: 7الفاحتة:  َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ الصراط ونعتوه، قالوا:

 زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱ وقال: 58مرمي:  َّ ىف يث ىث نث مث  زث

                                                           

 .(  1/165) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (1)
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 َّ نت مت  زت رت ُّٱ الرجيم املريدقال الشيطان و 153األنعام:  َّ ىت نت  مت
يعين أن خيذهلم عن دين هللا وطاعته، وأما اآلخرة ليس للشيطان فيها حكم على أحد  16األعراف: 

ولكن الصراط املستقيم دين هللا القيم الذي افرتض هللا على عباده، والعدل الذي أنزله. وهو دقيق ال 
الدقيقة،  ضبته، والشفرة الرقيقةحبد السيف املرهف و  ولذلك شبهوه امللك، وال اهلوى وال الشهواتيوافق 

 (1)(ة النافذة، مع عون هللا وتوفيقهوالنهى والبصري  ال مييزها إال ذو احلجة
 تعان ، دط ،هللا املسخبط ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ومتمتأول مسكني و 

 عصاة لتنفيه على الألهل التقوى و تثبت الشفاعة فإن اإلابضية : أما ابلنسبة للشفاعة: رابعا

 (2)قد قال رب العال فيها وقد فصال  ... اوما الشفاعة إال للتقي كم قال الساملي:

 (3) أثبت فيها هذه املسألةرواايت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم حمشو بالربيع مسند و 

 تتخبط يف أتويلهامليزان و فإن اإلابضية تنكر  :امليزانخامسا 

 جن ُّٱقه يوم امليزان الذي بني هللا خللقه هو العدل، واحلق الذي وضعه بني خل)إن يقول امللشوطي :

 ُّٱوقال: 3املمتحنة:  َّ منزن رن مم امُّ: تعاىل كما قال هللا  54يس:  َّمن خن حن

 خم حم جم ُّٱٱٱٱوقال يف األنبياء عليهم السالم 8األعراف:  َّزي زنرن مم ام
يعين: العدل بني عباده، به أرسل هللا الرسل، وهل مسعتم أحدا من الرسل  25احلديد:  َّ ٍّ مم

اجعلوا يقولون بعضهم لبعض: واملعروف من كالم الناس أهنم اتجرا ممسكا للميزان يضرب به ؟! أرسله 
دار بيننا وبينكم ميزاان يعدل بيننا، يعنون قاضيا عدال، مع أنه إمنا حيتاج امليزان املعقول من ال يعرف مق

قه مبا علم منهم ألنه حيكم فيهم وأما عالم الغيوب فميزانه العدل بني خل الشيء حىت يضعه يف امليزان.
ال ا اخلفة والثقالة، وال اإلعادة و بسرائرهم وما ختفي صدورهم مع أن أفعال العباد أعراض ال جترى عليه

                                                           

 .(  1/157) ، دط ، أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين  (1)
 .   (1/2) ، دط ، غاية املراد يف االعتقاد ،الساملي  (2)
 .( 1/279) ، دط ، اجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند اإلمام الربيع بن حبيبالربيع،   (3)
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فاجلنة والنار كفوف مليزان هللا، كفة هؤالء  عمود امليزان وكفتيه،وأما ما ذكروا من  البقاء فيعاد يف اآلخرة.
 (1)(ود ما اعتمد عليه من احلق والعدلاجلنة وكفة هؤالء النار، والعم

 :فهم اختلفوا فيه ،أما عن نزول عيسى عليه السالم آخر الزمان: سادسا

أوىل مبا رووا فقال الساملي:)واعلم أن احلديث يف نزول عيسى عليه السالم مل يثبت عند املشارقة، لكن 
وليس ملن مل يسمع أن يكذب من مسع، وال من قال أنه مسع، ال سيما وقد ثبت ذلك عند أشياخنا 
املغاربة، وأن للعلم عندهم محله عن الثقات العلماء، كما أن ألهل املشرق كذلك، وقد ينفرد أحد 

مام عن جابر بن زيد، احلاملني بشيء مل يسمعه اآلخرون، ال سيما وأن عندهم مسند أيب صفرة عن ض
وهذا املسند ال يوجد عند املشارقة، بل املوجود مسند الربيع عن أيب عبيدة عن جابر، وقد انفرد كل 

  (2)انتهى مسعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري وهللا أعلم( واحد من املسندين بفوائد. وحنن نقول

 حنراف!الابعرتاف الحظ التناقض واال ، ابضيةإلمن أصول دين اهذا 

 ! مشارقهلومسند ربيع عن جابر ل ! مغاربهلليب صفره عن ضمام أن مسند إ

ابضي: اليثبتونه مرة أخرى حىت قال الوهييب اال أما الدجال فهم يثبتونه مرة و: ابلنسبة للدجال َثمنا
تلقاها هؤالء الصحابة الذين نسبت إليهم رواية اإلسرائيليات جند أهنم حتاشوا الرواايت األسطورية اليت )

 انتهى (3) (الصحابة عن أهل الكتاب أو اليت نسبت إليهم ما استطاعوا إىل ذلك سبيال

فال تعجب إن أنكر الوهييب بعد إنكاره للدجال أن ينكر نصا قرآنيا يف مسألة خروج أيجوج ومأجوج 
 . (4)فقال يف نفس الكتاب: )إهنا منقولة حرفيا من كتب أهل الكتاب(

لم فيقول: )إهنا منقولة عندكم اي إابضية؟ وهو ينكر على رسول هللا صلى هللا عليه وسفهل هذا مسلم 
 .!حرفيا من كتب أهل الكتاب( فهل بعد هذه الزندقة زندقة؟

                                                           

 .(  1/162)  ، دط ،أصول الدين أواألصول العشرة ،تبغورين (1)
 .  (1/45)  ، دط ،اإلابضية اتريخ ومنهج ومبادئ ،احملرمي (2)
 . ( 1/184) ، دط ، أشراط الساعة. النص والتاريخ ،الوهييب (3)
 . ( 230و1/184) ، دط ، أشراط الساعةتفس املرجع  (4)
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 !نكرهفمنهم من يثبته ومنهم من ي !حىت الصراط يتناقضون يف أمره اتسعا الصراط:

شاعرة وبعض أصحابنا ألفذهب ا مةألاختلفت فيها ا)قضية الصراط قضية :فقال شيخهم عبدهللا القنويب 
وذهب أصحابنا إىل أن  إىل أن الصراط هو جسر ممدود على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف

وذهب آخرون وهم قليلون إىل إثبات الصراط أبنه جسر  (1) الصراط هو طريق هللا املستقيم ودينه القومي(
لف أبو طاهر اجليطايل الذين محلوا صراط يوم القيامة على غري على منت جهنم " ويف هذه املسألة خا

حقيقته، وقال أبنه جسر موضوع على منت جهنم ويدل عليه قوله تعاىل: )فاهدوهم إىل صراط اجلحيم 
   !!!زون بني صراط وصراط يميال ء الفعجبا كيف هؤ  (2)وقفوهم إهنم مسؤولون( "

 يضحك من جهل هؤالء وضعف عقوهلم.فمن له عقل ومعرفة ابلشرع وأقوال السلف 

 .هللا املستعانوفلو قالوا مسعنا وأطعنا لكان خريا هلم 

  :خر: عقيدة األزارقة يف يوم اآلالثايناملطلب 

  كيف اليوم اآلخر خبالف اخلوارج تنكر ذلاألخبار مجيع اتفق السلف على قبول 

كاألخبار يف الشفاعة واحلساب واحلوض مجع الفقهاء على قبول االخبار فيها  أ" قال األسفراييين: 
والصراط وامليزان وعذاب القرب وسؤال امللكني يف القرب وعلى العمل مبضموهنا وضللوا من خالف فيها 

 (3)" من أهل االهواء كتضليل اخلوارج يف انكارها الرؤية واحلوض والشفاعة وعذاب القرب

 (4)ترى أن أحدا يعذب يف قربه()اخلوارج ال يقولون بعذاب القرب وال شعري:قال األ

" وحاصله أن اخلوارج الطائفة املشهورة املبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة وكان الصحابة  :وقال ابن حجر
 (5)ينكرون إنكارهم وحيدثون مبا مسعوا من النيب صلى هللا عليه وسلم "

                                                           

 . (1/40) ، دط ، االعتقادغاية املراد يف  ، الساملي (1)
 .( 1/6) ، دط ، الصلة بني اإلابضية ومذهيب املعتزلة واألشاعرة تركي،  (2)
 .( 1/314)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (3)
 . (1/111) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (4)
 .(11/426)  ، دط ،صحيح البخاريفتح الباري شرح ابن حجر،  (5)
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 (1)"من كذب ابلشفاعة فال نصيب له فيها : "قال رضي هللا عنه عن أنس

إنه سيكون يف هذه األمة قوم يكذبون ابلرجم ويكذبون ابلدجال  : "بن عباس خطب عمر فقال عنو 
 (2)" ويكذبون بعذاب القرب ويكذبون ابلشفاعة ويكذبون بقوم خيرجون من النار

 (3)" أنكرت املعتزلة واخلوارج الشفاعة" قال بن بطال 

  :خرة الصفرية يف يوم اآل: عقيدالثالثاملطلب 

ارج أنكرت مجل من يوم : " اخلو قال البغدادي، مجل من يوم األخر كغريها من اخلوارج أنكرت  الصفريةو 
وال وجود احلوض،  كاحلساب واحلوض والصراط وامليزان وعذاب القرب وسؤال امللكني يف القربخر  اآل

 (4)"  حجة هلم فيه غري التأويل الفاسد

 كباقي اخلوارج   نكرت عذاب القربأأهنا كما 

 (5))اخلوارج ال يقولون بعذاب القرب وال ترى أن أحدا يعذب يف قربه(شعري:األقال 

 (6)" من كذب به فال سقاه هللا منه ": هياحلوض معلومة و  منكريالسلف الصاحل يف عبارة العلماء و 

وقد تقدم أن أحاديث احلوض بلغت حد التواتر، وقد وقع اخلالف بني العلماء يف " و قال السفاريين :
حتديد مسافة احلوض، وهو انشئ عن اختالف الرواايت يف حتديده، فقد ورد أن طوله وعرضه مسرية 
شهر، وأنه كما بني عدن وعمان، وما بني صنعاء واملدينة، وما بني املدينة وعمان، وما بني أيلة ومكة، 

بني املدينة وبيت املقدس، وغري ذلك. قال بعض العلماء وهذا االختالف واالضطراب ال يوجب  وما
الضعف، ألنه من اختالف التقدير والتحديد، ال من االختالف يف الرواية، ألن ذلك مل يقع يف حديث 

مواطن واحد فيعد اضطرااب، وإمنا جاء يف أحاديث خمتلفة عن غري واحد من الصحابة وقد مسعوه يف 
                                                           

 . نفس املرجع الذي قبله (1)
 .(11/426) ، دط ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (2)
 . (11/426) ، دط ، فتح البارينفس املرجع  (3)
 .( 1/314) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، انظر بتصرف بسيط  (4)
 .( 1/111) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (5)
 (  .1/104) ، دط ،روي احلوض والكوثرما   ،القرطيب :وأيضا ،(2/324)السنة ابن أيب عاصم،   (6)
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متعددة، وكان النيب صلى هللا عليه وسلم ميثل لكل قوم احلوض حبسب ما يعلم املتكلم ويفهم السائل 
وحبسب ما يسنح له صلى هللا عليه وسلم من العبارة وحيدد احلوض حبسب ما يفهم احلاضرون من 

 ، وهللا اعلم.وأحوال خمتلفةك يف أوقات متعددة بذل النيب صلى هللا عليه وسلم كأنه أخرب   (1)"اإلشارة 

 يعتقدون من مات منهم كان مصريه يوم اآلخر من األولياء  و 

وهم أصحاب حازم بن علي أخذوا بقول شعيب يف أن هللا تعاىل خالق أعمال العباد، " قالت احلازمية: 
على ما علم أهنم وال يكون يف سلطانه إال ما يشاء. وقالوا ابملوافاة، وأن هللا تعاىل إمنا يتوىل العباد 

صائرون إليه يف آخر أمرهم من اإلميان، ويتربأ منهم على ما علم أهنم صائرون إليه يف آخر أمرهم من 
 (2)" الكفر، وأنه سبحانه مل يزل حمبا ألوليائه مبغضا ألعدائه 

اعتقادان أبدعوا القول أبن نقطع على أنفسنا أبن من اعتقد أصدم وهم أصحاب حيىي بن " أما البدعية: 
فهو هللا عتقاد ومن قال أان مؤمن إن شاء فإن ذلك شك يف اال إن شاء هللا وال نقول فهو من أهل اجلنة

 هللا املستعانوبئس القرار وجنتهم انر  (3)"من غري شك قطعا فنحن من أهل اجلنة شاك 

 :خريف يوم اآل ات: عقيدة النجدالرابعاملطلب 

والنجدات أيضا كغريها من اخلوارج أنكرت مجل من يوم األخر كاحلساب واحلوض والصراط وامليزان 
 (4)" وعذاب القرب وسؤال امللكني يف القرب وجود احلوض، وال حجة هلم فيه غري التأويل الفاسد 

 (5))اخلوارج ال يقولون بعذاب القرب وال ترى أن أحدا يعذب يف قربه(شعري:األقال 

ابن حزم كذلك: " قال أبو حممد: ذهب ضرار بن عمرة الغطفاين أحد شيوخ املعتزلة إىل إنكار  ويقول
 (6)  وهو قول من لقينا من اخلوارج "عذاب القرب

                                                           

  .(1/16) لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية ،بتصرف انظر السفاريين (1)
 .(  1/131) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 .( 1/134) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين، (3)
 .( 1/314)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي، انظر بتصرف بسيط  (4)
 .(1/111)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (5)
 .(  4/55)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (6)
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الراسخني يف  اءالعلموأما العذاب والنعيم بتأويالت فاسدة  فإن النجدات واخلوارج يؤولون
الباطنية للجنة والنار واحلساب والبعث، وشاع ذلك يف كل أهنم أمجعوا على بطالن أتويالهتم " التأويل: 

ذين ال يعتد عصر، وعلم منهم إنكاره ابلضرورة، فهذا وأمثاله مذاهب اخلوارج وسائر طوائف الضالل ال
قد علمنا إمجاع الراسخني فيه على بطالن أتويالهتم للحجح احلق، فيستدل به على هبم يف اإلمجاع. 

ت، وإن كنا قاصرين عن مثل معرفة الراسخني بوجه بطالن بعض التأويالت بطالن كثري من التأويال
على سبيل القطع، وكذلك كل حديث ظهر من األئمة عليهم السالم النص على أنه ال أتويل له البتة، 

بطالن أتويله، فإنه جيب رده   وشاع ذلك بني األئمة وذاع، ومل ينكر، وتكرر حىت علمنا إمجاعهم على
 العلم: الثابت فيه، املاهر يف معانيه، العارف لألدلة القطعية على ما يعتقد، فهو أرسخ قدما والراسخ يف

من شوامخ اجلبال، وهلذا ورد يف صفة العامل: أهنا تزول الرواسي وال يزول، وليس كل جمتهد، فهو غواص 
 (1) " قائقالفطنة، سيال الذهن، وقاد القرحية، ملاحا خلفيات املعاين، دراكا ملغاصات الد

فمخالفتهم ليست يف إثبات احلوض، ولكن يف أهنم جعلوا أحاديث احلوض على غري "  أما اخلوارج:و 
ن الذين ارتدوا فلم يردوا على احلوض هم الصحابة، أل ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان هللا عليهم

دوا هم الصحابة تر افيؤمن اخلوارج ابحلوض لكن يقولون هؤالء الذين  وأولئك مجع كبري من الصحابة
 (2)"وحيتجون أبحاديث احلوض على تكفري الصحابة.

أما حديث احلوض ال يفيد و مل يرتدوا كما تزعم اخلوارج و  هذا ليس بصحيح بل الصحابة كلهم عدولو 
َماِلٍك، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  عن أََنُس ْبنُ  ذلك فقد جاءت رواية أخرى توضح معىن احلديث بلفظ

تُِلُجوا ُدوين، َفأَلَُقوَلنَّ: َوَسلََّم قَاَل: " َلرَيَِدنَّ َعَليَّ احلَْْوَض رَِجاٌل ممَّْن َصاَحَبيِن، َحىتَّ ِإَذا رَأَيـْتـُُهْم َورُِفُعوا ِإيَلَّ اخْ 
  (3)نَّ يل: ِإنََّك اَل َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بـَْعَدَك "َأْي َربِ  ُأَصْيَحايب، ُأَصْيَحايب، فـََليـَُقالَ 

 و هللا أعلم رضي هللا عنه من األعراب يف خالفة أيب بكر ةقد محله أهل العلم على أهل الردابلتصغري و 

 

                                                           

 . (8/264) ، دط ، العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم ،ابن الوزير (1)
 . ( 1/195) ، دط ، إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل ،آل الشيخ بتصرف  (2)
 .       وصفاته وسلم عليه هللا صلى نبينا حوض إثبات ابب، الفضائل  كتاب(  4/1800) (2304) ، دط ، صحيح مسلممسلم،  (3)
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  ،ةالنجديالفصل الثالث: أصول اإلميان بني اإلابضية واألزارقة والصفرية و 

اإلميان  ىمخراجهم من مسايف النار و العصاة  ختليدمع املعتزلة  يف  تتفقاخلوارج اجلدير ابلذكر أن 
اخلوارج واملعتزلة فيخرجوهنم من اسم اإلميان واإلسالم؛ فإن  " وأماختلفوا معهم يف دخوهلم يف الكفر، وا

اإلميان واإلسالم عندهم واحد؛ فإذا خرجوا عندهم من اإلميان خرجوا من اإلسالم؛ لكن اخلوارج تقول: 
هم كفار؛ واملعتزلة تقول: ال مسلمون وال كفار؛ ينزلوهنم منزلة بني املنزلتني؛ والدليل على أن اإلسالم 
املذكور يف اآلية هو إسالم يثابون عليه وأهنم ليسوا منافقني فدل على أهنم إذا أطاعوا هللا ورسوله مع 

رة. وأيضا فإنه وصفهم خبالف واملنافق عمله حابط يف اآلخ هذا اإلسالم؛ آجرهم هللا على الطاعة
صفات املنافقني فإن املنافقني وصفهم بكفر يف قلوهبم وأهنم يبطنون خالف ما يظهرون؛ ونفي اإلميان 
املطلق ال يستلزم أن يكونوا منافقني ومعلوم أنه ليس من مل يكن كذلك؛ يكون منافقا من أهل الدرك 

اجب فنفي عنه كما ينفى سائر األمساء عمن ترك األسفل من النار بل ال يكون قد أتى ابإلميان الو 
بعض ما جيب عليه فكذلك األعراب مل أيتوا ابإلميان الواجب؛ فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمني 
معهم من اإلميان ما يثابون عليه. وهذا حال أكثر الداخلني يف اإلسالم ابتداء؛ بل حال أكثر من مل 

 (1)يعرف حقائق اإلميان"

  :يةالنجدزارقة والصفرية و األول: حقيقة اإلميان بني اإلابضية و املبحث األ

إلميان من أنه قول ابللسان ااخلوارج وافقوا عقيدة السلف الصاحل يف تعريف  وجتدر اإلشارة أن أكثر فرق
يزيد وينقص كما سنبينه إن  واعتقاد ابجلنان وعمل ابألركان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية وأن اإلميان

 هللا تعاىلشاء 

مجيع اخلوارج تقول أبن اإلميان هو املعرفة ابلقلب ابلدين واإلقرار به ابللسان والعمل  "قال ابن حزم: 
ابجلوارح وأن كل طاعة وعمل خري فرضا كان أو انفلة فهي إميان وكل ما ازداد اإلنسان خريا ازداد إميانه 

يف من آمن ابهلل عز وجل وكذب برسول هللا وكلما عصى نقص إميانه وقال حممد بن زايد احلريري الكو 

                                                           

 .(  7/242) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
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صلى هللا عليه وسلم فليس مؤمنا على اإلطالق وال كافرا على اإلطالق ولكنه مؤمن كافر ألنه آمن ابهلل 
 (1)"تعاىل فهو مؤمن وكافر ابلرسول صلى هللا عليه وسلم فهو كافر

 :: اإلميان عند اإلابضيةاملطلب األول :فيه أربعة مطالب  

وقد خالف بعضهم إلميان اتعريف يف  الصاحل السلفعقيدة وافقوا  اإلابضية أكثر فرقن إآنفا  قلناكما 
 اإلميان يزيد وال ينقص   أن فذهب إىل

قال سامل بن محود السيايب: "وقد علمت أن مذهبنا معشر اإلابضية أن اإلميان يزيد وال ينقص، أما 
 (2)" نقصانه فال يعقل بل نقول إذا اهندم بعضه اهندم كلهزايدته فباعتبار األمور العملية، وأما 

 :يف مسمى اإلمياناختالف اإلابضية 

 يقول فرحات بن علي اجلعبريي: " لإلابضية فيها ثالثة مواقف:

 اإلميان يزيد وينقص.-(1

 اإلميان يزيد وال نقول ينقص وإمنا يقال يضعف. -(2

 (3)"اإلميان يزيد وال ينقص. -(3

وهو ما فقط ألنه شيء واحد تفصيال جيب معرفة اإلميان : " بن سعيد الرستاقي االابضيمخيس  لقاو 
"اإلميان هو التصديق ابلقلب حيث صرح القرآن : هم جعله التصديق ابلقلب فقالواوبعض يقوم يف القلب

على مما كان إبضافة اإلميان إىل القلب فإذا حقق العبد اإلميان يف قلبه وأرساه يف نفسه انتقل إىل درجة أ
 (4)فيه وهي درجة الظن مبعىن اليقني" 

                                                           

 .( 3/106)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (1)
 . (1/166)  ، دط ، العرى الوثيقة ،السيايب  (2)
 .( 1/422) ، دط ، احلضاري لبعدا فرحات، (3)
 .( 69 /1)  ، دط ،منهج الطالبني وبالغ الراغبني يف أصول العقيدة اإلسالميةالشقصي،  (4)
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واإلميان مبا أمر به يف كتابه، والتصديق  -عز وجل  -البسيوي االابضي :" اإلميان: التصديق ابهلل 
 (1)ابلطاعة له كما أمر يف كتابه"

الف فيها اإلابضية خوزايدة اإلميان ونقصه مسألة قول اجلهمية وأتباعهم األشعرية  وهذا هو
ويذهب إميانه مبجرد مواقعته  سائر اخلوارج الذين يرون أن اإلميان مجلة واحدة ال يتبعض وأن العبد يكفر

قتهم للسلف يف احلكم لكنهم للذنب ويسمونه كافرا وخملدا يف النار يف اآلخرة إال أن اإلابضية مع مواف
 يسمون املذنب كافر كفر نعمة ومنافقا.

كفر نعمة ونفاق ويتمثل يف املسلم -1اإلابضية ينقسم إىل ما يلي: د )فالكفر إذن عن يقول إعوشت:
 (2)( أو ارتكب الكبائر أو مجع بينهماالذي ضيع الفرائض الدينية 

: "اإلميان ابملعىن الشرعي الذي هو أداء الواجبات  بن محيد الساملي من االابضيةذكر أبو حممد عبد هللا
 (3)فإنه يف ذاته غري متفاوت ابلنسبة إىل إميان غريه" مطلقا ليس ينقص نظرا إىل إميان كل مؤمن

فقال املعلق على الكتاب وهو من اإلابضية املعاصرين: "ذهب أصحابنا رمحهم هللا إىل أن اإلميان يزيد 
وال ينقص، وهذا املذهب إذا تؤمل له أصالته يف العقيدة سواء محلنا اإلميان على حقيقته اللغوية أو 

 أن قال: وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ومل حيضره فرض قويل أو عملي كان مؤمنا إىل حقيقته الشرعية
كامل اإلميان، وإذا وجب عليه شيء من األقوال أو األفعال وأداه كما وجب عليه ازداد إميانه وإذا أخل 

 (4)هبذا الواجب اهندم إميانه كله"

إلميان عندهم شيء ان إال أن الكن اخلوارج وإن كانوا يوافقون السلف يف تعريف مسمى االمي
فهم اخلوارج  مفقوا أسالفهوا هبذاو " إهندم إميانه كله" قوله: كما يف   واحد، مبعىن إما مؤمن أو مشرك

زأ إذا ذهب بعضه خيرجون من أخل بشيء من األعمال عن اإلميان، ألن اإلميان عندهم كل ال يتج
  ميانوعلى غريهم عقيدهتم يف اإلذهب كله، وهذه الشبهة هي اليت أفسدت على هؤالء 

                                                           

 . (1/172)  ، دط ،جامع أيب احلسن البسيوي جديد أبو احلسن، (1)
  .(1/273)  فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم ( والعاجي،18 ) غاية املراد ( والساملي،289 )اإلابضية بني الفرق معمر، (2)
 .( 36 -35) ، دط ،مشارق األنوار أنوار العقول  (3)
 .( 36 -35 ) ، دط ،مشارق األنوار نفس املرجع  (4)
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"وهلذه الشبهة وهللا أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقول بنقصه، كأنه : ابن تيميةكما قال 
  (1) " ظن إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله خبالف ما إذا زاد

غري اإلميان، وهؤالء اإلسالم  وقال آخرون: إن)قال ابن تيمية :، (2)وهذه الشبهة ابطلة معلومة الفساد 
 (3)(قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول األابضية

إن اإلسالم غري اإلميان، وهؤالء قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول ": وقال آخرون 
األابضية ، فهذه مسألة مشكلة حتتاج إىل شرح وتفصيل، فمثل اإلسالم من اإلميان، كمثل الشهادتني 
أحدمها من األخرى يف املعىن واحلكم، فشهادة الرسول غري شهادة الوحدانية، فهما شيئان يف األعيان، 
وإحدامها مرتبطة ابألخرى يف املعىن واحلكم كشيء واحد، كذلك اإلميان واإلسالم أحدمها مرتبط 

إذ ال خيلو املسلم من  ابآلخر، فهما كشيء واحد، ال إميان ملن ال إسالم له، وال إسالم ملن ال إميان له،
إميان به يصح إسالمه، وال خيلو املؤمن من إسالم به حيقق إميانه، من حيث اشرتط هللا لألعمال الصاحلة 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱفقال يف حتقيق ذلك: واشرتط لإلميان األعمال الصاحلة  اإلميان،

 جه هن من ُّٱ ، وقال يف حتقيق اإلميان ابلعمل:94األنبياء:  َّ رب مئ  زئ رئ ّٰ

، فمن كان ظاهره أعمال اإلسالم وال  75طه:  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه
يرجع إىل عقود اإلميان ابلغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن امللة، ومن كان عقده اإلميان ابلغيب وال يعمل 
أبحكام اإلميان وشرائع اإلسالم، فهو كافر كفرا ال يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمنا ابلغيب مما أخربت 

لرسل عن هللا عامال مبا أمر هللا، فهو مؤمن مسلم، ولوال أنه كذلك لكان املؤمن جيوز أال يسمى به ا
 وقد أمجع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكلأن املسلم ال يسمى مؤمنا ابهلل مسلما، وجلاز 

ينفك أحدمها عن ومثل اإلميان يف األعمال كمثل القلب يف اجلسم ال مسلم مؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه 
ومها يف  اآلخر، ال يكون ذو جسم حي ال قلب له، وال ذو قلب بغري جسم، فهما شيئان منفردان،

مثلهما أيضا مثل حبة هلا ظاهر وابطن وهي واحدة، ال يقال: حبتان  و احلكم واملعىن منفصالن،
أعمال اجلوارح، لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال اإلسالم من اإلسالم هو ظاهر اإلميان، وهو من 

                                                           

 .(  7/511) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 .  (1/297) ، دط ، زايدة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيهالعباد،  (2)
 .( 1/261)  ، دط ،إلمياناابن تيمية،  (3)
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" اإلسالم نيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:وروى عن الطن اإلسالم وهو من أعمال القلوب واإلميان اب
عالنية، واإلميان يف القلب " ويف لفظ: " اإلميان سر " فاإلسالم أعمال اإلميان، واإلميان عقود اإلسالم، 

به العمل الظاهر والباطن، أحدمها مرتبط بصاح ومثل ذلك مثلإال بعقد  فال إميان إال بعمل، وال عمل
ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إمنا األعمال ابلنيات ومثله قو من أعمال القلوب وعمل اجلوارح 

أي: ال عمل إال بعقد وقصد؛ ألن ]إمنا[ حتقيق للشيء ونفي ملا سواه، فأثبت بذلك عمل اجلوارح "
ت، فمثل العمل من اإلميان كمثل الشفتني من اللسان ال يصح من املعامالت، وعمل القلوب من النيا

الكالم إال هبما؛ ألن الشفتني جتمع احلروف، واللسان يظهر الكالم، ويف سقوط أحدمها بطالن الكالم، 
وكذلك يف سقوط العمل ذهاب اإلميان؛ ولذلك حني عدد هللا نعمه على اإلنسان ابلكالم ذكر الشفتني 

مبعىن: أمل جنعله  9 - 8 البلد: َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ مع اللسان يف قوله:
 انظرا متكلما، فعرب عن الكالم ابللسان والشفتني ألهنما مكان له وذكر الشفتني؛ ألن الكالم الذي

ومثل اإلميان واإلسالم أيضا كفسطاط قائم يف األرض له ظاهر وأطناب، جرت به النعمة ال يتم إال هبما 
فالفسطاط مثل اإلسالم له أركان من أعمال العالنية واجلوارح، وهي األطناب اليت وله عمود يف ابطنه، 

فقد اإلميان ال قوام للفسطاط إال به متسك أرجاء الفسطاط، والعمود الذي يف وسط الفسطاط مثله ك
ه إال جلوارح ال قوام لاحتاج الفسطاط إليها، إذ ال قوام له وال قوة إال هبما، كذلك اإلسالم يف أعمال ا

 (1)إال ابإلسالم  وهو صاحل األعمال" واإلميان من أعمال القلوب ال نفع لهابإلميان 
 ذلكو اءه مل جيده شيئا جحىت إذا  ،حيسبه الظمآن ماء بقيعة رابابضية يف االميان كسفكالم اإل  :نقد

ابللسان وعمل ابجلوارح ن وإقرار أن اإلميان: اعتقاد ابجلنان أو تصديق ابجلناقول اخلوارج واملعتزلة أن " 
واب فيدخل يف مسمى وهذا العمل عندهم بكل مأمور به، واالنتهاء عن كل منهي عنه فما أمر به وج

ن كل واجب يدخل يف مسمى أاإلميان مبفرده، وما هني عنه حترميا فيدخل يف مسمى اإلميان مبفرده يعين 
ه يدخل يف مسمى اإلميان يف االنتهاء عن اإلميان على حده، فيكون جزءا وركنا يف اإلميان، وكل حمرم

ن الكبائر فإنه يكفر؛ ألن ممبفرده وبناء على ذلك قالوا: فإذا ترك واجبا فإنه يكفر، وإذا فعل حمرما 
ضه فقد مجيعه وبني جزء اإلميان وركن اإلميان ذهب فعندهم أن هذا العمل جزء واحد، إذا فقد بع

 نار ابآلخرة ماذا يسمى يف الدنيا؟اخلوارج واملعتزلة خالف فيمن استحق ال

                                                           

  . ( 1/261)  ، دط ،إلمياناابن تيمية،  (1)



190 

 

 على القول املعروف عندهم:

 وهو عند اخلوارج يف الدنيا عند يسمى كافر.-1

 وعند املعتزلة هو يف منزلة بني املنزلتني ال يقال مؤمن وال يقال كافر.-2

 (1)مع اتفاقهم على أنه يف النار خملد فيها النتفاء اإلميان يف حقه."

ء الصحابة كعثمان وعلي إن كان االابضية يكفرون كربا للصحابة رضي هللا عنهم:تكفري اإلابضية  
ن عمر وحممد بن بشعري وعمرو بن العاص ومعاوية وحسان بن اثبت وعبدهللا وطلحة والزبري واأل

 عاله مبا صرح به قدماؤكمأفهل اي إابضية تستطيعون التصريح مبا تقدم ، مسلمة رضي هللا عنهم وأرضاهم

فإن انزعجتم  !ي التقية؟أم هالقدامى  كما بثها علماؤكمم  أنكم تستطيعون بث عقائدكأثبتوا لنا فهيا 
 )نفاق:قولوها صرحية،احلرابء )حرابئية( كتلونأو( أو)ممارسة(أو)تورية()كناية فسموها()تقية من قويل لكم

 .دمت يف أرضهم يف دارهم وأرضهم ماعلى مذهب ما قيل ودارهم ما دمت  ملصلحة املسلمني( خفي

رتضى عنهما! يفمنكم من يكفرمها ومنكم  أما عن قضية صهري النيب صلى هللا عليه وسلم
كرب فهو ألأما شيخكم ا اويذهب آخرون إىل التوقف فيهما حىت تثبت إدانتهما ابملعصية امللفقة عليهم
الذكر ذي النورين شهيد ع ممن توىل كربه فكفرمها وسار خليليكم على طريق الوهييب الذي جتىن على جام

 .الدار عثمان رضي هللا عنه حىت جترأ بوضع أحاديث خمتلقة يف تكفريه

 :بعني والصاحلني من السلف الصاحلتكفري اإلابضة للتا

يقول زكراي بن خليفة  اكم  مام الزهري رمحه واهتامه يف عقيدتهإلابضية اإلكنت أحبث ملاذا يبهت ا
مجع للرواايت حتت عني السلطة األموية هو الزهري الذي كان أحد : " فأول من قام بعملية ياحملرم

مع أن هذا  فرأيتهم يكفرون عمر ابن عبدالعزيز يف كتبهم !! فرأيت عجبا (2)علماء البالط األموي "
وا إن كنت أعتقد فيهم أهنم حرمو  انصافعند كل من له عقل وعبدا صاحلا  الاخلليفة كان إماما عاد

                                                           

 . (1/404) ، دط ، إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل،آل الشيخ  (1)
 . (1/36)  ، دط ،قراءة يف جدلية الرواية والدراية عند أهل احلديث ،احملرمي (2)
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: " فال يسمى عاقال إال من عرف اخلري فطلبه والشر فرتكه؛ وهلذا قال أبن تيمية التعقل قالالعقل و 
   (1) " 10امللك:  َّ جك   مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ أصحاب النار:

كنت أقول لعل التكفري بسبب أنه أموي فتأملت يف القضية جال خباطري و ،البحث من انتهائي وفور
ولكن الذنب  العزير رمحه هللا كان ذنبه كونه ولد أمواي بن عبدفاخلليفة الصاحل عمر  ،فوجدت ما آملين

فعن عبد هللا بن دينار،  حاديث النبويةألكرب يف ذلك أنه هو من أمر إمام التابعني الزهري جبمع األا
انظروا حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فامجعوه »إىل اآلفاق:  قال: كتب عمر بن عبد العزيز

العزيز رمحه هللا فعمر بن  فلهذا كفروا ابن عبد (2)«أخاف دروس العلم، وذهاب العلماءواحفظوه؛ فإين 
 ذافإ ،والزهري من ابب أوىل أيضا العزيز الذي مل يبلغ منقبة أصغر صحايب فمن ابب أوىل تكفريه عبد
 وهللا املستعان. ،العجب بطل السبب علم

 يف وندور ي ألهنم ،سيان مراأل !فيقولون عنهم )حشوية(؟ابضية السلف أهل احلديث ذن ملاذا يشتم اإلإ
كلمة حشوي أول من أطلقها هبتاان على أهل السنة واجلماعة هو عمرو بن عبيد ملا ، فالعمومات فلك

قال: )كان ابن عمر حشواي( يعين تلقيب أهل السنة ابحلشوية من عالمات أهل البدع الذين افرتوها 
م إبحسان فعمرو ابن عبيد هو أول من وضع هذا املصطلح على االسالم على الصحابة أوال مث من تبعه

 انم صلى هللا عليه وسلم ولكن ملاذا مسوهم )حشوية(؟ذي تعلمه الصحب الكرام عن خري األال
لَّى صَ  ي هللا عنه قال: قال رسوُل هللاعن أيب هريرة رضفأوال: من ابب رمتين بداءها وانسلت، اجلواب:

لكوهنم أثبتوا صفات اثنيا: (3)، ويـَْنسى اجِلذَْع يف َعْيِنه":"يُبصُر أحدُكم الَقذاةَ يف عنِي أخيهِ هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 
 عليه وسلم لربه من غري متثيل هللا عز وجل اليت أثبتها سبحانه وتعاىل لنفسه وأثبتها له رسوله صلى هللا

أتويل فمعىن االثبات عند أهل البدع أن النيب صلى هللا عليه ال حتريف وال تعطيل وال تكييف وال و
وسلم عندهم )حشوي( فعمرو بن عبيد ملا مسع مقولة ابن عمر يف الصفات اليت أثبتها هللا لنفسه وأثبتها 
نبيه أبحاديث رواها ابن عمر قال: )ابن عمر حشوي( فما استطاع أبن يقول أن النيب صلى هللا عليه 

قاهلا النتهى اخلالف فهم ملا مسوا أهل السنة )حشوية( أرادوا بذلك إبطال األاثر بله وسلم حشوي فلو 

                                                           

 .( 7/24) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
 . (1/266) ، دط ، ريخ أصبهان أو أخبار أصبهانات ،أبو نعيم  (2)
، 1، طصحيح الرتغيب والرتهيبوهو صحيح، انظر األلباين،  (13/73( )5761،)3، طصحيح ابن حبان ابن حبان، (  3)
(2/585( )2331). 
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نصوص القرآن والسنة فقال بعضهم ألهل السنة )مشبهة( ومنهم من قال عنهم )جمربة( ومنهم من قال 
ل لقاب اليت ينسبوهنا ألههم من قال )انصبة( والكثري من األ)مرجئة( ومنهم من قال )نقصانية( ومن

السنة اليت لن ترى لقبا إال خيالف اللقب اآلخر لنعلم أهنا ألقاب يراد هبا إبطال نصوص الوحيني 
فهو مل  (1)ضية والرافضة هو عمرو بن عبيداحلاصل أن سلف االابو  ،الشريفني املشرقني وأىن هلم هبذا

السلفي رضي هللا عنه )حشوي( فأرسلها إىل ابن عمر  قول أن النيب صلى هللا عليه وسلميستطع أبن ي
أال هو مثامة بن  خجلال فقد قاهلا صرحية دون حياء و ولكن هناك من كان أجرأ من عمرو بن عبيد

 حك جك مق  ُّٱ  موسى حيث قال: فقال هذا املسكني: )ثالثة من األنبياء مشبهة: ،(2)األشرس النمريي
وحممد 116املائدة:  َّ  جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّٱ وعيسى حيث قال:، 155األعراف:  َّ   خك

  (3)(" ْنزُِل رَبُـَّنايَـ  "حيث قال:
ابضية الذين يقولون نفون عن هللا صفاته بل هو سلف اإلابضية والرافضة الذين يومثامة هذا هو سلف اإل

خبلود املسلمني أهل الكبائر يف النار حىت أنه من ضالله يقول )املقلدون من أهل الكتاب وعبدة األواثن 
يدخلون يف النار بل يصريون ترااب وإن من مات مسلما وهو مصر على كبرية خلد يف النار وإن ال 

  (4)أطفال املؤمنني يصريون ترااب وال يدخلون اجلنة( 

ك يف الذي يعتقده ابضية أشد وذلابضية من أوجه بل مقولة اإللته هذه تشبه مقولة اإلومقو 
املشيئة أي إن شاء هللا  ابضية اليوم أمحد اخلليلي الذي يقول أن الكافر كفرا أصليا هو حتتإلشيخ ا

 والدليل على ما أقوله ما أشبه الليلة ابلبارحة، عذبه وإن شاء غفر له؟! 

قال اجليطايل: )إن اخللق مجيعا يف مشيئة هللا يفعل هبم ما يشاء فإن شاء عذب يف الدنيا وإن شاء 
فهذا الكتاب متت مراجعته من قبل اخلليلي اإلابضي  (5)خرة( آلعذب يف القرب وإن شاء عذب يف ا

                                                           

 (.1/484)2،طاملعارف، أنظر، ابن قتيبة، ويكىن: أاب عثمان، موىل آلل عرادة بن يربوع بن مالك ،هو: عمرو بن عبيد بن ابب  (1)
اخللفاء، وحكى عنه  أحد املعتزلة البصريني، ورد بغداد، واتصل ابلرشيد وغريه من، مثامة بن أشرس أبو معني النمريي هو:  (2)

 (.10/254، )1، طاملنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، أنظر، ابن اجلوزي، اجلاحظ وغريه
 .(1/135)  ، دط ،احلموية الكربىالفتوى ابن تيمية،  (3)
 ( ومابعدها.1/60)، دط اإلسالمية،يف أصول العقائد  منهج الطالبني وبالغ الراغبنياجليطايل،  :بتصرف انظر مثال كتاب (4)
 .( 1/66) ، دط ، يف أصول العقائد االسالمية منهج الطالبني وبالغ الراغبنياجليطايل،  (5)



193 

 

نار أبد اآلبدين ابضية أدخلوا حىت الكفار حتت املشيئة أما عصاة املسلمني املوحدين فخلدوهم يف الإلفا
  ؟  (1)شرسية ألفهل أنتم اي إابضية تقولون هذه املقولة ا

أهل السنة عقيدة  عما يظن بعض املخادعني هبم أن عقيدهتم يفجليا اجلواب لنا يظهر  وهنا
، سيعلمون ا ما كرهوامما ال حيصى من فريتهم وخدعتهم، فأخذوا ما أحبوا وتركو ، وهذا عدل وانصاف

 هللا املستعاننعوذ ابهلل من اخلذالن و ب األشر،غدا من هو الكذا

ميان الاألن  اجلنة! من أهلعندكم فهم  اأما إبليس وفرعون ومن تبعهم :من إبليسة ياإلابضموقف 
صنام ألواثن واألبدة اعبل وحىت  ،ابضية جمرد التصديق وعليه فإن إبليس وفرعون مؤمنون عندهمإلعند ا

ميان: الاجلماعة فيقولون أن او أما أهل السنة  لكوهنم مل ينكروا اخلالق والنريان والصلبان عندهم مؤمنون
لثابتة آحادا وتواترا رغم لقرآن والسنة ااابلطاعة وينقص ابملعصية( بدليلي )قول وعمل واعتقاد يزيد 

، تدلون مبسند الربيعابضية أهنم يسإلاملشكلة يف ا، ذب رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأنوف من ك
عبيدة عن جابر عن  يبألثالثة رواه فقط يعين مسند أحادي آحادي فهو  الالربيع ليس فيه إ ومسند

والربيع بن حبيب أيضا  لمع أن أاب عبيدة ابن أيب كرمية جمهول العني واحلا ،ابن عباس فقط فقط فقط
املزعومة يف  ء فأين الصحةأما ابن عباس فهو احلرب الذي انظر اخلوارج أهل حرورا جمهول العني واحلال

فهذا املسند يشبه ، امسه "مسند الربيع" شيءابضية من ينكر ثبوت إلمث إن من ا "مسند الربيع"؟!
 ."الكايف" الذي حيتج به الشيعة

أقارن بني اإلابضية والشيعة وجدهتم دائما يتحالفون من أن ملا كنت أحاول  والعجب يف األمر
 أجد فلم مليا فلبث ؟؟فقلت يف نفسي ما هو الرابط بينهما ضد أهل السنة، قدمي الزمان إىل يومنا هذا 

 تفعلم ،مجيعا عنهم هللا رضي الكرام للصحابة سبهم مبثل بعضا بعضهم به يتواصون وما بل جيمعهم ما
 يف النظري، املنقطع كبريا،  وتشاهبا مشرتكا وقدرا حمضا اتفاقا اخلوارج وعقائد الرافضة عقائد بني أن

 من واخلوارج ونفاق، بغض من الرافضة يف ملا وهذا عنهم، هللا رضي الكرام للصاحبة وسبهم بغضهم
علما أن لكل واحد ، مجيعا عنهم هللا رضي الكرام الصحابة تكفري وهو واحد، واهلدف وحقد، بغض

                                                           

قال ابن الوزير: " وحكى عن مُثامة بن األشرس أنه يقول: إهنا حوادث ال حُمِْدَث هلا ، فلم  ،شرسأعين عقيدة مثامة بن األ  (1)
تـَْنُسِب املعتزلة إليهما من اجلرب والتشنيع حنو ما نسبته إىل أهل الكسب، فبهذا  يعرف أن فيهم أهل هوى، وإن مل يشعر بعضهم." 

 .( 7/68) ، دط ،سنة أيب القاسم العواصم والقواصم يف الذب عن ،انظر ابن الوزير
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 53الذارايت:  َّ جي يه ىه مه جهين ىن ُّٱ تعاىل: قال ،منهما عقيدة خمتلف عن األخرى متاما
 وهللا املستعانسب الصحابة رضي هللا عنهم فإىل هللا املشتكى إذن يربطهم  ،الطغيانأي مجع كلمتهما 

والسند  الواية إوما من ر  وهو مسند إىل مؤلفه الأما أهل السنة فما من كتاب عندهم إ
فهم  و دين مؤسسي بدعتهمودين املبتدعة ه فدين أهل السنة دين حممد صلى هللا عليه وسلم يتقدمها

يعتقد شيخك إابضي ما  ايهل تعتقد ما  وأهل السنة يفضحوهنم ابجلرح والتعديل يسندونيكذبون مث 
 وإن شاء غفر له؟!  اخلليلي يف أن الكافر كفرا أصليا هو حتت املشيئة أي إن شاء هللا عذبه

فإن شاء عذب يف الدنيا وإن  إن اخللق مجيعا يف مشيئة هللا يفعل هبم ما يشاء يقولون ترى اإلابضيةو 
 خرةآلشاء عذب يف القرب وإن شاء عذب يف ا

فعل ما يشاء، ي تعايل وقولنا: قول أهل احلق يف هذا وغريه، وهللا):"مخيس بن سعيد الرستاقي يقول
وحيكم ما يريد؛ إن شاء عذب يف الدنيا، وإن شاء عذب يف القرب، وإن شاء عذب يف اآلخرة؛ كل 

  (1)(يفعل، وهم يسألون. ، واخللق خلقه؛ ال يسأل عما-تعايل- األمر هلل

أما عصاة املسلمني  ئةفهم أدخلوا حىت الكفار حتت املشي هذا الكتاب متت مراجعته من قبل اخلليلي
 الدينلى سالمة العقل و احلمد هلل عو  هللا إهنا قسمة ضيزىو بدينآلاملوحدين فخلدوهم يف النار أبد ا

 : السنة واجلماعة يف معىن اإلميانقول أهل 

" وهو أن اإلميان: اعتقاد هو قول أهل احلديث واألثر وقول صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وأنه   حممد رسول هللا، وعمل ابألركانومن االعتقاد التصديق، وقول ابللسان وهو إعالن ال إله إال هللا

فالعمل   عز وجلويعنون ابلعمل جنس العمل؛ يعين أن يكون عنده جنس طاعة وعمل هلل يزيد وينقص
عندهم الذي هو ركن اإلميان ليس شيئا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب مجيعه أو إذا وجد بعضه وجد 

وهل هذا العمل الصالة؟  مجيعه؛ بل هذا العمل مركب من أشياء كثرية، البد من وجود جنس العمل.

                                                           

 .(394 /1) ، دط ، يف أصول العقائد االسالمية منهج الطالبني وبالغ الراغبنياجليطايل،  (1)
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هذا مث خالف بني  أو هو أي عمل من األعمال الصاحلة ابمتثال الواجب طاعة وترك احملرم طاعة؟
 (1)"علماء امللة يف املسألة املعروفة بتكفري اترك الصالة هتاوان أو كسال.

فإنه ال يتصور وجود  :لةالفرق ما بني مذهب أهل السنة واجلماعة وما بني مذهب اخلوارج واملعتز 
 ل م هلل عز وجإسالم ظاهر بال إميان، كما أنه ال يتصور وجود إميان ابطن بال نوع استسال

وأهل السنة  ن أولئك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل حمرم فإنه ينتفي عنه اسم اإلميان"إ
قالوا: العمل ركن وجزء من املاهية؛ لكن هذا العمل أبعاض ويتفاوت وأجزاء، إذا فات بعضه أو ذهب 

منه عمل صاحل فيكون املراد من االشرتاط جنس العمل؛ يعين أن يوجد  جزء منه فإنه ال يذهب كله
 ظاهرا أبركانه وجوارحه، يدل على أن تصديقه الباطن وعمل القلب الباطن على أنه استسلم به ظاهرا

وهذا متصل مبسألة اإلميان واإلسالم، فإنه ال يتصور وجود إسالم ظاهر بال إميان، كما أنه ال يتصور 
   (2)طاعة ظاهرا."  ابالنقياد له بنوع ن بال نوع استسالم هلل عز وجلوجود إميان ابط

ال وال صمنا و   ما اهتديناهللاال  لو ؛هللا وفواجلماعة، فاحلمد هلل الذي وفقنا وهداان ملنهج أهل السنة 
 احلمد هلل رب العاملنياحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات و و  ينالص

وقوهلم يف اجلملة كقول اخلوارج لكن األزارقة عندهم قول من  :: اإلميان عند األزارقةاملطلب الثاين
كم   ذلككاحلقيقة ليس  و  امتنع عن السجودجعلوا كفر ابليس أنه حصروا و أخبث األقوال وذلك أهنم 

هنا بيت القصيد و  ألنه ينبين عليها إخراج العصاة من مسمى اإلميانأيضا سنوضحه إن شاء هللا تعاىل و 
استدل به األزارقة على مذهبهم كفر إبليس، وقالوا: ما ارتكب إال كبرية حيث أمر مما "ومربط الفرس و 

هذا املستدل جهله مركب، فإبليس ليس كفره ابملعصية بل كفره  ابلسجود آلدم فامتنع فطرد من اجلنة
 ابإلابء واالستكبار، واإلابء واالستكبار نوع من أنواع الكفر، فالكفر أنواع: منها: التكذيب، فمن
 كذب هللا ورسوله كفر، ومنها: اإلابء واالستكبار، وهو: أن يتلقى أمر هللا وأمر رسوله ابإلابء

وإبليس ما كذب هللا، فاهلل تعاىل قال: اسجدوا آلدم، وهو وامتنع واالستكبار، ابلرفض ال ابلتكذيب 
عنصر آدم واعرتض على هللا، وقال: ال ميكن أن أسجد آلدم؛ ألن عنصري أحسن من عنصر آدم، ف

                                                           

 .(1/404)  ، دط ،إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل،آل الشيخ  (1)
 .( 1/404) ، دط ، إحتاف السائل مبا يف الطحاوية من مسائل،آل الشيخ  (2)
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الطني، وأان عنصري النار، والنار خري من الطني، وال ميكن أن خيضع الفاضل للمفضول كما قال تعاىل: 
واإلابء كفر إبليس ابلرفض ف 12األعراف:  َّ ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ُّٱ

 خل ُّٱ واليهود يعلمون أن حممدا هو رسول هللا حقا، كما قال هللا تعاىل:واالستكبار، وليس مبعصية 
 َّ ين ىن من خن حن جن يم  ىم ممخم حم جم يل ىل مل
وكفر أيب طالب عم الرسول عليه الصالة والسالم الذي ، فكفرهم ابإلابء واالستكبار 146البقرة: 

يقول: ولقد علمت أبن دين حممد من خري أداين الربية دينا لوال املالمة أو حذار مسبة لوجدتين مسحا 
مستكربا عن عبادة هللا، ومحلته احلمية أن يكون على دين بذاك مبينا كان ابإلابء واالستكبار، فكان 

وسلم، فكفره ابإلابء واالستكبار  قومه، فكان مستكربا عن عبادة هللا واتباع الرسول صلى هللا عليه
فإبليس كفره ابإلابء واالستكبار وهو نوع من أنواع الكفر، والكفر أنواع منها: كفر التكذيب، وكفر 

وكفر اإلعراض، وكفر الشك، وكفر الرفض، وقد يكون ابالعتقاد، أبن يعتقد أن هلل اإلابء واالستكبار، 
صاحبة أو ولدا، أو يكذب هللا ورسوله، كما يكون ابلقول كأن يسب هللا أو يسب الرسول صلى هللا 
عليه وسلم، أو يستهزئ ابهلل وبرسوله، وكفر يكون ابلعمل كالسجود للصنم، وكفر ابلرفض واالمتناع 

 َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّٱ يعرض فال يتعلم دين هللا وال يعبد هللا، قال تعاىل:كأن 
 (1)"، فإبليس كفره ابإلابء واالستكبار.3األحقاف: 

وهذا حديث " :رمحه هللاقال االمام البخاري  من متام إميان العبد أن يستثىن( ومن عجب قوهلم )إن
 (2)" مسيلمة الكذاب لقال إن شاء هللا انتهىابطل قد حيتج به األزارقة الذين لو قيل ألحدهم أنت 

وحيرمون قتل من انتمى "قال ابن حزم:  نصارى واجملوس وال يرمحون املوحدوحيرمون قتل اليهود وال
ىل النصارى أو إىل اجملوس وهبذا شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملروق من الدين إإىل اليهود و 

عليه السالم أهنم يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األواثن وهذا  كما ميرق السهم من الرميه إذ قال
 (3)"من أعالم نبوته صلى هللا عليه وسلم إذ أنذر بذلك وهو من جزئيات الغيب فخرج نصا

                                                           

 .(12/15)  ، دط ،شرح كتاب اإلميان األوسط البن تيمية ،الراجحي(1)
 .(2/537) ، دط ،فيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي،  (2)
 .( 4/144)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (3)
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 قوهلم يف اجلملة كقول األزارقة :اإلميان عند الصفريةاملطلب الثالث 

يف أن أصحاب الذنوب مشركون غري أن الصفرية ال  وقوهلم يف اجلملة كقول األزارقة" قال األسفراييين: 
يرون قتل أطفال خمالفيهم ونسائهم و األزارقة يرون ذلك وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من 
األعمال عليه حد واقع ال يسمى صاحبه اال ابالسم املوضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس 

س فيه حد كرتك الصالة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر وان صاحبه كافرا وال مشركا وكل ذنب لي
املواعن كذا املذنب اسم االميان يف الوجهني مجيعا وفرقة اثلثة من الصفرية قالت بقول من قال من 
البيهسية ان صاحب الذنب ال حيكم عليه ابلكفر حىت يرفع اىل الوايل فيحده فصارت الصفرية على 

تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك كما قالت االزارقة والثانية تزعم أن اسم هذا التقدير ثالث فرق فرقة 
الكفر واقع على صاحب دين ليس فيه حد واحملدود يف ذنبه خارج عن االميان وغري داخل يف الكفر 
والثالثة تزعم أن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب اذا حده الوايل على ذنبه وهذه الفرق الثالث من 

 ، دط ،(1)ن األزارقة يف االطفال والنساءالصفرية خيالفو 

حنن مؤمنون عند أنفسنا، وال ندري لعلنا خرجنا من  "وحيكى عن زايد بن األصفر أنه قال:
اإلميان عند هللا. وقال: الشرك شركان، شرك هو طاعة الشيطان، وشرك هو عبادة األواثن. والكفر 
كفران، كفر إبنكار النعمة، وكفر إبنكار الربوبية. والرباء براءاتن، براءة من أهل احلدود، سنة؛ وبراءة 

 (2)"من أهل اجلحود فريضة.

وقالت الصفرية مثل ذلك يف اإلميان أنه مجيع الطاعات، غري أهنم قالوا )عبيد القاسم بن سالم :أبو  قال
أي اإلميان مجيع الطاعات "  (3)(يف املعاصي صغارها وكبارها: كفر وشرك ما فيه إال املغفور منها خاصة
وانتهاء عن احملارم، لكن يقولون كلها، تصديق ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابجلوارح وأداء الفرائض 

  (4)"يف املعاصي: إن املعاصي الصغار والكبار كفر وشرك، كل معصية يسموهنا كفرا وشركا.

                                                           

 .(  1/71)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (1)
 .( 1/137)  ، دط ،امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 . ( 1/50)  ، دط ،األميان "ومعامله، وسننه، واستكماله، ودرجاته"البغدادي، (3)
 . ( 11/7) ، دط ،شرح كتاب اإلميانأنضر أيضا: الغفيص،  ( و 13/9) ، دط ، شرح كتاب اإلميان أليب عبيدالراجحي،  (4)
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فمن النص السالف الذكر يتبني لنا أن مذهب الصفرية يرتدد بني التكفري ملرتكب الذنب من نوع " 
لية. وفرقة أخرى منهم جعلت احلكم معني، وعدمه لنوع آخر، مع إخراج النوعني من اسم اإلميان ك

ابلكفر للحاكم، مبعىن أنه إذا حكم بكفره فهو كذلك وإن مل حيكم الوايل بكفره فال. أما نساء املخالفني 
وأطفاهلم، فال حيل قتلهم عند الصفرية، وال شك أهنم بقوهلم هذا، أخف فرق اخلوارج، اليت حاولت نشر 

 (1)"الدماء، فكان اإلرهاب مسة من أبرز مساهتا. مبادئها على جسر من اجلماجم وحبر من

يقول ابن عبد الرب :)اخلوارج تقول أن املذنب كافر غري مؤمن إال أن الصفرية جتعله كاملشرك وجتعل دار 
املذنب املخالف هلم دار حرب وأما اإلابضية فتجعله كافر نعمة ولكنهم خيلدونه يف النار إن مل يتب من 

  (2)ماله كما يستحله الصفرية( الكبرية وال يستحلون

إن اإلميان هو أن يعلم كل حق وابطل، وأن اإلميان هو العلم ابلقلب  "تقول البيهسية )من الصفرية(:و 
 (3)"دون القول والعمل، وحيكى عنه أنه قال: هو اإلقرار والعلم، وليس هو أحد األمرين دون اآلخر 

قال ال إله إال هللا حممد رسول هللا بلسانه ومل يعتقد  وقالت الفضيلية من الصفرية من): قال ابن حزم
 ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر أو الدهرية أو اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند هللا مؤمن وال يضره إذا

 (4)(قال احلق بلسانه ما اعتقد بقلبه

 املستعان هللانعوذ ابهلل من الضالل و مبوجب الالزم لألنبياء عليهم السالم همري كففت

" أهنم جوزوا الكفر على النيب، فهذا بطريق الالزم هلم ألن كل معصية عندهم  :ردا عليهم ابن تيميةقال 
 (5)كفر، وقد جوزوا املعاصي على النيب، وهذا يقتضي فساد قوهلم أبن كل معصية كفر"

                                                           

 . (1/84) ، دط ، واملتكلمني اإلميان بني السلف الغامدي،  (1)
 . ( 9/251)  ، دط ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيدابن عبد الرب،  (2)
 ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري،(، و 127ـ  125 /1) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين،انظر:  (3)
 .( 3/359)  ، دط ،االعتصام الشاطيب،( و 169) ، دط ، والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه ،امللطي،  (113)
( ِمْن رَِجاِل 1/124) امللل والنحل الشهرستاين،وذكرهم  َومَسَّاُهْم " اْلَفْضِليََّة " ( 1/183)  املقاالت وذكرهم األشعري يف (4)

 .(2/418) ، دط ، منهاج السنة يف ابن تيمية اخْلََوارِِج: اْلَفْضُل ْبُن ِعيَسى الرَّقَاِشيُّ و انظر أيضا
 .( 2/418)  ، دط ، منهاج السنةابن تيمية  (5)
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ر شرك وكل شرك ومن قول الصفرية وأكثر اخلوارج أن كل ذنب مغلظ كفر وكل كف "شعري:قال األ
وحكى اليمان بن رابب اخلارجي أن قوما من الصفرية وافقوا بعض البيهسية على أن عبادة للشيطان 

كل من واقع ذنبا عليه حرام ال يشهد عليه أبنه كفر حىت يرفع إىل السلطان وحيد عليه فإذا حد عليه 
عليهم وهذه الطائفة من الصفرية  فهو كافر إال أن البيهسية ال يسموهنم مؤمنني وال كافرين حىت حيكم

 (1)يثبتون هلم اسم اإلميان حىت تقام عليهم احلدود."

 :عنهم عجب قوهلم ما ذكر عنهم ابن حزم ومن 

)وقالت طائفة من الصفرية أن النيب صلى هللا عليه وسلم إذا بعث ففي حني بعثه يف ذلك الوقت من 
به وان مل يعرفوا مجيع ما جاء به من الشرائع فمن مات  ذلك اليوم لزم مجيع أهل املشرق واملغرب اإلميان

منهم قبل أن يبلغه شيء من ذلك مات كافرا وقالت العجاردة أصحاب عبد الكرمي بن عجرد من 
 (2)(حىت يقر ابإلسالم فيتولوه حينئذ الصفرية أن من بلغ احللم من الوادهم وبناهتم فهم براء منه ومن دينه

 (3))ويشارك نفس مفهوم اإلميان عند اإلابضية كل من: الصفرية، القدرية(االابضي : اجلناوين ويقول

أن مذهب الصفرية يرتدد بني التكفري ملرتكب الذنب من نوع معني، وعدمه لنوع آخر، " وهبذا يتبني لنا 
 هللا أعلمو (4)" مع إخراج النوعني من اسم اإلميان كلية

 :اتاإلميان عند النجداملطلب الرابع 

 املعصية فهو كافر مشرك يرون أن مصر أهنم، فمآلهو  عاصييف مرتكب امل مقوهلبينوا أما النجدات فقد  
  العاصي عند النجدات كافر مشرك جلابهلل عز و 

وأن  مث أصر عليها فهو مشركنظرة صغرية، أو كذب كذبة صغرية  "وزعموا أن من نظر: يقول األشعري
  (5)فهو مسلم"  مصرمن زىن وسرق وشرب اخلمر غري 
                                                           

 .( 1/118) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (1)
 .( 4/145)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (2)
 .  (1/23) ، دط ، اإلقرار ابالميان، جلن اوين  (3)
 . ( 1/84) اإلميان بني السلف واملتكلمنيالغامدي،  (4)
   .( 1/91)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني األشعري، (5)
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ال ندري لعل هللا يعذب املؤمنني بذنوهبم، فإن فعل فإمنا يعذهبم يف  يعين جندة : " وقالوااألشعري قال
  (1) غري النار بقدر ذنوهبم وال خيلدهم يف العذاب، مث يدخلهم اجلنة"

 : من غريهم من األمة العصاةمنهم و العصاة النجدات تفرق بني 

"وقالوا )أي النجدات(: أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارا، وأصحاب الكبائر من غريهم قال ابن حزم: 
 (3)ويقولون فيمن خالفهم: إهنم ابرتكاب الكبائر كفار مشركون" األشعري: " قال و  .(2)كفار"

 (4)يهم كافر بنعمة وليس فيه كفر دين"إن صاحب الكبرية من موافق "قالت النجدات::البغدادي قال

فقد وقع يف الكفر حىت ترى النجدية أن من قام يف دار الكفر و ، يقصدون من اتباعهم ليسوا كفار
وهذا الكفر فكافر ال يسعه إال اخلروج وزعمت األزارقة أن من قام يف دار  " :األشعري قال، يهجر 

الصواب االطالق ليس صحيح بل فيه تفصيل و ما تكفري النجدات ابلذنب على أ، (5)" قول النجدية
 العاملني رباحلمد هلل علم و أهللا و بني أتباعهم وغريهم تفرقتهم ذكرانه يفما 

 النجديةو واألزارقة والصفرية  على احلكام عند اإلابضيةاخلروج : املبحث الثاين

اليت مرت ابألمة د و عهلامنذ نشأوا وطوال  الطامة الكربى والبلية العظمى عند سائر اخلوارج هذه هي
 فحملوا، الصربلطاعة و اعن  قضية اإلمامةالسياسة عن الدين و ، شغلتهم اإلسالمية املتقدمةمن الدول 

ارتدوا جيب م كفروا و أهنزاعمني لرعية ل حكمهم يف منتقدين هلماملخالفني هلم  لسالطنيالسيوف ضد ا
 هوادة فيها ضد القتاال و راب ححىت أشعلوها عن توىل اخلالفة  ينزاهديومهون الناس أهنم ، وكانوا إزالتهم
 هللا املستعانال شفقة واالسالمية بال رمحة و  األمة

                                                           

 .(  1/91) ، دط ، مقاالت اإلسالمينينفس املرجع  (1)
 .( 4/154)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم   (2)
  .( 119 /1)  ، دط ،اإلسالميني واختالف املصلنيمقاالت  األشعري، (3)
 .(   1/56)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
 .( 1/89) ، دط ، مقاالت اإلسالمينينفس املرجع  (5)
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 (2)"ومما جيتمع عليه مجيع اخلوارج جتويزهم اخلروج على اإلمام اجلائر"  ،(1)"اخلوارج أهل سيف وقتال "

لكن الفساد الظاهر كان يف اخلوارج من سفك الدماء وأخذ األموال واخلروج ابلسيف؛ و  " :قال ابن تيمية
فلهذا جاءت األحاديث الصحيحة بقتاهلم واألحاديث يف ذمهم واألمر بقتاهلم كثرية جدا وهي متواترة 

 (3)"عند أهل احلديث 

وعثمان واحلكمني وأصحاب  ارج على افرتاق مذاهبها إكفار عليجيمع اخلو  والذي" قال األسفراييين: 
كفار ابرتكاب الذنوب ووجوب اخلروج على اإلمام اجلائر اال  اجلمل وكل من رضى بتحكيم احلكمني و

وقال شيخنا أبو احلسن الذى جيمعها إكفار على وعثمان وأصحاب اجلمل واحلكمني ومن رضى 
 (4)"ابلتحكيم وصوب احلكمني او أحدمها ووجوب اخلروج على السلطان اجلائر

 يقول األشعري: و 

وأما السيف فإن اخلوارج تقول به وتراه إال أن اإلابضية ال ترى اعرتاض الناس ابلسيف ولكنه يرون "
  (5)" قدروا عليه ابلسيف أو بغري السيفإزالة أمية اجلور ومنعهم من أن يكونوا أمية أبي شيء 

 يف املصنف إبسناده إىل أيب قالبة أنه قال:  الَرزَاقفقد روى عبد 

 (6)« ما ابتدع قوم بدعة قط إال استحلوا هبا السيف»

 (7)"إن اخلوارج اختلفوا يف اإلسالم واجتمعوا على السيف"  :وقال أيوب السختياين

                                                           

 .( 1/564)  ، دط ،النبوات ابن تيمية، (1)
 .(  1/45)  ، دط ،الناجية عن الفرق اهلالكنيالتبصري يف الدين ومتييز الفرقة  األسفراييين، (2)
 .(  13/35) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
  .( 1/55) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
  .( 1/125) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (5)
 . ( 10/151) ، دط ، املصنف ،عبد الرَّزَّاق  (6)
 . ( 10/233) ، دط ، شرح السنةالبغوي،  (7)
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املنكر واألمر ابملعروف والنهي عن " :يقول الربهبارياجلماعة هل السنة و أوهم بذلك خمالفون لعقيدة 
  (1)"ابليد واللسان والقلب بال سيف

وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة "  :صية ما يلييقول الطحاوي يف وجوب طاعة ويل األمر إال يف معو 
أموران، وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل 

  (2) " وندعو هلم ابلصالح واملعافاةفريضة، ما مل أيمروا مبعصية، 

 :على احلكام عند اإلابضيةوج اخلر : املطلب األول :فيه أربعة مطالبو 

ألن شروط  تلبيسو  دليستهذا غري صحيح بل هو متفقة مع أهل السنة يف اإلمامة و تزعم اإلابضية أهنا 
 اإلمام عند أهل السنة خمتلفة عند اإلابضية

مث يواصل كالمه   (3)ابضية مع أهل السنة يف وجوب اإلمامة"مامة يتفق اإلاإل"ويف مسألة  قال اجلهالن:
ابضية مامة ، واإلإلإال أن أهل السنة وضعوا النسب من قريش شرطا ل"  قائال: ختالف البنيكد االؤ يو 

 (4)  " منا تقدم من ابب األولويةإمل يعتربوا القرشية شرطا و 

قال الساملي: )واإلمامة فرض ابلكتاب والسنة واإلمجاع  األمةاإلابضية ترى نصب اإلمام فرض على 
قال جهالن: " أما الشيخ اطفيش فريى أهنا من  ليست فرضوبعضهم يرها أصل و  (5)واالستدالل(
 (6)فمعىن كوهنا من األصول أنه ال جيوز اخلالف فيها " األصول ..

فرض واجب ألهنا ضرورية من أجل تطبيق مامة ابضية ترى أن اإل" وجممل القول أن اإل :أيضايقول و 
 (7)األحكام اإلهلية ونشر العدالة بني الرعية "

                                                           

 . ( 1/110) ، دط ، شرح السنةالربهباري،  (1)
 .(2/544)  ، دط ،شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز  (2)
 .  ( 1/72) ، دط ،الفكر السياسي عند اإلابضيةجالن،  (3)
 .(1/72) ، دط ، الفكر السياسينفس املرجع  (4)
   . ( 1/81) ، دط ، شرح اجلامع الصحيح الساملي، (5)
 .(  1/135) ، دط ، الفكر السياسينفس املرجع  (6)
  .( 1/134)  ، دط ،الفكر السياسينفس املرجع  (7)
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ألن هنا فرقة هذا هو الصحيح و واجب يشعر من كالم جهالن أن بعض اإلابضية ال تر نصب اإلمامة 
الحقا إن شاء هللا  ارق إليهسنتطو من اإلابضية امسها النكات أو النكار ال تر بوجوب نصب اإلمام 

 (1)ار أنكروا هذا التأكيد، وقالوا بعدم وجوب اإلمامة "ك" لكن النكات أو النتعاىل

 (2)" النكار: تسمية غالبة على فرقة من فرق اإلابضية مل تصلنا أخبارهم :"اجلعبريي قال

هلذا قال اطفيش: " غري أن وجوب اإلمامة يلزمهم ابلذي وصفنا من حال القوة يف العدة والعدد واملال و 
متفقون على عدم اخلروج  الصاحلالعادل على اإلمام اخلروج يف مسألة  ابضيةاإل نشاهدو  (3)والعلم "

اإلمام هذه املقاييس والتزم قال اجلهالن: " البيعة والشورى والعدالة دون اعتبار اجلنس فإن استوىف ، عليه
 (4)وجبت طاعته وال جيوز اخلروج عليه"هبا 

 احلاكم اجلائراخلروج على  أهنا تقول جبوازاإلابضية  نرى أيضا كما

 (5)" أما إذا احنرف كان أمر اخلروج عليه بيد أهل احلل والعقد وهو جائز وليس واجب: " قال جهالن

يرون  موأما السيف فإن اخلوارج تقول به وتراه إال أن اإلابضية ال ترى اعرتاض الناس ابلسيف ولكنه"
 (6) إزالة أمية اجلور ومنعهم من أن يكونوا أمية أبي شيء قدروا عليه ابلسيف أو بغري السيف"

وأقرب فرق اخلوارج إىل أهل السنة أصحاب عبد هللا بن يزيد األابضي الفزازي الكويف "  :ابن حزم قال
 وأما بني الفرق اإلسالمية فال. (7)"وأبعدهم األزارقة 

 هاإلابضية يف مسألة اخلروج على حكام اجلور خمتلفون في هبذا يتبني أن موقف

 
                                                           

 .( 1/84) ، دط ، اإلقرار ابالميان، جلن اوين (1)
 .( 1/180) ، دط ، احلضاري لبعدا فرحات، (2)
 .( 14/309) ، 2، طوشفاء العليلشرح كتاب النيل ،اطفيش (3)
 .( 1/21) ، دط ،الفكر السياسي عند اإلابضيةجالن،  (4)
 .(  1/134)  ، دط ،الفكر السياسينفس املرجع، جالن،   (5)
 .(  1/125)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (6)
 .(  2/89) ، دط ، ، دط ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم،  (7)
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 :عند األزارقةاخلروج على احلكام املطلب الثاين 

 ل شرا من غريهماختلف بعض أهل العلم يف مسألة خروج األزارقة على احلاكم اجلائر وأهنم أق

وهؤالء أقل اخلوارج شرا األزارقة والعمرية أصحاب عبد هللا بن األزرق وعمر بن قتادة  ": قال امللطي
كفر ويتربؤن   يألهنم ال يرون إهراق دماء املسلمني وال غنم أمواهلم وال سىب ذراريهم ولكن يقولون املعاص

من عثمان وعلي ويتولون أاب بكر وعمر وهم أصحاب ليل وورع واجتهاد وقد فقد هؤالء حبمد هللا مل 
سوأهم أ وأصعبهم فعال وهم أشر اخلوارج ع بل خيالفه الواق وهذا غري صحيح بل (1)"يبق منهم أحد

 اب يف الورقات املتأخرة  مر أن امللطي خيالف قوله يف نفس الكتالعجب يف األحاال و 

 (2)"  هم حاالأسوأاألزارقة هم أصعب اخلوارج وأشرهم فعال و  ": فيقول

وأقرب فرق اخلوارج إىل أهل السنة أصحاب عبد هللا بن يزيد األابضي الفزازي الكويف ": قال ابن حزم
 (3)"وأبعدهم األزارقة 

ترى بوجوب اخلروج مطلقا، دون اعتبار للقوة والعدد أو الحتمال الفشل أو النصر، وهو  إذن زارقةاألف
 (4)رأي للصفرية والنجداتيضا أقول 

 :عند الصفريةاملطلب الثالث اخلروج على احلكام 

على احلاكم اجلائر إن الصفرية كغريها من اخلوارج فإهنم مجيعا يشرتكون يف هذا األمر ويرون السيف 
وأهنم يرون قتال السلطان خاصة ومن رضي  يقولون به بل الصفرية ترى القتال كل من أمكن قتلهو 

 أو صارعوان للسلطان، أوحبكمه. فأما من أنكره فال يرون قتله إال إذا أعان عليهم أو طعن يف دينهم، 

                                                           

 .( 1/51) ، دط ، التنبيه والرد على أهل األهواء والبدعامللطي،  (1)
 .(  1/178) ، دط ،لتنبيه والرد انفس املرجع  (2)
 .( 2/89)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (3)
 (.12/9) ، دط ، شرح العقائد النسفية الراجحي، (4)
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بوجوب قتال السلطان، وحده، ومن رضي حبكمه. فأما من  ترى امليمونية )من الصفرية(إن ، دليال له
  (1)يه، أو طعن يف دين اخلوارج، أو صار دليال للسلطان أنكره فال جيوز قتاله إال إذا أعان عل

ذا أغار عليهم إقتال السلطان ومن رضي حبكمه فرضا فأما من أنكره فال يرون قتله إال  ترى أيضا أنو 
 ،وكل من ال يعتقد معتقدهم عندهم كافر (2)أو طعن يف دينهم أو كان دليال للسلطان 

وهو موافق هلم يف وجوب اخلروج قة من طوائف اخلوارج من الصفرية فر  يهالبيهسية : " قال ابن حجر
 (3)"  وكل من ال يعتقد معتقدهم عندهم كافراجلور على أئمة 

وقالت طائفة من البيهسية إذا كفر اإلمام كفرت : "قال األشعري عندهم إذا كفر اإلمام كفرت الرعيةو 
 (4)" الرعية وقالت: الدار دار شرك وأهلها مجيعا مشركون

 قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر كما يرون بوجوب

وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر "  :قال ابن حزم
  (5) " وكانوا يؤلون احلق ابلباطل وقد ابدت هذه الطائفة

وقالت احلمزية عفيفي: " الَرزَاققال عبد  يف عصر واحد ما مل جتتمع الكلمة كذلك يقولون جبواز إمامنيو 
  (6) ")من الصفرية( جبواز إمامني يف عصر واحد ما مل جتتمع الكلمة، أو تقهر األعداء

  اخلروج على اإلمام اجلائر وكفره اخلوارج مجيعا جيمعهم جتويزهمو 

  (7)"روج على اإلمام اجلائر والكفر ال حمالة الزم هلم ا جيمع مجيعهم أيضا جتويزهم اخلممو " 

                                                           

 .( 1/129) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين، (1)
 .(  1/75)  ، دط ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (2)
 . ( 1/305) ، دط ، هتذيب التهذيبابن حجر،   (3)
 .( 1/116) ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (4)
 .( 4/145) ، دط ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (5)
 .  (1/123) ، دط ، مذكرة التوحيد ،عفيفي (6)
 .(  1/45) ، دط ، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين، (7)



206 

 

  (1)" وأما السيف فإن اخلوارج مجيعا تقول به وتراه " وهم على العموم كما قال عنهم األشعري: 

إمامني يف عصر واحد، ما مل جتتمع الكلمة،  ت احلمزية وهم أصحاب محزة بن أدرك من العجاردةوجوز 
 ،يرون أن داير املسلمني دار شرك وأهلها مجيعا مشركونكما   (2) ومل تقهر األعداء

"وقالت طائفة من البيهسية )من الصفرية(: إذا كفر اإلمام كفرت الرعية، وقالت: الدار  :شعريقال األ
دار شرك وأهلها مجيعا مشركون، وتركت الصالة إال خلف من تعرف، وذهبت إىل قتل أهل القبلة وأخذ 

 (3)السيب على كل حال"األموال واستحلت القتل و 

  :عند الصفريةتولية املرأة اإلمامة 

ومجيع فرق أهل القبلة ليس " قد حكى اإلمجاع ابن حزم على عدم جواز تولية املرأة اإلمامة حيث قال:
وخالف يف ذلك الصفرية، فهناك فرقة منهم تقول جبواز ذلك وهي:  (4)" منهم أحد جييز إمامة املرأة

ي عنهم: )إنه من أتباعه أجازوا إمامة املرأة منهم دقال البغدا، شبيب بن يزيد الشيباين(ة )أتباع الشبيبي
كانت اإلمام بعد قتل شبيب   (5)إذا قامت أبمورهم وخرجت على خمالفيهم وزعموا أن غزالة أم شبيب

 ستحيوي قرية،احل اذكر أوصافهذكرها، و ويضيق اجلنان عن  ،يعجز اللسان عن وصفها (6)إىل أن قتلت(
  مساوئها القبيحة، وهللا املستعان. افصاحاإلنسان عن 

استخلفها بعده،  وهي )غزالة أم شبيب( ة شبيب: )أهنا امرأالطربي عنهم كما عند همن أغرب ما قرأتف
فدخلت الكوفة، وقامت خطيبة وصلت الصبح هبم يف اجلامع فقرأت يف الركعة األول ابلبقرة ويف الثانية 

                                                           

 .(  204 /1)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري، (1)
 .(  1/130) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين، (2)
 .(1/116)  ، دط ،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  األشعري،نفس املرجع (3)
 .( 110 /4) ، دط ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (4)
غزالة، امرأة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباين  احلروري: من شهريات النساء يف الشجاعة والفروسية. ولدت يف املوصل، هي:  (5)

، نت تقاتل يف احلروب قتال األبطالهـ أايم والية احلجاج يف العراق، فكا 76زوجها على عبد امللك بن مروان سنة  وخرجت مع
 (.5/118، )15، طاألعالمأنظر، الزركلي، 

 . (1/60) ، دط ، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين، (6)
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ويف رواية: " أن غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلي يف مسجد الكوفة ركعتني تقرأ فيهما   (1)آبل عمران(
  (2)البقرة وآل عمران، فدخل هبا شبيب الكوفة فوفت بنذرها"

أن غزالة ملا دخلت الكوفة يف  " :األدب ما ذكره املقدسي ءسو يف البذاءة و أيضا أمر غزالة  قبحومن أ
فهاهبا  ؟بباب قصر احلجاج واندته غزالة اي حجاج هل لك يف الربازفوارس دون عشرين حىت وقفت 

 (3)وكانت غزالة نذرت أن تبول على منربه فدخلت مسجد الكوفة وابلت على املنرب"  ،وحتصن

ىل البصرة مع جندها الذى كل واحد إ على أم املؤمنني عائشة خروجها أنكرمت" ارجاخلو للشبيبة  فنقول
القرآن وزعمتم أهنا كفرت بذلك وتلومت عليها قول هللا تعاىل وقرن  يفمنهم حمرم هلا ألهنا أم مجيع املؤمنني 

ر من خرجن معها من نساء بيوتكن فهال تلومت هذه اآلية على غزالة أم شبيب وهال قلتم بكفرها وكف يف
خوهتن فقد أو بنوهن و أواجهن نه كان معهن أز ان أجزمت هلن ذلك ألىل قتال جيوش احلجاج فإاخلوارج 

ختها عبد هللا بن الزبري وكل واحد منهم حمرم هلا ومجيع املسلمني أمع عائشة أخوها عبد الرمحن وابن كان 
ن من أجاز منكم إمامة غزالة فإمامتها الئقة به أرم هلا فهال أجزمت هلا ذلك على بنوها وكل واحد حم

 (4)"ه واحلمد هلل على العصمة من البدعة وبدين

 بقلمي عما يتلجلج ستطيع التعبريوال أبداخلي ال أجد كلمات املناسبة  شر البلية ما يضحك،
أفين أكابركم  ،ت شعريفيا لي ،هذه الكلمات أن أردد ال يسعين إالو من أمر غزالة وقبحها،  يف صدري

   :لكين أقولو  ،الضاللأم هو اهلوى و  ؟عنكم نسائكم انبتو  رجالكمو 

  ،ولكن أتنيث الرجال عجاب.....ما عجيب أن النساء ترجلت

   !!!نه الفارس الشجاعأبيدعي الذي هو و  هذا العار فكيف يقبل زوجها

 اخلذالن. ، نعوذ ابهلل منالنساء ضعاف عليهم ففضل.....اإلابء الشباب يف جتد مل إذا

                                                           

 .( 6/189) ، دط ، املنتظم يف اتريخ األمم وامللوكابن اجلوزي، ( وانظر 6/263) ، دط ، الطربياتريخ الطربي،  (1)
 . ( 189 /6) ، دط ، املنتظم يف اتريخ األمم وامللوكنفس املرجع  (2)
 . ( 6/33) ، دط ، البدء والتاريخاملقدسي،  (3)
 .(  1/92) ، دط ، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،  (4)
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  :اتالنجدعند املطلب الرابع اخلروج على احلكام 

لصحابة الكرام رضي هللا واملتتبع لعقيدة النجدات يف هذه املسألة جيد أن أصل مذهبهم إكفار سادة ا
 عنهم والتكفري ابلذنب واخلروج على اإلمام اجلائر

)النجدات(: إكفار علي بن أيب طالب رضي هللا عنه،  أي "وأصل مذهبهم: قال املقدسي يف ذلك
 (1) " واخلروج على اإلمام اجلائر والتكفري ابلذنب والتربؤ من عثمان بن عفان

وقد واحملكمة والنجدات الصفرية كاألزارقة و : بعض اخلوارج  خالف يف وجوب نصب اإلمام قلة وهم
 (2)تراجع اخلوارج عن هذا الرأي وقبلوا نصب اإلمام عدا النجدات

وال خالف يف وجوب ذلك بني األمة وال بني األئمة، إال ما روي عن األصم حيث  "  وقال القرطيب:
  (3)"  وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبهأصم كان عن الشريعة 

وإمنا عليهم أن " ىل إمام قط قال الشهرستاين:أنه ال حاجة للناس إكالنجدات فإهنا أمجعت على 
 .(4)"رأوا أن ذلك ال يتم إال إبمام حيملهم عليه فأقاموه، جاز يتناصفوا فيما بينهم. فإن هم

هذا القول ظاهر البطالن عقال وشرعا وهو خمالف " و(5)"وقد قالوا جبواز الفرقة وعدم وجوب اجلماعة "
 :النقلالعقل و  وبطالن هذا القول من حيثملسلمون عليه يف عصورهم املختلفة ملا أمجع ا

د حىت من ال دين هلم أن االجتماع قوة ألن اجملتمعني يتقوى بعضهم ببعض ولذلك فإان جنالعقل: -1
الرماح إذا اجتمعن  أتىبويف فائدة االجتماع يقول الشاعر: يلتزمون بذلك ويسعون لتحقيقه بينهم 

 وإذا افرتقن تكسرت آحادا...تكسرا

                                                           

 . (135 /5) ، دط ، البدء و التاريخاملقدسي،  (1)
ائداً هلم. أنظر ( وذكر البالذري والطربي أهنم عينوا عبد هللا بن وهب الراسيب ق243 /5) ، دط ،شرح املقاصد، لتفتازايناانظر  (2)
 .(213 /3)  الكامل يف التاريخابن األثري، ( و 115 /3)  اتريخ الطربيالطربي، ( و 252 /2)  أنساب األشراف، بالذريال
 . ( 264 /1) ، دط ،تفسري القرطيب القرطيب،  (3)
 .(  1/124) ، دط ، امللل والنحل الشهرستاين،  (4)
 .( 183 /1) ، دط ،نظر الدرر السنية يف األجوبة النجديةالقاسم، ا (5)
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من حديث عمر بن اخلطاب رضي صلى هللا عليه وسلم  فلألدلة السابقة ولقول الرسول الشرع:-2
اِلثـَْننْيِ َفَمْن أَرَاَد ِمْنُكْم حُبُْبوَحَة اجْلَنَِّة فـَْليَـْلَزِم اجْلََماَعَة، فَِإنَّ الشَّْيطَاَن َمَع اْلَواِحِد، َوُهَو ِمَن ا» هللا عنهما:

ْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن  "عليه وسلم قال: ، عن النيب صلى هللارضي هللا عنه وعن أيب موسى (2)((1)«أَبـَْعدُ 
ُ
ِإنَّ امل

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا َوَشبََّك َأَصاِبَعهُ    (3) " َكاْلبـُنـْ

سائل الفقهية اليت تكلم هبا أهل العلم، ومذهب أصحاب املوالكالم يف اإلمامة من فروع الدين و " 
بعض املتكلمني لو تكاف الناس عن الظلم  وقالل العلم إىل أن نصب اإلمام واجب. احلديث وأكثر أه

مل جيب نصب اإلمام، وهذا خطأ ألن الصحابة رضي هللا عنهم أمجعوا على نصب اإلمام، وألن تكاف 
ألن األئمة يف  إمنا يظهره القدرة وخيفيه العجز.الناس عن املظامل مستحيل، ألن الظلم من شيم النفوس و 

من العلوم ألنفسهم وال يدعي هلم مدع منهم اختصاصا بشيء عصر الصحابة رضي هللا عنهم ال يدعون 
 (4)"ال يشاركهم غريهم فيه

اتفق مجيع أهل ) قال ابن حزم رمحه هللا: ،خمالف إلمجاع األمة موهنا نذكر قول النجدات وأن كالمه
االنقياد السنة ومجيع املرجئة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة وأن األمة واجب عليها 

إلمام عادل يقيم فيهم أحكام هللا ويسوسهم أبحكام الشريعة اليت أتى هبا رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم حاشا النجدات من اخلوارج فإهنم قالوا ال يلزم الناس فرض اإلمامة وإمنا عليهم أن يشاطوا احلق 

 (5)(عمري احلنفي القائم ابليمامة بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم املنسوبون إىل جندة بن

 حكم اخلروج على احلاكم املتغلب عند أهل السنة و اجلماعة  مطلب:

فَعْن اَنِفٍع، أما عقيدة أهل السنة و اجلماعة فإهنم يرون وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة  
ِديَنِة يَزِيَد ْبَن ُمَعاِويََة، 

َ
مَجََع اْبُن ُعَمَر، َحَشَمُه َوَوَلَدُه، فـََقاَل: ِإين ِ مسَِْعُت النَّيبَّ َصلَّى قَاَل: َلمَّا َخَلَع أَْهُل امل

                                                           

األلباين، صحيح أنظر  ،األئمة طاعة السري ، اببكتاب  (10/436)(4576) ، دط ،صحيح ابن حبانابن حبان،  (1)
 . (7/22) ، دط ، التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان

 . ( 1/377) ، دط ،املواالة واملعاداة يف الشريعة اإلسالميةحمماس،  (2)
 .وغريه املسجد يف األصابع تشبيككتاب الصالة، ابب  (1/103()481) ، دط ،للبخاري  اللفظمتفق عليه و  (3)
 .( 3/815)  ، دط ،االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار ،أبو احلسني ،بتصرف انظر (4)
 .(  4/73)  ، دط ،الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (5)
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َوِإانَّ َقْد اَبيـَْعَنا َهَذا الرَُّجَل َعَلى بـَْيِع اَّللَِّ « يـُْنَصُب ِلُكلِ  َغاِدٍر ِلَواٌء يـَْوَم الِقَياَمةِ »هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 
ين ِ الَ الَ أَْعَلُم َغْدرًا أَْعَظَم ِمْن َأْن يـَُباَيَع َرُجٌل َعَلى بـَْيِع اَّللَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ يـُْنَصُب َلُه الِقَتاُل، َوإِ  َوَرُسولِِه، َوِإين ِ 

َنهُ    (1)«  أَْعَلُم َأَحًدا ِمْنُكْم َخَلَعُه، َوالَ اَبَيَع يف َهَذا اأَلْمِر، ِإالَّ َكاَنِت الَفْيَصَل بـَْييِن َوبـَيـْ

رمحه هللا: "ويف هذا احلديث وجوب طاعة اإلمام الذي انعقدت له البيعة، واملنع من  حجرقال ابن 
َعْن َأيب ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِ  َصلَّى ويف صحيح  (2) اخلروج عليه ولو جار يف حكمه، وأنه ال ينخلع ابلفسق"

 الطَّاَعِة، َوفَاَرَق اجْلََماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة، َوَمْن قَاَتَل َمْن َخرََج ِمنَ »هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: 
َلٌة َجاهِ  يٍَّة يـَْغَضُب لَِعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإىَل َعَصَبٍة، َأْو يـَْنُصُر َعَصَبًة، فـَُقِتَل، َفِقتـْ ِليٌَّة، َوَمْن َخرََج حَتَْت رَايٍَة ِعمِ 

ْضِرُب بـَرََّها َوَفاِجَرَها، َواَل يـََتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها، َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فـََلْيَس ِمينِ  َعَلى أُمَّيِت، يَ 
فإذا كان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من "  (3)« َوَلْسُت ِمْنهُ 

لقتال يف الفتنة اليت يسميها كثري من أهل األهواء: األمر الصالح مل يكن مشروعا، وقد كره أئمة السنة ا
ابملعروف والنهي عن املنكر، فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما يف ترك األمر ابملعروف 

عن أم الدرداء، والنهي عن املنكر، مل يدفع أدىن الفسادين أبعالمها، بل يدفع أعالمها ابحتمال أدانمها، 
ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأيب  َأاَل ُأْخربُُكْم أِبَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِ َياِم »الدَّ

 (5)" (4)«ةُ اِت الَبنْيِ ِهَي احلَالِقَ َصاَلُح َذاِت الَبنْيِ، فَِإنَّ َفَساَد ذَ »، قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: «َوالصَّاَلِة َوالصََّدَقةِ 

صلى  الرسولألمران بذلك  األمر ابملعروف والنهي عن املنكراملتغلب واخلروج عليه من  جورلو كانت 
هللا عليه وسل م حىت ننصر القرشي املغلوب على احلبشي املتغلب ولكن أمران ابلسمع والطاعة ملن 

 (6)(غلبال أقاتل يف الفتنة وأصلي وراء من ) يقول:  كان  ابن عمر وهذا غلب

                                                           

 .خبالفه فقال خرج مث شيئا، قوم عند قال إذا باب ،الفنت كتاب (9/57()7111) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .(  13/71) ، دط ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (2)
  الكفر إىل الدعاة وحتذير الفنت ظهور عند اجلماعة بلزوم األمر ابب ،اإلمارة كتاب(1476 /3)(1848)صحيح مسلممسلم،  (3)
سلسلة األلباين، وهو صحيح انظر  ،والورع والرقائق القيامة صفة أبواب (4/663)( 2509) ، دط ، سنن الرتمذيالرتمذي،  (4)

 .(   290 /9) ، دط ، األحاديث الصحيحة
 .( 330 /1) ، دط ، االستقامة ابن تيمية،  (5)
 (2/304)،  دط ، ارواء الغليلنظر ، اإلمام االلباين: إسناده صحيح ( وقال111 /4)، دط الطبقات الكربى ،ابن سعد،  ( 6)
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روان من أجل رفيق عمره مبن عمر ضد عبداملللك بن افلو كان القتال يف الفتنة من الدين لــقاتل 
 اإلخالص !!!و  ، لكنه الدينبدهللا بن الزبري رضي هللا عنهماوصديقه ع صاحبه يف الطلبو 

، ومن ويل والفاجـر مة وأمري املؤمنني الربوالسمع والطاعة لألئ " :قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا
 (1)"ومن َعِليَـُهم ابلسيف حىت صار خليفة ومسي أمري املؤمنني. ،فة، واجتمع الناس عليه ورضوا بهاخلال

وسئل رمحه هللا: )يف اإلمام خيرج عليه من يطلب امللك، فيفتنت الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا 
  (2)قوم، مع من تكون اجلمعة؟ قال: مع من غلب(

حرملة، قال: مسعت الشافعي يقول: " كل من غلب على اخلالفة ابلسيف حىت يسمى خليفة، وعن 
وجيتمع الناس عليه، فهو خليفة، قال حرملة: يعين إذا كان من قريش، يغزى معه، ويصلى خلفه 

 (3) اجلمعة، ومن مل يفعل فهو صاحب بدعة "

قيل ليحىي بن حيىي: البيعة مكروهة؟ قال: ال. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال:  ":لشاطيب ا قال
قد ابيع ابن عمر لعبد امللك بن مروان، وابلسيف أخذ امللك. أخربين بذلك مالك عنه أنه كتب إليه 

 (4) " قال حيىي: والبيعة خري من الفرقة.، والطاعة على كتاب هللا وسنة نبيهوأمر له ابلسمع 

من النصوص السالفة الذكر يتبني لنا أن مذهب النجدات جعلت احلكم ابلكفر للحاكم ف
هذا اجلائر مث اخلروج عليه، ولكنهم أمجعوا على أنه ال حاجة للناس إىل إمام قط وال شك أهنم بقوهلم 

يتبني لنا جليا بطالن تسمية اخلوارج ومن اغرت هبم من  أيضا هبذاو ، خمالفون ملنهج السلف الصاحل
وكذلك  ،النهي عن املنكرابملعروف و  املنتسبني إىل السنة أن اخلروج على حكام اجلور من ابب األمر

االستغناء أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤالء اخلوارج إمنا هو مركب من فساد العقل و جليا يتضح لنا 
اخلروج على احلاكم وذلك ألهنم اعتمدوا يف وعلماء األمة  السلف الصاحلصحابة و وفهم ال ،عن الوحيني

 وخالفوا السنة من مرقوا اخلوارج وهؤالء، على شبه عقلية ظنوها بينات وهي يف احلقيقة شبهات اجلائر

                                                           

 (15/42)، دط ، الس نة، أ صول الإمام أ محد ( 1)

 (.23)،   دط األحكام السلطانية،( ابن أيب يعلى،  2)
 (.222) ،  دط آداب الشافعي ومناقبه،( ابن أيب حامت،   3)
 ( .2/626)،  دط العتصام ،( الشاطيب، ا4)



212 

 

ال شك أهنم بقوهلم هذا و ، عاصيا ال ومطيعا مبتدعا، ال متبعا كان  والسنة ابلكتاب تقيد فمن اجلماعة،
على جسر من اجلماجم وحبر من الدماء، وأفكارها نشر مبادئها حاولت خمالفون ملنهج السلف اليت 

  وهللا املستعان ،فكان اإلرهاب مسة من أبرز مساهتا

 (1)"تنال اإلمامة يف الدين هبماالصرب واليقني ف: "رمحه هللاتيمية ابن  إلسالمشيخ ا قال حكمة ابلغة:
االستخالف يف األرض ، فقد جعل هللا واليقني ال حتصل قطعًا إال ابلصرب يف اإلمامة القاعدةوهذه 

قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا اِبَّللَِّ  ُّٱ، قال تعاىل:الصرب من أسبابه والنصر على األعداء، اإلمامة يف الدينو 
، مث ملا صربوا حتقق 128ألعراف، ا َّٱَيَشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبةُ لِْلُمتَِّقنيَ  َواْصربُوا ِإنَّ اأْلَْرَض َّللَِِّ يُورِثـَُها َمنْ 

َوَأْوَرثـْنَا  ُّٱوال خيلف هللا امليعاد، قال تعاىل: هم هللاهلم النصر والظفر ابألعداء والعاقبة كانت هلم كما وعد
اأْلَْرِض َوَمَغارهَِبَا الَّيِت اَبرَْكَنا ِفيَها َومَتَّْت َكِلَمُت َربِ َك احْلُْسىَن َعَلى اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق 

قابل ، وابمل137األعراف،  َّٱَبيِن ِإْسرَائِيَل مبَا َصرَبُوا َوَدمَّْراَن َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمهُ َوَما َكانُوا يـَْعرُِشونَ 
َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي  ُّٱألمم واهنزامها مع األعداء، هو الظلم والفساد، قال هللا تعاىل: جعل هللا تعاىل هالك ا

َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر مبَا  ُّٱ ، وقال أيضا سبحانه:59القصص، َّاْلُقَرى ِإالَّ َوأَْهُلَها ظَاِلُموَن 
فالصرب مفتاح كل خري ، 41الروم  َّٱلَُّهْم يـَْرِجُعونَ الَِّذي َعِمُلوا َلعَ َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض 

يلٌ ُّٱقال هللا تعاىل:  ،رأس كل بر و وهو مجيل ملن ألفه، النحات: قلت  قال، و18يوسف،  َّٱَفَصرْبٌ مجَِ
ابحلسنات، اقنت فعل اخلريات، وتوصل إىل هللا »لعابد من أهل األردن ممن كان أيوي جباهلا: أوصين قال: 

كى، فقلت: زدين رمحك ، مث ب« فإين مل أر شيئا قط أرضى للسيد مما حيب، فبادر حمبته يسرع يف حمبتك
 ََّوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصرَبُوا ُّ (2)"قال: كل خريأو رادته رأس كل بر، الصرب على حمبة هللا وإهللا قال: "

ُتْم ُمْؤِمِننيَ َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا ُّ أسأل هللا تعاىل أن يوفق كل مسلم قائما يف ابب  َّٱَوأَنـُْتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكنـْ
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لكل خري وتسلح بسالح العلم الذي قام على أدلة القرآن والسنة 

 ني.                                                           احلمد هلل رب العاملو  بالتخريالنبوية وعلى فهم سلف األمة من العلماء واألئمة ال على التحزيب و 

 

                                                           

 .(3/358، دط، )جمموع الفتاوىابن اتيمية، ( 1)
 (1/124، )1ط ،الصرب والثواب عليهابن أيب الدنيا،  ( 2)
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 )داعش( أثر اخلوارج يف الفكر اإلسالمي املعاصرالفصل الرابع: 

فرقة اخلوارج ليس حديث الساعة بل هي قدمية جدا وهلذا امتد فكرهم إىل عصران هذا وإن اختلفت 
أدى إىل عني عن علماء األمة ابتعادهم عن الكتاب والسنة و اجلهل و يف  اتفاقهمو  ،تعبرياهتم وأمسائهم

التفجري التكفري و و التحزيب والتخريب ظاهرة  هبا إىل وصلوبقيت رايحها تعصف ابألمة حىت أ النتائج
لعمري  ،الفلوسوإضاعة احلقوق و النفوس زهاق األرواح و إقطع الرؤوس و و  الفؤوسواستخدام اخلنجر و 

 فلله املشتكى املنتقم، الشكل املشاهد امللموسذا هبهلي من أكرب البدع اخلطرية اليت ظهرت يف عصران 
كانوا   ولوكنت مستقبال من أمري ماستدبرت وال ترددت يف أمرهم أبهنم مارقة، ولو ،القدوس امللك

هي و  ال ابلدعوة،فليس كل من انتسب إىل السنة يكون سنيا، فالعربة ابحلقيقة  كتب السلف،  يتأبطون
عليه الصالة وهي فتنة قد حذر منها النيب إلسالم على يد اخلوارج املارقني، أول بدعة ظهرت يف ا

َع النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:  ،والسالم اَل يـَْرِمي َرُجٌل َرُجاًل »َعْن َأيب َذرٍ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَنَُّه مسَِ
عمر، يراهم وكان ابن  (1)«اِبلُفُسوِق، َواَل يـَْرِميِه اِبلُكْفِر، ِإالَّ اْرَتدَّْت َعَلْيِه، ِإْن ملَْ َيُكْن َصاِحُبُه َكَذِلكَ 

وهذه الفرقة  (2)«إهنم انطلقوا إىل آايت نزلت يف الكفار، فجعلوها على املؤمنني»شرار خلق هللا، وقال:
أن حتكيم شريعة هللا، واالعتصام ريب ال على هذا فو ، م وأهلهبال شك من أخطر الفرق على اإلسال

ابلكتاب والسنة، واالشتغال ابلعلم الشرعي، وتلقيه على أيدي علماء عقالء فامهني للمنهج القومي؛ هلو 
من أعظم األسباب اليت ميكن أن ينقذ العبد هبا نفسه من مثل هذه الظاهرة اخلطرية اليت ما تركت شيئا 

أعظم األسباب اليت ميكن أن ينجي العبد هبا نفسه من هذه  منوكذلك ، كالرميمأتت عليه إال جعلته  
وهي ظاهرة ومحى التمرد على العلماء، وهلذا قالوا  ،مهتاهتامهم يف نيااء و الوقيعة يف أعراض العلمالفنت 

قال  ،مة وهلا تبعاهتاسباب أيضا هالك األمن األي هخالف العلماء كاملقص من دخل بينهما يقص، و 
حلوم العلماء رمحة هللا عليهم مسمومة وعادة هللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة ابن عساكر: " إن 

قال أبو  (3)"اضهم ابلزور واالفرتاء مرتع وخيمألن الوقيعة فيهم مبا هم منه براء أمره عظيم والتناول ألعر 
ابن اجلوزي: " اعلم وقال  (4)طلبوا العلم فإن عجزمت فأحبوا أهله فإن مل حتبوهم فال تبغضوهم"أالدرداء: "

                                                           

 .واللعن السباب من ينهى ما اب، األدبب  كتاب(  8/15( )6045) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .(9/16) ، دط ، لبخاريا صحيحنفس املرجع  (2)
 (  .1/29) ، دط ، تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعريابن عساكر،  (3)
 ( .2/273) ، دط ، الكربىالطبقات  ابن سعد، (4)
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أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم ألن العلم نور فإذا أطفا مصابيحهم خبطهم يف الظلم 
كلما " هكذا و  (2)" إن الناس منذ تركوا الرجوع إىل العلماء ختبطوا":ل الوادعيقاو  (1)كيف شاء "

أول ذهاب " هللا بن الديلمي، قال: بلغين أن عن عبد و  (3)"ن يقوم بنور النبوة قويت البدعة ضعف م
وال يعرف السنة إال العلماء  (4)" سنة سنة، كما يذهب احلبل قوة قوةالدين ترك السنة، يذهب الدين 

جليا لنا ، وهنا يظهر قد ضل  من كانت العميان هتديه لكم أعمى يقود بصريا ال أابوصدق من قال: 
ثة أن يتصدر من ليس من أهل العلم يف العلم، واملصيبة أن جيد من الفرق بني الكارثة واملصيبة، الكار 

ذا اشتكى منه عضوا د إ" يف توادهم وتعاطفهم وترامحهم مثل اجلسد الواحأهل احلقأما و يستمع له، 
تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى كلمتهم واحدة ومهمتهم واحدة وجهادهم هلل وقتاهلم يف سبيل 

عانوه ومن حضر عدوه ومن غاب افتقدوه، ومن مات شيعوه، ومن مرض عادوه وابلدين هللا من افتقر 
تكون سعادة املسلمني، وملا تفرقوا شيعا وأحزااب واختلفوا مذاهب وحنال وتباينوا أهواء وسبال، ومألوا 
اجملالس جداال ذهب سلطاهنم، وضعف كياهنم، وصغر شأهنم وتداعت عليهم األمم، وكذلك العذاب، 

فقد يطول البد لليل أن ينجين، والبد للقيد أن ينكسر،  (5)عذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون "ول
 .يفرح املؤمنون بنصر هللاسو األمل ولكن سيأيت األمل إبن هللا تعاىل، 

كانت العرب تطلق على كل مشؤوم بعبد السوء، فأينما يوجهه سيده ال أيتيه خبري كما قال  :مدخل
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ ربنا جل جالله:

 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
والتاريخ ال يكذب  هالأهما على شؤ  كاندخل فيه إال  يوهذا حال داعش فما من موطن  ،76النحل: 
يشمل الكافر رهاب اسم جامع قد ألن كلمة اإلغزى العامل،  يالذ اإلرهابلن أحدثكم عن و ، وال يرحم

وخييف الناس هو ويرعب يرهب  فالذي، معهم صفة الغلو والتطرفجي الكلف سواء واملسلم على حد

                                                           

 (1/283) ، دط ، تلبيس إبليسابن اجلوزي،   (1)
 .( 282 /1) حتفة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريب ،ُمْقبلُ  (2)
 .( 3/104)  ، دط ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
 . (1/230)1ط سنن الدارمي،الدارمي، (  4)
 . (1/103) ، دط ، االعتصام ابإلسالم ،احلمالوي (5)
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أجنيب صطلح م أطالقه على اخلوارج هوو  (1)"واإلخافة قال الزَّبيدي: "اإلرهاب هو اإلزعاج  ،اإلرهايب
قد عد بعض  وإن كان األمور،ومآل حمدث لكن ال مشاحة يف االصطالح إلن العربة ابحلقائق وعواقب 

  ابب الفتنة وسبيل احملنة. من الغري املشروعرهاب لكوهنم يستحلون القتل إهم أهل  العلماء أن اخلوارج

قال الشاطيب: " واستحالل القتل ابسم اإلرهاب الذي يسميه والة الظلم سياسة وأهبة امللك وحنو ذلك، 
ف النيب صلى هللا عليه وسلم اخلوارج فظاهر أيضا، وهو نوع من أنواع شريعة القتل املخرتعة وقد وص

ْساَلِم، َوَيْدُعوَن أَْهَل اأْلَْواَثنِ »هبذا النوع من اخلصال فقال:  ولعل هؤالء املرادون بقوله « يـَْقتـُُلوَن أَْهَل اإْلِ
احلديث.  «ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َومُيِْسي َكاِفرًا» عليه الصالة والسالم يف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه:

 (2)يصبح حمرما لدم أخيه وعرضه وميسي مستحال، إىل آخره"يدل عليه تفسري احلسن قال: 

 (3)أشأم من طويس وهو عبد السوءوإمنا نتحدث عن ، وال حيتاج لكثرة بيان فهو أظهر من أن يذكر
، األمرينتذوق وهي إال األمة  يرتكإن عبد السوء لن الذي حلى بدايران وجرب فينا كل سوء وجرم، 

 .والعاقل من اعترب بغريه ال بنفسه ،والشام العراق ومستقبل مصريتقاسي ما ك  مرارة اجلهل ومرارة الفقر،

 ،التفجريالتكفري و و  اهلجرة مجاعة وهي اجلدد، اخلوارج صنف من شرحية على اآلن الضوء نسلط
سها ابلدولة اإلسالم ابلعراق مست نفلقد ظهر يف العراق والشام يف اآلونة األخرية طائفة تكفريية دموية ف

ا إىل اخلالفة اإلسالمية، والشام، وعرفت ابحلروف األوىل هلذه الدولة الومهية ب)داعش( مث حتول امسه
 :الظالم ت جنححتمبيتة و  قضية مدبرة بليل "داعش"قضية و ، وخليفتهم يكىن أبيب بكر البغدادي

 .رضوا أم سخطوا ا؛جهلو  أمسواء علموا  فهي من فعل اخلوارج بعقول الغرب ـ 1

                                                           

 ،مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومنشوان،  ،( وانظر2/541) ، دط ، اتج العروس من جواهر القاموس، رتضىم (1)
 . (4/2660) ، دط

 (6/43) الفتاوى الكربى ابن تيمية،( و 3/95) إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم، ( و 2/583) االعتصام الشاطيب، (2)
ي قبض فيه رسول هللا ذمن طويس، ألنه ولد يف اليوم ال "وطويس املذكور هو الذي يضرب به املثل يف الشوم، فيقال أشأم (3)

صلى هللا عليه وآله وسلم، وفطم يف اليوم الذي مات فيه الصديق رضي هللا تعاىل عنه، وخنت يف اليوم الذي قتل فيه عمر بن 
بلغ احللم يف ذلك اليوم، وتزوج يف اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي هللا تعاىل عنه، وولد  اخلطاب رضي هللا تعاىل عنه، وقيل بل

مولود له يف اليوم الذي قتل فيه علي رضي هللا تعاىل عنه، وقيل بل يف يوم مات احلسن بن علي رضي هللا تعاىل عنهما، فلذلك 
  (.1/145، )1، طمرآة اجلنان وعربة اليقظانفغي، اليا أنظر، تشاءموا به. قلت وهذا إن صح من عجائب االتفاقات"
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 صاحبة فكر التطرف والتكفري  هي دولة ومهية ـ2

كان داعش ، فإذا  إن كاان قد افرتقا عن بعضهما مؤخراو ، القاعدة فهي امتداد لهأهنا جزء من تنظيم  ـ3
لب ااالضطراب الغمث مع هذا  بعضهم بعضا يعادونوهم  فإن القاعدة هي األم اليت أجنبته، ولد العاقال

يستحل بعضهم  مثكلما جاءت فرقة لعنت أختها ف ،هو أصول اخلوارج اعليهم يكفر بعضهم بعضا كم
 مث اختالف مث خالف أوهلا ،حاهلم من قدميذا كمث ينقسمون وهويقتل بعضهم بعضا،  حرمات بعض،

ُ ، َعْن َأيب فإهنا وهللا احلالقة، حتلق الدين (رحيكم فيذهب) تفرق ْرَداِء، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ الدَّ
ينَ َ »َعَلْيِه َوَسلََّم:  إذا تفرق  (1)«ِإنَّ َفَساَد َذاِت الَبنْيِ، ِهَي احلَالَِقُة اَل أَُقوُل حَتِْلُق الشََّعَر، َوَلِكْن حَتِْلُق الدِ 

 :الشاطيبقال   (2)اعة رمحة والفرقة عذابمأهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن اجلالقوم فسدوا و 
وما من فريق من فرق "قال األسفراييين: و  (3)" كانوا شيعا تفرقوا و ألهنم إذا ابتدعوا جتادلوا وختاصموا و "

املخالفني إال وفيما بينهم تكفري وتربي يكفر بعضهم بعضا كما ذكران من اخلوارج والروافض والقدرية 
هود والنصارى جملس واحد فافرتقوا عن تكفري بعضهم بعضا وكانوا مبنزلة اليحىت اجتمع سبعة منهم يف 

 هفتجد شخصيته، الرجل يفقدعظيم  شر التقليدوالسبب التقليد األعمى، ف (4)" حني كفر بعضهم بعضا
 ، فمن كان هلل أعلم كان له أخشى.إمعة ذيل غريه، يفَّ  من وينطق غريه، أبذن ويسمع غريه، بعقل يفكر

ن أيكون يف غاية الغرابة حيث  الشامالعراق و عش وكأنه بدأ من حلظة دخوهلا لدا املتأملإن   
ذلك أن أعداء  حتذير خطري ينذر ابلكارثة يف القريب العاجل م يفيدنهعخبرب نقل  ،التاريخ يعيد نفسه

 ال تنتهي هلدف أو غاية أجيال فارغة ال تنطلق من مبدأ و كل احلرص على إنشاء   اهللا تعاىل حرصو 
شر من هذا الصنف اهلابط حيث ميكنون من بين جلدتنا لينتقموا منا بل كل أغلب االستعمارات و 

وهم الذين  دائها وانسلتبداعش من هذا القبيل ومع هذا ترمي غريها ابلعمالة كما قيل رمتين و انتقام 
 يف العراق روايةو  حكايةهلا ن داعش أل ،ىخر أو أببطريقة  مكنوا ألعداء هللا ابلسيطرة على املنطقة

معروف ابلشدة الزرقاوي  فمؤسسها، فسادهاجرمها و زاد  كرب سنهاوكلما   الفسادابجلرم و  مشبعةوالشام 
                                                           

سلسلة األلباين، هو صحيح انظر ، و والورع والرقائق القيامة صفة أبواب( 4/663( )2509) ، دط ، سنن الرتمذيالرتمذي،  (1)
  .(  290 /9) ، دط ، األحاديث الصحيحة

 ،(3/421) ، دط ،جمموع الفتاوى  ابن تيمية،(  2)

 .(1/81) ، دط ، االعتصام الشاطيب، (3)
 .(1/186) ، دط ، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني األسفراييين، (4)
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 (1)املقربني كاملقدسيخيه اشمن محىت  بل من أهل احلق الناصحون املخلصوننصحه كان يوملا   ،ةقسو وال
هبذه  قاحةبكل و  منه ردكان ال، كشر عن أنيابه و الشنيع الفعلو ل أبن ال يقدم على هذا العم التكفريي

وهذا حال اخلوارج يف كتم عين ما رأيت وحاله إأنت تدق الفتنة بني اجملاهدين"  "الكلمة املعروفة عنه 
وهؤالء هم الرويبضة املقصودون فمن ال يقبل احلق ابتاله هللا بقبول الباطل  ،يف رد النصيحةكل زمان 

نَـَواٌت يف احلديث فَعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َسَيْأيت َعَلى النَّاِس سَ 
اَعاُت؛ يـَْنِطُق ِفيَها الرَُّويِْبَضُة" ِقيَل: َوَما الرَُّوْيِبَضُة؟ قَاَل: "الرَُّجلُ  َعْن و  (2)يف أَْمِر اْلَعامَِّة"يتكلم التَّاِفُه  َخدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َعْبِد هللِا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى ا " َوِإنَّ أَبـَْغَض اْلَكاَلِم ِإىَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ َأْن يـَُقوَل الرَُّجُل َّللَّ
علمين كلمات جوامع نوافع،  قال رجل لعبد هللا بن مسعودو  (3)"لِلرَُّجِل: اتَِّق هللاَ فـَيَـُقوُل َعَلْيَك بِنَـْفِسَك 

لباطل، فاردده عليه، وإن من جاءك ابحلق فاقبل منه، وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك اب»فقال: 
وهلذا قيل من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه ومن  " (4)«كان قريبا حبيبا

وقال  (5)ن هواه حيمله على رد احلق فيفسد هللا عليه رأيه وعقله " إهنا قيل ال رأي لصاحب هوى ف
والتبديل يكون إما ابلبدع وإما واإلعراض  (6)"الشاطيب: "والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضاللة 

تون بفتاوى ضالة ويوقعون عن رب العاملني الذين يفواخلاصة ابلفتوى اهلمجية اليت نسمعها من العامة 
احلق و  ،يف أمور ما أنزل هللا هبا من سلطان وخيتلفون هبا عن قول الراسخني يف العلم حىت ضلوا وأضلوا

خبط تي ،داء املقدسي هذا وكأنه يقول وداوين ابليت هيف ،أسوء من عضتهباح الكلب نواحلق أقول؛ 
كان يقول أن هذا العمل من الذي  ليس هو أ ، نقضت غزهلا من بعد قوة أنكااثً كاليتخبط عشواء فهو  

ع إىل أن يهدم يف عمره افوما الد، اجلهاد يف سبيل هللا والذي يعرض عنه هم عمالة االستعمارأعظم 
                                                           

عصام طاهر الربقاوي أو كما يلقب أبيب حممد املقدسي أردين من أصل فلسطيين يعترب من أبرز منظري تيار الثورية اشتهر  :هو (1)
قامت السلطات األردنية بسجنه مرات كثرية بسبب آرائه. شيخه جهيمان لعتييب  العربية،الدولة بعض بسبب نشره لكتاب يكفر فيه 

 (ملف املقدسي موقع منرب التوحيد واجلهادراجع ) واعترب أستاذ أليب مصعب الزرقاوي عندما مجعهما السجن
انظر و ، قال األرنؤؤط حديث حسن، الزمان شدة ابب ،الفنت أبواب( 5/162)(4035) ، دط ، سنن ابن ماجهابن ماجه،   (2)

 . (4/508)  ، دط ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين، 
سلسلة األحاديث األلباين، انظر و ، فصل يف إدامة ذكر هللا عز وجل، (2/142)( 621)  ، دط ،شعب اإلميان ،البيهقي (3)

 . (6/188) ، دط ، الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
 .( 1/234) ، دط ، شرح السنةالبغوي،  (4)
 .( 1/99)  ، دط ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ابن القيم، (5)
 . (2/850) ، دط ، االعتصام الشاطيب، (6)
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عجبا ألانس هلم ألف وجه بعدما ضاع وجههم فلم تدر  ،ما بناه يف ماضيه وسالف أايمهاألخري كل 
توال أمري مث  ،أسأل هللا الثبات حىت املمات ،وكما قيل كل إانء مبا فيه ينضح ،فيها أي وجه تصدق

 ،صبحت هلا صيتأالعصر الذي  إىل عصر البغدادياخلالفة  تحىت انته وتعششت هناك بعد أمري
، وظلم أعلنت كل قبيحو  أسرع من سري الرايح يف مهاهبايف مجيع األرجاء  انتشر خربهاعلى حني غرة و 

والقاعدة  (1)"بتدع الرجل بدعة إال استحل السيفما ا" فعن أيب قالبة قال:وقد خاب من محل ظلما، 
يف وصية كل ذي وقد أشرت إليها يف بعض املناسبات، فرحم هللا السلف فقد ابلغوا معلومة ومشهورة 

 .أال ساء ما يزرون ،، ولذلك دانت هلم الدنيا وكانوا ملوكا ورثوه كابر عن كابر وآخر عن أولعقل

سعرت مرها و أقد تفاقم سيئة الصيت  وقد شاهدان وشهد هللا ومالئكته ومن له اطالع على أن داعش
فتنت عن قيام دولتهم  الضالة، اليت  املغرضنيومل ميض وقت ليس بكثــري إال وقد أمثرت جهود  انرها

 ،ضالةوعقائد  هدامة اتبنت أفكار هي ، و استحوذت عليهاو  من املسلمني كثريعقول   فسدتالشباب وا
 البلدان من املشرق إىل املغرب وأصبح هلا علماؤها ودعاهتا تفرقت يفمث ومن  ،ولكن ال حياة ملن تنادي

ألول الذين عثوا يف األرض أقانيم اخلوارج اطبق األصل و  وهم الذين يهدمون يف جسد األمة من داخلها
م قاتل لكل من يدعوا إىل فأصبحوا سانعدم احللم حيث قلة العلم و  خاصة هذه األزمنة املتأخرةو فسادا 
، حسبوها شجاعة بل هي سداجةابلفنت و  ها، فشغلو دماءحرواب و  حيذر منهم ألهنم ملئوا األمةالسنة و 

إىل   التأخر والرجوعجعلوا من الدعوة إىل هللا تعاىل وهي لعمر هللا  ،فساداحسبوها جهادا بل هي و 
مة من أحداث وكم مر على األ؛ ولألسف أمة اقرأ ال تقرألإلسالم وأهله تشويها و إساءة هي و اخللف 

ما زلنا مل و  جتريب اجملرب وتكرار املكرر فقد فعلوا هبا، العقد املاضي لكن مل نعترب لشبيهة ببعضها خال
، َلَقْد مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ، وأخطاءاننتعلم من دروسنا   َعَلْيِه َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَوِد َقاَل: امْيُ اَّللَِّ

، ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفنَتِ، ِإنَّ َوَسلََّم يـَُقوُل:"  السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفنَتُ، ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفنَتَ
ومن  (3)" وإن السعيد من وعظ بغريه": قال رضي هللا عنه عن ابن مسعودو  (2)"فـََواًهاَوَلَمْن ابـْتُِلَي َفَصرَبَ 

لريصد لنا ، مث وكل جيري ألجل مسمى ،ولكن ليقضي هللا أمرا كان مفعوال رأى العربة أبخيه فليعترب!!
                                                           

 .( 1/460)  ، دط ،الشريعةاآلجري،  (1)
وهو صحيح أنظر،  ،الفتنة يف السعي عن النهي ابب، الفنت كتاب  (6/320()4263 ) ، دط ،داود أيب سنن، داود أبو (2)

 . ( 1488 /3) ، دط ، مشكاة املصابيح التربيزي،
 . ( 11/116) (20076) ، دط ، )منشور كملحق مبصنف عبد الرَّزَّاق( اجلامعاألزدي،  (3)
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جارية وهي  وهم يرتقبون هبم الدوائر ،هتم وقعودهم ألهل السنة كل مرصدالقوم وخياانالتاريخ جرائم 
 بكالم ال طائل حتته ،متويها يف هذه القضية احلقائق كثري من الناس خيلطون، فمبشيئته وواقعة إبرادته

به كل ذي وهذاين ابرد وال يستفز واحلقائق ألنه جعجعة وال ترى طحنا وعنرتة جوفاء فضحتها الوقائع 
وما ليس عالقة له  ون النفس فيما ال فائدة من ورائهيطيلو  قلب سليم وال ينخدع به إال اخلب اللئيم،

مث إن هذه القضية اليت نتعرض هلا اليوم وجدت بصورة أخرى، لكن قد يكون ما حنن فيه  ،ابملوضوع
 يفه ،ى والة األموراخلروج عل وشغف وهي محى التمرد وحب اآلن هو صدى من أصداء هذه الدعوة،

فقد  ،ذكرهم أبايم هللاومن ابب و  التاريخ يعيد نفسه،ن إفبال شك من بقااي عقيدة اخلوارج األول 
مث البوسنة واهلرسك فجرت من قبل هذه القضية بتسلسل األحداث منذ قضية األفغان مث الشيشان مث 

وصوال إىل الربيع العريب وهو يف  السعوديةوالصومال ومصر و لبنان وفا مث اجلزائر مرورا ابلسودان و كوس
أسقط أوراق كل ما أمثره الدعاة اخلريف العريب الذي  الربيع العربي أو قة األمر الربيع الدموي أوحقي

مع شق السودان  ران يف هذا الربيع جند أنه تزامنمث إذا تعمقنا كثريا ونظ ،الدعوةسبيل العلماء يف و 
انر الفتنة يف الدول العربية بني احلكام وشعوهبا حىت  أن أعداء هللا أشعلوا، أليس هذا دليال على الشقيق

!!!  له واكما خططوكان هلم ذلك   كان ماكان وحدث الذي حدثوقد   ينسوان من سوداننا اجلريح
املدنس  الشريف وقدسنا وأنني بورما املؤمل احلزينواليمن  شام وليبيا املبكي وجرح العراقال على غرار نزيف

مل  ال أدري قال هملو أن غري و  فاعلم أنك ال تدري هذاوإذا قلت غري  القردة واخلنازير،أحفاد قبل ن م
 تدري فاملصيبة أعظم،وإن كنت  ...صيبةوإن كنت ال تدري فتلك م: مأستجز لنفسي أن أقول هل

َنةٌ  فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأنْ ُّٱ ،نواحلاصل أنه ال يستواي  .َّ ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

فإن هللا تعاىل قد  ذلك، من بشر أؤنبئكم ،فأقول البحث من جوانب على الضوء نلقيوهنا 
دولة  أبهناوالدين املنصفني من أهل العلم العقالء و  بنيشتهرت ادولة داعش ف من أخبارهم،بشيء  نبأان

 :فئات ةثالثوهم  ،مشكوك يف أمرهاأضعف اإلميان و أحسن أحواهلا و خمرتقة وابغية 

 أقانيم اخلوارج اجلددو  للمسلمني أهل تكفري مارقة :األوىل فئةال

 استغلوا لذلكقد يكونوا مغفلون و عوام مغرر هبم أتباع و  :ةالثاني الفئة

  مجالهو  الدينهباء  هلتشو  من أعداء هللا ءدخالمرتزقة  :ةالثالث الفئة
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م منهم علماء األمة كابن سليكفرون املسلمني بل مل يمارقة وخوارج أهل تكفري : األوىل لفئةـ أما ا1
 رمحهم هللا مجيعا وغريهم العثيمني ابز واأللباين و 

 براءهو منهم زورا و أتباع حممد ابن عبد الوهاب هبتاان و  أهنم وهم يزعمون

على  إان نكفر ابلعموم، ونوجب اهلجرة إلينا وأما الكذب والبهتان فقوهلم "مد ابن عبد الوهاب:قال حم
من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس الذي دين هللا ورسوله، 
وإذا كنا ال نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على أمحد البدوي وأمثاهلما 

 (1)"نا ومل يكفر ويقاتلألجل جهلهم، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من مل يشرك ابهلل إذا مل يهاجر إلي

 هذا عن به يصدون الذين األعداء، هبتان من فذلك ابلعموم، نكفر أان: القول وأما وقال أيضا:"
 الناس وهنى سبه، عرفه ما بعد مث الرسول، دين عرف من أكفر فأان التكفري وأما وقال أيضا:" (2)"الدين
 (3)"كذلك  ليسوا - احلمد وهلل - األمة وأكثر. أكفر الذي هو فهذا فعله، من وعادى عنه،

ال زاعمني أهنم ال يكفرون إ ،مآال، وخالفوهم مقاال والسيف حاال، فهم يتفقون مع اخلوارج يف التكفري
كان أيوب يسمي أصحاب البدع "  قال سالم بن أيب مطيع:  ،سلممن كفره هللا ورسوله صلى هللا عليه و 

 (4)" واجتمعوا على السيف االسمكلهم خوارج، ويقول: إن اخلوارج اختلفوا يف 

فاء من الضعبرايء و ساملني وال تسمع عنهم إال قتل األرقة جتد أن الكفار منهم املالحظ من هؤالء املاو 
عن و (5)"يـَْقتـُُلوَن أَْهَل اإِلْساَلِم َوَيَدُعوَن أَْهَل اأَلْواَثنِ ":حتقيق قوله صلى هللا عليه وسلم هذااملسلمني و 

هل تدرون »قال: بعثين عمر بن عبد العزيز رمحه هللا إىل اخلوارج أكلمهم فقلت هلم: عون بن عبد هللا، 
عالمتكم يف عدوكم اليت  ما عالمتكم يف وليكم اليت إذا لقيكم هبا آمن هبا عندكم وكان هبا وليكم وما

فإن عالمتكم عند قلت:"« ا عدوكم قالوا ما ندري ما تقولإذا لقيكم هبا خاف هبا عندكم وكان هب
وليكم اليت إذا لقيكم هبا آمن هبا عندكم وكان هبا وليكم أن يقول: أان نصراين أو يهودي أو جموسي 

                                                           

 .( 66 /1)  ، دط ،الدرر السنية يف األجوبة النجديةظر ان (1)
 (1/100) نفس املرجع (2)
 (1/73) نفس املرجع (3)

 . ( 1/315) ، دط ، القدر ،الِفْراييب  (4)
 6:احلاقة{صرصر بريح فأهلكوا عاد وأما}:هللا قول ابب،األنبياء أحاديث كتاب(4/137)(3344)صحيح البخاريالبخاري،  (5)
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هذا  (1)وعالمتكم عند عدوكم اليت إذا لقيكم هبا خاف هبا عندكم وكان هبا عدوكم أن يقول أان مسلم "
ويقطع  قرهنم يقلعو وأتباع العجم  عرابجهلة األفيه يهلك فواقعهم مع األمة حىت أييت يومهم حاهلم و 
 ااحلمد هلل الذي أذهب عننقول يومها و  ويذهب غيض قلوبنا هللا وبذلك يفرح املؤمنون بنصردابرهم 

 َّاْلَباِطُل َوَما يُِعيدُ ُقْل َجاءَ احلَْقُّ َوَما يـُْبِدُئ  ُّٱََّوُقْل َجاءَ احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا ُّٱاحلزن

عندهم ، وال استشارة العلماء من غريأهله و  ع عن اإلسالما للدف مغرر هبم جاءوا: ةالثاني الفئةأما ـ و 2
احلقائق  اليت غطتطفة والعاالشغف والشجاعة و نفعال وحرارة ومحاسة ومحية دفعهم اال، يفقه للنوازل

فإنه ال  غري ذلك ن قالفيهم غلو ظاهر كما بينا ذلك وم، فرؤوسهم وأمراؤهم وزرها على من دفع هبمو 
 لصرب على االبتالءات ايدري، وأما عوامهم كالعميان يساقون إىل احلفر واملطبات وحيسبون أهنا من 

من نشأ يف اإلسالم غري  فمنهموأما من جاء بعد الصحابة: " :القيم يف هذا الصنف املغرر هبمقال ابن 
اللبس إمنا يقع إذا  فإناملؤمنني بسبيل اجملرمني  عليه بعض تفاصيل سبيل عامل تفصيل ضده فالتبس

سالم عروة إذا نشأ يف كما قال عمر بن اخلطاب إمنا تنقض عرى اإلابلسبيلني أو أحدمها  ضعف العلم 
ا مل يعرف اجلاهلية وحكمها اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية وهذا من كمال علم عمر رضي هللا عنه فإنه إذ

هل وكل ما خالف الرسول و كل ما خالف ما جاء به الرسول فإنه من اجلاهلية فإهنا منسوبة إىل اجلوه
هنا من سبيل ض سبيلهم أفهو من اجلهل فمن مل يعرف سبيل اجملرمني ومل تستنب له أوشك أن يظن يف بع

من سبيل اجملرمني  لعمل هيكما وقع يف هذه األمة من أمور كثرية يف ابب االعتقاد والعلم وااملؤمنني  
 ودعا إليها وكفر من والكفار وأعداء الرسل أدخلها من مل يعرف أهنا من سبيلهم يف سبيل املؤمنني

مية والقدرية واخلوارج كما وقع ألكثر أهل البدع من اجلهمنه ما حرمه هللا ورسوله  خالفها واستحل 
 :ذا املوضع أربع فرقوالناس يف ها ودعا إليها وكفر من خالفه والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة

 لما وعمال وهؤالء أعلم اخللق عاجملرمني على التفصيل  ن استبان له سبيل املؤمنني وسبيلماألوىل:الفرقة 

 جملرمني أحضر وهلا أسلك من عميت عنه السبيالن من أشباه األنعام وهؤالء بسبيل ا :الفرقة الثانية

من صرف عنايته إىل معرفة سبيل املؤمنني دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الفرقة الثالثة: 
اجلملة واملخالفة وأن كل ما خالف سبيل املؤمنني فهو ابطل وإن مل يتصوره على التفصيل بل إذا مسع 

                                                           

 . (2/630) ، دط ،السنة عبد هللا،  (1)
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شيئا مما خالف سبيل املؤمنني صرف مسعه عنه ومل يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطالنه وهو مبنزلة 
ت نفسه من إرادة الشهوات فلم ختطر بقلبه ومل تدعه إليها نفسه خبالف الفرقة األوىل فإهنم من سلم

وقد كتبوا إىل عمر بن اخلطاب يسألونه عن هذه وسهم وجياهدوهنا على تركها هللا يعرفوهنا ومتيل إليها نف
نفسه فرتكها هلل فكتب  املسالة أميا أفضل رجل مل ختطر له الشهوات ومل متر بباله أو رجل انزعته إليها

هبم للتقوى هلم مفغرة عمر أن الذي تشتهي نفسه املعاصي ويرتكها هلل عز وجل من الذين امتحن هللا قلو 
وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها هلل وحذرها وحذر منها ودفعها وأجر عظيم 

كا بل يزداد مبعرفتها بصرية يف احلق وحمبة عن نفسه ومل يدعها ختدش وجه إميانه وال تورثه شبهة وال ش
له وكراهة هلا ونفرة عنها أفضل ممن ال ختطر بباله وال متر بقلبه فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد 
حمبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إميانه به كما أن صاحب خواطر الشهوات واملعاصي كلما 

داد حمبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما ابتلى هللا سبحانه مرت به فرغب عنها إىل ضدها از 
عبده املؤمن مبحبة الشهوات واملعاصي وميل نفسه إليها إال ليسوقه هبا إىل حمبة ما هو أفضل منها وخري 
 له وأنفع وأدوم وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك اجملاهدة الوصول إىل احملبوب األعلى

شتدت إرادته هلا وشوقه إليها صرف ذلك الشوق واإلرادة ا انزعته نفسه إىل تلك الشهوات و فكلم
واحملبة إىل النوع العايل الدائم فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أمت خبالف النفس الباردة اخلالية من ذلك 

إىل حمبوبه على اجلمر  فإهنا وإن كانت طالبة لألعلى لكن بني الطلبني فرق عظيم أال ترى أن من مشى
والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب فليس من آثر حمبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع 

 يهااب له عنه أو حاجبا له يوصله إلعدم منازعتها إىل غريه فهو سبحانه يبتلي عبده ابلشهوات إما حج

صلة وسبيل املؤمنني جمملة وهذا حال كثري ممن فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مف :الفرقة الرابعة
اعتىن مبقاالت األمم ومقاالت أهل البدع فعرفها على التفصيل ومل يعرف ما جاء به الرسول كذلك بل 
عرفه معرفة جمملة وإن تفصلت له يف بعض األشياء ومن أتمل كتبهم رأى ذلك عياان وكذلك من كان 

التفصيل سالكا هلا إذا اتب ورجع عنها إىل سبيل األبرار يكون عارفا بطرق الشر والظلم والفساد على 
وهذا جزاء  (1)"علمه هبا جممال غري عارف هبا على التفصيل معرفة من أفىن عمره يف تصرفها وسلوكها

 من يفكر بعقل غريه، ألهنم خاضوا يف أرض ليست أبرضهم، وهذا غيض من فيض.

                                                           

 .( 1/109) ، دط ،الفوائد ابن القيم،  (1)
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لتشويه حسن ومجال اإلسالم وىل هلم اليد الطأعداء هللا  فيه أنهو مما ال شك و : ةالثالث فئةأما الـ و 3
قال ، و 217البقرة:َّ  يلىل مل يك ىك مك لك   اك يق ىق يف ُّٱ:قال تعاىلكما احلنيف  

 خل ُّٱوقال أيضا: ، 10البقرة:َّ  يل ىل مل يك ىك مك   لك اك يق ىق ُّٱ أيضا:

وكذلك من خبث وختطيط أعداء هللا جبميع ، 120البقرة: َّ يمىم مم خم حم جم يل ىل مل
ا أكرب عدد من مجيع املعمورة ليجتمع فيهسريعة و  فإهنم مكنوا هلذه الدولة بطرق ملتوية هايتمستو أفراده و 

 السيطرة والقضاء وبذلك يسهل على أعداء هللااإلسالم وهنا يدخل الصنف الثاين ممن يتعاطف مع 
 مك لك   اك يق ىق يف ُّٱ:تعاىلقال  ،يهمدوهنم على بكرة أبييبليفنوهم عن آخرهم و  عليهم

 وهللا املستعان 10التوبة:َّ   مك لك اك يق ىق   يف ىف ُّٱ:قال أيضاو 217البقرة:َّ يل ىل مل يك ىك

  صفات داعش:

 ،احملسوسو وس امللمو من املشاهد املعقول وذلك  ،تتصف داعش بصفات قل من يشاركها فيها أحد
وأنصع برهان، وأوضح وى دليل وأق، خري شاهد املعاصر ناواقعو  إىل يومنا احلاضر والتاريخ القريبالواقع و 

وال دفعه  ا ال ميكن مقاومتهودليله ،ألهنا ال حتتاج إىل تركيب مقدمة وإقامة أدلة جدلية واستنتاج ،حجة
ال على هذا فو  ،لغ املقيليكفينا ما يبو  وال ينكر احملسوس إال مكابر أو ممسوس،، ابلشبهات والوساوس

   هي مايلي:و  تردد،بال  مدوية فصيحة نقوهلا صرحيةبل  ، حبجاب، وال نتوارى جبلبابسرتتن

 أَنَّ  َعبَّاٍس، اْبنِ  َعنِ  ،وهذا ال إشكال فيه ،مكتوب فيها كلمة التوحيد ابألبيضالراايت السود  :والأ
 (1)«أَبـَْيضُ  َوِلَواُؤهُ  َسْوَداءَ  َكاَنتْ   َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولِ  رَايَةَ »

 .مشاهد فيهم كما هو  هوادة بال احلرقشعارهم القتل والذبح و ، احلديدقلوهبم كزبر  :َثنيا

الذين  فقال هم :عن احلرورية عن مصعب بن سعد، قال: سألت أيب ،ميثاق يفون بعهد وال ال: َثلثا
                       (2)" ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفاسقني

                                                           

 (5/136) سلسلة الصحيحة( ابب الراايت واأللوية، وحسنه األلباين، 2/941()2818)دط، ،سنن ابن ماجهابن ماجة، (  1)
     103: الكهف{أعماال ابألخسرين ننبئكم هل قل}ابب ،القرآن تفسري كتاب  (4728( )6/93) صحيح البخاريالبخاري،  (2)
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 ،حممد ابن عبد الوهاب وليسوا كذلكيزعمون أهنم أتباع ابن كما،هله  أيدعون للحق وليسوا من  :رابعا
 (1)(فكل هذا من الكذب والبهتان إان نكفر ابلعموم ونوجب اهلجرة فقوهلم:عبد الوهاب:)ابن  حممد قال

 .النقري والقطمريإهنم يعلمون أكثر مما يعرتفون به ويوم القيامة يسألون عن ف وهم يكلون مبكيالني

وحنن ال ننكر  ،مصعب الزرقاوي أيب و بكر البغدادي أيبك  ،نسبتهم القرىو  مساؤهم الكىنأ :خامسا
يف حق عبد التكنية بل هي سنة نبوية محيدة فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يكين الصحابة كأيب هر 

كان هلم حض يف الصبيان  حق بل حىت يف  هللام عبد يف عائشة أبويف علي أبيب تراب و الرمحن الدوسي 
قدميا كما كانت العرب و  ؛ال ضري فيهو فهذا مشروع بل يكىن كل مولود يف سابعه  عمريالتكنية كأيب 

أله عن امسه إال تس سميتهم ابلكىن... فقد ال جتد أحدهمنقم عليهم يف توإمنا ن "كنيته ألكرمهتقول "
، وكان بسببها التلبيس وقليل ما هم كما هي عادهتم إال من رحم هللا  )وكين نفسه(جابك أبن امسه أ

                        (أو أكثرهمعند مجيعهم كما هو مشاهد )شعورهم مرخاة كشعور النساء  :سادسا والتدليس.
َوَسلََّم َخَطَب  َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  »نَّ ألَ  ،وهذا ال إشكال فيهن عمامة سوداء، يلبسو : سابعا

 .(2)«النَّاَس َوَعَلْيِه ِعَماَمٌة َسْوَداءُ 

عن َعِليٌّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: ِإَذا ، وهذا نذير شؤم وشرأكثر أمرائهم إن مل أقل كلهم صغار السن  َثمنا:
ثـُْتُكْم َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفأَلَْن َأِخرَّ ِمنَ  السََّماِء َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن َأْكِذَب َعَلْيِه،  َحدَّ

َنُكْم، فَِإنَّ احلَْرَب َخْدَعٌة، مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  ثـُْتُكْم ِفيَما بـَْييِن َوبـَيـْ َوَسلََّم، يـَُقوُل: َوِإَذا َحدَّ
عواصف هزت بسببها كيان األمة،  (3)«َناِن، ُسَفَهاُء اأَلْحاَلمِ أَيْيت يف آِخِر الزََّماِن قـَْوٌم، ُحَداَثُء اأَلسْ »

 الفىتل ب، فالعمر ال يقاس ابألعوام والعقل ال يقاس ابألجسام، والصبيان وحنن ال نستخف ابلصغار
، ألن الشاب إما أن يكون وإما أن ال يكون، فاملؤمن احلق قد يصرب على منزلة شريفةيف اإلسالم له 

                                                           

 .( 66 /1) ، دط ، النجديةالدرر السنية يف األجوبة  القاسم، (1)
 ( ابب جواز دخول مكة بغري إحرام.2/990( )1359، دط ، )صحيح مسلممسلم، (  2)

 .اإلسالم يف النبوة عالمات ابب، املناقب كتاب (3611)( 4/200) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (3)
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يف  الفىتهللا  ذكرفقد ويتحمل الفقر وال يرض ابلكفر،  لكنه ال يصرب على سوء الرتبية،سوء التغذية 
 ابْلُفتـُوَّةِ والسالم مع قومه وقد وصفه قص هللا لنا قصة ابراهيم عليه الصالة  والتبجيل كما ابملدحالقرآن 

وكذلك  60األنبياء:  َّ حي جي يه ىه ُّٱ:قال تعاىل اليت هي كمال الصفات يف الفىت

وهذا عمرو بن سلمة  13الكهف:  َّمخ جخ مح جح مج حج ُّٱ أصحاب الكهف
فـََقدَُّموين َبنْيَ أَْيِديِهْم، َوَأاَن اْبُن ِستٍ  أَْو َسْبِع ِسِننَي، ”  رضي هللا عنه فقد كان يؤم الناس وهو فىت فقال:

، فـََقاَلتِ  : َأالَ تـَُغطُّوا َعنَّا وََكاَنْت َعَليَّ بـُْرَدٌة، ُكْنُت ِإَذا َسَجْدُت تـََقلََّصْت َعينِ  ْسَت قَارِِئُكْم؟ أ اْمرَأَةٌ ِمَن احَليِ 
وهذه حالة كل صيب عند  (1)" فَاْشرَتَْوا فـََقطَُعوا يل َقِميًصا، َفَما َفرِْحُت ِبَشْيٍء فـََرِحي ِبَذِلَك الَقِميصِ 

 حج ُّٱ كما قال تعاىل:قال ابن تيمية: " الفىت يف كالم العرب هو احلدث ابلنسبة إىل غريه،   الفرحة

 حي جي يه ىه ُّٱ وقال تعاىل: 13الكهف: َّ جس مخ جخ مح جح مج

 مع جع مظ ُّٱ ،60الكهف:  َّمغ جغ مع جع ُّٱ ، 60األنبياء:  َّ ىي مي خي

مث إهنا غلبت يف عرف كثري من الناس على مكارم األخالق، لكون   62يوسف:  َّجف مغ جغ
معىن يف  البحث هذا نتناولو  (2)" الشباب ألني أخالقا من الشيوخ، وصاروا يطلقون الفتوة على ذلك

 ،احتمال أذاهمو ، كف األذى عنهمو  ،اإلحسان إىل الناس يجة حسن اخللق:هي نتو عند العلماء اْلُفتـُوَِّة 
 " هذه املنزلة حقيقتها هي منزلة اإلحسان إىل الناس قال ابن القيم:، استعمال حسن اخللق معهمو

حسن اخللق معهم. فهي يف احلقيقة نتيجة حسن  فهي استعمال وكف األذى عنهم. واحتمال أذاهم
مغايرة متاما وال هي ؟ بل ة يف فتياهنماي ليت شعري هل هذه الصفات موجود (3)" اخللق واستعماله

 .أمل تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصى، مقارنة

 

                                                           

 ترمجة.، بدون املغازي كتاب  (5/150( )4302)  ، دط ،صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .(1/189) ، دط ، جامع املسائل، ابن تيمية (2)
 .(2/324) ، دط ، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (3)
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  وبني املروءة: اْلُفتـُوَّةِ  بنيالفرق 

املروءة أعم منها. فالفتوة نوع من أنواع املروءة. فإن املروءة استعمال ما جيمل ويزين " أن قال ابن القيم: 
 و خمتص أيضا به، أو متعلق بغريه.مما هو خمتص ابلعبد، أو متعد إىل غريه. وترك ما يدنس ويشني مما ه

وحسن اخللق ومنزلة منزلة التخلق رمية مع اخلل؛ فهي ثالثة منازل: والفتوة إمنا هي استعمال األخالق الك
وهذه منزلة شريفة، مل تعرب عنها الشريعة ابسم الفتوة بل لق.الفتوة ومنزلة املروءة وقد تقدمت منزلة اخل

عربت عنها ابسم مكارم األخالق كما يف حديث يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر رضي 
 (2)((1)«م مكارم األخالق، وحماسن األفعالإن هللا بعثين ألمت»هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

إذا عرفنا هذا فهل يصح أن نقارن بني خمتلفني؛ فالذي يذبح ويغدر ويقتل ويفعل كل شني هل 
 ؛يف الفتنة سقطوا أال !!!ال وهللا ة وصاحب حسن اخللق ويعمل كل زين؟يقال فيه أنه صاحب مروء

الصرب والعفة والشجاعة  :اخللق يقوم على أربعة أركانفحسن " وعليهم دائرة السوء، قطع هللا دابرهم
 حض كحض فتية سادتنا الصحابة والسلف الصاحل رضي هللا عنهم فهل لداعش  (3)"والعدل

 فهذا فىت الصحابة علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يقول:

 حممد النيب أخي وصهري. ... ومحزة سيد الشهداء عمي

 يطري مع املالئكة ابن أميوجعفر الذي ميسي ويضحى. ... 

 وبنت حممد سكين وعرسي ... منوط حلمها بدمي وحلمي

 وسبطا أمحد ولداي منها. ... فأيكم له سهم كسهمي

 (4)سبقتكم إىل اإلسالم طرا. ... صغريا ما بلغت أوان حلمي 

                                                           

َا»بلفظ  اعن أيب هريرة مرفوع(104)(273)،دط ،األدب املفرد، البخاري (1) إسناد حسن، وهذا  «اأْلَْخاَلقِ  َصاِلحَ  أِلُمَت ِمَ  بُِعْثتُ  ِإمنَّ
 .(1/112()45)، دط ، سلسلة األحاديث الصحيحة: األلباين، ، ووافقه الذهيب! انظر وقال احلاكم:صحيح على شرط مسلم

 .(2/324) ، دط ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (2)
 . (2/294نفس املرجع بتصرف بسيط )  (3)
 . ( 13/112) ، دط ، سنن األقوال واألفعال كنز العمال يفاملتقي،  (4)
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َعْن َخاِلِد واحلكمة العلم ة اخللف هو على أية حال املسألة ذو شجون والفرق بني فـُتـُوَّة السلف وفـُتـُوَّ 
مر فيه سيان يف الكبري واأل (1)َخرْيَ ِفيهِ " "النَّاُس َعاملٌ َوُمتَـَعلِ ٌم َوَما َبنْيَ َذِلَك مَهٌَج اَل : ْبِن َمْعَداَن قَالَ 

َعْن َعْبِد هللا ْبِن َضْمرََة َعْن َكْعٍب قَاَل: "  ال يفعله العدو بعدوه ان اجلاهل يفعل بنفسه مإوالصغري ف
نـَْيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن َما ِفيَها ِإالَّ ُمتَـَعلِ َم َخرْيٍ َأْو ُمَعلِ َمُه " كثرة و ابلعلم النقول والبحوث  دفال نقص (2)الدُّ

عن هو نور يقذفه هللا يف قلب املؤمن الصادق املخلص الذي يبحث الذي العلم نقصد بل  ؛اجلدل
فليس العلم كثرة النقل والبحث والكالم، ولكن نور مييز به قال ابن القيم: " ، احلق ويدعو الناس إليه

وقال أيضا: "فإن  العلم  (3)" صحيح األقوال من سقيمها، وحقها من ابطلها، وما هو من مشكاة النبوة
نور يقذفه هللا يف القلب واملعصية تطفئ ذلك النور ومل ا جلس الشافعي  بني يدي مالك وقرأ عليه أعجبه 

ر فطنته وتوق د ذكائه وكمال فهمه فقال إين أرى هللا قد ألقى على قلبك نورًا، فال تطفئه ما رأى من وفو 
  ظي ... فأرشَدين إىل ترك املعاصيشكوُت إىل وكيٍع سوَء حف : أنشد قائال و  ،بظلمة املعصية

 (4)عاِص " وقال اعَلْم أبنَّ العلَم فضٌل ... وفضُل هللا ال يؤاته                                 

ما قال ابن عيينة: " ،أعظم نعم هللا على عباده علوم على اإلطالق علم التوحيد فهووأفضل ال
يكون عامل ملما  وال يشرتط أن (5)أنعم هللا على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم ال إله إال هللا "

الربيع قال: سألت ابن املبارك عن عن احلسن بن ، منا يتعلم فيما أشكل عليه احلكمإجبميع األحكام و 
قال: ليس هو الذي يطلبونه « طلب العلم فريضة على كل مسلم»قول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

وخالصة العلم عند   (6)ولكن فريضة على من وقع يف شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حىت يعلمه "
 فكتب كله،  ابلعلم إيل اكتب أن عمر ابن إىل رجل كتبوقتل الناس بغري حق،   الظلماجتناب السلف 

 من البطن مخيص ،الناس دماء من الظهر خفيف هللا تلقى أن استطعت إن ولكن كثري،  العلم إن": إليه

                                                           

 . (1/162) ، دط ، سنن الدارمي ،الدارمي (1)
 . نفس املرجع الذي قبله (2)
 .(2/88) ، دط ، اجتماع اجليوش اإلسالميةابن القيم،   (3)
 ز (1/132) ، دط ، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفابن القيم،  (4)
 .( 1/53) ، دط ، اإلخالص وحتقيق معناهاكلمة ابن رجب،  (5)
 .(1/53) ، دط ، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  (6)
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 ،ومنقبةفالرجوع إىل احلق فضيلة  (1)" .فافعل مجاعتهم، ألمر الزما ،أعراضهم عن اللسان كاف  ،أمواهلم
أمحد بن  وقد أحسن القائل أبو سعيدمن ال يرتاجع من اخلطأ س العيب يف اخلطأ وإمنا العيب فيولي

 يستوجب العفو الفىت إذا اعرتف ... مث انتهى عما أاته واقرتف  حممد الزبريي حيث يقول:

 (2)لقوله سبحانه يف املعرتف ... إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف                             

عن سعيد بن مسعان قال: مسعت أاب هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان فكان السلف يتعوذون من إمارة و 
َثيِن َحِبييب وعَ  (3)الصبيان والسفهاء " ْن َماِلِك ْبِن ظَاملٍِ قَاَل: مسَِْعُت َأاَب ُهَريـَْرَة يـَُقوُل ِلَمْرَواَن ْبِن احلََْكِم: َحدَّ

ٍة سفهاء من أَبُو اْلَقاِسِم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق: " ِإنَّ َفَساَد أُمَّيِت َعَلى َيَدْي أَُغْيِلمَ 
ال أشك أن أاب بكر و  (5)يف رواية " ِإنَّ َفَساَد أُمَّيِت َعَلى َيَدْي ِغْلَمٍة ُسَفَهاَء ِمْن قـَُرْيٍش " و   (4) قريش"

 .وهللا أعلم َّ َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبأَُه بـَْعَد ِحنيٍ  ُّٱمن هذا الفساد  ليس بقليل البغدادي القرشي له نصيب

 فسأل به خبريا، وال ينبأك مثل خبري.  (6)اخلوارجحال مجيع ، وهوخيتلفوا فيما بينهم  :َثمنا

ليها الصغري وميوت عفصارت بذلك سنة ينشأ  ليعرفوا هبا وعالمة هلم،صبحت هذه الصفات شعارهم أف
 أعلم وهللامبلغ علمنا  وهذا ،زم هلم يف كل زمانوهي ليست وصف ال ،ويفتنت هبا الكثريعليها الكبري 

 تباع ابن ملجم:أ لجم يفرد املالوهو  اليت تقوم هبا داعشاملنكرة  األعمالالرد على بعض 

دون شك أصحاب التشنيع والتشغيب فكان  أن داعش ،قرأت كما قرأ غريي ومسعت كما مسع غريي
والنسل وإخافة اآلمنني وتعطيل أحكام رب العاملني  فساد احلرثإرواح وإراقة الدماء و ديدهنم إزهاق األ

هنا شبه مفقودة متاما اللهم عدا إذا ميزان فإ الدواعش،جيب التنبيه عليه ابلنسبة لتأليف وتدوين  الذيو 
مل تعرف هلم كتب كسائر الفرق، وأكثر ما نرجع إىل دواعش ، فال اليت ألفت من غريهم فيهم كتبال

                                                           

 .(4/313) ، دط ، سري أعالم النبالءالذهيب، ( 1)

 .(7/401) ، دط ، تفسري القرطيبالقرطيب،  (2)
 (580 /7) سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، صحيح أنظر، ،الرحم قاطع إمث ابب( 37)(66)األدب املفردالبخاري ،  (3)
 الفنت من أمته يف يكون عما وسلم عليه هللا صلى إخباره ابب (15/108()6713) ، دط ، صحيح ابن حبانابن حبان،  (4)

 .(580 /7) ، دط ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين، صحيح انظر  واحلوادث
 .(13/404) ، دط ، اإلمام أمحد بن حنبلمسند أمحد، (5)
 .هذا ليس حديث صحيح وإمنا وجدت هذه األوصاف مطابقة متاما مع واقعهم قال تعاىل" أَتـََواَصْوا بِِه ۚ بَْل ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن " (6)
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وقد  كتب غري مطبوعةهلم  و  وهناكبعض فتاويهم املنتشرة بني هنا  من هومقاالهتم وآرائهم ومعتقداهتم 
وقد  ،منع من التداول يف الدول العربيةألسباب متنوعة مثل  مل تصل إلينا كتب وآتليفدواعش  تكون لل

كتاب األزدي املعنون بـ"القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة اعتمدت على  
، وذلك ألنه داعشهذا الكتاب من أهم كتب لكتاب يعرف من عنوانه، فا وهلل در القائل:ابملثل" 

يؤصل للكثري من األفعال املستنكرة اليت يرتكبها عناصره، وقد حاول األزدي أن جيمع فيه األدلة 
والشواهد والرباهني اليت تؤكد على جواز قتل نساء وأطفال العدو، ليس ذلك فحسب، بل أنه أيضاً 

وحنن نعرض أقواهلم مث نوزهنا مبيزان الشرع ، هم بشىت الصورأجاز فيه التمثيل جبثث األعداء وحرقهم وقتل
عن سفيان بن عيينة، ،كما كان يفعله السلف الصاحل،  فهو الباطل فما وافقه فهو احلق، وما خالفه

على خلقه  يزان األكرب، فعليه تعرض األشياءإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو امل»أنه كان يقول: 
املنحرفة الضالة داعش ألخبار املتتبع و  (1)«وافقها فهو احلق، وما خالفها فهو الباطل وسريته وهديه، فما

قة أمرها إن مل أقل يف حقي اوأفعاهل ايتأكد يقينا أهنا مارقة من الدين وأن أقواهلوصاحبة األفكار اهلدامة 
ايت نزلت كاآل  فلك العمومات يفهم حججدور تو الباطل اهلوى و على هتا استدالال ة يفنيبم ،أكثرها

ولوال فضل وأنه ال يتبع أفكارها إال طائش ال يقيم للدليل الشرعي وزان  ا على املؤمننيهنعلو جييف الكفار، 
 حىت ال نقع يف مستنقع التناقض الذي ال جيب أن يتصف به املؤمنو هللا ما حتقق أمر وال مت مقصود، 

وحىت ال تزل قدم بعد ثبوهتا وليهلك من هلك عن بينة  خاصةوالباحث املنصف بصفة  بصفة عامة
، وحىت يستقيم لنا الرد عليهم بكل دقة، نقلت منهم مباشرة ال من غريهم ألن وحىي من حي عن بينة

احلاقد يرد بال أمنة واحلاسد بال عدل واجلاهل بال علم، وفاقد الشيء ال يعطيه، وكل يسأل ما تسطره 
حيث كان وهو دقيق يف كالمه  رحم هللا العالمة ابن دقيق العيدو لون، يده، وستكتب شهادهتم ويسأ

                      (2)" ما تكلمت كلمة وال فعلت فعال إال وأعددت له جوااب بني يدي هللا عز وجل: "يقول

وإال  كانت  هللا على ما نقول وكيل،و ،والزور والبهتان ن جينبنا اإلفرتاءوأ العافيةالمة و سلانسأل هللا تعاىل 
  :وهي كما يلي، وابهلل التوفيق َّ ِظيمٌ َوحَتَْسُبونَُه َهيِ ًنا َوُهَو ِعْنَد اَّللَِّ عَ  ُّٱ صرخة يف واد،

                                                           

 .(1/79، دط، )اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامعالبغدادي،  ( 1)
 (.9/212، )2، طالكربىطبقات الشافعية السبكي، ( 2)
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أفال يرى قتل النساء واألطفال قد أبيح يف حاالت قال أبو احلسن األزدي: " :القسوةالشدة و ـ 1
 (2)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصقتل أطفال الكفار ونسائهفكذلك وقال أيضا: " (1)"وحاالت

 مبادرات بال شرط، وال قيد بال عنكم لنكف   عنا كف وا  الناس؛ أيها اي " :حممد العدانين الشاميقال أبو و 
فـََو هللا لو كن ا أشد  غلوًّا ِمن األزارقة َلَوجب على َمن يد عي اجلهاد الكفُّ ... ـ!ابلكم؟ فما مؤامرات، وال

 (3) "عنا طاملا كففنا عنه 

 ذلك ألن همن كف عن كفي أن كاف عن الناسال ليس، و ثلملاب الناس يكافئوكأن كالمه  نقد:
َوَيْدَرُءوَن ُّٱَّٱَأْحَسُن السَّيِ َئةَ  اْدَفْع اِبلَّيِت ِهيَ ُّتعاىل:قال  إليك أساء من كفي أن الكاف ولكن القصاص

ارِ  يدفعون إساءة من أساء إليهم من الناس، ابإلحسان هم الذين و  َّاِبحلََْسَنِة السَّيِ َئَة أُولَِئَك هَلُْم ُعْقىَب الدَّ
أليس من  َّٱوتـَْعُفوا أَقـَْرُب لِلتـَّْقَوىَوَأْن ُّٱ َّٱَولَِئْن َصرَبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ لِلصَّاِبرِينَ  ُّٱٱوقال هللا تعاىل أيضا: ،إليهم

 ابلسيئة يدفع وال األسواق، يف سخاب وال غليظ، وال بفظ ليسصفات نبينا عليه الصالة والسالم "
 عن عنه، هللا رضي هريرة أيب عنفأمل يوصينا اإلسالم ابلرمحة واإلحسان  (4)"ويغفر يعفو ولكن السيئة،

 الرمحن، حبقو فأخذت الرحم، قامت منه فرغ فلما اخللق، هللا خلق: "قال وسلم عليه هللا صلى النيب
 وأقطع وصلك، من أصل أن ترضني أال: قال القطيعة، من بك العائذ مقام هذا: قالت مه،: له فقال

سلم أرسل رسوله صلى هللا عليه و  عالجل و ن هللا إ (5)"فذاك: قال رب، اي بلى: قالت قطعك، من
 ٰذُّٱ:وقال تعاىل107األنبياء:  َّيك ىك مك لك اكُّٱ:قال تعاىلرمحة للعاملني 

َعْن َأيب و  156األعراف:  َّخي حي جييه ُّٱ وقال 54األنعام:  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
َ َلمَّا َقَضى اخلَْلَق، َكَتَب ِعْنَدُه فـَْوَق َعْرِشِه: إِ  َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "ُهَريـَْرَة، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ  نَّ َرمْحَيِت ِإنَّ اَّللَّ

                                                           

 (.1/51، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (1)

 (.1/71)نفس املرجع  (2)

املتحدث الرمسي للدولة اإلسالمية يف العراق والشام،  ،مثَّ نبتهْل فنجعْل لعنةا هللِا على الكاذبنيا أبو حممد العدانين الشامي،  (3)
 (.مثَّ نبتهْل فنجعْل لعنَة هللِا على الكاذبنيَ )من شريط مفرغ، نشرته مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي، بعنوان: 

 (،  ابب كراهية السخب يف السوق.2125() 3/66) 1ط صحيح البخاري، البخاري، ( 4)

 .[22: محمد{ ]أرحامكم وتقطعوا} باب( 4830()6/134) ،1ط ، البخاريصحيح لبخاري،  ا (5)
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فـََقاَل 125النحل:  َّحبجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ:وقال تعاىل (1)"َسبَـَقْت َغَضيب 
ِك وَ »لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:َرُسوُل اَّللَِّ صَ    (2)«الُفْحشَ  أَوِ الُعْنَف،َمْهاًل اَي َعاِئَشُة، َعَلْيِك اِبلر ِْفِق، َوِإايَّ

اإلحسان يف األمور كلها ولكن هو يف كل شيء حبسبه فاإلحسان قال ابن رجب: "ولذاك أمر هللا تعاىل 
اإلتيان هبا على وجه كمال واجباهتا، فهذا القدر من اإلحسان ان ابلواجبات الظاهرة والباطنة و يف اإلتي

االنتهاء عنها تحب، واإلحسان يف ترك احملرمات و مستحباهتا فمسوأما اإلحسان إبكمال فيها واجب، 
طنها، وهذا القدر منه واجب، واإلحسان يف الصرب على املقدورات والصرب عليها من وترك ظاهرها واب

القيام مبا أوجب هللا من حقوقهم. إلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعاشرهتم و غري تسخط، وال جزع وا
جيوز يف قتل ما واإلحسان الواجب يف والية اخللق القيام فيهم بواجبات الوالية املشروعة. واإلحسان 

إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها، من غري زايدة يف التعذيب، فإنه قتله من الدواب و 
 (3)إيالم ال حاجة إليه "

 : التكفري-2

البد لنا أن نصدع حبقيقة مرة لطاملا كتمها العلماء واكتفى ابلتلميح هلا الفقهاء أبو حممد العدانين:" قال 
أال وهي: كفر اجليوش احلامية ألنظمة الطواغيت، ويف مقدمتها اجليش املصري، واجليش اللييب، واجليش 

هللا التونسي، قبل الثورة وبعدها. وهذا اجليش السوري قد ابت كفره واضحًا حىت عند العجائز، قال 
 (4)"8القصص:  َّٱِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَا َكانُوا َخاِطِئنيَ  ُّٱتعاىل: 

! هلذا قال يقانألكم جواب غري تكفري بال علم وال وهللا ما بال دليل وال برهان،  تكفري ابجلملةنقد: 
من  وحكم تكفري بال تقييدما بني  من عدم التفريق يف التكفري وينبغي اإلمعان يف التحذيرالعلماء: "

من أبطل الباطل وأظلم  نإمث  (5)"للشرط، وانتفاء كل مانع البد فيه من ثبوت قاطع عني ابلتحديد

                                                           

 .7: هود{املاء على عرشه وكان} ابب ،التوحيد كتاب(  9/125()7422) ،1ط ، صحيح البخاريالبخاري،  (1)
  .( 8/12( )6030)نفس املرجع  (2)
 .( 1/39) ، دط ، التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديث ا النووية ،ابن رجب (3)
يب حممد العدانين، الناطق الرمسي ابسم الدولة اإلسالمية يف العراق ألكلمة: شريط صويت،   تفريغ الّسلمّية دين مان؟،العدانين، ( 4)

 قام بنشره فرسان البالغ لإلعالم، قسم التفريغ والنشر.،  والشام

 (1/106، دط، )شرح منظومة اإلمياناملسفيوي،  (5)
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تنزيل النصوص العامة يف التكفري وشبهه على األعيان من املسلمني ملواقعتهم لذلك، خاصة  أن الظلم
ال من الصبيان يف  الشرعية ممن هو أهل إلقامتهاجة يف هذا الزمان لغلبة اجلهل، قبل أن تقوم عليه احل

ابن قال ، املبلغ، يف تفصيل ليس هلذا موضعهالعلم وأتباع اخلوارج، وتكون احلجة قد بلغت وفهمها 
 (1)فالتوقف عن التكفري أوىل واملبادرة إىل التكفري إمنا تغلب على طباع من يغلب عليهم اجلهل ": "تيمة

جعل ميشي بني القتلى منهم ويقول: بؤسا لكم! لقد ضركم من غركم،  علي رضي هللا عنه أنهوعن 
فقالوا: اي أمري املؤمنني ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس ابلسوء أمارة، غرهتم ابألماين وزينت هلم 

ألنه ليس من عمل الشاكرين، فشمروا عن ساعدهم يف غري موطنه،  (2)املعاصي، ونبأهتم أهنم ظاهرون "
فأقدم عليه كثري من الناس فسقطوا  (3)" وابب التكفري ابب خطر وال نعدل ابلسالمة شيئا:"قال القرطيب

 .هللا املستعانو، َّٱِلِمْثِل َهَذا فـَْليَـْعَمِل اْلَعاِمُلونَ  ُّٱٱ،سلمواو  نجوا وهدواوتوقف فيه الفحول ف وهلكوا،

  :القتل-3

على جهة املقاصة واملقابلة، فكذلك قتل وقد أبيح عن التمثيل والتعذيب :"احلسن األزدي أبو يقول 
 (4)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصأطفال الكفار ونسائه

: )أما القيادة احلالية ملا يسمى زورًا بدولة يف العراق  قاتلنيأمري جيش امل د هللا حممد منصورقال أبو عبو 
اخلوارج من الغلو يف التكفري والقتل العراق اإلسالمية، فال شك عندي أهنم وقعوا يف كثري مما وقع به 

يش يف العراق يدرك بغري حق، وواقعهم العملي يثبت ذلك دون أدىن شك، وكل طالب علم منصف يع
 (5) هذه احلقيقة(

 شرعا اإلجرامشنيعة يف ن داعش هلا أعمال أ يقر، ألحداث املنطقة وهذا أحد الشهود واملعايننقد: 
ما يشيب هلا الولدان ح والتحريق والتغريق والتمثيل يذبتالوالتعذيب و  بل تفننت يف جمال التقتيل وعقال

هبذا التوصيف على النقيض من  "وإن شاء هللا تعاىل  ةعلى حد التعاريفهذه  لك  وسوف نفصل
                                                           

 (  .1/345)  ، دط ،املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية بغيةابن تيمية،  (1)
 .( 1/61) ، دط ، البداية والنهايةابن كثري،  (2)
 .( 12/301) ، دط ، فتح الباريابن جحر، (  3)

 (.1/71، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (4)

 (1/7، دط، )الدولة اإلسالمية بني احلقيقة والوهمأبو عبد هللا حممد منصور،  (5)
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حيث  ؛ اآلجل مقاصد هذا الدين العظيم الذي جاء رمحة للعاملني، وملا فيه صالح البشر يف العاجل و
ر صالحها بصالح املستخلفني فيها بعمارة األرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمراجاءت شريعته 

شريعة من أبرز أوصاف ال كانت مساحة هذا الدين العظيم اليت هي ضد اإلرهاب بتجاوزاته وعدوانه  و
احلج:  َّحتجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱكما يف قوله تعاىل: اإلسالمية وأكرب مقاصدها،  

يِن ِإىَل اَّللَِّ احلَِنيِفيَُّة السَّْمَحُة »، وقوله، فيما ثبت عنه:  78 وعلى ضوء هذه املقاصد  (1)«َأَحبُّ الدِ 
العظيمة للشريعة اإلسالمية، تتجلى عظمة هذا الدين وكماله، وأن التطرف واإلرهاب الذي يفسد يف 

، َعْن قـََتاَدَة، اإلسالم يف شيء ثيل فأنه ليس منالتملك احلرث والنسل من قطع الرؤوس و األرض ويه
ِديَنَة َعَلى النَّيب ِ 

َ
ُ َعْنُه، َحدَّثـَُهْم: َأنَّ اَنًسا ِمْن ُعْكٍل َوُعَريـَْنَة َقِدُموا امل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ أََنًسا َرِضَي اَّللَّ

: ِإانَّ  ِديَنَة، َوَتَكلَُّموا اِبإِلْساَلِم، فـََقاُلوا اَي َنيبَّ اَّللَِّ
َ
َفَأَمَر » ُكنَّا أَْهَل َضرٍْع، َوملَْ َنُكْن أَْهَل رِيٍف، َواْستَـْومَخُوا امل

، «أَْلَباهِنَا َوأَبـَْواهِلَا هَلُْم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذْوٍد َورَاٍع، َوأََمَرُهْم َأْن خَيُْرُجوا ِفيِه فـََيْشَربُوا ِمنْ 
ْيِه َوَسلََّم، ُقوا َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اَنِحَيَة احلَرَِّة، َكَفُروا بـَْعَد ِإْساَلِمِهْم، َوقـَتَـُلوا رَاِعَي النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعلَ فَاْنطَلَ 

ْوَد،  َمَر هِبِْم َفَسَمُروا أَْعيـُنَـُهْم، فـَبَـَلَغ النَّيبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فـَبَـَعَث الطََّلَب يف آاَثرِِهْم، َفأَ »َواْسَتاُقوا الذَّ
قَاَل قـََتاَدُة: بـََلَغَنا َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه « َوَقطَُعوا أَْيِديـَُهْم، َوتُرُِكوا يف اَنِحَيِة احلَرَِّة َحىتَّ َماُتوا َعَلى َحاهِلِمْ 

ثْـَلةِ َوَسلََّم بـَْعَد َذِلَك َكاَن حَيُثُّ َعَلى الصََّدَقِة َويَـ 
ُ
وى النسائي عن عبد هللا بن جعفر ر و  (2)" نـَْهى َعِن امل

وما كان منها يف حي  (3)«اَل مَتْثـُُلوا اِبْلبَـَهائِِم »: ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنه قال: قا
ملصلحته فهو جائز، وقد جيب، وقد مينع حسب اختالف األحوال، وملصلحة غريه، فهو حمل نظر 
واجتهاد، وما كان منها يف ميت ملصلحته أو حلق غريه أو ملضطر فهو حمل نظر واجتهاد، وما كان منها 

 (4)" عبثا وهلوا أو جملرد شفاء غليل فهو حمرم

                                                           

 املنة متام، أنظر األلباين، حسن حديث ،يسر الدين: ابب، اإليمان  كتاب،  (1/16) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري معلقا،  (1)
 (.44) ، دط ،السنة فقه على التعليق يف
 .وعرينة عكل قصة ابب ،املغازي كتاب ( 5/129) (4192) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (2)
سلسلة  : األلباين،صحيح انظر ،اجملثمة عن ، النهيالضحااي كتاب (7/238()4440) ، دط ، سنن النسائيالنسائي،  (3)

 .( 557 /5) ، دط ، األحاديث الصحيحة
 .( 7/32) ، دط ،أحباث هيئة كبار العلماء بتصرف بسيط انظر  (4)
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قال ابن تيمية :" فأما التمثيل يف القتل فال جيوز إال على وجه القصاص وقد قال عمران بن حصني 
 صلى هللا عليه وسلم خطبة إال أمران ابلصدقة و هناهنا عن املثلة رضي هللا عنهما ما خطبنا رسول هللا

حىت الكفار إذا قتلناهم فإان ال منثل هبم بعد القتل وال جندع آذاهنم وأنوفهم وال نبقر بطوهنم إال أن 
 خص حص مس خس ُّٱيكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل هبم ما فعلوا والرتك أفضل كما قال هللا تعاىل

النحل:  َّ حقمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خضحض جض مص
قيل إهنا نزلت ملا مثل املشركون حبمزة وغريه من شهداء أحد رضي هللا عنهم فقال النيب صلى هللا  127

عليه وسلم لئن أظفرين هللا هبم ألمثلن بضعفي ما مثلوا بنا فأنزل هللا هذه اآلية وإن كانت قد نزلت قبل 
 مئ خئ ُّٱ وقوله 85اإلسراء:  َّ حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّٱ ذلك مبكة مثل قوله

وغري ذلك من اآلايت  114هود:  َّهتمت خت حت جت هبمب  خب حب جب هئ
اليت نزلت مبكة مث جرى ابملدينة سبب يقتضي اخلطاب فأنزلت مرة اثنية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  بل نصرب ويف صحيح مسلم َعن بـَُرْيَدة بن اخلصيب َرِضي هللا َعنُه قَاَل: َكاَن النَّيبُّ  َصلَّى اَّللَّ
تـََعاىَل َومبَْن إَذا بـََعَث أَِمريًا َعَلى َسرِيٍَّة َأْو َجْيٍش َأْو يف َحاَجِة نـَْفِسِه َأْوَصاُه يف َخاصَِّة نـَْفِسِه بِتَـْقَوى اَّللَِّ 

َسِبيِل اَّللَِّ قَاتُِلوا َمْن َكَفَر ابََِّللَِّ َواَل تـَْغُلوا َواَل تـَْغِدُروا  َمَعُه ِمْن اْلُمْسِلِمنَي َخرْيًا مُثَّ يـَُقوُل: اُْغُزَوا ِبْسِم اَّللَِّ يف 
 (1)َواَل مُتَثِ ُلوا َواَل تـَْقتـُُلوا َولِيًدا "

  التحريق:-أ

وأجاز عامة الفقهاء أن يرمى الكفار ابلنريان إذا خافوهم ومل يطيقوا دفعهم " أبو احلسن األزدي:قال 
 (2)" عن أنفسهم إال  هبا

وهل يدري أنه عليه الصالة والسالم أمر أسامة بن زيد ابإلغارة على أُْبىَن والتحريق فيها؟! " وقال أيضا:
 (3)"وأىنَّ يكون التحريق يف ِغر ة القوم دون أن يصيب احلريق طائفة من نسائهم وأطفاهلم!

                                                           

 . (2/37)  ، دط ،دقائق التفسري اجلامع لتفسري ابن تيميةابن تيمية،  (1)
 (.1/51، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (2)

 (.1/56) نفس املرجع (3)
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عاذ الكساسبة يف م للطيارمن مجاعة داعش  علن تنظيم "داعش" يف شريط فيديو تناقلته مواقع مقر بةأو 
 (1)بطريقة مل يسبق لنا أن رأينا مثلها يف هذا الزمانالطيار  حرقأقدمت داعش على  ذإردن جنويب األ

مل و  ومل ميض كثري من الوقت ،استغربت احلادثة وقلت لعلها مفربكةابدي الرأي و مر ول األأيف نقد: 
الطيار  ، أبحقية إعدامتنظيم داعشصدر حيث أخرب كالصاعقة   يفاجئنازمن  يسري حىت الإ لبثن

وقد نشرت مواقع  ُمستنًدا بذلك إىل فتوى أصدرها أحد مشايخ التنظيم حرقًا، األردين معاذ الكساسبة
أن األحناف والشافعية ذهبوا إىل جواز التحريق مطلًقا، وأن تفسري اتبع صورة من الفتوى، جاء فيها: 

لى التحرمي، ، ليس هذا النهي ع: )النار ال يُعذب هبا إال هللا(لقوله صلى هللا عليه وسلماملهلب أبن صفرة 
يدل على جواز التحريق فعل قال  ، أن احلافظ ابن حجرالفتوى تافوأض، بل على سبيل التواضع

أهل  الصحابة، وقد مسل النيب أعني العرنيني ابحلديد احملمي.. وحرق خالد بن الوليد ابلنار انًسا من
 (2) الردة

 ،بعض الصحابة رضي هللا عنهمعليه ر أنك قدو  فعلهلرافضة مث ندمه على اعلي رضي هللا عنه  لقد حرق
ُ َعْنُه، َحرََّق قـَْوًما، فـَبَـَلَغ اْبَن َعبَّاٍس فـََقاَل: َلْو ُكْنُت َأاَن ملَْ   ُأَحر ِقـُْهْم أِلَنَّ النَّيبَّ َعْن ِعْكرَِمَة، َأنَّ َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ

بُوا ِبَعَذاِب اَّللَِّ »َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َمْن »ا قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَلَقتَـْلتـُُهْم َكمَ « الَ تـَُعذِ 
 (3)« َبدََّل ِديَنُه فَاقـْتـُُلوهُ 

قال ابن حجر: " قوله عن أيوب صرح احلميدي عن سفيان بتحديث أيوب له به قوله إن عليا حرق 
أيب عمر وحممد بن  قوما يف رواية احلميدي املذكورة أن عليا أحرق املرتدين يعين الزاندقة ويف رواية بن

عباد عند اإلمساعيلي مجيعا عن سفيان قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهين اجتمعوا فتذاكروا 
الذين حرقهم علي فقال أيوب فذكر احلديث فقال عمار مل حيرقهم ولكن حفر هلم حفائر وخرق بعضها 

يب املنااي حيث شاءت إذا مل ترم يب يف  إىل بعض مث دخن عليهم فقال عمرو بن دينار قال الشاعر لرتم
احلفرتني إذا ما أججوا حطبا وانرا هناك املوت نقدا غري دين انتهى وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك 

                                                           

 داعشتابعة للتنظيم الفتوى الوهو مقطع مشهور وقد أقرته مشايخ ، كثرية سواء من املؤيدة أو املخالفةمواقع   هنشرت (1)

 فتوى مشهورة أصدرها مشايخ التنظيم (2)

فتح ابن حجر، نظر ،اهللا بعذاب يعذب ال ابب،  تاب اجلهاد والسري(ك4/61)(3017)، دط ،صحيح البخاريالبخاري،  (3)
 .( 6/151) الباري شرح صحيح البخاري
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الرد على عمار الدهين يف إنكاره أصل التحريق مث وجدت يف اجلزء الثالث من حديث أيب طاهر املخلص 
ره عن أيوب وحده مث أورده عن عمار وحده قال بن عيينة حدثنا لوين حدثنا سفيان بن عيينة فذك

فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره وقال فأين قوله أوقدت انري ودعوت قنربا فظهر هبذا صحة ما كنت 
ظننته وسيأيت للمصنف يف استتابة املرتدين يف آخر احلدود من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة 

م وألمحد من هذا الوجه أن عليا أيت بقوم من هؤالء الزاندقة ومعهم كتب قال أيت علي بزاندقة فأحرقه
فأمر بنار فأججت مث أحرقهم وكتبهم وروى بن أيب شيبة من طريق عبد الرمحن بن عبيد عن أبيه قال 
كان انس يعبدون األصنام يف السر وأيخذون العطاء فأتى هبم علي فوضعهم يف السجن واستشار الناس 

هم فقال ال بل أصنع هبم كما صنع أببينا إبراهيم فحرقهم ابلنار قوله ألن النيب صلى هللا عليه فقالوا اقتل
وسلم قال ال تعذبوا بعذاب هللا هذا أصرح يف النهي من الذي قبله وزاد أمحد وأبو داود والنسائي من 

وله من بدل وجه آخر عن أيوب يف آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح بن عباس وسيأيت الكالم على ق
 (1)دينه فاقتلوه يف استتابة املرتدين إن شاء هللا تعاىل"

فقالوا: أنت هو؟ قال:  عثمان، قال: " جاء نفر من الشيعة إىل علي عن عيسى بن أيب وعن الشعيب
مث  فأبوا فضرب أعناقهم قال: ارجعوا وتوبوا قال: ويلكم من أان؟ قالوا: أنت ربنا من أان؟ قالوا: أنت هو

مث قال:  فأحرقهم ابلنار فأاته حبزم احلطب فقال: اي قنرب ائتين حبزم احلطب م يف األرض أخدودامد هل
 (2)إين ملا رأيت أمرا منكرا أوقدت انرا ودعوت قنربا "

 :يف حتريق الزاندقةرضي هللا عنهم مجيعا  اختالف ابن عباس مع علي

: " وأما ابن عباس: فقال: لو كنت أان مل أحرقهم ابلنار؛ لنهي رسول هللا صلى هللا عليه ابن تيميةقال 
« َمْن َبدََّل ِديَنُه فَاقـْتـُُلوهُ »: َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ وسلم أن يعذب بعذاب هللا، ولضربت أعناقهم؛ لقوله 

" وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب أكثر  :وقال أيضا (3)وأكثر الفقهاء على قول ابن عباس"
يف  : " وقتل هؤالء واجب ابتفاق املسلمني، لكنوقال أيضا (4)الفقهاء وقد روي أنه أجلهم ثالاث " 

                                                           

 .( 6/151)  ، دط ،فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   (1)
 .( 2/342) ، دط ، طبقات احملدثني أبصبهان والواردين عليهااألهباين،  (2)
 .(  1/573)  ، دط ،النبوات ابن تيمية، (3)
 .(  13/24)  ، دط ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
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جواز حتريقهم نزاع: فعلي رضي هللا عنه رأى حتريقهم، وخالفه ابن عباس وغريه من الفقهاء قال ابن 
أن يعذب بعذاب هللا، ولضربت  صلى هللا عليه وسلم هي النيبعباس: أما أان فلو كنت مل أحرقهم؛ لن

"، وهذا احلديث يف صحيح « من بدل دينه فاقتلوه»أعناقهم؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " 
وأما السبابة الذين يسبون أاب بكر وعمر فإن عليا ملا بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه  البخاري.

وأما املفضلة الذين يفضلونه على أيب بكر  أراد قتله فهرب منه إىل أرض قرقيسياذلك عنه، وقيل: إنه 
وعمر فروي عنه أنه قال: ال أوتى أبحد يفضلين على أيب بكر وعمر إال ضربته حد املفرتي، وقد تواتر 

كثر من أ عنه أنه كان يقول على منرب الكوفة: خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر، روي هذا عنه
على تفضيل أيب بكر  ، وهلذا كانت الشيعة املتقدمون كلهم متفقنيوغريمن مثانني وجها، ورواه البخاري 
 (1)"وعمر كما ذكر ذلك غري واحد

 فـَُيْحَطَب، حِبََطٍب، آُمرَ  َأنْ  مَهَْمتُ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي الَِّذيو »اجلواب على من يزعم جواز التحريق حبديث و 
  (2) «بـُُيوهَتُمْ  َعَلْيِهمْ  َفُأَحر ِقَ  رَِجاٍل، ِإىَل  ُأَخاِلفَ  مُثَّ  النَّاَس، فـَيَـُؤمَّ  َرُجاًل  آُمرَ  مُثَّ  هَلَا، فـَيـَُؤذَّنَ  اِبلصَّاَلِة، آُمرَ  مُثَّ 

بل إما  ولو كان التحريق جائزا لكان واجبا ال تكون مستوية الطرفني أنه هم ومل يفعل قال ابن القيم:"
ليس و عن أذية النمل  ابن تيميةملا سأل و  (3)"فلما مل يفعل ذلك دل على عدم اجلوازواجبة أو حمرمة 

 َّأَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنـُْتْم هَلَا َكارُِهونَ  ُّٱلكن نقول هلم (4)" : " وأما النمل فيدفع ضرره بغري التحريققالالبشر 

 التغريق:-ب

على جهة املقاصة واملقابلة، فكذلك قتل وقد أبيح عن التمثيل والتعذيب:"احلسن األزدي أبو يقول 
 (5)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصأطفال الكفار ونسائه

وقد  ،يباح على جهة املقابلة والقصاص حبجةبكل الطرق الوحشية األسرى مجيع هبذه القاعدة يعذبون 
التنظيم ضحاايه ، بثته مواقُع إلكرتونية مقربة من داعش، طرقا جديدة بشعة لقتل أظهر شريط مصور

                                                           

 .(  1/308) ، دط ، منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (1)
 .اجلماعة صالة وجوب باب ،األذان كتاب(  1/131)( 644) ، دط البخاري،صحيح البخاري،  (2)
 .(1/103) الصالة وأحكام اتركهاابن القيم،  (3)
 .( 32/273) جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 (.1/71، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (5)
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ويف املقطع األول من التسجيل َأجرَب ، مشلت اإلغراَق واحلرَق والتفجري يف مدينة املوصل مشايل العراق،
مسلحي داعش أربعة حمتجزين يرتدون لباسا برتقاال على الصعود إىل سيارة قدمية، ومن مث تفجريِها 

 ش مخسةاملقطع الثاين أغرق مسلحو داع ويف، خلها حرقااجي"، إىل أن مات من بد بقذيفة "آر يب
ويظهر الشريط حلظات مقتل  ،أن أحكم إغالق صندوق حديدي عليهمأشخاص يف بركة للمياه، بعد 

ويف مشهد اثلث، عمد مسلحو ، هم إىل فوق بعد أن لفظوا أنفاسهماحملتجزين حتت املاء، ومن مث رفع
ه عن بعد، حيث فصلت رؤوسهم عن حمتجزين حبزام انسف، وتفجري  سبعةداعش إىل ربط أعناق 

 (1) أجسادهم، بينما كانوا مقيدي األيدي

 نه أكثر أملالو كان التغريق جائزا لكان استخدم يف احلدود أل نقد:

" رأى من الفقهاء أنه ال قود إال ابلسيف يف العنق قال: ألن القتل بغري السيف ويف  :ابن تيميةقال 
 (2) " بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط وحنو ذلك أشد إيالماغري العنق ال نعلم فيه املماثلة 

  التعذيب:-ت

وقد أبيح على جهة املقاصة واملقابلة، فكذلك قتل أطفال عن التعذيب :"احلسن األزدي أبو يقول 
 (3)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصالكفار ونسائه

بل لو كانوا ابلعطش واجلوع  أن جيتنبوا التعذيب أسرىوقع يف أيديهم على داعش ملا  املفروض كاننقد:
ال على احلق واهلدى وعلى منهج املصطفى صلوات ريب وسالمه عليه لدعوهم إىل تعاليم اإلسالم احلق 

 مه جه ُّٱٱٱٱٱٱٱٱقال تعاىل: ،فاقد الشيء ال يعطيه؛ ولكن هيهات هيهات ،إىل التعذيب والتجويع

أيب عزيز بن عمري قال: كنت يف األسارى يوم بدر وعن  8اإلنسان:  َّٱٱخي حي  جي يه ىه
ا غداءهم أو فكانوا إذا قدمو  «َخرْيًا اِبأْلَُساَرى اْستَـْوُصوا»هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  فقال رسول

                                                           

 (24/06/2015مقربة من داعش، مت نشره يف ) شريٌط مصوٌر، بثته مواقُع إلكرتونية  (1)
 .( 16/168) ، دط ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 (.1/71، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (3)
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احلديث و  (1)بوصية رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إايهم( وأطعموين اخلبز عشاءهم أكلوا التمر
 وهللا أعلم.  (3)ضعفه األلباين الرتمذي و وحسنه أيضا  (2)ف فيه قال اهليثمي إسناده حسن لاخت

إن رأى اإلمام قتل األسارى فينبغي له أن ال يعذهبم ابلعطش واجلوع ولكنه يقتلهم قتال ":قال السرخسي
َعْن اْلُمثْـَلِة َوَلْو اِبْلَكْلِب  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  هَنَى َرُسوُل اَّللَِّ »فـََقدْ  يعين ال ينبغي أن ميثل هبم كرميا

 (5)" (4(«اْلَعُقورِ 

 :الذبح-ج

أحسن اهلدي، وإنه صلى هللا عليه  -صلى هللا عليه وسلم-إن هدي نبينا  قال أبو حممد العدانين:"
هللا عليه وسلم  وسلم أرحم الناس وأعلم البشر مساه ربه تبارك وتعاىل: }َرُؤوٌف رَِّحيٌم{. وإنه صلى

م قال لقومه صلى هللا عليه إن أرحم الناس وأرأفهم وأعلم الناس وأتقاهم وأحلمه ،الينطق عن اهلوى
 (6)"أَتسمعوَن اي معشَر قـَُرْيٍش! أما والَّذي نَفُس حممٍَّد بيِدِه؛ لقد جئُتُكم ابلذَّبحِ " وسلم:

 صطالحاليف ا حة مشاإذ الال اشكال فيه و ضربة ابلسيف فهذا إذا كان املقصود ابلذبح القصاص  نقد:
 ل البحثحمهذا هو  هبيمة األنعامن كما تذبح ن كانوا كافريإلكن حبثنا هو ذبح البشر و 

ال فعله أصحابه رضي هللا  يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه فعل هذا الفعل وال أمر به و مل أوال:
هَنَى َرُسوُل »مثلة " وألن إابنة الرأس  :قال السرخسي عنهم وإن كانت هي داخلة يف النهي عن املثلة

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اَّللَِّ     (7)"«َعْن اْلُمثْـَلِة َوَلْو اِبْلَكْلِب اْلَعُقورِ  َصلَّى اَّللَّ

                                                           

 .احلسني امسه من ابب(409) (1/250) ، دط ، )املعجم الصغري(الروض الداينالطربي،  (1)
 .  (1/94)  ، دط ،البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريفالدمشقي،  (2)
 دط .( 2/339)  ، دط ،ضعيف أيب داوداأللباين،  (3)
 .ِسنُّ علي بن أيب طالب ووفاته رضي هللا عنهابب ( 1/97()168) ، دط ،معجم الكبريالطرباين، (  4)

 .( 1/1029) ، دط ، شرح السري الكبري ،السرخسي (5)
يب حممد العدانين، الناطق الرمسي ابسم الدولة اإلسالمية يف العراق ألكلمة: شريط صويت،   تفريغ الّسلمّية دين مان؟،العدانين،  (6)

 قام بنشره فرسان البالغ لإلعالم، قسم التفريغ والنشر.،  والشام

 .( 1/110) ، دط ، شرح السري الكبرينفس املرجع  (7)
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 كناية «أََمَرين َأْن ُأَحر َِق قـَُرْيًشا»وأنه مبالغة يف تطهريه من الذنوب وقوله: "  :عبد الغين املقدسيقال و 
ُتُكْم اِبلذَّْبحِ »عن القتل كقوله عليه السالم:   (1)«"ِجئـْ

: " يقول تعاىل مرشدا للمؤمنني إىل ما يعتمدونه يف أبو الفداءقال  هو قول أهل التفسري أيضا:و 
أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم  4 حممد َّٱٱَّ رث يت ىت نت مت زت ُّٱ :حروهبم مع املشركني

  (2)أي: أهلكتموهم قتال "  4حممد:  َّ مئ نث مث زث ُّٱ حصدا ابلسيوف،

تلون. الذبح أي: يق 49البقرة:  َّ يم ىم ُّٱ ومعىن قوله:: "أبو املظفر منصور املروزي القو 
 (3) "والذبيح مبعىن واحد

قال أبو عبد هللا بن أيب نصر: " وقوله أمرين أن أحرق قريشا كناية عن القتل كقوله عليه السالم جئتكم 
بكر عند قتال أهل الردة فلم يزل حيرق أعضاءهم حىت أدخلهم من ابلذبح ويف اخلرب يف وصف أيب 

 (4)الباب الذي خرجوا منه "

اقصدوا ضرب الرقاب. وقال:" فضرب الرقاب" ومل يقل فاقتلوهم، ألن يف العبارة بضرب  وقال القرطيب: "
وهو حز العنق  الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس يف لفظ القتل، ملا فيه من تصوير القتل أبشنع صوره،

 (5) " وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه

كما أنه مل يعرف هذا الفعل عن السلف الصاحل ابملقابل هو فعل اخلوارج كما ثبت عنهم  أهنم   َثنيا :
" مر هبم عبد هللا بن خباب فقالوا له أنت بن خباب صاحب النيب صلى هللا عليه وسلم قال نعم ملا 

قالوا فحدثنا عن أبيك فحدثهم حبديث يكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد هللا املقتول فكن قال 
ه فأخذ واحد فقدموه فضربوا عنقه مث دعوا سريته وهي حبلى فبقروا عما يف بطنها وكانوا مروا على ساقت

                                                           

 ، )بدون ترقيم( . 1، ط املصباح يف عيون الصحاح الثاين مناملقدسي،  (1)
 .( 7/307)  ، دط ،تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (2)
 .( 1/77) ، دط ، تفسري القرآنأبو املظفر،  (3)
 . ( 1/499) ، دط ، تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلماألزدي،  (4)
  ( 16/226) ، دط ،تفسري القرطيب القرطيب،  (5)
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منهم مترة فوضعها يف فيه فقالوا له مترة معاهد فيم استحللتها فقال هلم عبد هللا بن خباب أان أعظم 
  (1)" حرمة من هذه التمرة فأخذوه فذحبوه  فلم يبالوا أبن يقتلوه كما ابلوا حبرمة مترة النصراين

ارقة األول وليس من وارج املاخل أعرابهبذا يتنب لنا واضحا أن هذا الفعل من سنن األعاجم و 
وحياسب  ،الشديد وعقابه هللا لغضب تعرض فقدأبي طريقة كانت  نفسه قتل إذاو  ،اإلسالم يف شيء

 ،وإن شاء غفر له إن شاء عذبه الشرك، دون النفس قتل ألن هللا؛ مشيئة حتت هولكن و  على فعلته
 هللا املستعانوفلله املشتكى 

 التمثيل:-ح

وقد أبيح على جهة املقاصة واملقابلة، فكذلك قتل أطفال عن التمثيل: "احلسن األزدي أبو يقول 
 (2)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصالكفار ونسائه

ثْـَلة  »)مثل( فيه  قال ابن األثري: " :لتمثيلابتعريف أوال:  نقد:
ُ
يقال: مثلت ابحليوان « أَنَُّه هَنَى َعْن امل

قطعت أطرافه وشوهت به، ومثلت ابلقتيل، إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكريه، أمثل به مثال، إذا 
هَنى َأْن مُيَثََّل  »أو شيئا من أطرافه. واالسم: املثلة. فأما مثل، ابلتشديد، فهو للمبالغة و منه احلديث 

ْمُثول هِبَا  َوَأْن تـُؤْكلَ  »أي تنصب فرتمى، أو تقطع أطرافها وهي حية زاد يف رواية « ابلدَّواب 
َ
 (3)"« امل

 مثيل:اخلالصة يف الت

طن أو قطع عضو وأمثال املثلة كل ما كان فيه تشويه للخلق من مسل عني أو فقئها أو بقر ب :أوال" 
 وا ذلك سواء كان ذلك قصاصا أم جمرد نكاية وعقوبة، شفاء لغل وحق أم عبثا وهل

 مص خص حص مس خس ُّٱلقوله تعاىل:و جائز وتركه أوىل؛ ما كان منها قصاصا فه َثنيا:
 هبمب خب حب جب ُّٱ وقوله: 126النحل َّمع جع مظ  حط مض خضحض جض
وما كان منها يف حي ملصلحته  اآلايت 40لشورىا َّجخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حت جت

                                                           

 .(  12/297) ، دط ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،   (1)
 (.1/71، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (2)

 . ( 4/295) ، دط ، النهاية يف غريب احلديث واألثراجلزري،  (3)
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فهو جائز، وقد جيب، وقد مينع حسب اختالف األحوال، وملصلحة غريه، فهو حمل نظر واجتهاد، وما 
كان منها يف ميت ملصلحته أو حلق غريه أو ملضطر فهو حمل نظر واجتهاد، وما كان منها عبثا وهلوا أو 

 (2) " السنة اجملتمع عليهافاملثلة حمرمة يف  ابن عبد الرب " أبو عمر قال(1)"جملرد شفاء غليل فهو حمرم 

 :األسرى-خ

وقد أبيح على جهة املقاصة واملقابلة، فكذلك قتل عن التمثيل والتعذيب :"احلسن األزدي أبو يقول 
 (3)"م يباح على جهة املقابلة والقصاصأطفال الكفار ونسائه

هديه صلى هللا عليه  لكن ،يباح على جهة املقابلة والقصاصهبذه القاعدة يعذبون األسرى حبجة  نقد:
 8اإلنسان: َّٱٱخي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ :قال تعاىل هدي خري وسلم يف األسارى

" فقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم:  وعن أيب عزيز بن عمري قال: كنت يف األسارى يوم بدر
فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم أكلوا التمر، وأطعموين اخلبز، بوصية  " اْستَـْوُصوا اِبأْلَُساَرى َخرْيًا

  (4)(رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إايهم

 هللا أعلمو(6)ضعفه األلباين الرتمذي و أيضا حسنه و  (5)ف فيه قال اهليثمي إسناده حسن لاختاحلديث و 

ويفادي بعضهم ابملال، وبعضهم أبسرى  كان مين على بعضهم، ويقتل بعضهم،  " :قال ابن القيم
َلْو َكاَن املطعم بن  » :املسلمني، وقد فعل ذلك كله حبسب املصلحة، ففادى أسارى بدر مبال، وقال

وهبط عليه يف صلح احلديبية مثانون متسلحون « َلهُ  عدي َحيًّا، مُثَّ َكلََّميِن يف َهُؤاَلِء النـَّْتىَن، َلرَتَْكتـُُهمْ 
فأسرهم مث من عليهم وأسر مثامة بن أاثل سيد بين حنيفة، فربطه بسارية املسجد، مث يريدون غرته، 
  (7)أطلقه فأسلم."

                                                           

 .( 7/32) ، دط ، العلماءأحباث هيئة كبار بتصرف بسيط انظر   (1)
 . ( 5/33) ، دط ، االستذكارابن عبد الرب،  (2)
 (.1/71، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (3)

 . (239مت خترجيه أنظر ) (4)
 . (1/94) ، دط ،البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف الدمشقي،  (5)
 . ( 2/339) ، دط ، ضعيف أيب داوداأللباين،  (6)
 .( 3/99)  ، دط ،زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم،  (7)
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واختلف أهل العلم يف األسري الذي ذكره هللا يف هذا املوضع، فقال بعضهم: عن : "ابن جريروقال 
قال: لقد أمر هللا ابألسراء  ،8اإلنسان:  َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱقتادة، قوله: 

 (1) "أن حيسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ ألهل الشرك 

  ر:االنتحا-4

يظهر من خالهلا أفضلية معاقبة الكفار يف زماننا وحالنا على العفو عنهم، وأنت إذا " قال األزدي:
 (2)"نظرت إىل عمليات اجملاهدين اليت يهلك فيها طائفة من معصومي الدم من الكفار

ويسمونه بغري امسه للتلبيس  ه اسم شرعيليلبسونأو االنغماس يف العدو ويسمونه عملية استشهادية 
َعْن حُمَمَِّد ْبِن ِسريِيَن، َأنَّ اْلُمْسِلِمنَي انـْتَـَهْوا ِإىَل َحاِئٍط َقْد مما يستدلون ويتشبتون به حديث و  ،والتدليس

اْلُمْشرِِكنَي، َفَجَلَس اْلرَبَاُء ْبُن َماِلٍك َرِضَي هللُا َعْنُه َعَلى تـُْرٍس فـََقاَل: " اْرفـَُعوين أُْغِلَق اَببُُه ِفيِه رَِجاٌل ِمَن 
ُهْم َعَشَرةً ِبرَِماِحُكْم َفأَْلُقوين إِلَْيِهْم ". فـََرفـَُعوُه ِبرَِماِحِهْم َفأَْلَقوُه ِمْن َورَاِء احْلَاِئِط َفَأْدرَُكوُه َقْد قـَتَ   (3)" َل ِمنـْ

فهذا إخباٌر من هللا  ،29النساء: ٱٱٱٱٱَّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ٹٱٹٱُّٱٱٱ نقد:
َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعنْ ف، عامل الغيب والشهادةوهو تبارك وتعاىل 

ًدا ِفيَها أََبًدا، َوَمْن َمْن قـََتَل نـَْفَسُه حِبَِديَدٍة َفَحِديَدتُُه يف َيِدِه يـَتَـَوجَّأُ هِبَا يف َبْطِنِه يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلًدا خُمَلَّ »
ْفَسُه فـَُهَو يـََتَحسَّاُه يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلًدا خُمَلًَّدا ِفيَها أََبًدا، َوَمْن تـََردَّى ِمْن َجَبٍل فـََقَتَل َشِرَب مُسًّا فـََقَتَل نَـ 

 هللاُ  َصلَّى َعْنُه أن النَّيب ِ  اَّللَُّ  َرِضيَ  وعن ُجْنَدبٌ  (4)«نـَْفَسُه فـَُهَو َيرَتَدَّى يف اَنِر َجَهنََّم َخاِلًدا خُمَلًَّدا ِفيَها أََبًدا
 (5)"اجلَنَّةَ  َعَلْيهِ  َحرَّْمتُ  بِنَـْفِسهِ  َعْبِدي َبَدَرين : اَّللَُّ  فـََقالَ  نـَْفَسُه، فـََقَتلَ  ِجرَاٌح، ِبَرُجلٍ  َكانَ : "  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

جاء يف احلديث خالدا خملدا  ظاهر احلديث أن هذا فيمن يستحل االنتحار، فهو كما" :األلباين الق
وهو ألن االنغماس يفيد مصلحة  املتسرعنيمن كما يظنه كثري   االنغماس يف العدوليس هو و   (6)"فيها

                                                           

 .  (24/97) ، دط ، جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (1)
 (.1/15، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (2)

 . ابب من تربع ابلتعرض للقتل رجاء إحدى احلسنيني (9/77()17921،) 3، ط السنن الكربى، البيهقي (3)
 .نفسه اإلنسان قتل حترمي غلظ ابب، اإلميان كتاب(  1/103) (109)  ، دط ، صحيح مسلممسلم،  (4)
 .كتاب اجلنائز(  اَبُب َما َجاَء يِف قَاتِِل النـَّْفِس  1364( )2/96) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (5)
 .( 5/675)  ، دط ،موسوعة العالمة اإلمام جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين ،آل نعمان (6)
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" احلاصل أن الفداء يعين التقدم إىل العدو، حرصا على  وهو جائر بال أدىن جدلشجاعة فداء و 
ال رايء  الشهادة يف سبيل هللا، حرصا على قتال األعداء؛ هذا فيه فضل عظيم وخري كثري، إذا كان هلل

وال مسعة، وليس من قصده الوطن، إمنا قصده القتال يف سبيل هللا، هذا له خري عظيم، وال يعد هذا من 
 كفلق الصبح وهللا املستعانة  شع  وامل  ةباهر الظاهر كالشمس وهذا بني واضح و   (1)االنتحار"

    سبيل هللايففهذا من اجلهاد وللمسلمني مصلحة للجيش واإلسالم أما القصد من االنغماس و 

قال ابن القيم ": إذا قصد االنغماس يف العدو وأن يستشهد يف سبيل هللا تعاىل وهذا حيمد إذا تضمن 
  (2)مصلحة للجيش واإلسالم كحال الغالم الذي أمر امللك بقتله ليتوصل بذلك إىل إسالم الناس "

 .اناخلسر ابلويل و ائما تعود على املسلمني واملتتبع ألحداث االغتياالت جيدها د

" فأما ما يفعله بعض الناس من االنتحار، حبيث حيمل آالت متفجرة ويتقدم هبا إىل  :ابن عثيمني قال
فإن هذا من قتل النفس والعياذ ابهلل، ومن قتل نفسه فهو خالد خملد  ،الكفار، مث يفجرها إذا كان بينهم

عليه الصالة والسالم ألن هذا قتل نفسه ال  يف انر جهنم أبد اآلبدين، كما جاء يف احلديث عن النيب
يف مصلحة اإلسالم؛ ألنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتني، مل ينفع اإلسالم بذلك، فلم 
يسلم الناس، خبالف قصة الغالم، وهبذا رمبا يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل، حىت يفتك 

   (3)ابملسلمني أشد فتك."

قَاَل َرُجٌل »َعْن َجاِبٍر العلماء يفهمون من اإلنغماس يف العدو هو األقدام يف مقاتلته والتنكيل به، فن إمث 
َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إْن قُِتْلت فَأَْيَن َأاَن؟ قَاَل يف اجْلَنَِّة، َفأَْلَقى مَتَرَاٍت ُكنَّ يف يَِدِه  ْوَم ُأُحٍد لَِرُسوِل اَّللَِّ يَـ 

نـَْيافـَقَ   .(4)« اَتَل َحىتَّ قُِتَل َوقَاَل َغرْيُ َعْمرٍو خَتَلَّى ِمْن طََعاِم الدُّ

                                                           

 .( 18/262)  ، دط ،فتاوى نور على الدربابن ابز،  (1)
 . ( 1/324)  ، دط ،الفروسيةابن القيم،  (2)
 .( 1/180) ، دط ،اوى األئمة يف النوازل املدهلمةفت القحطاين، (3)
 .ابب غزوة أحد(، 5/95()4046، )1، طصحيح البخاريالبخاري،  (4)
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 وفيه جواز االنغماس يف الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز" يف قوله، فقاتل حىت قتل: قال العراقي
 (2)حممد بن علي بن آدم اإلثيويب  الرأي شيخنا هذا وذهب إىل (1)" ال كراهة فيه عند مجهور العلماء

إمنا االنغماس يف العدو يعين: الكر والفر الذي يكون حبسب قدرة اإلنسان ومهارته وقال شيخنا العباد: "
وقوته، فهو يدخل يف العدو وخيرج منهم بسرعة، وأما هذا الذي يسمونه العمليات االستشهادية فإن 

 (3)" ذاك فإن السالمة متوقعة فيه وأمااهلالك حمقق يف حقه مائة يف املائة، 

 ك يفيد الشجاعة واإلقدامفحديث الرباء بن مال ،وهنا يظهر الفرق بني اإلنغماس يف العدو والإلنتحار
بعكس اإلنتحار  صناحلب ألن هدفه من ذلك فتح اب ويرجى منه االبقاء وعدم اهلالك والتنكيل ابألعداء

 هللا املستعانو ع الفارق،ممتحقق فيه، وشتان بني األمرين وقياس ال سالمة فيه وال ملن حوله واهلالك 

 :غتيالاال-5

فبان من هذا أفضلية اإلثخان يف أعداء هللا والتشريد هبم حيث يكون أهل اإلسالم يف  " قال األزدي:
موضع استضعاف واستذالل أعدائهم، ومن ذلك معاقبتهم ابملثل واالنتصار منهم إذا اعتدوا، إذ سبيُل 
إعزاز املسلمني، وحسم مادة استكبار الكفار من نفوسهم، وقطع عتوهم وطغياهنم وعدواهنم، إمنا يتأتى 

 (4)"ا سبيل إخزائهم وإذالهلم ليس غريذهابلتقتيل والتشريد، ورد صاع العدوان مبثلها من غري حيف، ف

وختريبات هلي من أكرب ات من تفجري يف مجيع املعمورة غتياالت اليت متارسه اخلوارج اليوم ن االإ نقد:
  هللا تعاىلأتخر الدعوة إىلأشنعها ألهنا تسيئ لإلسالم وال ختدمه بل تشوهه واجلرائم و 

" أن هؤالء حينما يفخخون ـ كما يقولون ـ بعض السيارات ويفجروهنا تصيب  :قال العالمة األلباين
ما يكون هذا من اإلسالم إطالقا، لكن بشظاايها من ليس عليه مسؤولية إطالقا يف أحكام الشرع، ف

أقول: إن هذه جزئية من الكلية، أخطرها هو هذا اخلروج الذي مضى عليه بضع سنني، وال يزداد األمر 

                                                           

 . (7/207) ، دط،طرح التثريب يف شرح تقريب األسانيد وترتيب املسانيدالعراقي ،  (1)
 . (26/241) ،1، طذخرية العقىب يف شرح اجملتىباإلثيويب،  (2)
 (.29/480) ، دط، شرح سنن أيب داودالعباد ،  (3)
 (.1/41، دط، )القسطاس العدل يف جواز قتل أطفال ونساء الكفار معاقبة ابملثل األزدي، (4)
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إال سوءا، هلذا حنن نقول إمنا األعمال ابخلواتيم، واخلامتة ال تكون حسنة إال إذا قامت على اإلسالم، 
 (1)ثمر إال اخلراب والدمار"وما بين على خالف اإلسالم فسوف ال ي

 :اجلهاد-6

 (2)" لشام!ويزعمون أن الدولة أفسدت اجلهاد يف العراق وتريد إفساده يف ا : " قال أبو حممد العدانين

نيب صلى هللا عليه وسلم ما  فإن ال ال صلة له ابلشرعفساد و وأما اجلهاد اليت تزعمه الدواعش فإنه  نقد:
نعم  ؛خري اعتبارو  لخري دليلنا يف صلح احلديبة كيدة خطط هلا و مفيها كان يدخل معركة خاسرة أو 

م اإلسالم الذي حيفظ وهو ذروة سنا تعاىلهللا  داألعمال عنبل من أفضل م يعظ أمرهاجلهاد الشرعي 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ:العو ل قال ج لألمة دينها وكياهنا وعزها

 11 - 10الصف:  َّ  جخ مح جح مج حج مث هت متخت حت جت هب مب  خب حب

َوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدِه، َلَوِدْدُت َأين ِ أَْغُزو »: وَعْن َأيب ُهَريـَْرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
قَاَل: ُسِئَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أيضا: هعنو  (3)«يف َسِبيِل هللِا َفأُقـَْتُل، مُثَّ أَْغُزو َفأُقـَْتُل، مُثَّ أَْغُزو َفأُقـَْتلُ 

ِقيَل: مُثَّ « ِجَهاٌد يف َسِبيِل اَّللَِّ »ِقيَل: مُثَّ َماَذا؟ قَاَل: « ِإميَاٌن اِبَّللَِّ َوَرُسولِهِ »َأيُّ اأَلْعَماِل أَْفَضُل؟ قَاَل: 
لنَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "طُوىَب لَِعْبٍد آِخٍذ ِبِعَناِن فـََرِسِه وَعْنه أيضا َعِن ا (4)«َحجٌّ َمرْبُورٌ »َماَذا؟ قَاَل: 

، َأْشَعَث رَْأُسُه، ُمْغرَبٍَّة َقَدَماُه، ِإْن َكاَن يف احلِرَاَسِة، َكاَن يف احلِرَاَسِة، َوِإْن َكانَ   يف السَّاَقِة َكاَن يف َسِبيِل اَّللَِّ
فتدبر هذا فإنه موضع عظيم يظهر فيه إفساد و قتال الذي ليس شرعيا فهو قتال فتنة فال (5)يف السَّاَقِة "

 هللا تعاىل أعلمو اجلمع بني النصوص

                                                           

( 1995 /23/10(هـ املوافق ) 1416(مجادى األوىل)29من شريط مسعي ُسئل فضيلة الشيخ حممد انصر الدين األلباين يوم ) (1)
 .املصدر : شريط من منهج اخلوارج 

يب حممد العدانين، الناطق الرمسي ابسم الدولة اإلسالمية يف العراق ألكلمة: شريط صويت،   تفريغ الّسلمّية دين مان؟،العدانين،  (2)
 قام بنشره فرسان البالغ لإلعالم، قسم التفريغ والنشر.،  والشام

 .تعاىل هللا سبيل يف الشهادة فضل ابب،اإلمارة  كتاب(  1495 /3( )1876) ، دط ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 .املربور احلج فضلكتاب احلج، ابب  (2/133( )1519) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (4)
 .هللا سبيل يف الغزو يفكتاب اجلهاد والسري، ابب احلراسة  (4/34()2887) ، دط ، لبخاريصحيح ا البخاري، (5)
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 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قال هللا تعاىل املفهوم الشامل للجهاد:

 41التوبة:  َّجه ين ىن من خن حن جن يمىم مم

  ويكون ابلقول ـ3  ويكون ابلنفس ـ2  اجلهاد يكون ابملال ـ1 

َجاِهُدوا اْلُمْشرِِكنَي أِبَْمَواِلُكْم »: َعْن أََنٍس َعِن النَّيبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ وهلذا جاء يف احلديث 
  (1)«َوأَنـُْفِسُكْم َوأَْلِسَنِتُكمْ 

ن جهاد اهلوى إن مل يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل للحسن إ ":مراتب اجلهاد
البصري رمحه هللا تعاىل اي أاب سعيد أي اجلهاد أفضل قال جهادك هواك ومسعت شيخنا يقول جهاد 

 (2)"النفس واهلوى أصل جهاد الكفار واملنافقني فإنه ال يقدر على جهادهم حىت جياهد نفسه وهواه أوال
وجهاد الكفار، ، " إذا عرف هذا فاجلهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطانقال ابن القيم 
 فجهاد النفس أربع مراتب أيضا:، وجهاد املنافقني

ة يف معاشها ومعادها إال أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعاد إحداها:
 به، ومىت فاهتا علمه شقيت يف الدارين.

 مل يضرها مل ينفعها. ل إنأن جياهدها على العمل به بعد علمه، وإال فمجرد العلم بال عم الثانية:

الذين يكتمون ما أنزل هللا  أن جياهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من ال يعلمه، وإال كان من الثالثة:
 من اهلدى والبينات، وال ينفعه علمه، وال ينجيه من عذاب هللا.

ك كله هلل. فإذا أن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل هللا وأذى اخللق، ويتحمل ذل الرابعة:
استكمل هذه املراتب األربع صار من الرابنيني، فإن السلف جممعون على أن العامل ال يستحق أن يسمى 

                                                           

قال األلباين صحيح  ،ابخلاصة العامة نفري نسخ يف ابب، اجلهاد كتاب(  4/159()2504) ، دط ،سنن أيب داودأبو داود،  (1)
 . ( 1124 /2) ، دط ، مشكاة املصابيح أنظر، التربيزي،

 (.478) ،دط روضة احملبني ونزهة املشتاقني،، ابن القيم ( 2)
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رابنيا حىت يعرف احلق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما يف ملكوت 
 (1)السماوات"

  :اجلهاد شروط

 القوةعدة و الأن يكون للمسلمني -1

 تكون حتت راية يعقدها ويل األمر أن-2

 كون اجملاهد مسلما-3

 كون اجملاهد ابلغا-4

 كون اجملاهد ذكرا-5

 كون اجملاهد حرا-6

 السالمة من الضرر-7

 القدرة على مؤنة اجلهاد-8

 كون خروج اجملاهد ال يسبب ضررا على املسلمني-9

  (2) أن يؤمر اإلمام على اجملاهدين أمريا-10

ني، فال تشرتط حمصورة يف اجلهاد الذي هو فرض كفاية، أما الذي هو فرض عوهذه الشروط 
 .واإلمكان حسب املصلحةو  بل يدفع حبسب احلاجة فيه هذه الشروط

                                                           

 .( 3/9) ، دط ، زاد املعاد يف هدي خري العبادابن القيم،  (1)
 .( 36/465) ، دط ، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيدصهيب،  ،انظر بتصرف (2)
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قال ابن تيمية: " وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن احلرمة والدين فواجب إمجاعا فالعدو 
شيء أوجب بعد اإلميان من دفعه فال يشرتط له شرط بل يدفع الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ال 

 (2)ن دفع الصَّاِئل على احْلُْرَمة َواِجب ِباَل نزاع "إف وقال أيضا: " (1)حبسب اإلمكان "

 : قال الشيخ صاحل الفوزان

دهم عدة واستعداد أن يكون ابملسلمني قوة يقوون هبا على جهاد الكفار، أي: عن الشرط األول:
قوى منهم، فلو قاتل جلهاد الكفار، فإذا مل يكونوا على استعداد؛ كأن يكون فيهم ضعف والكفار أ

ألن هذا يلزم عليه مفسدة ل املسلمون الكفار ألبيدت خضراء املسلمني، فال جيوز القتال يف هذه احلالة؛
ليه وسلم بقي يف مكة عأكرب من املصلحة، وهي تسلط الكفار على املسلمني؛ وهلذا فالنيب صلى هللا 
مل يؤمر ابجلهاد، بل هللا ثالثة عشر عاما مقتصرا على الدعوة إىل هللا، واملسلمون يؤذون ويضايقون و 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱهلم ابجلهاد:  -جل وعال  -أمرهم ابلصرب وكف األيدي حىت أيذن هللا 
، هذا يف مكة، أمروا بكف أيديهم، ولكن مع  77النساء:  َّ مح ىك مك لك اك  يق

م إىل املدينة، وانتشر اإلسالم هذا يقومون ابلدعوة إىل هللا عز وجل، فلما هاجر النيب صلى هللا عليه وسل
خاصا ابلوقت هاد، وهذا ليس وكان ابملسلمني قوة أمره هللا ابجلهاد؛ ألهنم صاروا أقوايء ومستعدين للج

عليهم الدعوة واجلهاد،  األول، هذا عام للمسلمني إىل آخر الزمان، إن كان عندهم قوة واستطاعة جيب
ت القدرة على ذلك؛ ألهنم وإذا كان ليس عندهم قوة فيبقون على الدعوة، وأما اجلهاد فيؤجلونه إىل وق

 لو قاتلوا وهم ضعفاء لتسلط عليهم الكفار وتغلبوا عليهم.

أن يكون اجلهاد حتت راية يعقدها ويل أمر املسلمني، وليس كل جياهد، وكل يقاتل،  الثاين: الشرط
وكل يكون له مجاعة، هذا ال جيوز يف اإلسالم، هذا ضرر على املسلمني أنفسهم قبل أن يضروا الكفار؛ 

رب هذا يف ألن املسلمني يتناحرون فيما بينهم، كل واحد يريد أن يكون هو الذي يظفر ابلنتيجة، وج
عصاابت قاتلت العدو فلما اهنزم العدو واندحر تقاتلوا فيما بينهم، كل يريد أن يكون هو الذي أيخذ 

                                                           

 .(5/538)  ، دط ،الفتاوى الكربى ابن تيمية، (1)
 .(2/327)  ، دط ،االستقامة ابن تيمية، (2)
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السلطة، هذا نتيجة أهنم ما قاتلوا حتت راية واحدة وحتت إمام واحد، وإمنا تفرقوا إىل عصاابت ومجاعات، 
 (1)حدة " د أن يكون اجلهاد حتت راية مو فال جيوز هذا يف اإلسالم، ال ب

وأما اجلهاد احملسوس ابلسيف فلم " :اجلهاد احملسوس ابلسيفقال احلافظ احلكمي موضحا أقسام و 
كقوله حتمال ما يلقى منهم  يكن مبكة مأمورا إال ابلعفو أو اإلعراض عن اجلاهلني والصرب على أذاهم وا

 ىن من ُّٱوقوله:  1٩٩األعراف:  َّ مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ ُّٱ تعاىل:

، وغريها. وهلذا قال أئمة التفسري: إن آايت اإلعراض عن 94احلجر:  َّ يه ىه مه جه ين
إىل املدينة، وصارت  -صلى هللا عليه وسلم-املشركني نسختها آايت السيف، فلما هاجر رسول هللا 

 مل خل ُّٱ هلم دار منعة وإخوان صدق وأنصار حق، أذن هللا تعاىل هلم يف اجلهاد فقال عز وجل:
َو قَاَل النَّيبُّ، َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  39احلج:  َّ حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل

 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُعَمَر، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ و  (2) " "أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ 
احلديث  (3) "َلهُ  َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاُ  لِيـُْعَبدَ  السَّاَعةِ  َيَديِ  َبنْيَ  اِبلسَّْيفِ  بُِعْثتُ : " السَّاَلمُ  َعَلْيهِ  هللاِ 

 واجلهاد ذروة ،هلا مصنفات مستقالتوقد أفردت  حاديث يف اجلهاد أكثر من أن حتصىواآلايت واأل
وهلذا قرن هللا تعاىل بينهما  ابلكتابيان شرائعه ال تقوم إال كما أن ب،سنام اإلسالم وال يقوم إال به

 حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفقال:
واحلديد حلمل الناس  ،الكتاب لبيان احلق واهلداية إليهف 25احلديد: َّجه ين  ىن من خن
مشر  ،ني أذن هللا له ابلقتال وأمره بهح ود أن النيب صلى هللا عليه وسلمواملقصاحلق وأطرهم عليه على 

وكان بينه وبني املشركني ما كان من الوقائع املشهورة والغزوات املذكورة  ،عن ساعد االجتهاد يف شأنه
ابلرعب يف ونصره هللا  ،يةكبدر وأحد واخلندق وخيرب والفتح وغريها فوق عشرين غزوة وفوق أربعني سر 

                                                           

إلمام اجملدد شرح رسالة اوطبع الكتاب ابسم: ( 1/121) ، دط ، شرح عقيدة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهابالفوزان،  (1)
 . حممد بن عبد الوهاب

 وأقاموا اتبوا فإن: }ابب ،اإلميان كتاب(  1/14( )25) ، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  :متفق عليه واللفظ للبخاري انظر (2)
 .[5: التوبة{ ]سبيلهم فخلوا الزكاة وآتوا الصالة

 .ابلزرع الذل يف السالم عليه هللا رسول عن روي ما مشكل بيان ابب( 1/213()231) ، دط ،شرح مشكل اآلَثر ،الطحاوي(3)
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ففتح البالد  ،لقلوب وعمرهاه وأنصاره البالد واحىت فتح هللا به وبكتاب ،قلوب أعدائه مسافة شهر
 لله احلمد واملنة ف ،مر البالد ابلعدل والقلوب ابلعلمابلسيف والقلوب ابإلميان وع

 سياف: أأبربعة ل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه بعث النيب صلى هللا عليه وسلم وقا

 191البقرة:  َّ ٌّ ىل مل خل ُّٱسيف للمشركني  ـ1

 73التوبة:  َّ ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ وسيف للمنافقني ـ2 
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ وسيف ألهل الكتاب ـ3

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 29التوبة:  َّ رن مم ام يل ىل
 ىي ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ُّٱ وسيف للبغاة ـ4 
رسول هللا  وقد بذل املهاجرون واألنصار مع (1) 9احلجرات:  َّ مح خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 حب جب ُّٱ كما وصفهم هللا تبارك وتعاىلصلى هللا عليه وسلم أمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا  
 جس مخ جخمح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
وبذل املشركون جهدهم وجمهودهم يف عداوته وقتاله وألبوا وحتزبوا كما 15حلجرات: ا َّ خس حس

 نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ قال هللا تعاىل:
 ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ . وقال تعاىل:36األنفال:  َّ ىق مثزث رث يت ىت
 َّنن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث

"حىت أتوا للدين" دين اإلسالم، "منقادينا" األلف لإلطالق د فعل تبارك وتعاىل فق 9 - 8الصف: 
بعد الفتح؛ وكان معظم ظهوره سالم "مذعنني" مستسلمني : اإليطوعا وكرها، "ودخلوا يف السلم" أ

اجلاهلية هم سادة العرب وقادهتا وكذلك هم يف  ألن الناس كانوا ينتظرون إبسالمهم قريشا ألهنم يف
من كل  ى هللا عليه وسلمصلوتواترت الوفود إىل رسول هللا  فلما أسلموا ابدر كل قوم إبسالمهم اإلسالم

لعرب والنيب صلى هللا عليه يرة اوانتشر اإلسالم وجرت أحكامه، وانتشرت أعالمه يف كل جز  فج عميق
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱحي. وأنزل هللا عز وجل عليه  وسلم

                                                           

 . (1752 /6) ، دط ، تفسري القرآن العظيمابن أيب حامت،  (1)
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وهلذا  3 - 1النصر:  َّرث يت ىت نتمت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
علم هو وأصحابه أن ذلك أجله، أعلنه هللا به، كما قال البخاري رمحه هللا تعاىل: حدثنا موسى بن 
إمساعيل حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان 

نا أبناء مثله؟ عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال: مل تدخل هذا معنا ول
فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رويت أنه دعاين يومئذ إال لرييهم 

فقال بعضهم: أمران  1النصر:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱقال: ما تقولون يف قول هللا تعاىل: 
أكذاك تقول  يل:أن حنمد هللا ونستغفره إذا نصران وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال 

 ُّٱ أعلمه، قال: -صلى هللا عليه وسلم-قال فما تقول: هو أجل رسول هللا  ،ايبن عباس؟ فقلت: ال

 نتمت  زت رت يب ُّٱ وذلك عالمة أجلك 1النصر:  َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ
وفرض هللا عليه بعد اهلجرة  (1) فقال عمر: ما أعلم منها إال ما تقول 3النصر:  َّرث يت ىت

وأمتت صالة السفر يف األوىل، وشرع  ،من قبل، فاجلهاد يف السنة األوىلمجيع الفرائض اليت مل تفرض 
ب وحتويل القبلة إىل الكعبة كلها يف الثانية، وشرع التيمم سنة ااألذان والصيام وزكاة الفطر وزكاة النص

ها حج صلى سة وقيل يف التاسعة وقيل يف العاشرة وفيست، وصالة اخلوف سنة سبع، واحلج يف الساد
  يب ىب نب مب زب ُّٱ وأنزل هللا عز وجل عليه وهو واقف بعرفة يوم اجلمعة، هللا عليه وسلم

  (2)"كما قدمنا احلديث يف الصحيحني  3املائدة:  َّ رثيت ىت نت مت زت رت
اضحا أن داعش و وهكذا يتجلى ، ن وأعالها سيف خالد رضي هللا عنهمافأدىن اجلهاد قصائد حسا

ية على الرمحة بناملة السمحة التعاليم اإلسالميبعيدة عن غارقة يف التطرف إىل درجة املروق من الدين، و 
على  أحزاابتفرقوا شيعا و ا وقد نا أم أبينئ يزال هلم بقية إىل يومنا هذا شاخلوارج الف والتسامح واإلحسان

مني أنه من اجلائر زاع على السلطان السيفاملسلمني و تكفري  آرائهماختالف  مع همعجيمالتاريخ و مر 
 وغريها  النهي عن املنكرمر ابملعروف و ابب األ

 بوقوع قادة الفكر التطريفاعرتاف كبار  :داعشجرائم بعض قادة القاعدة يف  وشهادات فاتااعرت 
وجمازفة يف حقها  اعرتاف أشد أنصارها حتمسامع  يف أمرها،  احلرية والشكو  ،شددالغلو والت يف داعش

                                                           

 كان  إنه واستغفره ربك حبمد فسبح}:قوله ابب ،القرآن تفسري كتاب(  6/179( )4294)، دط ، صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .[3: النصر{ ]توااب

 .( 3/1084) ، دط ، األصول معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علماحلاكم،  ،بتصرف انظر (2)
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ابجلهل والعجز  القادةهؤالء وإقرار ، الذل واهلوان تورثو  مشبوهةغايتها حاهلا غامض و أبن  ،من أجلها
وأهنا ليست  تطرفهاعلى دليل ظاهر  وهل هللا عليهم جتاه هذه األمةأبعد من أن يعرفوا ما أوجب أهنم و 

تلك  أما الذين قلدوا ،إن غدا لناظره قريبو  ،الصاحلن زعموا أهنم على قواعد السلف وإعلى اجلادة 
العلم وإمنا هم مبنزلة من مسع وأبعد الناس من فهمها د القواعد وهم حيسبون أهنم من احملققني فهم أبل

فإمنا مستندهم  ،األمر ليس إىل من سبق، ولكن ملن صدقبيد أن  ،لكن ليس من أفواه وركب العلماء
ومن تدبر ، والزهد عنهم هو اجلهل واهلوى والتمرد على العلماءذكرها فيه تلك الشبهات اليت تقدم 

كتموا يوال  مهللا رهب واوليتق ،ومن يرد هللا فتنته فلن متلك له من هللا شيئا ،تلك الشبهات علم وهنها
 .وابهلل التوفيق ،الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه

: ) هو االختالف بني القاعدة من داعش أدة عن سبب ترب أمين الظواهري أمري تنظيم القاعقال -1
منهجني، ومنهجنا هو االحتياط يف الدماء وجتنب العمليات اليت قد ُتسفك فيها دماٌء بغري حق يف 
األسواق واملساجد واألحياء السكنية بل وبني اجلماعات اجملاهدة، ومنهجنا أيًضا هو احلرص على 

ى الشورى مل على عودة اخلالفة الراشدة اليت تقوم علجتميع األمة وتوحيدها حول كلمة التوحيد، والع
 (1)والرضى من املسلمني(

)وعليه، فنحن نعلن هنا أن تنظيم الدولة يف العراق والشام؛ تنظيم  :أبو حممد املقدسي قالو -2
منحرف عن جادة احلق، ابغ على اجملاهدين، ينحو إىل الغلو، وقد تورط يف سفك دماء املعصومني، 

أمواهلم وغنائمهم ومناطقهم اليت حرروها من النظام، وقد تسبب يف تشويه اجلهاد، وشرذمة ومصادرة 
 غري اجملاهدين، وحتويل البندقية من صدور املرتدين واحملاربني إىل صدور اجملاهدين واملسلمني .. إىل

   (2)ذلك من احنرافاته املوثقة(
أال وهي قيادة الدولة اإلسالمية يف العراق بفرعها يف بالد الشام، فقد )  :أبو قتادة الفلسطيين وقال-3

تبني يل بيقني ال أشك فيه أن هذه الطائفة بقيادهتا العسكرية والشرعية اليت تفيت هلم أفعاهلم؛ أهنم كالب 
(3)هذا القول لسوء صنيعهم وفعاهلم(أهل النار ... ال أتردد يف حكم 

  

                                                           

 (.11/12هـ ،  تفريغ النخبة )1435، رجب لقاء السحاب السابعالظواهر،  (1)

 (.4/5،) طد، بيان حال الدولة اإلسالمية يف العراق والشام واملوقف الواجب جتاههااملقدسي،  (2)

 ( 1/2، دط )رسالة إىل أهل اجلهاد وحمبيهأبو قتادة،  (3)
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 ن أصحاب القاعدةم أهل التطرفاعرتاف صريح من كبار بله  أي اعرتافو أقول إن هذا منهم اعرتاف 
دماء والقتل وهو ال حدو مهلدف مشرتك  ونعمليذات أصل واحد و م وه يف التطرف داعش وقوعيف 

 .وال اهتدوا إىل الدواء وا الداءفال عرف ضلوا طريقهم ذلكوب مظلم ال ينهض حبكم ألن كالمهمبغري حق 
هللا، فقاتلت  تقوى من بغري هواهامن الدين واتبعت  انسلختالغامشة العاتية الشديدة البأس إن داعش 

تقمصوا لزمن الذين اوقد قضى على هذه الدولة  قاربة عقد من  ذاءيإأشد آذت و قتال  املسلمني شر
ىل أن يقضى هللا عليهم مجيعا إحاهلم وهذا هو أمرهم و ، البالدالعباد و  هلكوالناس و ففتنوا ا اخلوارج رأي
 شرهم املؤمنني كفى هللاو  ،هللا أشد أبسا وأشد تنكيالعند و مشلهم  وشتتهللا وجوههم وأدابرهم،  قطع

 .َّيم ىم مم خم ُّٱ فليفرحواورمحته  قل بفضل هللاوحينها نقول، ٱٱٱٱَّ حمجم يل ىل مل خل ُّٱ

احلرارة و  العظيمة مع وجود هذه الطاقة لو توجه هؤالء الشبانأؤنبئكم خبري من ذلكم، ف ،يف األخري أقولو 
لكان هلم أوىل  العقدكوا األمر ألهله من أصحاب احلل و تر و  جمالس أهل العلمو الكبرية إىل العلم املفيد 

تريث يتعاملون مع واقعهم إال بتعقل و  فيا ليت شعري كيف كان السلف ك مثل خبري،وال ينبئ أحرىو 
َوِإذا جاَءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اخْلَْوِف أَذاُعوا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىل ُّ قال هللا تعاىل:املوافق للشرع 

ُهْم َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتهُ التَـّ  ُهْم َلَعِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَهُ ِمنـْ  َّالَّ َقِليالً بَـْعُتُم الشَّْيطاَن إِ أُويل اأْلَْمِر ِمنـْ
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ ُّٱوقال أيضا:، 83النساء : ن علي األزدي وع، 43النحل: ََّفْسئَـُلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ

أال أدلك على ما هو خري لك من اجلهاد؟ تبين مسجدا »قال: سألت ابن عباس عن اجلهاد، فقال: 
تبين مسجدا وتعلم فيه »يف رواية و  «لفقه يف الدينتعلم فيه القرآن وسنن النيب صلى هللا عليه وسلم وا

يف ذات هللا تبارك  وهواه وهذا أفضل اجلهاد ألنه جياهد نفسه (1)«الفرائض والسنة والفقه يف الدين
وتعاىل فعن أيب ذر رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أي اجلهاد أفضل قال: 

ن جهاد اهلوى وقال ابن القيم: "إ (2)" أفضل اجلهاد أن جتاهد نفسك وهواك يف ذات هللا عز وجل "
بصري رمحه هللا تعاىل اي أاب سعيد إن مل يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل للحسن ال

أي اجلهاد أفضل قال جهادك هواك ومسعت شيخنا يقول جهاد النفس واهلوى أصل جهاد الكفار 

                                                           

 .( 263و1/153) ، دط ، جامع بيان العلم وفضلهابن عبد الرب،  (1)
سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، انظر ، وهو صحيح، التابعني من األوىل الطبقة( 249/  2) ، دط ، حللية  ، أبو نعيم (2)

 .( 3/483( )1496) ، دط ، وشيء من فقهها وفوائدها
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َوَعْن َأيب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى (1)"واملنافقني فإنه ال يقدر على جهادهم حىت جياهد نفسه وهواه أوال
ِإنَّ ِلُكلِ  َعاِبٍد ِشرًَّة، َوِلُكلِ  ِشرٍَّة َفرْتٌَة، فَِإمَّا ِإىَل سُّنٍَّة َوِإمَّا ِإىَل ِبْدَعٍة، َفَمْن َكاَنْت » قَاَل: اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

معناه احلرص على  ِشرَّةً و  (2)«َفرْتَتُُه ِإىَل ُسنَّيِت، فـََقِد اْهَتَدى، َوَمْن َكاَنْت َفرْتَتُُه ِإىَل َغرْيِ َذِلَك، فَـَقْد َهَلكَ 
العلم فنعم هي،  إىل جمالس واتوجهإن ف، هذا حال الشباب يف كل زمانو  (3)من الفتور رْتَةفَ الشيء و 

 هي معىن الفتنةو  ر، جيب التمسك ابلسنة واألثر، حىت ننجى من  الفنت واخلطر،صوابملفيد املخت
األحوال  تغريو عند تقلب ف أهلها، يثبت إالوحمك األحوال يف أايم الفنت واحملن، ال  (4)االختبار واالبتالء

 السلفية املرضيةو الناجية املنسوب إىل العقيدة األثرية، والفرقة  هو يوأعين ابألثر ، الرجالحقيقة تعرف 
محدون: " من نظر يف سري السلف عرف تقصريه، وهلذا قال  ،(5)والطائفة املنصورة واملشي على خطاهم

ومنشأ مجيع " :كما قال ابن القيم  ،أخواتهومنشأ ذلك كله هو اجلهل و  (6)"وختلفه عن درجات الرجال 
ألن اجلهل يذهب  (7)" ان: اجلهل والظلم والشهوة والغضباألخالق السافلة، وبناؤها على أربعة أرك

قال ابن القيم رمحه هللا: " وكل من عرف هللا أحبه، وأخلص العبادة له وال بد، ومل يؤثر عليه  ،حمبة هللا
فالتوقف عن التكفري أوىل " (8)شيئا من احملبوابت، فمن آثر عليه شيئا من احملبوابت فقلبه مريض"

جعل هللا عنه أنه  علي رضي عنو  (9)واملبادرة إىل التكفري إمنا تغلب على طباع من يغلب عليهم اجلهل "
بؤسا لكم! لقد ضركم من غركم، فقالوا: اي أمري املؤمنني ومن غرهم؟ " ميشي بني القتلى منهم ويقول:

                                                           

 (.478) ،دط املشتاقني،روضة احملبني ونزهة ، ابن القيم ( 1)

أصل صفة صالة ،أنظر، األلباين، لباين وسنده صحيح على شرط الشيخنيقال األ (1/285 ) ، دط ،حلية األولياءأبو نعيم،  (2)
 . (2/507) النيب صلى هللا عليه وسلم

 (.8/3236، )1ط مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح،القاري، ( 3)

 (.10/159،)2ط البخارى،شرح صحيح ابن بطال ، ( 4)

 .(1/64، )2، طلوامع األنوار البهية  ،السفاريين (5)

 .(1/127) دط ، ، االعتصام الشاطيب، (6)
 .( 2/295) ، دط ، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (7)
 .( 1/68) ، دط ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن القيم،  (8)
 (  .1/345)  ، دط ،بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنيةابن تيمية،  (9)
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الليل ف (1)قال: الشيطان وأنفس ابلسوء أمارة، غرهتم ابألماين وزينت هلم املعاصي، ونبأهتم أهنم ظاهرون "
 وهللا املستعان. والفنت نفس واألمة مازات غارقة يف اجلهلعسعس والصبح قد ت

إلسالم ابألمة اإلسالمية ااخلوارج يف بداايت نزوح  منذ ظهورواحلاصل أن الدور التارخيي الكبري 
 الدعوي الاجملعلى ترك  ومع ذلك أجربوا منذ وقت مبكر مبا ذكرانه سالفا كان معروفا  إىل يومنا هذا

 ينتابينأمرهم  د ذكروعن ضد املسلمني على حد سواء مع األعداء بسبب احلروب الدامية اليت مجعتهم
لكوهنا أرهقت  ساينفيضيق صدري وال ينطلق ل أفكاري بنيات شعورا بداخلي حىت أيثر يفويتملكين 

جرم، حىت ال تستطيع كل   طياته يفوحيمل  ،بدأ التاريخ يكتبو فأهلكتها،  يف السيف والدماء ة األمةقو 
 أن فعسى الشمس، غيبت حىت نصرب نأ فعلينا النهار، وضح يف خلربهم اإلستماعو  النظر على رأجت الو 

 الذين لدواعشىت وصل ابحوما أشبه اليوم ابلبارحة،  ،النهار يف فعلوه ما قبحهم من شيء الليل يسرت
، فهم خنجر الغدر املسموم طواألهنم يف الفتنة سقشك  أدىن بالريخ األزارقة حذو القذة ابلقذة أعادوا ات

نتشار الفكر اخلارجي يف هذه االقبائلية و فمنذ هذه الفرتة بدأ االعتناق التدرجيي للكتل  ظهر األمة،يف 
وهل يستقيم الظل والعود ؟لكذوماذا ننتظر غري  ،لقلة نور العلم وعششوا فيها الواسعةو املناطق الشاسعة 

 ،كار داعش إىل مزبلة التاريخأبف ولعل هللا تعاىل يقيض هلذه األمة من يغري مسارها إىل خري ويرمي !أعوج
ية، ذه األقوال الواههمن   السالمة والعافيةنسأل هللا وذلك ضالل وتضليل عن سواء السبيلوكل هذا 

 قوهتا وعدم خلخلة البنيان.لوبقاء  حفظا لبيضة األمة وحرصا على كينونتها املفضية بقائلها إىل اهلاوية

  عالجها:أسباب التفرق و 

  :السنة وحب واتباع خيار هذه األمة السلف يف لزومآَثر : أوال

ال ته الصحيحة املطهرة عدد ال يعد و سلم يف سنيه صلى هللا عليه و نبكتابه العزيز و قد ذكر هللا تعاىل يف  
ا لقوم أتتيهم اهلدى فيهملوهنا عجبيا ف ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك يف اتباع احلق املبنيحيص 

هللا هنا وإ 78النساء:  َّ جن مم  خم حم جم هل مل  ُّٱ منه ابلذي هو أدىن يستبدلوهناو 
ن الفتنة مثل الطوفان وال ينجى منها إال املتمسك ابلسنة فهي حبل النجاة ملن غرق إف ،خيبة عظيمة
قال الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: وهلذا  ،السنة أين وقعت نفعتف ،يف حبر الفنت

                                                           

 . (1/61) ، دط ، البداية والنهايةابن كثري،  (1)
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والتنطع وقال: "إايكم والتبدع  (1)بتدع ولن نضل ما متسكنا ابألثر" نقتدي وال نبتدي، ونتبع وال نإان  "
وقال: "إهنا ستكون  " وقال: "اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضاللة "والتعمق، وعليكم ابلعتيق

وقال:  تكون رأسا يف الشر"ري خري من أن أمور مشتبهات فعليكم ابلتؤدة، فإنك أن تكون اتبعا يف اخل
وقال:  "األول ى"إنكم اليوم على الفطرة، وستحدثون وحيدث لكم، فإذا رأيتم حمداث فعليكم ابهلد

"عليكم ابلطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال 
"أوصيك بتقوى هللا واالقتصاد يف أمره وإتباع إىل بعض عماله:  كتب عمر بن عبد العزيزو  (2)بعيدا" 

سنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، وترك ما أحدث احملدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، واعلم 
ا، فعليك بلزوم السنة، فإهنا لك أنه مل يبتدع إنسان بدعة إال قدم قبلها ما هو دليل عليها وعربة فيه

من سن السنن قد علم ما يف خالفها من اخلطأ والزلل والتعمق واحلمق، فإن عصمة، واعلم أن إبذن هللا 
 :وقال بن سريين (3)" السابقني عن علم وقفوا، وببصر انفذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ومل يبحثوا

مع ندور  : "وقال األوزاعي رمحه هللا (4)"  كانوا يقولون: إذا كان الرجل على األثر فهو على الطريق"
وهو الفرق الواضح بني السلف واخللف، فالسلف  وهنا يقودان إىل حب السنة، (5)السنة حيث دارت"

عندما  نة واخللف يرتكون السنة من أجل أهنا سنة زهدا وهتاوان، السلفسأهنا حيبون السنة من أجل 
إعظاما و  املوقف اخلشوع ومن استحضار هيبة هذاو من الوقار  يذكر هلم الدليل وكأن على رؤوسهم الطري

تعلموا  وقال أبو العالية الرايحي: " ال معقب حلكمه،و حكم هللا،  هألن ،جملالس احلديث منهموهيبة  مهل
اإلسالم فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه وعليكم ابلصراط املستقيم، فإن الصراط املستقيم اإلسالم، وال 

سنة نبيكم، وإايكم وهذه األهواء اليت تلقي بني تنحرفوا عن الصراط املستقيم ميينا ومشاال، وعليكم ب
مل خيتلف العلماء قدميا وحديثا أن اخلوارج قوم سوء " :اإلمام اآلجريقال و  (6)أهلها العداوة والبغضاء" 

عبادة، فليس ذلك عصاة هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا يف ال
                                                           

 . ( 96 /1) ، دط ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،لاللكائيارواه  (1)
  . (332، 330، 328، 324، 1/321)، دط ،اإلانبة الكربى، ابُن بطة ،رضي هللا عنه ن ابن مسعودهذه اآلاثر اخلمسة ع (2)
 .( 321 /1) ، دط ،اإلابنة  ،ابن بطة (3)
 .(356 /1) ، دط ،اإلابنةنفس املرجع رواه ابن بطة يف  (4)
يف وجوب طاعة اآلَثر املذكورة قاعدة خمتصرة ابن تيمية، نظر بتصرف بسيط ا( و 71 /1)  ، دط ،شرخ االعتقاد ،كائيالالل (5)

 . (1/17) ، دط ،هللا ورسوله ووالة األمور
 .(  1/338) ، دط ،اإلابنة ، ابن بطة (6)



258 

 

ويظهرون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وليس ذلك بنافع هلم؛ ألهنم قوم يتأولون  ،نعم بنافع هلم،
القرآن على ما يهوون، وميوهون على املسلمني، وقد حذران هللا تعاىل منهم، وحذران النيب صلى هللا عليه 

تبعهم إبحسان، هم الصحابة رضي هللا عنهم ومن من هم اخللفاء الراشدون بعده، وحذرانمن وسلم، وحذران
ومن كان على مذهبهم من سائر اخلوارج يتوارثون هذا املذهب  وارج هم الشراة األجناس األرجاسواخل

 (1)"واألمراء ويستحلون قتل املسلمني قدميا وحديثا، وخيرجون على األئمة

من املفتونني  عض الزاعمنيكما يزعم بعند السلف، ال  وهنا يظهر لنا جليا أن القصة مع اخلوارج خمتلفة 
 . املستعانوهللا بعدم الرد عليهم ،املخالفني خالفاً ملن سبق ذكرهم من العلماء واحلفاظ

 :رمو وج على والة األر اخل أصلأهل السنة واجلماعة يف تقرير  عقيدةَثنيا: 

، من خالل ما دونه بعض أئمة أهل ل أهل السنة واعتقادهم يف اخلروجويف هذا املبحث، سأورد قو 
ألنه ينبع  ،م واحد ال تضارب فيه وال اختالفالسنة يف أوقات وأزمان خمتلفة متفاوتة، ومع ذلك فقوهل

 عليه من أصول اثبتة ينهل منها اجلميع يف كل عصر ومصر، كتاب هللا عز وجل، وسنة رسوله صلى هللا
واقتصادهم يف ذلك، وسيظهر من خالل أقواهلم مدى توسطهم واعتداهلم وسلم، وإمجاع سلف األمة 

فاخلروج على والة األمور وعلى من انعقدت له اهر ذلك يف آخر املبحث إبذن هللا كما سأشري إىل مظ
بيعة هو مذهب طوائف من املنتسبني إىل القبلة، منهم اخلوارج واملعتزلة، وبعض شواذ قليلني من التابعني 

 ذهب املعتزلة يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكروتبع التابعني، وبعض الفقهاء املتأخرين ممن أتثروا مب
الذي عليه الصحابة مجيعا وعامة التابعني وهكذا أئمة اإلسالم من أن اخلروج على ويل األمر حمرم و 

واألدلة على هذا األصل من  وكبرية من الكبائر، ومن خرج على ويل األمر فليس من هللا يف شيء
األئمة ورأوا أن من خالفها ممن أتول من السلف أهنم خالفوا فيه الكتاب والسنة متعددة، احتج هبا 

، ، فحي هال بعمر كان اسالمه نصرااء هللاشالدليل الواضح البني املتواتر تواترا معنواي، كما سيأيت إن 
: "أصول السنة عندان التمسك مبا كان عليه أصحاب رسول هللا صلى قال إمام أمحد بن حنبل رمحه هللا

قتداء هبم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضاللة، وترك اخلصومات واجللوس مع أصحاب ه وسلم واالهللا علي
والسنة عندان آاثر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  األهواء، وترك املراء واجلدال واخلصومات يف الدين.

ال، وال تدرك والسنة تفسر القرآن، وهي دالئل القرآن، وليس يف السنة قياس وال تضرب هلا األمث
                                                           

 .( 1/326)  ، دط ،الشريعة اآلجري، (1)



259 

 

ابلعقول وال األهواء، إمنا هي اإلتباع وترك اهلوى، ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة مل يقلها 
فذكر أمورا مث قال: والسمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني الرب والفاجر، مل يكن من أهلها  ويؤمن هبا

 صار خليفة ومسي أمري املؤمنني غلبهم ابلسيف حىتومن ويل اخلالفة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن 
والغزو ماض مع األمراء إىل يوم القيامة، الرب والفاجر ال يرتك، وقسمة الفيء وإقامة احلدود إىل األئمة 

م ماض ليس ألحد أن يطعن عليهم وال ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة وانفذة، من دفعها إليه
وصالة اجلمعة خلفه وخلف من وىل جائزة اتمة ركعتني، من أعادمها فهو را أجزأت عنه برا كان أو فاج

مبتدع اترك لآلاثر خمالف للسنة ليس له من فضل اجلمعة شيء، إذا مل ير الصالة خلف األئمة من 
اتمة وال يكن كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتني من أعادمها فهو مبتدع، وتدين أبهنا 

ومن خرج على إمام املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له ابخلالفة من ذلك شك يف صدرك 
أبي وجه كان ابلرضا أو ابلغلبة فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني وخالف اآلاثر عن رسول هللا صلى 

ج عليه ألحد هللا عليه وسلم، فإن مات اخلارج عليه مات ميتة جاهلية. وال حيل قتال السلطان وال اخلرو 
ل اإلمام أبو إمساعيل الصابوين: قاو (1)من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق "

"ويرى أصحاب احلديث اجلمعة والعيدين وغريمها من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، 
إلصالح والتوفيق والصالح وبسط ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء هلم اب

العدل يف الرعية، وال يرون اخلروج عليهم ابلسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إىل اجلور واحليف، 
  (2)ويرون قتال الفئة الباغية حىت ترجع إىل طاعة اإلمام العدل"

من فرائض هللا اليت افرتضها واعلم أن جور السلطان ال ينقص فريضة  ": اإلمام الربهباري رمحه هللا وقال
 (3)" على لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه اتم إن شاء هللا تعاىل

"لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل احلجاز ومكة واملدينة والكوفة والبصرة البخاري:  وقال
شياء : ما رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه األوواسط وبغداد والشام ومصر وذكر مجاعة منهم مث قال

وأن ال ننازع األمر أهله لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "ثالث ال يغل عليهن قلب فذكر أمورا منها: 
                                                           

 .( 1/160،161)  ، دط ، شرح االعتقادلاللكائي ا (1)
املذكورة قاعدة خمتصرة يف وجوب اآلَثر ابن تيمية،  ( و93، 92)  ، دط ، عقيدة السلف أصحاب احلديث ،لصابوينا(2)

 .( 1/17) ، دط ، طاعة هللا ورسوله ووالة األمور
 . ( 2/36)  ، دط ،طبقات احلنابلةابن أيب يعلى،  (3)
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امرىء مسلم: إخالص العمل هلل، وطاعة والة األمر، ولزوم مجاعتهم، فإن دعوهتم حتيط من ورائهم" مث 
وأن ال يرى السيف على أمة  59النساء:  َّ جمهل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ أكد يف قوله:

حممد صلى هللا عليه وسلم، وقال الفضيل: لو كانت يل دعوة مستجابة مل أجعلها إال يف إمام، ألنه إذا 
 (1)علم اخلري من جيزي على هذا غريك"صلح اإلمام أمن البالد والعباد. قال ابن املبارك: اي م

أيب وأاب زرعة عن مذهب أهل السنة يف أصول الدين وما أدركا عليه بن أيب حامت الرازي: "سألت اوقال 
العلماء يف مجيع األمصار وما يعتقدان من ذلك؟ فقاال: أدركنا العلماء يف مجيع األمصار حجازا وعراقا 
وشاما ومينا فكان من مذهبهم ... فذكرا أمورا منها: ... ونقيم اجلهاد واحلج مع أئمة املسلمني يف كل 

زمان، وال نرى اخلروج على األئمة وال القتال يف الفتنة، ونسمع ونطيع ملن واله هللا عز وجل أمران، دهر و 
وال ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة واجلماعة، وجنتنب الشذوذ واخلالف والفرقة، فإن اجلهاد ماض مذ 

من أئمة املسلمني ال يبطله  بعث هللا عز وجل نبيه عليه الصالة والسالم إىل قيام الساعة مع ويل األمر
 .(2)شيء، واحلج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إىل أويل األمر من أئمة املسلمني ... "

قال: "إذا علم من نفسه م الرجل أنه على السنة واجلماعة؟ وقال سهل التسرتي وقد قيل له: مىت يعل
األمة  ليه وسلم، وال خيرج على هذهال يرتك اجلماعة، وال يسب أصحاب النيب صلى هللا ع عشر خصال

وال يشك يف اإلميان، وال مياري يف الدين، وال يرتك الصالة على من ميوت  ابلسيف، وال يكذب ابلقدر
 (3)من أهل القبلة ابلذنب، وال يرتك املسح عل اخلفني، وال يرتك اجلماعة خلف كل وال جار أو عدل "

هي من أوكد بل  واجبةالسلطان فهي طاعة ة يف واجلماعيتعلق ابعتقاد أهل السنة  وأما ما
  .  وال ابللسان لسيفابوال خيرجون عليه  ،هو إمجاع األئمةبل  ،هبا الكتاب والسنة وقد جاءالسنن 

وال نرى السيف على أحد من أمة حممد صلى هللا عليه وسلم إال من وجب عليه  " :قال الطحاوي
السيف وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن جاروا وال ندعوا عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم 

 (4)" ونرى طاعتهم من طاعة هللا عز وجل فريضة ما مل أيمروا مبعصية وندعو هلم ابلصالح واملعافاة

                                                           

  .( 176-1/172)  ، دط ، شرح االعتقادلاللكائي ا (1)
 .( 180-176 /1) ، دط ، شرح االعتقاد الاللكائي (2)
 .( 183 /1) ، دط ،شرح االعتقاد نفس املرجع  (3)
 .(  1/68) ، دط ، العقيدة الطحاويةالطحاوي،  (4)
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ُهَما، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: و   ًئا َيْكَرُهُه »اْبَن َعبَّاٍس، َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ َمْن رََأى ِمْن أَِمريِِه َشيـْ
فـََقْد َخَلَع رِبـَْقة »َويف رَِوايَة: (1) «فـَْلَيْصربْ َعَلْيِه فَِإنَُّه َمْن فَاَرَق اجلََماَعَة ِشرْبًا َفَماَت، ِإالَّ َماَت ِميَتًة َجاِهِليَّةً 

ْساَلِم ِمْن ُعُنِقه  (2)«.اإْلِ

 لك ُّٱ فتأمل قوله تعاىل: ما مل أيمروا مبعصية فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أويل األمر" 

ومل يقل: وأطيعوا أويل وأيل األمر منكم  كيف قال  59النساء:  َّ جمهل مل خل حل جل مك
األمر ال يفردون ابلطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة هلل ورسوله. وأعاد الفعل األمر منكم؟ ألن أويل 

فقد أطاع هللا، فإن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال أيمر  مع الرسول للداللة على أن من أطاع الرسول
ما هو بغري طاعة هللا، بل هو معصوم يف ذلك، وأما ويل األمر فقد أيمر بغري طاعة هللا، فال يطاع إال في

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فألنه يرتتب على اخلروج من طاعتهم من املفاسد  طاعة هلل ورسوله.
 (3)"تكفري على جورهم بل يف الصرب أضعاف ما حيصل من جورهم

اتفق مجيع أهل السنة ومجيع املرجئة ومجيع الشيعة ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة "  :وقال ابن حزم
واجب عليها االنقياد إلمام عادل يقيم فيهم أحكام هللا ويسوسهم أبحكام الشريعة اليت أتى وأن األمة 

هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حاشا النجدات من اخلوارج فإهنم قالوا ال يلزم الناس فرض اإلمامة 
إىل جندة بن عمري وإمنا عليهم أن يشاطوا احلق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم املنسوبون 

 (4)" احلنفي القائم ابليمامة

وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إمجاع كل من ذكران على بطالنه والقرآن والسنة " 
النساء:  َّ جمهل مل  خل حل جل مك لك ُّٱٱقد ورد إبجياب اإلمام من ذلك قول هللا تعاىل

 مث ُّٱمع أحاديث كثرية صحاح يف طاعة األئمة وإجياب اإلمامة وأيضا فإن هللا عز وجل يقول  59

                                                           

 .تنكروهنا أمورا بعدي سرتون»:وسلم عليه هللا صلى النيب قول ابب، الفنت كتاب  (9/47()7054) صحيح البخاريالبخاري، (1)
وقال  والصدقة والصيام الصالة مثل يف جاء ما ابب ،األمثال أبواب( 5/148()2863) ، دط ، سنن الرتمذيالرتمذي،  (2)
 . (2/1091) ، دط ،مشكاة املصابيح التربيزي، صحيح انظروقال األلباين،  «غريب صحيح حسن»
 .( 1/373) ، دط ،شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز،  (3)
 .( 4/72) ، دط ، الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (4)
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فوجب اليقني أبن هللا تعاىل ال يكلف الناس ما ليس يف  286البقرة:  َّ مخجخ مح جح مج  حج
عليهم بنيتهم واحتماهلم وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس مبا أوجبه هللا تعاىل من األحكام 

يف األموال واجلناايت والدماء والنكاح والطالق وسائر األحكام كلها ومنع الظامل وإنصاف املظلوم وأخ 
القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختالف آرائهم وامتناع من حترى يف كل ذلك ممتنع غري ممكن 

خرى أن ال حيكم عليهم إما إذ قد يريد واحد أو مجاعة أن حيكم عليهم إنسان ويريد آخر أو مجاعة أ
ألهنا ترى يف اجتهادها خالف ما رأى هؤالء وإما خالفا جمردا عليهم وهذا الذي ال بد منه ضرورة وهذا 
مشاهد يف البالد اليت ال رئيس هلا فإنه ال يقام هناك حكم حق وال حد حىت قد ذهب الدين يف أكثرها 

إىل أكثر من واحد فإذ ال بد من أحد هذين الوجهني فال تصح إقامة الدين إال ابإلسناد إىل واحد أو 
فإن االثنني فصاعدا بينهما ما ذكران فال يتم أمر البتة فلم يبق وجه تتم به األمور إال إلسناد إىل واحد 
فاضل عامل حسن السياسة قوي على اإلنفاذ إال أنه وإن كان خبالف ما ذكران فالظلم واإلمهال معه أقل 

اعدا وإذ ذلك كذلك ففرض الزم لكل الناس أن يكفوا من الظلم ما أمكنهم إن منه مع االثنني فص
 قدروا على كف كله لزمهم ذلك وإال فكف ما قدروا على كفه منه ولو قضية واحدة ال جيوز غري ذلك

مث اتفق من ذكران ممن يرى فرض اإلمامة على أنه ال جيوز كون إمامني يف وقت واحد يف العامل وال جيوز 
إال حممد بن كرام السجستاين وأاب الصباح السمرقندي وأصحاهبما فإهنم أجازوا كون  إمام واحدإال 

إمامني يف وقت وأكثر يف وقت واحد واحتج هؤالء بقول األنصار ومن قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين 
هذا ال حجة منا أمري ومنكم أمري واحتجوا أيضا أبمر علي واحلسن مع معاوية رضي هللا عنهم .وكل 

هلم فيه ألن قول األنصار رضي هللا عنهم ما ذكران مل يكن صوااب بل كان خطأ إذ اداهم إليها االجتهاد 
ني من أن يكون أحدمها حقا واآلخر يوخالفهم فيه املهاجرون وال بد إذ اختلف القائالن على قولني متناف
 عز وجل الرد إليه عند التنازع إذ يقول خطأ وإذ ذلك كذلك فواجب رد ما تنازعوا فيه إىل ما افرتض هللا

 59النساء  َّ ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم حمُّٱ هللا تعاىل
ُهَما" : فنظران يف ذلك فوجدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قال  "ِإذا بُوِيَع إلمامني فَاقـْتـُُلوا اآلخر ِمنـْ

 خم حم جم يل ُّٱ وقال تعاىل 105آل عمران َّ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّٱٱوقال تعاىل
فحرم هللا عز وجل التفرق والتنازع وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق احملرم  46األنفال  َّ  ىممم

فوجد التنازع ووقعت املعصية هلل تعاىل وقلنا ما ال حيل لنا وأما من طريق النظر واملصلحة فلو جاز أن 
بال يكون يف العامل إمامان جلاز أن يكون فيه ثالثة وأربعة وأكثر فإن منع من ذلك مانع كان متحكما 
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برهان ومدعيا بال دليل وهذا الباطل الذي ال يعجز عنه أحد وإن جاز ذلك زاد األمر حىت يكون يف 
العامل إمام أو يف كل مدينة إمام أو يف كل قرية إمام أو يكون كل أحد وخليفة يف منزله وهذا هو الفساد 

طار رجعوا عنه إىل احلق فصح أن قول األنصار رضي هللا عنهم وهلة وخ احملض وهالك الدين والدنيا
وعصمهم هللا تعاىل من التمادي عليه وأما أمر علي واحلسن ومعاوية فقد صح عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم أنه أنذر خبارجة خترج من طائفتني من أمة يقتلها أويل الطائفتني ابحلق فكان قاتل تلك الطائفة 

ذر عليه السالم أبن عمارا تقتله الفئة الباغية علي رضي هللا عنهم فهو صاحب احلق بال شك وكذلك أن
فصح أن عليا هو صاحب احلق وكان علي السابق إىل اإلمامة فصح بعد أن صاحبها وأن من انزعه 
فيها فمخطئ فمعاوية رمحه هللا خمطئ مأجور مرة ألنه جمتهد وال حجة يف خطأ املخطئ فبطل قول هذه 

 عنهم منا أمري ومنكم أمري خيرج على أهنم إمنا أرادوا أن يلي الطائفة وأيضا فإن قول األنصار رضي هللا
وال منهم فإذا مات ويل من املهاجرين آخر وهكذا أبداال على أن يكون إمامان يف وقت وهذا هو 

وية رضي هللا عنهما فما سلم قط أحدمها لآلخر بل كل واحد منهما ااألظهر من كالمهم وأما علي ومع
كان احلسن رضي هللا عنه إىل أن أسلم األمر إىل معاوية فإذا هذا كذلك فقد   يزعم أنه احملق وكذلك

 صح اإلمجاع على بطالن قول ابن كرام وأيب الصباح وبطل أن يكون هلم تعلق يف شيء أصال 
مث اختلف القائلون بوجوب اإلمامة على قريش فذهب أهل السنة ومجيع أهل الشيعة وبعض املعتزلة 

إىل أن اإلمامة ال جتوز إال يف قريش خاصة من كان من ولد فهر بن مالك وأهنا ال جتوز ومجهور املرجئة 
هبت ذفيمن كان أبوه من غري بين فهر بن مالك وإن كانت أمه من قريش وال يف حليف وال يف موىل و 

يا كان أو اخلوارج كلها ومجهور املعتزلة وبعض املرجئة إىل أهنا جائزة يف كل من قام ابلكتاب والسنة قرش
إذا اجتمع حبشي وقرشي كالمها قائم ابلكتاب : عربيا أو ابن عبد وقال ضرار بن عمرو الغطفاين 

 انتهى كالمه رمحه هللا (1)" عن الطريقة حاد وجب أن يقدم احلبشي ألنه أسهل خللعه إذا والسنة قالوا

 الزهد عن العلم والعلماء َثلثا:

، فإذا حلت الربكة يف شيء عجب العاقل للعلم، بورك له يف مجيع أحوالهوفق املسلم العلم بركة، فإذا ن إ
َها يف السََّنِة َكَذا وََكَذا، من أمرها،  َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: "َعِجْبُت لِْلِكاَلِب َوالشَّاِء؛ ِإنَّ الشَّاَء يُْذَبُح ِمنـْ

                                                           

 .(  4/72) ، دط ، واألهواء والنحلالفصل يف امللل ابن حزم  (1)



264 

 

َها! َوالْ  وهلذا بوب عليه (1)َكْلُب َتَضُع اْلَكْلَبُة اْلَواِحَدُة كذا وكذا"َويـُْهَدى َكَذا وََكَذا، َوالشَّاُء َأْكثـَُر ِمنـْ
، فأن بركة العلم إذا حلت واستقرت ال تزعزعها ، وكذلك العلم والعلماءابب إن الغنم بركةالبخاري 

صوارف األايم وتقلب الليايل خاصة يف هذا الزمن السريع التقلب والكثري التغري واإلخالص بركة العلم 
فلنكن هلم خري خلف، ال أن نفيد من تراثهم وجنحد فضلهم  هم علماءان سلفنا الصاحلف، لتوفيقوسر ا

ولن نرزق  ،هم، فهذا هو سبب ذهاب بركة العلمأو نتلمس معايبهم ومطاعنهم دون النظر إىل فضائل
بركة العلم والدين إذا مل نعرتف هلم بسابق الفضل واملنزلة وتسلم صدوران هلم ونرتحم عليهم ونسأل هللا 

 .، وابهلل التوفيقالشاكرينهلم املغفرة، وهذا هو شأن 

 .تفريطالفراط و إلاوسط بني فأهل السنة  :أهل السنة وسط يف التعامل مع والة األمورمطلب: 

 طاعتهم والسمع هلميوجبون اخلروج على أئمة املسلمني و حيرمون  ـ1
 السدادفيق و م ابلتو هلويدعون ال يعتقدون فيهم العصمة و عوهنم يف معصية هللا ييط وال ـ2

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ وجل:هللا أمر بطاعتهم فقال عز  ألن :أوال

 هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جمهل

 59النساء:  َّهب مب
َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعةُ ِفيَما َأَحبَّ »ِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ قَاَل: وع

 (2)« وََكرَِه، ِإالَّ َأْن يـُْؤَمَر مبَْعِصَيٍة، فَِإْن أُِمَر مبَْعِصَيٍة، َفاَل مَسَْع َواَل طَاَعةَ 

َيُكوُن بـَْعِدي أَِئمٌَّة اَل »أَنَُّه قَاَل:  َوَسلَّمَ عن ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَماِن رضي هللا عنه َعِن النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه و 
، «ُجْثَماِن ِإْنسٍ  يـَْهَتُدوَن هِبَُداَي، َواَل َيْستَـنُّوَن ِبُسنَّيِت، َوَسيَـُقوُم ِفيِهْم رَِجاٌل قـُُلوهُبُْم قـُُلوُب الشََّياِطنِي يف 

َتْسَمُع َوُتِطيُع ِلأْلَِمرِي، َوِإْن ُضِرَب َظْهُرَك، »قَاَل: قـُْلُت: َكْيَف َأْصَنُع اَي َرُسوَل هللِا، ِإْن أَْدرَْكُت َذِلَك؟ قَاَل: 
 (3)« َوُأِخَذ َماُلَك، فَامْسَْع َوَأِطعْ 

                                                           

 (.1/216، )4، طصحيح األدب املفرد لإلمام البخاري(، صحيح، األلباين،1/296()575،)1، طاألدب املفردالبخاري،  (1)
 .املعصية يف وحترميها معصية، غري يف األمراء طاعة وجوب ابب ،اإلمارة كتاب (1469 /3()1839) صحيح مسلممسلم،  (2)
 .الكفر إىل الدعاة وحتذير الفنت ظهور عند اجلماعة بلزوم األمر اببكتاب االمارة، (1476 /3)(1847)صحيح مسلممسلم، (3)
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نه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أ" : قال الربهباري
أنه قال:  وساق بسنده عن الفضيل بن عياضة إن شاء هللا( نه صاحب سنللسلطان ابلصالح فاعلم أ

)اي أاب علي فسر لنا هذا؟( قال: )إذا قيل له: ة ما جعلتها إال يف السلطان( )لو أن يل دعوة مستجاب
 (1)"لطان صلح فصلح بصالحه العباد والبالد جعلتها يف نفسي مل تعدين، وإذا جعلتها يف الس

َعْن َعِليٍ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: بـََعَث النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َسرِيًَّة  ،ال يطاعون يف معصية هللا :َثنيا
فـََقاَل: أَلَْيَس أََمرَُكُم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْستَـْعَمَل َرُجاًل ِمَن األَْنَصاِر َوأََمَرُهْم َأْن يُِطيُعوُه، فـََغِضَب، 

اَل: اْدُخُلوَها، َأْن ُتِطيُعوين؟ قَاُلوا: بـََلى، قَاَل: فَامْجَُعوا يل َحطًَبا، َفَجَمُعوا، فـََقاَل: َأْوِقُدوا اَنرًا، َفَأْوَقُدوَها، فـَقَ 
ْعًضا، َويـَُقوُلوَن: فـََرْراَن ِإىَل النَّيبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن النَّاِر، َفَما زَاُلوا فـََهمُّوا َوَجَعَل بـَْعُضُهْم مُيِْسُك بَـ 

َها  » َحىتَّ مَخََدِت النَّاُر، َفَسَكَن َغَضُبُه، فـَبَـَلَغ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقالَ  َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمنـْ
ْعُروِف إِ 

َ
 (2)«ىَل يـَْوِم الِقَياَمِة الطَّاَعُة يف امل

َا الطَّاَعُة يف اْلَمْعُروفِ »رواية ويف  َها، ِإمنَّ  (4) ( (3) «َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا ِمنـْ

 .لتوفيقهلل اابو لطري وقبلوها وعملوا هبا وكأن على ؤوسهم احث أهل السنة واجلماعة على ذلك  وقد

 :يف كل زمان اخلوارج احلتميةمصري مطلب: 

إما أكيدة حمسومة و  ممآهلو  تهمهناي أن دجيلفرقة اخلوارج من أول ظهورها إىل يومك هذا ن الدارس إ
 هللا فيهم هو حكمو  ، صدق أو ال تصدق هذا هو الواقع ليس له من دافعو النفيأ احلبسو أالقتل 

وكل هذا  الواقعلتاريخ و اأيضا يشهد له اآلتية و له الشرع كما يف األدلة هذا يشهد و ؛ القدري والشرعي
ني لكل بال مَ  نهار وظاهرعة الباوضوح الشمس يف ر  ال حيتاج إىل كثرة عناء بربهنة أو تدليل فهو واضح

فانظر ن أن يراه؛ عممن أصمه هواه البصرية  إال أعمى وال جيادل يف حقائق هذاذي عينني؛ منصف 
 مه هللا وهللا املستعان.، وعند الفنت تعرف الرجال واملعصوم من عصوليس هلا من دون هللا كاشفة ىتر 

                                                           

 .( 1/113) ، دط ، شرح السنةالربهباري،  (1)
 املدجلي جمزز بن وعلقمة السهمي، حذافة بن هللا عبد سرية ابب ،املغازي كتاب(5/161)(4340)صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .معصية غري يف األمراء طاعة وجوب ابب ،اإلمارة كتاب (3/1369)( 1840) ، دط ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 . ( 1/35) ، دط ،بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة ولزوم اتباعها يف ضوء الكتاب والسُّنَّة القحطاين،  بتصرف (4)
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  :عن اخلوارجالشعيب قال 

، ودعوهتم مدحوضة، ورايتهم مهزومة، وأمرهم متشتت كلما مسلول إىل يوم القيامةفالسيف عليهم  "
 (1) "أوقدوا انرا للحرب أطفأها هللا، ويسعون يف األرض فسادا وهللا ال حيب املفسدين

 :اخلوارج مع مام أمحديذكر قصة اإلوهو بن إسحاق بن حنبل ا قال حنبلو 

فكان من أمرهم أهنم مل حيمدوا، ومل ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا وأخد  فمضى القوم "
 (2)بعضهم فحبس، ومات يف احلبس"

)أال ترى اي ذا خوالن إين قد أدركت صدر اإلسالم فو هللا ما كانت للخوارج مجاعة  قال ابن منبه:و 
مة ال ضرب هللا عنقه وما اجتمعت األى شر حاالهتم وما أظهر أحد منهم قوله إال فرقها هللا علإقط 

ولو أمكن هللا اخلوارج من رأيهم لفسدت األرض وقطعت السبل وقطع احلج على رجل قط من اخلوارج 
مر االسالم جاهلية حىت يعود الناس يستعينون برؤوس اجلبال كما كانوا أعن بيت هللا احلرام وإذن لعاد 

ىل نفسه ابخلالفة جلاهلية وإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجال ليس منهم رجل إال وهو يدعو إيف ا
كل رجل منهم أكثر من عشرة آالف يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض ابلكفر حىت   ومع

له ال يدري أين يسلك أو مع من يكون يصبح الرجل املؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وما
جل ن هللا حبكمه وعلمه ورمحته نظر هلذه األمة فأحسن النظر هلم فجمعهم وألف بني قلوهبم على ر غري أ

 (3)(  واحد ليس من اخلوارج فحقن هللا به دماؤهم وسترت به عوراهتم وعورات ذراريهم

: )واعلموا رمحكم هللا أن مجيع فرق الضاللة مل جير هللا على أيديهم خريا وال فتح هبم من وقال ابن حزم
قون كلمة املؤمنني بالد الكفر قوية وال رفع لإلسالم راية وما زالوا يسعون يف قلب نظام املسلمني ويفر 

هم يف هذا أشهر ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون يف األرض مفسدين أما اخلوارج والشيعة فأمر 
زارقة فلقي الزركلي يف ترمجة بن أيب صفرة عندما انتدب لقتال األليه يشري إو (4)(من أن يتكلف ذكره

                                                           

 .(  498 - 496 /1)  ، دط ،لسنةاخلالل، ( وا1/34) ، دط ،منهاج السنة النبويةابن تيمية، (1)
اآلَثر ابن تيمية، انظر ( و 72-70)  ، دط، ذكر حمنة اإلمام أمحد بن حنبل حلنبل بن إسحاق بن حنبل ،حنبل ابن إسحاق (2)

 .  (1/21)  ، دط ،املذكورة قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة هللا ورسوله ووالة األمور
 . ( 1/21)  ، 1ط، لرجل أتثر مبذهب اخلوارجمناصحة اإلمام وهب بن منبه الربجس،  (3)
 .( 4/171)  ، ،د ط الفصل يف امللل واألهواء والنحلابن حزم  (4)
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مهلك عبد وقصة  (1)(وشرد بقيتهم يف البالدتل كثريين وأخريا مت له الظفر هبم فق )منهم األهوال فقال:
إىل رتبيل ملك الرتك  وذلك ملا جلأ بن األشعث الرمحن بن األشعث الكندي فيها عربة لكل خارجي

إىل الكفار كما يفعله اخلوارج اليوم برتكهم سكنة داير املسلمني واللجوء   مث سلمه للحجاجالذي آواه 
 .من التاريخ وقد يطول شرحه وقد ذكران بعضه حىت تتضح الرؤيةوهذا جزء  ودايرهم، نسأل هللا الثبات

من أقرابئه فقيدهم يف األصفاد ثالثني  واملشهور عن ابن األشعث أنه قبض عليه وعلى" : قال ابن كثري 
وبعث هبم مع رسل احلجاج إليه، فلما كانوا ببعض الطريق مبكان يقال له الرجح، صعد ابن األشعث 

وألقى نفسه من ذلك القصر وسقط قصر ومعه رجل موكل به لئال يفر  إىل سطحوهو مقيد ابحلديد 
دى للناس أنه عابد من أهل لو بامتة والعياذ ابهلل و هذه هي سوء اخل (2) "معه املوكل به فماات مجيعا 

النَّاِر َوِإنَّهُ ِإنَّ الَعْبَد لَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل »قال النيب صلى هللا عليه وسلم:  فعن سهل بن سعد، الصالح
َا اأَلْعَماُل اِبخلََواتِي  (3)«مِ ِمْن أَْهِل اجلَنَِّة، َويـَْعَمُل َعَمَل أَْهِل اجلَنَِّة َوِإنَُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر، َوِإمنَّ

 (4)"وأن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة ابطنة للعبد ال يطلع عليها الناس " قال ابن رجب:

روى البيهقى بسند صحيح  جتر بصاحبها إىل النار إال أن يتغمده هللا برمحته، شأم البدعة فإهنا وهذا من
يكثر فيها الركوع  ،ى بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتنيعن سعيد بن املسيب: أنه راى رجاًل يصل

ولكن يعذبك على خالف  ،ال"بىن هللا على الصالة؟ ! قال: فقال: اي أاب حممد! يعذ، فنهاه، والسجود
 (6)"وهو سالح قوى على املبتدعة  بن املسيب وهذا من بدائع أجوبة قال األلباين: "( 5) "السنة

هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  َعِن اْبِن ُعَمرَ  يف هناية أمرهم، مصداق قوله صلى هللا عليه وسلموهذا 
قَاَل اْبُن ُعَمَر: مسَِْعُت َرُسوَل و « ُكلََّما َخرََج قـَْرٌن ُقِطعَ   َن اَل جُيَاِوُز تـَرَاِقيَـُهمْ يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآيـَْنَشأُ َنْشءٌ » قَاَل:

ِضِهُم ىتَّ خَيْرَُج يف ِعرَاحَ  ْكثـََر ِمْن ِعْشرِيَن َمرَّةً أَ  ُكلََّما َخرََج قـَْرٌن قِطعَ » :اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ 

                                                           

 .(7/315)   ، ، د طاألعالم، الزركلي (1)
 .( 9/65)  ، ، دط البداية والنهايةابن كثري،  (2)
 .ابخلواتيم العمل: ب، االقدر كتاب(  8/124) (6607)  ، ، دط صحيح البخاريالبخاري،  (3)
 .( 1/172)  ، ، دط جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلمابن رجب،  (4)
 .( 2/654)(4131) ، 3ط، لبيهقيالكربى لسنن ي، قالبيه(   5)

 ( .2/236)،  2ط،  يف ختريج أحاديث منار السبيل الغليل إرواء( األلباين،  6)
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حراب حامية الوطيس مل خيمد لظاها وما أخىب فكانت عليهم  يف حقهم طفح الكيلألنه  (1) " «الدَّجَّالُ 
  فلزم تكرار التحذير منهم حىت ال تقع األمة يف الندم حيث ال ينفع يومئذ الندم. سعريها

يكون مقولة بن عمر ن ولفظ عشرين مرة حيتمل أمر دكلما خرج قرن قطع أي أهلك و   " :اجملدديقال 
ن يكون من عشرين مرة وحيتمل أ فيكون مساع بن عمر هذا الكالم منه صلى هللا عليه وسلم أكثر من

ن أهل احلق يقاتلوهنم ويقطعون دابرهم أكثر من يه وسلم فاملراد منه وهللا أعلم أمقولة النيب صلى هللا عل
احلاصل يف عراضهم ومواجهتهم الدجال  عشرين مرة يف كل قرن ومع ذلك يبقى منهم فرقة حىت خيرج

 (2)"هواءهم حد أكثر من عشرين مرة ال يرتكون أن قاتلهم أهل احلق يف قرن واأن أهل األهواء وأ

ما ( استحق أن يقطع وكثريا ُقِطعَ ( أي ظهرت طائفة منهم )ُكلََّما َخرََج قـَْرنٌ قوله ) ": وقال السندي
 يعين هذا حكما ابملوت. (3)"  عنه رضي هللا يقطع أيضا كاحلرورية قطعهم علي

وكذلك األمر  ولكنه كان ضاللة فتفرق ولعمري لو كان أمر اخلوارج هدى الجتمع" قال ابن اهلمام: 
فهل أفلحوا  هذا األمر منذ زمان طويل َأاَلُصواإذا كان من عند غري هللا وجدت فيه اختالفا كثريا فقد 

كيف ال يعترب آخر هؤالء القوم أبوهلم؟ إهنم لو كانوا على حق   أو أجنحوا؟ اي سبحان هللا فيه يوما قط
فهم كما رأيتم  وأدحضه فأكذبه هللا تعاىل ولكنهم كانوا على ابطل أو هدى قد أظهره هللا وأفلجه ونصره

وأهراق دماءهم ، وإن كتموه كان قرحا  وأكذب أحدوثتهم كلما خرج منهم قرن أدحض هللا حجتهم
وإن احلرورية لبدعة  ذاكم وهللا دين سوء فاجتنبوه وإن أظهروه أهراق هللا دماءهم عليهموغما  يف قلوهبم

 فماذا بعد احلق اإل الضالل. (4) "وإن السبئية لبدعة ما نزل هبن كتاب وال سنهن نيب

ا وال ... فال أقاموا دين" وغاية هؤالء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا، مث يزول ملكهم فال يكون هلم عاقبة 
 .وهللا املستعانوتلك األايم نداوهلا بني الناس فشواهد التاريخ انطقة،  (5)" أبقوا دنيا.

                                                           

سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، انظر وقال األلباين حسن ،( 74 /1) (174)  ، ، د طسنن ابن ماجه، ماجةابن  (1)
 .( 5/582)  ، ، دط وشيء من فقهها وفوائدها

 . ( 1/16)  ، ، دط شرح سنن ابن ماجهالسيوطي واجملددي والكنكوهي،  (2)
 .( 1/74)  ، ، دط كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجهالسندي،  (3)
 .( 1/382)  ، ، دط تفسري عبد الرَّزَّاقالصنعاين،  (4)
 .(4/528)  ، ، دط منهاج السنةابن تيمية،   (5)
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 :ىل عليكمأعمالكم عمالكم وكما تكونوا يو مطلب: 

حيح كما سنوضحه إن معناه صوإن كان هذا األثر من اسرائيليات، إال أن العلماء يقولون له أصل و 
 شاء هللا تعاىل

كما تكونوا رة إليه يف كالم احلسن يف حديث:  مل أره حديثا لكن ستأيت اإلشا"  األثر:النجم يف هذا قال 
  (1)"عليكم  يوىل

ن أيب بكرة مرفوعا، قال يف األصل: رواه احلاكم، ومن طريقه الديلمي ع) :اجلراحيوقال إمساعيل 
أخرجه ابن مجيع و وأخرجه البيهقي بلفظ "يؤمر عليكم" بدون شك، وحبذف أيب بكرة؛ فهو منقطع. 

ورواه الطرباين اهيل. يكم" بدون شك، ويف سنده جميف معجمه، والقضاعي عن أيب بكرة بلفظ "يوىل عل
ن أنفسكم أتيتم، إان مأنه مسع رجال يدعو على احلجاج؛ فقال له: ال تفعل إنكم  مبعناه عن احلسن"

عمالكم، وكما عمالكم أقد روي أن خناف إن عزل احلجاج أو مات أن يتوىل عليكم القردة واخلنازير؛ ف
نصور بن أيب األسود مبة عن وقال النجم: روى ابن أيب شيويف فتاوى ابن حجر:  تكونوا يوىل عليكم"

ما  129األنعام:  َّ حج خت حت جت هب مب ُّٱ "سألت األعمش عن قوله تعاىلقال: 
لبيهقي عن كعب قال: وروى ارهم" مسعتهم يقولون فيه؟ قال: مسعتهم: إذا فسد الناس أمر عليهم شرا

راد عليهم مصلحا، وإذا أ "إن لكل زمان ملكا يبعثه هللا على حنو قلوب أهله؛ فإذا أراد صالحهم؛ بعث
ليه الصالة والسالم، عوله عن احلسن: "أن بين إسرائيل سألوا موسى  " هالكهم؛ بعث عليهم مرتفيهم

م أن رضائي عنهم أن طه؛ فسأله؛ فقال أنبئهقالوا: سل لنا ربك يبني لنا علم رضاه عنا، وعلم سخ
ر املكي ابن حج ويف فتاوىعليهم أن أستعمل عليهم شرارهم".  أستعمل عليهم خيارهم، وإن سخطي

انصبة  "وكما"ذف النون وذكر ابن األنباري أن الرواية: "كما تكونوا" حبرواه ابن مجيع يف معجمه. 
به" وغريه وإن حذف النون ديثية أنه رواه البيهقي يف "شعوذكر السيوطي يف فتاواه احل"أن "محال على 

 تؤمنوا"، أو أن حذفها وكما يف حديث: "ال تدخلوا اجلنة حىتغة من حيذفها بال انصب وال جازم على ل
 . انتهى. كن هذا بعيد جداعلى رأي الكوفيني الذين ينصبون بـ "كما". أو على أنه من تغيري الرواة؛ ل

 ناليتنا ... وهللا يكشفها إذا تببذنوبنا دامت بقام: وأنشد بعضهم يف امل
                                                           

سلسلة األحاديث الضعيفة األلباين، ثر ضعيف انظر واأل،  ( 1/165)  ، ، دط كشف اخلفاء ومزيل اإللباساجلراحي،  (1)
  .(1/490)  ، ، دط واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة
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 (1)"اللهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يرمحنا " ويف املأثور من الدعوات: 
 :لوليد الفهري الطرطوشي املالكيقال أبو بكر حممد ابن او  
هبذا املعىن يف  عليكم، إىل أن ظفرتأعمالكم عمالكم، كما تكونوا يوىل  مل أزل أمسع الناس يقولون:)

وكان يقال: ما أنكرت  129األنعام:  َّ خت حت جت هب مب ُّٱ القرآن؛ قال هللا تعاىل:
وقال عبد امللك بن مروان: ما أنصفتموان اي معشر الرعية، تريدون  من زمانك فإمنا أفسده عليك عملك.

ا، نسأل هللا أن يعني كل على كل منا سرية أيب بكر وعمر وال تسريون فينا وال يف أنفسكم بسريهتم
هلنا أنت يف السماء وحنن يف األرض فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ ا وقال قتادة: قالت بنو إسرائيل:

فأوحى هللا تعاىل إىل بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم، وإذا استعملت 
لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه: اي أمري  وقال عبيدة السلماين عليكم شراركم فقد سخطت عليكم. 

املؤمنني ما ابل أيب بكر وعمر انطاع الناس هلما، والدنيا عليهما أضيق من شرب فاتسعت عليهما ووليت 
فقال: ألن رعية  أنت وعثمان اخلالفة ومل ينطاعوا لكما، وقد اتسعت فصارت عليكما أضيق من شرب؟ 

وكتب أخ حملمد بن يوسف ن، ورعييت أان اليوم مثلك وشبهك! أيب بكر وعمر كانوا مثلي ومثل عثما
فكتب إليه حممد بن يوسف: بلغين كتابك وتذكر ما أنتم فيه، وليس ينبغي  يشكو إليه جور العمال،

 (2)(ملن يعمل املعصية أن ينكر العقوبة، ومل أر ما أنتم فيه إال من شؤم الذنوب، والسالم
 (3)كانوا ظاملني سلط هللا تعاىل عليهم ظاملا مثلهم "قال األلوسي: "إن الرعية إذا  

ري ن احلسن البصعاثبت  ولكنهثبت نسبته إىل النيب صلى هللا عليه وسلم تمل  هنأ احلاصلو 
 .فأقول وابهلل التوفيق وعليه جرى عمل السلف صحة معناه وتؤيده األدلة على

َنا َرُسوُل اَّللَِّ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَل: أَقـَْبَل  فَـَقاَل: "اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِيَن  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعَليـْ
ِإالَّ َفَشا   َقطُّ َحىتَّ يـُْعِلُنوا هِبَامَخٌْس ِإَذا ابـْتُِليُتْم هِبِنَّ، َوأَُعوُذ اِبَّللَِّ َأْن ُتْدرُِكوُهنَّ: ملَْ َتْظَهْر اْلَفاِحَشُة يف قـَْومٍ 

ِإالَّ  ُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَانَ ِفيِهُم الطَّاُعوُن َواأْلَْوَجاُع الَّيِت ملَْ َتُكْن َمَضْت يف َأْساَلِفِهْم الَِّذيَن َمَضْوا. َوملَْ يـَنـْقُ 
ِننَي َوِشدَّةِ اْلَمؤونَِة َوَجْوِر السُّْلطَاِن َعَلْيِهْم. َومَلْ مَيْنَـ  ُعوا زََكاَة أَْمَواهِلِْم، ِإالَّ ُمِنُعوا اْلَقْطَر ِمْن السََّماِء، ُأِخُذوا اِبلسِ 

                                                           

  . (2/149)   ، ، دطكشف اخلفاء ومزيل اإللباساجلراحي، (1)
 .  (1/116)  ، ، دط سراج امللوكالطرطوشي،  (2)
 . (4/272)  ، ، دط روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،األلوسي (3)
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ُقُضوا عَ   اْلبَـَهائُِم ملَْ مُيْطَُرواَوَلْواَل  وا َفَأَخذُ  ْيِهْم َعُدوًّا ِمْن َغرْيِِهمْ ِإالَّ َسلََّط اَّللَُّ َعلَ  ْهَد اَّللَِّ َوَعْهَد َرُسولِهِ َوملَْ يـَنـْ
ُوا ممَّا أَنـَْزَل اَّللَُّ َوَما مَلْ حَتُْكْم أَِئمَّتـُُهْم ِبِكَتاِب اَّللَِّ َويـََتخَ  مْ بـَْعَض َما يف أَْيِديهِ  ُ  ريَّ نَـُهمْ ِإالَّ َجَعَل اَّللَّ  (1)"أَبَْسُهْم بـَيـْ

)والذي شاهدانه حنن وغريان وعرفناه ابلتجارب أنه ما ظهرت املعازف وآالت  :قال ابن القيم رمحه هللا
فيهم، واشتغلوا هبا، إال سلط هللا عليهم العدو، وبلوا ابلقحط واجلدب ووالة اللهو يف قوم، وفشت 

  (2)(وال العامل وينظر وهللا املستعانالسوء، والعاقل يتأمل أح

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱوأما يف قوله تعاىل:

  26آل عمران:  َّٱَّ زي ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل مل

ينزع امللك من العجم ويدهلم ويؤتيه العرب ويعزهم ويف بعض الكتب  فهو قادر على أن" قال النسفي:
أان هللا ملك امللوك قلوب امللوك ونواصيهم بيدي فان العباد أطاعوىن جعلتهم عليم رمحة وإن العباد 
عصوين جعلتهم عليهم عقوبة فال تشتغلوا بسبب امللوك ولكن توبوا إيل أعطفهم عليكم وهو معىن قوله 

 (3)" م كما تكونوا يوىل عليكمعليه السال
 129األنعام:  َّٱ  خت حت جت هب مب ُّٱ: وأما يف قوله تعاىل

املؤمن أين كان، وحيث كان،  إمنا يويل هللا الناس أبعماهلم، فاملؤمن ويل: قال قتادة" قال أبو زهرة: 
ويكون لي. واختاره الطربي    وال ابلتحوالكافر ويل الكافر أينما كان وحيثما كان، ليس اإلميان ابلتمين

ستمتع بعضهم ببعض،  يمعىن اآلية: وكما جعلنا بعض هؤالء املشركني من اجلن واإلنس أولياء بعض، 
 يعملون  و كذلك جنعل بعضهم أولياء بعض يف كل األمور، مبا كانوا يكسبون من معاصي هللا

  «تكونوا يوىل عليكمكما »حديث يف معىن  : اآليةوقال السيوطي يف اإلكليل
 تقم من ظامل، فقف وانظر متعجبا إذا رأيت ظاملا ينوقال الفضيل بن عياض: 

 مب ُّٱسألت األعمش عن قوله تعاىلن عن منصور بن أيب األسود، قال: روى أبو الشيخ ابن حياو 

قال: مسعتهم يقولون: إذا فسد الناس ؟ ما مسعتهم يقولون فيه 129األنعام:  َّٱَّ خت حت جت هب
                                                           

سلسلة األحاديث الصحيحة األلباين، نظر حسن ألباين ( وقال األ5/150)(4019)  ، ، دط سنن ابن ماجة ،ابن ماجه (1)
 .(  1/216)  ، ، دط وشيء من فقهها وفوائدها

 .(1/196) ، ، دط مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (2)
 .( 1/247)  ، ، دط مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،النسفي (3)
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 حق مف خف حف جف ُّٱ كما قال تعاىل:لوالية واإلمارة تكون ألشرارهم،  عليهم شرارهم، أي أن ا أمر
أي أن التولية بني الظاملني  .16اإلسراء:  َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

إما ابلتعاطف والتناصر فيما بينهم، وإما بتسلط بعضهم على بعض وأتمرهم عليهم، فما من ظامل إال 
عام يشمل الظاملني ألنفسهم، والظاملني للناس من احلكام وغريهم، فكل فريق  ظلم منه. والظلمسيبلى أب

 ، وينصره على غريه. يتوىل شبهه يف اخللق والعمل
« ا سخط على قوم وىل أمرهم شرارهمإذا رضي هللا على قوم وىل أمرهم خيارهم، وإذ»قال ابن عباس: 

   (1)"كوهذا هتديد عام لكل ظامل يف احلكم والسلطة أو غري ذل
ويكون املعىن، وكذلك جنعل بعض الظاملني نها أهي الوالية مبعىن السلطان، كلمة )نويل( ما املراد م  "

والة على ظاملني مثلهم، فيفسد األمر ويضطرب احلال، ويكون الفساد يف األرض، بدل الصالح فيها، 
ى " كيفما تكونوا يوىل عليكم " كما رو ون بسبب ظلم الرعية فيما بينها،  وهذا يفيد أن ظلم الوالة يك

وأن فساد الرعية يؤدي إىل أال حيكمها إال راع ظامل، فإهنم يتعاونون على الظلم والعدوان، وال يتعاونون 
" ة نفسها، وهذا منهي عنه بقوله : على الرب والتقوى، وإن الوايل الظامل جيد العون على ظلمه من الرعي

وقد رأينا ذلك، وإنه إذا كان األمر ابملعروف والنهي عن ه ظاملا "  ا سلط هللا تعاىل عليمن أعان ظامل
" لتأمرن ابملعروف و لتنهون عن املنكر ل النيب صلى هللا عليه وسلم :املنكر، منع ظلم الرعية، ولقد قا

عض مث تدعون فال ولتأخذن على يدي الظامل ولتأطرنه على احلق أطرا أو ليضربن قلوب بعضكم بب
 وجه الشبه يف الظلم بني الراعي والرعية ابلتويل بني اجلن واإلنس، إبغراء األولني و" يستجاب لكم 

سلطان الظامل من احلكام على  هذا إذا فسران التولية مبعىن السلطانوتلقى اآلخرين وأن كليهما ظامل 
أي 129األنعام َّحج مث هت مت ُّٱويرشح هلذا املعىن قوله تعايل: الرعية الظاملة الفاسدة

 الرعية تكسب من ظلم يف نفسها وظلم يف معامالهتا وفساد فيما بينهم يفسدون وال يصلحونمبا كانت 
   (2)"فيجيء حكام على شاكلتهم فيتشاكلون فيما بينهم، حيكمون مبثل أخالقهم 

روي عن عضا مبا كانوا يكسبون" وكذلك نويل بعض الظاملني ب "يف قوله تعاىل" :وإليه ذهب الثعليب
وروى معمر عن افر ويل الكافر حيث كان. قتادة: جيعل بعضهم أولياء بعض. واملؤمن ويل املؤمن والك

اإلنس ظلمة اجلن ونويل ظلمة  وقيل: معناه نويل ظلمة قتادة: تبع بعضهم بعضا يف النار من املواالة
                                                           

 .   (8/36)  ، ، دطوالشريعة واملنهجالتفسري املنري يف العقيدة الزحيلي،  (1)
 .  (  5/2671)  ، ، دطزهرة التفاسريأبو زهرة،  (2)



273 

 

سلط بعضهم على د: نقال ابن زيبعض كقوله نوله ما توىل، اجلن ظلمة اإلنس، يعين نكل بعضهم إىل 
 قال مالك بن دينار: و  « من أعان ظاملا سلطه هللا عليه»قوله صلى هللا عليه وسلم: بعض. يدل عليه 

وروى حيان عن ائي أبعدائي مث أفنيهم أبوليائي، أفين أعدة: إن هللا تعاىل قال: قرأت يف كتب هللا املنزل
: هو أن هللا تعاىل إذا أراد بقوم خريا وىل أمرهم  تفسريها عن أيب صاحل عن ابن عباس قال: الكليب

ويف اخلرب: يقول هللا: إين أان هللا ال إله إال أان مالك امللوك أراد بقوم شرا وىل أمرهم شرارهم، خيارهم وإذا 
قلوهبم ونواصيهم فمن أطاعين جعلتهم عليه رمحة ومن عصاين جعلتهم عليه نقمة، فال تشتغلوا بسب 

  (1)" بوا إىل هللا تعاىل يعطفهم عليكمامللوك ولكن تو 

ْرَهِم، »يقول: ن ابن عمر قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ع يَناِر َوالدِ  ِإَذا َضنَّ النَّاُس اِبلدِ 
، اَل َوتـََبايـَُعوا اِبْلِعيَنِة، َوتـَرَُكوا اجلَِْهاَد، َوَأَخُذوا أبَِْكَتاِب اْلبَـَقِر، أَنـَْزَل اَّللَُّ َعزَّ َوجَ  لَّ َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء ُذالًّ

ُهْم َحىتَّ يـُرَاِجُعوا ِدينَـُهمْ   (2)«يـَْرفـَُعُه َعنـْ

 فيقول: ت قيمة وعزيزة فينقل نقوالاحملكوم القة بني احلاكم و ويالحظ ابن القيم رمحه هللا هذه الع

 (3)ابن عمر: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلم. " كان يقول و ) 

  (4)"إن الفتنة وهللا ما هي إال عقوبة من هللا عز وجل على الناسوقال احلسن: "

ونظر بعض أنبياء بين إسرائيل إىل ما يصنع هبم خبت نصر، فقال: مبا كسبت أيدينا سلطت علينا من  "
 "  (5)" ال يعرفك وال يرمحنا

 (6)"وقال خبت نصر لدانيال: ما الذي سلطين على قومك؟ قال: عظم خطيئتك، وظلم قومي أنفسهم 
يقول هللا عز وجل: أان هللا مالك امللوك، قلوب " قرأت يف احلكمة:  قال عن مالك بن دينار وذكر

                                                           

 . (4/191)  ، ، دط الكشف والبيان عن تفسري القرآنالثعليب،  (1)
       . (8/330()4825)، 1، ط مسند اإلمام أمحدأمحد،  (2)
 .( 33)   ، ، دطالعقوابتابن أيب الدنيا يف  (3)
   .(34)   ، ، دطالعقوابتنفس املرجع يف  (4)
  .( 35)   ، ، دطالعقوابتنفس املرجع يف  (5)
 .(  36) ، ، دط العقوابتنفس املرجع يف  (6)
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امللوك بيدي، فمن أطاعين جعلتهم عليه رمحة ومن عصاين جعلتهم عليه نقمة فال تشغلوا أنفسكم 
  (1)"بسب امللوك ولكن توبوا إيل أعطفهم عليكم 

وإذا أراد وفيئهم عند مسحائهم لمائهم ح إذا أراد هللا بقوم خريا جعل أمرهم إىل ومن مراسيل احلسن:"
  (2)"وفيئهم عند خبالئهم وم شرا جعل أمرهم إىل سفهائهم بق

رب أنت يف السماء، وحنن يف األرض، فما عالمة : اي قال موسى" وذكر اإلمام أمحد وغريه عن قتادة: 
رضاي عنكم؟ وإذا استعملت  غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو من عالمة

  (3)"و عالمة سخطي عليكمعليكم شراركم فه

أوحى هللا إىل بعض األنبياء: إذا عصاين من يعرفين " وذكر ابن أيب الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: 
من حديث ابن عمر يرفعه: "والذي نفسي بيده، ال تقوم  وذكر أيضا (4)" سلطت عليه من ال يعرفين

اء فسقة. سيماهم الساعة حىت يبعث هللا أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعواان خونة، وعرفاء ظلمة، وقر 
وقلوهبم أننت من اجليف. أهواؤهم خمتلفة، فيتيح هللا هلم فتنة غرباء مظلمة، فيتهاوكون فيها.  سيما الرهبان
لتنهون حممد بيده، لينقضن اإلسالم عروة عروة، حىت ال يقال: هللا هللا. لتأمرن ابملعروف، و  والذي نفس
هلم مث يدعو خياركم، فال يستجاب اب فليسومنكم سوء العذأو ليسلطن هللا عليكم شراركم  عن املنكر،

  (5) املنكر، أو ليبعثن هللا عليكم من ال يرحم صغريكم، وال يوقر كبريكم" ولتنهون عنلتأمرن ابملعروف، 

ويف معجم الطرباين وغريه من حديث سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول 
"ما طفف قوم كيال وال خبسوا ميزاان إال منعهم هللا عز وجل القطر. وما ظهر : سلمهللا عليه و  صلىهللا 

يف قوم  يف قوم الزان إال ظهر فيهم املوت. وما ظهر يف قوم الراب إال سلط هللا عليهم اجلنون، وال ظهر
هم، وال ظهر يف قوم عمل قوم لوط إال ظهر فيهم و إال سلط هللا عليهم عديقتل بعضهم بعضا القتل 

                                                           

 .( 36)  ، ، دط العقوابتنفس املرجع يف  (1)
   .(36)   ، ، دطالعقوابتأخرجه ابن أيب الدنيا يف  (2)
 .( 37)   ، ، دطالعقوابتنفس املرجع يف  (3)
 .( 37)   ، ، دطالعقوابتنفس املرجع يف  (4)
 (.  38)   ، ، دطالعقوابتنفس املرجع يف  (5)
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 ((1)"دعاؤهمما ترك قوم األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إال مل ترفع أعماهلم، ومل يسمع  اخلسف. و
 (2)كالم ابن القيم رمحه هللا تعاىلمن  ، اهـ 

 "أي قدر هللا األمر هكذا أن يوىل على األبرار مثلهم أبرار. "أبرارها أمراء أبرارها "قال ابن األثري:و 
على طريق احلكم عليهم  على جهة اإلخبار عنهم الواألمر معترب أبغلب األمة،  "فجارها أمراء فجارهاو 

 (3)"كما تكونوا يوىل عليكم" :حديثوهو نظري 

احلرم فلما بعث املصطفى  سكناهافوقع مصداق ذلك ألن العرب كانت تعظم قريشا ل ":قال ابن حجرو 
ودعا إىل هللا توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا: ننظر ما يصنع قومه فلما -عليه وسلم  صلى هللا-

وصارت واستمرت اخلالفة واإلمارة فيهم.  فتح مكة وأسلمت قريش اتبعوه ودخلوا يف دين هللا أفواجا
  (4) "األبرار تبعا لألبرار والفجار تبعا للفجار

معناه إن كانوا خيارا سلط هللا عليهم أخيارا منهم، وإن كانوا أشرارا سلط هللا " : ال مال القاريقو  
  (5)« كما تكونوا يوىل عليكم»وكما روي: : أعمالكم عمالكم، عليهم أشرارا منهم كما قيل

مسلمهم تبع »، حيتمل أن معناه ما ذكران يف قوله: «خيارهم تبع خليارهم»وقوله: "  :وقال البغوي
، وحيتمل أن يكون املعىن أهنم إذا كانوا خيارا سلط هللا عليهم اخليار منهم، وإن كانوا أشرارا «ملسلمهم

 (6)سلط هللا عليهم األشرار كما قيل: أعمالكم عمالكم 

فإنه تعاىل إمنا يويل عليهم مرتفيهم لعدم استقامتهم بدليل احلديث اآليت كما تكونوا  " :وقال املناوي
 (7)"يوىل عليكم ويف حديث ألمحد كما تدين تدان ويف آخر إمنا هي أعمالكم ترد عليكم 

                                                           

 . (39)  ، ، دط العقوابتنفس املرجع يف   (1)
 . (1/116)  ، ، دط اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفابن القيم،  (2)
 . ( 4/514)  ، ، دطالصَِّغريِ التَّنويُر شاْرُح اجلااِمع الصنعاين،  (3)
 .(530 /6)  ، ، دط فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، انظر:   (4)
 . ( 9/3862)  ، ، دطمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال قاري (5)
 . ( 14/59)  ، ، دط شرح السنةالبغوي،  (6)
 .( 1/265)  ، ، دطفيض القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي،  (7)
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فإذا اتقيتم هللا وخفتم عقابه وىل عليكم من خيافه فيكم وعكسه ويف بعض الكتب املنزلة "  :وقال أيضا
هللا ملك امللوك قلوب امللوك ونواصيهم بيدي فإن العباد أطاعوين جعلتهم عليهم رمجة وإن هم عصوين  أان

جعلتهم عليهم عقوبة فال تشتغلوا بسب امللوك ولكن توبوا إيل أعطفهم عليكم ومن دعاء املصطفى 
كعب األحبار أنه   صلى هللا عليه وسلم اللهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يرمحنا وروى الطرباين عن

مسع رجال يدعو على احلجاج فقال: ال تفعل إنكم من أنفسكم أتيتم فقد روي أعمالكم عمالكم وكما 
 (1)"  تكونوا يوىل عليكم

إنكم من  ال تفعلرجال يدعو على احلجاج، فقال له:" روى الطرباين عن احلسن البصري أنه مسع 
فقد روي: أن  ن يتوىل عليكم القردة واخلنازيرمات أأنفسكم أوتيتم، إمنا خناف إن عزل احلجاج أو 

  (2)"وكما تكونوا يول عليكم  أعمالكم عمالكم

جيء بتاج كسرى وسواريه؛ جعل يقلبه بعود يف يده ويقول:  أن عمر بن اخلطاب ملا نقل السخاوي: "و 
يؤدن إليك ما أديت إىل وهللا إن الذي أدى هذا ألمني، فقال له رجل: اي أمري املؤمنني أنت أمني هللا 

فإن هللا تعاىل ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا، واجلزاء من جنس العمل،  (3) " هللا، فإن خنت خانوا
 مم  خم حم جم هل مل ُّٱ قال تعاىل: فعلينا االجتهاد ابالستغفار والتوبة وإصالح العمل

 مم خم حم جم هل مل ُّٱ وقال تعاىل: 30الشورى:  َّ من خن حن جن
 مه جه هن من خن ُّٱ وقال تعاىل: 165آل عمران:  َّ حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن جن
 حت جت هب مب ُّٱ وقال تعاىل: 79النساء:  َّ مبهئ مئ هي  مي خي حي جيٰه

مل. من ظلم األمري الظاص تخلت الرعية تفإذا أراد 129األنعام:  َّمث هت مت  خت
"أان هللا مالك امللك، قلوب امللوك  :عن مالك بن دينار: أنه جاء يف بعض كتب هللاف ،فليرتكوا الظلم

                                                           

 .(5/47)   ، ، دطفيض القديرنفس املصدر  (1)
 .( 1/165)   ، ، دطكشف اخلفاء ومزيل اإللباساجلراحي،  (2)
 .( 2/377)   ، ، دطكشف اخلفاء ومزيل اإللباساجلراحي،  (3)
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بيدي، فمن أطاعين جعلتهم عليه رمحة، ومن عصاين جعلتهم عليه نقمة، فال تشغلوا أنفسكم بسب 
 (2) ((1)امللوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم"

قال ابن القيم مؤيدا  ،معناه صحيحله أصل و  أنه قالوا األثر من إسرائيليات إال أن العلماء ن كان هذاوإ
العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس ن جعل ملوك أوأتمل حكمته تعاىل يف " :معناه يقررو  هذا األصل

عماهلم بل كأن أعماهلم ظهرت يف صور والهتم وملوكهم فإن ساتقاموا استقامت ملوكهم وإن عدلوا أ
كذلك وإن منعوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم ووالهتم وإن ظهر فيهم املكر واخلديعة فوالهتم  

حقوق هللا لديهم وخبلوا هبا منعت ملوكهم ووالهتم ما هلم عندهم من احلق وحنلوا هبا عليهم وإن اخذوا 
خذت منهم امللوك ماال يستحقونه وضربت عليهم املكوس أفونه ماال يستحقونه يف معاملتهم ممن يستضع

عماهلم أ صور لقوة فعماهلم ظهرت يفوالوظائف وكلما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه امللوك منهم اب
ابت هلم الوالة فحكمه هللا برها كانت والهتم كذلك فلما شابوا شأالقرون و ن أهلية وليس يف احلكمة األ

يب بكر وعمر أوعمر بن عبد العزيز فضال عن مثل ن يويل علينا يف مثل هذه االزمان مثل معاوية أأتىب 
مرين موجب احلكمة ومقتضاها ومن له على قدرهم وكل من األ ة من قبلنابل والتنا على قدران ووال

هرة وابطنة فيه كما هلية سائرة يف القضاء والقدر ظافكره يف هذا الباب رأى احلكمة األفطنه إذا سافر ب
قضيته واقداره عار عن احلكمة البالغة أن تظن بظنك الفاسدان شيئا من أاء فإايك مر سو يف اخللق واأل

ة حمجوبة مت وجوه احلكمة والصواب ولكن العقول الضعيفأه تعاىل وأقداره واقعة على اقضيتبل مجيع 
بصار اخلفاشية حمجوبة بضعفها عن ضوء الشمس وهذه العقول ن األأبضعفها عن إدراكها كما 

صادفه ظالم الليل الضعاف إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت كما ان اخلفاش إذا 
ن الليل مظلم وأتمل حكمته تعاىل يف عقوابت خفافيش اعشاها النهار بضوئه والزمها قطع م طار وسار

  خس حس جس مخ ُّٱ:مم اخلالية وتنويعها عليهم حبسب تنوع جرائمهم كما قال تعاىلاأل
حكمته وأتمل  40العنكبوت: َّ نب ُّٱ إىل قوله38العنكبوت:َّ مصخص حص مس

مناسبة لتلك اجلرائم فإهنا ملا مسخت قلوهبم وصارت مم يف صور خمتلفة تعاىل يف مسخ من مسخ من األ
ن جعلت صورهم على صورها لتتم املناسبة أت وطباعها اقتضت احلكمة البالغة على قلوب تلك احليواان

                                                           

لباين هذا من اإلسرائيليات، وقد رفعه بعض الضعفاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، رواه الطرباين يف "األوسط" عن أيب قال األ (1)
 .(1/382) ، ، دطشرح العقيدة الطحاويةانظر ابن أيب العز و ": "وفيه إبراهيم بن راشد وهو مرتوك" 249 /5الدرداء، قال اهليثمي "

 ( 1/374)  ، ، دطالعقيدة الطحاويةشرح ابن أيب العز  (2)
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ويكمل الشبه وهذا غاية احلكمة واعترب هذا مبن مسخوا قردة وخنازير كيف غلبت عليهم صفات هذه 
شباههم ونظرائهم أومسني فاقرأ هذه النسخة من وجوه إن كنت من املتخالقها وأعماهلا مث أت و اناحليوا

هل املكر أر و نسخة القردة من ص أر قفا نسانية عليها وإن كانت مستورة بصورة اإل كيف تراها ابدية
عظمهم مكرا وخداعا وفسقا فإن مل أقول هلم بل هم اخف الناس عقوال و واخلديعة والفسق الذين ال ع

شبهاهم وال سيما أواقرا نسخة اخلنازير من صور  ة من وجوهم فلست من املتومسنيتقرا نسخة القرد
صحاب رسول هللا فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه الرافضة ألرسل وهم  اعداء خيار خلق هللا بعدا

خبث أنزيرية القلب وخبثه فإن اخلنزير يقرأها كل مؤمن كاتب وغري كاتب وهي تظهر وختفى حبسب خ
ويقوم االنسان عن رجيعة فيبادر  نه يدع الطيبات فال أيكلهاأت واردؤها طباعا ومن خاصيته وااناحلي

طيب خلق أىل إوا ليه فتأمل مطابقة هذا الوصف العداء الصحابة كيف جتده منطبقا عليهم فإهنم عمدإ
فاستعانوا يف  الواكل عدو هلم من النصارى واليهود واملشركني هللا واطهرهم فعادوهم وتربؤوا منهم مث و

والكفار وصرحوا أبهنم خري منهم صحاب رسول هللا ابملشركني مان على حرب املؤمنني املوالني ألكل ز 
ة من وجوههم فلست من فإن مل تقرأ هذه النسخ وىل هبذا الضرب من اخلنازيرأي شبه ومناسبة أف

ن أعند املوت خنزيرا فأكثر من منهم خبار اليت تكاد تبلغ حد التواتر مبسخ من مسخ ما األأاملتومسني و 
مم يف عذاب األ ااب وأتمل حكمته تعاىلتذكر ها هنا وقد أفرد هلا احلافظ بن عبد الواحد املقدسي كت

هللا وعلى رسوله فلما تقاصرت  عىت علىأعظم قوى و أعمارا و إل طو أالفة بعذاب االستئصال ملا كانوا الس
 فكانت احلكمة يف كل وجعل عذاهبم أبيدي املؤمننيعمار وضعفت القوى رفع عذاب االستئصال األ

مم واحدا بعد ارك وتعاىل يف إرسال الرسل يف األمرين ما اقتضته يف وقته وأتمل حكمته تبواحد من األ
نبياء لضعف عقوهلا وعدم اكتفائها ىل تتابع الرسل واألإفه آخر حلاجتها واحد كلما مات واحد خل

كمل إىل إرسله إول هللا ونبيه ا انتهت النبوة اىل حممد بن عبد هللا رسآباثر شريعة الرسول السابق فلم
رض منذ قامت كمل شريعة ظهرت يف األغزرها علوما وبعثه أبإذهاان و إها صحأمم عقوال ومعارف و األ

وصحة اذهاهنا عن الدنيا اىل حني مبعثه فأغىن هللا المة بكمال رسوهلا وكمال شريعته وكمال عقوهلا 
 قام له من امته ورثة حيفظون شريعته ووكلهم هبا حىت يؤدوها إىل نظرائهم ويزرعوها يفأرسول أييت بعده 

مم د كان قبلكم يف األنه قأآخر وال نيب وال حمدث وهلذا قال ىل سول إقلوب أشباههم فلم حيتاجوا معه 
رف الشرط مم وعلق وجوده يف امته حب يف األفعمر فجزم بوجود احملدثني حدأميت أحمدثون فإن يكن يف 

ال مته على من قبله فإهنا لكماهلا وكمأمة على من قبلهم بل هذا من كمال وليس هذا بنقصان يف األ
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هنا نه عمدة ألأىل حمدث بل إن وجد فهو صاحل للمتابعة واالستشهاد ال إنبيها وكمال شريعته ال حتتاج 
 ىلإما من قبلها فللحاجة أاو حتديث و هلام إو أو مكاشفة أن كل منام به نبيها ع يف غنية مبا بعث هللا

يب بكر الصديق أرضى هللا عنه هبذا تفضيل له علي ن ختصيص عمر أذلك جعل فيهم احملدثون وال تظن 
قوى مناقب الصديق فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة ومتام رضاعه من ثدي الرسالة أبل هذا من 

ر مت من الذي يتلقاه عمأة النبوة اغريه فالذي يتلقاه من مشك وأاستغىن بذلك عما تلقاه من حتديث 
من احلكمة البالغة الشاهدة هلل مل ما فيه أت عطه حقه من املعرفة وأمن التحديث فتأمل هذا املوضع و 

مم وهذا فصل معرتض ألل اكمأمته أن أملهم شريعة و كأكمل خلقه و أن رسول هللا أو  نه احلكيم اخلبريأب
مثال ولقد فتح كثران فيه من الشواهد واألأطالة لوسعنا فيه املقال و نفع فصول الكتاب ولوال اإلأوهو 

  (1)ال ابهلل العلي العظيم "إوهو املرجو لتمام نعمته وال قوة ىل الصواب إ الكرمي فيه الباب وارشد فيه هللا

 املعىن غري صحيح "عليكمكما تكونوا يوىل "من قال أن  تنبيهمطلب: 

مث إن احلديث معناه غري صحيح على إطالقه عندي، فقد حدثنا  " :رمحه هللالباين األ العالمة قال 
  (2)التاريخ تويل رجل صاحل عقب أمري غري صاحل والشعب هو هو! "

 129األنعام:  َّ  مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱٱقال تعاىل :نقد
 املتتبع ملنهج الشيخ األلباينو ، 1الرعد  َّ مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱقال أيضاو 

مربط الفرس  وح بل هصحي ثرعلى أن معىن األ ال بلسان املقال السلفي جيده أنه يفصح بلسان احلال
لى هذا األثر وهو املنهج أن دعوته قائمة عوبيت القصيد ونقطة اخلالف بينه وبني اجلماعات الثورية و 

 .عاىلكالمه رمحه هللا ت  منجليا  سيتبني لك ذلككما التطبيقي العملي عند الشيخ  
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱىل اقال تع ) :قال الشيخ األلباين رمحه هللا

 3العنكبوت: َّ مح جح مج حج مث هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ
اخلطوة الثانية )وقد  ،اخلطوة األوىل أن نفهم ديننا ،إذن حنن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إىل ديننا

 جضمص خص حص مس خس حس جس ُّٱالعمل هبذا الدين  تكون مقرونة ابخلطوة األوىل(

                                                           

 .( 1/255)  ، ، دط مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةابن القيم،  (1)
 .( 1/490)   ، ، دطسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمةاأللباين،  (2)
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حنن األن نفهم  فهل ،105التوبة:  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
لكننا شاطرين ، ؟ اجلواب الهل حنن نطبق الدين تطبيقا صحيحا، ؟ اجلواب الالدين فهما صحيحا

اجلواب عندي أان سهل ألنه حنن ال حنكم مبا  ،حيكمون مبا أنزل هللا. ملاذا ال احلكام يف انتقادشجعان 
ننسى إذن ملا نعتب غريان و ، فيناكل منا و   احلكام ما أيتون من املريخ أو من أرواب أو إىل آخرهو  ،أنزل هللا
 هت مت ُّٱ حنن إذا أصلحنا أنفسنا بال شك أن ربنا عز وجل سينصران ألنه وعدان بذاك أنفسنا
 جماال عبل صرح يف موطن آخر مبا ال يد  (1)(7حممد:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث

بل يف الصرب على جورهم تكفري السيئات قال رمحه هللا: "ديدنه، هو منهجه وهذا  هو للشك أن هذا
فإن هللا ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا واجلزاء من جنس العمل فعلينا االجتهاد يف االستغفار والتوبة 

، 30بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري(الشورى:وإصالح العمل. قال تعاىل: )وما أصابكم من مصيبة ف
فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ، 129مبا كانوا يكسبون(األنعام: )وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا 

اخلالص من ظلم احلكام : ويف هذا بيان لطريق  األلباين(يعين )قلت، لم األمري الظامل فليرتكوا الظلمظ
الذين هم " من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا " وهو أن يتوب املسلمون إىل رهبم ويصححوا عقيدهتم ويربوا 

 يغريوا ما أنفسهم وأهليهم على اإلسالم الصحيح حتقيقا لقوله تعاىل: )إن هللا ال يغري ما بقوم حىت
بقوله: " أقيموا دولة  )حسن اهلظيمي(عاصرينوإىل ذلك أشار أحد الدعاة امل ،11أبنفسهم( الرعد: 

س وهو الثورة وليس طريق اخلالص ما يتوهم بعض النا م يف قلوبكم تقم لكم على أرضكم "اإلسال
بواسطة االنقالابت العسكرية فإهنا مع كوهنا من بدع العصر احلاضر فهي خمالفة  ،ابلسالح على احلكام

ما ابألنفس وكذلك فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء لنصوص الشريعة اليت منها األمر بتغيري 
  (2) "40ره إن هللا لقوي عزيز( احلج: عليها )ولينصرن هللا من ينص

 املوفق هللاو ما تكونوا يوىل عليكمهو معىن كو  وافقه فعانقهَشنٌّ طَبَـَقْه  ولقد وافق ،ذلك ما كنا نبغأقول: 

عمر بن عبد العزيز هللا أتىب أن يويل علينا يف مثل َهِذه االزمان مثل ُمَعاِويَة وَ  ةقال ابن القيم "فحكم
فمن احملال دوام  (3)يب بكر َوعمر بل والتنا على َقدراَن ووالة من قبلَنا على قدرهم " أفضال َعن مثل 

                                                           

 .حممد انصر الدين االلباين رمحه هللا تعاىل الشيخ-(كما تكونوا يوىل عليكمشريط مسعي ) بتصرف بسيط من (1)
 ( .69) ، 3ط ،ختريج العقيدة الطحاويةاأللباين، (  2)

 . (1/254)  ، ، دط مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةابن القيم،  (3)
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مته وعدله ىل حال حبكإيف كل يوم يتغري الشأن من حال  ،م هو يف شأنو فربنا عز وجل كل ي احلال
ومن  ،كن فيكونفيغري سبحانه وتعاىل اجملتمعات بني عشية وضحاها وهو على كل شيء قدير وأمره  

قدر على هذه القلوب مع شدهتا وصالبتها وقساوهتا وإحالتها ونقلها من حال إىل حال فما يعجزه 
َن مَسَْعاَن، يـَُقوُل: مسَِْعُت النـَّوَّاَس بْ عن ف عن التصرف فيما هو دوهنا وإحالتها ونقلها من حال إىل حال

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: "َما ِمْن قـَْلٍب ِإالَّ َبنْيَ ِإْصبَـَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّمحَْ  ِن، ِإْن َشاءَ أَقَاَمُه، َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: "اَي ُمَقلِ َب اْلُقُلوِب، ثـَبِ ْت قـُُلوبـََنا َوِإْن َشاَء أَزَاَغُه" قَاَل: وََكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 

َعْن َأيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى و  (1)« "قال اْلِميزَاُن بَِيِد الرَّمْحَِن، يـَْرَفُع قـَْوًما، َوخَيِْفُض آَخرِينَ  َعَلى ِديِنكَ 
اَبِدُروا اِبأْلَْعَماِل ِفتَـًنا َكِقَطِع اللَّْيِل اْلُمْظِلِم، ُيْصِبُح الرَُّجُل ُمْؤِمًنا َومُيِْسي َكاِفرًا، أَْو »هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

نـْيَا   (2)«مُيِْسي ُمْؤِمًنا َوُيْصِبُح َكاِفرًا، يَِبيُع ِديَنُه ِبَعَرٍض ِمَن الدُّ

فاهلل سبحانه  (3)" وال يثبتون على صفة واحدة هو إعالم أبهنا تتقلب األحوال ابلناسقال الصنعاين: " 
تعاىل قادر أن يغري أمر عباده من حال إىل حال يف ليلة وهو سبحانه وتعاىل قلوب عباده بني أصبعيه و 

 ىف يثُّٱوهللا تعاىلصبح كافرا، يقلبها كيف يشاء، فقد يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا، وميسي مؤمنا وي
ومييت ويعز ويذل وحييي  خيلق يف كل نظرةأي " : قال ابن عباسعن و  29الرمحن:  َّ اك يق ىق يف

يف ابن القيم  وعدله وإليه يشري حال حبكمتهىل إمن حال  شأنيف كل يوم يتغري ال (4)"  ويفعل ما يشاء
 إذا رمحها هللا برمحته الواسعة إاللواحد قد يغري على األمة حالتها ا وأن الذنبعالقة احلاكم ابحملكوم 

)والذي شاهدانه حنن وغريان وعرفناه ابلتجارب أنه ما ظهرت املعازف وآالت اللهو يف قوم،  :فقال
والعاقل  السوء، وفشت فيهم، واشتغلوا هبا، إال سلط هللا عليهم العدو، وبلوا ابلقحط واجلدب ووالة

                                                           

سلسلة ،قال األلباين صحيح، أنظر األلباين، اجلهمية أنكرت فيما ابب (1/137()199)  ، ، دطسنن ابن ماجهابن ماجة،  (1)
  .( 5/126()2091)  ، ، دط األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 .الفنت تظاهر قبل ابألعمال املبادرة على احلث ابب، اإلميان  كتاب(  1/110()186)  ، ، دط صحيح مسلممسلم،  (2)
 .(4/526)  ، ، دط الصَِّغريِ التَّنويُر شاْرُح اجلااِمع الصنعاين،  (3)
 .( 23/40)  ، ، دط جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  (4)
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َ َفَأْعِرُف َذِلَك يف ِإين ِ : "الفضيل بن عياضوقال  (1)يتأمل أحوال العامل وينظر وهللا املستعان( أَلَْعِصي اَّللَّ
 (2) " محاري وخادمي وامرأيت وفأر بييت خلق

: )وأنت إذا أتملت هذا املقسم به واملقسم عليه وجدته من أعظم اآلايت الدالة على ابن القيم قال
حمال أن يكون  الربوبية وتغيري هللا سبحانه للعامل وتصريفه له كيف أراد ونقله إايه من حال إىل حال وهذا

 (3)بنفسه من غري فاعل مدبر له(

"هللا حكيم، فهو الذي يويلِ  بعض الظاملني بعضاً، وال تظنوا أن الوالة إذا ظلموا أو  وقال ابن عثيمني:
 هب مب ُّٱ اعتدوا أن هذا تسليط من هللا تعاىل جملرد مشيئة من هللا، بل هو حلكمة؛ ألن هللا قال:

والوالة ال يتسلطون على الرعية  129األنعام:  َّ حج مث هت مت  خت حت جت
  (4)إال بسبب الرعية، كما تكونون يـَُوىلَّ عليكم " 

اي أمري املؤمنني ما ابل أيب بكر وعمر انطاع لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنه: " قال عبيدة السلماين 
وعثمان اخلالفة ومل ينطاعوا الناس هلما، والدنيا عليهما أضيق من شرب فاتسعت عليهما ووليت أنت 

فقال: ألن رعية أيب بكر وعمر كانوا مثلي ومثل تسعت فصارت عليكما أضيق من شرب؟ لكما، وقد ا
 (5)"عثمان، ورعييت أان اليوم مثلك وشبهك 

قال ابن تيمية: " وقد ذكرت يف غري هذا املوضع أن مصري األمر إىل امللوك ونواهبم من الوالة؛ والقضاة 
ء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص يف الراعي والرعية مجيعا؛ فإنه " كما تكونون: يوىل عليكم " واألمرا

وقد استفاض وتقرر يف  ،129األنعام:  َّ خت حت جت هب مب ُّٱوقد قال هللا تعاىل: 
غري هذا املوضع ما قد أمر به صلى هللا عليه وسلم من طاعة األمراء يف غري معصية هللا؛ ومناصحتهم 

 (6)والصرب عليهم يف حكمهم وقسمهم؛ والغزو معهم والصالة خلفهم وحنو ذلك "

                                                           

 .(  1/196)  ، ، دط مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (1)
 . (10/215) ، دط ،ايةهنالبداية والابن كثري، (  2)

 .( 1/115)  ، ، دط التبيان يف أقسام القرآنابن القيم،  (3)
 .( 21/45)  ، ، دط لقاء الباب املفتوح اعثيمني،  (4)
 .( 1/116)  ، ، دط سراج امللوكالطرطوشي،  (5)
   . (20/35)  ، ، دط جمموع الفتاوىابن تيمية،   (6)
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وأن يعافيه من الزيغ فالنيب صلى هللا عليه وسلم كان يدعو هللا تعاىل أن يثبت قلبه على اإلسالم " 
املقداد عن فقلوب ومصرفها هو هللا تعاىل وحده والضالل، وأال يضله بعد إذ هداه، وذلك ألن مقلب ال

َلَقْلُب اْبِن آَدَم َأْسرَُع اْنِقاَلاًب ِمَن اْلَقْدِر » مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: قال: بن األسود 
قلب ابن آدم أسرع يف تقلبه من القدر إذا وضعت على النار فوصلت درجة   (1) «ِإَذا اْسَتْجَمَعْت َغْلًيا

الغليان، فانظروا إىل الذي بداخل القدر من تقلب واختالف، فكذلك قلب ابن آدم، بل أسرع يف 
 (3)"  وحاصله التذبذب يف أمر الدين والتتبع ألمر الدنيا" (2)"  تقلبه من القدر إذا استجمعت غلياان

   (4)"ابطنة للعبد ال يطلع عليها الناس:" وأن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة رجب قال ابن

 فحا عنه وارفع يديكفاضرب ص فكالمه من قبيح الكالم، من قال أن الشيخ األلباين متناقض يف هذاو 
 .هو وال يهمفسبحان من ال يستضعيف احلديث، هو وهم نشأ من وكل ما يف األمر إمنا  عنه،

ملشتكى، وأنت املستعان، احلمد، وإليك الك واللهم  ،لك مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكاي اللهم 
 .صالح أمران كله ونستعينك على فساد فينا، ونسألك وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

  :الناس على دين ملوكهممطلب: 

ىل هوى السلطان إمييلون و  ونأن الناس يتبع هللا أعلمإذ املقصود هنا و عارض البحث الذي قبلهيوهذا ال 
 .من أمخص القدم إىل ذؤابة الرأسالرتف يف أمور الدنيا و 

واألظهر يف معىن الرتمجة أن الناس مييلون إىل هوى السلطان؛ فإن رغب السلطان  ":ال القارياملقال علي 
مث كالفروسية والرمي؛ صاروا إليه،   يف نوع من العلم مال الناس إليه، أو يف نوع من اآلداب والعالجات

  (5) إمنا السلطان سوق فما راج عنده محل إليه" : وأظهر ما يف معناه قول عمر بن عبد العزيز "قال

                                                           

سلسلة ، أنظر األلباين، ثقات  كلهم  رجاله صحيح، إسنادهوقال األلباين  (20/252()598) ، ، دط املعجم الكبري ،الطرباين (1)
 .( 4/374)  ، ، دط األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها

 .( 12/9)  ، ، دط شرح اإلابنة من أصول الداينة ،أبو األشبال (2)
 .(8/3383)   ، ، دطمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحاملال القاري،  (3)
 .( 1/172)   ، ، دطمخسني حديثا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلكم يف شرح ابن رجب،  (4)
 .(  2/376)  ، ، دط مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمال القاري،  (5)
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 ي ابلرعيةعلى هذه اللفتة املهمة وهي عالقة الراعابن تيمية هنا يشري شيخ االسالم و 

« كونون يوىل عليكمكما ت»" . وقد روي أنه قال: )وفنت ما بعد ذلك الزمان حبسب أهلهقال رمحه هللا :
أان هللا عز وجل ملك مللوك، قلوب امللوك ونواصيهم بيدي، من أطاعين »ويف أثر آخر يقول هللا تعاىل: "

هبم جعلتهم عليه رمحة، ومن عصاين جعلتهم عليه نقمة، فال تشتغلوا بسب امللوك، وأطيعوين أعطف قلو 
 حم جم هل مل ُّٱ ن يوم أحد هزمهم الكفار.قال هللا تعاىل:وملا اهنزم املسلمو « عليكم
والذنوب ترفع عقوبتها  165آل عمران:  َّ حيجي ٰه مه جه هن  منخن حن جن مم خم

 (1)(واملصائب املكفرة. واالستغفار واحلسنات املاحية ابلتوبة
قويهم )وأتمل حكمته تعاىل يف تسليط العدو على العباد إذا جار  :مقررا هذا االصلقال ابن القيم و 

على ضعيفهم ومل يؤخذ للمظلوم حقه من ظامله كيف يسلط عليهم من يفعل هبم كفعلهم برعاايهم 
 (2)رض ويعيدها كما بدأها(وضعفائهم سواء وهذه سنة هللا تعاىل منذ قامت الدنيا اىل ان تطوى األ

 َّ من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ يف قوله تعاىلقال ابن عباس: 
تسلط علينا أعداءان فيظنوا أهنم على احلق، وقال جماهد: ال تعذبنا أبيديهم وال بعذاب ال  5املمتحنة: 

من عندك فيقولوا لو كان هؤالء على احلق ملا أصاهبم ذلك، وقيل: ال تبسط عليهم الرزق دوننا، فإن 
  (3)" ذلك فتنة هلم، وقيل: قوله ال جتعلنا فتنة، أي عذااب أي سببا يعذب به الكفرة

ء الدعوات ابن عمر، أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم قل ما كان يقوم من جملس حىت يدعو هبؤالعن و 
نَـَنا َوَبنْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تـُبَـلِ غَُنا بِ  »ألصحابه:  ِه اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما حَتُوُل ِبِه بـَيـْ

تَـَنا، وَ  َجنـََّتَك، َوِمَن اْلَيِقنيِ  نـَْيا، َوَمتِ ْعَنا أبَِمْسَاِعَنا، َوأَْبَصاراَِن، َوقـُوَّتَِنا َما أَبـَْقيـْ َنا َمَصاِئَب الدُّ اْجَعْلُه َما يـَُهوِ ُن َعَليـْ
َنا يف ِديِنَنا، َواَل جَتَْعِل اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل ََثَْراَن َعَلى َمْن َعاَدااَن، َواْنُصْراَن َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواَل جَتَْعْل ُمِصيبَـتَـ 

َنا ِبُذنُوبَِنا َمنْ  َلَغ ِعْلِمَنا، َواَل َغايََة َرْغَبِتَنا، َواَل ُتَسلِ ْط َعَليـْ نـَْيا َأْكرَبَ مَهِ َنا، َواَل َمبـْ  (4)« اَل يـَْرمَحَُناالدُّ

                                                           

 .(4/549)  ، ، دط منهاج السنة النبويةابن تيمية،  (1)
 .( 1/255) مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةابن القيم،  (2)
 .( 29/519)  ، ، دط الغيب التفسري الكبريمفاتيح الرازي،  (3)
قال و  ،بذلك يتصل وما التوبة يف( 1/315) ، ، دط ترتيب األمايل اخلميسية للشجرييف  اجلرجاين، انظر لفظ احلديث  (4)

 (.1/167)  ، 3، ط ختريج الكلم الطيب( يف 226لباين حديث )حسن( انظر حديث رقم: )األ
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اد ال جتعل الظاملني ال جتعنا مغلوبني للكفار والظلمة، وحيتمل أن ير " قوله: ))ال تسلط علينا(( يعين 
 (1)"علينا حاكمني، فإن الظامل ال يرحم الرعية 

   هلنيوقيل أي من القوم الكافرين، أو من األمراء الظاملني، أو من السفهاء اجلا

أي ال جتعلنا مغلوبني للكفار والظلمة وحيتمل أن يراد، وال جتعل الظاملني علينا حاكمني : "  الطييبقال 
يرحم الرعية، مث قال واألوىل أن حيمل من ال يرمحنا على مالئكة العذاب يف القرب لئال يلزم فإن الظامل ال 

ن تعميما بعد األوىل أن حيمل على املعىن األعم فيكو  وران على من عاداان اهـ التكرار مع قوله وانص
من  ألنه على فرض التخصيص ال ختليص عن التكرار املستفاد من طلب األمور السابقةختصيص 
وأما قول ابن حجر: من ال يرمحنا لكفر، أو عتو، أو بدعة، أو حمنة، حنو ن املعصية والطاعة، اخلشية ع

ت قوله: من عاداان، مال يريده منا أبن جتعل له قوة وشوكة يتمكن هبا على ما يريده منا، فكله داخل حت
 (2)"غين عن هذا، خالفا ملن زعمه فال يصح قوله ومبا قررته يعلم أن قوله وانصران على من عاداان ال ي

وقيل فيه أن جور الوالة والعمال على من حتت أيديهم من الرعااي إمنا هو بتسليط من هللا سبحانه، " 
 . العلم عند هللا وحدهو  (3)"وإذا كان كذلك فإذا أصيب العبد مبصيبة من أيديهم رمادا 

 :امللوك فسادمطلب: 

أيضا أن خطر العلماء أشد،  ريبوالهلم أتثريا سلبيا يف فساد اجملتمع ال شك أن امللوك إذا فسدوا كان و 
املنكر، ال خيافون يف هللا  ومسؤوليتهم أعظم، فإهنم إن كانوا قائمني ابحلق، آمرين ابملعروف انهني عن

ون علماء سوء، يعينعياذ ابهلل وأما إن كانوا وال ،لومة الئم، فإن امللوك سيهابوهنم، ويعرفون هلم قدرهم
م يكونون شرا على الدين احلكام على ظلمهم، ويزينون هلم ابطلهم، وال خيوفوهنم هللا يف الناس، فإهن

 والدنيا معا.

                                                           

 . ( 6/1928)  ، ، دط مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطييب على الطييب،  (1)
 .( 5/1728)، دط ،  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحمال القاري،  (2)
 .( 5/310)، دط ،  دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيالبكري،  (3)
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هللا بن املبارك رمحة هللا د دخل الفساد يف العامل من ثالث فرق، كما قال عب إمناو ) :يب العزأقال ابن 
 هناوقد يورث الذل إدما رأيت الذنوب متيت القلوب ...                  عليه:

 وترك الذنوب حياة القلوب ... وخري لنفسك عصياهنا

 (1) وهل أفسد الدين إال امللوك ... وأحبار سوء ورهباهنا

ويقدموهنا على حكم هللا يعارضوهنا هبا و على الشريعة ابلسياسات اجلائرة  فامللوك اجلائرة يعرتضون
ون عن الشريعة آبرائهم وأقيستهم الفاسدة، املتضمنة حتليل ورسوله. وأحبار السوء، وهم العلماء اخلارج

لغاء ما اعتربه، وإطالق ما قيده وتقييد ما أطلقه وإرمي ما أابحه، واعتبار ما ألغاه ما حرم هللا ورسوله، وحت
املواجيد قائق اإلميان والشرع، ابألذواق و والرهبان وهم جهال املتصوفة، املعرتضون على حوحنو ذلك 

الت والكشوفات الباطلة الشيطانية، املتضمنة شرع دين مل أيذن به هللا، وإبطال دينه الذي شرعه واخليا
ميان خبدع الشيطان وحظوظ النفس فقال التعوض عن حقائق اإلو لسان نبيه صلى هللا عليه وسلم على 

قدمنا  والنقلإذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال اآلخرون: إذا تعارض العقل األولون 
  (2) والكشف(، وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشفإذا تعارض الذوق العقل! وقال أصحاب الذوق 

هذا ال يعين أن الفساد ال حيدث إال من هذه الثالث، الفساد يف العامل من ثالث فرق،  قوله إمنا دخل" 
 (3)" ثالثةلكن ابتداء الفساد يف األمم يف الغالب أنه يبدأ من هذه األصناف ال

)هؤالء هم القسم الثالث من رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى :قال ابن كثري
 (4)الناس(أرابب األموال فإذا فسدت أحوال هؤالء فسدت أحوال 

وقد أفاد صلى هللا عليه وسلم إىل أن العلم والرائسة والعبادة قد تكون مفاسد للدين إذا صحبها اجلور " 
 (5)أوزارهم "والفجور واجلهل، فهؤالء الثالثة إبفسادهم األداين حيملون أوزارهم وأوزارا مع 

                                                           

 . ( 279 /8)، دط ،  حلية األولياء وطبقات األصفياءيف  ،أخرجه أبو نعيم  (1)
 .( 1/236)، دط ،  شرح العقيدة الطحاويةابن أيب العز  (2)
 .( 36/3)، دط ،  شرح الطحاويةالعقل،  (3)
 .(  4/122) ، دط ، تفسري القرآن العظيمابن كثري،  (4)
 .( 1/202) ، دط ، التَّنويُر شاْرُح اجلااِمع الصَِّغريِ الصنعاين،   (5)
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 119األنعام:  َّ ُّ ٰذيي ىي مي خي حي جي ُّٱ قال تعاىل:
َوِإنَّ ِمْن َأْخَوِف َما َأَخاُف َعَلى أُمَّيِت »َأنَّ َنيبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  رضي هللا عنه َعْن ثـَْواَبنَ 

ُضلِ ني
 (1)« اأْلَِئمََّة امل

وقال عمر لزايد بن حدير: " اي زايد هل تعرف ما يهدم اإلسالم؟ قال: ال. قال: يهدمه زلة العامل، 
وحكم األئمة املضلني ". وقال معاذ: " احذروا زيغة احلكيم، فإن الشيطان قد  وجدال املنافق ابلقرآن،

 (2)يقول الضاللة على لسان احلكيم ".

ِإنَّ اْلُمْقِسِطنَي ِعْنَد هللِا َعَلى َمَنابَِر ِمْن نُوٍر، َعْن »عن زهري: قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: و 
 (3)« ، وَِكْلَتا َيَدْيِه ميَِنٌي، الَِّذيَن يـَْعِدُلوَن يف ُحْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم َوَما َولُواميَِنِي الرَّمْحَِن َعزَّ َوَجلَّ 

 :لوالة اجلور والظلمالوعيد الشديد التهديد و مطلب: 

اللُهمَّ، َمْن َويلَ »َعاِئَشَة رضي هللا عنهما عن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل يف بـَْييِت َهَذا: عن 
ًئا فـََرَفَق هبِِ  ًئا َفَشقَّ َعَلْيِهْم، فَاْشُقْق َعَلْيِه، َوَمْن َويلَ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت َشيـْ   (4)«ْم، فَاْرُفْق ِبهِ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت َشيـْ

َعْبٍد َيْسرَتِْعيِه هللاُ َرِعيًَّة، مَيُوُت يـَْوَم مَيُوُت َما ِمْن »َمْعِقٌل عن َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: عن و 
  (5)«َوُهَو َغاشٌّ لَِرِعيَِّتِه، ِإالَّ َحرََّم هللاُ َعَلْيِه اجْلَنَّةَ 

  (6)« ُهُم اجْلَنَّةَ َما ِمْن أَِمرٍي يَِلي أَْمَر اْلُمْسِلِمنَي، مُثَّ اَل جَيَْهُد هَلُْم َويـَْنَصُح، ِإالَّ ملَْ يَْدُخْل َمعَ »ويف رواية 

ُهَما: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: و  َأاَل ُكلُُّكْم رَاٍع »َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
ْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِل وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، فَاإِلَماُم الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو مَ 

                                                           

 ( 1/2) صحيح وضعيف سنن أيب داوداأللباين،ظر أنصحيح (  وهو 15/109()6714)ابن حبانصحيح ابن حبان،  (1)
 .( 1/182) ، دط ، حاشية كتاب التوحيدالقحطاين،  (2)
 .اجلائر وعقوبة العادل، اإلمام فضيلة ابب، اإلمارة كتاب (1458 /3( )1827) ، دط ، صحيح مسلممسلم،  (3)
 .اجلائر وعقوبة العادل، اإلمام فضيلة ابب، اإلمارة كتاب(  1458 /3( )1828)، دط ،  صحيح مسلممسلم،  (4)
 .النار لرعيته الغاش الوايل استحقاق ابب، اإلميان كتاب (125 /1( )142)، دط ،  صحيح مسلممسلم،  (5)
 .اجلائر وعقوبة العادل، اإلمام فضيلة ابب، اإلمارة  كتاب(  1460 /3( ) 142)، دط ،  صحيح مسلممسلم،  (6)
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ْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى أَْهِل بـَْيِت َزْوِجَها، َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئولَ 
َ
ُهْم، َوَعْبُد بـَْيِتِه، َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوامل ٌة َعنـْ

 (1)«وٌل َعْنُه، َأالَ َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِل َسيِ ِدِه َوُهَو َمْسئُ 

)وملا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراء، وكان الناس كلهم هلم تبعا، كان صالح  :قال ابن القيم
وغريه من السلف: العامل بصالح هاتني الطائفتني، وفساده بفسادمها، كما قال عبد هللا بن املبارك 

 (2)والعلماء( صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم؟ قال: امللوك

: )ولكن اجلزاء يف الدنيا متفق عليه اء الدول وامللوك قال رمحه هللابقهنا يذكر ابن تيمة سبب زوال و و 
وخيمة، وعاقبة العدل كرمية، وهلذا يروى: "هللا أهل األرض، فإن الناس مل يتنازعوا يف أن عاقبة الظلم 

 (3)ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال ينصر الدولة الظاملة وإن كانت مؤمنة"(

اْصربُوا، فَِإنَُّه الَ أَيْيت َعَلْيُكْم َزَماٌن » سبة أن قوله صلى هللا عليه وسلم:هذا ومما جيب أن يعلم هبذه املنا"
وء األحاديث أن يفهم على ضفهذا احلديث ينبغي  (4) «ِإالَّ الَِّذي بـَْعَدُه َشرٌّ ِمْنُه، َحىتَّ تـَْلَقْوا َربَُّكْم 

أحاديث املهدي ونزول عيسى عليه السالم فإهنا تدل على أن هذا احلديث ليس املتقدمة وغريها مثل 
فال جيوز إفهام الناس أنه على عمومه فيقعوا يف اليأس الذي  لى عمومه بل هو من العام املخصوصع

 (5)" 87يوسف َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ُّٱال يصح أن يتصف به

اللهم واجعل سوء األخالق و أسأل هللا أن جيعلنا مؤمنني به حقا وأن يطهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، 
دنيا أكرب مهنا، وال جتعل ال وانصران على من عاداان، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا،َثران على من ظلمنا، 

لهم أعز من أعز الدين، وأذل وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا ال
تعزان ابإلسالم قائمني،  مبعصيتك اللهم إان نسألك أن ابطاعتك، وال تذلن اللهم أعزان من خذل الدين

 .وأن تعزان ابإلسالم قاعدين، وأن ال تشمت بنا األعداء واحلاسدين

                                                           

  .59:النساء{منكم األمر وأويل الرسول وأطيعوا هللا أطيعوا}تعاىل هللا قول ابب (9/62( )7138) صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 .( 1/8)، دط ،  إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم،  (2)
 .( 1/7)، دط ،  احلسبة يف اإلسالمابن تيمية،  (3)
 .منه شر بعده الذي إال زمان أييت ال: ابب، الفنت  كتاب(  9/49()7068)، دط ،  البخاريصحيح البخاري،  (4)
 .( 1/36) ، دط ، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين،  (5)
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  :خصوصا جاخلوار من لبدع عموما و أهل اموقف علماء أهل السنة من َثلثا: 

الشعراء:  َّ زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ىف ُّٱٱقال تعاىل
فتنة عبد الرمحن زمن بين أمية  اليت هزت األمة اإلسالمية ، وكادت تطيح ابخلالفةمن الفنت و "  9 – 8

بن األشعث وكان ابتداؤها سنة إحدى ومثانني وهنايته وخيمة و عربة حيث ملا قبض عليه صعد ابن 
األشعث وهو مقيد ابحلديد إىل سطح قصر ، ومعه رجل موكل به لئال يفر فألقى ابن األشعث بنفسه 

القصر ، وسقط معه املوكل به فماات مجيعا ، فعمد الرسول إىل رأس ابن األشعث فاختزه ،  من ذلك
وقتل من معه من أصحابه ، وبعث برؤوسهم إىل احلجاج فأمر فطيف برأس ابن األشعث يف العراق ، 

ر فطيف أخيه عبد العزيز مبصطيف به يف الشام ، مث بعث به إىل مث بعثه إىل أمري املؤمنني عبد امللك ف
"  :قال ابن كثري ،و النفيأ و السجنأنعم هذه هناية مجيع اخلوارج إما القتل  (1)برأسه هناك ، مث دفن "

ه ابإلمارة على والعجب كل العجب من هؤالء الذين ابيعوه ابإلمارة كيف يعمدون إىل خليفة قد بويع ل
هندي بيعة مل يتفق عليها أهل احلل ، ويبايعون لرجل املسلمني من سنني، فيعزلونه وهو من صليبة قريش

  (2)" ، هلك فيه خلق كثري ها شر كثريوالعقد وهلذا ملا كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسبب
ا املبالغة يف التعبد طريقة يف الدين خمرتعة، تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليههي  تعريف البدعة:

 (3) البدعة ىنوهذا على رأي من ال يدخل العادات يف مع، هلل سبحانه
ون ن وجه مستحقويعلم العليم أهنم م) :قالعن الشافعي حيث  ابن تيمية نقله يستحق يف أهل البدع ماو 

حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا ابجلريد والنعال، ويطاف هبم يف »: ما قاله الشافعي رضي هللا عنه
آخر إذا ومن وجه «  على الكالمالقبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل 

أوتوا  رمحتهم ورفقت عليهمعليهم، والشيطان مستحوذ عليهم  واحلرية مستوليةنظرت إليهم بعني القدر 
  مح جح مج حج ُّٱزكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا مسعا وأبصارا وأفئدة   ذكاء وما أوتوا

 26األحقاف:  َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

                                                           

 .(  9/66)، دط ،  البداية والنهايةابن كثري،  (1)
   . (9/64)، دط ،  والنهاية البداية نفس املرجع  (2)
   (.1/50)1ط الإلعتصام،الشاطيب، (  3)
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ومن كان عليما هبذه األمور: تبني له بذلك حذق السلف وعلمهم وخربهتم، حيث حذروا عن الكالم 
 (1)(الكتاب والسنة مل يزدد إال بعدا وعلم أن من ابتغى اهلدى يف غري وهنوا عنه، وذموا أهله وعابوهم

آمن أن يغمسوكم يف ضاللتهم، ويلبسوا وعن أيب قالبة: " ال جتالسوا أهل األهواء، وال جتادلوهم؛ فإين ال 
وعن أيوب إنه ميرض قلبك " وعن احلسن: " ال جتالس صاحب بدعة فم ما كنتم تعرفون " عليك

وكان أيوب يسمي زداد من هللا بعدا " السختياين أنه كان يقول: " ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا، إال ا
ابن  كانو واجتمعوا على السيف " يف االسم،  أصحاب البدع خوارج، ويقول: " إن اخلوارج اختلفوا

أن ترتد قلوبكم "  وعن إبراهيم: " وال تكلموهم إين أخافس ردة أهل األهواء سريين يرى أسرع النا
وعن هشام بن حسان قال: " ال يقبل هللا من صاحب بدعة صياما وال صالة وال حجا وال جهادا وال 

فيه  زاد ابن وهب عنه: " وليأتني على الناس زمان يشتبهال " وال صرفا وال عد عمرة وال صدقة وال عتقا
قال: " إذا  وعن حيىي بن أيب كثري" إال كدعاء الغرق مل ينفع فيه دعاء :احلق والباطل، فإذا كان ذلك

من أصغى مسعه إىل "  قالوا وعن بعض السلف (2)" فخذ يف طريق آخريق لقيت صاحب بدعة يف طر 
سئل سحنون عن قول مالك يف و  (3)أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة" صاحب بدعة وهو يعلم

فقال: إمنا قال ذلك أتديبا هلم،  أهل البدع اإلابضية والقدرية ومجيع أهل األهواء أنه ال يصلى عليهم؟
وحنن نقول به على هذا الوجه، فأما إذا وقفوا، ومل يوجد من يصلي عليهم، فأرى أن ال يرتكوا بغري 

عمران بن حطان اخلارجي، "  :فقال ابن كثريخمالطة أهل األهواء ما ذكر مبكان رة من خطو و  (4)" صالة.
كان أوال من أهل السنة واجلماعة فتزوج امرأة من اخلوارج حسنة مجيلة جدا فأحبها وكان هو دميم 

املبتدعة  أننعتقد مع هذا كله  (5)" الشكل، فأراد أن يردها إىل السنة فأبت فارتد معها إىل مذهبها 
ال نرى قتاهلم إال بعد و  الربهانإذا وجدوا من يناقشهم ابألدلة و  الصوابقد يرجعون إىل احلق و  واخللف

                                                           

 . ( 1/555) ، دط ، الفتوى احلموية الكربىابن تيمية،  (1)
 . (1/113)، دط ،  االعتصام الشاطيب، كل النصوص اليت قبلها نفس املرجع انظر  (2)
 .(1/153، )8، دشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةعن حممد بن النضر احلارثي، الاللكائي،  (3)
 .( 1/216، دط ، )أصول السنة، ومعه رايض اجلنة بتخريج أصول السنة ،َزَمِنني وأب (4)
 .(  64 /9)، دط ،  البداية والنهايةابن كثري،  (5)
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عن منهاج أصحاب  وا، وابتعدجاءوا بعد املائة الثالثةمجاعة املتكلمني  خللف وهمراد ابوي ،إقامة احلجة
 (1) فـَْهًما منهم أن ذلك خري من مذهب السلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يصري بسبب  ) ومع هذا فقد يكثر أهل هذه األهواء يف بعض األمكنة واألزمنة حىت: ابن تيميةقال 
لكالم أهل العلم والسنة حىت يشتبه األمر على من يتوىل أمر هؤالء -عند اجلهال -كثرة كالمهم مكافئا 

فيحتاج حينئذ إىل من يقوم إبظهار حجة هللا وتبيينها حىت تكون العقوبة بعد احلجة. وإال فالعقوبة قبل 
وهلذا قال 15اإلسراء:  َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱاحلجة ليست مشروعة: قال تعاىل: 

الفقهاء يف البغاة إن اإلمام يراسلهم فإن ذكروا شبهة بينها وإن ذكروا مظلمة أزاهلا كما أرسل علي ابن 
عباس إىل اخلوارج فناظرهم حىت رجع منهم أربعة آالف وكما طلب عمر بن عبد العزيز دعاة القدرية 

 (2)به(واخلوارج فناظرهم حىت ظهر هلم احلق وأقروا 
 هم العدو فاحذرهم وأهواء وأهل البدع :بدع أهل جدلهل المطلب: أ

ما انظرت أحدا قط إال »حيلف وهو يقول:  يذكر ابن بطة حال أهل اجلدل:" قال: مسعت الشافعي
أفهكذا أنت اي أخي ابهلل عليك؟ إن ادعيت  وما انظرت أحدا ما فأحببت أن خيطئ على النصيحة

والذي يظهر من أهل وقتنا أهنم يناظرون  األبدالوبدل من  فقد زعمت أنك خري من األخيار ذلك
ولرمبا ظهر من أفعاهلم ما قد كثر وانتشر يف كثري من البلدان فمما  ومكايدة ال مناصحة مغالبة ال مناظرة

وتنتفخ  وتدر عروقهم يظهر من قبيح أفعاهلم وما يبلغ هبم حب الغلبة ونصرة اخلطأ أن حتمر وجوههم
حىت رمبا لعن بعضهم بعضا ورمبا بزق بعضهم على  زحف بعضهم إىل بعضوي ويسيل لعاهبم أوداجهم

 ورمبا مد أحدهم يده إىل حلية صاحبه ولقد شهدت حلقة بعض املتصدرين يف جامع املنصور بعض
ومحية املخالفة إىل أن قذف بعضهم زوجة صاحبه  فأخرجهم غيظ املناظرة فتناظر أهل جملسه حبضرته

فكيف مبن تسمى ابلعلم وترشح  ل بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهاهلمفحسبك هبذه احلا ووالدته
وال بلغين أن خمتلفني  فما رأيت وال حدثت ولقد رأيت املناظرين يف قدمي الزمان وحديثه لإلمامة والفتيا

فرجع املخطئ عن خطئه  خطأه وأخطأ اآلخر وظهر وظهر صوابه تناظرا يف شيء ففلجت حجة أحدمها
وكل واحد منهما متمسك مبا كان  وال افرتقا إال على االختالف واملباينة صواب صاحبه وال صبا إىل

                                                           

 ( 5/9، )3، طجمموع الفتاوىلزايدة أكثر فائدة انظر، ابن تيمية،  بتصرف،( 1)

 .( 3/239)، دط ،  جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
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وما كان  وهذه أخالق كلها ختالف الكتاب والسنة فاجتهد يف نصرته ولرمبا علم أنه على اخلطأ عليه
 (1)« عليه السلف الصاحل من علماء األمة

 لعبادة:عقائد والسلوك واموقف السلف الصاحل من إصالح ذات البني يف ال رابعا:

 العلماء األئمةاذج من جند منو  مستوايهتماخلوارج على اختالف  كبار  ناقشوني السلف الصاحلقد كان ل
ابخلواتيم، فاجلياد إذا  األعمال، فأن إرجاعهم إىل احلقو  اللضاليف رد أهل  دور فعالالذين كان هلم 

تقباله للسنة يف سسن اشارفت هناية املضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز ابلسباق، فاملبدع إذا مل حي
البداايت، فإن أحسن فيما  يف آخره، ألن العربة بكمال النهاايت ال بنقصأول األمر لعله حيسن الوداع 

 لردهم إىل احلق وإىل السنة.  يف مناقشة أهل البدعوهلذا اهتم السلف رمحهم هللابقي يغفر له فيما مضى، 

 ا:ممناذج ابن عباس رضي هللا عنهمن -1

وهم ستة آالف -على حدهتم -خرجت احلرورية اجتمعوا يف دار  رضي هللا عنه قال: ملا عن ابن عباس
معه، قال: جعل -صلى هللا عليه وسلم-وأمجعوا أن خيرجوا على علي بن أيب طالب وأصحاب النيب 

أيتيه الرجـل فيقول: اي أمري املؤمنني إن القوم خارجون عليك، قال: دعهم حىت خيرجوا فإين ال أقاتلهم 
حىت يقاتلوين وسوف يفـعلون. فلما كان ذات يوم قلت لعلي: اي أمري املؤمنني: أبرد عن الصالة فال 

لت: كال إن شاء هللا تعاىل وكنت حسن أختوفهم عليك. ق حىت آيت القوم فأكلمهم، قال: إينتفـتـين 
كان ابن من هذه اليمانية، قال أبو زميل:  اخللق ال أوذي أحدا. قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه 

عباس مجيال جهريا. قال: مث دخلت عليهم وهم قائلون يف حنر الظهرية. قال: فدخلت على قوم مل أر 
وجوههم معلمة من آاثر السجود، عليهم قمص  قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأهنا ثفن اإلبل،

مرحضة، وجوههم مسهمة من السهر. قال: فدخلت. فقالوا: مرحبا بك اي ابن عباس! ما جاء بك؟ 
وما هذه احللة، قال: قلت ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول هللا أحسن ما يكون من هذه احللل، 

قالوا: فما  32 األعراف: َّ يب ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ ونزلت
ومن عند صهر رسول  -صلى هللا عليه وسلم-جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول هللا  

عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، فقال بعضهم:  -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

                                                           

 .( 2/547)، دط ،  اإلابنة الكربى ،بطة بنا (1)
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وقال رجالن أو  ، 58الزخرف:  َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱال ختاصموا قريشا فإن هللا تعاىل يقول: 
وختنه،  -صلى هللا عليه وسلم-قال: قلت أخربوين ما تنقمون على ابن عم رسول هللا ثالثة لو  كلمتهم 

قالوا: أوهلن أنه حكم ن آمن به، وأصحاب رسول هللا معه؟ قالوا: ننقم عليه ثالاث قال: وما هن؟ وأول م
جال واحلكم ، فما شأن الر 40: يوسف َّ رن يث ىث نث مث ُّٱالرجال يف دين هللا، وقد قال هللا: 

قالوا: وقاتل ومل يسب ومل يغنم، لئن كانوا  كفارا لقد حلت له بعد قول هللا عز وجل قال: قلت وماذا؟ 
قالوا: حما نفسه من أمري املؤمنني. وا مؤمنني لقد حرمت عليه دماؤهم قال: قلت وماذا؟ أمواهلم ولئن كان

قال: ندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قال: قلت أعكافرين. نني فهو أمري الفإن مل يكن أمري املؤم
 ما ال  -صلى هللا عليه وسلم-احملكم، وحدثتكم من سنة نبيه يتم إن قرأت عليكم من كتاب هللا أرأ

قال: قلت أما قولكم: حكم الرجال يف دين هللا، فإن أترجعون؟ قالوا: نعم.  (ينقض قولكم )تنكرون 
، إىل قوله: 95املائدة:  َّ  حم جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ هللا  تعاىل يقول:

 زت رت يب ىب ُّٱ . وقال يف املرأة وزوجها:95املائدة:  َّ  حم مس خس حس جس مخ ُّٱ

أنشدكم هللا أحكم الرجال يف  35النساء:  َّ مل مث زث رث يت ىت نت مت
حقن دمائهم وأنفسهم، وإصالح ذات بينهم أحق أم يف أرنب مثنها ربع درهم، ويف بضع امرأة. وأن 

 حقن دمائهم، وإصالح ذات قالوا: اللهم يفء حلكم ومل يصري ذلك إىل الرجال. تعلموا أن هللا لو شا
قال: وأما قولكم قاتل ومل يسب ومل يغنم، أتسبون هم نعم. قالوا: اللبينهم. قال: أخرجت من هذه؟ 

ليست أم املؤمنني أمكم عائشة، أم تستحلون منها ما تستحلون من غريها، فقد كفرمت، وإن زعمتم أهنا 
 جس مخجخ مح جح مج حج ُّٱ فقد كفرمت، وخرجتم من اإلسالم، إن هللا يقول:

رجت من هذه؛ ، فأنتم مرتددون بني ضاللتني، فاختاروا أيهما شئتم، أخ6األحزاب:  َّ  لك  خسحس
قال: وأما قولكم حما نفسه من أمري املؤمنني، فأان آتيكم مبا  نعم.  قالوا: اللهمفنظر بعضهم إىل بعض 
دعا قريشا يوم احلديبية أن يكتب بينه وبينهم كتااب  -صلى هللا عليه وسلم-ترضون، فإن رسول هللا 

فكاتب سهيل بن عمرو وأاب سفيان. فقال: اكتب اي علي هذا ما قاضى عليه حممد رسول هللا، فقالوا: 
حممد بن عبد هللا. وهللا لو كنا نعلم أنك رسول هللا ما صددانك عن البيت، وال قاتلناك، ولكن اكتب 

صلى -فرسول هللا ، ، اكتب اي على: حممد بن عبد هللافقال: وهللا إين لرسول هللا حقا وإن كذبتموين
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وما أخرجه من النبوة حني حما نفسه. أخرجت -رضي هللا عنه-كان أفضل من علي -هللا عليه وسلم
 (1)ف فقتلوا على ضاللة.من هذه؛ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم ألفان، وبقي منهم أربعة آال

 من مناذج احلسن بن علي رضي هللا عنها:-2

عن احلسن بن علي أنه قال لبعض اخلوارج يف كالم جرى بينهما: مب حفظ هللا مال الغالمني؟ قال: 
 (2)بصالح أبيهما قال فأيب وجدي خري منه؟ قال: قد أنبأان هللا أنكم قوم خصمون.

 رمحه هللا: عبد العزيز الكناين من مناذج-3

 املؤمونخليفة  بالط رمحه هللا انظر البشر املريسي يف (3)وكذلك عبد العزيز الكناين

 مناذج احلسن البصري رمحه هللا:من -4 

قال هشام بن حسان: بينا حنن عند احلسن البصري إذ أقبل رجل من األزارقة فقال: اي أاب سعيد ما  
وجنتا احلسن وقال: رحم هللا عليا، إن عليا كان سهما هلل تقول يف علي بن أيب طالب؟ قال: فامحرت 

صائبا يف أعدائه، وكان يف حملة العلم أشرفها وأقرهبا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان رهباين 
هذه األمة، مل يكن ملال هللا ابلسروقة، وال يف أمر هللا ابلنومة، أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان 

 (4).  رايض مونقة، وأعالم بينة، ذاك علي بن أيب طالب ايلكعمنه يف

                                                           

فظ  بنفس الل -ومن طريقه   ابب ذكر رفع السالم( 18678 ()10/157) دط ، ، املصنف ،رجه عبد الرَّزَّاقهذا األثر أخ (1)
جامع بيان ابن عبد الرب، (، 8/179، دط ،) السنن الكربى، (، وأخرجه البيهقي1/318) ، دط ،احللية، أخرجه أبو نعيم-تقريًبا 

 (: إسناده صحيح. 3187)رقم (6 7/  5، دط ، ) االمام أمحد املسندوقال أمحد شاكر يف تعليقه على  ،(2/962) العلم وفضله
 .( 21/492)، دط ،  مفاتيح الغيب التفسري الكبريالرازي،  (2)
قال الذهيب )عبد العزيز بن حيىي بن عبد العزيز الكناىن املكي الذي ينسب إليه احليدة يف مناظرته لبشر املريسى، فكان يلقب  (3)

ابلغول لدمامته و ذكر داود الظاهرى أنه صحب الشافعي مدة. روى عن ابن عيينة ومجاعة يسرية. روى عنه أبو العيناء، واحلسني 
ب احليدة إليه، فكأنه وضع عليه ر يعقوب بن إبراهيم التميمي. وله تصانيف. قلت: مل يصح إسناد كتابن الفضل البجلي، وأبو بك

 .( 2/639) دط ، ، ميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب، هللا أعلم.( انظر و
احليدة واالعتذار يف  لكناين،مقدمة الشيخ علي انصر فقيهي لكتاب ،اه كثري من أهل العلم راجع قد صححويف املقابل  أقول : 

  .، فإهنا مقدمة رائعة وأدلته قوية وهللا أعلم ( 1/8) دط ، ، الرد على من قال خبلق القرآن
 .(  8/6) دط ، ، البداية والنهايةابن كثري،  (4)
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 من النماذج اإلمام أيب حنيفة رمحه هللا:-5

ومن تلك (1) " والصفرية وغريهم انزعت طبقات اخلوارج من اإلابضية"وكنت قد : قال اإلمام أبو حنيفة
إن اخلوارج ملا ظهروا  حيث قال: "املناظرات ما ذكره املوفق املكي يف كتابه مناقب اإلمام أيب حنيفة 

على الكوفة أخذوا أاب حنيفة فقالوا: تب اي شيخ من الكفر، فقال أان اتئب إىل هللا من كل كفر فخلوا 
عنه، فلما وىل قيل هلم: إنه اتب من الكفر، وإمنا يعين به ما أنتم عليه فاسرتجعوه. فقال رأسهم: اي 

ال أبو حنيفة: أبظن تقول هذا أم بعلم؟ فقال: بل شيخ إمنا تبت من الكفر، وتعين به ما حنن عليه؟ فق
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبظن. فقال أبو حنيفة: إن هللا تعاىل يقول: 

فقال: عندك كفر، فتب أنت أوال من الكفر وهذه خطيئة منك، وكل خطيئة  12احلجرات:  َّ رئ  حنجن
 .(2)" صدقت اي شيخ أان اتئب من الكفر

 بلغ اخلوارج أن أاب حنيفة ال يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ أوفدوا من يناظره فقالوا له: كذلك ملاو 
هبا فمات غرقا  وحشرج "هااتن جنازاتن على ابب املسجد أما إحدامها فلرجل شرب اخلمر حىت كظته

أي امللل  يف اخلمر، واألخرى امرأة زنت حىت إذا أيقنت ابحلمل قتلت نفسها فقال هلم أبو حنيفة: من
كاان؟ أمن اليهود؟ قالوا: ال، أفمن النصارى؟ قالوا: ال، قال: أفمن جملوس؟ قالوا: ال: قال: من أي امللل 
كاان؟ قالوا: من امللة اليت تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، قال: فأخربوين عن الشهادة كم 

ميان ال يكون ثلثا وال ربعا وال مخسا، قال: فكم ؟ ثلث أم ربع أم مخس؟ قالوا: إن اإل هي من اإلميان
قالوا: عمتم وأقررمت أهنما كاان مؤمنني.هي من اإلميان؟ قالوا: اإلميان كله قال: فما سؤالكم إايي عن قوم ز 

دعنا عنك، أمن أهل اجلنة مها أم من أهل النار؟ قال: أما إذا أبيتم، فإين أقول فيهما ما قال نيب هللا 
 مبزب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ قوم كانوا أعظم جرما منهم:إبراهيم يف 

وأقول فيهما ما قال نيب هللا عيسى يف قوم كانوا أعظم  36إبراهيم:  َّ زت رت يب ىب نب
وأقول  118املائدة:  َّ جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف ُّٱٱٱجرما منهما

 جم يل ىل مل خل  مك لك هش مش هس مس هث ُّٱفيهما ما قال نيب هللا نوح: 
وأول فيهما ما قال نيب هللا نوح  113 – 111الشعراء:  َّىن من  خنحن جن يم ىم مم خم حم

                                                           

 ..( 109، 108(و)54) دط ، ،  مناقب أيب حنيفةابن سعد،  (1)
 .(  152 /151) دط ، ، مناقب اإلمام أيب حنيفةنفس املرجع   (2)
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 رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ عليه السالم وعليهم أمجعني وعلى نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم:

 يف ىفيث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب

قال: فألقوا السالح وقالوا: "تربأان من كل دين  31هود:  َّمل  يك ىك مك لك اك يق ىق
 (1)كنا عليه، وندين هللا بدينك فقد آاتك هللا فضال وحكمة وعلما" 

 َّخن حن جن يم ىم مم خم ُّٱومن علم أن املتكلمني من املتفلسفة وغريهم هم يف الغالب يف " 
وأن حجته ليست  ة،يعلم الذكي منهم لعاقل: أنه ليس هو فيما يقوله على بصري  9 – 8الذارايت: 

 :هابينة، وإمنا هي كما قيل في
 (2) " حجج هتافت كالزجاج ختاهلا... حقا وكل كاسر مكسور

  :الطائفة املنصورةفرقة الناجية و الخامسا: 

َعْن َعْمرِو ْبِن َعْوٍف قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ ، يصدر من سراج واحد ألنه السماء يف وفرعها اثبت أصلها
يَن َبَدأَ َغرِيًبا َوَسيَـُعوُد َكَما َبَدأَ َفطُوىَب لِْلُغَراَبِء َوُهُم الَّ َصلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " ِإنَّ الدِ  ِذيَن ُيْصِلُحوَن َما اَّللَّ

 السنةف (5)«َما َأاَن َعَلْيِه وأصحايب»و  (4)«هي اجلماعة»من هم؟(3)«أَْفَسَد النَّاُس ِمْن بـَْعِدي من سنيت
 .الفنت حبر يف غرق ملن النجاة حبل هي

م وفيه عن الشوب هم أهل السنة واجلماعةصار املتمسكون ابإلسالم احملض اخلالص " :ابن تيميةقال 
والفضائل  الدجى أولوا املناقب املأثورةومصابيح  ومنهم: أعالم اهلدى الصديقون والشهداء والصاحلون

م ودرايتهم وهم الطائفة الذين أمجع املسلمون على هدايته ورة وفيهم األبدال ومنهم: األئمةاملذك
تقصريه، وختلفه عن درجات  عرف من نظر يف سري السلفوسئل محدون القصار: " (6)"املنصورة

                                                           

 . (109 /108)  دط ، ،مناقب اإلمام أيب حنيفة ابن سعد، (1)
 .( 1/555) دط ، ، الفتوى احلموية الكربىابن تيمية،  (2)
 صحيح حسن حديث ، وقال غريبا وسيعود غريبا بدأ اإلسالم أن جاء ما ابب( 4/314()2630) سنن الرتمذيالرتمذي،  (3)
حلديث صحيح انظر ، والسنة ابلكتاب االعتصام ب، اباإلميان بكتاب(1/61()172) دط ، ، املصابيح مشكاةالتربيزي،  (4)

 .(  1/404)  دط ، ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهااأللباين، 
صحيح اجلامع األلباين، حديث حسن انظر ،  األمة هذه افرتاق يف جاء ما (5/26)(2641) دط ، ،سنن الرتمذيالرتمذي،  (5)

 .( 2/944) دط ، ، الصغري وزايداته
  ( 1/134)  دط ، ،العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعةابن تيمية،  (6)
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أَْيَن ُعَلَماؤُُكْم؟ َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: قَاَم ُمَعاِويَةُ َخِطيًبا، فـََقاَل: أَْيَن ُعَلَماؤُُكْم؟   (1)الرجال"
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  يـَُقوُل: "اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ ِإالَّ َوطَائَِفةٌ ِمْن أُمَّيِت ظَاِهُروَن َعَلى النَّاِس،  َصلَّى اَّللَّ

كأهنم يتمثلون ولسان حاهلم مبدحه و حىت من نصرهم ال يبالونه  (2) اَل يـَُباُلوَن َمْن َخَذهَلُْم َواَل َمْن َنَصَرُهْم"
عتماد الاو توكلهم على هللا يقينهم و  هذا من كمالو  علينا فال نبايلوسخط  بك غضبكن يإن مل  ومقاهلم

ال يغرهم فال يضرهم القادحون كما عليه ال يبالون من خالفهم ومن خذهلم بل حىت من نصرهم 
فال يغريون طبعهم لريضوا غري هللا وال يبدلون نربهتم ليعجب هبم الناس وال خيالفون مبادئهم  ،املادحون

ا هو يعلمون أن  ألهنمليوافقهم املخالفون وال يتصنعون لينالوا رضا الراضون  منهج اإلتباع واالستدالل إمن 
احلق تعرف رجاله كما قال ابن ، وإمنا اعرف احلق ال يعرف جبماهري الناس وكثرة الرجالإتباع احلق ألن 

احلق ما وافق الدليل من غري  (3)مسعود رضي هللا عنه :)اجْلََماَعة َما َوافق احْلق َوإن كنت َوحدك (
ون للرجال، تعصبن مع الدليل حيث دار وال يدور " ي فإهنم ،كثرة املقبلني، أو قلة املعرضني  التفات إىل

ال يوزن ابلرجال، وإمنا يوزن الرجال ابحلق، وجمرد نفور النافرين،  فاحلق (4)ألحد إال للحق "  وننحاز وال ي
أو حمبة املوافقني ال يدل على صحة القول أو فساده، بل كل قول حيتج له خال قول النيب صلى هللا 

اي  خربهم هذا !حاهلم اي معترب هذاف ،هللا كان هللا معهم فكانوا مع ،عليه وسلم فإنه ال حيتج ابلرجل
فأن املسلم  ،وخمزي ،وحمزن ،اجلواب ولألسف خمجلففما عسى يكون جوابنا؟   متبصر! فما هو حالنا؟

 . املشتكى وهللا املستعانإىل هللافيغتنم النفحات واللحظات ويدع التسويف واحلسرات، 

صومعة نعم عن أيب الدرداء، قال: "، وال جدوة فيهومن صفتهم عدم اخلوض يف اجلدل فيما ال فائدة 
  (5)املرء املسلم بيته، يكف لسانه، وفرجه، وبصره، وإايكم وجمالسة األسواق، تلهي وتلغي "

                                                           

 .(1/127) دط ، ، االعتصام الشاطيب، (1)
األلباين، صحيح انظر  ، وهووسلم عليه هللا صلى هللا رسول سنة اتباع ابب (1/5()9) دط ، ،سنن ابن ماجةابن ماجة  (2)

   . (1/81) دط ، ، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة
 .( 1/22)  دط ، ،الباعث على إنكار البدع واحلوادثأبوشامة،  (3)
 .( 1/43) دط ، ، التوسل أنواعه وأحكامهاأللباين، بتصرف بسيط أنظر  (4)
 .(1/25)  دط ، ،العزلة واالنفراديب الدنيا، ابن أ (5)
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مل جيعلوا مهَّهم حشو البطون وال لبس احلرير وال اإلغراق يف النعيم بل جاعت  رمحهم هللا السلف هلذا
ال يكون الصويف " :الشافعيقال  ،ال كما تتصف به الصوفية، البطون، وحفيت األرجل، وعريت الظهور

  (1)"ُسوٌل أُكول، نئوم، كثري الفضولصوفيا حىت يكون فيه أربع خصال: كَ 

الدين ما دخل هو أن نصفي تصفية ونعين ابلوهي الغربلة والتكوين ولذلك فالبد من التصفية والرتبية؛ 
اليت ما أنزل هللا هبا من  يف الدين ما ليس من الدين من شركيات وكفرايت وبدع وخرافات وخزعبالت

ال جتمله " والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب واالفرتاء وهلذا كل من كان و  واليت تشوههسلطان 
  (2)عن التوحيد والسنة أبعد، كان إىل الشرك واالبتداع واالفرتاء أقرب "

اإلستقامة على  ي معىنوه سالمية الصحيحةاألمة على مبادئ اإلهو أن نريب رتبية ابل واملقصود هنا
أَرَاَد َسَفرًا ملا ْبَن َجَبٍل  ُمَعاذالدين الصحيح وقد مجعهما النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث واحد فعن 

"وهذا ال   (3)" اْسَتِقْم َوْلَيْحُسْن ُخُلُقكَ "قَاَل: اَي َرُسوَل اَّللَِّ زِْدين قَاَل:..مث..: اَي َنيبَّ اَّللَِّ أوِصينفَقالَ 
يكون جزء منه إال برتبية الشباب تربية عقائدية علمية منهجية قائمة على أساس التصفية لإلسالم من 
الشوائب اليت علقت به ومبنية على قاعدة الرتبية على اإلسالم املصفى كما أنزله على قلب رسول صلى 

(4)هللا عليه وسلم"
ندعو األمة إىل هذا اخللق النبيل من القيام ابلتصفية والرتبية ليس معناه أننا  وعندما 

"وقد وهلذا قال األلباين:  ،م على قلب أيب بكر رضي هللا عنهمثل املالئكة كله ونصبحي أن الناسنزعم 
وال حنلم به  يظن بعضهم أننا نريد حتقيق الرتبية والتصفية يف اجملتمع اإلسالمي كله! هذا ما ال نفكر فيه

 يل ىل مل خل ُّٱيف املنام؛ ألن هذا حتقيقه مستحيل؛ وألن هللا عز وجل يقول يف القرأن الكرمي 
  (5)"118هود:  َّ جن يم ىم ممخم حم جم

                                                           

 (2/207، )1، دمناقب الشافعيالبيهقي، ( 1)
 .(2/281) دط ، ، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيمابن تيمية،  (2)
 (.2/27،)1، طالتعليقات احلسان( حسن، أنظر، األلباين، 2/283)1ط صحيح ابن حبان،ابن حبان، (  3)

 .  ( 91/15)  دط ، ،الواقعفقه األلباين،  (4)
 .(2/23)  دط ، ،موسوعة العالمة اإلمام جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين ،آل نعمان (5)
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قال وهلذا  ،والغامشة اليت تفرق األمةاملاكرة شتغال ابلسياسة االأيضا يؤخر الدعوة إىل هللا تعاىل ومما 
فاالشتغال اآلن "وقال أيضا:  (1) "لزمان أن من السياسة ترك السياسةرأينا يف هذا اشيخنا األلباين: "

ابلعمل السياسي مشغلة! مع أننا ال ننكره، إال أننا نؤمن ابلتسلسل الشرعي املنطقي يف آن واحد، نبدأ 
ة ابلعقيدة، ونثين ابلعبادة مث ابلسلوك؛ تصحيحاً وتربية مث ال بد أن أييت يوم ندخل فيه يف مرحلة السياس

لتسلسل الشرعي اب ومقصود الشيخ (2)مبفهومها الشرعي؛ ألن السياسة معناها: إدارة شؤون األمة"
عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعاذ املنطقي كما يف احلديث 

فادعهم إىل أن يشهدوا إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم »بن جبل حني بعثه إىل اليمن: 
أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا ، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم 
مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم طاعوا لك بذلك فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم صدقة، 

ك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم، تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإاي
كذلك و ن هذه األمة مترض لكنها ال متوت وتغفو ولكنها التنام إ (3)«فإنه ليس بينه وبني هللا حجاب

 ىن  من خن ٱُّٱ:قال تعاىل كما ال تتوحد كلمتها حىت توحد رهبا  على ضاللةهذه األمة ال جتتمع 
ننا إذا ضيعنا أل أوىل أولوايهتاويكون ، فالتوحيد أوال 92األنبياء: َّ يه ىه مه جه ين

يهتموا ابألمن ليعتنوا ابلرتبية والتصفية  وكان السلف الصاحل ،العقيدة والتوحيد وقعنا يف ظلمات الشرك
 يسفك الفتنة من خري فيه حنن ما على الصربوهذا من فقههم الدقيق وعلمهم الغزير، قال اإلمام أمحد: "

على أذى  أي يصربون (4)"دينك لك ويسلم...احملارم فيها وينتهكاألموال  فيها ويستباح الدماء فيها
من به ما دخل فيه وما علق ه الناس على الدين احلق ويصفونلريبوا  ويدعون إىل هللااجلائر السلطان 

خ شي وإن سجنوا أو عذبوا فال يصدهم ذلك عن احلق والصرب، قال ،، وهذا هو سالمة الدينالشواب
وما يصنع أعدائي يب؟ أان ، من مل يدخلها ال يدخل جنة اآلخرةن يف الدنيا جنة " إبن تيمية: ااإلسالم 

لي شهادة، وإخراجي جنيت وبستاين يف صدري، إن رحت فهي معي ال تفارقين، إن حبسي خلوة، وقت

                                                           

 (.9/10، دط، )دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالميةاأللباين، ( 1)
 .موسوعة األلباين ،آل نعمان نفس املرجع، (2)
 .، ابب بعث أيب موسى، ومعاذ إىل اليمن قبل حجة الوداع1(، ط5/162( )4347) ، صحيح البخاري،البخاري (3)

 . (1/132) دط ، ، لسنةاخلالل، ا ( 4)
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ر هوهنا يظ (1) "لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة، من بلدي سياحة
ومما جيب التنبيه الدعوات احلزبية السياسية، وبني  صالحيةاإلدعوة ال والفرق بني وجليا األمر واضحا

 َأن ُعَمر، اْبنِ  عنِ ة الوضاحة والصراحة وليس فيها سر وال بيعة يف اخلفاء، فأن الدعوة السلفية دعو  عليه
ليس لدينه ما  م كتاب املقروءلفاملس (2)"والسر وإايك اِبْلَعالنَِيةٍ  َعَلْيكَ " : قَال وَسلَّم َعَليه اَّللَُّ  َصلَّى النَّيب  

أن جيعلنا منهم وأن ال  فنسأل هللا ،يلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالكل فيه والشرع البد من إعالنه،حي
  .يزيغ قلوبنا بعد إذ هداان، ويهب لنا من لدنه رمحة؛ إنه هو الوهاب

 : من املعصية بدعة أحب إىل إبليسالمطلب: 

جرم من  وأعظم البدعة أخطر الوقوع يف نإف، إهنم يف ذنب مستمرألنه إذا أوقعهم يف األهواء فوذلك 
ما قال سفيان الثوري ك  أهلكتهاإلنسان إذا أصر عليها املعاصي و  الذنوبن ؛ كما أالفواحشو صية املع

 (3) (تاب منها، والبدعة ال يتاب منهاي البدعة أحب إىل إبليس من املعصية؛ فإن املعصية)رمحه هللا: 
ذا قال العلماء" التقليد هلو  (4)قال ابن تيمية " وأئمة أهل البدع أضر على األمة من أهل الذنوب "و 

 يف رأسا يكون أن من خري اخلري يف اتبعا يكون الرجل فإن" (5)املنضبط خري من االجتهاد األهوج" 
)ومعىن قوهلم: إن البدعة ال يتاب منها: أن املبتدع الذي األصل:"أيضا شارحا هذا قال و  (6)«الضاللة

يتخذ دينا مل يشرعه هللا وال رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو ال يتوب ما دام يراه حسنا؛ 
ألن أول التوبة العلم أبن فعله سيئ ليتوب منه، وأبنه ترك حسنا مأمورا به أمر إجياب، أو استحباب؛ 

: أيضا وقال (7)فعله، فما دام يرى فعله حسنا، وهو سيئ يف نفس األمر؛ فإنه ال يتوب( ليتوب وي
من  سبحانه وتعاىل كما هدىبة ممكنة وواقعة أبن يهديه هللا ويرشده حىت يتبني له احلق  ولكن التو )

                                                           

 . (1/48) ، 3ط ،من الكلم الطيب وابل الصيب، بن القيما ( 1)
 ظاللاأللباين، أنظر إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم،  .(4/454، )1ط الكامل يف ضعفاء الرجال،اجلرجاين، (  2)

   (.2/509،)1،طالسنة  ختريج يف اجلنة

 .(5/121) دط ، ، ذم الكالم وأهلهاهلروي،  و( 216 /1شرح السنة، للبغوي ) (3)
  .( 7/284)  دط ، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 .( 852) شريط رقم سلسلة اهلدى والنوراأللباين،  (  5)
 .(1/328) دط ، ، اإلابنة الكربىابن بطة، (  6)
  .(9 /10)  دط ، ،جمموع فتاوى ابن تيمية،  (7)
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 فيظنون أهنم على هدى فال يستغفرونه، (1)افقني وطوائف أهل البدع والضالل(واملنهدى من الكفار 
 ابن تيميةفقد فسر  ،(2))ومن قال: إنه ال يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا( أيضا: وقال 

وهذا معىن ما روي  " حديث حجب التوبة عن صاحب البدعة بكالمه هذا تفسريا واضحا وهلل احلمد
مبعىن أنه ال يتوب منها؛ ألنه  (3)"إن هللا حجر التوبة على كل صاحب بدعة "عن طائفة أهنم قالوا: 

مبتدع  ومن قال: إنه ال يقبل توبة ،ب لتاب عليه كما يتوب على الكافرحيسب أنه على هدى ولو ات
ومن قال: ما أذن هللا لصاحب بدعة يف توبة. فمعناه ما دام مبتدعا يراها  ،مطلقا فقد غلط غلطا منكرا

ال يتوب منها فأما إذا أراه هللا أهنا قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضالل؛ وإال  حسنة
 فمعلوم أن كثريا ممن كان على بدعة تبني له ضالهلا واتب هللا عليه منها. وهؤالء ال حيصيهم إال هللا.

بوا واتب منهم آخرون على إليهم ابن عباس فناظرهم رجع منهم نصفهم أو حنوه وات واخلوارج ملا أرسل
  (4)يد عمر بن عبد العزيز وغريه منهم من مسع العلم فتاب وهذا كثري

 وأهل السنة يف اإلسالمن علماءهم خيارهم )كل أمة علماؤها شرارها إال املسلمني فإ: قال الشعيبو  
علماؤهم؛ فعلماؤهم كأهل اإلسالم يف امللل وذلك أن كل أمة غري املسلمني فهم ضالون وإمنا يضلهم 

شرارهم واملسلمون على هدى وإمنا يتبني اهلدى بعلمائهم فعلماؤهم خيارهم؛ وكذلك أهل السنة أئمتهم 
خيار األمة وأئمة أهل البدع أضر على األمة من أهل الذنوب. وهلذا أمر النيب صلى هللا عليه وسلم 

ة يف العلم والعبادة؛ فصار يعرض هلم من وهنى عن قتال الوالة الظلمة؛ وأولئك هلم هنم بقتل اخلوارج
ما ال يعرض لغريهم ومن سلم من ذلك منهم كان  نوهنا هدى فيطيعوهناالوساوس اليت تضلهم وهم يظ

كونوا ينابيع العلم مصابيح :  بن مسعود ألصحابهكما قال اهلدى وينابيع العلم  من أئمة املتقني مصابيح ا
البيوت خلقان الثياب؛ تعرفون يف أهل السماء وختفون على احلكمة سرج الليل؛ جدد القلوب أحالس 

وعن  شرور وما دخل يف الدين ماليس منه،ويف هذا سر عظيم يف استدفاع البدع وال (5)أهل األرض(
وهللا ألن أرى عيسى يف جمالس أصحاب الربابط واألشربة : "العوام بن حوشب: أنه كان يقول البنه

                                                           

 .(  10 – 9 /10)  دط ، ،جمموع فتاوى ابن تيمية،  (1)
 .( 685 /11)   دط ، ، جمموع فتاوىاملرجع  (2)
 .( 12/54) دط ، ، شعب اإلميان البيهقي، (3)
 .( 685 /11)  دط ، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 .( 7/285) دط ، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (5)
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قال و  ل ابن وضاح: "يعين: أهل البدع "قا جيالس أصحاب اخلصومات "والباطل أحب إيل من أن أراه 
)إن أهل البدع شر : ابن تيميةقال  (1)صحبة أهل البدع تورث اإلعراض عن احلق "بندار بن احلسني: "

فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر بقتال اخلوارج وهنى عن  من أهل املعاصي الشهوانية ابلسنة واإلمجاع
وقال يف ذي اخلويصرة:  ة الظلم وقال يف الذي يشرب اخلمر: ال تلعنه فإنه حيب هللا ورسولهقتال أئم

جياوز حناجرهم ميرقون من الدين ويف رواية من اإلسالم خيرج من ضئضئ هذا أقوام يقرءون القرآن ال 
قراءهتم كما ميرق السهم من الرمية حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 

)وهلذا اتفق وقال أيضا : (2)أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا عند هللا ملن قتلهم يوم القيامة(
أئمة اإلسالم على أن هذه البدع املغلظة شر من الذنوب اليت يعتقد أصحاهبا أهنا ذنوب. وبذلك مضت 

السنة وأمر ابلصرب على جور األئمة  سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حيث أمر بقتال اخلوارج عن
الذين أحدثوا بدعة فالحظ معي فإن البدعة جتر البدعة،  (3)وظلمهم والصالة خلفهم مع ذنوهبم(

رَأَيـَْنا َعامََّة " : قَاَل َعْمُرو ْبُن َسَلَمةَ هللا عنه  يهبم القتال مع اخلوارج ضد علي رضآل  التسبيح ابحلصى
اخلويصرة هم الذين قاتلوا علي بن أيب  وذأتباع و ( 4)"  يُطَاِعُنواَن يـَْوَم النـَّْهَرَواِن َمَع اخْلََوارِجِ أُولَِئَك احْلَِلِق 

 عيني ال هذامن جهة أخرى و  ،هذا من جهةفتنبه هلذا وال تكن من الغافلني،  (5) رضي هللا عنهطالب 
نعوذ ابهلل أن  !!وألف مرة كال كال  ،نستخف ابملعاصي ناأن أيضا وليس القصد أننا نستصغر الذنوب
معصية فكم من  (6)"كما أن الطاعة جتر إىل الطاعة،  املعصيةر إىل املعصية جتفإن ا"نكون من اجلاهلني، 

 وقد يسلب والسقوط شيئا فشيئا،وبني قلبه، ه معه ابلتسويف أن حيال بينصاحبها كانت هناية ة  صغري 
فإن احلوادث مبدؤها من البصر، كما أن معظم النار "ورحلة امليل تبدأ خبطوة واحدة،  ،إميانه بعد ذلك

وهللا إن أهل السنة أبعد  (7)"مث تكون خطرة، مث خطوة، مث خطيئةمن مستصغر الشرر، فتكون نظرة، 
)ِإنَّ  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: عبد هللا بن مسعود ،الناس عن املعصية وأخشاهم هلل تعاىل

                                                           

 .(113 -1/13) ،1ط ،عتصاماإلشاطيب، لا ( 1)
 . (20/103) دط ، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (2)
 .(  28/471) دط ، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (3)
(4 )

 (.5/13، )األحاديث الصحيحةة لسلسوإسناده جيد، انظر، األلباين،  (1/286، )1، طمسند الدارميالدارمي،  

 (.1/82،) 1ط، بليسإتلبيس ابن اجلوزي،  (5)

 (.9/399) ، 3ط ، مفاتيح الغيب أو التفسري الكبريالرازي،  6))
 .( 1/152) ، 1ط، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف أو الداء والدواءابن القيم،  (7)
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َكُذاَبٍب َمرَّ َعَلى اْلُمْؤِمَن يـََرى ُذنُوبَُه َكأَنَُّه قَاِعٌد حَتَْت َجَبٍل خَيَاُف َأْن يـََقَع َعَلْيِه، َوِإنَّ اْلَفاِجَر يـََرى ُذنُوبَُه  
أَفـْرَُح بِتَـْوبَِة َعْبِدِه ِمْن َرُجٍل نـََزَل أَْنِفِه، فـََقاَل: بِِه، َهَكَذا قَاَل أَبُو ِشَهاٍب، بَِيِدِه فـَْوَق أَْنِفِه، مُثَّ قَاَل: َّللَُّ 

َها طََعاُمُه َوَشرَابُُه، فـََوَضَع رَْأَسُه، فـََناَم نـَْوَمًة، فَاْستَـ  َقَظ، َوَقْد َذَهَبْت َمْنزال َوِبِه َمْهَلَكٌة، َوَمَعُه رَاِحَلُتُه َعَليـْ يـْ
ُ، قَاَل: أَْرِجُع ِإىَل َمَكاىِن، فـََرَجَع فـََناَم نـَْوَمًة، مُثَّ رَاِحَلُتُه َحىتَّ ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيِه احْلَرُّ َواْلعَ  َطُش، َأْو َما َشاَء اَّللَّ

)إذا تبني ذلك، فمن كان جاهال مبا أمر هللا به وما هناه عنه مل يكن من  1َرَفَع رَْأَسُه، فَِإَذا رَاِحَلُتُه ِعْنَدُه(
انت يف اخلوارج هللا هبما ورسوله كالزهد والعبادة اليت ك أولياء هللا وإن كان فيه زهادة وعبادة مل أيمر

كما أن من كان عاملا أبمر هللا وهنيه ومل يكن عامال بذلك مل يكن من أولياء هللا؛ بل والرهبان وحنوهم  
مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كاألترجة طعمها »:صلى هللا عليه وسلم كما قال قد يكون فاسقا فاجرا  

يب، ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب وال ريح هلا، ومثل املنافق طيب ورحيها ط
ثل احلنظة الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة رحيها طيب وطعمها مر، ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن م

فأما من ال مبا أمره هللا به وهناه عنه أي جاه،اهالما اختذ هللا وليا جويقال:« طعمها مر وال ريح هلا
حيسن أن  عرف ما أمر هللا به وما هنى عنه وعمل بذلك فهو الويل هلل وإن مل يقرأ القرآن كله، وإن مل

(3)"بريد الكفرعصية " املقال بعض السلف (2)(يفيت الناس ويقضي بينهم
يد الكفر لبدع بر ا: "وقيل أيضا 

اآلاثم و  املعاصيو  ذنوبالشأم فحاهلم سنعلم وتعلم من له العاقبة، ولسان  (4)واملعاصي بريد النفاق"
 يف ُّٱٱٱٱٱٱ تعاىل: قالكما ،  صاحبها هلكي ضرروخيمة، و عاقبة ، و عظيمةهلا آاثر الضالالت و  البدعو 
َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو و  63النور:  َّ ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل َوُهَو َعَلى اْلِمْنرَبِ: " اْرمَحُوا تـُْرمَحُوا، َواْغِفُروا يـَْغِفِر هللاُ  ْبِن اْلَعاِص، َعِن النَّيبِ  َصلَّى
وأقماع القول:  (5)" لِْلُمِصر ِيَن الَِّذيَن ُيِصرُّوَن َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن " َلُكْم َوْيٌل أِلَْقَماِع اْلَقْوِل، َوْيلٌ 

وقد وصف وخيرج من جانب آخر ال يستقر فيه الذين آذاهنم كالقمع يدخل فيه مساع احلق من جانب 
واملراد  46الواقعة:  َّمق حق مف خف حف ُّٱٱ:هللا أهل النار ابإلصرار على الكبائر فقال

                                                           

 ( ابب التوبة.6308)( 8/67، )1ط ،صحيح البخاريالبخاري، ( 1)

 .( 1/164)  دط ، ،املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالمالقاسم،  (2)
         (244 /10)دط ، ،احللية أبو نعيم، (. و 116) دط ، ،طبقات الصوفية هـ( يف  267وهو من كالم أيب حفص النيسابوري ) (3)
 .(2/50) دط ، ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، انظر و 
 .( 5/552)  دط ، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4)
 (151) األب املفرد صحيح وهو صحيح، أنظر ،الصحابة من املكثرين مسند (11/99()6541)مسند اإلمام أمحد أمحد،  (5)
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فيه حبوط أن يذكر تبويب البخاري هلذا الباب يناسب و لذنب املوقع يف احلنث وهو اإلمث ابحلنث: ا
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ :قال تعاىلاألعمال الصاحلة ببعض الذنوب كما 

 (1)(2احلجرات:  َّ هت مت خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
يتبع الذنب أعظم من الذنب  اي صاحب الذنب ال أتمن سوء عاقبته، وملا"عن ابن عباس أنه قال: و 

أعظم من الذنب، وضحكك ئك ممن على اليمني وعلى الشمال وأنت على الذنب إذا عملته، قلة حيا
وأنت ال تدري ما هللا صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك ابلذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت سرت اببك وأنت على 

نظر هللا إليك أعظم من الذنب، وحيك هل تدري ما كان ذنب أيوب  الذنب وال يضطرب فؤادك من
فابتاله ابلبالء يف جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكني على ظامل يدرؤه عنه، فلم يعنه، ومل ينه 

ن انظر إىل من بالل بن سعد يقول: ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ولك وعن ،ظلمه، فابتاله هللاالظامل عن 
ندك يل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند هللا، وبقدر ما يعظم عوقال الفضعصيت 

 ويف املسند وجامع الرتمذي من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة قال: قال رسول هللايصغر عند هللا 
إن املؤمن إذا أذنب ذنبا نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا اتب ونزع واستغفر »صلى هللا عليه وسلم: 

 مث زث رث يتىت نتمتُّٱٱه، وإن زاد زادت حىت تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره هللا عز وجلصقل قلب
وقال حذيفة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت يف قلبه نكتة سوداء حىت  ،14املطففني:  َّ ىف يث ىث نث

أما بعد اي »صلى هللا عليه وسلم قال:  عبد هللا بن مسعود أن رسول هللا عن ،الريداء يصري قلبه كالشاة
معشر قريش، فإنكم أهل هلذا األمر ما مل تعصوا هللا، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى 

وذكر اإلمام أمحد: عن وهب قال « إذا هو أبيض يصلدهذا القضيب بقضيب يف يده، مث حلا قضيبه ف
ئيل: إين إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت ابركت، وليس الرب عز وجل: قال يف بعض ما يقول لبين إسرا

وقوع ال"فأن  (2)نت، ولعنيت تبلغ السابع من الولد"لربكيت هناية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لع
للمعاصي من "و (3)الذنب على القلب كوقوع الدهن على الثوب إن مل تعجل غسله وإال انبسط "

لب والبدن والدنيا واآلخرة ما ال يعلمه إال هللا فمنها: حرمان العلم، اآلاثر القبيحة املذمومة واملضر ة ابلق
                                                           

 .(1/198) دط ، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (1)
 .( 1/50) دط ، ، أو الداء والدواء الدواء الشايفاجلواب الكايف ملن سأل عن ابن القيم،  (2)
 .( 1/357)  دط ، ،ملدهشاابن اجلوزي،  (3)
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فإن  العلم نور يقذفه هللا يف القلب، واملعصية تطفئ ذلك النور، ومل ا جلس الشافعي  بني يدي مالك وقرأ 
لبك عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته، وتوق د ذكائه، وكمال فهمه؛ فقال: إين أرى هللا قد ألقى على ق

 شكوُت إىل وكيٍع سوءَ حفظي فأرشَدين إىل ترك املعاصيافعي: وقال الش ،نورًا، فال تطفئه بظلمة املعصية
(1)وفضُل هللا ال يؤاته عاِص " وقال اعَلْم أبنَّ العلَم فضلٌ 

  

 (2)"  ال حتقرن من الذونوب صغارها ... والقطر منه تدفق اخللجان"

 عصيته، إنه مسيع جميب.مأن يستعملنا واملسلمني يف طاعته، وأن يصرفنا عما ال يرضيه من  أسأل هللا

  (3): خري األمور أوسطهامطلب: 

وخري الناس النمط ،عنه فيه واجلايف فدين هللا بني الغايل": قال ابن القيم، فريطتبني إفراط و الناس 
يلحقوا بغلو املعتدين، وقد جعل هللا سبحانه هذه ، الذين ارتفعوا عن تقصري املفرطني، ومل  األوسط

اجلور  األمة وسطا، وهى اخليار العدل، لتوسطها بني الطرفني املذمومني، والعدل هو الوسط بني طريف
قال أبطرافها، فخيار األمور أوساطها  والتفريط. واآلفات إمنا ينتظرون إىل األطراف، واألوساط حممية

  (4)" هبا احلوادث حىت أصبحت طرفا ... ، فاكتنفتيمالوسط احمل هيكانت   الشاعر:

فإن الشيطان  ،االقتصاد يف األعمال واالعتصام ابلسنة :ذين األصلني كثريا ومهاوالسلف يذكرون ه"
جه عن يشم قلب العبد وخيتربه. فإن رأى فيه داعية للبدعة، وإعراضا عن كمال االنقياد للسنة: أخر 

حرصا على السنة، وشدة طلب هلا: مل يظفر به من ابب اقتطاعه عنها، فأمره وإن رأى فيه االعتصام هبا 
قائال له: إن هذا خري وطاعة. والزايدة ة حد االقتصاد فيها، ابالجتهاد، واجلور على النفس، وجماوز 

واالجتهاد فيها أكمل. فال تفرت مع أهل الفتور. وال تنم مع أهل النوم، فال يزال حيثه وحيرضه، حىت 
خارج كما أن األول خارج هذا احلد. فكذا هذا اآلخر يها، فيخرج عن حدها  جه عن االقتصاد فخير 

وهذا حال اخلوارج الذين حيقر أهل االستقامة صالهتم مع صالهتم، وصيامهم مع عن احلد اآلخر 
                                                           

 . (1/132) دط ، ، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايفابن القيم،  (1)
 (1/43،)1ط، القصيدة النونية القحطاين،(  2)
فإن احلديث الذي يروى: خري األمور أوسطها مل يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإمنا هو من أقوال احلكماء قال  (3)

 .(2/524) دط ، ، االستذكارابن عبد الرب، ابن عبد الرب )َوَقْد قَاَل احلَُْكَماُء َخرْيُ اأْلُُموِر أَْوَساُطَها ( 
 . ( 1/72) دط ، ، مصايد الشيطانإغاثة اللهفان من ابن القيم،  (4)
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لكن هذا إىل بدعة التفريط،  ألمرين خروج عن السنة إىل البدعةوكال ا صيامهم وقراءهتم مع قراءهتم
وقال بعض السلف: ما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه  ،اجملاوزة واإلسراف واإلضاعة، واآلخر إىل بدعة

وقال النيب ، بايل أبيهما ظفر: زايدة أو نقصانوال ي وإما إىل جماوزة، وهي اإلفراط إما إىل تفريط :نزعتان
اي عبد هللا بن عمرو، إن لكل »رو بن العاص رضي هللا عنهما: صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عم

ىل بدعة خاب عامل شرة، ولكل شرة فرتة. فمن كانت فرتته إىل سنة أفلح، ومن كانت فرتته إ
الص مقرون فكل اخلري يف اجتهاد ابقتصاد، وإخابالقتصاد يف العمل  قال له ذلك حني أمره«وخسر

 خري من اجتهاد يف خالف سبيل وسنةاقتصاد يف سبيل وسنة، ، كما قال بعض الصحابةابالتباع  
يف األعمال خيرجه  وكذلك الرايء السالم وسنتهمهم فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج األنبياء علي

فكلما كان الرجل إىل السلف واألئمة قال ابن تيمية: " (1)"خيرجه عنها  والفتور والتواين عن االستقامة
 (2)"أعلى وأفضلأقرب كان قوله 

"حيث جاء به األمر بلزوم اجلماعة فاملراد به لزوم احلق واتباعه، وإن كان املتمسك  :قال ابن قيم اجلوزيةو 
صلى هللا  عليه اجلماعة األوىل من عهد النيبكانت   يألن احلق هو الذيال واملخالف له كثريا" به قل

"صحبت معاذا قال بن ميمون: نظر إىل كثرة أهل الباطل بعدهم. تعاىل عليه وسلم وأصحابه، وال 
بد هللا بن مسعود رضى الرتاب ابلشام، مث صحبت بعده أفقه الناس ع ابليمن. فما فارقته حىت واريته يف

مث مسعته يوما من األايم وهو يقول: ماعة، فإن يد هللا على اجلماعة عليكم ابجل هللا عنه، فسمعته يقول:
سيلى عليكم والة يؤخرون الصالة عن مواقيتها، فصلوا الصالة مليقاهتا، فهي الفريضة، وصلوا معهم فإهنا 

ابجلماعة لكم انفلة. قال قلت: اي أصحاب حممد ما أدرى ما حتدثوان؟ قال: وما ذاك؟ قلت: أتمرىن 
قال: اي عمرو انفلة  ريضة، وصل مع اجلماعة وهيالف وهي صل الصالة وحدك،حتضىن عليها مث تقول: و 

اجلماعة: الذين قال: إن مجهور  ؟ قلت: ال:تدرى ما اجلماعة قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية
وىف طريق أخرى: "فضرب على فخذى وقال: عة ما وافق احلق، وإن كنت وحدك" اجلمافارقوا اجلماعة 

قال نعيم بن محاد:  اجلماعة. وإن اجلماعة ما وافق طاعة هللا عز وجل" وحيك، إن مجهور الناس فارقوا
"يعىن إذا فسدت اجلماعة فعليك مبا كانت عليه اجلماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، فإنك أنت 

 ال إله إال هو بني الغايل السنة، والذي "قال: عن احلسن البصريو  ماعة حينئذ" ذكره البيهقى وغريه.اجل
                                                           

 .(2/108) دط ، ، مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيابن القيم،  (1)
 (.1/192، )6، طتدمريةالابن تيمية،  (2)
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، فاصربوا عليها رمحكم هللا، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما واجلايف
بدعهم، وصربوا على سنتهم  إترافهم، وال مع أهل البدع يف بقى: الذين مل يذهبوا مع أهل اإلتراف يف

 "كن يفن عمر: بصالة والسالم العليه ال كما قال النيبهبم، فكذلك إن شاء هللا فكونوا"  حىت لقوا ر 
منازلك  فإهنا، فحى على جنات عدن"سبيل، وعد نفسك من أهل القبور الدنيا كأنك غريب أو عابر

ل على بن أىب طالب وقا عود إىل أوطاننا ونسلم؟ى نتر  ولكننا سىب العدو، فهل، األوىل وفيها املخيم
مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن اآلخرة قد ترحلت  "رضى هللا عنه 

 (1)(مل وال حساب، وغدا حساب وال عمل"من أبناء اآلخرة، وال تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم ع
ا هللا النصر وال مل يسألو  أوى الفتية إىل الكهفحني  ألنفاملسلم الصادق يبحث عن الرشد واهلداية، 

ا واجلن  مل   َّٱلََنا ِمْن أَْمراَِن َرَشداً  َربَـَّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة َوَهيِ ئْ  ُّٱٱقالوا :بل  ،وال التمكني فقط الظفر
ْعَنا قـُْرآاًن َعَجًبا  يـَْهِدي ِإىَل الرُّْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلن نُّ  ُّٱٱمسعوا القرآن أول مرة قالوا :  َّٱْشرَِك ِبَرب َِنا َأَحًداِإانَّ مسَِ

َذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِ  فَِإين ِ َقرِيٌب ۖ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوا يل َوإِ ُّٱويف قوله تعاىل: 
السري يف و هو الس داد و  والصواب واحلق طريق اهلدى :الرشد هوسبيل ف َّٱيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ  َوْليـُْؤِمُنوا

ٱ:رد دنهللا أن  ناذا يوصيوهلوتيت خرياً عظيماً وخطواتك مباركة أدك هللا فقد فإذا أرش، اإلجتاه الصحيح
 ،وختتزل الكثري من املعاانة ،ابلرشد ختتصر املراحل َّٱقـَْرَب ِمْن َهَذا َرَشًداَوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن َريبِ  أِلَ ُّٱ
 يطلب مللذلك حني بلغ موسى الرجل الصاحل  َّٱولياً مرشداً ُّٱلك  يكون هللاتتعاظم لك النتائج حني و 

ويف املقابل ملا اتبع الكفار أمر  َّٱِن ممَّا ُعلِ ْمَت ُرْشًداَهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلِ مَ ُّٱٱمنه إال أمراً واحداً هو:
فجعل  الغي والضالل،: مسلكه ومنهجه وطريقته يف َأيْ  َّٱفَاتَـّبَـُعوا أَْمَر ِفْرَعْونَ ُّٱفرعون قال هللا يف حقهم 

د وال هدى، وإمنا ليس فيه رشأي: َّٱوما أمر فرعون برشيدُّٱكما قال سبحانه وتعاىل:  ليس برشيد هأمر 
فإن  و  َّٱبِْئَس الر ِْفُد اْلَمْرُفودُ ُّٱٱٱوٱٱََّوبِْئَس اْلوِْرُد اْلَمْوُروُد ُّٱفكان حقا عليهم ،كفر وعنادو  هو جهل وضالل

 .رةالرشد فإن ه قد هي أ لك أسباب الوصول للنجاح يف الدنيا والفالح يف اآلخهللا إذا هي أ لك أسباب 

كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا، و ، و للهم  هي ئ لنا من أمران رشداً ا
 ني.، فإنك نعم املوىل ونعم النصري واحلمد هلل رب العاملواجعلنا من الراشدين

                                                           

  .( 1/71)  دط ، ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانبتصرف، ابن القيم،  (1)
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  : النتائج

وصحبه أمجعني وبعد:  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على حممد وعلى آله
 :املتواضع فهذه أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث

 إطالقا من أهل السنة ليسوااخلوارج مجيعا على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجا مستقال فأهنم -1

(1)ا يف اإلسالم واجتمعوا على السيفاخلوارج اختلفو -2
  وجيمع كل هؤالء عداؤهم ألهل السنة 

قال ابن حزم يف تعريف أهل  ،ابتفاق األمة اخلوارج ليسوا من علماء املسلمني وال يعتد إبمجاعهم-3
اإلمجاع: "و صفة اإلمجاع هو ما يتعني أنه ال خالف فيه بني أحد من علماء اإلسالم و إمنا نعين بقولنا 
العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعني واتبعيهم وعلماء األمصار وأئمة أهل احلديث ومن 

اهلذيل العالف وال ابن األصم وال بشر بن املعتمر، وال تبعهم رضي هللا عنهم أمجعني ولسنا نعين أاب 
إبراهيم بن سيار، وال جعفر بن حرب وال جعفر بن بشر وال متامة وال أاب عفار وال الرقاشي وال األزارقة 

قال الشوكاين: )قال ابن القطان: اإلمجاع عندان و  (2)والصفرية، وال جهال االابضية وال أهل الرفض" 
قال أصحابنا يف اخلوارج: ال  .م، فأما من كان من أهل األهواء فال مدخل له فيه. قالإمجاع أهل العل

مدخل هلم يف اإلمجاع واالختالف ألهنم ليس هلم أصل ينقلون عنه ألهنم يكفرون سلفنا الذين أخذان 
 . مشعوهب من املضطهدين معوهلذا مل تقم هلم دولة، وإن قامت مل تدم، وكانوا دائما (3)عنهم أصل الدين.(

 ة على اخللق نصر بذاتهاحلجالنصر اليستلزم منه إقامة دولة اإلسالم، فالدعوة إىل هللا وإقامة  -4
 51غافر: َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱٱٱٹٱٹٱٱ

قامة الدولة، فقد قتل كثري من األنبياء عليهم السالم ومل يقيموا إالنصر قد يكون ابحلجة، وال يستلزم 
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱٹٱٹٱٱ ،دولتهم
 قال ابن القيم: "وهذا ألن احلجة تسلط صاحبها على خصمه، فصاحب احلجة ،87البقرة: َّمص

                                                           

 . ( 10/233) دط ، ، شرح السنةالبغوي،  (1)
 . ( 1/12) دط ، ، مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقاداتابن حزم،   (2)
 . ( 1/214)  دط ، ،إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاين،  (3)
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له سلطان وقدرة على خصمه وإن كان عاجزا عنه بيده، وهذا هو أحد أقسام النصرة اليت ينصر هللا هبا 
 .تبتلى مث تكون هلم العاقبةاحلرب سجال ودول، فكذلك الرسل ف (1)رسله واملؤمنني يف الدنيا"

  ن اخلوارج األول كانواإال أ، والعدوانية قة يف الشراسةر ابألزا ما تكونشبه وأداعش من اخلوارج  -5
 .من أعداء هللا تعاىل واعش يعملون أبفكارهم وتسهيالت الغرب والشرقديعملون أبفكارهم الضالة وال

 

 لنواحي واجلهات.من مجيع اتكالبت األمم علينا  وتعاليم اإلسالم داعش ملا ابتعدت عن احلق-6

خاصة  لى املنطقةذلك عب مما ترك وسببالقيا وأخ فاسدة فكراي وسياسيا ودينيا داعشمليشيات -7
 لدمار والقتل.من جراء ا ينية،مما زعزع القيم الد اإلسالمي عامة،على الفكر و متعددة عظيمة أاثرا سلبية 

لك أصبحوا طعمة ولذ ،على رقبة الشعب كل قبيحالذين يفرضون  يف املنطقة داعش هم الوحيدون  -8
و يف طريقها إىل اهلدوء ما هدأت األمور أ لكل طامع، ووسيلة لتفجري األوضاع وعدم استقرارها، فإذا

  املستعان.الشعب املسكني، وهللا والتجربة هالضحية و  فإن ،وظهر يف األفق بعض املبشرات

أيضا يكفرون مرتكب  قة جهمية ينكرون الصفات ويقولون خبلق القرآن، وهم خوارجاإلابضية هي فر -9
كبريهم م وشيخهم و مرجعهالطيور على أشكاهلا تقع، فجهم هو  ،الكبرية، تشاهبت قلوهبم وكما قيل

 ،  61لبقرة: اٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ِذي ُهَو َخرْيٌ أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو أَْدىَن اِبلَّ  ُّٱالذي علمهم السحر، 

 ب الطاهرة،أهل الصالح ال حيبون األخالق املذمومة والقرآن ال يهتدى به إال القلو  -10

فمعانيه ال يهتدي هبا إال القلوب  )يقصد املصحف( فإذا كان ورقه ال ميسه إال املطهرونقال ابن تيمية: "
ا املالئكة ال تدخل قلبا فيه أخالق الطاهرة، وإذا كان امللك ال يدخل بيتا فيه كلب، فاملعاين اليت حتبه

، ملا فتحوا ابب القياس الفاسد يف العقليات، والتأويل اخلوارجواملقصود أن  (2) " الكالب املذمومة
ما هو أعظم من ذلك من السفسطة نفي الصفات و  جسرا موصال إىلالفاسد يف السمعيات، صار ذلك 

دعاه إىل ما هو شر من البدع يف العقليات، والقرمطة يف السمعيات، وصار كل من زاد يف ذلك شيئا 
 فلله املشتكى وهللا املستعان.، من الدين ابلضرورةإىل إبطال الشرائع املعلومة األمر  هبم منه، حىت انتهي

                                                           

 ( .186، ) 1، ط الفروسية ابن القيم،( 1)

 (  .1/169، )5، طشرح حديث النزولتيمية، ابن ( 2)
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"وذلك  :فقال تسلسل البدع عن هو يتحدثو بن تيمية ال مؤصلخنتم هذا البحث بكالم و  اخلامتة:
ألن اخلوارج احلرورية كانوا أول أهل األهواء خروجا عن السنة واجلماعة؛ مع وجود بقية اخللفاء الراشدين 
وبقااي املهاجرين واألنصار وظهور العلم واإلميان والعدل يف األمة وإشراق نور النبوة وسلطان احلجة 

ث أظهر هللا دينه على الدين كله ابحلجة والقدرة. وكان سبب خروجهم ما فعله وسلطان القدرة؛ حي
أمري املؤمنني عثمان وعلي ومن معهما من األنواع اليت فيها أتويل فلم حيتملوا ذلك وجعلوا موارد 
االجتهاد. بل احلسنات ذنواب وجعلوا الذنوب كفرا وهلذا مل خيرجوا يف زمن أيب بكر وعمر النتفاء تلك 
التأويالت وضعفهم ومعلوم أنه كلما ظهر نور النبوة كانت البدعة املخالفة أضعف فلهذا كانت البدعة 
األوىل أخف من الثانية واملستأخرة تتضمن من جنس ما تضمنته األوىل وزايدة عليها. كما أن السنة 

ع فكل ما قرب كلما كان أصلها أقرب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كانت أفضل. فالسنن ضد البد 
منه صلى هللا عليه وسلم مثل سرية أيب بكر وعمر كان أفضل مما أتخر كسرية عثمان وعلي والبدع 
ابلضد كل ما بعد عنه كان شرا مما قرب منه وأقرهبا من زمنه اخلوارج. فإن التكلم ببدعتهم ظهر يف 

رضي هللا عنه. مث ظهر يف زمن  يلزمانه؛ ولكن مل جيتمعوا وتصري هلم قوة إال يف خالفة أمري املؤمنني ع
علي التكلم ابلرفض؛ لكن مل جيتمعوا ويصري هلم قوة إال بعد مقتل احلسني رضي هللا عنه بل مل يظهر 
اسم الرفض إال حني خروج زيد بن علي بن احلسني بعد املائة األوىل ملا أظهر الرتحم على أيب بكر 

افضة " واعتقدوا أن أاب جعفر هو اإلمام املعصوم. وعمر رضي هللا عنهما رفضته الرافضة فسموا " ر 
واتبعه آخرون فسموا " زيدية " نسبة إليه. مث يف أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية واملرجئة 
فردها بقااي الصحابة؛ كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد هللا وأيب سعيد وواثلة بن األسقع وغريهم؛ 

واجتماع حىت كثرت املعتزلة واملرجئة بعد ذلك. مث يف أواخر عصر التابعني ظهر ومل يصر هلم سلطان 
التكلم ببدعة اجلهمية نفاة الصفات ومل يكن هلم اجتماع وسلطان إال بعد املائة الثانية يف إمارة أىب 

األهواء ملا وهكذا تسلسلت البدع و  (1)العباس امللقب ابملأمون؛ فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عليه "
 .هللا املستعانووظهر فيها علم الضالل فأصبح فيها احلليم حريان  ابتعدت األمة عن نور النبوة

الرد على املخالف ف إن شاء هللا،اخلتام  سكوهو موختامه مسك  وبه أختم، ،ويف اخلتام أعود وأكرر 
تتبع العورات وال تفكها ابلسوءات وال طلبا للنزال وال ابتغاء يف اجلدال وال نصرة ألنظمة يف  احبليس 

                                                           

 . (28/489)  دط ، ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
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ورمحة أبهل البدع  من ابب النصح وإظهارا للحق الباطل وال خذالان للقائمني يف وجه الصائل وإمنا هو
 لكم أخا رأيتم ذاإ " :رضي هللا عنه قال عمر ألن املسلم مرآة أخيه، ،وشفقة عليهم للرجوع إىل احلق

حىت تضع احلرب (1("عليه للشيطان عوان تكونوا وال عليه، يتوب أن هللا وادعوا ووفقوه، فسددوه، زلة زل
ولو أان كلما أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ قال الذهيب: " ،والفنت واالختالف أوزارها

منهما وال من هو أكرب مندة وال ابن نصر ملا سلم معنا ال ابن عليه وبدعناه وهجرانه قمنا ه مغفورا ل
معىن لطيف  اوهن(2)"فنعوذ ابهلل من اهلوى والفظاظةالرامحني وهو أرحم احلق وهللا هو هادي اخللق إىل 

من وجه مستحقون ما قاله الشافعي : )ويعلم العليم أهنم ويقول ابن تيمية وهودي إليهملن أتمله يف الدعوة 
حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا ابجلريد والنعال، ويطاف هبم يف القبائل والعشائر، »حيث قال: 

آخر إذا نظرت إليهم بعني ومن وجه « ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكالم 
وما أوتوا   رمحتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاءعليهم، والشيطان مستحوذ عليهم  واحلرية مستوليةالقدر 

 مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱ زكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا مسعا وأبصارا وأفئدة

 26األحقاف:  َّ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس
ومن كان عليما هبذه األمور: تبني له بذلك حذق السلف وعلمهم وخربهتم، حيث حذروا عن الكالم 

 (3)أن من ابتغى اهلدى يف غري الكتاب والسنة مل يزدد إال بعدا(وهنوا عنه، وذموا أهله وعابوهم وعلم 
 لعثرة يتوجع" صادق الناصحفاملؤمن المن أنفسهم،  أرحم وألطف أبهل البدع فأهل السنة واجلماعة

من  (4)"وإانبته قلبه رقة على دليل فهو به، يشمت وال هبا عثر الذي هو كأنه  حىت عثر، إذا املؤمن أخيه
 نإ، (6)ألن هناك نصحة وهناك غششة، (5)"سرته ويهتك أخاه فيستغضب" ،أخيه سوءة يواري ابب
فهي  الرد على املخالف آكد،ن النصح واجب وإظهار احلق الزم و لك، علنوأ ذاعأ  شرا نوإ ،دفن خريا

فيكون نقد  (7)"األخرى  إحدامها تغسل كاليدين  للمؤمن املؤمن فإن " واجبة دينية وضرورة اجتماعية
                                                           

 . (4/97) دط ، ،حلية األولياء وطبقات األصفياءأبو نعيم، (  1)
 (11/27)  دط ، ،سري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 ( 1/555)  دط ، ،الفتوى احلموية الكربىابن تيمية،  (3)
 (1/435) دط ، ، نستعني مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايكابن القيم،  (4)
 .    (1/225)،  7ط، جامع العلوم واحلكم ابن رجب،  (5)
 .(6/150) دط ، ، الفتاوى الكربى( ابن تيمية، 6)
 . (28/53) دط ، ، جمموع الفتاوىابن تيمية،  (7)
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بل من اجلهاد يف سبيل هللا، وهي من أفضل األعمال عند هللا،  وهو معىن الدين النصيحة،ال نقض 
 والسنة الكتاب خيالف طريقا يسلك أو والسنة الكتاب ختالف عقائد إىل يدعو مبتدعا كان  إذا"أماو 

 يكون أن جيب كله  وهذا ويعلموا، ضالله ليتقوا للناس أمره بني بذلك الناس الرجل يضل أن وخياف
 يف وقصده للنصح مظهرا مبساوئه فيتكلم ،الشخص هلوى ال تعاىل هللا وجه وابتغاء النصح وجه على

عسى أن تكون وجهتنا جلمع ف (1)"الشيطان عمل من فهذا منه واستيفاؤه الشخص يف البغض الباطن
ال يعين أنه هو احلل  د،حهذا حل واو  ،هديف من البحثهو وهذا  (2)هذا اليوم األيوميف الكلمة خاصة 

ويصرب على ما  قدر طاقته،بيف حدود الشرع و  يدعو، فكل يف جماله هناك حلول أخرىبل الوحيد، 
نزل شدة، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من م"  لكن إمنا مع العسر يسرانإن ذلك من عزم األمور،  أصابه،

لن يدوم والشدة لن تطول والصرب مجيل  والعسر (3) "وإنه لن يغلب عسر يسرين ،جيعل هللا له بعده فرجا
الدنيا كلها قليل، والذي  "بد للقيد أن ينكسروال والليل يتبعه فجر والدعاء عبادة والبد لليل أن ينجين

بقي منها قليل، والذي لك من الباقي قليل، ومل يبق من قليلك إال قليل، وقد أصبحت يف دار العزاء، 
فقد يطول األمل ولكن سيأيت األمل إبن هللا  (4)"نفسك، لعلك تنجو ر اجلزاء، فاشرتوغدا تصري إىل دا

يومئذ حيث ، يفرح املؤمنون بنصر هللا وعندهاويسؤلونك مىت هو، قل عسى أن يكون قريبا، تعاىل، 
 وهو يهدي السبيلوهللا من وراء القصد دقهم يف إصالحهم ما استطاعوا إىل ذلك، ينفع الصادقني ص

 88 هودَّ خم حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك  جك مق حق مف ُّٱقال تعاىل:

 ناراب ... ولو أنه رجل من احلبشاــــــــــــــــال خترجن على األمام حم"

 خر البلدانآة ... فاهرب بدينك ــــــــــــــــــــــــــومىت أمرت ببدعة أو زل 

 (5)" الدين رأس املال فاستمسك به ... فضياعه من أعظم اخلسران 

                                                           

 . (4/477) دط ، ، الفتاوى الكربىابن تيمية،  بتصرف بسيط( 1)

 . ( 2/1067) دط ، ، املعجم الوسيط إبراهيم،قصدي يـَْوم أيوم َطوِيل َشِديد. انظر  (2)
  .رضي هللا عنهم أبو عبيدة بن اجلراح، إىل عمر بن اخلطاب هكتب (3/633)(1621 ،) 1، ط ملوطأمالك، ا(  3)
 (.8/330،) 3ط سري أعالم النبالء،( الذهيب،  4)
 (1/43،)1ط، القصيدة النونية القحطاين،(  5)
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هادة أنت حتكم بني اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والش
دي من تشاء إىل صراط إنك هتملا اختلف فيه من احلق إبذنك عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدان 

رينا اللهم وأاملغفرة،  هلتقوى وأ، أنت أهل الا حنن أهله وعاملنا مبا أنت أهلهاللهم ال تعاملنا مب، مستقيم
على احلق واهلدى وأن  تناع كلممجت أنو رزقنا اجتنابه، يرينا الباطل ابطالً وأن وأاحلق حقًّا ويرزقنا اتباعه 

  وكل صاحب بدعة هالكة، عةاللهم عليك ابخلوارج املارقة والشيعة الشنينصر املسلمني، تعز اإلسالم و ت
ايعهم واألمركان شكما نسألك أن تدمر اليهود ومن أيدهم والنصارى ومن نصرهم والشيوعيني ومن 

وشر كل ذي شر  فنت،قينا شر التفظ لنا ديننا وأمننا، وأن حتوأن واجملوس ومن جمدهم ومن مكنهم 
 .واء السبيلنا وإايهم سديهتفيه خري اإلسالم واملسلمني، وأن إىل ما  الدعاةوفق توعدو وحاسد، وأن 

 (1) :وأخريا وليس آخر

ُيْسَتَدلُّ َعَلى َعْقِل الرَُّجِل بـَْعَد » : اَلَل ْبَن اْلَعاَلِء، يـَُقولُ عن هِ قد قيل قدميا من ألف فقد استهدف ف
ْنَساُن يف ُفْسَحٍة » وعن أيب َعْمرِو ْبَن اْلَعاَلِء قال : « َمْوتِِه ِبكتٍب َصنـََّفَها َوِشْعٍر قَاَلُه وَِكَتاٍب أَْنَشَأُه  اإْلِ

َواِه النَّاِس َما ملَْ َيَضْع ِكَتااًب َأْو يـَُقلْ  : َوَأْخرَبَين َأيب َعْن قَاَل اْلَعْسَكرِيُّ « ِشْعرًا  ِمْن َعْقِلِه َويف َساَلَمٍة ِمْن أَفـْ
 ِكَتااًب فـََقِد اْسَتْشَرَف لِْلَمْدِح َوالذَّمِ ، فَِإْن َأْحَسَن َمْن َصَنعَ »أَبِيِه قَاَل: قَاَل َأمْحَُد ْبُن َأيب طَاِهٍر قَاَل اْلَعتَّايبُّ: 

وقال حيي ابن  (2)«"انٍ َوِإْن َأَساَء فـََقْد تـََعرََّض لِلشَّْتِم َواْستـُْقِذَف ِبُكلِ  ِلسَ  لِْلَحَسِد َواْلِغيَبةِ  فـََقِد اْستـُْهِدفَ 
وهذه العبارات (3)ل شعرا أو يصن ف كتااب"ه ما مل يقخالد الربمكي:" ال يزال الرجل يف فسحة من عقل

وغريها كثرية بل أكثر من إن حتصى نراها منتشرة يف الكتب قدميا وحديثا ولكنهم مل يقصدوا التقليل 
قال: " وقيل للعت ايب: هل تعلم  هلذا ذكر ابن عبد ربهو اإلنصاف من الكتابة ولكنهم قصدوا العدل و 

عيب فيه ال ميوت أبدا، وال سبيل إىل الس المة من ألسنة العام ة أحدا ال عيب فيه قال: إن  الذي ال 
وقال أيضا: من قرض شعرا أو وضع كتااب فقد استهدف للخصوم واستشرف لأللسن، إال عند من نظر 

 (4)فيه بعني العدل، وحكم بغري اهلوى، وقليل ما هم "

                                                           

 ،)ابألمهية( وليس آخرا )ابلرتتيب( أعين أخريا (1)
 .( 2/383) دط ، ، اجلامع خلالق الراوي واداب السامعذكره اخلطيب البغدادي يف  (2)
   . ( 11/1)،  1، ط معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديبايقوت،  (3)
 ( .1/5)،  1، ط العقد الفريد املؤلفابن عبد ربه، (4)
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  :توصياتال

 مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ :قال تعاىل

َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: و  104آل عمران:  َّ ىي ني
َن ُسنَِّتِه َويـَْقَتُدو َما ِمْن َنيبٍ  بـََعَثُه هللاُ يف أُمٍَّة قـَْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه ِمْن أُمَِّتِه َحَوارِيُّوَن، َوَأْصَحاٌب أَيُْخُذوَن بِ »

َا خَتُْلُف ِمْن بـَْعِدِهْم ُخُلوٌف يـَُقوُلوَن َما اَل يـَْفَعُلوَن، َويـَْفَعُلوَن َما اَل يـُْؤَمُرونَ  ، َفَمْن َجاَهَدُهْم أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإهنَّ
َو ُمْؤِمٌن، َولَْيَس َورَاَء َذِلَك بَِيِدِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِِلَسانِِه فـَُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فـَهُ 

ميَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  (1)«ِمَن اإْلِ
بـَلِ ُغوا َعينِ  »: قَالَ َوَسلََّم َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه و   

 :وعلى هذا أوصي مبا يلي واحلديث فيه تكليف وتشريف وختفيف (2)« َوَلْو آيَةً 

 .الصرب على األذى ، ولعملالصدق يف القول وا، و التسلح ابلعلم النافعو  ،العلنتقوى هللا يف السر و -1

 .ألخالق احلسنةالتحلي ابو  األعمالاألقوال و اإلخالص هلل وحده يف مجيع -2

  مجيع اخللققول احلق على و  أنواعه التوحيد أوال مث االعتناء به وحماربة الشرك جبميعو  الدعوة إىل هللا-3
 .ني قربوا من الشيطانوطريق املؤمن فكلما بعدوا عن هللا ورسوله ابليت هي أحسن لليت هي أقوم،

 اخلزعبالتو  النفسانية واخلرافات واحملداثت سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وحماربة البدع إحياء-4
مات على اإلسالم والسنة، مات ملروذي:قلت أليب عبد هللا: من اقال ، حوال شيطانيةاألبهتانية، و ال

 .هلمحاال خيف عنهم ون لامالعالعاملون  وأما (3)قال: اسكت، بل مات على اخلري كلهف على خري؟

 كان  وأين كان  حيث للحق متبع له حمكم للدليل طالب العلم أويل من واحد برجل ظفرت فإذا -5
سنشد من ابب  (4)ويعذرك. خيالفك فإنه خالفك ولو األلفة، وحصلت الوحشة زالت كان  من ومع

 .عضدك أبخيك

                                                           

 .اإلميان من املنكر عن النهي كون  بيان ابب، اإلميان  كتاب(  1/69( )50)  دط ، ،صحيح مسلممسلم،  (1)
 .إسرائيل بين عن ذكر ما ابب، األنبياء  أحاديث كتاب(  4/170( )3461) دط ، ، صحيح البخاريالبخاري،  (2)
 .( 11/296) ، 3ط ،سري أعالم انبالءالذهيب، (  3)
 .(3/307) دط ، ،إعالم املوقعنيابن القيم، (  4)
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 الوخيمة، طريقته عن رغبتك وذنبك حجة، بال يبدعك أو ويكفرك حجة بال خيالفك الظامل واجلاهل-6
 من واحد بشخص يعدلون ال منهم املؤلفة اآلالف فإن الضرب، هذا بكثرة تغرت فال الذميمة، وسريته

 (1).منهم األرض مبلء يعدل العلم أهل من والواحد العلم، أهل

إذا تفرق القوم فسدوا وأهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، ، "فاجتماع على الكلمة ووحدة الصف-7
  (2)" فإن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب

 (3)فرحم هللا عبدا لزم احلذر واقتفى األثر، ولزم اجلادة الواضحة، وعدل عن البدعة الفاضحة "" -8

يكون عاملا بواقع الناس وأحواهلم، وإال كان يف األمة ما يفسد أكثر مما يصلح، فعلى الداعي أن  -9
من مل يعرف الواقع يف اخللق والواجب يف الدين مل يعرف أحكام هللا يف عباده وإذا مل قال ابن تيمية: "

 (4)"يعرف ذلك كان قوله وعمله جبهل ومن عبد هللا بغري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح

ومن سلك غري طريق سلفه قال ابن قدامة املقدسي: "أحكم، ريقة السلف أعلم وأسلم و ط -10
فاتقوا هللا تعاىل وخافوا على  ومن مال عن السنة فقد احنرف عن طريق اجلنة، أفضت به إىل تلفه

وما بعد اجلنة إال النار وما بعد احلق إال الضالل وال بعد السنة إال ، أنفسكم فإن األمر صعب
                               .(5)" وقد علمتم أن كل حمدثة بدعة فال تتكلموا يف حمدثة والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، البدعة

فإن أصبت فمن هللا وحده فله احلمد والشكر واحلمد هلل  ليه أنيبإإال ابهلل عليه توكلت و وما توفيقي 
إليه واحلمد هلل إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأستغفره وأتوب و  الصاحلات الذي بنعمته تتم
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله ورضي هللا عن صحابته أمجعني، وعن  على كل حال

 إبحسان إىل يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك اي أرحم الرامحني التابعني، ومن تبعهم
 وآخر املرسلنيوسالم على  أن ال هللا إال أنت أستغفرك وأتوب إليك شهدأوسبحانك اللهم وحبمدك 

 .دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

                                                           

 .نفس املرجع الذي قبله(  1)

 . (3/421) دط ، ،جمموع الفتاوى  ابن تيمية،( 2)
 (.1/364، دط ، )اإلابنة الكربىابن بطة،  (3)
 .(2/305، ) 1، طجامع الرسائلابن تيمية، (  4)
 ( .70،) 1، طحترمي النظر يف كتب الكالماملقدسي،  (5)
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 :الفهارس

 يةت القرآناياآلفهرس أوال: 

 الصفحة اسم السورة ت القرآنفهرس آاي 
َط ٱۡلُمۡستَِقيمَ   ُّٱ َرَٰ  1 الفاحتة 6الفاتحة:  َّ يي ٱۡهِدنَا ٱلص ِ
 1 الفاحتة 7الفاتحة:  َّ  رئ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 5 البقرةٱ26البقرة:  َّ ني مي زي ري ٰى ُّ
 8 البقرة 4٩البقرة:  َّ يه يم ىم  ُّٱ
10٩البقرة:  َّ يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق ُّٱ  17 البقرة 
 18 البقرةٱ115البقرة:  َّ  زي ننمن زن رن مم ام  يلىل مل يك ُّٱ
120البقرة:  َّ ِّ يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ  19 البقرة 
 23 البقرةٱ146البقرة:  َّ ين ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 137 البقرةٱ148البقرة:  َّ يب  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ
 216 البقرة 1٩1البقرة:  َّ ٌّ ىل مل خل ُّٱ
 155-95 البقرة  2البقرة:  َّ رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ
217البقرة:  َّ خب يلىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ُّٱ  201 البقرة 
 224 البقرة 286البقرة:  َّ  مي مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ
 232 آل عمران  26آل عمران:  َّ زي ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ
 46 آل عمرانٱ106آل عمران:  َّ حط جخمح  جح مج حج مث ُّٱ
 154 آل عمران  106آل عمران َّ حط حص مس ُّٱ
 163 آل عمرانٱ170 – 16٩آل عمران:  َّ زي منزن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ

 51 آل عمران 1٩2آل عمران:  َّ حج حتجت هب مب خب حب جب ُّٱ
 148-147-146 النساءٱ 42النساء:  َّ زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ
 147 النساء 42النساء:  َّ زي يل  ىل مل ُّٱ
 147 النساء  56النساء:  َّ ين ىن نن ُّٱ
 147 النساء  58النساء:  َّ مق حق  مف ُّٱ
 252 النساء ٱٱ35النساء ٱَّمل يت ىت نت مت زت  رت يب ىبُّٱ
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 222 النساء  5٩النساء:  َّ  هب جمهل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ
 214 النساء 77النساء:  َّ مح ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 219 النساء 78النساء:  َّ حن جن مم  خم حم جم هل مل  ُّٱ
 237 النساء 7٩النساء:  َّ  مش مبهئ مئ هي  مي خي حي جيٰه مه جه هن من خن ُّٱ
 147 النساء ٩6النساء:  َّ يب ىب نب مب زب ُّٱ
 127 النساء  158النساء:  َّ ين  رنمم ام يل ىل ُّٱ
 123 النساء 164النساء:  َّ نب مب  زب رب يئ ُّٱ
 22-21 النساء 171النساء: َّىق حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  217 املائدة   3المائدة َّ مك رثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ
 111 املائدة 64المائدة:  َّ  هس جكمق حق مف خف حف جف ُّٱ
 252 املائدة ٩5المائدة:  َّ  حم جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ
 111 املائدة 116المائدة:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ُّ
 254 املائدة   118المائدة:  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  حقمف خف حف جف ُّٱ
 148-147 األنعام  23األنعام:  َّ هت مت خت حت جت ُّٱ
  األنعام    45األنعام:  َّ  جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 202 األنعام  54األنعام:  َّ ىب ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ  ُّٱ
  األنعام  62األنعام:  َّ نث  متزت رت يب ىب نب مب ُّٱ
 134 األنعام 103 األنعام: َّ  ٍّ ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ
 246 األنعام  11٩األنعام:  َّ  ُّ ٰذيي ىي مي  خي حي جي ُّٱ
 99 األنعامٱ121األنعام:  َّ  ىل مل يك ىك مك ُّٱ
 231 األنعام 12٩األنعام:  َّ حج خت حت جت هب مب ُّٱ
  األنعام 12٩األنعام َّحج مث هت مت ُّٱ
 89 األنعام  153األنعام:  َّ يف يبىب نب مب زب رب ُّٱ
 94 األنعام 15٩األنعام:  َّ يف نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ
 165 األعراف  8األعراف:  َّ زي زنرن مم ام ُّٱ
 179 األعراف   12األعراف:  َّ ىه مه جه ين  ىن من خن حن جن يم ُّٱ
 164 األعراف 16األعراف:  َّ ىت نت مت  زت رت ُّٱ
 252 األعراف 32 األعرافٱَّيب ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ
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 134 األعراف  143األعراف:  َّ  حل مخ جخ مح جحمج حج مث هت مت ُّٱ
 202 األعراف  156األعراف:  َّ ّٰ خي حي  جي يه ُّٱ
 107 األعراف 180األعراف:  َّ نت ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
 215 األعرافٱ1٩٩ٱاألعراف:  َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ
 216 األنفال 36األنفال:  َّ ىق مث رتيب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ
 225 األنفال  46األنفال:  َّ ين  ىممم خم حم جم يل ُّٱ
10التوبة:  َّ  يل ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ  210 التوبة 
 216 التوبة 2٩التوبة:  َّ رن ىت نت مت زت رت يب  ىب نب ُّٱ
 213 التوبة 41التوبة  َّجه يمىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 154 التوبة ٱ 58التوبة:  َّ يث يب ىب  نب مب زب ُّٱ
 216 التوبة 73التوبة:  َّ من  ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 67 التوبةٱ  103التوبة  َّٱهئ  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ
 240 التوبة 105التوبة:  َّ جف خص  حص مس خس حس جس ُّٱ
ٱ11٩التوبة:  َّ يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

  62يونس:  َّ جن  يم ىم مم خم حم جم ُّٱ

 التوبة
 يونس

 
 

 254 هود  31هود:  َّ ىل ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ
 132-131 هود 44هود:  َّ خل خكحك جك مق ُّٱ
 205 هود  114هود:  َّ جح هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ
 252 يوسف 40يوسف:  َّ رن يث ىث نث مث ُّٱ
 240 الرعد 11الرعد  َّخض  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّ
 254 إبراهيم 36إبراهيم:  َّ مبزب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 58 احلجر 75الحجر:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
  215 احلجر ، ٩4الحجر:  َّ يه ىه مه  جه ين ىن من ُّٱ
 250 اإلسراء 15اإلسراء:  َّ مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ
 233 اإلسراء 16اإلسراء:  َّ مل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 205 اإلسراء  85اإلسراء:  َّ حل حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّٱ
43النحل:  َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ُّٱ  77 النحل 
 203 النحل 125النحل:  َّ حس حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
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 210-205 النحل 127 – 126النحل:  َّ مل  خضحض جض مص خص حص مس خس ُّٱ
 146 الكهفٱ5الكهف: َّىه مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم ُّٱ
 45 الكهفٱ 103الكهف:  َّني ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ
 22 الكهف       64الكهف:  َّ ىئ نئ مئ ُّٱ
 164 مرمي 58مريم:  َّ جئ ىف يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ
 164 مرمي  85مريم  َّ زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ
 124-123 طه     5طه:  َّ يف ىف يث ىث ُّٱ

127-131 
 75طه:  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ُّٱ

  108طه:  َّ جت  هب مب خب حب ُّٱ

 طه
 
 طه

173 
 

147 
 136 األنبياء 23األنبياء:  َّ مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ
 164 األنبياء  102األنبياء:  َّ جن يلىل مل خل ُّٱ
 202 األنبياء 107األنبياء:  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱ
 173 األنبياء ٩4األنبياء:  َّ رب مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 215 احلج  3٩الحج:  َّ حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱ
 204 احلج 78الحج:  َّ  جك حتجت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱ
 132-131 املؤمنون  28المؤمنون:  َّ ين  حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 147-146 املؤمنون   101المؤمنون:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
 259 لنور 63: النورَّمم يك ىك مك  لك اك يق ىق يفُّٱ
 248 الشعراء  8 الشعراءَّزن رن مم ام يل  يكملىل ىك مك لك اكيق ىق يف ىفُّٱ
 254 الشعراء 113 – 111الشعراء:  َّ ين لك هش مش هس مس ُّ
 141 القصص  88القصص:  َّ  ٰى زنرن مم ُّٱ
 240 العنكبوت 3 – 1العنكبوت:  َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ
 238 العنكبوتٱ38العنكبوت:  َّ  مغ مصخص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ
 238 العنكبوتٱ 40العنكبوت:  َّ ىب نب ُّٱ
 122 العنكبوت 43العنكبوت:  َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱ
 127 لسجدةا  4السجدة:  َّ ىث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب  ُّٱ
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 127 لسجدةا  5السجدة:  َّ من ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ
 51 لسجدةاٱ  20السجدة:  َّ  هل مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ
 116 لسجدةا 24السجدة  َّ يت زترت يب ىب  نب مب زب رب ُّٱ
 252 ألحزابا 6األحزاب:  َّ  لك  خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ُّٱ
 165 يس  54يس:  َّ  خي من خن  حن جن ُّٱ
  146 الصافاتٱ  27الصافات:  َّ ين ىن من خن  حن جن ُّٱ
 108 الزمر 67الزمر:  َّ  لك جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ُّٱ
 147 الزمر   68الزمر:  َّ مي  خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ُّٱ
 107 غافر  16غافر:  َّ  هل لك خك ُّٱ
 107 غافر 16غافر:  َّ  هل مل خل حل ُّٱ
 128 غافر 37 – 36غافر:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّٱ
 147 فصلت    ٩فصلت:  َّٱمب جئ يي ىي  نيُّ
 147 فصلت 11فصلت:  َّ  خف  حض جض مص خص حص مس ُّٱ
 147 فصلت  11-٩فصلت:  َّ  مب جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ
 122-140 الشورى 11الشورى:  َّ خي حي جي  يه ىهمه جه ين ُّٱ

112-97 
 237 الشورى  30الشورى:  َّ هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل ُّٱ
 210 الشورى 40الشورى:  َّ مخ حجمث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب ُّٱ
 158-159 الشورى .52الشورى:  َّ ٌّ  حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 131-132 الزخرف  13الزخرف:  َّ يب  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
 252 الزخرف 58الزخرف:  َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱ
 179 ألحقافا 3األحقاف:  َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّٱ
 249 ألحقافا 26األحقاف:  َّ جغ مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج ُّٱ
 209 حممد  4 :محمد َّ مئ رث يت ىت نت مت زت ُّٱ
 240 حممد  7محمد:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت ُّٱ
 48 الفتحٱ2٩: الفتح َّ  يف حنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ
 48-115 الفتح  18الفتح:  َّ زي ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ُّ
 259 احلجرات 2الحجرات:  َّ مث حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
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-35-32-23 احلجرات  ٩الحجرات:  َّ مح  ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّٱ
216 

 254 احلجرات 12الحجرات:  َّ رئ  حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 216 احلجرات 15الحجرات:  َّ خس خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱ
 255 الذارايت ٩ – 8الذاريات:  َّ من خن  حن جن يم ىم مم خم ُّٱ
 147 الطور  25الطور:  َّ حج  مث هت مت خت حت ُّٱ
 136-111 الرمحنٱ27الرحمن:  َّ رت مب زب  رب  ُّٱ
 241 الرمحنٱ2٩الرحمن:  َّ لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱ
 259 الواقعة 46الواقعة:  َّ جك مق حق مف  خف حف ُّٱ
 131-130 احلديد 4الحديد:  َّ ىئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ
 48 احلديد  10الحديد:  َّ هي حلجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ
 165 احلديد 25: الحديد َّ ٍّ  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 46 اجملادلة   17المجادلة:  َّ خص حص مس خس ُّٱ
 154 احلشر  7الحشر: َّ  هب حئجئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱ
 154 احلشر 7الحشر:  َّ  هب  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 165 املمتحنة  3الممتحنة:  َّ ري منزن رن مم امُّ
 244 املمتحنة 5الممتحنة َّ  هن من خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جل مك ُّٱ
 216-49 الصف     8الصف:  َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث ُّٱ
 216-49 الصف    ٩ الصف َّ يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ  
11 – 10الصف:  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ  213 الصف 
 128 امللك  16الملك:  َّ يب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ
 138-134 القلمٱ42القلم:  َّ  مي هش مش هس مس ُّٱ
 147 احلاقةٱ1٩الحاقة:  َّ ري ٰى ين ىن ُّٱ
 80 نوح 27نوح:  َّ حم جم  هل َُّّٱ جك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱ
 163 القيامة    30 - 2٩القيامة:  َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ  ُّٱ
23 – 22القيامة:  َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ  71 القيامة 
 210 اإلنسان   8اإلنسان:  َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ
 147 املرسالت  35المرسالت:  َّ زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
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 147 النازعات 30النازعات:  َّ ام يل ُّٱ
 147 النازعات 30- 27النازعات:  َّ ام يل -إلى قوله  - ىث  نث مثزث رث ُّٱ
 65 النازعات  45النازعات:  َّ من خن حن  جن مم خم ُّٱ
 260 املطففني 14المطففين:  َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّٱ
 111 الفجر 22الفجر:  َّ مم خم حم جم هل مل ُّٱ
 173 البلد ٩ – 8البلد:  َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ
 158 الضحى  7الضحى:  َّ حئ جئ  يي ىي ُّٱ
 217 النصرٱ1النصر:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

        

 حاديثفهرس األَثنيا: 

 الصفحة                         الراوي                                        احلديث

يُن النَِّصيَحةُ   8....................عن متيم الداري..........................الدِ 

ُكْم َواْلغُُلوَّ    18.....................عن ابن عباس............................ِإايَّ

 18...............َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ عن .......................َهَلَك اْلُمتَـَنطِ ُعونَ 

ُدوا  18................َسْهِل ْبِن ُحنَـْيفٍ َعْن .............................اَل ُتَشدِ 

  26.......................َعْن َأيب ُهَريْـَرةَ ....................َمْن َخرََج ِمَن الطَّاَعةِ 

 27................عن أيب سعيد اخلدري.......اْلُمْسِلِمنيَ  مَتُْرُق َمارَِقٌة ِعْنَد فـُْرَقٍة ِمنَ 

 28..............َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمر...اِس َزَمانٌ ِه لََيْأِتنَيَّ َعَلى النَّ َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيدِ 

 27.................عن أيب سعيد اخلدري.........حَيِْقُر َأَحدُُكْم َصالََتُه َمَع َصاَلهِتِمْ 

 27،56،104..............ايب طالبعن َعِليٌّ ابن .....مَيْرُُقوَن ِمَن اإِلْساَلِم َكَما مَيُْرُق السَّْهمُ 
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 27...........................عن أيب بكرة........َلْو يـَْعَلُم اجْلَْيُش الَِّذيَن ُيِصيُبوهَنُمْ 

 34..................عن َعِليٌّ ابن ايب طالب....................ِإنَّ اْبيِن َهَذا َسيِ دٌ 

 35،45،67،104..............عن َعِليٌّ ابن ايب طالب............ُهمْ َفأَيـَْنَما َلِقيُتُموُهْم فَاقـْتـُُلو 

تـَُلنـَُّهْم قـَْتَل َعادٍ   35.....................عن أيب سعيد اخلدري.......لَِئْن أَْدرَْكتـُُهْم أَلَقـْ

 32....................َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ .........................َوْيَح َعمَّارٍ 

 35....................َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ ......َما ِمْن َنيبٍ  بـََعَثُه هللاُ يف أُمٍَّة قـَْبِلي

 39.....................عن جابر ابن عبد هللا...َويـَْلَك َوَمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ َأُكْن أَْعِدلُ 

 40.............................َعْن َأيب بكرة......هللِا يف اأَلْرضِ َمْن أََهاَن ُسْلطَاَن 

 41............................َعْن َأيب َسِعيدٍ ......َكِلَمَة َحق ٍ أَْفَضُل اجلَِْهاِد َمْن قَاَل  

 41.....................َعْن ِعَياِض ْبِن َغْنمٍ ....َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه َنِصيَحٌة ِلِذي ُسْلطَانٍ 

 41......................َعْن ِعَياِض ْبِن َغْنمٍ ........َمْن أَرَاَد َأْن يـَْنَصَح ِلِذي ُسْلطَانٍ 

 42..................عن عبادة بن الصامت.................ِإالَّ َأْن تـََرْوا ُكْفرًا بـََواًحا

 46.......................أوىفَعْن ابن أيب ...............أال إهنم كالب أهل النار

 50..................َعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِي ِ ......................ِسيَماُهْم التَّْحِليقُ 

يَنارِ   55..........................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ .....................َتِعَس َعْبُد الدِ 

 56......................عن أنس بن مالك......................لَِئْن َأاَن أَْدرَْكتـُُهمْ 

 60........................ن مالكعن أنس ب...هلل عبادا يعرفون الناس ابلتوسم إن
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ُتُه: ُكْنُت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع بِهِ   60....................... َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ....ِإَذا َأْحبَـبـْ

 66..................َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِي ِ ....................ذه األمةخيرج يف ه

ْساَلمِ   69..........................َعِن اْبِن ُعَمرَ ..................يـَْقتـُُلوَن أَْهَل اإْلِ

 101............عن َأْوَس ْبَن َأيب َأْوٍس الثَـَّقِفيَّ ...............إن هللا يرضى لكم ثالاث

 104،224.......................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ...............أَيْيت يف آِخِر الزََّماِن قـَْومٌ 

 102،109،243......................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ .................أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاسَ 

 108..........................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ .........................اَل يـَْزين الزَّاين 

ُ ِإىَل َرُجَلنْيِ   120..........................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ................َيْضَحُك اَّللَّ

 120........عن معاوية ابن ايب احلكم السلمي............................؟ أَْيَن هللاُ 

 135...........................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ....................ِإنَّ ميَِنَي اَّللَِّ َمأْلَى

 164....................َعْن ِعْراَبِض ْبِن َسارِيَةَ .......................فـََعَلْيكم ِبُسنَّيِت 

 211.....................َمَر ابن اخلطابعُ ...............عن َفَمْن أَرَاَد ِمْنُكْم حُبُْبوَحةَ 

َيانِ  ْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ
ُ
 211............................عن أيب موسى...........ِإنَّ امل

 212..............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ..............يـُْنَصُب ِلُكلِ  َغاِدٍر ِلَواءٌ 

 213ء...........................َعْن َأيب الدردا...ْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِ َيامِ َأاَل ُأْخربُُكْم أبَِ 

 214...............................َعْن َأيب َذر ٍ .........ِمي َرُجٌل َرُجاًل اِبلُفُسوقِ الَ يـَرْ 

 218........................َمْسُعودَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ........عن َوِإنَّ أَبـَْغَض اْلَكاَلِم ِإىَل هللاِ 
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 219.........................َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن اأْلَْسَودِ ......ِإنَّ السَِّعيَد َلَمْن ُجنِ َب اْلِفنَتَ 

 228..................................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ...................ِإنَّ َفَساَد أُمَّيِت 

 229....................................عن َعاِئَشةَ ..................اَي َعاِئَشةُ َمْهاًل 

يِن ِإىَل اَّللَِّ   230.....................................عن َعاِئَشةَ .............َأَحبُّ الدِ 

 230..............................عن أنس بن مالك........فـََيْشَربُوا ِمْن أَْلَباهِنَا َوأَبـَْواهِلَا

 231................................عبد هللا بن جعفر...............اَل مَتْثـُُلوا اِبْلبَـَهائِمِ 

 231.............................َعن بـَُرْيَدة بن اخلصيب.....اُْغُزَوا ِبْسِم اَّللَِّ يف َسِبيِل اَّللَِّ 

بُوا ِبَعَذاِب   232....................................عن ابن عباس...........اَّللَِّ الَ تـَُعذِ 

 233....................................عن ابن عباس...........ْن َبدََّل ِديَنُه فَاقـْتـُُلوهُ مَ 

 234.....................................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ........َلَقْد مَهَْمُت َأْن آُمَر َرُجاًل 

 235....................َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَاٍر اْلُمَجاِشِعي ِ ...........أََمَرين َأْن ُأَحر َِق قـَُرْيًشا

ُتُكْم اِبلذَّْبحِ   235................... ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاصَعْن َعْبِد اَّللَِّ .................ِجئـْ

 234،237..........................عن أيب عزيز بن عمري........َخرْيًااْستَـْوُصوا اِبأْلَُساَرى 

 238.....................................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ..........َمْن قـََتَل نـَْفَسُه حِبَِديَدةٍ 

 240....................................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ .........َوالَِّذي نـَْفُس حُمَمٍَّد بَِيِدهِ 

 241...............................عن أنس بن مالك..............رِِكنيَ َجاِهُدوا اْلُمشْ 

 246............................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ ....................ِإنَّ ِلُكلِ  َعاِبٍد ِشرَّةً 
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ًئا  252...........................عن اْبَن َعبَّاسٍ ................َمْن رََأى ِمْن أَِمريِِه َشيـْ

 256............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ......َوالطَّاَعةُ َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع 

 256....................عن ُحَذيـَْفُة ْبُن اْلَيَمانِ .....................َيُكوُن بـَْعِدي أَئِمَّةٌ 

 256،257................َعْن َعِليٍ  ابن أيب طالب..................َلْو َدَخُلوَها َما َخَرُجوا

 259........................عن سهل بن سعد........ِإنَّ الَعْبَد لَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل النَّارِ 

 259.............................َمرَعِن اْبِن عُ .............يـَْنَشأُ َنْشٌء يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآنَ 

 259.............................َعِن اْبِن ُعَمرَ .................ُكلََّما َخرََج قـَْرٌن قِطعَ 

 262.............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ..................اَي َمْعَشَر اْلُمَهاِجرِينَ 

ي  265.............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ...............َنارِ ِإَذا َضنَّ النَّاُس اِبلدِ 

 272......................عن النـَّوَّاَس ْبَن مَسَْعانَ ........................َما ِمْن قـَْلبٍ 

 273.............................َعْن َأيب ُهَريـَْرةَ .....................اَبِدُروا اِبأْلَْعَمالِ 

 276..............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ..........اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتكَ 

 279................................عن َعاِئَشةَ ..........اللُهمَّ، َمْن َويلَ ِمْن أَْمِر أُمَّيِت 

 279.................................عن َمْعِقلٌ .............هللاُ َما ِمْن َعْبٍد َيْسرَتِْعيِه 

 279...............................َعِن اْبِن ُعَمرَ ......................َأالَ ُكلُُّكْم رَاعٍ 

يَن َبَدأَ َغرِيًبا  288.........................َعْن َعْمرِو ْبِن َعْوفٍ .................ِإنَّ الدِ 

 288...................................عن ُمَعاِويَةُ .................اَل تـَُقوُم السَّاَعةُ 
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 فهرس األَثرَثلثا: 

 الصفحة                              القائل                                             األثر

 4..........................اخَلطَّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ ...........اِبلَوْحيِ  يـُْؤَخُذونَ  َكانُوا  أاَُنًسا ِإنَّ 

 4.  ..اْلَولِيدِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ  جد َعنْ ...َوالطَّاَعةِ  السَّْمعِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  اَبيـَْعَنا

 42..............................ةَ ُهَريْـرَ  َأيب  َعنْ ......................اخْلَْلقِ  ِشرَارُ  أُولَِئكَ 

 46،214...........................عمر ابن عن....الكفار يف نزلت آايت إىل انطلقوا إهنم

 46..............................أمامة ايب عن.....النار كالب  النار كالب  النار كالب

 47............................أوىف أيب ابن عن...................... األزارقة هللا لعن 

 51.......................َعاِئَشةَ  َعنْ ...أَْمَرْينِ  َبنْيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  ُخريِ َ  َما

 54...........................مالك بن أنس عن....................اخلوارج فعل ذلك

 57.......................طالب أيب بن علي عن.....................ثالث علينا لكم

 50،65.................................َعاِئَشةَ  َعنْ .......................؟ أنت أحرورية

 109...............................عباس ابن عن.................التوحيد نظام القدر

 131.................................. مالك عن.....................معلوم االستواء

 283...........................الشافعي عن.....النصيحة على إال قط أحدا انظرت ما

 267................................عباس ابن عن...............مبربوب ليس القرآن

 218.........................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ......منه فاقبل ابحلق جاءك ومن
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 219...............................مسعود ابن عن........بغريه وعظ من السعيد وإن

 247،230..................طالب أيب بن علي عن......غركم من ضركم لقد! لكم بؤسا 

 232............................عباس ابن عن................ُأَحر ِقـُْهمْ  ملَْ  َأانَ  ُكْنتُ   َلوْ 

 248.....................َمْسُعود ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ................نبتدي وال نقتدي إان

 248......................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ .....................والتبدع إايكم

 248.....................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ...................تبتدعوا وال اتبعوا

 248.....................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ .........مشتبهات أمور ستكون إهنا

 248.....................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ............. الفطرة على اليوم إنكم

  248.....................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ....................ابلطريق عليكم

 246.............................حنيفة أبو...عن  اخلوارج طبقات انزعت قد وكنت

 292.....................َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  َعنْ ..................العلم ينابيع كونوا

 

 فهرس األعالمرابعا:

 الصفحة                                                                             األعالم

 71.......................................التميمي املري املقاعسي إابض بن هللا عبد

 71.................................................................زيد بن جابر

 72.................................................كرمية  أيب بن مسلمة عبيدة أبو
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 72....................................................الفراهيدي حبيب بن الربيع

 72..............................................................تليد بن احلارث

 72...............................................................سعد بن سلمة

 72...........................................................اجلناوين مقطري ابن

 72....................................................املرادي قيس بن اجلبار عبد

 72............................................................طالب أبو السمح

 79.........................................................املقدام أيب بن حفص

 79.............................................................اإلابضي احلارث

 79...............................................................أنيسة بن يزيد

 84.........................الوائلي البكري احلنفي قيس بن األزرق بن انفع راشد أبو

 86.............................................................األسود بن عطية

 86............................................................صبار بن هللا عبد

 86.............................................................بيهس بن حنظله

 86.........................................................ماحوز بن هللا عبيد

 87............مقاعس بن صرمي بين من السعدي التميمي الصرميي صفار بن هللا عبد

 90 ....................................................الراسىب وهب بن هللا عبد

 57...........................................................زهري بن حرقوص
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 90..............................  اخلارجي.................... مرداس بالل بوأ

  90.............................. ................السدويسي حطان بن عمران

 90.......................... ........................التميمي مسرح بن صاحل

 91....................................الرببري عباس بن موىل عكرمة هللا عبد أبو

 93........................................................... خالد بن ميمون

 95...............................................احلروري احلنفي عامر بن جندة

 

 فهرس األبيات الشعريةخامسا:                         

 الصفحة                       قائل الشعر                                األبيات الشعرية

 5..................يَكِربَ  َمْعدِ  بنُ  َعْمُرو.................فَتيَّـــــــــةً  َتكونُ  َما أو لَ  احلَْربُ 

 137....................حطان بن عمران................هبا أراد ما تقي من ضربة اي

 137...........................القاهر عبد...............هبا أراد ما شقي من ضربة اي

َها ِعَبارَاتٌ  فـََلُهمْ   141.............................القيم ابن...................أَْرَبعٌ  َعَليـْ

 180.................................النفوس..............جابر ثبت القرب عذاب أما

 182.................................الساملي..............كما  للتقي إال الشفاعة وما
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  فهرس املصادر واملراجع سادس:  
 القرآن الكرمي -1
 .(دت ،، دط،) ن: دار الدعوةراهيم مصطفى وآخرون من االابضيةإب املعجم الوسيط إبراهيم،-2
   ،الكامل يف التاريخ، الواحد الشيباين اجلزريأبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن عبد  ،ابن األثري-3

 .(، دتبريوت العريب: دار الكتاب لبناندط ،)  ،حتقيق: عمر عبد السالم تدمري
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري-4

  (.، دتبريوت : املكتبة العلمية، دط ،) لبنانابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري بن حممد
احملقق: عبد هللا بن عمر بن  ،الشريعة، أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد هللا البغدادي ،األجري-5

 (.هـ 1420، ت: ،: دار الوطن الرايضالسعودية،)  2ط، يمان الدميجيسل
 ،توضيح املقاصد وتصحيح القواعد ، د بن حممد بن محد بن عبد هللابن إبراهيم بن مح ،أمحد -6

 (.دت ،: املكتب اإلسالميدط ،) لبنان، احملقق: زهري الشاويش
احملقق: شعيب األرنؤوط  ،مسند اإلمام أمحد ،بن حممد بن حنبل الشيباينأبو عبد هللا ، أمحد-7

 (دت ،: مؤسسة الرسالةبريوتدط )  ،وآخرون إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
: لبنانا ، دط،)احملقق: رمزي منري بعلبكي ،مجهرة اللغة ،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد ،األزدي-8

 .(، دتبريوتدار العلم للماليني 
احملقق: ، اجلامع مبصنف عبد الرَّزَّاق ،معمر بن أيب عمرو أبو عروة البصري، نزيل اليمن ،األزدي-9

 .(، دتوتوزيع املكتب اإلسالمي ببريوت: اجمللس العلمي ، دط ،)ابكستانحبيب الرمحن األعظمي
هـ( 316ألشعث األزدي )أبو بكر بن أيب داود، بن سليمان بن ا شرح املنظومة احلائية األزدي،-10

 الشارح: عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري دروس مفرغة من موقع الشيخ اخلضري
إمساعيل بن حممد بن ماحي  ،التحفة الرابنية يف شرح األربعني حديث ا النووية ،امساعيل األنصاري-11

 .(، دت، السلفيةاملكتبة : )ن ، دط ،صاريالسعدي األن
د بن عبد هللا عبد القاهر بن طاهر بن حمم ،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية ،األسفراييين-12

 . (، دتبريوت : دار اآلفاق اجلديدة، دط ،)لبنان، أبو منصورالبغدادي التميمي
املنصوري املصري حسن الزهريي آل مندوه  شرح كتاب اإلابنة من أصول الداينة ،أبو األشبال-13

 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
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، التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية، طاهر بن حممد األسفراييين، أبو املظفر ،األسفراييين-14
 .(، دتالكتب  : عامل، دط ) لبناناحملقق: كمال يوسف احلوت

أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن  ،واختالف املصلنيمقاالت اإلسالميني  ،األشعري-15
: دار املانيادط )، ه: هلموت ريرتعىن بتصحيح ،ن موسى بن أيب بردة بن أيب موسىسامل بن عبد هللا ب

 . (دت، فرانز، مبدينة فيسبادن
اإلابنة ، بن أيب بردة بن أيب موسى أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن عبد هللااألشعري، -16

 (. دت ،القاهرة دار األنصارمصر:دط ،)، فوقية حممود احملقق: ،عن أصول الداينة
ريخ أصبهان أو أخبار ات ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن إسحاق بن موسى بن مهران ،األصبهاين-17

 دت(.  ،بريوت : دار الكتب العلميةلبنان) دط ، ،كسرويحملقق: سيد  ا ، أصبهان
ف الكرب يف منشور ضمن كتاب كش حلجة يف بيان احملجة يف التوحيد بال تقليدا، اطفيَّش-18

احممَّد بن يوسف ترتيب: أيب الوليد سعود بن محيد بن ُخليفني املضرييب حتقيق:  ترتيب أجوبة املؤلف:
 .(دتُعمان: وزارة الرتاث القومي والثقافة، دط ، )، حممَّد علي الصلييب

: دار الفتح، بريوت. ودار لبنان ، )2، طالقطب اطفيش وشفاء العليلشرح النيل  ،اطفيش-19
 (.م1972هـ / 1392 ت: ،يا. ومكتبة اإلرشاد، جدةالرتاث العريب، ليب

إشراف: زهري ، حممد انصر الدين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،األلباين-20
 . (دت ،: املكتب اإلسالمي بريوتلبنان ،دط ، )الشاويش

لك األزدي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امل ختريج العقيدة الطحاوية ،األلباين-21
 (.دت ،: املكتب اإلسالميلبنان دط ، ) ،شرح: حممد انصر الدين، احلجري املصري

احملقق: حممد ، التوسل أنواعه وأحكامه ،نوح بن جنايت بن آدمبن  مد انصر الدينحم ،األلباين-22
 (.، دت:مكتبة املعارف للنشر والتوزيع السعوديةدط ، )، العباسي عيد
أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت ، سلسلة األحاديث الضعيفة ،لبايناأل-23

 .(، دت: دار املعارف، الرايض، دط ،) السعوديةبن آدم، األشقودري
ِْهيبصاِحيُح الرتَِّْغيب  ،األلباين-24 ،  نوح بن جنايت بن آدم، األشقودريبن  حممد انصر الدين واالرتَّ

عارف لِلَنْشِر والتوزْيع، الرايضالسعوديةدط ، )
َ
 . (، دت : مكَتبة امل
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أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن  صحيح اجلامع الصغري وزايداتهاأللباين، -25
 .دت( ،: املكتب اإلسالميبنانل ، دط، ) جنايت بن آدم، األشقودري

ة التحقيقات برانمج منظوم مصدر، حممد انصر الدين صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،األلباين-26
 ، دت (.مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية، دط ، ) مصر: احلديثية اجملاين

نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري  الدين بن حممد انصر صحيح وضعيف سنن أيب داود ،ايناأللب-27
قام إبعادة فهرسته وتنسيقه: أمحد عبد هللا عضو  ،التحقيقات احلديثية اجملاين مصدر: برانمج منظومة
 ، دت( .مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية، دط،)مصر: يف ملتقى أهل احلديث

نوح بن جنايت بن آدم،  الدينبن حممد انصر  وسلمصفة صالة النيب صلى هللا عليه  ،األلباين-28
 . (، دتالرايض : مكتبة املعارف للنشر والتوزيعالسعودية، دط ، ) األشقودري 

التعليق: زهري الشاويش بتكليف: من مكتب   حممد انصر الدين ضعيف سنن الرتمذي ،األلباين-29
 .( ، دتبريوت: املكتب االسالمي ،دط ، )لبنانالرتبية العريب الرايض 

 ، دت.: مؤسسة غراس للنشرالكويت ، دط، انصرالدين ضعيف أيب داود ،األلباين-30
 .(دن، دت )دط، نوح بن جنايت بن آدم، حممد انصر الدين فقه الواقع ،األلباين-31
 (.دن، دت)دط، ،سعد اخلري بنن علي بن إبراهيم أبو احلس ،القرط على الكاملاألنصاري -31
عبد هللا، أبو الربكات خري األمحدين نعمان بن حممود بن  جالء العينني يف حماكمة ،اآللوسي-32

 .( ، دت: مطبعة املدينن)، قدم له: علي السيد صبح املدين ،الدين
 اإلحكام يف أصول األحكام ،الثعليبأبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد  ،اآلمدي– 34

  .(دت ،: املكتب اإلسالمي، بريوتلبنان ط ، )، داحملقق: عبد الرَّزَّاق عفيفي
حممد بن سعد  دمجعها:  ،عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، فتاوى نور على الدرب ز،ابن اب-35

 ) دن، دت(.دط، ،الشويعر قدم هلا: عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد آل الشيخ
: ، دط ، ) ابكستانأبو عبد هللاحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية  ،التاريخ الكبري ،البخاري-36

 .(دت ،دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد
   ،احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر، صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبوعبدهللا ،البخاري-37

 .(دت: دار طوق النجاة )ن دط،  ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقيو مصورة عن السلطانية 
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وآخرون، قق: رضا معطي، احمل، اإلابنة الكربى ،العكربي أبوعبد هللا الُعْكرَبي املعروف ،ابن َبطَّة-38
 .( ، دت: دار الراية للنشر والتوزيع، الرايضالسعوديةدط ، )

د. حممد عبد احملقق:  ،غريب احلديث ،م بن عبد هللا اهلرويأبو ُعبيد القاسم بن سال   ،البغدادي-39
 .( دت: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، دط ، )ابكستان ،املعيد خان

ة، حتقيق: مروان العطي ،فضائل القرآن ،اسم بن سال م بن عبد هللا اهلرويأبو ُعبيد الق ،البغدادي-40
 .( دت ،بريوت: دار ابن كثري لبنان دط ، )،وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين

اإلميان ومعامله، وسننه، واستكماله،  ،ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا اهلرويأبو  البغدادي،-41
 .(دت،  : املكتب اإلسالميدط ، ) لبنان ،احملقق: حممد انصر الدين األلباين، ودرجات

اجلامع خلالق الراوي  ،أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب، البغدادي-42
 .(دت ، الرايض مكتبة املعارف ، دط ، ) السعودية:حممود الطحان احملقق: ،ب السامعادآو 

، حتقيق: شعيب شرح السنة حميي السنة ،سني بن مسعود بن حممد بن الفراءأبو حممد احل ،البغوي-43
   .(دت  ،بريوت : املكتب اإلسالميلبنان ، دط ، )لشاويشا حممد األرنؤوط

 .( دط، دن، دت) ،حممد احلسن بن علي بن خلفأبو شرح السنة  ،الربهباري-44
عبد السالم بن انصر آل مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل أتثر مبذهب اخلوار  ،ربجسال-45

 .(دت ،: مكتبة ابن قتيبة دار السلفالسعودية )دط ، ،عبد الكرمي
دن، ) دط، ،  واملشتهرة بنونية البسيت فوسي وهي قصيدة النونيةالفتح النبو أ منت النونية ،البسيت-46
 .(دت
خليل  اعتىن هبا ،حممد علي إبراهيم الصديقي دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،البكري-47

 .( دت ، : دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوتلبنان)  دط ، ،مأمون شيحا
 ،القادري الشاذيل اهلندي مث املدين فاملكيعلي بن حسام الدين ابن قاضي خان  ،الربهانفوري-48

: دط ، ) لبنان ،احملقق: بكري حياين صفوة السقا ،عالء الدين كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال
 .( دت ، مؤسسة الرسالة

حتقيق: سهيل زكار ورايض ،مجل من أنساب األشراف ،أمحد بن حيىي بن جابر بن داود ،الَباَلُذري-49
 .(، دتبريوت –: دار الفكر لبنان، ) دط ،الزركلي
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: ت )دن،،1ط، رك الشيباينانصر بن سامل راجعه: سلطان بن مبا العقيدة الوهبية، البهاليل-50
 .(هـ1424

الدين ابن حسن بن  منصور بن يونس بن صالح ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،البهويت-51
 .(، دت: دار الكتب العلميةن، دط ،)لبناإدريس احلنبلى

قق: احمل ،مشكاة املصابيح لعمري، أبو عبد هللا، ويل الدين،حممد بن عبد هللا اخلطيب ا ،التربيزي-52
 .(، دتبريوت: املكتب اإلسالمي لبنان دط ، )،حممد انصر الدين األلباين

دراسة وحتقيق وتعليق:  ،أصول الدين أو األصول العشرة ،بن داوود بن عيسى امللشوِطي ،تبغورين-53
 .(دن، دت)دط، د. ونيس عامر 

محود بن عبد هللا بن محود بن عبد  ،إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت وأشراط الساعة، التوجيري-54
 .(دت، : دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرايضالسعودية)، دط ،الرمحن 

احملقق: عبد الرمحن  ،جمموع الفتاوى، احلليم احلراينتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد  ،ابن تيمية-55
 .(دتاملدينة النبوية، : جممع امللك فهد لطباعة السعوديةدط ، ) ،بن حممد بن قاسم

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد  ،الفتاوى الكربى ،ابن تيمية-56
 .(دت، : دار الكتب العلميةن،دط ،)لبناالقاسم بن حممد احلراين الدمشقي هللا بن أيب

حتقيق: حممد عزير إشراف:  ،جامع املسائل ،أمحد احلراين احلنبلي الدمشقي أبو الَعباس ،ابن تيمية-57
 .(دت ،: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيعدط ، )السعودية، بكر بن عبد هللا أبو زيد

عبد السالم بن تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن   ،منهاج السنة النبوية، ابن تيمية-58
 .(، دتبن سعود ااإلمام  : جامعةدط ، )السعودية، احملقق: حممد سامل ،عبد هللا احلراين

مجعه  ،راين تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلاملستدرك على جمموع فتاوى ،ابن تيمية-59
 (. ه1418ت:) دن ،،1ط ،حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ورتبه وطبعه

اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب  ،العباس أمحد احلراين تقي الدين أبو ،ابن تيمية-60
 (.  دت ،: دار عامل الكتب، بريوتبنان) ل،دط ،  احملقق: انصر عبد الكرمي العقل ،اجلحيم

القاسم  الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيبتقي  ،ابن تيمية-61
احملقق: عبد الرَّزَّاق بن ، قاعدة خمتصرة يف وجوب طاعة هللا ورسوله ووالة بن حممد احلراين الدمشقي

 (. دت ،: جهاز اإلرشاد ابحلرس الوطيندط ، ) السعودية ،عبد احملسن البدر
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تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-62
احملقق: حممد حمي الدين عبد  ،الصارم املسلول على شامت الرسول ،بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي

 .(دت: احلرس الوطين السعودي، السعوديةدط ، ) ، احلميد
العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم تقي الدين أبو  ،ابن تيمية-63

: جامعة السعوديةدط ، ) ، احملقق: د. حممد رشاد سامل ،االستقامة بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي
 .(، دتاملدينة املنورةاإلمام حممد بن سعود 

ن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ب ،ميةيابن ت-64
، احملقق: د. محد بن عبد احملسن التوجيري ،الفتوى احلموية الكربىبن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي 

 .( هـ1425 ت: ،الرايض : دار الصميعيالسعودية، ) 2ط
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم ، ابن تيمية-65

: دط ، ) السعودية،حممد بن عودة السعوي احملقق: د ،التدمريةبن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي 
 .(دت ،مكتبة العبيكان الرايض

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-66
دط ، ، حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل ،درء تعارض العقل والنقلبن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي 

 .(دت : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،السعودية) 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-67

احملقق: جمموعة  ،بيان تلبيس اجلهمية يف أتسيس بدعهم الكالميةبن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي 
 ( .دت ،: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفدط ، ) السعودية، من احملققني

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-68
 .(دت: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ، دط، )احلسنة والسيئة ،بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي

أمحد بن تقي الدين أبو العباس  لرسالة اإلكملية يف ما جيب هلل من صفات الكمالا ،ابن تيمية-69
: مطبعة املدين، السعوديةدط ،) ، نبلي الدمشقيعبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا احلراين احل

 .(، دتاملؤسسة السعودية، القاهرة، مصر



337 

 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-70
: السعوديةدط ، )، احملقق: عبد العزيز بن صاحل الطواين ،النبوات ،الدمشقيبن حممد احلراين احلنبلي 
 .(دتأضواء السلف، الرايض، 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن تيمية-71
: املكتب األردن،دط ، )احملقق: حممد انصر الدين األلباين ،اإلميان بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي

 .(دتاإلسالمي، عمان، 
 ،عباس أمحد بن عبد احلليم احلراينبو التقي الدين أاالستغاثة يف الرد على البكري  ،ابن تيمية-72
 .(، دتاملدينة املنورة، ) السعودية:  1ط:
احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد  ،ابن تيمية-73

احملقق: ، بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية ،بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي
  (.دت) دن ، دط، ،موسى الدويش

أيب القاسم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن  ،ابن تيمية-74
دط ، )  ،حممد اجلليند احملقق: د ،دقائق التفسري اجلامع لتفسري بن حممد احلراين احلنبلي الدمشقي

 (.، دتدمشق : مؤسسة علوم القرآنسوراي 
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم  ،ابن التيمة-75

قيام الساعة  العقيدة الواسطية اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة إىل ،احلنبلي الدمشقيبن حممد احلراين 
 (.، دتالرايض أضواء السلف:السعوديةدط ، ) ،أهل السنة واجلماعة

 .(دن، دت)، دط، أتليف: للتفتازاين شرح املقاصد ،التفتازاين-76
احملقق: عبد الرَّزَّاق ، فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور ،الثعاليب-77

 .(هـ1422، ت:: إحياء الرتاث العريب، )لبنان1ط، املهدي
هـ( حتقيق: اإلمام 427أمحد بن حممد أبو إسحاق ) الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،الثعليب-78

 .(دت ، الرتاث العريب: دار إحياء لبناندط، )، شور مراجعة وتدقيق: نظري الساعديأيب حممد بن عا
 دت(.،دار املنهاج، دط ،) السعودية:بن علي حممد أمان،االعقيدة اإلسالمية واترخيه،اجلامي-79
: اجمللس العلمي ابجلامعة السعودية، دط ، )أبو أمحد حممد أمان بن علي ،لصفات اإلهليةا ،اجلامي-80

 .(دتاإلسالمية، املدينة املنورة، 
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مؤلف األمايل: حيىي )املرشد ابهلل( بن احلسني )املوفق( بن ترتيب األمايل اخلميسية  ،اجلرجاين-81
: لبناندط ، )، حتقيق: حممد إمساعيل ،العبشمي رتبها: القاضي حميي ،إمساعيل بن زيد احلسين الشجري

 .(دت ، دار الكتب العلمية، بريوت
احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من  ،التعريفات ،علي بن حممد بن علي الزين الشريف ،اجلرجاين-82

 .(دت ،: دار الكتب العلمية بريوتلبنانط )، العلماء إبشراف
 .(دن، دت)دط،  ،فرحات بن علي  يف العقيدة عند اإلابضية البعد احلضاري ،اجلعبريي-83
 .(، دتوالتوزيعاليقني للنشر  : دارندط، )، حمماس بن عبد هللا املواالة واملعاداة اجللعود،-84
من خالل آراء الشيخ حممد بن يوسف اطفيش املؤلف:  الفكر السياسي عند اإلابضية ،جهالن-85

 .(، دت: مجعية الرتاث القرارة غرداية اجلزائردط ، )، اصرعدون بن الن
 لشباب اإلسالملالندوة العاملية  ،املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب املعاصرة، اجلهين-86

 .(، دت: دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيعدط ،)السعودية، مانع بن محاد إشراف ومراجعة: د
فكر للطباعة والنشر، : دار اللبنان)، دط، مجال الدين أبو الفرج ،تلبيس إبليس ،ابن اجلوزي-87
 .(دتت، و بري 

احملقق: الدكتور مروان  املدهش ،حممدمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن  ،ابن اجلوزي-88
  .(دت ،بريوت: دار الكتب العلمية لبناندط ، )، قباين
 ،املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ،ابن اجلوزي-89

 .(دت ،العلمية: دار الكتب لبناندط، )، احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا
عيسى البايب وشركاه. اجلويين، )إمام احلرمني أبو  شرح العقائد النسفية لإلمام النسفي ،وييناجل-90

 .(دن، دت ،طبعة دار إحياء الكتب العربية دط ، )مللك(، ا املعايل عبد
عبد الكرمي الشارح: ، شرح الورقات يف أصول الفقه ،أبو املعايل امللقب إبمام احلرمني ،اجلويين-91

 ، دط ، ) دن ،دت(.بن عبد هللا بن عبد الرمحن اخلضري دروس مفرغة من موقع الشيخ اخلضري
 .(دن، دت)دط،  ،أبو طاهر امساعيل بن موسىقناطر اخلريات  ،اجلطايل-92
وزارة ،دط ، )سلطنة عمان: اإلابضيسامل بن محد  ،العقود الفضية يف أصول اإلابضية ،احلارثي-93

ويف مقدمته رسالة خبط ابراهيم بن سعيد  (.م 1983هـ املوافق  1403 ، ت:القومي والثقافةالرتاث 
 . العربي مفيت عام سلطنة عمان آنذاك
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أبو عبد هللا، أمحد بن عمر بن مساعد مصدر الكتاب: دروس  ،شرح ملعة االعتقاد، احلازمي-94
 ، دط ، ) دن، دت (.صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازمي

حممد بن حبان بن أمحد بن معاذ بن  التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ،ابن حبان-95
 ترتيب: األمري أبو احلسن علي بن بلبان بن عبد هللا، عالء ،أبو حامت، الدارمي، الُبسيت َمْعبَد، التميمي،
، دط ،   األلباين نأبو عبد الرمحن حممد انصر الدي مؤلف التعليقات احلسان:، احلنفيالدين الفارسي 

 .(، دت : دار ابوزير للنشر والتوزيعالسعودية )
حتقيق: عادل أمحد  ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين ،ابن حجر-96

 (.دت، بريوت العلمية الكتب دار :لبناندط ، )  ،عبد املوجود وعلى حممد معوض
احملقق:  ،تقريب التهذيب ،ي بن حممد بن أمحد العسقالينأبو الفضل أمحد بن عل ،ابن حجر-97

 .( ه1406 ت: ،: دار الرشيدسوراي ، ) 1، دحممد عوامة
 هـ(852أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين ) ،هتذيب التهذيب ،ابن حجر-78

 دط، دت. ،الناشر: مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند
اعنت به حممد  ،أبو الفضل العسقالين الشافعي ،الباري شرح صحيح البخاريفتح ، ابن حجر-99

فؤاد عبد الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: 
 .( دت، املعرفة بريوت : دارلبنان ، دط ، )، عبد العزيز بن ابز

احملقق: عبد  ،لسان امليزان ،حممد بن أمحد العسقالينأبو الفضل أمحد بن علي بن  ابن حجر،-100
 .( ، دت: دار البشائر اإلسالميةنلبنا ، دط ، )الفتاح أبو غدة

، بشرح سلم الوصول إىل علم األصول معارج القبول ،حافظ بن أمحد بن علي ،احلكمي-101
 .( دت، الدمام: دار ابن القيم السعوديةدط ، ) ،احملقق: عمر بن حممود أبو عمر

ن سعيد األندلسي أبو حممد علي بن أمحد ب، فصل يف امللل واألهواء والنحلال، ابن حزم-102
 .( ، دتالقاهرة : مكتبة اخلاجنيمصردط ، )  ،القرطيب الظاهري

أبو حممد علي بن أمحد بن  مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،ابن حزم-103
 ( .دت ،: دار الكتب العلمية بريوتلبنان ، دط ، )سعيد األندلسي القرطيب الظاهري

، احملقق: خليل امليس، املعتمد يف أصول الفقه حممد بن علي أبو احلسني الَبْصري أبو احلسني،-103
 .(، دتبريوت : دار الكتب العلميةلبناندط ، )
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، مت نشر املنت دون اهلوامش، حتقيق: سليمان اببزيز ،جامع أيب احلسن ،أبو احلسن البسيوي-104
 .(دن، دت)دط، 
: مكتبة السعودية دط ،)،انصر بن علي عايض مباحث العقيدة يف سورة الزمر حسن الشيخ،-105

 .(، دتالرشد، الرايض
حالة  عبد القادر عبد اللطيف بن أتثري املعتزلة يف اخلوارج والشيعة أسبابه ومظاهره ،احلفظي-106

 .( 1421: ت ،جدة : دار األندلس اخلضراءالسعوديةدط ، )  ،الفهرسة: غري مفهرس
تفسري  ،حممد بن فتوح بن عبد هللا بن محيد األزدي امليورقي أبو عبد هللا بن أيب نصر ،احلميدي-107

 .(دن، دت)، دط، عبد العزيز احملقق: زبيدة حممد ،غريب ما يف الصحيحني
دن، )، دط، عبد الرزُاق العباد: حتقيق ،نة اإلمام أمحد بن حنبلحمن إسحاق بن حنبل اب ،حنبل-108
  .(دت

دط  ،ق: وداد القاضياحملق ،البصائر والذخائرالتوحيدي، علي بن حممد بن العباس  ،أبو حيان-109
 .(دت ،بريوت : دار صادرلبنان، ) 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز  ،املغرية السلميسحاق بن أبو بكر حممد بن إ ،ابن خزمية-110
 .(دت ،الرايض: مكتبة الرشد السعودية دط ، ) ،احملقق: عبد العزيز الشهوان، وجل
، منار للنشر والتوزيعو : مؤسسة القرآن ن، ) 1ط، شيتحممود  ،قادة فتح األندلس خطاب،-111
 .( م 2003 - هـ 1424ت: 
عطية  احملقق:، نبليالبغدادي احلأمحد بن حممد بن هارون بن يزيد  أبو بكر ،السنة ،اخلالل-112

 .( م1989 - هـ1410ت:  ،: دار الراية الرايضالسعودية، ) 1ط ،الزهراين
دراسة وحتقيق ، الردِّ على مجيع املخالفني ،يغال بن زلتاف الوسياين احلامي التونسي ،أبو خزر-113

 .( م2003ت: تونس،  ) ، 1، طوتعليق: د. ونيس عامر
ديوان املبتدأ واخلرب  ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد، أبو زيد، احلضرمي اإلشبيلي ،ابن خلدون-114

 .(، دت: دار الفكرلبنان دط ، )،احملقق: خليل شحادة ،يف اتريخ العرب
 .(دن، دت)، دط، ألمحد مفيت سلطنة عمان االابضية اإلميان ابلرسل ،اخلليلي-115
 ( .دن، دت )، دط،سلطنة عمانيت أمحد اخلليلي مف اإلميان معناه وحقيقته ،اخلليلي-116
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  ،السرية النبوية وأخبار اخللفاء ،الُبسيت حممد بن حبان بن أمحد التميمي أبو حامت ،الدارمي-117
 .(دت، : الكتب الثقافية بريوتلبناندط ، ) ، بك احلافظ السيدتعليق: 

، سنن الدارمي ،التميمي السمرقندي د الرمحن بن عبد الصمدبن عبأبو حممد عبد هللا  ،الدارمي-118
 .(دت ،: دار املغين السعوديةدط ، ) ، حتقيق: حسني سليم أسد الداراين

مسند  ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن بن هَبرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي ،الدارمي-119
 .(دت ،: دار البشائر بريوتلبناندط،) ، غمرينبيل هاشم الاحملقق:  ،الدارمي املعروف بسنن الدارمي

 ، دط،السجتياينسعيد عثمان بن سعيد بن سعيد أبو  نقض اإلمام أيب سعيد عثمان الدارمي،ا-120
 .(دت ،: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع احملقق: رشيد بن حسن األملعيالسعودية )

، سنن أيب داود ،عمرو األزدي السِ ِجْستاينسليمان بن األشعث بن إسحاق بن  ،داود أبو-121
 .(، دت: دار الرسالة العامليةندط ، ) ،حَممَّد كاِمل قره بللي احملقق: شَعيب األرنؤوط

 ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِ ِجْستاين ،أبو داود-122
دط ،  معاذ طارق بن عوض هللا بن حممدحتقيق: أيب ،مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين

 .(، دت: مكتبة ابن تيميةمصر، )
: ،دط ، )سوايحممد بن أمحد بن عرفة املالكي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، الدسوقي-123

 .(، دتدار الفكر 
ابن مَحَْزة  إبراهيم بن حممد بن حممد كمال الدين ابن أمحد بن حسني، برهان الدين ،الدمشقي  -124

، احملقق: سيف الدين الكاتب، البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف ،احُلَسْيين احلنفي
 .(، دت: دار الكتاب العريب بريوتلبناندط ، ) 

مراجعة: مجال  حتقيق: عبد املنعم عامر، األخبار الطوال ،أبو حنيفة أمحد بن داود ،الدنوري-125
 .(، دتالقاهرة : دار إحياء الكتب العريبمصر ،دط ، ) نالدين الشيال

 ،أبو بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي ،ابن أيب الدنيا-126
،  : مكتبة الفرقان القاهرةمصر، دط ، )احملقق: مسعد عبد احلميد حممد السعدين، العزلة واالنفراد

 .(دت
، العقوابت ،ن بن قيس البغدادي القرشيأبو بكر عبد هللا بن حممد بن سفيا ،الدنيابن أيب -127

 ( .دت ،حزم بريوتدار ابن :لبنان دط ، ) ،يق:حممد خري رمضان يوسفحتق
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 ،اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن قَامْياز ،الذهيب-128
 (.دت ،بريوت : دار الكتاب العريبلبناندط ،) ، احملقق: عمر عبد السالم التدمري

  ،التمسك ابلسنن والتحذير من البدع ،مشس الدين أبو عبد هللا بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب-129
 .(دت، : اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورةالسعوديةدط ،)، احملقق: حممد ابكرمي حممد ابعبد هللا

 ، دط ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز سري أعالم النبالء ،الذهيب-130
 .(م2006-هـ1427: ت ،القاهرة–ث : دار احلديمصر )

احملقق: حممد بن خليفة  ،العرش ،بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز  مشس الدين أبو عبد هللا ،الذهيب-131
 .(، دت: عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورةالسعودية دط ، )، بن علي التميمي

   ،العلو للعلي الغفار ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب-132
 .(، دت: مكتبة أضواء السلف الرايضالسعودية) دط ، ،احملقق: أبو حممد أشرف بن عبد املقصود

 ،مناقب اإلمام أيب حنيفة ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز ،الذهيب-133
: جلنة إحياء املعارف اهلنددط ، ) ،عين بتحقيقه والتعليق عليه: حممد زاهد الكوثري، أبو الوفاء األفغاين

 .( ، دتالنعمانية، حيدر آابد الدكن ابهلند 
املنتقى من منهاج  ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز مشس الدين، الذهيب-134

 .(دن، دت)، دط، اخلطيباحملقق: حمب الدين ، االعتدال
عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحن الراجحي  ،شرح كتاب اإلميان أليب عبيد ،الراجحي-135

 .(دت) دن، ة، دط، ميمصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسال
 (.دت)دن ،،دط،لعزيز بن عبد هللا بن عبد الرمحنعبد ا، شرح كتاب اإلميان األوسط ،الراجحي-136
اعتقادات فرق املسلمني ، احلسن بن احلسني التيميأبو عبد هللا حممد بن عمر بن  ،الرازي-137

 .(، دتالعلمية: دار الكتب لبنان دط ، )،حملقق: علي سامي النشارا، واملشركني
تفسري القرآن  ،دريس بن املنذر التميمي احلنظلي ابن أيب حامتأبو حممد عبد الرمحن بن إ الرازي،-138

 .(، دت: مكتبة نزار مصطفى الباز السعودية دط ، )، احملقق: أسعد حممد الطيب، العظيم
احملقق:  ،معامل أصول الدين، أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي ،الرازي-139

 .(دت ،: دار الكتاب العريب لبنان دط ، ) ،طه عبد الرؤوف سعد
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ن احلسن بن احلسني أبو عبد هللا حممد بن عمر ب ،مفاتيح الغيب التفسري الكبري ،الرازي-140
 .(د ت ،: دار إحياء الرتاث العريب بريوت، دط ، )لبنانالتيمي
احملقق: عبد السالم ، معجم مقاييس اللغة ،زكرايء القزويين أبو احلسنيأمحد بن فارس بن  ،الرازي-141

 .(، دت: دار الفكرسوايدط ، )، حممد هارون
 .(دن، دت)، دط، حيىي االابضي االعتقاد يف اإلسالم، الراشدي-142
، يب بن عمر األزدي البصريبن حبجلْااِمُع الصَِّحيُح مسند اإلمام الربيع بن حبيب ا ،الربيع-143

ـ، الشيخ احملقق صاحب التفسري الكبري، (ه570ترتيب: أيب يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين )
ت، ومكتبة : دار الفتح للطباعة والنشر، بريو عمان، دط ، )والربهان( والعدل واإلنصاف الدليل 

 .(، دتاالستقامة، روي، مسقط
 .(دن، دت)دط،  ،يعبد الرمحن بن أمحد احلنبل ،فضل علم السلف ،ابن رجب-144
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، مث الدمشقي،  ،ابن رجب-145

 : املكتب اإلسالمي لبناندط ، )، احملقق: زهري الشاويش، كلمة اإلخالص وحتقيق معناها ،احلنبلي
 .( ، دتبريوت
جامع  ،البغدادي، مث الدمشقي، احلنبليزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن،  ،ابن رجب-146

، احملقق: شعيب األرانؤوط إبراهيم ابجس، شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم يف العلوم واحلكم
 . (، دت: مؤسسة الرسالة بريوت لبناندط ،) 

منشورات سلسلة دراسة مقارنة يف عقيدة اجلن اوين أتليف: روبيناتشى  اإلقرار ابالميان ،روبريتو-147
 (دن، دت.)، دط، ترمجة: مليس الشجين أعدها للنشر وقدم هلا: مومحد ؤمادي

أمحد بن علي عسريي إشراف: عبد الرمحن بن عبد  ،منهج الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفي ،الزاملي-148
 .(، دتاإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة :السعوديةدط ، )، هللا بن عبد احملسن الرتكي

اتج العروس من جواهر  ،يين، أبو الفيض، امللق ب مبرتضىبن عبد الرز اق احلس حمم د ،الزبيدي-149
 .(، دت: دار اهلداية، دط ، )مصراحملقق: جمموعة من احملققني ،القاموس

 .(، دت: دار الفكر املعاصرسوراي، دط ، ) زحيلنيوهبة ال التفسري املنري يف العقيدة ،الزحيلي-150
: ، دط ، )لبنانالدمشقي ن حممود بن حممد بن علي بن فارسخري الدين ب ،األعالم ،الزركلي-151

 .(، دتدار العلم للماليني
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 ،الدين حممد بن عبد هللا بن هبادرأبو عبد هللا بدر  البحر احمليط يف أصول الفقه ،الزركشي-152
 .(، دت: دار الكتيبن) دط،

 أصول السنة ،بن عيسى املري، اإللبريي املالكي أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا ،ابن أيب َزَمِنني-152
، حتقيق وختريج وتعليق: عبد هللا بن حممد عبد الرحيم البخاري ،ومعه رايض اجلنة بتخريج أصول السنة

 .(، دتة: مكتبة الغرابء األثرية، املدينة النبويالسعويةدط ، )
 .(، دت: دار الفكر سواي، دط، )حممد بن أمحد زهرة التفاسري ،أبو زهرة-153
ف ـ للكرماين( حتقيق سليمة عبد )ذيل كتاب شرح املواق،املذاهب اإلسالمية حممد،،أبو زهرة-155
 .(م 1973، ت:مطبعة اإلرشاد  العراق:دط ، )، رسول
 .) دن ، دت( دط ،لدين أبو حممد عبد هللا بن محيد نور ا تلقني الصبيان،الساملي-156
 .(دت ، دن ) دط،، لدين أبو حممد عبد هللا بن محيدنور ا ،اإلمام السامليجواابت ، الساملي-157
 ، احلجج املقنعة يف أحكام صالة اجلمعة ،نور الدين أبو حممد عبد هللا بن محيد ،الساملي-158

 .(دن، دت ) ، دط،حتقيق: إبراهيم بولرواح
الدين أبو حممد عبد هللا بن نور  روض البيان يف الرد على من ادعى قدم القرآن ،الساملي-159
 .(دن، دت)، دط، محيد

، دط، احملقق: عبد الرمحن عمرية ،مشارق أنوار العقول ،نور الدين أبو حممد عبد هللا ،الساملي-160
 .(دن، دت)

املكتبة البارونية، دط ، ) تونس:  أبوستة،عمر  اجملموع املعول ملا عليه السلف األول ،أبو ستة-161
 .(دن، دت، احلشان جربة

حتقيق: ، الطبقات الكربى ،أبو عبد هللا حممد اهلامشي ابلوالء، البصري، البغدادي ،ابن سعد-162
 .(، دتبريوت : دار الكتبلبناندط ، )، حممد عبد القادر عطا 

حممد  ،كفاية احلاجة يف شرح سنن ابن ماجه  حاشية السندي على سنن ابن ماجه ،السندي-163
 .(، دت: دار اجليل بريوتلبنان دط ، )بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، 

الناشر: ، دط ، )د بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمةحمم ،شرح السري الكبري ،السرخسي-164
 .(دت، الشركة الشرقية لإلعالانت
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ون حممد بن مشس الدين، أبو الع ،لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية ،السفاريين-165
 .(دت ،دمشق: مؤسسة اخلافقني ومكتبتها سوراي) ، دط ،أمحد بن سامل احلنبلي

 .(دن، دت)، دط، سامل بن محود اإلابضي العرى الوثيقة ،السيايب -166
، القاهرة مكتبة وهبةمصر: ، دط ، )حممد السيد حسني الذهيب ،التفسري واملفسرون ،السيد-167

 . (دن، دت
مصباح »1جمموع من ثالث شروح  شرح سنن ابن ماجهواجملددي والكنكوهي ، السيوطني-168

ما يليق من حل اللغات وشرح »3 ،حملمد عبد الغين احلنفي« احلاجةإجناح »2،للسيوطي « الزجاجة
 .(، دت: قدميي كتب خانة كراتشيبكستان) ،دط ،لفخر احلسن بن عبد الرمحن احلنفي« املشكالت

حتقيق: سليم بن عيد ، االعتصام ،ن حممد اللخمي الغرانطيإبراهيم بن موسى ب ،الشاطيب-169
 .(، دت: دار ابن عفانالسعوديةدط ، )، اهلاليل
الباعث على إنكار البدع  ،أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن املقدسي الدمشقي ،أبو شامة-170

 .(، دتاهلدى القاهرة: دار ، مصراحملقق: عثمان أمحد عنرب، واحلوادث
 .(دن، دت)، دط، مخيس ابن سعيد ،منهج الطالبني وبالغ الراغبني ،الشقصي-171
والنشر الدار املصرية للطباعة  لبناندط ، )، مصطفى الشكعة ،إسالم بال مذاهب ،الشكعة-172
 .(، دتبريوت
د املختار بن عبد حممد األمني بن حمم أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي-173

 (.مـ 1995 ،هـ  1415: ت ،: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوتلبنان، دط ،)القادر اجلكين
   ،معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،عبد هللاأبو عبد هللا ايقوت بن  ،شهاب الدين-174

 .(هـ1414: 1ط بريوت ،: دار الغربلبنان، ) 1ط، عباس احملقق: إحسان
 ( .دت ،: مؤسسة احلليب، دط ، ) سورايعبد الكرميأبو الفتح  ،امللل والنحل ،الشهرستاين-175
 ،املصنف يف األحاديث واآلَثر ،خواسيت العبسي عبد هللا بن حممد بنأبو بكر  ،بن أيب شيبة-176

 .(، دتالرايض : مكتبة الرشدالسعوديةدط ، )  ،احملقق: كمال يوسف احلوت
حتقيق احلق من علم  إرشاد الفحول إىل ،علي بن حممد بن عبد هللا اليمين حممد بن ،الشوكاين-177

احملقق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق قدم له: الشيخ خليل امليس والدكتور ويل الدين صاحل ، األصول
 .(دت ،: دار الكتاب العريب، دط ، ) لبنانفرفور 
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طبقات احملدثني أبصبهان  ،بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري أبو حممد عبد هللا ،الشيخ وأب-178
، بريوت: مؤسسة الرسالة لبناندط ،)، البلوشياحملقق: عبد الغفور عبد احلق حسني  ،والواردين عليها

 .(دت
 .(دن، دت، دط،)صاحل بن عبد العزيز من مسائل ،إحتاف السائل مبا يف الطحاوية ،آل الشيخ-179
أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف  إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين،مد بن حم ،الصنعاين-180

: السعوديةدط ، )، حممَّد إسحاق حممَّد إبراهيم احملقق:، التَّنويُر شاْرُح اجلااِمع الصَِّغريِ  ،كأسالفه ابألمري
 .(، دتمكتبة دار السالم، الرايض

 .(دن، دت)، دط، صهيب عبد اجلبار اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد، صهيب-181
)صلة اتريخ ، ن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفرحممد بن جرير ب ،اتريخ الطربي ،الطربي-182

 .(، دتبريوت : دار الرتاثدط ، )لبنانالطربي لعريب بن سعد القرطيب، 
البيان يف أتويل جامع  ،ن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفرحممد بن جرير بن يزيد ب ،الطربي-183

 ، دت.: مؤسسة الرسالةلبنان، دط ، )احملقق: أمحد حممد شاكر  ،القرآن
، املعجم الكبري ،لخمي الشامي أبو القاسمسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري ال ،الطرباين-184

 .(، دط، دت: مكتبة ابن تيميةمصردط ، )، لفياحملقق: محدي بن عبد اجمليد الس
، املعجم الصغري لخمي الشامي، أبو القاسمسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري ال ،الطرباين-185

 .(، دت ،: املكتب اإلسالميلبنان ، دط ، )احملقق: حممد شكور حممود احلاج أمرير
شرح مشكل  ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن عبد امللك األزدي احلجري املصري ،الطحاوي-186
 .(، دت: مؤسسة الرسالةلبنان)،، دط حتقيق: شعيب األرنؤوط، اآلَثر
: مصر دط ، ) حممد ابن الوليد الفهري املالكني أبو بكر حممد بن سراج امللوك ،الطرطوشي-187

 .(، دتمن أوائل املطبوعات العربية 
 .(دن، دت)، دط، للدكتور صابر طعيمة اإلابضية عقيدة ومذهبا   ،طعيمة-188
شرح الطييب على مشكاة املصابيح املسمى ، عبد هللاشرف الدين احلسني بن  ،الطييب-190

: مكتبة نزار مصطفى السعودية) دط ، ،احملقق: د. عبد احلميد هنداوي ،بـالكاشف عن حقائق السنن
 .(، دتالباز مكة املكرمة الرايض
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احملقق: حممد  ،السنة ،أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباين أبو بكر ،بن أيب عاصم-191
 .(، دتبريوت -: املكتب اإلسالمي لبنان دط ، ) ،الدين األلباين انصر
دن، )، 1ط بن محاد األنصاري ،اجملموع يف ترمجة الشيخ محاد بن حممد األنصاريعبد األول -192
 .(دت

عبد احملسن بن محد بن عبد احملسن بن عبد هللا بن محد البدر مصدر  شرح سنن أيب داودالعباد -192
 .(دن، دت)، دط، صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالميةالكتاب: دروس 

شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن  أبو عمر العقد الفريدابن عبد ربه -193
 .ـ( ه1404ت:بريوت ،  : دار الكتب العلميةلبنان ، ) 1، طيحدير بن سامل األندلس

: ، دط ) السعوديةعبد العزيز بن حممد بن علي ،ارجإلابِضيَّة وهل هم خو ا ،آل عبد اللطيف-193
   .(،  دتتبوكعامة للمطبوعات بوزارة اإلعالم من املديرية ال

، دط ، أمحد بن حنبل الشيباين  البغداديأبو عبد الرمحن عبد هللا بن  ،السنة ابن حنبل،-194
  د ت(.، الدمام – القيم ابن دار: السعودية)

حتقيق: سامل  ،االستذكار ،عمر يوسف بن عبد هللا بن عاصم النمري القرطيبأبو  ،ابن عبد الرب-195
 .(، دت: دار الكتب العلميةلبناندط ، )، حممد عطا، حممد علي معوض

التمهيد ملا يف املوطأ من  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عاصم النمري القرطيب ،ابن عبد الرب-196
 . (، دت: وزارة اإلسالميةاملغربدط ، )، البكريحتقيق: مصطفى ، املعاين واألسانيد

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عاصم النمري  ،جامع بيان العلم وفضله ،ابن عبد الرب-197
 .(، دت: دار ابن اجلوزيالسعوديةدط ، )،  األشبال الزهرييحتقيق: أيب ،القرطيب
دط  ،احملقق: سعد فواز الصميل، الواسطيةشرح العقيدة ، حممد بن صاحل بن حممد ،العثيمني-198

 .(، دت: دار ابن اجلوزي، الرايض، السعودية، )
املؤلف: كاملة بنت حممد بن جاسم بن  ،حممد صاحل اجمللى يف شرح القواعد املثلى ،العثيمني-199

 .(، دت: دار ابن حزملبنان ، دط ، )علي آل جهام الكواري
كشف اخلفاء ومزيل ، أبو الفداء بن حممد بن عبد اهلادي الدمشقي إمساعيل، العجلوين-200

 .(املكتبة العصرية، دت :دط ،) السعودية ،حتقيق: عبد احلميد بن أمحد بن هنداوي، اإللباس
 .(دن، دت)، دط، مخيس بن راشد اإلابضي، املنهج الدعوي ،العدوي-201
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ثقة الدين، أبو القاسم  ،احلسن األشعري تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل أيب ،ابن عساكر-202
 .(، دت: دار الكتاب العريب لبنان، دط ، )لي بن احلسن بن هبة هللا ع

قق: احمل ،املختصر الفقهي ،حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي، أبو عبد هللا ،ابن عرفة-203
 .(، دتاخلبتور الناشر: مؤسسة خلفدط، )، حافظ عبد الرمحن حممد خري

شرح  ،صدر الدين حممد بن عالء الدين احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي ،ابن أيب العز-204
: مؤسسة الرسالة لبنان) دط،،عبد هللا بن احملسن الرتكيو حتقيق: شعيب األرنؤوط ، العقيدة الطحاوية

 .(، دتبريوت
قبل اإلسالم إىل اتريخ ما  وجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم ،العسريي-205

 .(، دن، دتفهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية الرايضدط، ) السعودية:  ،أمحد معمور العسريي ،عصران
 و مذكرة التوحيدأ عبد الرَّزَّاق، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرَّزَّاق عفيفي ،عفيفي-206

 .(، دت: وزارة الشؤون اإلسالمية السعوديةدط، )، املؤلف: عبد الرَّزَّاق عفيفي
مصدر: دروس صوتية قام بتفريغها  لشارح انصر بن عبد الكرمي العليا ،شرح الطحاوية ،العقل-207

 .(دن، دت )، دط،موقع الشبكة اإلسالمية
معمر حتقيق وتقدمي: حممد بن موسى اباب عمي مراجعة وتدقيق:  ،مسر أسرة مسلمة ،حييعلي -208

 .(، دتالقرارة : أطلس للنشر ومجعية الرتاثاجلزائردط ، )، شريفيمصطفى بن حممد 
 ( .م1964هـ/1384ت : ،مكتبة وهبة مصر:، ) 1ط، معمر ،موكب التاريخ ،علي حيي-209
حممد عمارة مصطفى عضو جممع البحوث اإلسالمية  حتقيق ،تيارات الفكر اإلسالمي ،عمارة-210

 . (، ، دتالقاهرة ، دط ، ) مصر:ابألزهر
االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية  ،اليمين سني حيىي بن أيب اخلري بن ساملأبو احل ،العمراين-211

 .(، دت: أضواء السلف الرايضالسعوديةدط ، )، احملقق: سعود اخللف ،األشرار
 .(دن، دت )، دط،بن فتح النفوسي ،أصول الدينونة الصافية ،عمروس-212
دط ، ، غالب بن علي ،اترخيهم وآراؤهم االعتقادية وموقف اإلسالماخلوارج  ،العواجي-213

 .(، دتجدةلذهبية للطباعة والنشر املكتبة العصرية ا السعودية:)
 أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،العيين-214

 .(، دتء الرتاث العريبإحيا: دار لبنان، دط ) حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين
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 : مكتبة العلوم،السعوديةدط،)، أمحد بن عطية ،اإلميان بني السلف واملتكلمني ،الغامدي-215
 .(دت

: السعوديةدط، )، عبد هللا الغنيمان ة،ذم الفرقة واالختالف يف الكتاب والسن ،الغنيمان-216
 .(، دتاجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

 موقع الشبكة اإلسالميةصدر دروس صوتية عبد هللا امل ،العقيدة الواسطية شرح ،الغنيمان-217
 عبد هللا بن حممد دروس صوتية موقع الشبكة اإلسالمية ،شرح فتح اجمليد ،الغنيمان-218
 .(دن، دت)، دط، سعيد االابضي ،إيضاح التوحيد بنور التوحيد ،الغيثي-219
 ،العدة يف أصول الفقه ،احلسني بن حممد بن خلفمد بن القاضي أبو يعلى حم، ابن الفراء-230

 .(، دتسعود  جامعة امللكالسعودية: دط، ) أمحد بن علي بن سري املباركي، حققه:
ْسَتف ،الِفْراييب -231

ُ
احملقق: عبد هللا بن  ،كتاب القدر ،اضأبو بكر جعفر بن حممد بن احلسن بن امل

 .(، دتالناشر: أضواء السلف ، دط، )محد املنصور
امعة املدينة : اجلالسعوديةدط ، )، علي بن حممد ،عرض ونقد دراسة نقدية وتوجيهية، الفقيهي-232

 .(االسالمية، دت
احملقق: أكرم  ،املعرفة والتاريخ ،، أبو يوسفيعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ،سويفال-233

 .(دت، : مؤسسة الرسالة، بريوتلبناندط، )، ضياء العمري
احملقق: د ، كتاب العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري ،الفراهيدي-234

 .(، دت ل: دار ومكتبة اهلالنلبنا دط ، ) ،مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي
وطبع الكتاب ابسم: شرح رسالة  ،شرح عقيدة اإلمام اجملدد حممد بن عبد الوهاب ،الفوزان-235

 .(دن، دت)، دط، اجملدد حممد بن عبد الوهاب املؤلف: صاحل بن فوزان بن عبد هللااإلمام 
، قاسمالعلماء جند احملقق: عبد الرمحن أتليف: ، الدرر السنية يف األجوبة النجدية ،قاسمال-236
 .(دن، دت)دط، 
احملقق: حممد  ،حماسن التأويل ،حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق ،القامسي-237

 .(، دتبريوت -: دار الكتب العلميه لبناندط، )، ابسل عيون السود
رون اليحصيب بن موسى بن عياض بن عم ،شارق األنوار على صحاح اآلَثرم ،القاضي عياض-238

 .(، دت: املكتبة العتيقة ودار الرتاثلبنان، دط، )السبيت، أبو الفضل
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أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي مث  ،املغينابن قدامة -239
 .(، دت: مكتبة القاهرةمصر دط، )الدمشقي احلنبلي، 

، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي احلنبلي النجدي  ،حاشية كتاب التوحيد ،القحطاين-240
 .(دن، دت)دط، 
سعيد بن علي بن وهف القحطاين  ،واجلماعة ولزوم اتباعهاعقيدة أهل السنة  بيان ،القحطاين-241

 .(، دت: مطبعة سفري، الرايضالسعوديةدط، )، إشراف: مساحة عبد العزيز ابن ابز
: مطبعة سفري، السعوديةدط، )، سعيد بن علي بن وهف ،شرح العقيدة الواسطية ،القحطاين-242

 .(، دتالرايضالرايض توزيع: مؤسسة اجلريسي للتوزيع واإلعالن، 
فتاوى األئمة يف النوازل املدهلمة وتربئة دعوة وأتباع حممد بن عبد الوهاب من  ،القحطاين-243

 .(، دت: دار األوفياء للطبع والنشرالسعوديةدط، )، حممد حسن ،هتمة التطرف واإلرهاب
اجلامع ألحكام  تفسري ،خلزرجيأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر األنصاري ا ،القرطيب-244

 .(، دت: دار الكتب املصريةمصردط، )، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،القرآن
إعالم املوقعني عن رب  ،اجلوزية الدينحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس  ،ابن القيم-245

 .(، دت: دار الكتب العلميةلبناندط، )، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم ،العاملني
إغاثة اللهفان من مصايد  ، بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينحممد بن أيب ،ابن القيم-246

 .(دت : مكتبة املعارف،السعوديةدط، ) ،احملقق: حممد حامد الفقي، الشيطان
حممد بن أيب بكر بن  ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ابن القيم-247

 .(، دت: دار املعرفة، بريوتلبنان، دط، )أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية 
: لبنان،دط، )حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،بدائع الفوائد ،ابن القيم-248

 .(، دتدار الكتاب العريب، بريوت
احملقق:  ،أحكام أهل الذمة ،مشس الدين اجلوزيةحممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد  ،ابن القيم-249

 .(دت ،للنشر: رمادى السعودية  ، دط، )نيوسف بن أمحد البكري شاكر العاروري
الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية  ،حممد بن أيب بكر بن سعد مشس الدين ،ابن القيم-250

 .(دت ،دار العاصمة :السعوديةدط،)، احملقق: علي بن حممد الدخيل هللا ،واملعطلة
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عق املرسلة على خمتصر الصوا ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،ابن القيم-251
، الدين، ابن املوصلياختصره: حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس  ،اجلهمية واملعطلة

 ،دت(.: دار احلديث، القاهرة ،دط، )مصراحملقق: سيد إبراهيم
 ،اجتماع اجليوش اإلسالمية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-252

 .(، دت: مطابع الفرزدق التجاريةمصردط، )، حتقيق: عواد عبد هللا املعتق
، مفتاح دار السعادة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم -253

 .(، دتبريوت الكتب العلمية: دار لبناندط، )
: دار لبناندط ، ) ،لفوائدا ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-254

 .(، دتالكتب العلمية بريوت
، الصالة وأحكام اتركها ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-255

 .(، دتالثقافة ابملدينة املنورة: مكتبة السعوديةدط، )
، تفسري القرآن الكرمي ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-256

: دار ومكتبة لبناندط، )، ضاناإلسالمية إبشراف الشيخ إبراهيم رم ثاحملقق: مكتب الدراسات والبحو 
 .(، دتبريوت اهلالل
 يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينحممد بن أزاد املعاد يف هدي خري العباد ابن القيم -257

 ، دط، دت.مؤسسة الرسالة، بريوت: لبنانهـ( 751اجلوزية )
احملقق: مشهور  ،الفروسية ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-258

 .(، دتاألندلس : دارالسعوديةدط، )، بن حسن بن حممود بن سلمان
مدارج السالكني بني  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-259

 (.، دت: دار الكتابلبناندط، ، هلل البغداديحممد املعتصم اب احملقق ،منازل إايك نعبد وإايك نستعني
الداء والدواء أو اجلواب  ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-260

ج أحاديثه: زائد بن أمحد حققه: حُمَمَّد أمجل اإلْصاَلحي خر ، الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف
 .(، دت : جممع الفقه اإلسالمي جبدةالسعوديةدط، )، النشريي
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 رآنالتبيان يف أقسام الق حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية ،ابن القيم-261
دار  :لبناندط، )، احملقق: حممد حامد الفقي ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية

 .(، دتاملعرفة، بريوت
: مصر، دط، )ن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزيةحممد بن أيب بكر ب ،لنونيةا، قيمابن ال-262

 .(، دتمكتبة ابن تيمية، القاهرة
: دار ، دط، )لبنانعالء الدين، أيب بكر احلنفي ،الصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع  ،الكاساين-263

 .(، دتالكتب العلمية
احملقق:  ،البداية والنهاية ،قرشي البصري مث الدمشقيأبو الفداء إمساعيل بن عمر ال ،ابن كثري-264

 .(، دت: دار إحياء الرتاث العريبلبنان، دط، )علي شريي
 ،تفسري القرآن العظيم ،قرشي البصري مث الدمشقيالفداء إمساعيل بن عمر الأبو ، ابن كثري-265

 .(، دت: دار طيبة للنشر والتوزيعدط ، )السعودية ،احملقق: سامي بن حممد سالمة
طاهر  مجال الدين، حممد ،جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار ،الكجرايت-266

 .(، دت: مطبعة دائرة املعارف العثمانيةابكستاندط ، ) ،الصديقي اهلندي الَفتَّيِن 
 ،ذيل كتاب شرح املواقف الفرق اإلسالمية ،أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف ،الكرمايل-267

 .(م1973، ت: مطبعة اإلرشاد ـ بغداد العراق: ، دط، )حتقيق سليمة عبد الرسول
إعداد: فايز بن أمحد حابس  ،ةمسائل حرب ،أبو حممد حرب بن إمساعيل بن خلف ،الكرماين-268

 .(، دت: جامعة أم القرىالسعوديةدط، )، إشراف: حسني بن خلف اجلبوري
مصطفى بن حممد شريفي وحممد بن موسى  :احملقق، التفسري امليسر ،دسعيد بن أمح الكندي-269

 .(دن، دت)، دط، عمي عمان اباب
 ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،الرازيبو القاسم هبة هللا الطربي ، أالاللكائي-270

 .(دت ، : دار طيبةالسعوديةدط، )، حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي
ل عادو  احملقق: شعيب األرنؤوط، سن ابن ماجة ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجة-271

 .(، دتالرسالة العاملية: دار ندط، )، َعبد الل طيف حرز هللامرشد حممَّد 
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مع تعليقات فقهية  ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ،سامل ،أبو مالك-272
، معاصرة: فضيلة الشيخ األلباين فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن ابز فضيلة الشيخ/ حممد بن صاحل العثيمني

 .(، دت: املكتبة التوفيقية، القاهرة مصردط، )
، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم ،الكامل يف اللغة واألدب ،حممد بن يزيد، أبو العباس ،املربد-273

 .(، دتالقاهرة : دار الفكر العريبمصردط، )
 .(دن ، دت )، دط،االابضي زكراي ،اإلابضية اتريخ ومنهج ومبادئ ،احملرمي-274
 .(دن ، دت)، دط، االابضي زكراي بن خليفة ،البلسم الشايف يف تنزيه الباري ،احملرمي-275
سلطنة دط، )، زكراي بن خليفة ،قراءة يف جدلية الرواية والدراية عند أهل احلديث ،احملرمي-276
 .(دت ،مري للنشر والتوزيع البلد: السيب: مكتبة الضاعمان
 .(، دتيل ودار األفاق: دار اجللبناندط، )، بن احلجاج النيسابوري ،صحيح مسلم ،مسلم-277
ر الّشيخ العااّلماة عاْبد  ،املعلمي-278 َعِلي ْبن حُمَمَّد الِعْمرَان وفق املنهج  ،الياماينالّرمحن ْبن حْيياي آَثا

 .(، دت  : دار عامل الفوائد للنشر والتوزيعدط، )السعودية،املعتمد: من بكر بن عبد هللا أبو زيد
 ،القائد إىل تصحيح العقائد ،ينليماعبد الرمحن بن حيىي بن علي بن حممد العتمي ا ،املعلمي-279

 .(، دت: املكتب اإلسالمينلبنا دط، )،احملقق: حممد انصر الدين األلباين
جممع اللغة العربية ابلقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد  ،املعجم الوسيط-280

 .(، دت: دار الدعوةدط، )ن القادر / حممد النجار(

احملقق: ، تفسري القرآن الشافعي،السمعاين التميمي  منصور بن عبد اجلبار املروزى ،املظفر أبو-281
 .(، دت : دار الوطنالسعودية) دط، ،وغنيم بن عباسايسر بن إبراهيم 

عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن سرور اجلماعيلي الدمشقي احلنبلي، أبو حممد،  ،املقدسي-282
: مكتبة السعودية ،دط ، )احملقق: أمحد بن عطية بن علي الغامدي ،االعتقاداالقتصاد يف  ،تقي الدين

 .(، دتالعلوم واحلكم، املدينة املنورة
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي  ،ملعة االعتقاد، املقدسي-283

  .(، دت: وزارة الشؤون اإلسالمية السعوديةدط، ) مث الدمشقي احلنبلي،
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 .(دت ،:مكتبة الثقافة الدينيةمصر، دط، )املطهر بن طاهر،دء والتاريخب ،املقدسي-284

سرور عبد الغين بن عبد الواحد بن علي بن  ،املصباح يف عيون الصحاح ،املقدسي-285
، خمطوط ُنشر يف برانمج جوامع الكلم التابع ملوقع الشبكة اإلسالمية، اجلماعيلي الدمشقي أبو حممد

 .(دن ، دت)دط، 

عباس أمحد بن علي بن عبد القادر، أبو ال ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلَثر ،املقريزي-286
 .(، دت: دار الكتب العلمية، بريوتلبنان، دط، )احلسيين العبيدي، تقي الدين

احلسن نور بو علي بن )سلطان( حممد، أ ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح ،املال القاري-287
 .(، دت: دار الفكر، بريوتلبنان، دط ، )الدين املال اهلروي

التنبيه والرد على أهل األهواء  ،حممد بن أمحد بن عبد الرمحن أبو احلسني العسقالين ،امللطي-288
 (.، دت: املكتبة األزهرية للرتاثمصردط، )، احملقق: حممد الكوثري ،والبدع

، التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،أبو حفص عمر بن أمحد املصريسراج الدين  ،ابن امللقن-289
 .(، دت: دار النوادرسورايدط، )، قق: دار الفالح للبحث العلمي والرتاثاحمل

زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج  ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري ،املناوي-290
 .(، دتاملكتبة التجارية مصر:)، دط، بن علي بن زين العابدين القاهري العارفني

بن حممد بن مصطفى بن عبد أبو املنذر حممود  ،اجلموع البهية للعقيدة السلفيةاملنياوي -291
 .(، دت: مكتبة ابن عباس، مصردط، )، اللطيف

شادي بن حممد بن  ،موسوعة العالمة جمدد العصر حممد انصر الدين األلباين ،آل نعمان-292
 .(، دتوحتقيق الرتاث  مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية: اليمنطد، ) ،سامل

، يوسف بن إمساعيل بن يوسف ،األساليب البديعة يف فضل الصحابة وإقناع الشيعة ،النـَّبـَْهاين-293
 .(، دت: املطبعة امليمنية،مصردط، )
مدارك  النسفي أوتفسري  ،فظ الدينأبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حا ،النسفي-294

حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: حميي الدين ديب  ،التنزيل وحقائق التأويل
 .(، دت: دار الكلم الطيب، بريوتلبنان ، دط ، )نمستو 
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: العراقا ،دط، )طلبة الطلبة ،فظ الدينأبو الربكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حا ،النسفي-295
 .(، دتالعامرة، مكتبة املثىن ببغداداملطبعة 

فاةا  ،براهيم بن حممد، املصريزين الدين بن إ ،ابن جنيم-296 ِنيـْ اأْلاْشبااُه واالنَّظااِئُر عالاى ماْذهاِب أايبْ حا
 .(، دت :دار الكتب العلمية، بريوتلبناندط، ) ،زكراي عمريات :ختريج ،النـُّْعماان

هـ( 970زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املصري ) ،كنز الدقائقالبحر الرائق شرح  ابن جنيم -297
هـ( وابحلاشية:  1138ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري )

 .(، دتالناشر: دار الكتاب اإلسالمي ، دط، )منحة اخلالق البن عابدين
احملقق: د  ،العلوم ودواء كالم العرب من الكلوممشس  ،بن سعيد احلمريى اليمين ،شوانن-298

: دار الفكر لبنان، )1ط، حسني بن عبد هللا العمري مطهر بن علي اإلرايين د يوسف حممد عبد هللا
 .(م 1999هـ  1420 ت:،سورية  املعاصر بريوت لبنان دار الفكر دمشق

سى أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن مو  ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم-299
 .(، دتجبوار حمافظة -: السعادة مصر، دط ، )بن مهران األصبهاين

حتقيق: زهري ، روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،النووي-300
 .(، دتعمان -دمشق -: املكتب اإلسالمي، بريوتلبناندط، )، الشاويش

اإلفصاح عن  ،حممد بن هبرية الذهلي الشيباين ، أبو املظفر، عون الدين بنحيىي  ،ابن هبرية-301
 .(، دت: دار الوطن، دط ، )السعوديةاحملقق: فؤاد عبد املنعم أمحد ،معاين الصحاح

احملقق:  ،ذم الكالم وأهله ،أبو إمساعيل عبد هللا بن حممد بن علي األنصاري اهلروي ،اهلروي-302
 .(، دت: مكتبة العلوم واحلكمالسعوديةدط، )، عبد الرمحن عبد العزيز الشبل

حممد تقي الدين اهلاليل رمحه هللا احملقق: مشهور  ،سبيل الرشاد يف هدي خري العباد ،اهلاليل-304
موقف  9000بن حسن آل سلمان وموسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج والرتبية )أكثر من 

سالمية : املكتبة اإلمصردط ، )، قراًن( املؤلف: أبو سهل املغراوي 15عامل على مدى  1000ثر من ألك
 .(، دت، النبالء للكتاب، مراكش املغربللنشر والتوزيع، القاهرة

 .(، دت: دار الفكرسواي ، دط ، )كمال الدين حممد السيواسي،فتح القدير ،ابن اهلمام-305
، دط، هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية ،أحباث هيئة كبار العلماء ،هيئة كبار العلماء-306

 .(دن ، دت)
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أَِبو َعبد الرَّمَحن ُمْقبُل بُن َهاِدي بِن ُمْقِبِل  ،فة اجمليب على أسئلة احلاضر والغريبحت ،الوادعي-307
 .(، دتَوالتوزيع، َصنعاء: َداُر اآلاَثر للنشر اليمن ،دط، )اهلَْمَداين بِن قَاِئَدةَ 

 .    (دن، دت)، دط، أليب يعقوب االابضي الدليل ألهل العقول ،رجالينالوا-308
مسي، أبو عبد هللا، عز حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل احلسين القا ،ابن الوزير-309

: شعيب ختريجحققه وضبط نصه،  ،العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم الدين،
 .(دت اعة والنشر والتوزيع،: مؤسسة الرسالة للطبلبناندط، )، األرنؤوط

 .(دن ، دت)، دط، الابضيا خلالد، النص والتاريخ أشراط الساعة،الوهييب -310
 دط،  ،احملقق: حممد حامد الفقي ،طبقات احلنابلة ،، حممد بن حممدأبو احلسني، ابن أيب يعلى-311
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