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�إن �حلمد هلل، نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن �سيئات 
�أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده 
ال �رشيك له، و�أن حممد�ً عبده ور�سوله، �سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه و�سلم ت�سليماً 

كثري�ً. �أما بعد: 
فاإن جمع وحتقيق الفروق بني البغاة واخلوارج من حيث الأو�صاف وال�رشوط، والآثار 
املرتتبة على تلك الفروق، مع بيان تطبيقاتها املعا�رشة، من املو�صوعات املهمة لأ�صحاب 
التخ�ص�ص عموماً، وللق�صاة منهم على وجه اخل�صو�ص. وهو مو�صوع مل اأقف على من 
اأفرده ببحث م�صتقل، واإن وجدت الدرا�صات والبحوث املتعددة للبغاة واخلوارج. ولذا 
اأن يكون عنوان البحث: »الفرق بني  عقدت العزم على بحث هذا املو�صوع، وقررت 
البغاة واخلوارج واأثره« )درا�صة تاأ�صيلة فقهية تطبيقية(؛ فاأ�صاأله �صبحانه العون وال�صداد. 

ويتكون البحث بعد املقدمة من متهيد وف�صلني وخامتة .
�لتمهيد.. وفيه مبحثان:

املبحث الأول: تعريف البغاة واخلوارج

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: تعريف البغاة واخلوارج لغة:

اأحدهما:  اأ�صالن،  والياء  والغني  »الباء   : اهلل-  –رحمه  فار�ص  ابن  قال  البغاة:  اأوًل: 
طلب ال�صيء، والثاين:  جن�ص من الف�صاد، فمن الأول: بغيت ال�صيء اأبغيه اإذا طلبته... 
الأ�صل الثاين قولهم: بغى اجلرح اإذا ترامى اإلى ف�صاد، ...، واإذا كان ذا بغي فال بد اأن يقع 
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منه ف�صاد «)1(. وقال يف ل�صان العرب: »ومعنى البغي ق�صد الف�صاد. ويقال: فالن يبغي 
على النا�ص اإذا ظلمهم وطلب اأذاهم. والفئة الباغية: هي الظاملة اخلارجة عن طاعة الإمام 
العادل...واأ�صل البغي جماوزة احلد... و البغي: اأ�صله احل�صد، ثم �صمي الظلم بغياً«)2(.

ثانياً: اخلوارج: قال يف )مقاي�ص اللغة(: »اخلاء والراء واجليم اأ�صالن... فالأول: الّنفاُذ 
بنْف�صه،  د  امل�صوَّ جل  الرَّ  : واخَلارجيُّ الأول...  فاأّما  لوننَي.  اختالُف  والثاين:  يء.  ال�صَّ عن 
من غري اأن يكون له قدمي،... اأّما الأ�صل الآخر: فاخَلَرُج لوناِن بني �صواٍد وبيا�ص... ومن 
َجة، اإذا كان نَْبُتها يف مكاٍن دوَن مكان«)3(.  وقال يف )ل�صان العرب(:  الباب اأر�ص خَمرَّ
عن  خلروجهم  ال�صم؛  هذا  لزمهم  منهم،  طائفة  واخلارجية:  احلرورية،  »واخلوارج: 

النا�ص«)4(.
املطلب الثاين: تعريف البغاة واخلوارج وا�صطالحًا:

 اختلف الفقهاء يف تعريف البغاة واخلوارج: فمنهم من جعل الطائفتني مبعنى واحد، 
ومنهم من فرق بينهما، وذلك على النحو الآتي:

�صمي  ولهذا  اخلوارج،  الرواية:  ظاهر  يف  احلنفية  عند  البغاة  من  املراد  احلنفية:  اأوًل: 
هذا الباب يف )املب�صوط(: »باب اخلوارج«)5(، وقال يف )بدائع ال�صنائع( فعرفهم بقوله: 
�صغرية،  اأو  كانت  كبرية  كْفٌر،  ذنب  كل  اأن  راأيهم  من  قوم  وهم  اخلوارج،  هم  »فالبغاة 
يخرجون على اإمام اأهل العدل، وي�صتحّلون القتال والدماء والأموال بهذا التاأويل ولهم 

منعة وقوة«)6(.

))) مقايي�س اللغة)1 / 271 -272( مادة )بغي( ، وانظر: خمتار ال�صحاح)1 / 24(.

)))  ل�صان العرب)14 /78 - 79( مادة )بغا(.

)3)  مقايي�س اللغة)2 / 175-176(. وانظر: ل�صان العرب  )2 / 249 -250(؛ تاج العرو�س  )5 / 508 - 512( مادة )خرج(.  

)))  ل�صان العرب)2 / 250(.

)))  انظر: املب�سوط)0) / )))).

)6)   بدائع ال�صنائع)7 / 140(.
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ومن احلنفية من فرق بينهم، وانتقد ما جاء يف تعريف )بدائع ال�صنائع(.
ففي )فتح القدير( عرف اخلوارج باأنهم »قوم لهم منعة وحمية، خرجوا عليه بتاأويل 
باخلوارج،  ي�صّمون  وهوؤلء  بتاأويلهم،  قتاله  يوجب  مع�صية  اأو  كفر  باطل  على  اأنه  يرون 
ر�صول  اأ�صحاب  ويكّفرون  ن�صاءهم،  وي�ْصبون  واأموالهم،  امل�صلمني  دماء  ي�صتحّلون 
حكم  احلديث  اأهل  وجمهور  الفقهاء  جمهور  عند  وحكمهم  و�صلم.  عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
ي�صتبيحوا  العدل ومل  اإمام  باأنهم: »قوم م�صلمون خرجوا على  البغاة  البغاة«)7(، وعرف 
ما ا�صتباحه اخلوارج من دماء امل�صلمني و�صبي ذراريهم وهم البغاة «)8(. وقال يف البحر 
الرائق: »... فما يف البدائع من تف�صري البغاة باخلوارج فيه ق�صور، واإمنا ل نكفر اخلوارج 

با�صتحالل الدماء والأموال لتاأويلهم واإن كان باطاًل بخالف امل�صتحل بال تاأويل«)9(.
قال �بن عابدين – رحمه اهلل- : »الظاهر من كالم الختيار وغريه اأن البغاة اأعّم، فاملراد 
بالبغاة ما ي�صمل الفريقني، ولذا ف�رش يف البدائع البغاة باخلوارج لبيان اأنهم منهم واإن كان 
البغاة اأعم، وهذا من حيث ال�صطالح واإل فالبغي واخلروج متحققان يف كل من الفريقني 

على ال�صوية «)10(.
ثانياً: املالكية: الظاهر من تعريفهم للبغاة اأنه �صامل لكل خارج عن الطاعة كما يف تعريف 
ابن عرفة –رحمه اهلل- فقد قال يف تعريف البغي: »هو المتناع من طاعة من ثبتت اإمامته 

يف غري مع�صية مبغالبة ولو تاأّوًل«)11(. 
وعرفه يف الذخرية: باأنه: »الذي يخرج على الإمام يبتغي خلفه اأو ميتنع من الدخول 
يف طاعته اأو مينع حقاً وجب عليه بتاأويل... واختلفوا يف اخلوارج املكفرين ... وملالك 

)7)   �صرح فتح القدير)6 / 100(.

)8)   �صرح فتح القدير)6 / 100 -101(.

)))   البحر الرائق)) / )))).

)0))  حا�صية ابن عابدين)4 / 262(.

))))  التاج والإكليل)6 / 276(.
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يف تكفريهم قولن، فعلى تكفريهم يكونون بغاة«)12(.
وقال: »املقاتل، وهم ثالث فرق: احلربيون، واخلوارج، واملحاربون ... الفرقة الثانية: 
ولن�رشة  الثورة  ع�صاة  وهم  امللك  لطلب  ق�صمان  ملتنا  من  علينا  واخلارجون  اخلوارج. 
مذاهبهم بالتاأويل«)13( . وقال يف التاج والإكليل: »الباغية فرقة خالفت الإمام ملنع حق اأو 

خللعه«)14(.
املخالف  هو  العلماء  ا�صطالح  يف  »الباغي  الطالبني:  رو�صة  يف  قال  ال�صافعية:  ثالثاً: 
لإمام العدل، اخلارج عن طاعته بامتناعه من اأداء واجب عليه اأو غريه ب�رشطه«)15(. وقال: 
»اخلوارج �صنف من املبتدعة يعتقدون اأن من فعل كبرية كفر وخلد يف النار، ويطعنون 

لذلك يف الأئمة، ول يح�رشون معهم اجُلُمعات واجلماعات«)16(.
رابعاً: احلنابلة: جاء تعريف البغاة يف ك�صاف القناع باأنهم :»)قوم من اأهل احلق، باينوا 
منعة  ولهم  اأو خطاأ،  ب�صواب  �صائغ  بتاأويل  )اأو خمالفته  اأي عزله   ) الإمام وراموا خلعه 
و�صوكة( بحيث ) يحتاج يف كّفهم اإلى جمع جي�ص وهم البغاة(«)17(. وعرف اخلوارج 
باأنهم »الذين يكّفرون بالذنب، ويكّفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبري وكثرياً من ال�صحابة 

وي�صتحّلون دماء امل�صلمني واأموالهم اإل من خرج معهم«)18(، ويف املغني بنحوه«)19(.

))))  انظر: الذخرية)12 / 5 6(؛ التاج والإكليل)6 / 278(.  

)3))  انظر: الذخرية)3 / 397 401(. 

))))   التاج والإكليل ملخت�صر خليل )12/ 32(.

))))   رو�صة الطالبني)10 / 50(.

)6))   رو�صة الطالبني)10 / 51(.

)7))   ك�صاف القناع)6 / 161(.

)8))   املغني 10/ 46.

))))   املغني)9 / 5(.
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املبحث الثاين: بيان الألفاظ ذات ال�صلة

اأوًل: احلرابة:

احلنفية: قال يف املب�صوط يف تعريف ال�رشقة: »وهي نوعان: �صغرى وكربى؛ فالكربى 
غفلة من  ويطلب  الغوث،  يلحق �صاحبه  مكان ل  املال يف  ياأخذ  لأنه  الطريق؛  قطع  هي 

التزم حفظ ذلك املكان وهو ال�صلطان«)20(.
املالكية: عرفها املالكية باأنها: »اخلروج لإخافة �صبيل لأخذ مال حمرتم، مبكابرة قتال اأو 
خوفه، اأو لذهاب عقل اأو قتل خفية، اأو ملجرد قطع الطريق ل لإمرة ول نائرة ول عداوة«)21(. 
اأو  م�رٍش  يف  ال�صبيل  واأخاف  ال�صالح  �صهر  :»من  باأنه  الطريق  قاطع  عّرفوا  ال�صافعية: 

برية«)22( ، وعرفه يف حا�صية اجلمل باأنه: »الربوز لأخذ مال اأو قتل اأو اإرعاب«)23(.
ال�صحراء،  يف  بال�صالح  للنا�ص  يعر�صون  الذين  »وهم  الإن�صاف:  يف  قال  احلنابلة: 
وهو  �صحيح  وهو  واحلجارة  الع�صي  �صالحهم  كان  ولو  جماهرة،  املال  فيغ�صبونهم 
اأكرث  وعليه  املذهب  وهو  واحد،  وال�صحراء  امل�رش  يف  »حكمهم  املذهب«)24(، 

الأ�صحاب«)25(.
ثانيًا- التاأويل ال�صائغ:  

كتاأويل  جواب،  فيه  يكن  مل  اإذا  عليه  �صاحبه  ُيَقّر  الذي  اجلائز  هو  ال�صائغ  »التاأويل 
العلماء املتنازعني فى موارد الجتهاد«)26(. وقال ابن القيم–رحمه اهلل-: »فالتاأويل الذي 

)0))   املب�سوط 30/ 261.

))))   �صرح حدود ابن عرفة 3/ 34.

))))   املجموع  )20/ 104(.

)3))   حا�سية اجلمل على املنهج ل�سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري )10/ 99(.

))))   الإن�صاف  10/ 290.

))))   الإن�صاف  10/ 290.

)6))   جمموع الفتاوى 28/ 486.
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يوافق ما دلت عليه الن�صو�ص وجاءت به ال�صنة ويطابقها هو التاأويل ال�صحيح، والتاأويل 
الذي يخالف ما دلت عليه الن�صو�ص وجاءت به ال�صنة هو التاأويل الفا�صد«)27( .

 ثالثًا- ال�صوكة: 

عرفت بتعاريف، منها: »حدة و�صالح «)28(، » �صدة الباأ�ص و القوة يف ال�صالح«)29(.
بقومه:  »امتنع  ومنه:  منع،  من  والقوة«)30(.  العز  النون،  بفتح  »املَنعة«:  املنعة  رابعاً: 
تقّوى بهم، وهو يف )َمَنَعٍة( بفتح النون اأي يف عزِّ قومه فال يقدر عليه من يريده«)31(، قال 
َكًة... اأي: ُهَو يف ِعزٍّ  وَمَعُه مْن مَيَْنُعُه  رَّ يف تاج العرو�ص : »وُيَقاُل: ُهَو يف ِعزٍّ وَمَنَعٍة، حُمَ

ةٌ مَتَْنُع مْن ُيِريُده ب�ُصوٍء«)32(. ُكوِن، فاملَُراُد بِه اأي: ُقوَّ مْن( َع�صرَيتِه... واأّما على تَْقِديِر ال�صُّ
خام�صاً: الإمامة. وهي: لغة قال يف مقايي�ص اللغة: »...واأّما الهمزة وامليم فاأ�صٌل واحٌد، 
الأربعة  وهذه  ين،  والدِّ واجلماعة،  واملرِجع،  الأ�صل،  وهي:  اأبواب،  اأربعة  منه  يتفّرع 
من  كلُّ  والإمام:  د...  والَق�صْ واحلني،  القامة،  وهي  ثالثة،  اأ�صوٌل  ذلك  وبعد  متقاربة، 
مهم، وهي  م يف الأمور«)33(، وقال يف ل�صان العرب: »اأَمَّ القوَم واأَمَّ بهم تقدَّ اقُتِدي به وُقدِّ
الإِمامُة، والإِماُم: كل من ائَتمَّ به قوٌم، كانوا على ال�رشاط امل�صتقيم اأَو كانوا �صالِّني«)34( .

والإمامة ا�صطالحاً: عّرفها املاوردي–رحمه اهلل-فقال:»الإمامة مو�صوعة خلالفة النبوة 
يف حرا�صة الدين و�صيا�صة الدنيا«)35(، وعرفها ابن خلدون-رحمه اهلل- باأنها »حمل الكافة 

)7))   ال�سواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة 1/ 187.

)8))   الكليات لأبي البقاء احل�صيني 4/ 282.

))))   امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي لأحمد الفيومي 1/ 327.

)30)   معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي �ص: 465.

))3)   امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي لأحمد الفيومي 2/ 581.

))3)   تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص 22/ 219؛ل�صان العرب 8/ 343.

)33)   معجم مقايي�ص اللغة لبن فار�ص 1/ 21مادة اأم.

))3)   ل�صان العرب 12/ 22- 28 مادة »اأمم«.

))3)  الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية �ص: 1.
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على مقت�صى النظر ال�رشعي يف م�صاحلهم الأخروية و الدنيوية الراجعة اإليها... فهي يف 
احلقيقة خالفة عن �صاحب ال�رشع يف حرا�صة الدين و�صيا�صة الدنيا به«)36(.

 قال النووي-رحمه اهلل-: »يجوز اأن يقال لالإمام: اخلليفة، والإمام، واأمري املوؤمنني، 
البغوي يف  قال  و�صلم(،  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول  خليفة  اأي�صاً:  ويقال  املاوردي:  قال 

�رشح ال�صنة: ويقال له: » )اأمري املوؤمنني( واإن كان فا�صقاً«)37(.
�صاد�صاً: دار الإ�صالم: قال يف املب�صوط: كل مو�صع ظهر فيه حكم ال�رشك فالقوة يف 
الظاهر فيه حكم الإ�صالم  ذلك املو�صع للم�رشكني فكانت دار حرب، وكل مو�صع كان 

فالقوة فيه للم�صلمني«)38(.
وقال ال�صوكاين -رحمه اهلل-: »ودار الإ�صالم ما ظهرت فيه ال�صهادتان وال�صالة، ومل 
تظهر فيها خ�صلة كفرية ، ولو تاأوياًل اإل بجوار ، واإل فدار كفر«)39(، وقال اأي�صاً: »واإحلاق 
دار الإ�صالم بدار الكفر مبجرد وقوع املعا�صي فيها على وجه الظهور، لي�ص مبنا�صب لعلم 

الرواية ول لعلم الدراية«)40(.
ما  احلرب  ودار  امل�صلمني  اإمام  حكم  فيه  يجري  ما  هو  الإ�صالم  »دار  الكليات:  ويف 
يجري فيه اأمر رئي�ص الكافرين، ويف الزاهدي: دار الإ�صالم ما غلب فيه امل�صلمون وكانوا 

فيه اآمنني، ودار احلرب ما خافوا فيه من الكافرين«)41(.

)36)   مقدمة ابن خلدون 1/ 255 .

)37)   رو�صة الطالبني 13/ 270 .

)38)   املب�سوط )3/ 225( .

))3)  ال�سيل اجلرار )4/ 575(.

)0))   نيل الأوطار )179/8( .

))))   الكليات لأبو البقاء احل�سيني )4/ 153(.
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املبحث الثاين تاأ�صيل امل�صاألة من الكتاب وال�صنة

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: ما جاء يف وجوب لزوم اجلماعة 

والنهي عن اخلروج على اإمام امل�صلمني 

اإمامته  ثبتت  وبيعته  اإمامته  امل�صلمون على  اتفق  اأن من  الأمر  املغني: »وجملة  قال يف 
ووجبت معونته ؛ ملا ذكرنا من احلديث والإجماع، ويف معناه: من ثبتت اإمامته بعهد النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم، اأو بعهد اإمام قبله اإليه... ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب 
النا�ص ب�صيفه، حتى اأقروا له واأذعنوا بطاعته وتابعوه، �صار اإماماً يحرم قتاله واخلروج عليه 
... فمن خرج على من ثبتت اإمامته باأحد هذه الوجوه باغياً وجب قتاله«)42(. وقال يف 
قبله عليه وبخرب  بن�ص من  اأو  باجتهاد  اأو  بن�ص  اأو  باإجماع  اإمامته  ثبتت  الإن�صاف: »فمن 

متعني لها حرم قتاله، وكذا لو قهر النا�ص ب�صيفه حتى اأذعنوا له ودعوه اإماماً«)43(.
وقال النووي يف رو�صة الطالبني يف مقدمة باب البغاة:»... والت�صديدات الواردة يف 
منا«،  فلي�ص  ال�صالح  علينا  »من حمل  الإمام ويف خمالفته كحديث:  طاعة  اخلروج عن 
وحديث: »من فارق اجلماعة فقد خلع ربقة الإ�صالم من عنقه«، وحديث: »من خرج من 
الطاعة وفارق اجلماعة فميتته جاهلية«، كلها حممولة على من خرج عن الطاعة وخالف 

الإمام بال عذر ول تاأويل«)44(.

الفرع الأول: ن�صو�ص الكتاب:

)45(، قال الطربي –
: ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  - قول اهلل عزَّ وجلَّ

))))   املغني )10/ 49(.

)3))   الإن�صاف  )10/ 308(.

))))  رو�صة الطالبني )7/ 271(.

))))   من  الآية 102 �سورة اآل عمران .
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رحمه اهلل- : »عن عبد اهلل بن م�صعود –ر�صي اهلل عنه- قال:»حبل اهلل: اجلماعة«)46(. قال 
القرطبي –رحمه اهلل-: »قال ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما ل�صماك احلنفي: »يا حنفي، اجلماعة 

اجلماعة!! فاإمنا هلكت الأمم اخلالية لتفرقها؛ اأََما �صمعت اهلل عزَّ وجلَّ يقول: ژڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ  «. فاأوجب تعالى علينا التم�صك بكتابه و�صنة نبيه والرجوع 
اإليهما عند الختالف، واأمرنا بالجتماع على العت�صام بالكتاب وال�صنة اعتقاداً وعماًل؛ 

وذلك �صبب اتفاق الكلمة وانتظام ال�صتات الذي يتم به م�صالح الدنيا«)47(.
یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ژ   : وجلَّ عزَّ  اهلل  قول   -2
جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
مث ىثژ )48(، قال ال�صيخ ابن باز –رحمه اهلل- : »هذه الآية ن�ص يف وجوب طاعة 
اأويل الأمر، وهم: الأمراء والعلماء، وقد جاءت ال�صنة ال�صحيحة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم تبني اأن هذه الطاعة لزمة، وهي فري�صة يف املعروف«)49(.

الفرع الثاين: ن�صو�ص ال�صنة:

- يف �صحيح م�صلم عن عرفجة بن �رشيح الأ�صجعي –ر�صي اهلل عنه- قال �صمعت �صلى 
اهلل عليه و�صلم يقول: »من اأتاكم واأمركم جميع على رجل واحد يريد اأن ي�صق ع�صاكم 

اأو يفرق جماعتكم فاقتلوه«)50(.
- ويف لفظ لبن حبان باإ�صناد �صحيح: »�صيكون بعدي هنات وهنات فمن راأيتموه فارق 

اجلماعة اأو يريد اأن يفرق بني اأمة حممد �صلى اهلل عليه و�صلم واأمرهم جميع فاقتلوه كائناً 
من كان فاإن يد اهلل مع اجلماعة واإن ال�صيطان مع من فارق اجلماعة يرتك�ص«)51(.

)6)) جامع البيان لأبي جعفر الطربي 28/ 53.

)7)) تف�سري اجلامع لأحكام القراآن اأبو عبداهلل القرطبي 4/ 164.

)8)) الآية 59 �سورة الن�ساء.

)))) جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )ن�سيحة الأمة يف جواب ع�سرة اأ�سئلة مهمة( 202/8  فما بعدها .

)0))   �سحيح م�سلم6/ 22ر4902.

))))   �صحيح ابن حبان10/ 437ر4577.
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عن �بن م�سعود–ر�صي اهلل عنه-  قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل يحل 
دم امرئ م�صلم ي�صهد اأن ل اإله اإل اهلل واأين ر�صول اهلل، اإل باإحدى ثالث: الثيب الزاين، 

والنف�ص بالنف�ص، والتارك لدينه املفارق للجماعة«)52(.
فارق  »من  قال:  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي   اأن  عنه-   اهلل  –ر�صي  ذر  اأبي  وعن   -

اجلماعة قيد �صرب فقد خلع ربقة الإ�صالم من عنقه«)53(.
- عن اأبي هريرة -ر�صي اهلل عنه- اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »اإن اهلل ير�صى 
لكم ثالثاً، اأن تعبدوه ول ت�رشكوا به �صيئاً، واأن تعت�صموا بحبل اهلل جميعاً ول تفرقوا، واأن 

تُنا�صحوا من وّله اهلل اأمركم«)54(. 
- ويف لفظ مل�صلم: »اأن تعبدوه ول ت�رشكوا به �صيئاً واأن تعت�صموا بحبل اهلل جميعا ول 
تفرقوا«)55(، قال النووي -رحمه اهلل-: قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »ول تفرقوا«، فهو اأمر 
بلزوم جماعة امل�صلمني«)56(. قال �بن عبد �لرب –رحمه اهلل-: »... هذا احلديث املراد به 

واهلل اأعلم اجلماعة على اإمام ي�صمع له ويطاع«)57(.
- عن ابن عبا�ص قال، قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »من راأى من اأمريه �صيئاً، 

يكرهه فلي�صرب فاإنه من فارق اجلماعة �صرباً فمات فميتة جاهلية«)58(.
اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال:  – ر�صي اهلل عنه-  - عن عمر بن اخلطاب 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ژ  تعالى:  اهلل  قول  باب  ر6484   2521  /6 البخاري  �صحيح     ((((

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ەئ وئ وئ ۇئ ژ)الآية: املائد 45(. 

)3))   �صنن اأبي داود  4/ 385 ر 4760 ، �سححه الألباين ، واأخرجه ابن حبان  والرتمذي عن اأبي مالك الأ�سعري –ر�صي اهلل 
عنه�صحيح ابن حبان14/ 124ر6233 ، وقال الأرنوؤوط: »اإ�سناده �سحيح«؛ �سنن الرتمذي  5/ 148ر2863، وقال: »ح�سن �سحيح 

غريب«؛ م�سند اأحمد بن حنبل 4/ 130ر17209.
))))   �صحيح ابن حبان8/ 182ر3388 ، قال الأرنوؤوط :»اإ�سناده على �سرط ال�سحيحني«.

))))   �سحيح م�سلم5/ 130ر4578.

)6))  �سرح النووي على م�سلم 12/ 11.

)7))   التمهيد 21/ 274 - 275.

)8))   �صحيح البخاري  9/ 47ر 7054 باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سرتون بعدي اأمورًا تنكرونها، وقال عبد اهلل بن 
زيد: قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »ا�سربوا حتى تلقوين على احلو�ص«؛ �سحيح م�سلم  6/ 21ر4896.
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»عليكم باجلماعة، واإياكم والفرقة؛ فاإن ال�صيطان مع الواحد اأقرب، وهو من الثنني اأبعد، 
من اأراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة«)59(.

- يف ال�صحيحني عن حذيفة –ر�صي اهلل عنه- قال: »كان النا�ص ي�صاألون ر�صول اهلل 
فقلت:يا  يدركني،  اأن  خمافة  ال�رش؛  عن  اأ�صاأله  وكنت  اخلري،  عن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
اإنا كنا يف جاهلية و�رش، فجاءنا اهلل بهذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من �رش؟  ر�صول اهلل! 
قال: »نعم«، قلت:وهل بعد ذلك ال�رش من خري؟ قال: »نعم، وفيه دخن«، قلت:وما دخنه؟ 
قال: »قوم يهدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر«، قلت: فهل بعد هذا اخلري من �رش؟ 
اهلل!  ر�صول  يا  قلت:  فيها«،  قذفوه  اإليها  اأجابهم  من  اأبواب جهنم  على  دعاة  قال:»نعم، 
�صفهم لنا، قال: »هم من جلدتنا ويتكلمون باأل�صنتنا«، قلت: فما تاأمرين اإن اأدركني ذلك؟ 
قال:  اإمام؟  ول  جماعة  لهم  يكن  مل  فاإن  قلت:  واإمامهم«،  امل�صلمني  جماعة  »تلزم  قال: 
باأ�صل �صجرة حتى يدركك املوت واأنت على  اأن تع�ص  الفرق كلها، ولو  »فاعتزل تلك 

ذلك«)60(.
وجوب  »باب  الإمارة:  كتاب  من  م�صلم  ل�صحيح  �رشحه  يف  النووي  عليه  بوب   -
مالزمة جماعة امل�صلمني عند ظهور الفنت ويف كل حال، وحترمي اخلروج من الطاعة ومفارقة 

اجلماعة«)61(.
-  قال ابن حجر –رحمه اهلل- : »قال ابن بطال فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب 
باأنهم  الأخرية  الطائفة  لأنه و�صف  اأئمة اجلور  امل�صلمني وترك اخلروج على  لزوم جماعة 
الأولني، وهم ل  قال يف  كما  وتنكر«،  »تعرف  فيهم:  يقل  اأبواب جهنم، ومل  دعاة على 
الطربي:  قال   ... اجلماعة  بلزوم  واأمر مع ذلك  اإل وهم على غري حق،  يكونون كذلك 

 /5 الكربى  الن�سائي  �سنن  ال�سحيحني«؛  �سرط  على  الأرنوؤوط:»اإ�سناده  وقال  239ر7254،  حبان16/  ابن  �صحيح     ((((
388ر9225؛ م�سنداأ حمد بن حنبل1/ 26ر177؛ �صنن الرتمذي4/ 465ر2165 وقال : »ح�سن �سحيح غريب« و�سححه الألباين .

)60)   �صحيح البخاري 3/ 1319ر3411، باب عالمات النبوة؛ �سحيح م�سلم6/ 20ر4890 .

))6)   �سرح النووي على م�سلم 12/ 236 .
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وال�صواب اأن املراد من اخلرب لزوم اجلماعة الذين يف طاعة من اجتمعوا على تاأمريه، فمن 
نكث بيعته خرج عن اجلماعة«)62(.

- عن اأبى هريرة –ر�صي اهلل عنه- اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »من خرج من 
الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية«)63(.

- وعن حذيفة–ر�صي اهلل عنه- اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »من فارق اجلماعة 
وا�صتذل الإمارة لقي اهلل عزَّ وجلَّ ول وجه له عنده«)64(.

- عن عبد اهلل بن عمر ر�صي اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »من حمل 
علينا ال�صالح فلي�ص منا«)65(. 

املطلب الثاين: ما جاء يف البغاة

الفرع الأول: ن�صو�ص الكتاب: 

قوله تعالى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
بالبغي عن  اأنهم مل يخرجوا  اأحدها:  فوائد:  »ففيها خم�ص  املغني:  قال يف  ژ )66( ،  ې 
الإميان، فاإنه �صماهم موؤمنني. الثانية: اأنه اأوجب قتالهم. الثالثة: اأنه اأ�صقط قتالهم اإذا فاوؤوا 
الآية  اأن  اخلام�صة:  قتالهم.  يف  اأتلفوه  فيما  التبعة  عنهم  اأ�صقط  اأنه  الرابعة:  اهلل.  اأمر  اإلى 

))6)   فتح الباري  13/ 37 .

)63)   �سحيح م�سلم6/ 20ر4892 .

))6)  م�سند اأحمد بن حنبل 5/ 387ر23331 ، قال الأرنوؤوط :»اإ�سناده ح�سن«.

))6)   �صحيح البخاري  9/ 49 ر 7070  باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من حمل علينا ال�سالح فلي�ص منا؛ �سحيح م�سلم  
1/ 69 و291.

)66)   الآيتان 9، 10، من �سورة احلجرات.
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اأفادت جواز قتال كل من منع حّقاً عليه«)67( وقال املاوردي-رحمه اهلل -: »هذه الآية هي 
اأ�صل ما ورد يف قتال اأهل البغي«)68(.

الفرع الثاين: الإجماعات املتعلقة بالبغاة:

»واأما  احلاوي:  يف  وقال   .)69( البغاة«  قتال  على  عنهم  اهلل  ر�صي  ال�صحابة  »اأجمعت 
الإجماع الدال على اإباحة قتال اأهل البغي: فهو منعقد عن فعل اإمامني: اأحدهما: اأبو بكر 
قتال من خلع  اأبي طالب يف  بن  اأبي بكر. والثاين: علي  الزكاة يف عهد  قتال مانعي  يف 
طاعته«)70(. قال يف الفروع: »اأجمع العلماء اأن اخلوارج و�صبههم من اأهل البدع والبغي 

متى خرجوا على الإمام وخالفوا راأي اجلماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار«)71(.

املطلب الثالث: ما جاء يف اخلوارج

الفرع الأول: ن�صو�ص الكتاب: 

ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ژ  تعالى:  قوله   -1
گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
اأبي  بن  �صعد  عن   ، ۈژ)72(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ 
وقا�ص -ر�صي اهلل عنه- ژ ڳ ڱ ڱژ يعني اخلوارج. وقال يف قوله تعالى: 

)67)   املغني )10/ 46(.

)68)   احلاوي الكبري  )13 / 100(؛ وانظر: تف�صري ابن كثري 7/ 374 .

))6)رو�صة الطالبني  )10/ 332( .

)70)   احلاوى الكبري )13/ 221( .

))7)   الفروع وت�صحيح الفروع 11/ 220 .

))7)   الأيتان 26، 27 من �سورة البقرة.
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ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ اإلى اآخر الآية، فقال: هم احلرورية)73(.
)74( قال: اإن مل يكونوا 

2- وكان قتادة اإذا قراأ هذه الآية: ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ 
احلرورية وال�صباأية فال اأدري من هم، وقيل: هم جميع املبتدعة )75( .

يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  عن  يحدث،  عنه-  اهلل  –ر�صي  اأمامة  اأبي  وعن   -3
قوله: ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ  قال: »هم اخلوارج«، ويف قوله تعالى: 
–رحمه  كثري  �بن  اخلوارج«)77(. قال  »هم  قال:   ، ژ)76(  ۈ  ۆ   ۇ ۆ  ژۇ 
اأن يكون موقوًفا من كالم ال�صحابي، ومعناه �صحيح؛  اأق�صامه  اأقل  اهلل: »وهذا احلديث 
اأّول بدعة وقعت يف الإ�صالم فتنة اخلوارج، وكان مبدوؤهم ب�صبب الدنيا حني ق�صم  فاإن 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم غنائم ُحَننْي، فكاأنهم راأوا يف عقولهم الفا�صدة اأنه مل يعدل 

يف الق�صمة «)78( .
چ  چ  چ  چ  ڃ  ژ  تعالى:  قوله  يف  عنه-  اهلل  –ر�صي  اأمامة  اأبي  عن   -4

ڇژ  قال: هم اخلوارج. وُروي عنه مرفوًعا، ول ي�صح)79(.
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  ژ    -5
ڻ ڻ ژ )80( ، قال علي بن اأبي طالب –ر�صي اهلل عنه-  وال�صحاك، وغري واحد: 

هم احلرورية)81(.

)73)  تف�صري ابن كثري 1/ 209 .

))7)   من الآية 7 �سورة اآل عمران.

))7)   تف�سري البغوي 2/ 9.

)76)  الآية 106 من �سورة اآل عمران  

الكبري  »اإ�سناده �سعيف« املعجم   : الأرنوؤوط  اأحمد بن حنبل )5/ 262( ر22313قال  )77)   تف�صري ابن كثري 2/ 9؛  م�سند 
الطرباين )8/ 271( ر8046.

)78)   تف�صري ابن كثري 2/ 10.

))7)   تف�صري ابن كثري 3/ 377.

)80)   الآيتان 103، 104 من �سورة الكهف .

))8)   تف�صري ابن كثري 5/ 202 .
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الفرع الثاين: ن�صو�ص ال�صنة:

و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  اأتى رجل  قال:  عنه-  اهلل  –ر�صي  د- حديث جابر 
َفه من حنني، ويف ثوب بالل ف�صة ور�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقب�ص  باجلعرانة ُمْن�رَشَ
اإذا مل اأكن اأعدل، لقد  منها يعطي النا�ص، فقال يا حممد، اعدل قال: ويلك ومن يعدل 
خبت وخ�رشت اإن مل اأكن اأعدل، فقال عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه: دعني يا ر�صول اهلل 
فاأقتل هذا املنافق، فقال: معاَذ اهلل اأن يتحدث النا�ص اأين اأقتل اأ�صحابي، اإن هذا واأ�صحابه 
ويف  الرمية«)82(،  من  ال�صهم  ميرق  كما  منه  ميرقون  حناجرهم،  يجاوز  ل  القراآن  يقراأون 
لفظ: »دعه، فاإن له اأ�صحاباً يحقر اأحدكم �صالته مع �صالتهم، و�صيامه مع �صيامهم يقراأون 
القراآن ل يجاوز تراقيهم، ميرقون من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية، ينظر اإلى ن�صله 
فال يوجد فيه �صيء، ثم ينظر اإلى ر�صافه فال يوجد فيه �صيء، ثم ينظر اإلى ن�صيه فال يوجد 
فيه �صيء، وهو القدح، ثم ينظر اإلى قذذه)83( فال يوجد فيه �صيء �صبق الفرث والدم«)84( .
- وحديث اأبي �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه- قال: »بعث علي –ر�صي اهلل عنه-  
اهلل  ر�صول  فق�صمها  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإلى  تربتها  يف  بذهبة  باليمن  وهو 
غائر  الوجنتني  اللحية م�رشف  نفر... فجاء رجل كث  اأربعة  بني  اهلل عليه و�صلم،  �صلى 
العينني ناتئ اجلبني حملوق الراأ�ص فقال: اتق اهلل يا حممد، قال: فقال ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم: فمن يطيع اهلل اإن ع�صيته اأياأمنني على اأهل الأر�ص ول تاأمنوين. قال: ثم 
اأدبر الرجل، فا�صتاأذن رجل من القوم يف قتله، يرون اأنه خالد بن الوليد فقال ر�صول اهلل 

))8) �سحيح م�سلم ج2/�س740 /ح1063/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم .

)83) قال النووي يف �سرحه على �سحيح م�سلم ج7/�س165: »اأما الر�ساف فبك�سر الراء وبال�ساد املهملة : وهو مدخل الن�سل 
من ال�سهم ،  والن�سل:  هو حديدة ال�سهم ، والقدح:  عوده ، والقذذ ب�سم القاف وبذالني معجمتني وهو : ري�ص ال�سهم ، والفوق 
والفوقة ب�سم الفاء ، هو احلز الذي يجعل فيه الوتر ، والن�سى بفتح النون وك�سر ال�ساد املعجمة وت�سديد الياء وهو القدح كذا 
جاء يف كتاب م�سلم مف�سرًا وكذا قاله الأ�سمعى واأما الب�سري فبفتح الباء املوحدة وك�سر ال�ساد املهملة،  وهي ال�سيء من الدم 

اأي ل يرى �سيئا من الدم ي�ستدل به على اإ�سابة الرمية«.
اخلوارج  قتل  باب   / /ح6534   ج6/�س2540  البخاري  �سحيح  عنه،  تعالى  اهلل  ر�سي  اخلدري  �سعيد  اأبي  حديث  من   (8((

وامللحدين بعد اإقامة احلجة عليهم؛ �سحيح م�سلم ج2/�س744 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم، واللفظ مل�سلم.
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�صلى اهلل عليه و�صلم: اإن من �صئ�صئ هذا قوماً يقراأون القراآن ل يجاوز حناجرهم، يقتلون 
اأهل الإ�صالم ويدعون اأهل الأوثان، ميرقون من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية، لئن 
يتلون  قوم  هذا  �صئ�صئ)86(  من  يخرج  »اإنه  لفظ:  ويف  عاد«)85(،  قتل  لأقتلنهم  اأدركتهم 
كتاب اهلل رطباً ل يجاوز حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق ال�صهم من الرمية، قال: 

اأظنه قال: لئن اأدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود«)87(.
-وعنه قال: »�صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: »يخرج يف هذه الأمة، 
حلوقهم  يجاوز  ل  القراآن  فيقراأون  �صالتهم،  مع  �صالتكم  حتقرون  قوم  منها،  يقل:  ومل 
اأو حناجرهم، ميرقون من الدين مروق ال�صهم من الرمية،  فينظر الرامي اإلى �صهمه، اإلى 
ن�صله، اإلى ر�صافه، فيتمارى يف الفوقة، هل علق بها من الدم �صيء«)88(، ويف لفظ: »اأن 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ذكر قوماً يكونون يف اأمته يخرجون يف فرقة من النا�ص �صيماهم 

التحالق، قال: هم �رش اخللق، اأو من اأ�رش اخللق، يقتلهم اأدنى الطائفتني اإلى احلق«)89(.
- وحديث علي –ر�صي اهلل عنه-  قال: »اإذا حدثتكم عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم فالأن اأخر من ال�صماء اأحب اإيل من اأن اأقول عليه ما مل يقل، واإذا حدثتكم فيما بيني 
فاإن احلرب خدعة، �صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: �صيخرج يف  وبينكم 
اآخر الزمان قوم اأحداث الأ�صنان، �صفهاء الأحالم، يقولون من خري قول الربية، يقراأون 
القراآن ل يجاوز حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق ال�صهم من الرمية، فاإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فاإن يف قتلهم اأجرا ملن قتلهم عند اهلل يوم القيامة«)90(، ويف لفظ: »اأيها النا�ص اإين 

))8) �سحيح م�سلم ج2/�س741 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم.

)86) قال ابن حجر يف فتح الباري ج8/�س69:»املراد به الن�سل والعقب«.

)87) �سحيح م�سلم ج2/�س742 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم.

)88) �صحيح البخاري ج6/�س2540 /ح6532  / باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد اإقامة احلجة عليهم وقول اهلل تعالى: ژک 
ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ژ؛�سحيح م�سلم ج2/�س743 /ح1064/واللفظ مل�سلم.

))8) �سحيح م�سلم ج2/�س745 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم.

ژک  تعالى  اهلل  وقول  عليهم  احلجة  اإقامة  بعد  وامللحدين  اخلوارج  قتل  باب   / /ح6531   ج6/�س2539  البخاري  �صحيح   ((0(
اإلى  انطلقوا  اإنهم  وقال:  اهلل  �سرار خلق  يراهم  ابن عمر  وكان  ژ  ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ 

اآيات نزلت يف الكفار فجعلوها على املوؤمنني؛ �سحيح م�سلم ج2/�س747/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج، واللفظ مل�سلم.
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�صمعت ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: »يخرج قوم من اأمتي يقراأون القراآن لي�ص 
قراءتكم اإلى قراءتهم ب�صيء، ول �صالتكم اإلى �صالتهم ب�صيء، ول �صيامكم اإلى �صيامهم 
ب�صيء، يقراأون القراآن يح�صبون اأنه لهم وهو عليهم، ل جتاوز �صالتهم تراقيهم، ميرقون 
من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية، لو يعلم اجلي�ص الذين ي�صيبونهم ما ق�صي لهم 
على ل�صان نبيهم �صلى اهلل عليه و�صلم لتَّكلوا عن العمل«)91(، ويف لفظ: »اإن ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم و�صف نا�صاً اإين لأعرف �صفتهم يف هوؤلء، يقولون احلق باأل�صنتهم، 

ل يجوز هذا منهم، واأ�صار اإلى حلقه، من اأبغ�ص خلق اهلل اإليه«)92( .
-وحديث اأبي ذر –ر�صي اهلل عنه- عنه قال: »قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 
اأمتي قوم يقراأون القراآن ل يجاوز حالقيمهم  اأو �صيكون بعدي من  اأمتي،  اإن بعدي من 
اخللق  �رش  هم  فيه  يعودون  ل  ثم  الرمية  من  ال�صهم  يخرج  كما  الدين  من  يخرجون 
واخلليقة«)93( ويف لفظ: »قوم يقراأون القراآن باأل�صنتهم ل يعدو تراقيهم ميرقون من الدين 

كما ميرق ال�صهم من الرمية« )94(. 
- قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »من رمى م�صلماً بالكفر اأو قال: يا عدو اهلل، ولي�ص كذلك 

اإل حار عليه«)95(. 

الفرع الثالث: الإجماعات املتعلقة باخلوارج.

 وجوب قتالهم، وقد نقله �صيخ الإ�صالم ابن تيمية، قال: »والأئمة متفقون على قتال 
اخلوارج املارقني«)96( .

)))) �سحيح م�سلم ج2/�س748/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج.

)))) �سحيح م�سلم ج2/�س749/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج.

)3)) �سحيح م�سلم ج2/�س750/ح1068 / باب اخلوارج �سر اخللق واخلليقة.  

للتاأليف ولئال ينفر  البخاري ج6/�س2541/ح6535/ باب من ترك قتال اخلوارج  من حديث �سهل بن حنيف.�سحيح   ((((
النا�س عنه.

)))) �سحيح م�سلم ج1/�س79/ح61/باب بيان حال اإميان من رغب عن اأبيه وهو يعلم.

)6))   الفتاوى الكربى لبن تيمية )3/ 446(.
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اإذا  ونحوهم  والرواف�ص  اخلوارج  قتال  وجوب  على  امل�صلمون  اأجمع  »وقد  وقال: 
فارقوا جماعة امل�صلمني،  كما قاتلهم علي –ر�صي اهلل عنه- «)97(.

اأن اخلوارج  –رحمه اهلل-: »مل يختلف العلماء قدمياً وحديثاً  قال حممد بن احل�صني 
قوم �صوء ع�صاة هلل تعالى ولر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، واإن �صلوا و�صاموا، واجتهدوا 

يف العبادة، فلي�ص ذلك بنافع لهم«)98(.

الف�صل الأول  

الفرق بني البغاة واخلوارج يف الأو�صاف وال�شروط 

وفيه مبحثان:
املبحث الأول: الفرق بينهما يف الأو�صاف والأ�صباب

 وفيه ثالثة مطالب:
والأ�صكال،  والأفعال،  لالأقوال،  الظاهرة،  ال�صفات  ي�صمل  عام  هنا  املراد  الو�صف 
وبع�ص ال�صفات يف هذا املبحث لكال الطائفتني تتعلق بالأقوال والأفعال التي يقول بها 
اأو يفعلها اخلوارج والبغاة، وهي يف حقيقة الأمر تف�صح عن املعتقد لكل طائفة كما �صياأتي 

بيانه يف املطالب التالية. 

املطلب الأول: الأو�صاف امل�صرتكة بني البغاة واخلوارج 

 مما تقدم يف تعريف البغاة واخلوارج يف اللغة وال�صطالح والن�صو�ص التي جاءت 
يف بيانهم، جند التفاق بني الطائفتني يف ال�صفات التالية:

- البغي.
- اخلروج.

)7))   الفتاوى الكربى لبن تيمية )3/ 544(.

)8))   ال�سريعة لالآجري )1/ 19(.
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- وجود التاأويل.

- حمل ال�صالح.
- المتناع عن طاعة الإمام.

واملعاين  اللغوية،  التعريفات  من  اأخذاً  الطائفتني  كال  على  تنطبق  ال�صفات  فتلك 
هي  الباغية:  »الفئة  اهلل-:  –رحمه  فار�ص  ابن  قال  تقدم،  كما  الفقهاء  عند  ال�صطالحية 
�ملعنى  البغي جماوزة احلد«)99(، وهذ�  واأ�صل  العادل..  الإمام  اخلارجة عن طاعة  الظاملة 

اللغوي موجود يف البغاة واخلوارح. 
واأما ن�صو�ص الفقهاء الدالة على اتفاقهم يف تلك ال�صفات فمنها:

اأوًل: احلنفية: قال يف فتح القدير: »والباغي يف عرف الفقهاء: اخلارج عن طاعة اإمام 
احلق. واخلارجون عن طاعته اأربعة اأ�صناف: اأحدها: اخلارجون بال تاأويل... وهم قّطاع 
الطريق. والثاين: قوم كذلك اإل اأنهم ل منعة لهم لكن لهم تاأويل، فحكمهم حكم قّطاع 
الطريق. والثالث: قوم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتاأويل يرون اأنه على باطل كفر اأو 
م�صلمون  قوم  والرابع:  باخلوارج...  ي�صمون  وهوؤلء  بتاأويلهم،  قتاله  يوجب  مع�صية 
و�صبي  امل�صلمني  دماء  من  اخلوارج  ا�صتباحه  ما  ي�صتبيحوا  ومل  العدل  اإمام  على  خرجوا 
ذراريهم وهم البغاة«)100(،  وقال يف البحر الرائق موافقاً ملا جاء يف فتح القدير: »... فما 
يف البدائع من تف�صري البغاة باخلوارج فيه ق�صور، واإمنا ل نكفر اخلوارج با�صتحالل الدماء 

والأموال لتاأويلهم واإن كان باطاًل، بخالف امل�صتحل بال تاأويل«)101(.
قال �بن عابدين – رحمه اهلل- : »مناط الفرق بينهم وبني البغاة هو ا�صتباحتهم دماء 
امل�صلمني وذراريهم ب�صبب الكفر، اإذ ل ت�صبى الذراري ابتداء بدون كفر لكن الظاهر من 

))))   ل�صان العرب)14 /78 - 79( مادة )بغا(.

)00))  فتح القدير)6 / 99- 100(.

))0))   البحر الرائق)5 / 151(.
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كالم الختيار وغريه اأن البغاة اأعم، فاملراد بالبغاة ما ي�صمل الفريقني... فالبغي واخلروج 
متحققان يف كل من الفريقني على ال�صوية«)102(.

ثانياً: املالكية: قال يف الذخرية يف تعريف البغاة : »الذي يخرج على الإمام يبتغي خلفه 
اأو ميتنع من الدخول يف طاعته اأو مينع حّقاً وجب عليه بتاأويل«)103(. وقال: »املقاتل، وهم 
واخلارجون  اخلوارج  الثانية:  الفرقة  واملحاربون...  واخلوارج،  احلربيون،  فرق:  ثالث 

علينا من مّلتنا ق�صمان لطلب امللك وهم ع�صاة الثورة ولن�رشة مذاهبهم بالتاأويل«)104(.
املخالف  هو  العلماء  ا�صطالح  يف  »الباغي  الطالبني:  رو�صة  يف  قال  ال�صافعية:  ثالثاً: 
ب�رشطه«)105(،  غريه  اأو  عليه  واجب  اأداء  من  بامتناعه  طاعته  عن  اخلارج  العدل،  لإمام 
منع حق  اأو  النقياد  وترك  عليه  بخروج  الإمام  بقوله: »هم خمالفو  املنهاج  وعّرفهم يف 
ومل  كبرية  ذي  وتكفري  اجلماعات  كرتك  اخلوارج  راأي  قوم  اأظهر  ولو   ... عليهم  توّجه 

يقاتلوا تركوا واإل فقطاع طريق«)106(.
رابعاً: احلنابلة: قال ابن قدامة-رحمه اهلل- يف املغني :»واخلارجون عن قب�صة الإمام 
اأ�صناف اأربعة، اأحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قب�صته بغري تاأويل، فهوؤلء قطاع 
طريق. الثاين: قوم لهم تاأويل اإل اأنهم نفر ي�صري ل منعة لهم كالواحد والثنني والع�رشة 
ويكفرون  بالذنب  رون  يكفِّ الذين  اخلوارج  الثالث:  طريق...  قطاع  فهوؤلء  ونحوهم، 
عثمان وعلّياً وطلحة والزبري وكثرياً من ال�صحابة وي�صتحلون دماء امل�صلمني واأموالهم اإل 
من خرج معهم فظاهر قول الفقهاء من اأ�صحابنا املتاأخرين اأنهم بغاة حكمهم حكمهم... 
لتاأويل  ويرومون خلعه،  الإمام  قب�صة  احلق يخرجون عن  اأهل  من  قوم  الرابع:  ال�صنف 

))0))   حا�صية ابن عابدين)4 / 262(.

)03))   الذخرية)12 / 5(؛ التاج والإكليل)6 / 278(.  

))0))   الذخرية)3 / 397- 401( . 

))0))   رو�صة الطالبني)10 / 50(.

)06))   منهاج الطالبني)1 / 131(.
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�صائغ، وفيهم منعة يحتاج يف كفهم اإلى جمع اجلي�ص، فهوؤلء البغاة الذين نذكر يف هذا 
الباب حكمهم«)107(.

خام�صاً: الظاهرية: قال يف املحلى: »البغاة ق�صمان ل ثالث لهما: اإما ق�صم خرجوا على 
املخالفة  الأهواء  �صائر  من  جمراهم  جرى  وما  كاخلوارج  فيه،  فاأخطاأوا  الدين  يف  تاأويل 
للحق. واإما ق�صم اأرادوا لأنف�صهم دنيا فخرجوا على اإمام حق، اأو على من هو يف ال�صرية 
مثلهم، فاإن تعدت هذه الطائفة اإلى اإخافة الطريق، اأو اإلى اأخذ مال من لقوا، اأو �صفك الدماء 

هماًل: انتقل حكمهم اإلى حكم املحاربني، وهم ما مل يفعلوا ذلك يف حكم البغاة«)108(.

املطلب الثاين: الأو�صاف اخلا�صة بالبغاة و�صبب خروجهم

بـتاأويل  املتاأولون  البغاة   -1 اأن البغي عند الفقهاء يت�صمن ثالثة معان:  مما تقدم يتبني 
�صائغ، كالتاأويل اخلا�ص من ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم كاأ�صحاب اجلمل، و�صفني. 2- البغاة 

بال تاأويل، الذي يراد منه طلب الإمارة ومنازعة الأمر اأهله. 3- واخلوارج. 
فقد  والثالث  الثاين  واأما  الأول،  باملعنى  الفقهاء،  عرف  يف  الإطالق  عند  والبغاة 
اأحلقوهما بالأ�صل الأول من حيث احلكم مع اتفاقهم على التمييز بني تلك الفئات الثالث 

كما �صياأتي تو�صيحه يف اأعطاف البحث. 
 قال يف املحلى بعد اأن ذكر حديث اأبي �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه- اأن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم قال: »مترق مارقة عند فرقة من امل�صلمني يقتلها اأولى الطائفتني باحلق«)109(: 
حَّ اأن اأولئك اأي�صاً: مفرتقون، واأن الطائفة املذمومة تقتلها اأدنى الطائفتني املفرتقتني اإلى  »�صَ
احلق، فجعل عليه ال�صالم يف الفرتاق تفا�صاًل، وجعل اإحدى الطائفتني املفرتقتني لها دنو 
من احلق - واإن كانت الأخرى اأولى به - ومل يجعل للثالثة �صيئاً من الدنو اإلى احلق. ف�صح 

)07))   املغني 10/ 46.

)08))   املحلي  )11/ 333(.

))0))   �سحيح م�سلم  )3/ 113( ر2507.
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اأن التاأويل يختلف، فاأي طائفة تاأولت يف بغيتها طم�صاً ل�صيء من ال�صنة، كمن قام براأي 
اخلوارج... فهوؤلء ل يعذرون بالتاأويل الفا�صد؛ لأنها جهالة تامة. واأما من دعا اإلى تاأويل 
ل يحل به �صنة، لكن مثل تاأويل معاوية يف اأن يقت�ص من قتلة عثمان قبل البيعة لعلي: فهذا 
يعذر؛ لأنه لي�ص فيه اإحالة �صيء من الدين، واإمنا هو خطاأ خا�ص يف ق�صة بعينها ل تتعدى. 
ومن قام لعر�ص دنيا فقط، كما فعل يزيد بن معاوية، ومروان بن احلكم، وعبد امللك بن 
بن  يزيد  القيام على  فعل مروان بن حممد يف  الزبري، وكما  ابن  القيام على  مروان يف 
الوليد، وكمن قام اأي�صاً على مروان، فهوؤلء ل يعذرون، لأنهم ل تاأويل لهم اأ�صال، وهو 

بغي جمرد«)110( .
العلم فيفرقون  اأهل  –رحمه اهلل -: »... واأما جمهور  تيمية  ابن  وقال �صيخ الإ�صالم 
بني اخلوارج املارقني وبني اأهل اجلمل و�صفني وغري اأهل اجلمل و�صفني ممن يعد من البغاة 
املتاأولني، وهذا هو املعروف عن ال�صحابة وعليه عامة اأهل احلديث والفقهاء واملتكلمني، 
وعليه ن�صو�ص اأكرث الأئمة واأتباعهم من اأ�صحاب مالك واأحمد وال�صافعي وغريهم، وذلك 
اأنه قد ثبت يف ال�صحيح عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأنه قال: »مترق مارقة على حني 
الطوائف  ذكر  يت�صمن  احلديث  وهذا  باحلق«  الطائفتني  اأولى  تقتلهم  امل�صلمني  من  فرقة 
الثالث ويبني اأن املارقني نوع ثالث لي�صوا من جن�ص اأولئك، فاإن طائفة علي اأولى باحلق 

من طائفة معاوية... واتفق ال�صحابة على قتال هوؤلء اخلوارج«)111( .
تلك  اأهم  ومن  الأول،  املعنى  بها  يق�صد  بالبغاة  اخلا�صة  الأو�صاف  فاإن  عليه؛  وبناًء 

الأو�صاف:
1- اأنهم اأهل حق، وهذه ال�صفة توؤخذ من بع�ص ن�صو�ص الفقهاء، مثل قول �صاحب 
املغني:  »ال�صنف الرابع: قوم من اأهل احلق يخرجون عن قب�صة الإمام ويرومون خلعه 

)0)))   املحلي  )11/ 335(.

)))))   جمموع الفتاوى )35/ 55(.
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لتاأويل �صائغ وفيهم منعة، يحتاج يف كفهم اإلى جمع اجلي�ص، فهوؤلء البغاة الذين نذكر يف 
هذا الباب حكمهم «)112(.

�صوى  الفقهاء  عند  العام  مبعناه  البغاة  يت�صمن  دنيوي، وهذا  �صبب خروجهم  اأن   -2
اخلوارج .

و»الباغني«..  »اخلوارج«  قتال  بني  الفرق  بيان  اهلل - يف  –رحمه  الإ�صالم  �صيخ  قال 
من  اأيديهم  يف  ما  لطلب  يكون  الأمور  ولة  على  اخلروج  اأن  املعروفة  العادة  وباجلملة 
الزبري  ابن  فتنة  الأ�صلمي عن  برزة  اأبو  قال  ولهذا  الدنيا،  قتال على  والإمارة، وهذا  املال 
يقاتلون على  اإمنا  ال�صام: »هوؤلء وهوؤلء وهوؤلء  القراء مع احلجاج وفتنة مروان  وفتنة 
الدنيا«)113( ، واأما اأهل البدع كاخلوارج فهم يريدون اإف�صاد دين النا�ص، فقتالهم قتال على 

الدين«)114(.
وقال يف املحلى: »البغاة ق�صمان ل ثالث لهما: اإما ق�صم خرجوا على تاأويل يف الدين 
واإما ق�صم  املخالفة للحق.  الأهواء  �صائر  فيه، كاخلوارج وما جرى جمراهم من  فاأخطاأوا 

اأرادوا لأنف�صهم دنيا فخرجوا على اإمام حق، اأو على من هو يف ال�صرية مثلهم«)115(.
ويجتمعون  يتغلبون  منعة  لهم  فئة  كل  البغي  »اأهل  حا�صيته:  يف  عابدين  ابن  وقال 

ويقاتلون اأهل العدل بتاأويل، ويقولون احلق معنا ويّدعون الولية«)116(.

املطلب الثالث: الأو�صاف اخلا�صة باخلوارج و�صبب خروجهم

من املعلوم اأن اخلوارج قد افرتقت اإلى فرق متعددة، وعقائدهم خمتلفة، واإن اتفقوا 

)))))   املغني 10/ 46.

)3)))�صحيح البخاري  )9/ 57( ر 7112 باب اإذا قال عند قوم �سيئًا ثم خرج فقال بخالفه ،  وجاء يف البخاري )9/ 54( 
ر7059عن �سعيد بن جبري قال: »خرج علينا عبد اهلل بن عمر فرجونا اأن يحدثنا حديثًا ح�سنًا قال: فبادرنا اإليه رجل فقال: يا 
اأبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال يف الفتنة واهلل يقول: ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ژ   فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك اأمك؟  

اإمنا كان حممد �سلى اهلل عليه و�سلم يقاتل امل�سركني وكان الدخول يف دينهم فتنة ولي�ص كقتالكم على امللك«.
)))))   منهاج ال�صنة 5/ 153.

)))))   املحلي  )11/ 333(.

)6)))   حا�صية رد املحتار )4/ 449(.
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على عقيدة التكفري مبا ل يعد مكفراً، ومبداأ اخلروج على ولة اجلور، ثم زادوا عقائد اأُخر 
مع تقدم الزمان، والنبي �صلى اهلل عليه و�صلم قد بنّي لنا اأكرث �صفاتهم التي يعرفون بها، 
ومن خالل ن�صو�ص الفقهاء، فاإنهم اأطلقوا اخلروج على كل من يت�صف بهذه ال�صفات اأو 

ببع�سها. ومن تلك �لن�سو�ص:
قال القرطبي –رحمه �هلل – يف تف�صريه: »...والذي عليه الأكرث من العلماء اأن ال�صرب 
على طاعة الإمام اجلائر اأولى من اخلروج عليه ... والأول مذهب طائفة من املعتزلة، وهو 

مذهب اخلوارج، فاعلمه«)117(.
قال ابن عبد الرب-رحمه اهلل-: »واإلى منازعة الظامل اجلائر ذهبت طوائف من املعتزلة 

وعامة اخلوارج «)118(.
فيكم«،  يخرج  لأ�صحابه:»  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  لقوله  خوارج  لهم  قيل  »اإمنا  وقال: 
ومعنى قوله: »فيكم« اأي عليكم... وكان خروجهم ومروقهم يف زمن ال�صحابة، ُف�صموا 
اخلوارج، و�صموا املارقة بقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »ميرقون من الدين كما ميرق ال�صهم 
من الرمية« وبقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »تقتتل طائفتان من اأمتي مترق منهما مارقة تقتلها 
اأولى الطائفتني باحلق«، فهذا اأ�صل ما �صميت به اخلوارج واملارقة. ثم ا�صتمر خروجهم على 
بن  اهلل  عبد  اأتباع  الإبا�صية  منهم  اأ�صماء،  لها  فرقاً  افرتقوا  ثم  ال�صم،  فاأكدوا  ال�صالطني، 
اإبا�ص، والأزارقة اأتباع نافع بن الأزرق، وال�صفرية اأتباع النعمان زياد بن الأ�صفر، واأتباع 
جندة احلروري يقال لهم النجدات... وفرق �صواها يطول ذكرها ولي�ص هذا مو�صعه، وهم 
يت�صمون بال�رشاة ول ي�صميهم بذلك غريهم، بل اأ�صماوؤهم التي ذكرناها عنهم م�صهورة يف 

الأخبار والأ�صعار«)119(.
بهما جماعة  فارقوا  م�صهورتان  ولهم خا�صتان   ...« اهلل-:  الإ�صالم-رحمه  �صيخ  قال 

)7)))   تف�سري اجلامع لأحكام القراآن اأبو عبداهلل القرطبي 2/ 109.

)8)))   التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد )23/ 279(.

)))))   ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار )2/ 400- 402(.
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اأو ما  ب�صيئة �صيئة،  ال�صنة ، وجعلهم ما لي�ص  اإحداهما: خروجهم عن  امل�صلمني واأئمتهم، 
اأن يجور وي�صل يف �صنته،  لي�ص بح�صنة ح�صنة...واخلوارج جوزوا على الر�صول نف�صه 
ال�صنة  القراآن دون ما �رشعه من  بلغه من  فيما  ومل يوجبوا طاعته ومتابعته، واإمنا �صدقوه 
التي تخالف بزعمهم ظاهر القراآن. وغالب اأهل البدع غري اخلوارج يتابعونهم يف احلقيقة 
على هذا.... الفرق الثاين يف اخلوارج واأهل البدع: اأنهم يكّفرون بالذنوب وال�صيئات، 
ويرتتب على تكفريهم بالذنوب ا�صتحالل دماء امل�صلمني واأموالهم، واأن دار الإ�صالم دار 

حرب، ودارهم هي دار الإميان...«)120(.
امل�صلمني،  تكّفر ولة  بل  الراف�صة واخلوارج( تطعن  الطائفتني )اأي:  وقال:»... وكال 
وعمر  بكر  اأبا  يلعنون  والراف�صة  تولهما،  ومن  وعلياً  عثمان  يكّفرون  اخلوارج  وجمهور 
واأخذ  الدماء،  �صفك  ِمْن  اخلوارج  يف  كان  الظاهر  الف�صاد  ولكن  تولهم،  ومن  وعثمان 

الأموال، واخلروج بال�صيف؛ فلهذا جاءت الأحاديث ال�صحيحة بقتالهم«)121(.
وقال ابن عبدالرب-رحمه اهلل-: »واحلرورية من�صوبة اإلى حروراء، خرج فيه اأولهم على 
علي  -ر�صي اهلل عنه- فقاتلهم بالنهروان، واأظهره اهلل عليهم فقتل منهم األوفاً، وهم قوم 
بالذنوب، وحملوا  امل�صلمني وكّفروهم  دماء  اهلل عزَّ وجلَّ  كتاب  تاأولوا من  مبا  ا�صتحلوا 
عليهم ال�صيف وخالفوا جماعتهم، فاأوجبوا ال�صالة على احلائ�ص، ومل يروا على الزاين 
املح�صِن الرجَم، ومل يوجبوا عليه اإل احلد مئة، ومل يطهرهم عند اأنف�صهم اإل املاء اجلاري 
اأو الكثري امل�صتبحر اإلى اأ�صياء يطول ذكرها قد اأتينا على ذكر اأكرثها يف غري هذا املو�صع، 

فمرقوا من الدين مبا اأحدثوا فيه مروق ال�صهم من الرمية كما قال«)122(.
ويحارب  يخرج  مل  من  اأن  اخلوارج  معتقد  على  جندة  »وزاد  الباري:  فتح  يف  وقال 

)0)))   جمموع الفتاوى )73/19(.

)))))  املجموع )35/13(.

)))))   ال�صتذكار )499/2(.
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امل�صلمني فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم، وعظم البالء بهم وتو�صعوا يف معتقدهم الفا�صد، 
فاأبطلوا رجم املح�صن، وقطعوا يد ال�صارق من الإبط، واأوجبوا ال�صالة على احلائ�ص يف 
حال حي�صها وكفروا من ترك الأمر باملعروف والنهي عن املنكر اإن كان قادراً، واإن مل يكن 
اأموال  قادراً فقد ارتكب كبرية، وحكُم مرتكب الكبرية عندهم حكم الكافر، وكفوا عن 
وال�صبي  بالقتل  الإ�صالم  اإلى  ين�صب  فيمن  وفتكوا  مطلقاً  لهم  التعّر�ص  وعن  الذمة  اأهل 
اأتى �صغرية  من  اأن  اإلى  اخلوارج  من  عامر  بن  ابن حزم: ذهب جندة  وقال   ... والنهب 
ب بغري النار ومن اأدمن على �صغرية فهو كمرتكب الكبرية يف التخليد يف النار، وذكر  ُعذِّ
�صالة  الواجب  وقال:  اخلم�ص  ال�صلوات  فاأنكر  الفا�صد،  معتقدهم  يف  غال  من  منهم  اأن 
بالغداة و�صالة بالع�صي، ومنهم من جوز نكاح بنت البن وبنت الأخ والأخت ... وقال 
حزم:  ابن  وقال  فرقة.  ع�رشون  اخلوارج  فرق  عدة  املقالت:  يف  البغدادي  من�صور  اأبو 
الإبا�صية، وقد بقيت منهم  اأهل احلق  اإلى قول  الغالة املذكورون واأقربهم  اأ�صووؤهم حاًل 

بقية باملغرب »)123( 
وميكن ح�رش �صفاتهم:

اأهل عبادة.- 1
الغلو.- 2
التحالق.- 3
اأحداث الأ�صنان.- 4
�صفهاء الأحالم.- 5
يتجددون.- 6
��ستباحة �لدماء و�الأمو�ل.- 7
التكفري.- 8

)3)))   فتح الباري ابن حجر )12/ 285(.
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وهذه ال�صفات جاءت بها الن�صو�ص املتقدمة من ال�صنة النبوية، وكالم العلماء ك�صفة 
النبوية  الن�صو�ص  ومن  والأموال،  الدماء  وا�صتباحة  النقطاع،  وعدم  والغلو،  العبادة، 

اخلا�صة بتلك ال�صفات:
يقراأون  واأ�صحابه  هذا  »اإن  قال:  عنهما  تعالى  اهلل  ر�صي  اهلل  عبد  بن  جابر  حديث   -
القراآن ل يجاوز حناجرهم ميرقون منه كما ميرق ال�صهم من الرمية«)124(، ويف لفظ: »دعه 
فاإن له اأ�صحاباً يحقر اأحدكم �صالته مع �صالتهم، و�صيامه مع �صيامهم، يقراأون القراآن ل 

يجاوز تراقيهم«)125( .
- وحديث اأبي �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه- وفيه قول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 
»اإن من �صئ�صئ هذا قوماً يقراأون القراآن ل يجاوز حناجرهم، يقتلون اأهل الإ�صالم ويدعون 
اأهل الأوثان، ميرقون من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية، لئن اأدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد«)126(، ويف لفظ: »اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ذكر قوما يكونون يف اأمته يخرجون 
يف فرقة من النا�ص �صيماهم التحالق قال: هم �رش اخللق اأو من اأ�رش اخللق«)127(. ويف لفظ 
اأبو داود-رحمه اهلل-: »الت�صبيد  قال  الت�صبيد«)128(.  اأو قال  التحليق  للبخاري: »�صيماهم 

ا�صتئ�صال ال�صعر«)129(.
و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  »�صمعت  قال:  عنه-   اهلل  –ر�صي  - وحديث علي 
يقول: »�صيخرج يف اآخر الزمان قوم اأحداث الأ�صنان، �صفهاء الأحالم، يقولون من خري 

))))) �سحيح م�سلم ج2/�س740 /ح1063/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم .

)))))  من حديث اأبي �سعيد اخلدري ر�سي اهلل تعالى عنه، �سحيح البخاري ج6/�س2540 /ح6534  / باب قتل اخلوارج 
وامللحدين بعد اإقامة احلجة عليهم وقول اهلل تعالى: ژ ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
الكفار  نزلت يف  اآيات  اإلى  انطلقوا  اإنهم  وقال:  اهلل  �سرار خلق  يراهم  ابن عمر  وكان  ژ)التوبة(،  ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

فجعلوها على املوؤمنني؛ �سحيح م�سلم ج2/�س744 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم، واللفظ مل�سلم.
)6)))  �سحيح م�سلم ج2/�س741 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم.

)7)))  �سحيح م�سلم ج2/�س745 /ح1064/باب ذكر اخلوارج و�سفاتهم.

)8)))   �صحيح البخاري  )9/ 162( ر7562 باب قراءة الفاجر واملنافق واأ�سواتهم وتالوتهم ل جتاوز حناجرهم.

)))))   �صنن اأبي داود  )4/ 388(.
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قول الربية، يقراأون القراآن ل يجاوز حناجرهم،  ميرقون من الدين كما ميرق ال�صهم من 

يقول  و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  �صمعت  اإين  النا�ص  »اأيها  لفظ:  الرمية«)130(، ويف 

يخرج قوم من اأمتي يقراأون القراآن لي�ص قراءتكم اإلى قراءتهم ب�صيء، ول �صالتكم اإلى 

�صالتهم ب�صيء، ول �صيامكم اإلى �صيامهم ب�صيء، يقراأون القراآن يح�صبون اأنه لهم، وهو 

عليهم، ل جتاوز �صالتهم تراقيهم، ميرقون من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية«)131(، 

ويف لفظ: »اإن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم و�صف نا�صا اإين لأعرف �صفتهم يف هوؤلء 

اهلل  خلق  اأبغ�ص  من  حلقه-،  اإلى  -واأ�صار  منهم  هذا  يجوز  ل  باأل�صنتهم  احلق  يقولون 

اإليه«)132(.

-وحديث اأبي ذر  -ر�صي اهلل عنه- قال: »قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإن بعدي 

من اأمتي اأو �صيكون بعدي من اأمتي قوم يقراأون القراآن، ل يجاوز حالقيمهم، يخرجون 

من الدين كما يخرج ال�صهم من الرمية ثم ل يعودون فيه هم �رش اخللق واخلليقة«)133(. 

- ومن اأو�صافهم: اأنهم ل ينقطعون:

-وحديث اأبي برزة -ر�صي اهلل عنه-  الذي جاء فيه: »يقراأون القراآن ل يجاوز تراقيهم، 

ميرقون من الإ�صالم كما ميرق ال�صهم من الرمية، �صيماهم التحليق، ل يزالون يخرجون 

حتى يخرج اآخرهم مع امل�صيح الدجال«)134(.

اهلل  وقول  عليهم،  احلجة  اإقامة  بعد  وامللحدين  اخلوارج  قتل  باب   / /ح6531   ج6/�س2539  البخاري  �صحيح   ((30(
وكان  ژ)التوبة(،  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  تعالى:ژک 
م�سلم ج2/ املوؤمنني؛ �سحيح  الكفار فجعلوها على  نزلت يف  اآيات  اإلى  انطلقوا  اإنهم  وقال:  �سرار خلق اهلل  يراهم  ابن عمر 

�س747/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج ،واللفظ مل�سلم.
))3))  �سحيح م�سلم ج2/�س748/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج.

))3))  �سحيح م�سلم ج2/�س749/ح1066 باب التحري�ص على قتل اخلوارج.

)33))  �سحيح م�سلم ج2/�س750/ح1068 / باب اخلوارج �سر اخللق واخلليقة .  

))3))�صنن الن�صائي الكربى )2/ 312( ر3566 ؛ �صنن الن�صائي الكربى )2/ 312( وقال: »�سريك بن �سهاب لي�ص بذلك امل�سهور«  �سعفه 
الألباين يف �سحيح و�سعيف �سنن الن�سائي )9/ 175( ر4103؛م�سند اأحمد بن حنبل )4/ 421(ر 19798 قال الأرنوؤوط :«�سحيح لغريه 
دون قوله : » حتى يخرج اآخرهم   وهي هنا خمت�سرة . واإ�سناده �سعيف جلهالة �سريك بن �سهاب«، و�سححه احلاكم  )2/ 433( ر 2647.
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قال �صيخ الإ�صالم- رحمه اهلل-: » فاإنه قد اأخرب يف غري هذا احلديث اأنهم ل يزالون 
يخرجون اإلى زمن الدجال. وقد اتفق امل�صلمون على اأن اخلوارج لي�صوا خمت�صني بذلك 

الع�صكر«)135(.
�صلم  و  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �صمعت  ولقد  قال:  عنهما  اهلل  ر�صي  عمر  ابن  عن 
يقول: »يخرج من اأمتي قوم ي�صيئون الأعمال، يقراأون القراآن ل يجاوز حناجرهم، قال 
يزيد: ل اأعلمه اإل قال: يحقر اأحدكم عمله مع عملهم، يقتلون اأهل الإ�صالم، فاإذا خرجوا 
فاقتلوهم، ثم اإذا خرجوا فاقتلوهم، ثم اإذا خرجوا فاقتلوهم، فطوبى ملن قتلهم وطوبى 
ملن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطعه اهلل عزَّ وجلَّ فردد ذلك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم 

ع�رشين مرة اأو اأكرث واأنا اأ�صمع«)136(.
قال حممد بن احل�صني: »مل يختلف العلماء قدمياً وحديثاً اأن اخلوارج قوم �صوء ع�صاة 
هلل تعالى ولر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، واإن �صلوا و�صاموا، واجتهدوا يف العبادة، فلي�ص 
بنافع  ذلك  ولي�ص  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  ويظهرون  نعم،  لهم،  بنافع  ذلك 
لهم ؛ لأنهم قوم يتاأولون القراآن على ما يهوون، وميوهون على امل�صلمني ... واخلوارج 
هم ال�رشاة الأجنا�ص الأرجا�ص، ومن كان على مذهبهم من �صائر اخلوارج يتوارثون هذا 

املذهب قدمياً وحديثاً، ويخرجون على الأئمة والأمراء وي�صتحلون قتل امل�صلمني«)137(.
وقال �صيخ الإ�صالم: » فهوؤلء مع كرثة �صالتهم و�صيامهم وقراءتهم وما هم عليه 
اأبي  بن  وَقَتلهم علي  بقتلهم،  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم  اأمر  العبادة والزهادة  من 

))3))   جمموع الفتاوى )496/28(.

)36))   م�سند اأحمد بن حنبل )2/ 84( ر  15562 ، قال الأرنوؤوط: »حديث �سحيح وهذا اإ�سناد �سعيف.  اأبو جناب �سعيف 
ومدل�ص و�سهر بن حو�سب �سعيف ، وقد اأخرجه ابن ماجه 174 بلفظ: » اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال ين�ساأ ن�صء 
يقروؤون القراآن ل يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر �سمعت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول كلما خرج 
قرن قطع اأكرث من ع�سرين مرة حتى يخرج يف عرا�سهم الدجال وهذا اإ�سناد ح�سن”، وح�سنه الألباين يف  ال�سل�سلة ال�سحيحة  

)5/ 454( ر2455؛ �سنن ابن ماجة  )1/ 61( ر174 قال يف  يف الزوائد، اإ�سناده �سحيح. وقد احتج البخاري بجميع رواته”.
)37))   ال�سريعة لالآجري )1/ 19(.
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طالب ومن معه من اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم؛ وذلك خلروجهم عن �صنة 
النبي و�رشيعته..« ا.هـ)138(.

9- خروجهم من اأجل الدين:
بينت  التي  الن�صو�ص  من  تقدم  ما  عليه  فيدل  الدين،  �صبب خروجهم هو  واأما كون 
�صدتهم يف العبادة، واأن اعرتا�صهم غرية للدين بزعمهم، ومن ذلك اعرتا�صهم على ق�سمة 
�صحيح  يف  جاء  فقد   ، عنه-  اهلل  طالب-ر�صي  اأبي  بن  علي  على  واعرتا�صهم  الغنائم، 
م�صلم عن اأبي رافع -ر�صي اهلل عنه- مولى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: » اأن احلرورية 
ملا خرجت وهو مع علي بن اأبى طالب -ر�صي اهلل عنه-  قالوا: ل حكم اإل هلل. قال علي: 
لأعرف  اإين  نا�صاً  و�صف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإن  باطل،  بها  اأريد  حق  كلمة 
�صفتهم يف هوؤلء، يقولون احلق باأل�صنتهم ل يجوز هذا منهم - واأ�صار اإلى حلقه - من 

اأبغ�ص خلق اهلل اإليه«)139( .
وقال يف املحلى: »البغاة ق�صمان ل ثالث لهما: اإما ق�صم خرجوا على تاأويل يف الدين 

فاأخطوؤوا فيه، كاخلوارج وما جرى جمراهم من �صائر الأهواء املخالفة للحق.«)140( 
اأن اخلروج على ولة الأمور  العادة املعروفة  وتقدم قول �صيخ الإ�صالم: »..وباجلملة 
البدع  اأهل  واأما  الدنيا،  على  قتال  وهذا  والإمارة،  املال  من  اأيديهم  يف  ما  لطلب  يكون 

كاخلوارج، فهم يريدون اإف�صاد دين النا�ص، فقتالهم قتال على الدين«)141( .
وقال الأ�صعرى وغريه: »اأجمعت اخلوارج على تكفري علي بن اأبي طالب -ر�صي اهلل 
عنه- وقد اتفق ال�صحابة العلماء بعدهم على قتال هوؤلء، فاإنهم بغاة على جميع امل�صلمني 
اإل  �رشهم  يندفع  ول  بالقتال  امل�صلمني  يبدوؤون  وهم  مذهبهم،  على  وافقهم  من  �صوى 

)38))  جمموع الفتاوى )473/11(.

))3))   �سحيح م�سلم  )3/ 116(ر 2517.

)0)))   املحلى  )11/ 333(.

)))))   منهاج ال�صنة 5/ 153.
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بالقتال، فكانوا اأ�رش على امل�صلمني من قطاع الطريق، فاإن اأولئك اإمنا مق�صودهم املال، فلو 
اأعطوه مل يقاتلوا، واإمنا يتعر�صون لبع�ص النا�ص، وهوؤلء يقاتلون النا�ص على الدين حتى 
يرجعوا عما ثبت بالكتاب وال�صنة واإجماع ال�صحابة اإلى ما ابتدعه هوؤلء بتاأويلهم الباطل 

وفهمهم الفا�صد للقراآن«)142(.
قال يف املدونة: »... قلت: فما فرق ما بني املحاربني واخلوارج يف الدماء؟ قال: لأن 
واإمنا  تاأويل،  ف�صقاً وخلوعاً على غري  واملحاربني خرجوا  التاأويل،  اخلوارج خرجوا على 
حقوق  عنهم  يو�صع  ل  واإنه  الإمام،  حق  احلرابة  حد  تابوا  اإذا  املحاربني  عن  اهلل  و�صع 

النا�ص، واإمنا هوؤلء اخلوارج قاتلوا على دين يرون اأنه �صواب»)143(.
10-التحري�ص على اخلروج:

منهم  اخلروج  وبوادر  اجلور،  ولة  على  اخلروج  عقيدتهم  �صمن  من  اأن  املعلوم  من 
التحري�ص  بال�صيف. ف�صفة  للخروج  يوؤول ذلك  ثم  بو�صائل متعددة،  اإليه  بالدعوة  تكون 
قبل  لبع�صهم  وثابتة  اخلروج،  قبل  لهم  ثابتة  �صفة  وهي  عليهم،  تدل  اأمارة  اخلروج  على 
التهييج  خالل  من  اإليه  تدعو  ولكنها  اخلروج،  تعلن  ل  طائفة  منهم  لأن  وبعده؛  اخلروج 
ان،  والإثارة، وهوؤلء ُي�صمون باخلوارج القعِدية، واإمامهم اأو رئي�صهم هو ِعمران بن ِحطَّ
وهو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي -ر�صي اهلل عنه-  بتلك الأبيات ال�صائرة، 
وقد كان ُيهيج وُيثري على اخللفاء، فاإذا اكُت�صف يف اأر�ص هرب منها اإلى اأر�ص اأخرى ،ومت 
ال�صطالح على ت�صميتهم باخلوارج القعدية، قال ابن حجر –رحمه اهلل-عمران بن حطان 
ال�صدو�صي ال�صاعر امل�صهور، كان يرى راأي اخلوارج، قال اأبو العبا�ص املربد: كان عمران 

راأ�ص القعدية من ال�صفرية وخطيبهم و�صاعرهم«)144( .

)))))   منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كالم ال�سيعة والقدرية )5/ 125(.

)3))) املدونة  )1/ 528 530(.

)))))   فتح الباري ابن حجر 1/ 432.
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قال ابن حجر-رحمه اهلل - »والقعدية قوم من اخلوارج، كانوا يقولون بقولهم ول 
يرون اخلروج، بل يزينونه«)145( .

وقال يف رو�صة الطالبني: »اخلوارج �صنف من املبتدعة يعتقدون اأن من فعل كبرية كفر 
وخلد يف النار، ويطعنون لذلك يف الأئمة، ول يح�رشون معهم اجلمعات واجلماعات… 
لو اأظهر قوم راأي اخلوارج، وجتنبوا اجلماعات، وكّفروا الإمام ومن معه، فاإن مل يقاتلوا 
وكانوا يف قب�صة الإمام مل يقتلوا ومل يقاتلوا، ثم اإن �رّشحوا ب�صب الإمام اأو غريه من اأهل 

العدل عزروا، واإن عّر�صوا ففي تعزيرهم وجهان«)146(. 
اأهل  اأو غريه من  الإمام  �صبوا  واإن  راأي اخلوارج...  قوم  اأظهر  »اإذا  املغني:  قال يف 
العدل عزروا، لأنهم ارتكبوا حمرماً ل حّد فيه واإن عر�صوا بال�صب فهل يعزرون؟ على 
وجهني«)147(. وقال يف الإن�صاف: »فوائد: الأولى قوله: فاإن �صبوا الإمام عزرهم، وكذا لو 
�صبوا عدًل فلو عر�صوا لالإمام اأو للعدل بال�صب ففي تعزيرهم وجهان... اأحدهما يعزر، 

قلت: وهو ال�صواب... قال يف املذهب: فاإن �رشحوا ب�صب الإمام عّزرهم«)148(.
واأكرث اخلوارج يف هذا الع�رش هم من اخلوارج القعدية، يقول �صيخ الإ�صالم -رحمه 
اهلل- :»وكذلك اخلوارج ملا كانوا اأهل �صيف وقتال ظهرت خمالفتهم للجماعة حني كانوا 

يقاتلون النا�ص، واأما اليوم فال يعرفهم اأكرث النا�ص«)149(.

)))))   فتح الباري ابن حجر 1/ 432.

)6)))   رو�صة الطالبني )7/ 272(.

)7)))   املغني )10/ 55(.

)8)))   الإن�صاف  )10/ 321(.

)))))   النبوات لبن تيمية �ص: 123.
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املبحث الثاين: الفريق بينهما يف ال�شروط

 وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول: ال�شروط امل�شرتكة بني البغاة واخلوارج لقتالهم

 با�صتقراء ن�صو�ص الفقهاء؛ نرى اأنهم ا�صرتطوا �صتة �رشوط يف اخلارجني على الإمام؛ 
حتى يعاملوا  معاملة البغاة، �صواء كانوا من اخلوارج اأو البغاة، لأن الفقهاء -يف اجلملة- 

جعلوا حكمهما واحداً من حيث القتال، وتلك ال�رشوط هي:
1-اأن تكون الدار دار اإ�صالم وحاكمها م�صلم. 

فاإن اأحكام البغاة واخلوارج ل تكون اإل يف دار الإ�صالم يحكمها حاكم م�صلم. وهذا 
وال�صمع  واإمامهم  امل�صلمني  جماعة  لزوم  يف  جاء  وما  املتقدمة،  الن�صو�ص  من  وا�صح 

والطاعة لالإمام واإن جار وظلم.
2-اأن يكون لهم منعة بكرثة اأو بقوة.

3-اأن يخرجوا عن قب�صة الإمام، وطاعته بحيث ل جتري اأحكام الإمام عليهم.
4-اأن يكون لهم تاأويل.

ون�صو�ص الفقهاء التي تقدمت يف املبحث ال�صابق تدل على هذه ال�رشوط، وي�صاف اإليها:
قال يف التاج والإكليل:»من املدونة: واخلوارج اإذا خرجوا فاأ�صابوا الدماء والأموال 
ثم تابوا ورجعوا و�صعت الدماء عنهم، ويوؤخذ منهم ما وجد باأيديهم من مال بعينه، وما 

ا�صتهلكوه مل يتبعوا به ولو كانوا اأملياء لأنهم متاأولون بخالف املحاربني«)150( .
النقياد،  وترك  عليه  باخلروج  الإمام  يخالفون  »الذين  الطالبني:  رو�صة  يف  قال 
والمتناع من اأداء احلقوق ينق�صمون اإلى بغاة وغريهم ... اأما البغاة فتعترب فيهم خ�صلتان، 

)0)))   التاج والإكليل ملخت�صر خليل )12/ 42(؛ الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )3/ 402(.
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اأو منع احلق  الإمام،  ب�صببه جواز اخلروج على  يعتقدون  تاأويل  لهم  اأن يكون  اإحداهما: 
يف  الإمام  يحتاج  بحيث  وعدد  �صوكة  لهم  يكون  اأن  الثانية:  اخل�صلة  عليهم...  املتوجه 
ردهم اإلى الطاعة اإلى كلفة، ببذل مال، اأو اإعداد رجال، ون�صب قتال، فاإن كانوا اأفراداً 
ي�صهل �صبطهم فلي�صوا بغاة«)151(.  وقال يف رو�صة الطالبني: »... قال ال�صافعي وجماهري 
روا الإمام ومن معه، فاإن  الأ�صحاب: لو اأظهر قوم راأي اخلوارج، وجتنبوا اجلماعات، وكفَّ

مل يقاتلوا وكانوا يف قب�صة الإمام مل يقتلوا ومل يقاتلوا«)152(.
وترك  كبرية  ارتكب  من  تكفري  مثل  اخلوارج  راأي  قوم  اأظهر  »اإذا  املغني:  يف  وقال 
ومل  الإمام  قب�صة  عن  يخرجوا  مل  اأنهم  اإل  واأموالهم  امل�صلمني  دماء  وا�صتحالل  اجلماعة 
ي�صفكوا الدم احلرام فحكى القا�صي عن اأبي بكر اأنه ل يحل بذلك قتلهم ول قتالهم، وهذا 

قول اأبي حنيفة وال�صافعي وجمهور اأهل الفقه«)153(.
قال يف الفروع: »...واإن فات �رشط فقطاع طريق«)154(.

وقال املاوردي - رحمه اهلل -: »واإذا بغت طائفة من امل�صلمني وخالفوا راأي اجلماعة 
وانفردوا مبذهب ابتدعوه، فاإن مل يخرجوا به عن املظاهرة بطاعة الإمام، ول حتيزوا بدار 
اعتزلوا فيها وكانوا اأفراداً متفرقني تنالهم القدرة ومتتد اإليهم اليد تركوا ومل يحاربوا«)155(.
متى  والبغي  البدع  اأهل  من  و�صبههم  اخلوارج  اأن  العلماء  »اأجمع  الفروع:  يف  قال 

خرجوا على الإمام وخالفوا راأي اجلماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار«)156( .
1-وهل ي�صرتط اأن ين�صبوا اإماماً لهم؟ ا�صرتط ذلك بع�ص ال�صافعية وبع�ص احلنابلة:

)))))   رو�صة الطالبني )7/ 271 272(.

)))))   رو�صة الطالبني )7/ 272(.

)3)))   املغني )10/ 55(.

)))))   الفروع وت�صحيح الفروع )11/ 217(.

)))))   الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية )�ص: 75(.

)6)))   الفروع وت�صحيح الفروع 11/ 220.
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اإذ  متبوع مطاع،  لهم  يكن  اإذا مل  ال�صوكة ل حت�صل  باأن  القطع  النووي: »يجب  قال 
اأو  لهم  من�صوب  اإمام  فيهم  يكون  اأن  ي�صرتط  وهل  مطاع،  كلمتهم  يجمع  ل  ملن  قوة  ل 

منت�صب؟ وجهان، ويقال: قولن، اأ�صحهما عند الأكرثين: ل ي�صرتط« )157(.
وقال يف احلاوي: »... فاإذا ثبت مبا ذكرنا من الكتاب وال�صنة والإجماع اإباحة قتالهم 
اأن  اأحدها:  فيه.  خمتلف  ورابع  عليها،  متفق  �رشوط  بثالثة  معترب  فقتالهم  بغيهم،  على 
اآحاداً ل  فاإن كانوا  بقتالهم،  اإل  تفريق جمعهم  يكونوا يف منعة، بكرثة عددهم، ل ميكن 

ميتنعون ا�صتوفيت منهم احلقوق، ومل يقاتلوا«.
بها،  ويتميزون  اإليها  ينحازون  بدار  العدل  اأهل  دار  عن  يعتزلوا  اأن  الثاين:  وال�رشط 
كاأهل اجلمل و�صفني. فاإن كانوا على اختالط باأهل العدل، ومل ينفردوا عنهم: مل يقاتلوا. 

وال�رشط الثالث: اأن يخالفوه بتاأويل حمتمل، كالذي تاأوله اأهل اجلمل«)158(.
»اأما الرابع املختلف فيه: فهو ن�صب اإمام لهم يجتمعون على طاعته، وينقادون لأمره، 
ومباينتهم.  متيزهم  به  لي�صتقر  قتالهم،  به  ي�صتحق  �رشط  ...اأنه  اأحدهما:  وجهان:  ففيه 
قتالهم.  يف  ب�رشط  لي�ص  اأنه  ال�صافعي:  اأ�صحاب  من  الأكرثين  قول  وهو  الثاين:  والوجه 
الأن علياً –ر�صي اهلل عنه- قاتل اأهل اجلمل ومل يكن لهم اإمام، وقاتل اأهل �صفني قبل اأن 

ين�صبوا اإماماً لهم«)159(.
اأنه �صواء كان فيهم واحد مطاع اأوًل،  قال يف الإن�صاف: »ظاهر كالم امل�صنف اأي�صاً 
واأنهم �صواء كانوا يف طرف وليته اأو و�صطها، وهو �صحيح وهو املذهب، وهو ظاهر كالم 
الأ�صحاب، وقدمه يف الفروع، وقال يف الرتغيب: ل تتم �صوكتهم اإل وفيهم واحد مطاع 

واأنه يعترب كونهم يف طرف وليته«)160( .

)7)))   رو�صة الطالبني )7/ 273(.

)8)))   احلاوي الكبري )13/ 223(.

)))))   احلاوي الكبري )13/ 224(.

)60))   الإن�صاف  )10/ 311(.



د. خالد بن مفلح بن عبداهلل اآل حامد

7( العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�صنة الرابعة ع�صرة 

وعلى القول با�صرتاط ن�صب اإمام للبغاة، فاإذا مل يكن لهم اإمام كانوا يف حكم قطاع الطرق. 
تنبيهات:

الأول: خالف يف ال�رشط الثاين اأبو بكر من احلنابلة وقال: ل فرق بني الكثري والقليل، 
وحكمهم حكم البغاة اإذا خرجوا عن حكم الإمام«)161(. وهو ظاهر مذهب املالكية، قال 
اأو ميتنع من  باأنه: الذي يخرج على الإمام يبتغي خلفه  يف الذخرية: »وعرفه ابن �صا�ص: 
الدخول يف طاعته اأو مينع حّقاً وجب عليه بتاأويل«)162( ، قال القرايف يف الذخرية بعد اأن 
ذكر هذا التعريف: »ووافقنا الأئمة على هذا التف�صري، غري اأنهم ن�صوا على ا�صرتاط الكرثة، 
الكرثة،  التاأويل مع  الطريق ...وا�صرتطوا  الع�رشة ونحوها قطاع  واأن  للجي�ص،  املحوجة 

واخلروج على الإمام، فجعلوا ال�رشوط ثالثة«)163(.
من  عدد  ول  ال�صوكة،  ل  اخلارج،  وعقيدة  التاأول  اأ�صا�صه  اخلروج  باأن  وا�صتدلوا: 

ي�صاركونه تلك العقيدة، فال معنى ل�صرتاط ال�صوكة مع وجود التاأويل.
 وا�صتدل اجلمهور باأن ابن ملجم - ملا جرح علًيا –ر�صي اهلل عنه- قال للح�صن: »اإن 
- فلم يثبت لفعله حكم البغاة)165(.  والأن  برئت راأيت راأيي، واإن مت فال متثلوا به«)164( 
اإثبات حكم البغاة للعدد الي�صري يف�صي اإلى اإتالف اأموال النا�ص؛ لأن البغاة ي�صقط عنهم 
القول يفتح باب  اأتلفوه. والراجح هو قول اجلمهور لقوة دليلهم ؛ ولأن هذا  ما  �صمان 

اخلروج والفنت بحجة التاأويل واهلل تعالى اأعلم. 
الثاين: واختلفوا يف حتقيق املناط يف كيفية حتقق املنعة، هل يكون مبباينة اأهل العدل، 
اأو باإظهار الغلبة، فا�صرتط بع�ص ال�صافعية اأن ينفرد البغاة ببلدة اأو قرية، وهو ظاهر مذهب 

))6))   املغني )10/ 46(.

))6))   الذخرية)12 / 5(؛ التاج والإكليل)6 / 278( .

)63))   الذخرية)12 / 5 6( .  

))6))   امل�ستدرك على ال�سحيحني  )3/ 155(ر4690؛ ال�صنن الكربى للبيهقي  )8/ 56(ر 16483؛ املعجم الكبري الطرباين 
)1/ 97( ر168.

))6))   انظر: ك�ساف القناع من�سور البهوتي )10/ 216(.
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احلنفية، واحتجوا باأن ذلك من اأجل اأن ي�صتقر به متيزهم ومباينتهم، ولأن املنعة ل تتحقق 
اإل بذلك. ونوق�ص: باأن متيزهم ومباينتهم، وحتقق ال�صوكة حت�صل بدون ذلك. 

 ومل ي�صرتط ذلك اجلمهور من ال�صافعية واحلنابلة والظاهرية، واإمنا ا�صرتطوا اأن يتميزوا 
عن جماعة الإمام يف اأي مو�صع من املوا�صع واإن مل ينفردوا به دون غريهم. قال النووي: 
اأو  ببلدة،  ينفردوا  اأن  ال�صوكة  الأ�صحاب يف  البغاة: »... و�رشط جماعة من  يف �رشوط 
ولية  اأطراف  من  طرف  يف  كونهم  ي�صرتط  قيل:  ورمبا  ال�صحراء،  من  مو�صع  اأو  قرية، 
الإمام بحيث ل يحيط بهم اأجناده، والأ�صح الذي قاله املحققون: اأنه ل يعترب ذلك، واإمنا 
يعترب ا�صتع�صاوؤهم وخروجهم عن قب�صة الإمام حتى لو متكنوا من املقاومة وهم حمفوفون 

بجند الإ�صالم، ح�صلت ال�صوكة«)166(.
قال يف البحر الرائق قوله: »خرج قوم م�صلمون عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد... 
لهم  وي�صري  ويجتمعوا  ينغلبوا  مل  ما  البغي  حكم  يثبت  ل  لأنه  بلد؛  على  بغلبتهم  وقيد 
منعة«)167(. وقال يف حا�صية رد املحتار: »     قوله: )وغلبوا على بلد( الظاهر اأن ذكر البلد 
بيان للواقع غالباً، لأن املدار على جتمعهم وتع�صكرهم، وهو ل يكون اإل يف حمل يظهر 

فيه قهرهم، والغالب كونه بلدة، فلو جتمعوا يف برية فاحلكم كذلك«)168(.
حا�صية  يف  قال  بالقتال.  اإل  تكون  ل  لالإمام  املغالبة  اإن  املالكية:  بع�ص  قال  الثالث: 
الد�صوقي: »قوله: وعدم املبالة( هذا عطف تف�صري، اأي اأنه ل بد اأن يكون اخلروج على 
وجه املغالبة، واملراد بها اإظهار القهر وعدم املبالة، واإن مل يقاتل كما ا�صتظهره بع�ص«)169(، 
وقال اخلر�صي: »ول بد اأن يكون اخلروج مغالبة فمن خرج على الإمام ل على �صبيل املغالبة 
فال يكون من البغاة، وا�صتظهر بع�ص اأن املراد باملغالبة اإظهار القهر، واإن مل يقاتل، وقيل: 

)66))   رو�صة الطالبني )7/ 273(.

)67))   البحر الرائق �سرح كنز الدقائق )387/11  388(.

)68))   حا�صية رد املحتار )4/ 451(.

))6))   حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )18/ 279(.
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لقتالهم  ا�صرتطوا  واإمنا  �صياأتي،  ي�صرتط ذلك كما  الفقهاء مل  واأكرث  املقاتلة«)170(،  بها  املراد 
اخلروج عن قب�صة الإمام بحيث ل يخ�صعون لأحكامه .

الثالثة، فال  املعاين  يت�صمن  الذي  للبغاة  العام  املعنى  تقدم من  ملا  ا�صت�صحاباً  الرابع: 
يخلو اخلارج على الإمام من ثالثة اأحوال:

احلال الأولى: اأن يكون خروجهم بتاأويل �صائغ، فقد اتفق اجلميع اأنهم بغاة، فاإن مل يكن 
لهم منعة بقوة اأو كرثة فحكمهم حكم املحاربني، واأما املالكية والظاهرية فقد جعلوهم يف 

حكم البغاة مطلقاً.
بالبغاة  املالكية  اأحلقهم  فقد  فا�صد كاخلوارج:  بتاأويل  اأن يكون خروجهم  الثانية:  احلال 
مطلقاً قلوا اأو كرثوا، ُوِجَدت املنعة اأو ل، ووافق اجلمهور املالكية ب�رشط وجود املنعة، اأما 
اإذا مل توجد لهم منعة، فحكمهم حكم املحاربني وقطاع الطرق. والظاهرية جعلوهم يف 

حكم املحاربني مطلقاً وجدت املنعة اأو ل.
احلال الثالثة: اأن يكون خروجهم بغري تاأويل، فقد اعتربهم املالكية يف حكم اأهل احلرب 
فاإنهم  واحلنابلة،  وال�صافعية  احلنفية  من  اجلمهور  واأما  منعة،  ذوي  كانوا  واإن  حتى  مطلقاً 
يلحقونهم باملحاربني اإذا مل يكن لهم منعة، اأما اإذا وجدت املنعة، فحكمهم حكم البغاة. 
ونفي التاأويل هنا ل يعني عدم وجوده عند اخلارجني، واإمنا يكون يف هذه احلال تاأوياًل 
متفقاً على بطالنه، من جهة عدم وجود ال�صبهة التي تعر�ص للحالني ال�صابقني. ولكن مع 
وجود املنعة يرتقي عند اجلمهور اإلى حكم التاأويل ال�صائغ من حيث ال�صمان مع التفاق 

على الفرق بينهما. وفيما يلي بع�ص ن�صو�ص الفقهاء الدالة على ذلك:
قبل  ال�صمان  اإ�صقاط  يف  الباطل  تاأويلهم  يعترب  »فال  املب�صوط:  يف  قال  احلنفية:  اأوًل: 
بالدليل  الإلزام  ولية  انقطعت  فقد  منعة  لهم  �صارت  بعدما  فاأما  منعة،  اأهل  ي�صريوا  اأن 

)70))   �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )23/ 83 84(.
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ح�صاً، فيعترب تاأويلهم واإن كان باطاًل يف اإ�صقاط ال�صمان عنهم كتاأويل اأهل احلرب بعدما 
اأ�صلموا«)171(. وقال: »واإذا ان�صمت املنعة بالتاأويل يف حق اخلوارج كانوا مبنزلة اأهل احلرب 

يف �صقوط ال�صمان عنهم فيما اأتلفوا من الدماء والأموال«)172(.
ثانياً: املالكية: قال يف الكايف: »وما ا�صتهلكه البغاة اخلوارج من دم اأو مال ثم تابوا مل 

يوؤخذوا به، وما كان قائماً ردوه بعينه، هذا كله فيمن خرج بتاأويل ي�صوغ له«)173(.
قال يف منح اجلليل: »...البغاة ق�صمان: اأهل تاأويل، واأهل عناد«)174(.

وقال يف الذخرية: »ول ي�صمنون ما اأتلفوه يف الفتنة من نف�ص اأو مال اإن كانوا خرجوا 
اأو  قائماً  واملال  النف�ص  يلزمهم  تاأويل  بغري  ال�صلطان  وخمالفة  الع�صبية  واأهل  بتاأويل، 

فائتاً«)175(.
اأن  الثالث:  وال�رشط   ...« البغاة:  �رشوط  ذكر  عند  احلاوي  يف  قال  ال�صافعية:  ثالثاً:   
بيان معنى  اأهل اجلمل«)176(، وقال يف املنهاج يف  تاأوله  بتاأويل حمتمل، كالذي  يخالفوه 
ب�رشط  عليهم  توّجه  منع حق  اأو  النقياد  وترك  عليه  بخروج  الإمام  البغاة: »هم خمالفو 
�صوكة لهم وتاأويل ومطاع فيهم. قيل: واإمام من�صوب. ولو اأظهر قوم راأي اخلوارج كرتك 

اجلماعات، وتكفري ذي كبرية. ومل يقاتلوا، تركوا واإّل فقطاع طريق«)177(.
رابعاً: احلنابلة: قال ابن قدامة-رحمه اهلل- يف املغني: »واخلارجون عن قب�صة الإمام 
اأ�صناف اأربعة، اأحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قب�صته بغري تاأويل فهوؤلء قطاع 

))7))   املب�سوط )3/ 253(.

))7))   املب�سوط)24 / 108(.

)73))   الكايف يف فقه اأهل املدينة )1/ 486(.

))7))   منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل )19/ 348(.

))7))   الذخرية  )12 / 10(.

)76))   احلاوي الكبري )13/ 223(.

)77))   منهاج الطالبني)1 / 131(.
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طريق. الثاين: قوم لهم تاأويل، اإل اأنهم نفر ي�صري ل منعة لهم كالواحد والثنني والع�رشة 
ونحوهم، فهوؤلء قطاع طريق... ال�صنف الرابع: قوم من اأهل احلق يخرجون عن قب�صة 
الإمام ويرومون خلعه لتاأويل �صائغ وفيهم منعة يحتاج يف كفهم اإلى جمع اجلي�ص فهوؤلء 
البغاة الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم«)178( . وقال يف الفروع: »... واإن فات �رشط 

فقطاع طريق«)179(.
خام�صاً: الظاهرية: قال يف املحلى: »فمن خرج بتاأويل هو فيه خمطئ، مل يخالف فيه 
الإجماع، ول ق�صد فيه خالف القراآن وحكم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وهو يتعمد 
دنيا، ومل يخف  غلبة يف  طالباً  اأو خرج  عليه،  قيام احلجة  بعد  عنهما  يعند  اأو  خالفهما، 
طريقاً، ول �صفك الدم جزافاً، ول اأخذ املال ظلماً، فهذا هو الباغي الذي ي�صلح بينه وبني 
بال  غلبة،  امل�صلمني  مال  وياأخذوا  ال�صبيل،  يخيفوا  الأمر حتى  زاد  فاإن  عليه...  بغى  من 
تاأويل، اأو ي�صفكوا دماً كذلك، فهوؤلء حماربون لهم حكم املحاربة، فاإن زاد الأمر حتى 

يخرقوا الإجماع فهم مرتدون: تغنم اأموالهم كلها حينئذ وتخم�ص وتق�صم«)180(.

املطلب الثاين: ال�شروط اخلا�شة بالبغاة لقتالهم

مل  فاإن  بالقتال،  البدء  قبل  للحق  للرجوع  دعوتهم  فيه:  خمتلف  واحد  �رشط  وهو 
يرجعوا قوتلوا، وقد وقع اخلالف يف كونه �رشطاً للقتال. 

حترير حمل النزاع: اتفقوا على اأنهم اإذا بداأوا القتال قوتلوا. واتفقوا على اأنه ي�صتحب 
يبداأوا  ومل  القتال،  على  العزم  منهم  ظهر  اإذا  واختلفوا  القتال.  قبل  للرجوع  دعوتهم 
القتال، هل ي�صرتط لبدء قتالهم دعوتهم للرجوع؟ اأم يجوز قتالهم ابتداء من غري دعوة؟ 

)78))   املغني 10/ 46.

))7))   الفروع وت�صحيح الفروع )11/ 217(.

)80))   املحلي  ) 11/ 343(.
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على قولني:
القول الأول: يجوز بدء القتال بال دعوة، اإذا ظهر منهم العزم على ذلك وهو مذهب 
يعزم  ومل  يقاتل  مل  فمن  للدفع،  البغي  اأهل  حق  يف  »والقتل  املب�صوط:  يف  قال  احلنفية 
على ذلك ل يقتل«)181(، وقال: »وينبغي لأهل العدل اإذا لقوا اأهل البغي اأن يدعوهم اإلى 
العدل... واإن مل يفعلوا فال �صيء عليهم«)182(. وقال يف بدائع ال�صنائع: »... واإن قاتلهم 

قبل الدعوة فال باأ�ص بذلك«)183(.
وال�صافعية)185(،  املالكية)184(،  مذهب  وهو  مطلقاً  �رشط  دعوتهم  اأن  الثاين:  القول 

و�حلنابلة)186(.
ا�صتدل احلنفية باملعقول: قالوا: لأن الدعوة قد بلغتهم لكونهم يف دار الإ�صالم. لأنهم 
قد علموا ما يقاتلون عليه، فحالهم يف ذلك كحال املرتدين واأهل احلرب الذين بلغتهم 
قبل  بالإ�صالح  الأمر  فيه  جاء  الن�ص  لأن  الن�ص؛  مقابل  يف  اجتهاد  باأنه  نوق�ص  الدعوة. 

القتال، وهذا يقت�صي وجوب الدعوة اأوًل.
وا�صتدل اجلمهور باأدلة منها: 

 قوله تعالى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 
ۆ ۆ ۈ ژ  )احلجرات( فلم ياأمر بقتال الباغية ابتداء. فالقتتال ابتداء لي�ص 
ماأموراً به واإمنا اأمر اهلل تعالى بالإ�صالح اأوًل قبل القتال، ول �صبيل اإلى حتقيقه اإل بدعوتهم 

))8))   املب�سوط )3/ 251(.

))8))   املب�سوط )253/3  254( .

)83))   بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع للكا�ساين )9/ 414(.

))8))  الكايف يف فقه اأهل املدينة )1/ 486(؛ الذخرية يف الفقة املالكي )2/ 392(؛ مواهب اجلليل )8/ 367(.

))8))   الأم لل�صافعي )4/ 227(؛ احلاوي الكبري )13/ 225(.

)86))   املغني )10/ 49(؛ الفروع وت�صحيح الفروع )11/ 217(.
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اإليه قبل القتال«)187(.
اأنفذ ابن عبا�ص  – ر�صي اهلل عنه- مل يقاتل اخلوارج حتى  اأبي طالب  ولأن علي بن 
تاأويلهم)188(،  بالنهروان، ي�صاألهم عن �صبب مباينتهم ويحل �صبهة  اإليهم  ر�صي اهلل عنهما 
فاإذا كان هذا مع اخلوارج الذين اأمر ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم بقتلهم ابتداء فالبغاة 

من باب �أولى. 
وبالإجماع قال يف الفروع: »اأجمع العلماء اأن اخلوارج و�صبههم من اأهل البدع والبغي 

متى خرجوا على الإمام وخالفوا راأي اجلماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار«)189(.
 والراجح هو قول اجلمهور لقوة اأدلتهم، و�صعف دليل القول الأول. واهلل تعالى اأعلم.

املطلب الثالث: ال�شروط اخلا�شة باخلوارج لقتالهم 

 اإذا حتققت ال�رشوط امل�صرتكة مع البغاة فالبد من ال�رشوط التالية :
1-اأن يدينوا بعقيدة اخلوارج املتمثلة يف التكفري بالذنب.

2-اأن يظهروا عقيدتهم ويدعوا اإليها.
3-ا�صتحالل دماء امل�صلمني واأموالهم. 

وقد تقدم من ن�صو�ص الفقهاء مايدل على ا�صرتاط ذلك يف مطلب ال�صفات اخلا�صة 
بهم، واختلفوا يف: 

4-ا�صرتاط دعوتهم للرجوع للحق قبل البدء بالقتال، فقد وقع اخلالف يف كونه �رشطاً 
لقتال اخلوارج كما يف البغاة: 

حترير حمل النزاع: 

اتفقوا على اأنهم اإذا بداأوا القتال، اأو خرجوا عن قب�صة الإمام وطاعته قوتلوا كالبغاة، 

)87))   الفتاوى الكربى لبن تيمية )3/ 443(.

)88))   احلاوي الكبري )13/ 225(.

))8))   الفروع وت�صحيح الفروع 11/ 220 .
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بعد دعوتهم للرجوع.
واختلفوا فيما اإذا اأظهروا بدعتهم، وخرجوا عن قب�صة الإمام، و مل يبداأوا القتال هل 

يجوز قتالهم ابتداء، اأم اأنه لبد من دعوتهم قبل القتال؟ على قولني:
على  العزم  اأظهروا  ولو  الدعوة  بعد  اإل  قتالهم  يجوز  ل  كالبغاة  اأنهم  الأول:  القول 
مذهب  وهو  املالكية)191(،  مذهب  وظاهر  احلنفية)190(  من  اجلمهور  قول  وهو  القتال، 

ال�صافعية)192(، ووجه عند الإمام اأحمد)193(.
القول الثاين: يجوز قتالهم ابتداء قبل الدعوة، وهو املذهب عند احلنابلة)194(، و�ختاره 
اأن  ب�رشط  احلنفية  قول  وهو  تيمية)195(.  ابن  الإ�صالم  �صيخ  اختيار  وهو  املغني،  �صاحب 

يظهروا العزم على القتال)196(. 
وقد ا�صتدل اأ�صحاب القول الأول: بالأثر والقيا�ص. اأما الأثر: فما جاء عن علي – ر�صي 
اهلل عنه -: »اأنه قال للخوارج الذين اأنكروا عليه التحكيم: ل نبتدئكم بقتال«)197(،  و�أر�سل 
ا�صتعمل  »اأنه  وروي:  للرجوع،  ودعوتهم  ملحاورتهم  عنهما  اهلل  ر�صي  عبا�ص  ابن  اإليهم 
عليهم عاماًل، وهو َعبد اهلل بن خباب، فقتلوه، فاأر�صل اإليهم اأن ادفعوا اإلينا قاتله نقتله به. 
قالوا: كلنا قتله قال: فا�صت�صلموا نحكم عليكم. قالوا: ل. ف�صار اإليهم، فقاتلهم«)198(، »وعن 

)0)))   املب�سوط )3/ 247(؛ فتح القدير )13/ 301(.

)))))   الذخرية ج3/�س401  وقال: »الفرقة الثانية اخلوارج ... واإذا خرجوا على اإمام عدل ودعوا ملذهبهم دعاهم لل�سنة فاإن 
اأبوا قاتلهم«؛ حا�سية الد�سوقي 447/1؛ التاج والإكليل ج6/�س278؛ الكايف ج1/�س222 .

)))))   رو�صة الطالبني )7/ 272؛ منهاج الطالبني)1 / 131(.

)3)))   الفتاوى الكربى )7/ 37(؛  الإن�صاف  311/10.

الثالث اخلوارج الذين يكفرون ( امل�سلم  )))))   املغني )10/ 55(؛ ك�ساف القناع من�سور البهوتي )10/ 226( وقال: ») 
)بالذنب .. فهم ف�سقة ( ... ) يجوز قتلهم ابتداء ( اأي واإن مل يبداأوا بالقتال ) والإجهاز على جريحهم («.
)))))   انظر:  جمموع الفتاوى )28/ 548(؛  الإن�صاف  )10 / 311(؛ جمموع الفتاوى )450/4  451(.

)6)))   املب�سوط )253/3  254(؛ بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع للكا�ساين )9(.

)7)))   ال�صنن ال�صغرى )للبيهقي( 3395.

)8)))   ال�صنن ال�صغرى )للبيهقي(  3396؛�سنن الدار قطني )3/ 132( ر157.
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الرباء بن عازب –ر�صي اهلل عنه- قال: بعثني علي اإلى النهر اإلى اخلوارج، فدعوتهم ثالثاً 
قبل اأن نقاتلهم«)199(، وهو قول وفعل �صحابي لي�ص له خمالف فيكون اإجماعاً. واأجيب 

عنه من وجهني:
الأول: باأنه مل يبداأهم بالقتال لأنهم كانوا يف وليته، ومل يخرجوا عن طاعته، وكان 

ينفذ فيهم حكمه، ولي�ص هذا حمل نزاع.
بقتلهم  بالأمر  ال�صنة  تواترت  وقد  ال�صنة،  خالف  على  يكون  ل  الإجماع  اأن  الثاين: 

ابتداء متى ما اأظهروا عقيدتهم. 
ونوق�ص اجلواب: باأن خري من يفهم ال�صنة هم اأ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وهم 
مل يبداأوا بقتالهم قبل الدعوة، فوجب القتداء بهم يف تف�صريها. واأما القيا�ص: فقيا�صاً على 
البغاة من جهة كونهم من امل�صلمني خرجوا على الإمام بالتاأويل والبغاة ي�صرتط دعوتهم 

قبل القتال. ونوق�ص باأنه قيا�ص مع الفارق من وجوه:
الأول: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قد فَرق بني اخلوارج والبغاة ملَّا قال �صلى اهلل عليه 
و�صلم-:  »مترق مارقة عند فرقة من امل�صلمني يقتلها اأولى الطائفتني باحلق«)200(، فبني النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم اأن الطائفة املذمومة تقتلها اأدنى الطائفتني املفرتقتني اإلى احلق، فجعل 
اإحدى الطائفتني املفرتقتني لها دنو من احلق - واإن كانت الأخرى اأولى به - ومل يجعل 

للثالثة �صيئاً من الدنو اإلى احلق، وهي طائفة اخلوارج. 
اأهل  واأما  يقاِتلوا.  اأن  قبل  اخلوارج  بقتال  اأمر  و�صلم  عليه  اهلل  النبي �صلى  اأن  الثاين: 
اإن بغت  بينهم، ثم  اأمر بالإ�صالح  اقتتلوا  اإذا  ابتداء، ولكن  الباغية  ياأمر بقتال  البغي فلم 

اإحداهما قوتلت كما جاء يف الآية املتقدمة«)201(.
يف  خالف  فال  البغاة  بخالف  الإ�صالم،  عن  ردتهم  يف  وقع  قد  اخلالف  اأن  الثالث: 

)))))   ال�صنن ال�صغرى )للبيهقي( ر3393.

)00))   �سبق تخريجه.

))0))   الفتاوى الكربى لبن تيمية )3/ 443(.
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كونهم من امل�صلمني.
بقتل  الأمر  فيها  جاء  التي  الأحاديث  من  تقدم  مبا  ا�صتدلوا  وقد  الثاين:  القول  اأدلة 
اخلوارج، قال يف املغني:»وال�صحيح اإن �صاء اهلل اأن اخلوارج يجوز قتلهم ابتداء، والإجهاز 
على جريحهم؛ لأمر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بقتلهم ووعده بالثواب من قتله ... �صلى 
اهلل عليه و�صلم؛ ولأن بدعتهم و�صوء فعلهم يقت�صي حل دمائهم؛ بدليل ما اأخرب به النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم من عظم ذنبهم، واأنهم �رش اخللق واخلليقة، واأنهم ميرقون من الدين، 
واأنهم كالب النار، وحثه على قتلهم، واإخباره باأنه لو اأدركهم لقتلهم قتل عاد؛ فال يجوز 
اإحلاقهم مبن اأمر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بالكف عنهم، وتورع كثري من اأ�صحاب النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم عن قتالهم، ول بدعة فيهم«)202(.
الراجح: هو القول الأول لهدي ال�صحابة يف ذلك؛ ولأن الإ�صالح ممكن باإزالة �صبهتهم 
كما حدث مع ابن عبا�ص ر�صي اهلل تعالى عنهما، ويدل عليه اأي�صاً اتفاق الفقهاء على عدم 
»اأجمع  الفروع:  قال يف  ال�صالح،  الإمام وي�صهروا  قب�صة  البغاة حتى يخرجوا عن  قتال 
العلماء اأن اخلوارج و�صبههم من اأهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام وخالفوا راأي 
اجلماعة وجب قتالهم بعد الإنذار والإعذار«)203(.  وقال يف فتح الباري:»... وفيه الكف 
عن قتل من يعتقد اخلروج على الإمام ما مل ين�صب لذلك حرباً اأو ي�صتعد لذلك لقوله: 
»فاإذا خرجوا فاقتلوهم«، وحكى الطربي الإجماع على ذلك يف حق من ل يكفر لعتقاده 
... قال: وفيه اأنه ل يجوز قتال اخلوارج، وقتلهم اإل بعد اإقامة احلجة عليهم بدعائهم اإلى 

الرجوع اإلى احلق والإعذار اإليهم«)204( .

))0))   املغني )10/ 46(.

)03))   الفروع وت�صحيح الفروع 11/ 220.

))0))   فتح الباري لبن حجر )8/ 30( . 
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ثمرة اخلالف: 

الفرع الأول: على القول الأول ل يجوز قتلهم اأو قتالهم قبل دعوتهم ،وعلى القول 
الثاين يجوز قتلهم ابتداء وتبييتهم، والإجهاز على جريحهم قبل الدعوة.

الفرع الثاين: احلنفية مل يْفرقوا بني البغاة واخلوارج يف احلكم من جهة عدم ا�صرتاط 
ا�صرتاط  جهة  من  احلكم  يف  واخلوارج  البغاة  بني  يفرقوا  اجلمهورمل  وكذلك  الدعوة، 

الدعوة للقتال،واإمنا الذي َفَرق بني الطائفتني هم احلنابلة.
الفرع الثالث: اعترب اجلمهور اأن من الأ�صباب التي ت�صتدعي قتالهم: الدعوة لبدعتهم 
قال يف الإن�صاف: » قوله: واإن اأظهر قوم راأي اخلوارج، ومل يجتمعوا حلرب مل يتعر�ص 
لهم، بل جتري الأحكام عليهم كاأهل العدل ... وقال يف رواية ابن من�صور: احلرورية اإذا 
املالكية،  اإلى دينهم فقاتلهم واإل فال يقاتلون«)205(، وهو قول عند  اإلى ما هم عليه  دعوا 
بدعتهم،  اإلى  يدعوا  اأن  اإل  يقتلون،  ول  وي�صجنون  ي�رشبون  »وقيل:  الذخرية:  يف  قال 
راأي  قوم  اأظهر  »ولو  املنهاج:  يف  وقال  ال�صافعية،  مذهب  ظاهر  وهو  فيقاتلون«)206(، 
اخلوارج كرتك اجلماعات وتكفري ذي كبرية ومل يقاتلوا تركوا واإل فقطاع طريق«)207( وقال 
يف حا�صية البجريمي على اخلطيب: »قوله: )فال يقاتلون( اأي ل يقاتلون بثالثة �رشوط، 
الأول: عدم قتالهم لنا. والثاين: »كونهم يف قب�صتنا. الثالث: عدم ت�رشرنا بهم... واملراد 
بكونهم يف قب�صتنا اأن يجري عليهم حكمنا«)208(. قوله: )فال يتعر�ص لهم( اأي بالقتل اإن 

كانوا يف قب�صتنا، ولنا التعر�ص لهم بالدفع اإن ت�رشرنا بهم كاإظهار بدعتهم«)209(.
 الفرع الرابع: قال يف الذخرية : »ميتاز قتال البغاة على قتال امل�رشكني باأحد ع�رش وجهاً: 

))0))   الإن�صاف  )10/ 320(.

)06))   الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )3/ 402(.

)07))   منهاج الطالبني)1 / 131(.

)08))   حا�سية البجريمي على اخلطيب )12/ 375(.

))0))   حا�سيتا قليوبي وعمرية )15/ 82(.
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اأن يق�صد بالقتال ردعهم الَقْهري، ويكف عن مدبرهم، ول يجهز على جريحهم، ول يقتل 
اأ�رشاهم، ول تغنم اأموالهم، ول ت�صبى ذراريهم، ول ي�صتعان عليهم مب�رشك، ول يوادعهم 
على مال، ول تن�صب عليهم الرعادات، ول حترق عليهم امل�صاكن، ول يقطع �صجرهم. 
وقتال املحاربني قتال البغاة، اإل يف خم�ص: يقاتلون مدبرين، ويجوز تعمد قتلهم، ويطالبون 
مبا ا�صتهلكوا من دم ومال يف احلرب وغريها، ويجوز حب�ص اأ�رشاهم ل�صترباء حالهم، وما 

اأخذوه من اخلراج والزكوات ل ت�صقط عّمن كان عليه كالغا�صب«)210(. 

الف�صل الثاين

اأثر الفرق بني البغاة واخلوارج وتطبيقاته املعا�صرة

 وفيه اأربعة مباحث:

املبحث الأول: حتقيق اخلالف يف عدم الفرق بني اخلوارج والبغاة 

الفرق  يف  املذاهب  تقرير  تبني  واخلوارج  للبغاة  ال�صطالحي  التعريف  يف  تقدم  مما 
بينهما يف املعنى، واإن ظهر من بع�ص ن�صو�ص الفقهاء ما يدل على خالف ذلك.

بينهما  و�صووا  املعنى،  يف  واخلوارج  البغاة  بني  فَرقوا  الفقهاء  من  الكثري  اأن  والواقع 
يف كثري من الأحكام، وهو م�صكل من جهة اأن ال�رشيعة جاءت بالفرق بينهم يف املعنى 

واحلكم.
والت�صوية بني الطائفتني يف الأحكام هو قول اأكرث الفقهاء من احلنفية واملالكية وال�صافعية 
ال�صديق -ر�صي اهلل عنه-  بكر  اأبي  بقتال  البغي  مل�صائل  يوؤ�صلون  تراهم  واحلنابلة، ولذا 
لتاركي الزكاة، وبقتال اخلوارج الأول يف زمن علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه، وقتاله 
مع معاوية ر�صي اهلل عنه. فيتم ال�صتدلل مبا جاء يف الطائفتني جميعاً على كل من خرج 

)0)))   الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )12/ 9( ، وانظر: الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية )�ص: 77(.
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على الإمام من البغاة اأو اخلوارج. وقد تقدمت بع�ص ن�صو�ص الفقهاء الدالة على ذلك، 
وهي تت�صمن الدللة على اأمرين:

الأول: اأن حكم اخلوارج حكم البغاة.
الثاين: ا�صتدللهم مبا جاء يف قتال اخلوارج على قتال البغاة والعك�ص)211( .

وهذا التاأ�صيل خمالف ملعتقد اأهل ال�صنة واجلماعة؛ لأنهم يفرقون بني قتال الطائفتني. 
وهو خمالف اأي�صاً للواقع بالنظر اإلى امل�صائل التي وقع اخلالف فيها، فاإن الكثري من الفقهاء 
قرروا الفرق بينهما يف الأحكام يف عدد من امل�صائل كما �صياأتي، وقد فرقوا بني الطائفتني 

يف بع�ص الأو�صاف وال�رشوط كما تقدم. 
البغاة،  عن  �صئل  عندما  ذلك  يف  اخلالف   – اهلل  الإ�صالم-رحمه  �صيخ  حقق  وقد 
واخلوارج: ... فاأجاب بقوله: »اأما قول القائل: اإن الأئمة اجتمعت على اأن ل فرق بينهما 
اإل يف ال�صم - فدعوى باطلة، ومدعيها جمازف، فاإن نفي الفرق اإمنا هو قول طائفة من 
امل�صنفني  من  كثري  مثل  واأحمد وغريهم،  وال�صافعي  حنيفة  اأبي  اأ�صحاب  من  العلم  اأهل 
يف قتال اأهل البغي؛ فاإنهم قد يجعلون قتال اأبي بكر ملانعي الزكاة، وقتال علي اخلوارج، 
وقتاله لأهل اجلمل و�صفني اإلى غري ذلك من قتال املنت�صبني اإلى الإ�صالم، من باب قتال 
اأهل البغي. ثم مع ذلك فهم متفقون على اأن مثل طلحة والزبري ونحوهما من ال�صحابة 
من اأهل العدالة، ل يجوز اأن يحكم عليهم بكفر، ول ف�صق، بل جمتهدون: اإما م�صيبون، 
واإما خمطئون، وذنوبهم مغفورة لهم، ويطلقون القول باأن البغاة لي�صوا ف�صاقاً، فاإذا جعل 
هوؤلء واأولئك �صواء؛ لزم اأن تكون اخلوارج و�صائر من يقاتلهم من اأهل الجتهاد الباقني 
على العدالة �صواء، ولهذا قال طائفة بف�صق البغاة، ولكن اأهل ال�صنة متفقون على عدالة 
ال�صحابة، واأما جمهور اأهل العلم فيفرقون بني اخلوارج املارقني وبني اأهل اجلمل و�صفني، 

)))))  انظر : فتح القدير)6 / 100(؛ وانظر البحر الرائق)5 / 151(، 387/11؛ حا�صية ابن عابدين)4 / 262(؛ الكايف يف 
فقه اأهل املدينة )1/ 486(؛ التاج والإكليل ملخت�صر خليل )12/ 37 38(؛ الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )3/ 402(؛ احلاوى 

الكبري )13/ 223 325(؛ الإن�صاف  10/ 312؛ املغني )10/ 46(.
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وغري اأهل اجلمل و�صفني، ممن يعد من البغاة املتاأولني، وهذا هو املعروف عن ال�صحابة، 
اأكرث الأئمة واأتباعهم: من  اأهل احلديث والفقهاء واملتكلمني، وعليه ن�صو�ص  وعليه عامة 
اأ�صحاب مالك واأحمد وال�صافعي وغريهم... وقتال اخلوارج قد ثبت عنه اأنه اأمر به وح�ص 

ى بني ما اأُمر به وَح�صَّ عليه وبني ما ُمِدح تاركه واأثني عليه؟!!!« )212(. عليه، فكيف ي�صوَّ
من  منهم  طريقان:  القبلة  اأهل  من  القتال  ي�صتحق  من  قتال  يف  لهم  »والعلماء  وقال: 
يرى قتال علي يوم حروراء ويوم اجلمل و�صفني، كله من باب قتال اأهل البغي، وكذلك 
يجعل قتال اأبي بكر ملانعي الزكاة وكذلك قتال �صائر من قوتل من املنت�صبني اإلى القبلة كما 
اأ�صحاب اأحمد  اأبي حنيفة وال�صافعي ومن وافقهم من  اأ�صحاب  ذكر ذلك من ذكره من 
اأهل  اإن  فقالوا:  عدول،  هم  بل  ف�صاقاً،  لي�صوا  ال�صحابة  اأن  على  متفقون  وهم  وغريهم، 
ذلك  يف  وخالفت  الفروع،  يف  املجتهدين  خطاأ  وهم خمطئون  قتالهم  مع  عدول  البغي 
وه من  طائفة كابن عقيل وغريه، فذهبوا اإلى تف�صيق اأهل البغي، وهوؤلء نظروا اإلى من عدُّ
اأهل البغي يف زمنهم فراأوهم ف�صاقاً، ول ريب اأنهم ل يدخلون ال�صحابة يف ذلك، واإمنا 
يف�صق ال�صحابة بع�ص اأهل الأهواء من املعتزلة ونحوهم، كما يكفرهم بع�ص اأهل الأهواء 
من اخلوارج والرواف�ص، ولي�ص ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء اأهل ال�صنة واجلماعة، ول 
يقولون اإن اأموالهم مع�صومة كما كانت، وما كان ثابتاً بعينه رد اإلى �صاحبه، وما اأتلف يف 

حال القتال مل ي�صمن، حتى اإن جمهور العلماء يقولون: ل ي�صمن ل هوؤلء ول هوؤلء.
كما قال الزهري: وقعت الفتنة واأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم متوافرون، 
اأن قتال  الثانية:  فاإنه هدر... والطريقة  القراآن  بتاأويل  اأ�صيب  اأو دم  اأن كل مال  فاأجمعوا 
مانعي الزكاة واخلوارج ونحوهم: لي�ص كقتال اأهل اجلمل و�صفني، وهذا هو املن�صو�ص 
ال�صنة واجلماعة، وهو  اأهل  املتقدمني، وهو الذي يذكرونه يف اعتقاد  عن جمهور الأئمة 

)))))   الفتاوى الكربى لبن تيمية )3/ 443(.
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مذهب اأهل املدينة كمالك وغريه، ومذهب اأئمة احلديث كاأحمد وغريه، وقد ن�صوا على 
الفرق بني هذا وهذا يف غري مو�صع، حتى يف الأموال، فاإن منهم من اأباح غنيمة اأموال 

اخلوارج«)213(.

ويف املباحث التالية: اأذكر اأهم امل�صائل التي تبني مدى الفرق بني الطائفتني يف الأحكام 
واأثر ذلك.

املبحث الثاين :اأثر الفريق بينهم من حيث الردة والإ�شالم 

حترير حمل النزاع:

اتفقوا على اأن البغاة ل يخرجون ببغيهم عن الإميان)214(.
واختلفوا يف اخلوارج الذين يكفِّرون بالذنب، وي�صتحلون دماء امل�صلمني، هل ُيعتربون 

من امل�صلمني البغاة؟ اأم اأنهم يف حكم الكفار املرتدين؟ على قولني: 
عن  ورو�ية  ال�صافعية)215(،  عند  وجه  وهو  املرتدين،  الكفار  من  اأنهم  الأول:  القول 

�أحمد)216(، وهو قول طائفة من اأهل احلديث)217(.
وال�صافعية)220(،  واملالكية)219(،  احلنفية)218(،  مذهب  وهو  بغاة،  اأنهم  الثاين:  القول 

)3)))   جمموع الفتاوى )450/4- 451(.

)))))   جمموع الفتاوى )35/ 57(.

))))) قال يف رو�سة الطالبني ج10/�س52: »وحكى الإمام يف تكفري اخلوارج وجهني«.

)6)))  انظر الإن�صاف 323/10 324.

)7)))  منهم البخاري، والطربي، واأبوبكر بن العربي، انظر: التمهيد ج23/�س339؛  نيل الأوطار  ج7/�س351؛  فتح الباري 
ج12/�س299. 

)8)))  انظر: املب�سوط 98/10؛فتح القدير100/6؛ رد املحتار 561/1؛ البحر الرائق ج5/�س151.

)))))  الذخرية ج3/�س401 قال: » واختلف يف تكفريهم وعلى القول بالتكفري ل يتوارثون«؛ حا�سية الد�سوقي 447/1؛ التاج 
والإكليل ج6/�س278؛ الكايف ج1/�س222.

)0)))  انظر: الأم 230/4؛ املهذب ج2/�س221؛ رو�صة الطالبني ج11/�س241؛ رو�صة الطالبني ج10/�س52.
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وهو املذهب عند احلنابلة )221(، واختيار �صيخ الإ�صالم ابن تيمية –رحمه �هلل)222(، قال يف 
قول  واأنه  حكمهم،  لهم  بغاة.  اأنهم  اأ�صحابنا:  من  املتاأخرين  قول  ظاهر   ...« الإن�صاف: 

جمهور العلماء... وقيل: هوؤلء كفار كاملرتدين... قلت: وهو ال�صواب..«)223(. 
وي�صتدل من قال بكفرهم بالأحاديث املتقدمة يف ذكر اخلوارج من وجوه:

و�صلم:  عليه  اهلل  قوله �صلى  منها:  األفاظ �رشيحة يف كفرهم،  فيها من  ملا جاء  الأول: 
»لأقتلنهم قتل عاد « ويف لفظ: »قتل ثمود«، وعاد وثمود كفار، وكل منهما اإمنا هلك بالكفر؛ 

فدل على كفرهم. 
واخلليقة«،  اخللق  �رش  »هم  اإليه«؛  اهلل  خلق  اأبغ�ص   « باأنهم:  و�صفهم  اأنه  الثاين: 
فيه«، »ميرقون  يعودون  ثم ل  الرمية،  ال�صهم من  الدين كما يخرج  وقال:»يخرجون من 
قال  كفرهم.  على  يدل  وهذا  الكفار،  اإل  بها  يو�صف  ل  ال�صفات  وتلك  الإ�صالم«.  من 
يف فتح الباري:» ...وا�صتدل به ملن قال بتكفري اخلوارج، وهو مقت�صى �صنيع البخاري 
حيث قرنهم بامللحدين واأفرد عنهم: »املتاأولني« برتجمة، وبذلك �رشح القا�صي اأبو بكر بن 
العربي يف �رشح الرتمذي فقال: ال�صحيح اأنهم كفار، لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »ميرقون 

من الإ�صالم«.«)224(.
الثالث: اأنه اأمر بقتلهم.

اأدلة القول الثاين: وقد ا�صتدلوا بالإجماع، وبفعل ال�صحابة.
اخلوارج؛  على  يجري  الإ�صالم  حكم  اأن  واحد)225(  غري  حكى  فقد  الإجماع:  فاأما 

)))))  انظر: الإن�صاف 323/10 324 .

)))))   جمموع الفتاوى )35/ 57(؛ منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كالم ال�سيعة والقدرية )5/ 124(.

)3))) انظر: الإن�صاف 312/10 313، وانظر: ك�صاف القناع 161/6.

)))))   فتح الباري لبن حجر )8/ 30(.

اأن اخلوارج مع �ساللتهم فرقة من  : اأجمع علماء امل�سلمني على  )))))  قال يف فتح الباري ج12/�س300: »وقال اخلطابي 
فرق امل�سلمني، واأجازوا مناكحتهم واأكل ذبائحهم واأنهم ل يكفرون ما داموا متم�سكني باأ�سل الإ�سالم«؛ وانظر : التمهيد ج23/

�س339 فما بعدها؛  نيل الأوطار ج7/�س351.
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امل�صلمني،  بتكفري  ف�َصقوا  واإمنا  الإ�صالم،  اأركان  على  ومواظبتهم  بال�صهادتني  لتلفظهم 
م�ستندين �إلى تاأويل فا�سد. 

مع  اخلوارج  اأن  على  امل�صلمني  علماء  اأجمع  اخلطابي:  »وقال  الأوطار:  نيل  يف  قال   
�صاللتهم فرقة من فرق امل�صلمني، واأجازوا مناكحاتهم واأكل ذبائحهم، واأنهم ل يكّفرون ما 

داموا متم�صكني باأ�صل الإ�صالم«)226(.
» قال ابن املنذر: ل اأعلم اأحداً وافق اأهل احلديث على تكفريهم، وهذا يقت�صي نقل 

اإجماع الفقهاء«)227(.
نوق�ص: باأن هذا الإجماع غري واقع، لثبوت اخلالف من الفقهاء املتقدم ذكرهم.

واأما فعل ال�صحابة: »اأن علياً ر�صي اهلل تعالى عنه عندما �صئل عن اأهل النهروان: هل 
كفروا؟ فقال: من الكفر فروا«)228(. نوق�ص من وجهني:

الوجه الأول: اأن ن�صو�ص ال�صنة �صحيحة و�رشيحة يف كفرهم فهي اأولى بالتقدمي.
الوجه الثاين: باأن هذا القول عنه منقول يف اأ�صحاب اجلمل، ولي�ص يف اخلوارج)229(.
عن اأبي البخرتي قال: »�صئل علي -ر�صي اهلل عنه- عن اأهل اجلمل: اأم�رشكون هم؟ 
قال: من ال�رشك فروا. قيل: اأمنافقون هم؟ قال: اإن املنافقني ل يذكرون اهلل اإل قلياًل. قيل: 

فما هم؟ قال: اإخواننا بغوا علينا«)230(.
اأجيب عنه: باأنه ورد عنه اأي�صاً اأنه قال ذلك يف اخلوارج.

»عن �صقيق بن �صلمة قال: قال رجل: من يتعرف البغلة يوم قتل امل�رشكون؟ يعني اأهل 

)6)))   نيل الأوطار )13/ 168 170(.

)7)))   البحر الرائق)5 / 151(.

)8))) م�سنف عبد الرزاق ج10/�س150/ر18656.

)))))  قال يف التمهيد ج23/�س335 :»وروي عنه اأن هذا القول كان منه يف اأ�سحاب اجلمل واهلل اأعلم« ، وكذا جاء يف م�سنف 
ابن اأبي �صيبة ج7/�س37847/548.

)30))   ال�صنن الكربى للبيهقي  )8/ 173( ر17158.
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اأبي طالب: من ال�رشك فروا، قال: فاملنافقون، قال: املنافقون ل  النهروان، فقال علي بن 
نا عليهم«)231(.  وقد اأقره  يذكرون اهلل اإل قليال، قال: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا ُفن�رشِ
ال�صحابة على ذلك، فدل على اأنهم مل ي�صنوا بهم �صنة الكفار. وال�صحابة ر�صي اهلل عنهم 

اأجدر النا�ص بفهم ال�صنة وتنزيلها على مراد اهلل ومراد ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم.
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية –رحمه اهلل - : »... واأ�صحاب الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم عليُّ بن اأبي طالب وغريه مل يكفروا اخلوارج الذين قاتلوهم... ثم اأر�صل اإليهم ابن 
عبا�ص فناظرهم فرجع نحو ن�صفهم ثم قاتل الباقي، وغلبهم ومع هذا مل ي�ْصِب لهم ذرية، 
واأمثاله،  الكذاب  كم�صيلمة  املرتدين  ال�صحابة يف  �صرية  فيهم  �صار  ول  ماًل  لهم  غنم  ول 
بل كانت �صرية علي وال�صحابة يف اخلوارج خمالفة ل�صرية ال�صحابة يف اأهل الردة، ومل 
اأنهم مل يكونوا مرتدين عن دين  ال�صحابة على  اتفاق  اأحد على علي ذلك، فعلم  ينكر 

الإ�صالم«)232(.
روا اخلوارج اأنهم كانوا ي�صّلون خلفهم، وكان  وقال: »مما يدل على اأن ال�صحابة مل يكفِّ
احلروري،  جندة  خلف  ي�صلون  ال�صحابة  من  وغريه  عنه-  اهلل  –ر�صي  عمر  بن  اهلل  عبد 
وكانوا اأي�صاً يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب امل�صلم امل�صلم، كما كان عبد 
اهلل بن عبا�ص يجيب جندة احلروري ملا اأر�صل اإليه ي�صاأله عن م�صائل، وحديثه يف البخاري، 
وكما اأجاب نافع بن الأزرق عن م�صائل م�صهورة، وكان نافع يناظره يف اأ�صياء بالقراآن كما 

يتناظر امل�صلمان«)233(.
الرتجيح: 

لكل قول حجته ودليله، وهي اأدلة قوية لكال القولني، ولكن الذي يظهر يل من خالل 

))3))   �صنن البيهقي الكربى )8/ 174(ر16499.

))3))   منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كالم ال�سيعة والقدرية )5/ 124(.

)33))   منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كالم ال�سيعة والقدرية )5/ 128(.
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اهلل  ر�صي  ال�صحابة  فهمه  الذي  هو  هذا  لأن  الكفر؛  بعدم  القول  ترجيح  الأدلة،  مناق�صة 
عنهم من الن�صو�ص، فهو اأولى بالرتجيح. واهلل تعالى اأعلم.

ثمرة اخلالف:

الفرع الأول: على القول الأول فهم كفار مرتدون، يقاتلون وُيقتلون وتغنم اأموالهم، 
ول يتوارثون، فيجوز قتلهم ابتداء ، وقتل اأ�صريهم ، واتباع مدبرهم. ومن قدر عليه منهم 

ا�صتتيب. فاإن تاب واإل قتل.. ول ي�صلى عليهم.
يتبع  ول  اأ�صريهم  يقتل  ل  ولكن  ابتداء،  قتلهم  يجوز  بغاة  فهم  الثاين  القول  وعلى 

مدبرهم، ل تغنم اأموالهم، ويتوارثون وي�صلى عليهم.
 قال يف نيل الأوطار :» فعلى القول بتكفريهم، يقاتلون ويقتلون وتغنم اأموالهم، وهو 
قول طائفة من اأهل احلديث يف اأموال اخلوارج، وعلى القول بعدم تكفريهم، ي�صلك بهم 

م�صلك اأهل البغي اإذا �صقوا الع�صا ون�صبوا احلرب«)234(.
تابوا  فاإن  الف�صاد الداخل يف الدين،  اأجل  الثاين: راأى مالك قتل اخلوارج من  الفرع 
واإل قتلوا على اإف�صادهم ل على كفرهم)235(، واأما من راأى تكفريهم فمقت�صى قوله اأنهم 
ي�صتتابون، فان تابوا واإل قتلوا لكفرهم، كما يقتل املرتد، قال يف املدونة: »قلت: اأراأيت 
قتل اخلوارج ما قول مالك فيهم؟ قال: قال يل مالك يف الإبا�صية واحلرورية واأهل الأهواء 
كلهم: اأرى اأن ي�صتتابوا فاإن تابوا واإل قتلوا.... قلت: اأراأيت اخلوارج اإذا خرجوا فاأ�صابوا 
الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا؟ قال: بلغني اأن مالكاً قال: الدماء مو�صوعة عنهم، واأما 
اإذا كانت  الأموال فاإن وجدوا �صيئاً عندهم بعينه اأخذوه، واإل مل يتبعوا ب�صيء من ذلك 
لهم الأموال، لأنهم اإمنا ا�صتهلكوها على التاأويل ... قلت: اأراأيت قتلى اخلوارج اأي�صلى 
عليهم اأم ل؟ قال: قال يل مالك يف القدرية والإبا�صية: ل ي�صلى على موتاهم ول ت�صهد 

))3))   نيل الأوطار )13/ 168 170(.

))3))   انظر البيان والتح�صيل )16/ 413(.
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جنائزهم ول تعاد مر�صاهم، فاإذا قتلوا فاأحرى األ ي�صلى عليهم«)236( .
اخلوارج  حكم  اأن  اإلى  اأ�صحابنا  فقهاء  ذهب  الكايف:  يف  »قال  الإن�صاف:  يف  قال 
حكم البغاة ... وقيل:  هوؤلء كفار كاملرتدين، فيجوز قتلهم ابتداء وقتل اأ�صريهم واإتباع 
مدبرهم، ومن قدر عليه منهم ا�صتتيب،  فاإن تاب واإل قتل وهو اأولى، انتهى قلت: وهو 

ال�صواب«)237(.
– احل�صني  بن  قال حممد  ف�صقة �صالل.  اخلوارج  اأن  يختلفوا يف  الثالث: مل  الفرع 
تعالى  هلل  ع�صاة  �صوء  قوم  اخلوارج  اأن  وحديثاً  قدمياً  العلماء  يختلف  »مل  اهلل-:  رحمه 
العبادة، فلي�ص ذلك  ولر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم، واإن �صلوا و�صاموا، واجتهدوا يف 

بنافع لهم«)238(.
قال �صيخ الإ�صالم –رحمه اهلل - :»الأمة متفقون على ذم اخلوارج وت�صليلهم، واإمنا 

تنازعوا يف تكفريهم«)239(.
دماء  وا�صتحل  عنهم  اهلل  ر�صي  وال�صحابة  احلق  اأهل  كّفر  »من  الإن�صاف:  يف  وقال 
بتاأويل فهم خوارج بغاة ف�صقة. قدمه يف الفروع، وعنه: هم كفار، قلت: وهو  امل�صلمني 

ال�صواب، والذي ندين اهلل به«)240(.
قال يف الذخرية: »واأما اخلوارج فمنع مالك اإمامتهم؛ لأنهم اأ�صد الف�صاق«)241(.

)36))  املدونة  )1/ 528 530(.

)37))   الإن�صاف  10/ 312.

)38))   ال�سريعة لالآجري )1/ 19(.

))3))   الفتاوى الكربى )7/ 37(.

)0)))   الإن�صاف  )10/ 323(.

)))))   الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )2/ 240(.
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املبحث الثالث: اأثر الفرق بينهم من حيث ال�صمان

املطلب الأول: ت�صمني البغاة

والتحام  ثائرة احلرب  البغي يف غري  واأهل  العدل  اأهل  بني  امل�صتهلك  اأن  اتفقوا على 
القتال من دماء واأموال، فهي م�صمونة على م�صتهلكها، �صواء كان ا�صتهالكها قبل القتال 
اأهل  وي�صمن  واأموال،  دماء  من  العدل  لأهل  ا�صتهلكوه  ما  البغي  اأهل  في�صمن  بعد،  اأو 

العدل ما ا�صتهلكوه على اأهل البغي من دماء واأموال.
واتفقوا على اأن اأهل العدل ل ي�صمنون لأهل البغي امل�صتهلك يف ثائرة احلرب والتحام 
القتال من اأموال ودماء البغاة )242(، واختلفوا يف ت�صمني اأهل البغي ما اأتلفوه وقت احلرب 

على قولني: 
القول الأول: اأنهم ي�صمنون، وهو مذهب احلنابلة)243(، وقول ال�صافعي يف القدمي)244(.

القول الثاين: اأنهم ل ي�صمنون، وهو قول احلنفية)245(، واملالكية)246(، وقول ال�صافعي 
يف اجلديد)247(، ورواية عن الإمام اأحمد)248( اختارها �صيخ الإ�صالم)249( .

ا�صتدل اأ�صحاب القول الأول: بالأثر واملعقول:
اأما الأثر: فلقول اأبي بكر – ر�صي اهلل عنه- لأهل الردة ملا جاوؤوا تائبني: »ننزع منكم 

اأهل العدل من قتالهم مينع من �سمان ما تلف بالقتال من دمائهم واأموالهم:   )))))  » لأمرين: اأحدهما: اأن ما وجب على 
لتنايف اجتماع وجوب القتال ووجوب ال�سمان.  الثاين: اأن مق�سود القتال دفعهم عن بغيهم ، ف�ساروا يف هدرها كالطالب اإذا 
قتله املطلوب دفعا عن نف�سه« انظر: احلاوي الكبري )13/ 231؛  وقال يف الإن�ساف )11/ 27(: » واأما اأموال اأهل البغي  واأهل 
العدل ... ومتى اأتلفت بعد ال�ستيالء على عينها �سمنت واإمنا اخلالف يف �سمانها بالإتالف وقت احلرب«؛ وانظر: الذخرية 

ل�سهاب الدين القرايف )12/ 10(؛ املحلي  )11/ 344(.

)3)))  الإن�صاف  )10/ 315 316(؛ املغني )10/ 57(.

)))))   احلاوي الكبري )13/ 231 232(.

)))))   املب�سوط )3/ 252 253(.

)6)))   الذخرية)12 / 10(؛ التاج والإكليل)6 / 278(.

)7)))   احلاوي الكبري )13/ 231 232(؛ وانظر : الأم لل�صافعي )4/  229 فما بعدها(.

)8)))  الإن�صاف  )10/ 315 316(؛ املغني )10/ 57(.

)))))   اإقامة الدليل على اإبطال التحليل )4/ 481(؛ جمموع الفتاوى )22/ 13(.



الفرق بني البغاة واخلوارج واأثره )درا�صة تاأ�صيلية فقهية تطبيقية(

  العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�صنة الرابعة ع�صرة))

احللقة والكراع، ونغنم ما اأ�صبنا منكم، وتردون علينا ما اأ�صبتم منا، وتدون لنا قتالنا«)250(.
وجه ال�صتدلل: اأنه �صمنهم ديات القتلى من اأهل العدل.

واأما املعقول: فالأنها نفو�ص واأموال مع�صومة اأتلفت بغري حق، ول �رشورة دفع مباح، 
فوجب �صمانه،  كالذي تلفت يف غري حال احلرب.

نوق�صت الأدلة من وجوه:
الأول:اأما قول اأبي بكر – ر�صي اهلل عنه- فقد رجع عنه ومل مي�صه ورجع اإلى قول عمر 
– ر�صي اهلل عنه- فقد جاء يف تكملة الأثر: »... فعر�ص اأبو بكر ما قال على القوم. فقام 
عمر بن اخلطاب. فقال: قد راأيت راأياً، و�صن�صري عليك.و ما ذكرت من احلرب املجلية، 
وال�صلم املخزية: فنعم ما ذكرت، واأما ما ذكرت: نغنم ما اأ�صبناه منكم، وتردون ما اأ�صبتم 
قتالنا  فاإن  النار.  يف  قتالكم  وتكون  قتالنا،  تدون  ذكرت  ما  واأما  ذكرت،  ما  فنعم  منا: 
قاتلت، فقتلت على اأمر اهلل. اأجورها على اهلل، لي�ص لها ديات. فتتابع القوم على ما قال 

عمر«)251(. وهذا يقت�صي الإجماع فيكون حجة لنا.
الثاين: اأنه مل ينقل اأنه غرم اأحداً �صيئاً من ذلك، وقد قتل طليحة عكا�صة بن حم�صن 

وثابت بن اأقرم ثم اأ�صلم فلم يغرم �صيئاً.
الثالث: ولو �صلمنا وجوب التغرمي يف حق املرتدين، فال يلزم مثله ههنا؛ فاإن اأولئك 
اإحلاقهم  ي�صح  فكيف  �صائغ  تاأويل  لهم  امل�صلمني  من  طائفة  وهوؤلء  لهم  تاأويل،  ل  كفار 

بهم)252(.
وا�صتدل القول الثاين بالكتاب والإجماع واملعقول:

ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ  تعالى:  فلقوله  الكتاب  اأما 
)0)))   فتح الباري لبن حجر )9/ 358 359(.

)))))   جامع الأ�سول من اأحاديث الر�سول )�ص: 9622( ر9507، وقد اأخرجه اأوله  البخاري يف �سحيحه، �سحيح البخاري  
)9/ 81(ر7221 باب ال�ستخالف؛ قال يف كتاب اجلمع بني ال�سحيحني البخاري وم�سلم )1/ 23(:»واأخرجه بطوله اأبو بكر 

الربقاين يف كتابه املخرج على ال�سحيحني بالإ�سناد الذي اأخرج البخاري«، وانظر: فتح الباري لبن حجر )9/ 359(.
)))))  انظر: املغني )10/ 58(. 
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
يذكر  ومل  بينهم،  بالإ�صالح  فاأمر   ،  )253(

ژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 
تبعة يف دم ول مال، فدل على �صقوطه عنهم.

واأما الإجماع: فقد اأجمع ال�صحابة على ذلك يف قتالهم للبغاة واخلوارج كما تقدم يف 
املبحث ال�صابق، ولأن عمر ر�صي اهلل عنه قد اأ�صار على اأبي بكر ر�صي اهلل عنه بعدم ت�صمني 
ال�صديق  بكر  اأبو  وفيهم  قال عمر،  ما  على  القوم  وتتابع  تائبني،  بعد عودتهم  الردة  اأهل 

ر�صي اهلل عنه)254(.
 »قال الزهري -رحمه اهلل-: وقعت الفتنة واأ�صحاب ر�صول اهلل متوافرون، فاأجمعوا 
اأن كل دم اأو مال اأو فرج اأ�صيب بتاأويل القراآن فال �صمان فيه«، وفى لفظ: »اأحلقوهم يف 

ذلك باأهل اجلاهلية«)255(.
 واأما املعقول فمن وجهني:

الأول: اأن ت�صمني اأهل البغي ما اأتلفوه منفر لهم ومانع من رجوعهم، فوجب اأن يكون 
ِرح يف اأهل احلرب«)256(. رحاً، كما اطُّ مطَّ

الثاين: اأنها طائفة ممتنعة باحلرب بتاأويل �صائغ، فلم ت�صمن ما اأتلفت على الأخرى كاأهل 
�لعدل. 

قال يف الذخرية: »الأ�صل يف الإتالف اإيجاب ال�صمان، وا�صتثني من ذلك �صورتان: 
فت�صيع  الوليات؛  يف  النا�ص  يزهد  لئال  واحلكام  احلق،  اإلى  الرجوع  يف  ترغيباً  البغاة؛ 

احلقوق«)257(.

)3)))   الآية 9 من �سورة احلجرات.

)))))   جامع الأ�سول من اأحاديث الر�سول )�ص: 9622(.

)))))   جمموع الفتاوى )22/ 13 14(.

)6)))   احلاوي الكبري )13/ 230 232(.

)7)))   الذخرية ل�سهاب الدين القرايف )12/ 13(.  
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الرتجيح: الراجح هو القول الثاين لقوة ما ا�صتدلوا به، ولالإجابة عن اأدلة القول الأول. 
وهذا الرتجيح مقيد باأن يكون تاأويلهم تاأوياًل �صائغاً له وجه من ال�رشع، اأما اإذا كان البغي 

جمرداً من التاأويل، فيلزمهم ال�صمان؛ واهلل تعالى اأعلم.

ثمرة اخلالف: 

وعلى  والأموال،  الأنف�ص  من  اأتلفوه  ما  ي�صمنون  الأول  القول  على  الأول:  الفرع   
القول الثاين لي�ص عليهم �صمان.

الفرع الثاين: على كال القولني يجب على اأهل البغي رد ما اأخذوه من املال ولأهل 
العدل ما غنموه منهم؛ لقول عمر –ر�صي اهلل عنه-: »نغنم ما اأ�صبناه منكم، وتردون ما 

اأ�صبتم منا: فنعم«.
الفرع الثالث: تقدم ا�صرتاط اجلمهور من احلنفية وال�صافعية واحلنابلة اأن يكون للبغاة 
بتاأويلهم،  فال عربة  قليال  عدداً  كانوا  فاإن  ال�صائغ،  التاأويل  مع وجود  اأو كرثة،  بقوة  منعة 
فحكمهم حكم قطاع الطريق، وبناء على ذلك يجب عليهم ال�صمان مطلقاً. اأما على قول 
العدد  على  البغاة  في�رشي حكم  املنعة،  ي�صرتطوا  فاإنهم مل  احلنابلة  من  بكر  واأبي  املالكية 
ي�صمنون  فاإنهم ل  القول  وبناء على هذا  التاأويل،  ب�رشط وجود  كالكثري،  القليل عندهم 
واإن كان عددهم قلياًل اإذا كانوا متاأولني. فاإذا مل يكن معهم تاأويل �صمنوا كقطاع الطريق. 
ب�صيء  يوؤخذوا  العدل مل  اأهل  اإلى  البغي ودخلوا  اأهل  تاب  »واإذا  املب�صوط:  قال يف 
مما اأ�صابوا، يعني ب�صمان ما اأتلفوا من النفو�ص والأموال، ومراده اإذا اأ�صابوا ذلك بعد ما 
جتمعوا و�صاروا اأهل منعة، فاأما ما اأ�صابوا قبل ذلك فهم �صامنون لذلك لأنا اأمرنا، فال يعترب 
تاأويلهم الباطل يف اإ�صقاط ال�صمان قبل اأن ي�صريوا اأهل منعة، فاأما بعدما �صارت لهم منعة 
فقد انقطع ولية الإلزام بالدليل ح�ّصاً، فيعترب تاأويلهم واإن كان باطاًل يف اإ�صقاط ال�صمان 
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عنهم كتاأويل اأهل احلرب بعدما اأ�صلموا«)258(.
احلق.  اإمام  طاعة  عن  اخلارج  الفقهاء:  عرف  يف  »والباغي  القدير:  فتح  يف  وقال 
قطاع  وهم  تاأويل...  بال  اخلارجون  اأحدها:  اأ�صناف،  اأربعة  طاعته  عن  واخلارجون 
الطريق. والثاين: قوم كذلك اإل اأنهم ل منعة لهم لكن لهم تاأويل، فحكمهم حكم قطاع 

الطريق...«)259(.
وقال يف املنهاج يف بيان معنى البغاة: »هم خمالفو الإمام بخروج عليه وترك النقياد، اأو 
منع حق توجه عليهم ب�رشط �صوكة لهم وتاأويل ومطاع فيهم... واإْن ل فقطاع طريق«)260(.
قال ابن قدامة-رحمه اهلل- يف املغني: »واخلارجون عن قب�صة الإمام اأ�صناف اأربعة: 
اأحدها قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قب�صته بغري تاأويل، فهوؤلء قطاع طريق. الثاين: 
قوم لهم تاأويل اإل اأنهم نفر ي�صري ل منعة لهم كالواحد والثنني والع�رشة ونحوهم فهوؤلء 

قطاع طريق.
قال يف التاج والإكليل عن اأحكام البغاة: ».. وما اأتلفوه يف الفتنة فال �صمان فيه من 
نف�ص ول مال هذا اإن كانوا خرجوا على تاأويل، واأما اأهل الع�صبية واأهل اخلالف ل�صلطانهم 

بغياً بال تاأويل فيوؤخذون بالق�صا�ص ورد املال قائماً كان اأو فائتاً«)261(.
قال يف الذخرية: »ول ي�صمنون ما اأتلفوه يف الفتنة من نف�ص اأو مال اإن كانوا خرجوا 
اأو  قائماً  واملال  النف�ص  يلزمهم  تاأويل  بغري  ال�صلطان  وخمالفة  الع�صبية  واأهل  بتاأويل، 

فائتاً«)262(.

)8)))   املب�سوط )3/ 252 253(.

)))))   فتح القدير)6 / 100-99(.

)60))   منهاج الطالبني)1 / 131(.

))6))   التاج والإكليل)6 / 279(، وانظر: مواهب اجلليل )6 / 278(.

))6))   الذخرية)12 / 10(.
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املطلب الثاين: ت�صمني اخلوارج 

اخلالف يف ت�صمني اخلوارج ينبني على م�صائل تقدم ذكر اخلالف فيها، ومنها:
ملا  �صامنني  جعلهم  كفرهم،  فمن  بكفرهم  احلكم  م�صاألة  يف  تقدم  ما  الأولى:  امل�صاألة 
اأتلفوه من الأموال والأنف�ص، ومن مل يكفرهم جعلهم يف حكم البغاة على ما تقدم من 

اخلالف.
لأنهم-عنده-يف  اخلوارج  �صمن  البغاة،  �صمن  فمن  البغاة.  ت�صمني  الثانية:  امل�صاألة 
امل�صلمني  ي�صمنهم جعلهم يف حكم  واإن مل يكفرهم، ومن مل  القتال  املرتدين يف  حكم 
يف القتال. ولأنهم واإن ا�صتحلوا املحرم، لكن ملا كانوا جاهلني متاأولني كانوا مبنزلة اأهل 
اجلاهلية يف عدم ال�صمان، واإن فارقوهم يف عفو اهلل ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفي لها عن 

اخلطاأ والن�صيان، بخالف الكافر فاإنه ل يغفر له الكفر الذي اأخطاأ فيه)263(.
قال ابن حزم –رحمه اهلل- ملا ذكر اأثر قتل اخلوارج خلباب – ر�صي اهلل عنه-: »فهذا 
اأثر اأ�صح من اأثر الزهري، اأو مثله، باأن علي بن اأبي طالب راأى القود على اخلوارج فيمن 
قتلوه بتاأويل القراآن، بخالف ما ذكر الزهري من اإجماعهم. ف�صح اخلالف يف ذلك من 

ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم )264(.
امل�صاألة الثالثة: م�رشوعية القتال: هل قتالهم يعترب كقتال الفتنة التي جاءت الن�صو�ص 
مبدح ترك القتال فيها؟ اأم اأنه من القتال املاأمور به كقتال املحاربني واملرتدين؟ فالذين مل 
ي�صمنوا اخلوارج جعلوا قتالهم كالقتال يف الفتنة، ومن األزمهم ب�صمان جعلهم يف حكم 

املحاربني.
كتاأويل  لي�ص  اخلوارج  تاأويل  باأن  الفقهاء  تقرير  مع  التاأويل:  اعتبار  الرابعة:  امل�صاألة 

)63))   جمموع الفتاوى )22/ 14-13(.

))6))   املحلي  )11/ 346(.



د. خالد بن مفلح بن عبداهلل اآل حامد

(7 العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�صنة الرابعة ع�صرة 

البغاة، ولكن من اأحلقهم بالبغاة يف الأحكام من حيث القتال وال�صمان ،جعلوا تاأويلهم 
يف حكم تاأويل البغاة. فمن مل يوجب عليهم �صماناً، اعترب تاأويلهم، وعذرهم من اأجله 
اإ�صقاط  يف  عذراً  تاأويلهم  يجعل  مل  عليهم،  ال�صمان  اأوجب  ومن  ال�صمان،  عدم  يف 

�ل�سمان.
وقد �صبق تقرير هذه امل�صائل يف اأعطاف هذا البحث مبا يغني عن التكرار. واهلل تعالى 

�أعلم.

املبحث الرابع: تطبيقات معا�صرة

املطلب الأول: اخلاليا الإرهابية 

واملجموعات امل�صلحة يف اململكةالعربية ال�صعودية

الفرع الأول:

اأق�صامهم: بالنظر لواقع تلك اخلاليا 
 ميكن اأن تق�صم اإلى طائفتني:

الطائفة الأولى: وهي التي دعت اإلى اخلروج و�صوغت له من خالل بث �صبهات التكفري 
بني الأتباع، وا�صتخدموا يف ذلك جميع الو�صائل الإعالمية املمكنة لن�رش ذلك .ومنهم من 
يدعم اخلارجني مادياً. هذه الطائفة ينطبق عليها ما جاء يف اخلوارج القعدية من الأحكام، 
اأن من ثبت عليه �صيء من ذلك فاإنه يلحق بالطائفة اخلارجة من حيث العقوبة  والراجح 
�صواء اأحلقناهم بالبغاة، اأو باخلوارج، اأو باملحاربني. لأنهم كال�رشكاء، فلهم حكم الردء مع 
املبا�رش كما يف احلرابة، واإحلاق الردء باملبا�رش يف احلرابة هو قول اجلمهور من احلنفية)265(، 

))6))   انظر: املب�سوط 149/9، 198؛ البحر الرائق 74/5؛ حا�صية رد املحتار على الدر املختار 186/6.
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واملالكية)266(، و�حلنابلة)267(، وهو اختيار �صيخ الإ�صالم ابن تيمية –رحمه اهلل- )268(. و�هلل 
تعالى �أعلم.

ب�صبه  اأو عر�ص  الإمام  �صب  من  تعزير  الفقهاء يف وجوب  ن�صو�ص  ذكر  �صبق  تنبيه: 
يف �صفة التحري�ص على اخلروج من اأو�صاف اخلوارج، وهي اأ�صل يف معاقبة اخلوارج 

القعدية.
احلاكم  كفر  واأعلنت  بالتفجريات،  وقامت  اخلروج  اأعلنت  التي  وهي  الثانية:  الطائفة 

واأعوانه. فبالنظر اإلى تلك الطائفة نتو�صل لالآتي:
 -2 البغي  1- وجود  للبغاة واخلوارج من حيث:  اأنهم يت�صفون ب�صفات م�صرتكة   -

اخلروج على الإمام 3- حمل ال�صالح 4- يهدفون خللع الإمام.
- اأنه توفرت فيهم بع�ص ال�رشوط امل�صرتكة للبغاة واخلوارج وهي: 1- المتناع عن 

الطاعة 2- اخلروج عن قب�صة الإمام 3- وجود التاأويل .
- ولهم تعلق ب�صفة املحاربني من حيث: 1- اإخافة ال�صبيل 2- �صفك الدماء املع�صومة 

3- تاأويلهم غري �صائغ.
2- ا�صتحالل الدماء  - ولهم تعلق باخلوارج من حيث: 1- التكفري مبا ل يعد مكفراً 
�صفهاء   -6 الأ�صنان  اأحداث   -5 عبادة  اأهل   -4 الدين  اأجل  من  اخلروج   -3 �ملع�سومة 

الأحالم. 
- وقد تخلف عنهم �رشط املنعة بالقوة اأو الكرثة: فلي�ص لهم منعة بقوة اأو كرثة يحتاج 

يف كفهم اإلى ح�صد اجلي�ص لقتالهم، واإمنا هم عدد قليل، متفرقون، متخفون.

)66))   انظر: املدونة 554/4؛ التاج والإكليل على خمت�صر خليل 431/8؛ حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري 349/4 350.

)67))   انظر: املقنع وال�صرح الكبري مع الإن�صاف 19/27؛ املغني 486/12؛ ك�صاف القناع 3099/6

)68))   انظر: جمموع الفتاوى 34/  244 ، والقول الآخر لل�سافعية :  لي�ص على الردء اإل التعزير وهو قول ال�سافعية. انظر: 
املهذب 451/5؛ مغني املحتاج 501/5 502.
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فاإذا اأردنا اأن نلحق تلك الطائفة هم باإحدى الطوائف الثالث نظرنا اإلى اأقربها لهم من 
جهة ال�صفات وال�رشوط التي لبد منها يف البغاة واخلوارج. 

- اأما اإحلاقهم بالبغاة، فال ي�صح عند اأكرث الفقهاء ؛ لأنهم قد ا�صرتطوا اأن يكون عندهم 
منعة بقوة اأو كرثة حتتاج اإلى اجلي�ص يف كفهم، وبع�صهم قد ا�صرتط -يف اإحلاق اخلارج 
على الإمام بالبغاة- اأن يكون تاأويله �صائغاً كالظاهرية. اإل على قول املالكية واأبي بكر من 

احلنابلة، وهو قول مرجوح كما تقدم. 
- اأما اإحلاقهم بقطاع الطريق فهو قول اأكرث الفقهاء ملا يلي: 1- عدم وجود املنعة 2- 

عدم وجود التاأويل ال�صائغ عند من ي�صرتطه ،وعلى قول املالكية فهم بغاة.
ال�صفات:  بتلك  ات�صف  من  اأن  يف  الفقهاء  يختلف  فال  باخلوارج  اإحلاقهم  واأما   -
)التكفري، وا�صتحالل الدماء( فاإنه يكون خارجياً. وبناء على ذلك، فاإن طائفة اخلوارج هي 

اأقرب الطوائف التي ي�صح اأن ين�صبوا اإليها ملا يلي: 
اأبرز ال�صفات وال�رشوط للخوارج الأوائل. وهوؤلء  التكفري وهي  1-اإعالنهم عقيدة 

يكفرون احلاكم، ووزراءه، ورجاله، وعلماء دولته، وع�صكره وجي�صه. 
2-ا�صتحالل الدماء املع�صومة، وهذا بنيِّ من خالل التفجريات التي ح�صلت يف مدينة 
الريا�ص، وقد بثوا من خالل و�صائل الإعالم ت�صويراً لتلك العمليات وكيفية تنفيذها، وهم 

يظهرون �رشورهم بذلك، وي�صدرون البيانات على اإثرها .
 فوجود هاتني ال�صفتني – وهما اأي�صاً من �رشوط الإحلاق باخلوارج كما تقدم- كاٍف 

لإحلاقهم بتلك الطائفة، وي�صاف اإلى ذلك:
3-اأن من اأعظم �صبهاتهم يف تكفري احلاكم �صبهة احلكم بغري ما اأنزل اهلل، وهي اأ�صل 

مة كما تقدم. من اأ�صول  اأ�صالفهم يف التكفري حتى �صموا باملحكِّ

من  ع�رش  ال�صابع  اليوم  يف  مت  والذي  املحيا،  جممع  يف  جرى  الذي  4-التفجري 
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رم�صان، اأ�صموه غزوة بدر التي جرت يف هذا التاريخ، ومن املوافقات اأنه هو نف�ص 
اليوم الذي اتفق فيه اخلوارج على قتل ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم، فقد جاء يف ذكر 
التميمي  بكر  بن  وعمرو  اهلل،  عبد  بن  الربك  و  ملجم  بن  الرحمن  »عبد  اأن:  ق�صتهم 
فرتحموا  النهر  اأهل  ذكروا  ثم  ولتهم  عمل  وعابوا  النا�ص  اأمر  فذكروا  مبكة  اجتمعوا 
عليهم فقالوا: واهلل ما ن�صنع بالبقاء بعدهم �صيئاً اإخواننا الذين كانوا دعاة النا�ص لعبادة 
ربهم، الذين كانوا ل يخافون يف اهلل لومة لئم، فلو �رشينا اأنف�صنا فاأتينا اأئمة ال�صاللة 
اأهل  اإخواننا، قال ابن ملجم وكان من  فالتم�صنا قتلهم فاأرحنا منهم البالد وثاأرنا بهم 
م�رش: اأنا اأكفيكم علي بن اأبي طالب، وقال الربك بن عبد اهلل: اأنا اأكفيكم معاوية بن اأبي 
�صفيان، وقال عمرو بن بكر التميمي: اأنا اأكفيكم عمرو بن العا�ص، فتعاهدوا وتواثقوا 
باهلل ل ينك�ص رجل منهم عن �صاحبه الذي توجه اإليه حتى يقتله اأو ميوت دونه فاأخذوا 
اأ�صيافهم ف�صّموها واتعدوا ل�صبع ع�رشة من �صهر رم�صان اأن يثب كل رجل منهم على 

�صاحبه الذي توجه اإليه«)269(.
الفرع الثاين: حكمهم قبل القدرة عليهم ل يخلو الأمر من ثالثة اأحوال:

احلال الأولى: اأن ي�رشوا على �صاللهم بعد دعوتهم، فال خالف بني العلماء يف حل 
قتلهم باأي و�صيلة كانت، ول فرق يف ذلك يف قولنا اأنهم خوارج اأو بغاة، اأو قطاع طريق؛ 
واإذا  الدماء.  و�صفك  بالقتال  بادروا  اإذا  واخلوارج  البغاة  قتل  على  حا�صل  الإجماع  لأن 

خرجوا عن قب�صة الإمام بحيث ل جتري عليهم اأحكامه. 
الأموال  من  اأتلفوه  ما  ي�صمنون  فهل  احلق،  اإلى  ويرجعوا  يتوبوا  اأن  الثانية:  احلال 
اأنهم يف حكم قطاع الطرق،  والأنف�ص ؟ وهذا ينبني على اخلالف: فعلى قول اجلمهور 
يلزمهم ال�صمان لعدم وجود املنعة، وكذا على قول من ا�صرتط التاأويل ال�صائغ، وي�صقط 
عنهم حد احلرابة من اأجل توبتهم. وعلى القول بعدم ا�صرتاط املنعة، وهو قول املالكية 

))6))   املعجم الكبري الطرباين )1/ 97( ر168
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فاإنهم ال ي�سمنون. و�هلل تعالى �أعلم.
احلال الثالثة: اأن يوؤ�رشوا قبل التوبة فاحلكم فيهم كما يف احلال الثاين على اخلالف، اإل 
اأننا اإذا جعلناهم من املحاربني فيقام عليهم حد احلرابة لأنهم اأ�رشوا قبل التوبة وقد قال اهلل 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژ  تعالى: 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

)270(،  و�هلل تعالى �أعلم .
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ 

املطلب الثاين: الإنكار العلني و املظاهرات والعت�صام املدين 

هذه ال�صور الثالث هي من ال�صور املعا�رشة، وهي وثيقة ال�صلة بالبغاة واخلوارج من 
بع�ص الوجوه. 

واأخطائه  الإمام  به ذكر م�صاوئ  الإمام. واملق�صود  العلني على  الإنكار  الأول:  الفرع 
اأمام املالأ. 

هذا الأ�صلوب هو من اأعظم الو�صائل املوؤدية اإلى البغي واخلروج على الإمام، وهذا 
اأمر مطرد با�صتقراء الوقائع التاريخية، واملعا�رشة. وهي كثرية ل تكاد حت�رش، فبالنظر اإلى 
ما ح�صل يف ال�صومال، اأو اجلزائر، اأو ليبيا، اأو اليمن، اأو م�رش، فقد كان اأول الأمر اإنكاراً 
الفتنة والتفرق، وزيادة املظامل واملفا�صد،  اإلى  اأدى  اأ�صبح خروجاً  علنياً مبجرد الكالم ثم 
يكاد  »ولعله ل  تيمية -رحمه اهلل-:  ابن  قال  كما  تتبدل،  ل  التي  اجلارية  ال�صنة  فتحققت 
يعرف طائفة خرجت على ذي �صلطان اإل وكان يف خروجها من الف�صاد ما هو اأعظم من 
الف�صاد الذي اأزالته ا.هـ«)271(، وقال: »وقّل من خرج على اإمام ذي �صلطان اإل كان ما تولد 

)70))   الآيتان 33، 34 من �سورة املائدة.

))7))   منهاج ال�سنة النبوية 3 / 231 .
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على فعله من ال�رش اأعظم مما تولد من اخلري«)272(. وقال: »ولهذا كان امل�صهور من مذهب 
اأهل ال�صنة اأنهم ل يرون اخلروج على الأئمة وقتالهم بال�صيف واإن كان فيهم ظلم، كما دلت 
على ذلك الأحاديث ال�صحيحة امل�صتفي�صة عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، لأن الف�صاد يف 

القتال والفتنة اأعظم من الف�صاد احلا�صل بظلمهم بدون قتال ول فتنة«)273( .
الإنكار على ويل  فيها  التي جاء  العامة  الن�صو�ص  بع�ص  اإلى  بذلك  القائلون  وا�صتند 

الأمر علناً، ومنها:
-اأن معاوية –ر�صي اهلل عنه- كان ي�صتلم الأركان، فقال له ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما: 

»اإنه ل ُي�صتلم هذان الركنان«، فقال: لي�ص �صيء من البيت مهجوراً«)274( .
-عن مروان بن احلكم قال: »�صهدت عثمان وعليا ر�صي اهلل عنهما، وعثمان ينهى عن 
املتعة واأن يجمع بينهما، فلما راأى علي اأهّل بهما لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع �صنة 

النبي �صلى اهلل عليه و�صلم لقول اأحد«)275(.
-يف ق�صة ال�صتئذان ثالثاً وفيه قول اأبي ابن كعب –ر�صي اهلل عنه-  لعمر -ر�صي 
اهلل عنه-:» يا ابن اخلطاب فال تكونن عذاباً على اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 

و�صلم «)276( .
-ق�صة الإنكار على مروان ابن احلكم عندما اأراد اأن يبداأ باخلطبة قبل �صالة العيد، كما 

يف حديث اأبي �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه-  كما يف �صحيح م�صلم )277( .

))7))   منهاج ال�سنة النبوية 262/4  .

)73))   منهاج ال�سنة النبوية  3 / 231 .

))7))   �صحيح البخاري  2/ 151ر1608 باب من مل ي�ستلم اإل الركنني اليمانيني.

))7))   �صحيح البخاري  2/ 142ر1563، باب التمتع والإقران والإفراد باحلج وف�سخ احلج ملن مل يكن معه هدي؛ �سحيح 
م�سلم4/ 46ر3021 

)76))  �صحيح البخاري 5/ 2305ر 5891، باب الت�سليم والآ�ستئذان؛ �سحيح م�سلم6/ 179ر5759

)77))  �سبق تخريجه.
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-عن اأبى �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه-  قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 
»اأف�صل اجلهاد كلمة عدل عند �صلطان جائر«. اأو »اأمري جائر«)278( .

-ولعموم الن�صو�ص التي جاءت بوجوب الن�صح لكل م�صلم ووجوب الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ومنها :

-ما جاء عن  متيم الداري –ر�صي اهلل عنه-  اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: »الدين 
الن�صيحة، قلنا ملن؟ قال: هلل ولكتابه ولر�صوله ولأئمة امل�صلمني وعامتهم«)279(.

–ر�صي اهلل عنه- قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »من مل  -وعن حذيفة 
يهتم باأمر امل�صلمني فلي�ص منهم، و من مل ي�صبح ومي�ص نا�صحاً هلل ولر�صوله ولكتابه ولإمامه 

ولعامة امل�صلمني، فلي�ص منهم «)280( .
-ما جاء يف �صحيح م�صلم عن اأبي �صعيد اخلدري –ر�صي اهلل عنه-: اأن النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم قال: »من راأى منكم منكرا فليغريه بيده، فاإن مل ي�صتطع فبل�صانه، فاإن مل 

ي�صتطع فبقلبه، وذلك اأ�صعف الإميان«)281( .
-واجلواب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول: اأن جميع الأدلة املتقدمة يف جواز الإنكار العلني على ويل الأمر لي�صت 
مو�صعاً للنزاع؛ لأن هذا اإنكار علني على ويل الأمر نف�صه ويف ح�رشته. فهذا اأمر جائز مع 
مراعاة امل�صلحة واملف�صدة يف ذلك. ولكن اأين هذا من الإنكار على ويل الأمر يف غيبته؟! 
واإعالن ذلك للخا�ص والعام يف و�صائل الإعالم، واملن�صورات والكتب، ونحو ذلك ثم 

 /4 حنبل  بن  اأحمد  م�سند  غريب«؛  »ح�سن  وقال:  471ر2174   /4 الرتمذي  �صنن  217ر4346؛   /4 داود  اأبي  �صنن    ((78(
315ر18850؛ وقال الأرنوؤوط :«اإ�سناده �سحيح« �سنن الن�سائي لأحمد الن�سائي 7/ 161ر4209؛ �سنن ابن ماجه للقزويني 4/ 

110ر4012؛ و�سححه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة لالألباين 1/ 886ر491.     
))7))   �سحيح م�سلم 1/ 53ر205

)80))  املعجم الأو�سط لأبي القا�سم الطرباين 7/ 270ر7473

))8))  �سبق تخريجه.
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العامة مع كونه غيبة حمرمة،  اأمام  الأمور  اأخطاء ولة  املالأ ؟! فاحلديث عن  تن�رش على 
ففيه مف�صدة كربى، األ وهي اإثارة النا�ص على ولة اأمورهم، وهي توؤدي اإلى عدم ال�صمع 

والطاعة، وهذه مف�صدة ل يعدلها �صيء من املفا�صد. 
الوجه الثاين: اأن هذا املنهج خمالف للن�صو�ص التي جاء فيها وجوب الن�صح لالإمام 

خفية، واأن الت�صهري باحلكام يوؤدي اإلى اخلروج على احلاكم، ومنها:
اأبي وائل قال: »قيل لأ�صامة: لو اأتيت  - ما جاء يف ال�صحيحني: عن الأعم�ص عن 
فالنا فكلمته، قال: اإنكم لرتون اأين ل اأكلمه اإل اأ�صمعكم، اإين اأكلمه يف ال�رش دون اأن 

اأفتح باباً ل اأكون اأول من فتحه«)282(.
قال ابن حجر –رحمه اهلل-: »فقال اأ�صامة: قد كلمته �رشاً دون اأن اأفتح باباً، اأي باب 

الإنكار على الأئمة عالنية، خ�صية اأن تفرتق الكلمة«)283(.
افتتحه«  اأول من  اأكون  اأن  اأحب  ل  اأمراً  »اأفتتح  النووي-رحمه اهلل-:»قوله:  وقال 
 - اهلل  -ر�صي  عثمان  لقتلة  جرى  كما  املالأ  يف  الأمراء  على  بالإنكار  املجاهرة  يعني 

عنه«)284(.
وقال الألباين رحمه اهلل تعالى: »يعني املجاهرة بالإنكار على الأمراء يف املالأ؛ لأن 
يف الإنكار جهاراً ما يخ�صى عاقبته، كما اتفق يف الإنكار على عثمان جهاراً اإذ ن�صاأ عنه 

قتله«)285(.
وعن عيا�ص بن غنم-ر�صي اهلل عنه- اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  قال: »من 
اأراد اأن ين�صح ل�صلطان باأمر فال يبد له عالنية، ولكن لياأخذ بيده، فيخلو به، فاإن قبل منه 

))8)) )(�صحيح البخاري ج3/�س1191/ح3094؛ �سحيح م�سلم ج4/�س2290/ ح 2989 .

)83))   فتح الباري ج13/�س52.

))8))   �سرح النووي على �سحيح م�سلم ج18/�س118.

))8))  من  تعليقه على خمت�سر م�سلم �ص 335 .
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فذاك، واإل كان قد اأدى الذي عليه له«)286(.
واجب،  العامة  امل�صالح  �صبط  قاعدة:   « الذخرية  يف  اهلل-  -رحمه  القرايف  وقال 
تعذرت  اأهينوا  اأو  عليهم  اختلفت  ومتى  الرعية،  نف�ص  الأئمة يف  بعظمة  اإل  ين�صبط  ول 

امل�صلحة..«)287( .
النا�ص بخري ما  القرطبي رحمه اهلل: »قال �صهل بن عبد اهلل رحمه اهلل: ل يزال  ووقال 
عظموا ال�صلطان والعلماء، فاإذا عظموا هذين اأ�صلح اهلل دنياهم واأخراهم، واإذا ا�صتخفوا 

بهذين اأف�صد دنياهم واأخراهم«)288(.
الوجه الرابع: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: 

الذين  اأئمتكم  »خيار  عنه:  اهلل  مالك ر�صي  بن  م�صلم عن عوف  كما يف �صحيح   -1
تبغ�صونهم  الذين  اأئمتكم  و�رشار  عليكم  وي�صلون  عليهم  وت�صلون  ويحبونكم  حتبونهم 
ننابذهم عند ذلك؟  اأفال  يا ر�صول اهلل،  ويبغ�صونكم وتلعنونهم ويلعنونكم«. قالوا: قلنا 
قال: »ل ما اأقاموا فيكم ال�صالة، ل، ما اأقاموا فيكم ال�صالة، األ من ويل عليه وال فراآه ياأتي 

�صيئاً من مع�صية اهلل فليكره ما ياأتي من مع�صية اهلل ول ينزعن يداً من طاعة «)289(.  
2- ويف �صحيح م�صلم عن حذيفة بن اليمان –ر�صي اهلل عنه- وفيه: »يكون بعدي اأئمة 
ل يهتدون بهداي ول ي�صتنون، ب�صنتي، و�صيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب ال�صياطني فى 
اإن�ص.  قال: قلت: كيف اأ�صنع يا ر�صول اهلل اإن اأدركت ذلك؟ قال: ت�صمع وتطيع  جثمان 

لالأمري، واإن �رشب ظهرك واأخذ مالك فا�صمع واأطع«)290(.

)86))  م�سند اأحمد بن حنبل 3/ 403ر  15369؛ قال الأرنوؤوط: »�سحيح لغريه دون قوله: من اأراد اأن ين�سح ل�سلطان باأمر... 
ال�سنة  تخريج  يف  اجلنة  ظالل  لغريه«،   »�سحيح  الألباين:  وقال  367ر1007،   /17 الطرباين  الكبري  املعجم  لغريه«؛  فح�سن 

لالألباين 2/ 274ر1097.
)87))   الذخرية 234/13.

)88))  اجلامع لأحكام القراآن  ج5/�س260.

))8))   �سحيح م�سلم6/ 24ر4910.

)0)))   �سحيح م�سلم6/ 20ر4891.
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3- ويف ال�صحيحني: »عن ابن م�صعود عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: �صتكون 
عليكم  الذي  احلق  توؤدون  قال  تاأمرنا؟  فما  اهلل،  ر�صول  يا  قالوا:  تنكرونها،  واأمور  اأثرة، 

وت�صاألون اهلل الذي لكم«)291(.
 وجه ال�صتدلل من هذه الأحاديث: اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قد بنيَّ لنا يف هذه 
الأحاديث وغريها اأنه �صيوجد اأئمة تلعنهم �صعوبهم ويلعنون �صعوبهم، واأئمة لهم قلوب 
�صوف  واأنهم  واملنا�صب،  بالأموال  ي�صتاأثرون  �صوف  واأنهم  اإن�ص،  جثمان  يف  ال�صياطني 
اإقامة  من  �صعوبهم  جتاه  عليهم  واجب  هو  ملا  مناٍف  ذلك  اأن  ول�صك  املنكرات  يرتكبون 
وبال�صمع  بال�صرب  �رشيحاً  اأمراً  واأمرنا  باإمامتهم  اأقر  فقد  ذلك  ومع  الظلم،  وعدم  العدل 

والطاعة، مع وجود هذا الظلم والطغيان.
قال �صيخ الإ�صالم-رحمه اهلل-: »فطاعة اهلل ور�صوله واجبة على كل اأحد، وطاعة ولة 
الأمور واجبة لأمر اهلل بطاعتهم، فمن اأطاع اهلل ور�صوله بطاعة ولة الأمر هلل فاأجره على 
اأطاعهم واإن منعوه  اأعطوه  فاإن  ياأخذه من الولية واملال  اإل ملا  اهلل، ومن كان ل يطيعهم 

ع�صاهم فماله فى الآخرة من خالق«)292(.
وقال ال�صوكاين-رحمه اهلل-: »جتب طاعته ون�صيحته اأو بيعته اإن طلبها، وت�صقط عدالة 
فبقلبه خمطئ  عاداه  ينفي، ومن  اأو  عنه  يثبط  من  ويوؤدب  الفيء،  من  ون�صيبه  اأباها  من 

وبل�صانه فا�صق وبيده حمارب«)293(.
الوجه اخلام�ص: الإجماع على وجوب ال�صمع والطاعة مع وجود الظلم واجلور:

وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماين �صاحب الإمام اأحمد )294(.

))))) �صحيح البخاري ج3/�س1318/ح3408 اب عالمات النبوة يف الإ�سالم؛ �سحيح م�سلم6/ 17ر4881.

)))))   جمموع الفتاوى ج35/�س16 17. 

)3)))   ال�سيل اجلرار ج4/�س513.

)))))   نقلها ابن القيم يف حادي الأرواح 399 406 وينظر �س 91.
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ال�صلطان  -وقد نقل ابن حجر -رحمه اهلل- الإجماع على عدم جواز اخلروج على 
ال�صلطان ولو  الظامل: فقال: »قال ابن بطال: ويف احلديث حجة على ترك اخلروج على 
جار، وقد اأجمع الفقهاء على وجوب طاعة ال�صلطان املتغلب واجلهاد معه، واأن طاعته خري 

من اخلروج عليه؛ ملا يف ذلك من حقن الدماء وت�صكني الدهماء«)295(. 
ونقل الإمام النووي-رحمه اهلل - الإجماع على ذلك اأي�صا فقال: »واأما اخلروج عليهم 
وقتالهم فحرام باإجماع امل�صلمني واإن كانوا ف�صقة ظاملني، وقد تظاهرت الأحاديث على ما 

ذكرته، واأجمع اأهل ال�صنة اأنه ل ينعزل ال�صلطان بالف�صق....«)296(.
وقال ال�صيخ ابن باز-رحمه اهلل-: »ويجب على امل�صلمني طاعة ولة الأمور يف املعروف 
ل يف املعا�صي، فاإذا اأمروا باملع�صية فال يطاعون يف املع�صية، لكن ل يجوز اخلروج عليهم 
باأ�صبابها؛ لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »�أال من ويل عليه و�ٍل فراآه ياأتي �سيئاً من مع�سية �هلل 
فليكره ما ياأتي من مع�سية �هلل وال ينزعن يد�ً من طاعة«)297(، ولقوله �صلى اهلل عليه و�صلم: 
�ل�سحابة  جاهلية«)298(... و�ساأله  ميتة  اجلماعة فمات مات  وفارق  الطاعة  خرج من  »من 
ر�صي اهلل عنهم - ملا ذكر اأنه يكون اأمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا: فما تاأمرنا؟ قال: 
–ر�صي اهلل عنه-:  حقكم«)299(، وقال: عبادة بن ال�صامت  حقهم و�سلو� �هلل  �إليهم  »�أدو� 
ومكرهنا  من�صطنا  يف  والطاعة  ال�صمع  على   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل-  ر�سول  »بايعنا 
وع�رشنا وي�رشنا واأثرة علينا، و�أال ننازع الأمر �أهله، وقال: �إال �أن تروا كفراً بو�حاً عندكم 

)))))   فتح الباري 7/13. 

)6)))   �سرح النووي على �سحيح م�سلم 229/12.

)7)))  من حديث عوف بن مالك الأ�سجعي –ر�سي اهلل عنه- عنه �سحيح م�سلم ج3/�س1482/ح1855/ باب خيار الأئمة 
و�سرارهم. 

)8)))  من حديث ابن عبا�ص ر�سي اهلل تعالى عنهما، �سحيح البخاري ج6/�س2588 / ح6645/ باب قول النبي  �سلى اهلل 
عليه و�سلم  �سرتون بعدي اأمورًا تنكرونها؛  �سحيح م�سلم ج3/�س1478/ح1849/ باب وجوب مالزمة جماعة امل�سلمني عند 

ظهور الفنت ويف كل حال وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة.
)))))  من حديث عبداهلل بن م�سعود ر�سي اهلل تعالى عنه �سحيح البخاري ج6/�س2588/ ح6644/باب قول النبي  �سلى اهلل 

عليه و�سلم  �سرتون بعدي اأمورًا تنكرونها.  
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من �هلل فيه برهان«)300(. فهذا يدل على اأنه ل يجوز لهم منازعة ولة الأمور، ول اخلروج 
عليهم اإل اأن يروا كفراً بواحاً عندهم من اهلل فيه برهان... فال باأ�ص اأن يخرجوا على هذا 
ال�صلطان لإزالته اإذا كان عندهم قدرة، اأما اإذا مل يكن عندهم قدرة فال يخرجوا، اأو كان 
اأكرث فلي�ص لهم اخلروج؛ رعاية للم�صالح العامة. والقاعدة ال�رشعية  اخلروج ي�صبب �رشاً 
اأو  يزيله  مبا  ال�رش  درء  بل يجب  منه،  �رش  مبا هو  ال�رش  اإزالة  يجوز  ل  »اأنه  عليها:  املجمع 

يخففه«. اأما درء ال�رش ب�رش اأكرث فال يجوز باإجماع امل�صلمني)301(. 
الفرع الثاين: املظاهرات، والعت�صام املدين: 

ما  اإلى  فبالنظر  العلني،  الإنكار  من  خطراً  اأ�صد  وهي  البغي،  عموم  يف  داخلة  وهي 
تقدم يف معنى البغي يف اللغة وال�صطالح، فاإن املظاهرات والعت�صامات تعد من البغي 
املحرم �رشعاً؛ لأن من اأهم معاين البغي المتناع عن طاعة الإمام. وطاعة الإمام باملعروف 
ذلك  مناق�صة  مع  واخلوارج،  البغاة  �صفات  من  باملعروف  الطاعة  عن  والمتناع  واجبة، 

للن�صو�ص ال�صحيحة وال�رشيحة يف وجوب ال�صمع والطاعة لالإمام واإن جار وظلم.
فهي حقيقة يف البغي واخلروج، اإل اأنه من غري �صالح يف بدايته، ولكنه غالباً ما يوؤدي 

اإلى ا�صتعمال ال�صالح والقتتال كما هو الواقع.
والذي يدعو ملثل ذلك يف مثل هذه البالد هو ميثل حقيقة اخلوارج القعدية التي تقدم 

الكالم عنها. 
وهم ي�صتندون يف ذلك اإلى اأن تلك الأ�صاليب من قبيل امل�صالح املر�صلة، اأو امل�صكوت 
عنه يف ال�رشع، واأن من قام بهذا العمل لغر�ص �صحيح دون اإف�صاد ول اأذية ول جتاوز ملا 

حرمته ال�رشيعة اأنهم موفقون را�صدون. واجلواب عن ذلك من وجوه:

)300)  �صحيح البخاري ج6/�س2588/ ح6647 / باب قول النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم  �سرتون بعدي اأمورا تنكرونها؛ �سحيح 
م�سلم ج3/�س1470/ح 1709/ باب وجوب طاعة الأمراء يف غري مع�سية وحترميها يف املع�سية.

))30) انظر : جمموع فتاوى ومقالت متنوعة )ن�سيحة الأمة يف جواب ع�سرة اأ�سئلة مهمة 202/8 211، 213(.
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الوجه الأول: اأن ا�صتخدام هذه الو�صائل يف الت�صهري باحلكام اأمر حمرم؛ ملا تقدم من 
اإلى عدم  التي توؤدي  الو�صائل  الن�صو�ص ال�صحيحة وال�رشيحة، يف منع كل و�صيلة من 
اإلى منابذة احلاكم، واإذا كان هذا يف الت�صهري مبجرد الكالم، فكيف  اأو  ال�صمع والطاعة، 
بحال امل�صريات، اأو املظاهرات والعت�صامات، اأو ما ي�صمى: بالع�صيان املدين؟ فاإن حترميها 
يكون من باب اأولى؛ لأن هذه الأ�صاليب هي: حقيقة يف اخلروج، وحقيقة يف عدم ال�صمع 
والطاعة، وهي اأ�صنع واأخطر من جمرد الإنكار العلني بالل�صان، من جهة اأن الذي يقوم 
به هم العامة الذين ل يحكمهم عقل اأو �رشع، واإمنا هي العاطفة. والآثار املرتتبة على مثل 
ذلك، اآثار خطرية وا�صحة، وح�صبك ما نراه من تلك الآثار يف الدول التي اأ�ص�صت لهذا 

املنهج من خالل اإتالف الأنف�ص والأموال، وتعميق اخلالفات بني فئات املجتمع. 
قبيل  من  اأنها  اأو  الإ�صالح،  و�صائل  من  الو�صائل  هذه  باأن  القول  اأن  الثاين:  الوجه 
امل�صكوت عنه، واأنه ميكن �صبطها ب�صوابط �رشعيه، قول يكذبه الواقع، واملظاهرات التي 
للمف�صدين  �صهل  مرتع  لل�صغط،  و�صيلة  وا�صتخدامها  ب�صيء،  املطالبة  اأجل  من  تخرج 

والأعداء. فالذي راأيناه يف هذه املظاهرات:
1- اأنها توؤدي اإلى زعزعة الأمن واإثارة الفو�صى والغوغائية، ول يخفى على كل عاقل 

اأن حفظ الأمن مطلب مهم ت�صرتك فيه جميع الأمة.
 2- اإيقاع العداوة والت�صادم والتقاتل بني رجال الأمن واملتظاهرين.

واأغرا�صهم  ماآربهم  لتحقيق  واملجرمني  املف�صدين  لند�صا�ص  خطرية  فر�صة  اأنها   -3  
ال�صيئة، فلي�ص كل من دخل يف �صفوف املتظاهرين ي�صعى اإلى ما ي�صعون اإليه ويهدف اإلى 

ما يهدفون �إليه.
اإغالق  من  الغفرية  بجموعها  املظاهرات  هذه  حتدثه  مبا  النا�ص  م�صالح  تعطيل   -4  
ب�صبب  اإ�صابته  تت�صاعف  اأو  م�صاب  اإن�صان  ميوت  فقد  ال�صري،  حلركة  وتعطيل  للمحالت 
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عدم و�صول �صيارة الإ�صعاف اإليه، وال�صبب يف ذلك جموع املتظاهرين.
5- اأن فيها فتح باب �رش بتحكيم ال�صعوب من اأجل حتقيق اأهوائهم املخالفة لل�رشيعة، 
فاإذا اأراد اأهل ال�صهوات اأمراً من اأمور ال�صهوات املحرمة تظاهروا للمطالبة به، فا�صتجيب 
هذا   ... وهكذا  لهم،  فا�صتجيب  به،  للمطالبة  تظاهروا  اأمراً  الإحلاد  اأهل  اأراد  واإذا  لهم، 
اإنها من قبيل  اأن يقال بعد ذلك:  كله غي�ص من في�ص من مفا�صد املظاهرات، فهل ي�صح 

امل�صكوت عنه؟ 
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية رحمه اهلل: »واأما اأهل العلم والدين والف�صل فال يرخ�صون 
لأحد فيما نهى اهلل عنه من مع�صية ولة الأمور وغ�صهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه، 

كما قد عرف من عادات اأهل ال�صنة والدين قدمياً وحديثاً ومن �صرية غريهم«)302(.
ال�صيا�صة  من  ف�صول  كتاب  على  مالحظاته  يف  اهلل-  -رحمه  باز  ابن  ال�صيخ  وقال 
�أن من  ال�رشعية( �ص31، 32:  ال�صيا�صة  ال�رشعية: »... ذكرمت يف كتابكم: ) ف�صول من 
اأ�صاليب النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف الدعوة التظاهرات )املظاهرة(. ول اأعلم ن�صاً يف 
هذا املعنى، فاأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك، وباأي كتاب وجدمت ذلك؟ فاإن مل يكن لكم يف 
اأعلم يف �صيء من الن�صو�ص ما يدل  ذلك م�صتند فالواجب الرجوع عن ذلك؛ لأين ل 
على ذلك ، وملا قد علم من املفا�صد الكثرية يف ا�صتعمال املظاهرات، فاإن �صح فيها ن�ص 
فال بد من اإي�صاح ما جاء به الن�ص اإي�صاحاً كاماًل حتى ل يتعلق به املف�صدون مبظاهراتهم 

الباطلة«)303(.
ما قد  الباب  بهذا  الدعوة: »... ويلحق  اأ�صاليب  يتكلم عن  –رحمه اهلل- وهو  وقال 

))30)  جمموع الفتاوى 35/ 12

)303)   جمموع الفتاوى 8/ 426 -430، قلت : لعله ا�ستدل مبا ورد اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم خرج بعد اإ�سالم عمر ر�سي 
اهلل عنه على راأ�ص �سفني من اأ�سحابه وعلى الأول منهما عمر وعلى الثاين حمزة رغبة يف اإظهار قوة امل�سلمني فعلمت قري�ص 
اأن لهم منعة فهذا الأثر قد رواه اأبو نعيم يف احللية ويف اإ�سناده اإ�سحاق بن عبداهلل بن اأبي فروة، وهو منكر احلديث ل يحتج 
به، فالرواية اإذا ل تثبت.  ولو ثبتت  فال يجوز اأن يعرت�ص بها على هذا الأ�سل القطعي الدال على حترمي اخلروج، وحترمي كل 

و�سيلة مو�سلة اإليه. واهلل تعالى اأعلم.
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فامل�صريات  الدعاة،  على  عظيماً  �رشاً  ت�صبب  قد  التي  املظاهرات  من  النا�ص  بع�ص  يفعله 
فالطريق   ، والدعوة  لالإ�صالح  الطريق  هي  لي�صت  واملظاهرات  والهتافات  ال�صوارع  يف 
ال�صحيح بالزيارة واملكاتبة بالتي هي اأح�صن، فتن�صح الرئي�ص والأمري و�صيخ القبيلة بهذا 
الطريق ل بالعنف واملظاهرة، فالنبي �صلى اهلل عليه و�صلم مكث يف مكة ثالث ع�رشة �صنة 

مل ي�صتعمل املظاهرات ول امل�صريات ومل يهدد النا�ص بتخريب اأموالهم واغتيالهم«)304(.
وقال ال�صيخ حممد ابن عثيمني –رحمه اهلل-: »الواجب علينا اأن نن�صح بقدر امل�صتطاع، 
اأما اأن نظهر املبارزة والحتجاجات علناً فهذا خالف هدي ال�صلف، وقد علمتم الآن اأن 
م�رشة...  اإل  هي  ما  ب�صلة،  الإ�صالح  اإلى  ول  ب�صلة  ال�رشيعة  اإلى  متت  ل  الأمور  هذه 
من  جمعاً  قتل  القراآن،  خلق  يف  بقوله  يقولوا  مل  الذين  العلماء  من  قتل  املاأمون  اخلليفة 
اأحمد  الإمام  عن  �صمعنا  ما  الباطل،  القول  بهذا  يقولوا  اأن  على  النا�ص  واأجرب  العلماء، 
وغريه من الأئمة اأن اأحداً منهم اعت�صم يف اأي م�صجد اأبداً، ول �صمعنا اأنهم كانوا ين�رشون 
معانيه من اأجل اأن يحمل النا�ص عليه احلقد والبغ�صاء والكراهية... ول نوؤيد املظاهرات اأو 
العت�صامات اأو ما اأ�صبه ذلك، ل نوؤيدها اإطالقاً، وميكن الإ�صالح بدونها، ولكن ل بد اأن 

هناك اأ�صابع خفية داخلية اأو خارجية حتاول بث مثل هذه الأمور«)305(.

))30)   جمموع الفتاوى 7/ 210- 211.

))30)  جريدة امل�سلمون عدد )540( �س 10 اجلمعة 1416/1/11هـ.
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اخلامتة

اأهم نتائج البحث تتمثل يف الآتي:
ال�صطالحي من حيث  املعنى  واخلوارج يف  البغاة  بني  يفرق  الفقهاء  اأكرث  اأن  اأوًل:   
�صحة التاأويل وف�صاده، ومن حيث الف�صق والعدالة، ولكنهم ي�صوون بينهم يف الأحكام. 
املعتقد؛  يف  واجلماعة  ال�صنة  لأهل  خمالف  تاأ�صيل  الأحكام  يف  الطائفتني  بني  والت�صوية 
لأنهم يفرقون بني قتال الطائفتني. وهو خمالف اأي�صاً للواقع بالنظر اإلى امل�صائل التي وقع 
اخلالف فيها، فاإن الكثري من الفقهاء قرروا الفرق بينهما يف الأحكام يف عدد من امل�صائل، 

وقد فرقوا بني الطائفتني يف بع�ص الأو�صاف وال�رشوط. 
امل�صلمني،  لزوم جماعة  بوجوب  وال�رشيحة  ال�صحيحة  الن�صو�ص  اأنه جاءت  ثانياً:   

والنهي عن اخلروج عليهم باأي وجه من الوجوه.
اأنهم  الن�صو�ص ال�صحيحة وال�رشيحة بذم اخلوارج والتفاق على  اأنه جاءت  ثالثاً:   

من اأهل الف�صق.
 رابعاً: اأن اأكرث الفقهاء اعتربوا تاأويل اخلوارج من حيث الأثر يف حكم تاأويل البغاة واإن 

كانوا يقرون بف�صاد تاأويلهم.
 خام�صاً: اأن البغي عند الفقهاء يت�صمن ثالثة معان: 1-البغاة املتاأولون بـتاأويل �صائغ، 
كالتاأويل اخلا�ص من ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم كاأ�صحاب اجلمل، و�صفني: 2- البغاة بال 
تاأويل، الذي يراد منه طلب الإمارة ومنازعة الأمر اأهله. 3- واخلوارج. والأ�صل الأول يف 
البغاة عند الفقهاء هو املعنى الأول، واأما الثاين والثالث، فقد اأحلقوهما بالأ�صل من حيث 

احلكم، مع اتفاقهم على الفرق بني تلك الفئات الثالث يف بع�ص الأحكام.
 �صاد�صاً: اأن الفقهاء ن�صوا على اأن البغاة واخلوارج ي�صرتكون يف �صفات منها: البغي، 

اخلروج، وجود التاأويل، حمل ال�صالح، المتناع عن طاعة الإمام 
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 �صابعاً: اأن البغاة اخت�صوا ب�صفتني: 1- اأنهم اأهل حق. 2- اأن �صبب خروجهم دنيوي. 
 -4 3- التحالق.  2- الغلو.  اأهل عبادة.  اأنهم   -1  واخت�ص اخلوارج ب�صفات منها: 
اأحداث الأ�صنان. 5- �صفهاء الأحالم. 6- يتجددون. 7- ا�صتباحة الدماء والأموال. 8- 

التكفري.  9 – خروجهم من اأجل الدين. 10- التحري�ص على اخلروج.
 ثامناً: اأن من ال�رشوط امل�صرتكة بني البغاة واخلوارج التي لبد منها لكي يحل قتالهم: 
بقوة.  اأو  بكرثة  منعة  لهم  يكون  اأن   -2 م�صلم.  اإ�صالم وحاكمها  دار  الدار  تكون  اأن   -1
وخالف فيه املالكية، فال فرق عندهم بني الكثري والقليل، وفْقُد هذا ال�رشط عند اجلمهور 
وطاعته،  الإمام  قب�صة  عن  يخرجوا  اأن   -4 الراجح.  وهو  املحاربني  حكم  يف  يجعلهم 
ال�صوكة  اأن  ال�صوكة، واجلمهور على  ببلد حتى تظهر  اأن يتميزوا  ال�صافعية  و�رشط بع�ص 
ممكنة دون ذلك. 5- اأن يكون لهم تاأويل. واختلف الفقهاء يف ا�صرتاط الدعوة للبغاة قبل 
قتالهم، واأكرث العلماء على اأنه �رشط، وعليه، فمتى متت دعوتهم للرجوع واأبوا اأن يرجعوا 

�رشع قتالهم.
 تا�صعاً: اأن اخلوارج اخت�صوا ب�رشطني دون البغاة وهما: 1- اأن يدينوا بعقيدة اخلوارج 
املتمثلة يف التكفري بالذنب ويعلنوا ذلك. 2- ا�صتحالل دماء امل�صلمني واأموالهم. واختلفوا 

يف ا�صرتاط الدعوة قبل القتال، والراجح اأنه لي�ص ب�رشط، وعليه فاإنه يجوز قتلهم ابتداء.
 عا�رشاً: اأنه مل يختلف الفقهاء يف وجوب قتالهم اإذا بداأوا القتال، اأو خرجوا عن قب�صة 

الإمام بحيث ل جتري اأحكامهم عليه .
حادي ع�رش: اأن اأكرث الفقهاء ذهبوا اإلى القول بعدم تكفري اخلوارج وهو الراجح.

ثاين ع�رش: اأنهم اتفقوا على اأنه يجب على اأهل البغي رد ما اأخذوه من املال، ولأهل 
مال،  اأو  نف�ص  من  اأتلفوه  فيما  �صمان  العدل  اأهل  على  ولي�ص  منهم،  غنموه  ما  العدل 

والراجح عدم ت�صمني اأهل البغي ما اأتلفوه اأثناء احلرب .
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ثالث ع�رش: اأن الراجح ت�صمني اخلوارج مطلقاً.
يقوم  الذي  الأول  ق�صمان:  امل�صلحة  واملجموعات  الإرهابية  اخلاليا  اأن  ع�رش:  رابع 
بتزيني اخلروج والبغي، والدعوة اإليه بطريق غري مبا�رش، فهوؤلء هم من اخلوارج القعدية، 
ولهم حكم الردء مع املبا�رش كما يف احلرابة. والثاين: من خرج و�صفك الدم واأتلف املال، 
فالأقرب اأنهم من اخلوارج من حيث ال�صفة، وهم يف حكم املحاربني من حيث القتال ؛ 

لعدم توفر �رشط املنعة الذي ا�صرتطه اأكرث الفقهاء.
البغي واخلروج  العلني واملظاهرات والعت�صامات هي من  الإنكار  اأن  خام�ص ع�رش: 
يف املعنى والعرف ال�رشعي، ولي�ص لها م�صتند �رشعي، واإمنا هي اأدلة عقلية واهية. واهلل 

تعالى �أعلم. 


