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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المـقـدمة :

بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين  الحمد لله وحده، الذي علم

 وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

لما كانت اإلمامة من أعظم المناصب في الدولة وعلى اإلمام التعويل في كثير من األمور، فبعدله ينعم الناس 

ويجد الفساق والفجار طريقهم إلى األنفس واألموال  باألمن واألمان، ويعم الخير والنماء، وبغيابه تعم الفوض ى

واألعراض، فتنتهك الحرمات ويستباح كل ما كان حراما، إذ الرادع لهؤالء الظلمة سيف وعص ى السلطان، أشد 

 أشد الناس   السلطان   يزع رّبماعليهم من آي القرآن، مصداق ذلك األثر المروي عن عثمان رض ي الله عنه أنه قال: "

 القرآن". هميزع مما

فحرم الخروج على السلطان، ونهر الخارجين عليه ونعتوا بأقبح النعوت "بأنهم كالب نار جهنم، وألقتلنهم قتل 

عاد وثمود، وطوبى لمن قتلهم وقتلوه"، ودعنا اإلسالم إلى محبة السلطان والوقوف معه ونصرته، والدعاء له، 

له دعوه فليجعلها في السلطان"، بيد أن الزمان تبدل والحال فنقل عن اإلمام أحمد رحمه الله قوله: "من كانت 

تغير ، فابتليت بعض أوطان المسلمين بسالطين الجور، فسفكوا الدماء المعصومة وانتهكوا الحرمات، وساموا 

شعوبهم سوم العذاب، وتحالفوا مع أعداء األمة فأعطوهم الجزية بدل أن يأخذوها، وكانوا سببا رئس في تأخر 

م حتى صارت البالد التي يحكمونها في ذيل األمم ، فخرج عليهم من رعيتهم من خرج فحاربوهم، وسعوا في شعوبه

 قطع نسلهم، واستفتوا فقهاء بطانتهم فأفتوهم بأن معارضيهم خوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه.

ن ت عليه شرذمة مومن الحكام من سعى للعدل بين محكوميه، ونشر األمن والسالم في ربوع بالده، فخرج 

رعيته بغير حق، فكفروا من خالفهم وقوضوا أمن البالد وأرعبوا العباد وسفكوا الدم الحرام، فإن كان األمر على 

هذا النحو فمن هو الخارجي الموصوف في األحاديث الصحاح، والذي حورب من األصحاب ومن بعدهم السلف، 

 واختلف الفقهاء في تكفيره.

ن إمكانيات علمية وإعالمية استغلت في بعض األحيان استغالال غير سوي، فرمي بعض وما في هذا الزمان م

الناس بتهمة الخروج، تمهيدا لعزلهم ومن تم قتلهم، وما خروج بعض المفتين على القنوات الحكومية وإفتائهم 

 

 د. عبد النبي سليم يوسف الفاسي
 كلية العلوم الشرعية مسلاتة
a.alfasi@asmarya.edu.ly 
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ل لمسلم قوال يحتمبجواز قتل المعارض بتهمة الخروج منا ببعيد، في حين أن من العلماء من يقولون: لو قال ا

الكفر من تسعة وتسعين وجها ويحتمل اإلسالم من وجه واحد حملنا كالمه على اإلسالم، حرصا على عدم إخراجه 

 من الملة ، ولعل هذا البحث يبين مصطلح الخوارج، وحكم الفقهاء عليهم من حيث الكفر من عدمه.

 ى النحو اآلتي:ويتناول البحث الموضوع في مقدمة  وخمسة مطالب وخاتمة: عل

 : في بيان معنى الخروج في اللغة. المطلب األول 

 : الخروج في االصطالح.المطلب الثاني

 : سبب تسمية الخوارج بالخوارج.المطلب الثالث

 األحاديث التي ذكر فيها الخوارج.:المطلب الرابع

 الحكم على الخوارج بالكفر من عدمه.:المطلب الخامس

 النتائج والتوصيات.: وتضمنت على أهم الخاتمة

 المطلب األول :في بيان معنى الخروج في اللغة:

 الخوارج جمع خارجة وهم الذين نزعوا أيديهم من طاعة ذي السلطان مع شروط يأتي بيانها.

روج
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 وال تخرج بقية معاجم اللغة عن هذا المعنى. 
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 وما بعدها . 2221ص  2ـ لسان العرب ج  (1)
 . 64ـ سورة التوبة اآلية  (2)
 . 22ـ سورة ق اآلية (3)
 . 62ـ سورة ق اآلية  (4)



 

 العدد اخلامس / عدد خاص الفاسي الـخـوارج  مصطلحا وحكمًا/د. عبد النيب سليم يوسف

 

 77 

والمعنى في هذه اآليات متقارب، ففي اآلية األولى الخروج للجهاد، وفي اآلية الثانية أي الخروج من القبور ، 

فكما أخرج الله النبات من األرض الميتة، كذلك خروجكم ليوم الحساب، وفي اآلية الثالثة سما الله يوم القيامة 

 .(1)بيوم الخروج ، لخروج الناس من قبورهم

 الخروج في االصطالح:: الثانيالمطلب 

عرف الشهرستاني الخوارج بأنهم: "كل من خرج على اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، يسمى خارجيا، 

سواء كان الخروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان إلى يوم الدين 

 .(2)واألئمة في كل زمان"

والبربهاري عرفهم بأنهم: "من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف 

 .(3)اآلثار ، وميتته ميتة جاهلية"

فالشهرستاني اشترط في وصف الخوارج بأن يكون خروجهم على اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، 

للسلطة والذي لم يبايع مبايعة شرعية مرض ي عنها، فالخروج عليه فعند الشهرستاني الذي يخرج على المغتصب 

 ال يعد خروجا، بمعني ليس ذاك الخروج الذي يوصف صاحبه بأنه كلب من كالب نار جهنم.

 والبربهاري: عد كل من يخرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. 

 يخرجون  الذين الخوارجالخوارج فقال: "ومن كتاب الفواكه الدواني جاء صاحب هذا الكتاب على تعريف 

 .(4)أمره" يمتثلون  وال العادل اإلمام على

وهم متفقون في المضمون وإن اختلفوا في اللفظ، "فإمام المسلمين" عندهم هو ذلك اإلمام الذي يبايع بيعة 

 وسفه البيعةشرعية يستحق بمقتضاها السمع والطاعة؛ أما إذا جاء من وجه لم ينص عليه واغتصب اإلمامة 

 والشروط الشرعية المنصوص عليها، فالخروج عليه بمقتض ى التعريفين ال يعد خروجا.

وهذه التعاريف غير مانعة؛ ألنها أدخلت في الخوارج من ليس منهم، وإال فهل يرمي سيدنا الحسين عليه 

ي لخروج؟ وأتى على هذا المعنالسالم، وعبد الله بن الزبير ومحمد النفسية الزكية وغيرهم من خيار هذه األمة با

 الحارث بن عبدالله عن صحيح بسند الطبري  أخرج ابن حجر العسقالني في شرحه لصحيح البخاري فقال: "وقد

 فال جائرا إماما خالفوا فقاتلوهم، وإن عدال إماما خالفوا فقال: إن الخوارج علي، ذكر عن نضر بني من رجل عن

 بن عبداللهل ثم الحّرة في المدينة ألهل علي، ثم بن للحسين وقع ما يحمل ذلك مقاال.قلت: وعلى لهم فإن تقاتلوهم

 .(5)األشعث " بن محمد بن عبدالرحمن قصة في الحجاج على خرجوا الذين للقراء الزبير، ثم

                                                           
 .  222ص  21ـ ينظر تفسير القرطبي ج (1)
 . 232/  2الملل والنحل  -(2)
 . 87ص  33شرح السنة للبربهاري المسألة  -(3)
 . 262/  2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني باب ما تنطق به السنة  -(4)
 . 312/ ص  22ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ج (5)
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وفي هذا العصر هل يرمى من خرج على دولة الخالفة )الدولة العثمانية( بالخروج، أم أهل حماة الذين خرجوا 

 على ظلم النصيري المقيت خوارج، وأهل الربيع العربي، الذين خرجوا على حكام الظلم والجور خوارج؟.

في  اس وال يستعمل المصطلحمنها، حتى ال يدخل اللبس على الن ومن تم فالمصطلح يجبأن يحدد المقصود

 غير موضعه بقصد أو بغير قصد.

والتعريف المنتخب هو: )من خرج على إمام زمانه العدل بالسالح، واستباح الدم الحرام واستحل األعراض 

 واألموال(.

 المطلب الثالث: السبب الذي ألجله سميت الخوارج بالخوارج:

 سبب ولعل جلل، أمر وهو بخارجي، ليس من بالخروج يرمى صار حتى فيه الناس توسع مصطلح الخوارج

 ذكر على فيه جيء الذي الحديث فمن ، بيانه سبق الذي اللغوي  المعنى عن يخرج ال االسم بهذا الخوارج تسمية

 معنى أما ، خوارجا الخوارج سميت الشريفة الكلمة هذه فمن  "فيكم يخرج  " :والسالم الصالة عليه يقول  الخوارج

 الخوارج خرجت وكذلك ، عليكم يخرج أي ؛ أصحابه يعني ؛ أنفسكم في يريد  "فيكم  "والسالم الصالة عليه قوله

 والخروج الخالف لراية ناصبين للمسلمين مخالفين خرجوا إذ ،  عنهم الله رض ي الصحابة زمن في المارقة ومرقت

 تجدها ، لهم مشهورة أسماء وهي ، الحديث هذا أصل فمن وبالخوارج بالمارقة لهم الشريعة علماء تسمية وأما ،

 .(1)هذا يومنا إلى الناس أخبار وفي األشعار في

 : المطلب الرابع : األحاديث التي ذكر فيها الخوارج 

جاء ذكر الخوارج في أحاديث كثيرة، بلغ البعض منها أعلى درجة الصحة، ملجيئها في أصح كتب الحديث، 

 نعرض لحديثين، هما:

 الحديث األول: 

 يمنبال وهو –عنه  الله رض ي –علي  قال: بعث الخدري، سعيد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي

 أربعة بين –لم وس عليه الله صلى –الله  رسول  فقسمها –وسلم  عليه الله صلى –الله  رسول  إلى تربتها في بذهبة

 الخير دكالب، وزي بني أحد ثم العامري، عالثة بن وعلقمة الفزاري  بدر بن وعيينة الحنظلي حابس بن نفر، األقرع

 الله صلى –الله  رسول  ويدعنا، فقال نجد صناديد قريش، فقالوا: أيعطي فغضبت قال: نبهان، بني أحد ثم الطائي

 الجبين ئنات العينين غائر الوجنتين مشرف اللحية كث رجل ، فجاء«ألتألفهم ذلك فعلت إنما إني: »-وسلم عليه

عصيته،  إن الله يطع فمن: »-وسلم عليه الله صلى -الله  رسول  فقال ، قال:محمد يا الله الرأس، فقال: اتق محلوق 

 بن الدخ أنه يرون –فيقتله  القوم من رجل الرجل، فاستأذن أدبر قال: ثم «تأمنوني وال األرض أهل على أيأمنني

 محناجره يجاوز  ال القرآن يقرؤون  قوما هذا ضئض ئ من إن: »-وسلم عليه الله الله صلى رسول  فقال –الوليد 

                                                           
 . 324/  23التمهيد ينظر: ـ (1)
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 قتلنهمأل أدركتهم لئن، الرمية من السهم يمرق  كما اإلسالم من يمرقون ، األوثان أهل ويدعون  اإلسالم أهل يقتلون 

 .(1)«عاد قتل

 الحديث الثاني: 

: قال -وسلم عليه الله صلى رسول  عنه: أن الله أخرج أبو داوود في سننه من حديث أنس ابن مالك رض ي

 يحقر، همتراقي يجاوز  ال القرآن ويقرؤون ، الفعل ويسيئون  القيل يحسنون  قوم، وفرقة اختالف أمتي في )سيكون 

 ردي حتى يرجع ال، الرمية من السهم مروق الدين من يمرقون ، صيامهم مع وصيامه، صالتهم مع صالته أحدكم

، ش يء في نهم وليسوا الله كتاب إلى يدعون ، وقتلوه قتلهم لمن طوبى، والخليقة الخلق شرار وهم فوقه على السهم

 .(2)قال: )التحليق( سيماهم؟ ما الله رسول  منهم( قالوا: يا بالله أولى كان قاتلهم من

 المطلب الخامس: الحكم على الخوارج بالكفر من عدمه:

بمعنى هل فرقة الخوارج من سواد األمة، أم هم من غير أمة اإلجابة بفعلهم هذا؟ ولعل من المفيد بيان أهم 

الشروط التي يجب توافرها في هذه الفرقة، ومن تم بحسب ما يفهم من األحاديث التي ذكر فيها الخوارج ، وقواعد 

ة، ال يوصف أحد بالخروج إال إذا توافرت لخروجه الشرع العامة، وما نصت عليه أقوال أهل العلم في هذه المسأل

 شروط منها:

 ـ أن يخرج لسبب بدعة التكفير لألمة وتسفيه معتقدها محاوال بزعمه االنتصار لبدعته. 2

 2 .  ـ أن يستبيح الدماء واألموال واألعراض بدعوى تكفيرهم، فصارت أموالهم فيٌّ ونساءهم سبي 

 ـ أن يخرج على اإلمام الحق. 3 

ـ أن يكون خروجه بالسالح، أي محاربا، فإن عارض ولم يحمل السالح فال يعد خارجا، ومن تم فالمعارضون  6

 للسياسة ال يوصفون بالخوارج على كل حال. 

 فإن اختل شرط من هذه الشروط فاختلف فيه هل يوصفون بالخوارج، أو ال؟

 وعلى هذا األساس ينقسم الخروج إلى قسمين:

 القسم األول:

وج لطلب الملك، أو لرد اإلمام الظالم عن ظلمه، وهذا باب واسع، وال عالقة له بهذا البحث، والذي يجمع خر 

ْبس  على كثير من الباحثين، بأن جمع 
 
بينه والمسألة المبحوثة "المسمى" وهذا القدر المشترك في المسمى ادخل الل

 ث فيه.بين الفريقين بل وسوى بينهم والفرق كبير  وبين، وندع البح

 القسم الثاني:

                                                           
،  2146، ومسلم كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم  3366باب قوله تعالى " وإلى عاد أخاهم هودا " رقم  ـ البخاري كتاب أحاديث األنبياء ،(1)

 واللفظ له . 
 ، قال عنه الشيخ األلباني صحيح . 6841ـ سنن أبي داوود ، كتاب قتال الخوارج ، برقم (2)



 

 

 

78 
 

خروج لبدعة يعتقدونها وينتصرون لها بالسالح، وهذه الفرقة هي الموصوفة والمذمومة بنص الحديث، 

 وبفتوى علماء األمة في القديم والحديث.

يقول اإلمام القرافي: "والخارجون علينا من ملتنا قسمان، لطلب الملك وهم عصاة الثورة، ولنصرة مذاهبهم 

 .(1)بالتأويل"

فمن اجتمع فيه هذا الشر فعلماء األمة ممن يعتد بهم متفقون على وصف هذه الفرقة الضالة بالخوارج ، 

 لكن السؤال هل هم كفار خارجون من الملة ، أم أنهم ليسوا كذلك؟ 

 اختلف العلماء في تكفيرهم ، وانقسموا إلى فريقين.

 .(2)مشهورين" قولين على كفرهم في واألئمة السلف اختلف يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فقد 

 الفريق األول:

وهم الذين يقولون بعدم وصفهم بالكفار، وإلى هذا القول ذهب كثير من علماء األمة منهم اإلمام مالك في أحد 

 أقواله. 

 اداإلفس باب من وهو الدين في الداخل للفساد القدر وأهل الخوارج قتل مالك القاض ي: "رأى إسماعيل قال

 لكنه تلهمق بذلك فوجب أموالهم على المسلمين واملحاربين الطريق قطاع إفساد بدون  إفسادهم وليس األرض في

 الذين هاءالفق عامة قول  وهذا كفرهم على ال إفسادهم على قتلوا تمادوا فإن الحق يراجعون  لعلهم استتابتهم يرى 

 واستتابتهم. قتلهم يرون

 ما ال غيرهاو  باستتابة لهم يتعرض ال أنه إلى املحدثين من وكثير الفقهاء وجمهور  والشافعي أبوحنيفة وذهب

 . (3)يحاربوا" ولم يبغوا ولم استتروا

وعلق ابن عبد البر على هذا النقل عند نقله له في التمهيد بقوله: "هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم 

باستتابة وال غيرها ما استتروا ولم يبغوا ويحاربوا وهذا مذهب الشافعي واستتابتهم ومنهم من يقول ال يتعرض لهم 

 .(4)وأبي حنيفة وأصحابهما وجمهور أهل الفقه وكثير من أهل الحديث"

وذهب ابن بطال عند شرحه لحديث الخوارج، إلى أنهم ليسوا بكفار مستدال على ذلك بحديث الخوارج نفسه 

اإلسالم  من الكلي بالخروج عليهم يقطع لم ذلك في الشك وقع وإذا "الشك" مارى الت الفوق"؛ ألن في ويتمارى "فقال: 

 .(5)بيقين" إال منه بالخروج له يحكم لم بيقين اإلسالم عقد له ثبت منألن 
                                                           

 . 612/ ص  3ـ الذخيرة ج (1)
 . 663/ ص 3ية . ج ـ الفتاوى الكبرى البن تيم (2)
 .  24ص  2ـ شرح الزرقاني على الموطأ ج  (3)
 . 337/  23ـ التمهيد لم في الموطأ من المعاني واألسانيد  (4)
، وإعماال لقاعدة "اليقين ال يزول أو ال يزال بالشك" وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى 232/ ص  24ـ شرح صحيح البخاري البن بطال ج  (5)

 وما بعدها. 24المتفق عليها ، ينظر كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها على المذاهب األربعة ملحمد الزحيلي / ص 
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 ؟هم النهروان: أكفار واستدل على عدم كفرهم باألثر المروي عن علي رض ي الله عنه عندما سئل عن أهل

 ومق قال: هم هم؟ قيل: فما .قليال إال الله يذكرون ال قال: المنافقون  قيل: فمنافقون؟ .،فروا الكفر فقال: من

 فقاتلناهم. علينا بغوا الحق، عن وعموا سعيهم، ضل

 الشرك(. على النهروان أهل قاتل عنه أنه قال: )لمن وروى 

وداللة األثر األول على عدم كفرهم، أن أمير المؤمنين عليا رض ي الله عنه قال: من الكفر فروا، وفي األثر  

 الثاني صرح بأن قتاله لهم ليس على كفرهم؛ لكن على فساد في عقيدتهم، وإفسادهم في األرض.

 .المؤمنين( في فجعلوها الكفار في آيات إلى عمدوا وروي عن ابن عمر قوله:)إنهم

ا؛ ليسوا على أنهم وأثر ابن عمر يدل  .(1)ويكذبه يرده بل الله؛ كتاب يتأول  ال الكافر ألن كفار 

 في الخوارج أنهم ليسوا بكفار ، جاء عنه في كتاب األم أنه قال: "ولو تعالى الله ومذهب اإلمام الشافعي رحمه

 اناإليم حرمة على قتالهم؛ ألنهم بذلك يحل وكفروهم، لم الناس جماعات وتجنبوا الخوارج رأي أظهروا قوما أن

 . (2)فيها" بقتالهم وجل عز الله أمر التي الحال إلى يصيروا لم

 بعد الحنبلي قدامة البن المغني لكتاب مطالعتك عند ، الحنبلي المذهب متأخري  تكفيرهم بعدم يقول  وممن

 ، معهم خرج من إال وأموالهم المسلمين دماء يستحلون  وأنهم الذنب يكفرون الخوارج أن فيها بين بقدمة قدم أن

 قدامة ابن نقل   :يقول  المتقررأن البغاة حكم حكمهم بغاة أنهم المتأخرين أصحابنا أقوال من الظاهر  :قال ثم ،

 معهم خرج من إال وأموالهم المسلمين دماء ويستحلون   ...بالذنب يكفرون الذين الخوارجل : فقا كتابه في هذا

 بقوله وعقب ، الفقه كتب في المتقرر  البغاة حكم حكمهم بغاة أنهم المتأخرين أصحابنا من الفقهاء قول  فظاهر

 أن يرى  مالك واإلمام ، الحديث أهل من وكثير الفقهاء وجمهور  والشافي حنيفة أبو اإلمام بقول  القول  وبهذا :

 حكم حكمهم ، مرتدون  كفار أنهم الحديث أهل بعض ومذهب ، كفرهم لعلى إفسادهم على قتلوا إال يستتابوا

 . (3) مستباحة وأموالهم دمائهم تكون  وعليه المرتدين

 الفريق الثاني: 

وهم من يقولون بكفر فرقة الخوارج ويستدلون على مذهبهم بظواهر األحاديث التي جيء فيها على ذكر 

 الخوارج.

 "ومن أهل الحديث طائفة تراهم كفارا على ظواهر األحاديث".  يقول الحافظ ابن عبد البر : 

                                                           
 وما بعدها .  331/ ص  23ن عبد البر ج ـ ينظر التمهيد الب (1)
 . 228/ ص  6ـ األم لإلمام الشافعي ج  (2)
 . 64ص  21المغني في فقه اإلمام أحمد البن قدامة الحنبلي ج / ينظر: ـ  (3)
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استدل هذا الفريق على مذهبه بقوله عليه الصالة والسالم: )يمرقون من الدين( وبقوله عليه الصالة 

والسالم: )من حمل علينا السالح فليس منا(، وهذه األحاديث وغيرها معارضة بغيرها من األحاديث كقوله عليه 

 .(1)لسالم: )من مات ال يشرك بالله شيئا دخل الجنة(الصالة وا

 وتسبى لون ويقت يقاتلون  بتكفيرهم القول  أظهر...قال: فعلى بتكفيرهم المفهم: "والقول  في القرطبي قال

 .(2)الحديث" أهل من طائفة قول  أموالهم، وهو

 

 

 الراجح من القولين: 

إليه الفريق األول القائل بعدم تكفير الخوارج هو بعد عرض أدلة الفريقين والنظر فيها تبين أن ما ذهب 

 األقرب للصواب ألمور عدة منها:

 ـ حكم علي وابن عباس رض ي الله عنهما على هذه الفرقة بعدم الكفر ، وسبق عرض القولين. 2

 لمسألة.لـ األدلة التي استند إليها الفرق الثاني معارضة بمثيالتها، وهذا الذي ذكره ابن عبد البر عند عرضه  2

ـ  جاء في الحديث الذي ذكر فيه الخوارج )ويتمارى( والتماري الشك وسبق بيانه، يقول ابن رشد الجد في  3

 الخوارج : في-وسلم عليه الله صلى النبي لقول ؛ األظهر هو بذلك اليكفرون إنهم كتابه البيان والتحصيل: "وقيل

 الإ يخرجوا أال وجب منه خروجهم في شك وإذا اإليمان عن  خروجهم في الشك على يدل ألنه الفرق  في ويتمارى 

 .(3)بيقين"

 باب فيرالتك باب ـ باب التكفير باب خطير ، واإلقدام عليه أمر جلل يقول القرطبي في كتابه المفهم: أن 6

ا. بالسالمة نعدل وال فسلموا، الفحول  فيه وتوقف فسقطوا، الناس من كثير عليه أقدم خطير،  شيئ 

 األسباب وغيرها فلعل الراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني.لهذه 

 

  

                                                           
، ومعلوم 223/ 6كتاب ..باب .. والثالث   2/6ـ هذه األحاديث مخرجة في صحيح البخاري األول طرف من حديث سبق تخريجه قريبا، الثاني كتاب ...... (1)

 .  2/2عند علماء األصول أن من شروط الدليل المستدل به سالمته من المعارض، أو ترجيحه عليه، ينظر الموجز في أصول األحكام 
 .234/ 6ـ المفهم شرح صحيح مسلم (2)
 .346/ ص 24ـ البيان والتحصيل ج (3)
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 خاتمة:

بعد هذا العرض الموجز لمصطلح الخروج، وحكم األئمة علي هؤالء الخوارج من الكفر من عدمه، نختم 

 بذكر أهم النتائج والتوصيات لعلها تكون عونا لمن أراد البحث في هذا املجال .

 أوال أهم النتائج:

 ـ الخوارج من خرجوا على إمام زمانهم الحق العدل، مع الشروط  التي بينت في أصل البحث. 2

 ـ الخروج يكون بغيا لطلب الملك ، ويكون لتبديع األمة ، وهو الذي جاء ذكره في األحاديث الصحاح . 2

 ـ يجب قتل الخوارج المبدعة لألمة على إفسادهم ال على كفرهم. 3

خ 6  ر جون من الملة، مع ما عليهم من تشنيع وتغليظ.ـ الخوارج ال ي 

 : ثانيا التوصيات

 ـ زيادة البحث في هذا المصطلح ، حتى ينجلي عنه الغموض وال يستخدم في غير ما وضع له. 2

ـ التنبيه على اآلثار السلبية المترتبة على الخروج، وبيانه حتى ال يغتر وينخدع سفهاء األحالم وصغار السن  2

 التي يلف بها الخروج. بالبهرجة

لت يمكن قلعه إال بالفكر ، وإال ظ ـ محاربة الفكر المتطرف بالفكر قبل محاربته بالسالح؛ ألن الفكر ال 3

 الجذوة الخبيثة مشتعلة فإذا ما واتتها الظروف عادة كما كانت أو أشد.   
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 المصادر والمراجع .

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 م. 2112األم لإلمام محمد بن إدريس الشافعي . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .  الطبعة  األولى 

حمد بن أحمد، ت:  م 2277هـ[ تح: محمد حجي وجماعة، الطبعة الثانية 121البيان والتحصيل ، ألبى الوليد بن رشد الجد ]م 

 دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان.

موطأ من المعاني واألسانيد تأليف اإلمام الحافظ ]أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التمهيد لما في ال

 م. 2282هـ 2322هـ [ تحقيق عبد الله بن الصديق  643النمري ت 

سنة  ىالجامع ألحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوف

 م.114هـ  2628هـ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد املحسن التركي مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة األولى 482

 م.2226الذخيرة للقرافي، تحقيق محمد حجي وجماعة، دار الغرب اإلسالمي، بيروت لبنان، ط األولى 

 هـ[، دار الحديث القاهرة. 281 سنن أبى داوود ألبي داوود السجستاني ]سليمان بن األشعث، ت:

شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك لإلمام محمد الزرقاني. صححت هذه الطبعة بمعرفة لجنة من العلماء. دار الفكر 

 م.   2272هـ 2612للطباعة والنشر والتوزيع 

ياسر خالد بن قاسم الردادي،  هـ دراسة وتحقيق أبي 322شرح السنة تأليف محمد الحسن بن علي البربهاري المتوفى سنة 

 م.2223هـ 2626مكتبة الغرباء األثرية العربية السعودية الطبعة األولى 

 شرح صحيح البخاري البن بطال، ضبط نصه وعلق عليه أبو تميم ياسر بن إبراهيم،دار الرشيد الرياض، العربية السعودية. 

إبراهيم البخاري، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة  صحيح البخاري/ لإلمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن

 م.2112األولى 

صحيح مسلم لإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، منشورات دار الكنب العلمية بيروت لبنان، 

 م.2112الطبعة األولى 

النسخة التي حققها عبد العزيز بن باز، دار  فتح الباري بشرح صحيح البخاري _ البن حجر العسقالني، نسخة مصورة عن

 م.2111الفكر، بيروت، ط األولى، 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني تأليف الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي األزهري المالكي المتوفى سنة 

 م.2228هـ 2627لى هـ منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة األو 2224

 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، ملحمد الزحيلي، دار الفكر .

 م.2111هـ[ دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية 822لسان العرب ألبي الفضل بن منظور ]محمد بن مكرم ت: 

ب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مطابع هـ [ جمع وترتي 827مجموع فتاوى ابن تيمية لشيخ اإلسالم ]أحمد بن تيمية / ت

 هـ.2372الرياض الطبعة األولى 

هـ تحقيق أمير على مهنا وعلي حسن فاعور  167الملل والنحل تأليف أبو الفتح محمد بن عبد الكريم أحمد الشهرستاني ت 

 ـ دار المعرفة بيروت لبنان.

د فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية مصر، ودار الكتب الموطأ  لمالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تح: محم

 العلمية، بيروت.
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ق حققه وعلق عليه محي الدين، دار ابن كثير ، دمشالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للحافظ أبي العباس القرطبي 

 بيروت.

 الموجز في أصول األحكام، فاتح محمد زقالم، مطبعة دار الفسيفساء.  

هـ[ ومعه الشرح الكبير، تحقيق محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد 431المغني البن قدامه ]عبد الله بن أحمد ت: 

 م.2224السيد، دار الحديث القاهرة، ط األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


