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احلمُد هلِل الذي َجعَلنا بِِنْعَمِتِو ِإِخَوانَا، وََجَعَنا على طَاعِتِو ُأُصُوالً ال تَ َتفّرُق أَْغَصانَا؛ ََنَْمُدُه  
َلْت أَْقَصانَا وأَْدنَانَا؛  على َما َأواَلنَا؛ وَنْشُكرُُه َعَلى َما َواّلنَا، ونَ ْرَغُب إِلَِيِو ِفِ َمزِيِد أَْلطَاِفِو اََلِِتِ َشَِ

َوَنْشَهُد َأنَّ اَل إِلَو ِإال اهلَل وْحَده ال َشرِِيَك َلُو، َشَهاَدًة كالَشْمِس ال َتدَُع ِف اأَلرِض َمَكانَا؛ 
وَنْشَهُد َأنَّ َسِيَدنَا ُُمََمَداً َعْبَدُه َوَرُسُوَلُو الذي َشّيَد بَِنا ِلَشرِِيَعِتِو أَرَْكانَا، َوَشدَّ بَ ْعَضَنا بِبعٍض 

لَِنُكوَن َكما َشبّ َهَنا ِبو بَ َنانَا أو بُنيانَا؛ صلى اهللُ عليو وعلى آلِِو َصبلًة ال تَ َتواََن، وَرِضَي اهللُ َعْن 
. َأْصَحاِبِو والَتاِبِعنَي ذلم بِِإحساٍن َوزَاَدىم ِإِحَسانَا، وَسلََّم َتِسِلِيَما َكِثريَا

يا ) َفُ وِصِيُكم أَيُها الناُس َونَ ْفِسِي بِتَ ْ َو  اهلِل َعز وَج  َفِهي َخرُي أَنِِيٍس وَخرُي َجِلِيسٍ  َأ َأ ا َبَأ ْع ُدا
. () (أَي  َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّ وا اللََّو َح َّ تُ اتِِو َوال َِتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

،   ِإنَّ الَلَو ُسْبَحانَُو وتَ َعاَا أَمَر بِااِلِجِتَماِع ونَ َهى َعِن اإِلِفِ َاِق ، وأَمَر الننُ : يه االمؤ نون
فَعْن َأِب ا،اادلسلمنَي ِبَ ْتِ  َمْن أَرَاَد َشَ  َعَصا الطَاعِة وتَ ْفرِيَ  اجَلماَعِة؛حِلَمايِة األَُمِة وبَ َ ائِو

َمْن َخرََج ِمَن الطَّاَعِة، َوفَاَرَق اجلََْماَعَة َفَماَت، َماَت ِميَتًة »: أَنَُّو قَالَ ، َعِن النَِّنِّ ُىَريْ َرةَ 
يٍَّة يَ ْغَضُب لَِعَصَبٍة، َأْو َيْدُعو ِإَا َعَصَبٍة، َأْو يَ ْنُصُر َعَصَبًة،  َجاِىِليًَّة، َوَمْن قَاَتَ  ََتَْت رَايٍَة ِعمِّ

َلٌة َجاِىِليٌَّة، َوَمْن َخرََج َعَلى أُمَِِّت، َيْضِرُب بَ رََّىا َوفَاِجَرَىا، َواَل يَ َتَحاَشى ِمْن ُمْؤِمِنَها،  فَ ُ ِتَ ، َفِ ت ْ
َسَِْعُت : َعْن زِيَاِد ْبِن ِعبَلَقَة، قَالَ  ، و()« َواَل يَِفي ِلِذي َعْهٍد َعْهَدُه، فَ َلْيَس ِم ِّ َوَلْسُت ِمْنوُ 

ِإنَُّو َسَتُكوُن َىَناٌت َوَىَناٌت، َفَمْن أَرَاَد َأْن »: ، يَ ُ ولُ َسَِْعُت َرُسوَل اهلِل : ، قَالَ َعْرَفَ ةَ 
يٌي، فَاْضرِبُوُه بِالسَّْيِ  َكائًِنا َمْن َكانَ  ، ، وَعْن َعْرَفَ ةَ () «يُ َفرَِّق أَْمَر َىِذِه اأْلُمَِّة َوِىَي َجَِ

                                                           

 .102:سورة آل عؿران، آية ()

ِػَتِن وحتذير الدعاة إىل الؽػر حديث رقم  () َََمَعِة ِعـأَد ُظُفوِر الأ ِر بُِؾُزوِم اْلأ َمأ  1848أخرجه مسؾم  َباُب اْلأ

 سـن 4114، والـسائي  التغؾقظ فقؿن قاتل حتت راية عؿقة حديث رقم (1476 / 3)صحقح مسؾم 

، وأبو كعقم   (424 / 13)  مسـد أمحد 8061، وأمحد  مسـد أيب هريرة حديث رقم (123 / 7)الـسائي 

العصؿة من الػتن، وما يستحب فقفا من الؽف واإلمساك عن الؼتال، والعزلة فقفا، وما يؽره من 

 . (161 / 1)  الػتن لـعقم بن محاد 413االسترشاف هلا حديث رقم 

ؾِِؿنَي َوُهَو ُُمأَتِؿٌع حديث رقم  () َر ادأُسأ َق َأمأ ِم َمنأ َفرَّ  / 3) صحقح مسؾم 1852أخرجه مسؾم َباُب ُحؽأ

، والـسائي قتل (242 / 4) سـن أيب داود 4762، وأبوداوود باب يف قتل اخلوارج حديث رقم  (1479
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يٌي َعَلى َرُجٍ  َواِحٍد، يُرِيُد َأْن َيُش َّ »: ، يَ ُ ولُ َسَِْعُت َرُسوَل اهلِل : قَالَ   َمْن أَتَاُكْم َوأَْمرُُكْم َجَِ
تُ ُلوهُ  َ قَ ْولُُو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو :قال النووي رمحو اهلل . ()« َعَصاُكْم، َأْو يُ َفرَِّق ََجَاَعَتُكْم، فَاق ْ

معناه يُفرُِق َجاَعَتكم كما َتفرُق العصاُة ادلش وقُة َوُىَو ِعَباَرٌة  (يُرِيُد َأْن َيُش َّ َعَصاُكمْ )َوَسلََّم 
. ()َعِن اْخِتبَلِف اْلَكِلَمِة َوتَ َنافُِر الن  ُفوِس  

 ِف  ِإنَّ َما فَعَلُو الدواعُش اخلوارُج الف اُر ِف ىذا اأُلْسُبوِع ِمْن قَ ْتٍ  لِرَِجاِل أَْمِنَنا:إخوةاال ين
َرمِحَهم اهللُ وَغفَر اهللُ ذَلُم، وتَ َ ب ََّلهم ُشهداَء وَأْخَلَفُهم ِف أَىِلِهم َخرياً، وَجرَب َمَصاَب  –عرعر

وحديَن، -أَىِلِهم وَمَصابَنا فيهم
ُ
، وما فلعو الدواعُش من َترِوِيٍي ِلآَلِمِننَي، َوََتُ ٍم على ادل

وِاعتداٍء على ببلِد احلرمني فهوه أمٌر يعكس َح ي َة الدواعِش واإلرىاِب واإلرىابينِي من تَنِظيِم 
ال اعدِة وَجبهِة النصرِة والدولِة اإلسبلميِة ادلزعومِة الذين َزَرَعهم وفرََّخُهم لئلسبلِم وادلسلمنَي 
حزُب اإلخواِن ادلسلمني الذي غَرَسُو الرافضُة ِف قلِب العامِل اإلسبلمِي عندما وَضعوا الَلِبِنَة 

، مث جاَء من بعده ()األوا حلزِب اإلخواِن ِف مصر عن طريِ  الرافضي َجاِل الديِن األفغاين 
، وأكمَ  بناَء ()، ف كمَ  بناَء احلزِب بع يدِة الرافضِة والصوفيِة ال بوريني ()حسُن البنا 

                                                                                                                                                                      

 / 7)من فارق اْلَمعة، وذكر االختالف عذ زياد بن عالقة، عن عرفجة فقه  حديث رقم سـن الـسائي 

93) . 

ؾِِؿنَي َوُهَو ُُمأَتِؿٌع حديث رقم () َر ادأُسأ َق َأمأ ِم َمنأ َفرَّ  / 3) صحقح مسؾم 1852أخرجه مسؾم َباُب ُحؽأ

1480). 

 . (242 / 12)ذح الـووي عذ مسؾم ()

، ودعوة مجال الدين اْلفغاين يف ادقزان دصطػى 34مجال الدين أسد آبادي درزا لطف اهلل خان  ص ()

  .فوزي غزايل

، حسن البـا بلقالم تالمذته ومعارصيه ْلابر رزق 27مذكرات الدعوة والداعقة حلسن البـا ص ()

بلكـا كخرج يف ادولد الـبوي من اول ربقع  وبعد : يؼول حسن البـا يف كتابه مذكرات الدعوة . 8ص

هذا احلبقب مع احباب :  وُكـشد اْلشعار وكػرح وذكر بعض اْلبقات مثل  أي حرضة الـبي 0احلرضة

إكك مقٌت  )حرض معفم ادولد؛ْلن الـبي عـدهم حٌي مل يؿت واهلل يؼول أي الـبي ...... قد حرضا

 .(وإإم مقٌت 
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؛ لَِيب  أجياالً َُتارُب   ()احلزِب على َأنَّ الرافضَة َخبلُفهم مي السنِة ف هٌي ال َع دٌي  
وحدين، وَتستبيُح 

ُ
وِحِديَن ؛ لُيخرَج لنا ِحزُب اإلخواِن أجياالً تُ اتُ  ادل

ُ
التوحيَد، وتَ ْ ُتُ  ادل

دماَئهم وأَمواذلَم وأَعراَضهم، وَُتَّرُِم دماَء اليهوِد ِف فلسطني، ودماَء اجملوِس ِف إيران، ب  
َتُرَسها وُُتاُف عليها فبل َرَصاَص َأطَلُ وا وال َحرَب فَ َعُلوا ب  شعاراٌت يُطل ها الرافضُة اجملوُس 
ادلوُت ألمريكا وسُنَحرُِر األََقَصى وَنَُِد َأنَّ حزَب اإِلخواِن يُطل وهنا ، وفروَعُو يُطِلُ وَن نَفَس 

العباراِت ادلوُت ألمريكا وسُنحرر األََقصى ،ولكن ََّنا ََنَدىم يَ تُ ُلونَ َنا وَيستبِيُحوَن ِدَمائَ َنا وأََمَوالَنا 
 وِس ِف إيراَن، ب  وجَدنَا فرَع اإلخواِن 

َ
وأَعراَضنا بدالً من اليهوِد ِف ِفلسطنَي وبَدالً من ادل

ادلسلمنَي وىو تنظيُم ال اعدِة يعيُش ِف إيراَن ويُدافُي عن إيراَن ؟مث أي جهاٍد َيْدُعوَن إِلِِيِو 
ويدَُّعُونَُو؟ أَىو جهاٌد لِتسليِم أَف َْغاِنسَتاَن للغرِب؟ وَتسِلِيِم العراِق للشيعِة، وَِتِكنِيِ النصرييِة ِمن 
ُسوَريا؟؟ مل َيُكْن جهاُدىُم يوماً إِلْعبَلِء َكِلمِة اهلِل؛ أَلنَّ َكَ  ِجَهاِدِىم يَ ُفوُز بنتاِئِ ِو الَغرُب، 
سِلُموَن يَتضرروَن ِمن كِ  ِقتاٍل َُسي ِف بدايِتِو جهاٌد؛ إِلْسِتْ طَاِب الشباِب والضِحِك 

ُ
وادل

عليهم وَتف رِي َعواطفهِم الدينيِة؛ لُِيْصِبُحوا وقوداً لِِ َتاذِلم، مث يَتخَلُصوَن ِمنُهم بعد َِت يِ  
. أَىَداِفهمِ 

 ِإنَّ احلزبِينَي واحلزبِيَة،و تَنظيَم ال اعدِة وداعَش وَجبهَة الُنصَرِة وِحزَب اإِلخَواِن : يه اااخوةُدا
أبعدوا أبناَءنا عن الُعلماِء الربَانِينَي وَزىُدوُىم فيهم وِف ِعلِمهم وِف الَتلِ ي منهم، وَمنُعوىم من 

َوِإذا جاَءُىْم ):الرجوِع للُعلماِء، ف علوا ىييَة كباِر ُعلماِءنِا ىييًة اليُؤخُذ منها ِعلٌم، واهللُ ي ولُ 

                                                                                                                                                                      

 إن حركة 154يؼول سعقد حوى يف كتابه جوالت يف الػؼفني الؽبر واْلكز اْلولة الثامـة ص ()

 ربقع اْلول 21يف ُمؾة الدعوة الصادرة من حزب اإلخوان عدد.اإلخوان كػسفا ممسسفا صويف

 مؼال لصالح عشَموي عن حسن البـا وسره عذ إج اْلفغاين الرافيض يف دعوته، وأكه 22ص1398

، وحسن البـا يف كتابه 22 ص1397 رجب 13صويف، وكذلك مؼال ِمؿد ضقاء الدين الريس عدد 

 .، التػسر السقاد اإلسالمي لؾـدوي 182مذكرات الدعوة والداعقة ص
قال حسن البنا الشيعة ُتشبو :  قال ادلرشد العام لئلخوان عمر التلمساين عن حسن البنا ونظرتو للخبلف مي الشيعة()

ويهناك بعض الفوارق ادلمكن إالتها كنكاح ادلتعة وعدد .... على الت ريب ما بني بني ادلذاىب األربعة عند أى  السنة 
ادللهم ادلوىوب حسن البنا لعمر التلمساين :ينظر.الزوجات  وذلك عند بعض فرقهم مما ال جيب أن َنعلو سببا لل طيعة 

حركة الشيخ حسن البنا وإخوانو ادلسلمني الذين قلبوا الدعوة اإلسبلمية إا : قنل  اشيخ أمحل شن ر امحه  هلل.28ص
  .48شيون التعليم وال ضاء ص:ينظر. دعوة إجرامية ىدامة، يُنف  عليها اليهود والشيوعيون كما نعلم ذلك علم الي ني
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ُهْم َلَعِلَمُو الَِّذيَن ِمَن اأْلَْمِن َأوِ أَْمٌر    اخْلَْوِف أَذاُعوا ِبِو َوَلْو َرد وُه ِإَا الرَُّسوِل َوِإا أُوِل اأْلَْمِر ِمن ْ
ُهْم َوَلْوال َفْضُ  اللَِّو َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُو الت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطاَن ِإالَّ قَِليبلً  ، وممَا قاَم ِبِو ()ا(َيْستَ ْنِبطُونَُو ِمن ْ

ىم ب ىِ  الَتكفرِي والتف رِي وَجعلُوىم يََ خُذوَن  ُُ احلِزبُِيوَن اإِلرَِىابُِيوَن مي أبَناِءنِا ب نَّ ربطًُو
الفتو  ِمن مشايِخ التكفرِي ودعاِة التهييِج وال تِ  والتف رِي  ومشايِخ الَفضِح والتشهيرِي، ودعاِة 

الشبكِة العنكُبوتِيِة وشبكاِت التواصِ  اإلجتماعي، وَزىَُّدوىم ِف ببلِد التوحيِد ف َعُلوا كَ  
َخطٍَ  ِف ببلِدنا ُكفراً ال يُ بُ ، وال ُيصحُح، ويَ بُلوَن الكفَر والَ تَ  من الدواعِش واإلرىابيني، 

. وسائِر الكفرِة واجملرمني 
 ِب تِ  اخلَوارِج ؛ لِعدِم َتفرِِيِ  األُمِة وَِتزِِيِ ها، واَلشَك َأنَّ أَمَر النُن  َل ْد : يه االمتقون

الدواعَش وتَنِظيَم ال اعدِة وَجبهَة الُنصرِة ،خوارُج عصرنا يَعتِ ُدوَن ع يدَة اخلوارِج ِف التكفرِي 
ِإَذا »: قَاَل َعِليٌّي : بالصَغائِر والَكبائِر ؛لذا كَّفُرونَا وقَ تَ ُلونَا وَدَمُرونَا،فَعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، قَالَ 

ثْ ُتُكْم َعْن َرُسوِل اهلِل  َفؤَلَْن َأِخرَّ ِمَن السََّماِء َأَحب  ِإَِلَّ ِمْن َأْن أَُقوَل َعَلْيِو َما ملَْ يَ ُ ْ ، َحدَّ
َنُكْم فَِإنَّ احلَْْرَب َخْدَعةٌ  ثْ ُتُكْم ِفيَما بَ ْيِ  َوبَ ي ْ َسَيْخرُُج ِف »:  َرُسوَل اهلِل  َأمِم ْع ُدا()« َوِإَذا َحدَّ

آِخِر الزََّماِن قَ ْوٌم َأْحَداُث اأْلَْسَناِن، ُسَفَهاُء اأْلَْحبَلِم، يَ ُ وُلوَن ِمْن َخرْيِ قَ ْوِل اْلرَبِيَِّة، يَ ْ َرُءوَن 
يِن َكَما ََيُْرُق السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، فَِإَذا َلِ يُتُموُىْم  اْلُ ْرآَن اَل جُيَاِوُز َحَناِجَرُىْم، ََيْرُُقوَن ِمَن الدِّ

تُ ُلوُىْم، فَِإنَّ ِف قَ ْتِلِهْم َأْجرًا، ِلَمْن قَ تَ َلُهْم ِعْنَد اهلِل يَ ْوَم اْلِ َياَمةِ  َجعَ  ،َبْ  إنَّ الَننَّ ()« فَاق ْ
ِلَمْن قَتَ  اخلوارَج أجراً عظيماً؛ألن ِف قَتِلِهم ُتليصاً لِلمسِلَمنَي ِمن َشرِِىم،فَعْن أَي وَب، َعْن 

ِفيِهْم َرُجٌ  ُُمَْدُج اْلَيِد، َأْو ُموَدُن »: ذََكَر اخْلََوارَِج فَ َ الَ : ، قَالَ ُُمَمٍَّد، َعْن َعِبيَدَة، َعْن َعِليٍّي 
ثْ ُتُكْم ِبَا َوَعَد اهللُ الَِّذيَن يَ ْ تُ ُلونَ ُهْم، َعَلى ِلَساِن « اْلَيِد، َأْو َمْثُدوُن اْلَيدِ  ، َلْواَل َأْن تَ ْبطَُروا حلََدَّ

ْعَتُو ِمْن ُُمَمٍَّد : ، قَاَل قُ ْلتُ ُُمَمٍَّد  ِإي، َوَربِّ اْلَكْعَبِة، ِإي، َوَربِّ اْلَكْعَبِة، : ؟ قَالَ آْنَت َسَِ

                                                           

 .83: سورة النساء، آية()
ََواِرِجحديث رقم  () ِريِض َعَذ َقتأِل اخلأ  . (746 / 2) صحقح مسؾم 1066أخرجه مسؾم  َباُب التَّحأ

، (200 / 4) صحقح البخاري 3611أخرجه البخاري  باب عالمات الـبوة يف اإلسالم حديث رقم ()

 أيب  سـن4767 حديث رقم باب ِف قتال اخلوارج، و أبو داوود  (746 / 2) أخرجه مسؾم صحقح مسؾم و

 .(244 / 4) داود
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م َشُر اخلَْلِ  واخلَِلِيَ ةِ ا، َوَوصَ  النَنُ ( )(ِإي، َوَربِّ اْلَكْعَبةِ   َيانَاً حِلَاذلِِم اخلَوارَج ب هنَّ ؛ تِب ْ
ِإنَّ »: قَاَل َرُسوُل اهلِل : ، قَالَ فَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن الصَّاِمِت، َعْن َأِب َذرٍّي وَكْشَفاً ِلُسوِءىم ، 
قَ ْوٌم يَ ْ َرُءوَن اْلُ ْرآَن، اَل جُيَاِوُز َحبَلِقيَمُهْم، - َأْو َسَيُكوُن بَ ْعِدي ِمْن أُمَِِّت - بَ ْعِدي ِمْن أُمَِِّت 

يِن َكَما َ ْرُُج السَّْهُم ِمَن الرَِّميَِّة، مُثَّ اَل يَ ُعوُدوَن ِفيِو، ُىْم َشر  اخْلَْلِ  َواخْلَِليَ ةِ  « َ ُْرُجوَن ِمَن الدِّ
َما َحِديٌث : فَ َلِ يُت رَاِفَي ْبَن َعْمرٍو اْلِغَفارِيَّ، َأَخا احلََْكِم اْلِغَفارِيِّ، قُ ْلتُ : فَ َ اَل اْبُن الصَّاِمتِ 
ْعُتُو ِمْن َأِب َذرٍّي  ْعُتُو ِمْن َرُسوِل اهلِل : َكَذا وََكَذا؟ َفذََكْرُت َلُو َىَذا احلَِْديَث، فَ َ الَ : َسَِ َوأَنَا َسَِ

 () .
َ حاَل اخلوارِج وأنَّ قَ ْتبَلَُىم َشُر قَ ت َْلى ، وَأنَّ َمْن قَتُلوُه َخرُي  ِإنَّ النَنَّ : يه االمسلمون  بنيَّ

م ِكبَلُب الناِر،  فَعْن َأِب أَُماَمةَ  َشر  قَ ت َْلى قُِتُلوا ََتَْت أَِدمِي السََّماِء، »: ، يَ ُ ولُ قَِتيٍ   ،وَأهنَّ
ُر قَِتيٍ  َمْن قَ تَ ُلوا، ِكبَلُب أَْىِ  النَّاِر، َقْد َكاَن َىُؤاَلِء ُمْسِلِمنَي َفَصاُروا ُكفَّارًا يَا أَبَا : قُ ْلتُ « َوَخي ْ

ْعُتُو ِمْن َرُسوِل اللَِّو : أَُماَمَة، َىَذا َشْيٌء تَ ُ ولُُو؟ قَالَ   ، ، وَعِن اْبِن َأِب َأْو َ   () َبْ  َسَِ
وُسِيَ  اإلماُم أمحُد  َعِن اخْلََوارِِج َوَمْن . ()« اخْلََوارُِج ِكبَلُب النَّارِ »: قَاَل َرُسوُل اللَِّو : قَالَ 
االمن وي.()ُىْم ِكبَلُب النَّاِر : قَالَ  م َأَخُس :  َأي:قَأ لَأ م يَتَعاَوَوَن ِفيها ِعواُء الكبلِب َأو َأهنَّ َأهنَّ

أََىَلَها وَأْحَ َرَىم كما َأنَّ الِكبلَب َأخُس احليوانِاِت وَأْحَ َرَىا، فادلبتدعُة أعظُم ُجْرَماً ِمن الُفساِق 

                                                           

ََواِرِج حديث رقم  صحقح مسؾم () ِريِض َعَذ َقتأِل اخلأ  . (747 / 2)أخرجه مسؾم  َباُب التَّحأ

َؾِقَؼِة حديث رقم () َؾأِق َواخلأ ََواِرُج َذُّ اخلأ  .(750 / 2)صحقح مسؾم 1067أخرجه مسؾم  َباُب اخلأ

ََواِرِج حديث رقم  () ِر اخلأ ، و قال   (62 / 1) سـن ابن ماجه 176أخرجه ابن ماجه  َباٌب يِف ِذكأ

، واآلجري قال الشقخ شعقب اْلركموط حديث صحقح    (519-518 / 36)مسـد أمحد 22183 أخرجه أمحد  حديث رقم ، وحسن:اْللباين

  .(367 / 1)الرشيعة لًجري 

ََواِرِج حديث رقم   () ِر اخلأ ، السـة لعبد اهلل (61 / 1)سـن ابن ماجه 173أخرجه ابن ماجه َباٌب يِف ِذكأ

ََواِرَج َفَؼَتَؾُفمأ َأوأ َقَتُؾوُه  حديث رقم  (643 / 2) 1543بن أمحد  ِر َثَواِب َمنأ َقاَتَل اخلأ  ، 59َباُب ِذكأ

صحقح اْلامع الصغر وزيادته حديث : يـظر. صحقح  :،و قال  اْللباين  (368 / 1)الرشيعة لًجري 

 . (631 / 1)  3347رقم 

 . (618 / 2)السـة لعبد اهلل بن أمحد ()
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بتدُع َقصَد لِلَناِس  
ُ
ذِنِب ِف الشهواِت، وادل

ُ
بتدِِع ِف َأصِ  الِديِن وِفتنِة ادل

ُ
َنُة ادل وَأشُد َضَررَاً، َفِفت ْ

ذنُب لَيَس كذلك 
ُ
ُِ َيصُد عنو، وادل ستِ يِم

ُ
. ()على الِصرَاِط ادل
 ِإنَّ قَتَ  اخلوارِج وِإبْ َعاِدِىم عن اجملتمِي وِإزالِة َخطِر وَفساِدِىم َمطلٌب َشرعُي؛ : يه االمؤ نون

اخْلََوارُِج نُ اتُِلهم على َما قَاتَ َلهم اأْلَِئمَُّة : قَاَل أَبُوَحِنِيَفَة َرمِحُو اهلل . َأْخبَ َر ِبذلك أَلنَّ الّننَّ 
رْيِ َوَعلٌي َوعمُر بُن عبِد اْلَعزِيز  َوَقْد أَْنَكَر َطَواِئُ  ِمْن أَْىِ  : ،وقَاَل أَبُو َعْبِد اللَّوِ  ()من أَىِ  اخلَْ

اأْلَْىَواِء َواْلِبدَِع ِمَن اخْلََوارِِج َوالرََّواِفِض اْلَمْسَح َعَلى اخْلُفَّنْيَ َوَزَعُموا َأنَّ َذِلَك ِخبَلٌف ِلِكَتاِب اللَِّو 
يِي َما ذََكْرنَا ِمَن الس َنِن َوَغرْيِ َذِلَك ممَّا ملَْ َنْذُكْر، َوَذِلَك ُخُروٌج  َوَمْن أَْنَكَر َذِلَك َلزَِمُو ِإْنَكاُر َجَِ

ْسبَلِم  : " َحْرُب ْبُن ِإَْسَاِعيَ  اْلَكْرَماين ، َأنَّ أَبَا َعْبِد اللَِّو قَالَ قال ، و ()ِمْن ََجَاَعِة أَْىِ  اإْلِ
ُهْم، َوقَالَ  َصحَّ احلَِْديُث ِفيِهْم َعِن النَِّنِّ »: اخْلََوارُِج قَ ْوُم ُسوٍء، اَل أَْعَلُم ِف اأْلَْرِض قَ ْوًما َشرًّرا ِمن ْ

 ٍاَل ُتَكلِّْمُهْم َواَل »: ، و ُسِيَ  اإلماُم أمحد َعِن اخْلََوارِِج، فَ َ الَ ()« ، َوِمْن َعَشَرِة ُوُجوه
  ()« ُتَصلِّي َعَلْيِهمْ 

:ااق لاا ناالقيمافيانونيته
بالذنِب ت ويبلً ببل ِإحساِن ... من ِل بشبو خوارج قد َكفَّروا 
 . ()ف توا من الت صري ِف العرفاِن ... وذلم نصوٌص قصروا ِف َفهِمها 

 ِإنَّ ع يدَة أىِ  السنِة واجلَماعِة َتفَضُح ع يدَة أىِ  البدِع من اخلوارِج : يه االمخبتون
ِإنَّ الزاينَّ والكاِذَب والساَرَق َيكفروَن بِِتلَك : وادلعتزلِة، فاخلوارُج ُيكفروُن بادلعصيِة ويَ ُ وُلونَ 

عصيِة يكوُن من أىِ  الناِر خالداً ُملداً فيها، ويَزُعُمون َأنَّ ذلم ِف 
َ
ادلعاِصي، َبْ  ِإنَّ َصاحَب ادل

                                                           

 .(528 / 1) ال دير فيض()
 . (110: ص)،الػؼه اْلبسط  (110: ص)الػؼه اْلكز ()

 . (104: ص)السـة لؾؿروزي ()

َؽاِم : أخرجه اخلالل  َباٌب () ؾأَطاِن، َوَأحأ ، َوِقَتاِل َمنأ َخَرَج َعَذ السُّ مأ
ََواِرِج َوِقَتاهِلِ ِر اخلأ َواِب َأمأ ِريُع َأبأ َتػأ

َبِقثِالسـة ْليب بؽر بن اخلالل  ، َوَسبأِي َباَبَك اخلأ ِ َذلَِك ِمنأ َسَباَياُهمأ ، َوَغرأ ِمأ ، َوَذَراِرِّيه مأ
َواهِلِ ، َوَأمأ  / 1)ِدَماِئِفمأ

145). 

ِةالسـة ْليب بؽر بن اخلالل () يَّ ره ِم يِف َسبأِي َمنأ َسَبى َباَبَك َوَبقأِع الذُّ ُؽأ  . (157 / 1)َباُب احلأ

 . (138: ص)الؽافقة الشافقة = كوكقة ابن الؼقم ()
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ذلك أدلًة من الِكتاِب والُسنِة، فهم ِبذلك لَبَّسوا على الناِس ِبَفهم ىذه األدلِة، وكفَّروا أكثَر  
 تمعاِت، ب  ِإنَّ بعَضهم كفََّر نَفَسو أكثَر ِمن مرًة، واغتسَ  أكثَر ِمن مرٍة ُغسَ  الدخوِل ِف 

ُ
ادل

إينَّ قد َكفرُت، : اإلسبلِم من جديٍد، وذلك أَنَّو كان كلما اغتاَب أحداً ي وُل عن نَفِسو
فيدخُ  فيغتسُ ؛ لَِيْدُخَ  اإِلسبلَم مرًة أخر ، وُكُ  اإلرىابيني الدواعُش وَجبهُة النصرِة والدولُة 

اإلسبلميُة وِحزُب اإِلخواِن ساُروا على طرِِيِ هم وهَنِ ِهم فكفَُّرونا، وبناءاً على َتكِفريِىم لنا 
 . ()ِاْسَتَباحوا ِدماَءنا وِببلدنا وأَعراَضنا وأموالَنا  

 أَِفِيُ وا اسَتِيِ ظُوا فالعُدو َيسَتِغَلكم بِاسِم اجِلهاِد؛لُِتَدِمُروا َتوِحيدَُكم وِببلدَكم،ِإا : يه االشب ب
َمََت والعُدو َيسَتِغَلكم وَيْكِذُب َعَلِيُكم ِبَدعو  اجِلَهاِد وظُِلِم ادلسلمني؛لَِي َعَلَكم َخَناِجَر ِف 

َهِة الُنصرِِة . قُ ُلوِب أَىِلُكم َوَوطَِنُكم َفَمََت تُفي وا وََتَذُروا ؟؟من الدواعِش وتَنِظيِم ال اعدِة وَجب ْ
مَت َتِفُروا من شبكات التواص  اإلجتماعي وُف ارَىا؛لَِتحفظوا ع ِيَدَتكم .واإِلرَِىابِيني 
ووطنكم؟  

                                                           

  (3 / 32)ذح كتاب التوحقد البن خزيؿة ()


