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ثاسيخ وشأتهم وأصولهم: فشقة الخواسج  العقذية 

صالحي عاشش موس ى : أعذاد  

 

AL-Khawarij: The History of their Origin and their Stylistic Principles 

 

Abstract 

Al-Khawarij is a name that is used to refer to those came out from group of the 

fourth successors of the Prophet (May Allah be pleased with Him) and said that their 

departure on Ali is the reason for calling them by this name (Al-Khawarij); A 

fascinated through history with the statement of their differences with the Sunnis 

and Muslim Community. The paper discusses the importance of unity between the 

Islamic nations and the problems of division among Mulsim Ummah. The student 

also presents an analytical descriptive approach in order to prove the truth in its 

origin – using the basic sources written by Kharijites scholars or scholars who are not 

keen or judging the Kharijites unjustly. This research shows objectivity in its analysis 

as it is expected, after studying their doctrinal principles and origin as well as analysis 

of their statements and the statements of researchers around to establish the 

installment in two parties. 

 :ملخَّص البحث

ت – الخىاسج اظم ًؿلو غلى جلَ الؿائكت التي خشحذ غلى سابؼ خلكاء الشاشذًً غلي هنع هللا يضر 
ّ
ونُل بأّن خشوحهم غلى غلي هى الػل

ًّ الخاسجي اظم ًخػّذي غلى ًّل مً أشبه هإالء الىكش و بكشنت . في حعمُتهم بهزا الاظم، لٌ
ّ
قهزه الذساظت جذسط ما ًخػل

خ، مؼ بُان خالقاتهم مؼ أهل العىت والجماغت زّم أهمُت  الخىاسج مكهىمها، وأقٍاسها، وأضىلها الػهذًت، وقخىتها غبر الخاٍس

شة اإلاىهج الىضكي الخحلُلي، بؿُت ئزباث  ِ
ّ
الىحذة بحن ألامت ؤلاظالمُت ورّم الخكشُّم والاخخالقاث، قِعلَ الذاسط في غشع اإلازي

دًً في الحٌم غلى – الحّوِ أضالتها  كها غلماء الخىاسج، أو الػلماء الزًً لِعىا مشّذِ
ّ
قِعخػحن باإلاطادس ألاظاظُت التي أل

كها مىٌشي قشنت الخىاسج مً الػلماء، قُّخطل البحث باإلاىغىغُت، الزي ال 
ّ
الخىاسج، يما ٌعخػحن باإلاطادس ؤلاغاقُت التي أل

همَّ ئال بػذ دساظت أضىلها الػهذًت وجحلُل أنىالها وأنىاُ الباحشحن حىلها، 
ّ
ىت الل ُّ ح أي مزهب أو قشنت مػ ٌعتهذف لخجٍش

.إلنامت الهعـ بؿشقحن  

 مقذمة
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خ وشأتها مؼ بُان الػىامل التي ظاغذث في  ىت وهي قشنت الخىاسج مكهىمها وجاٍس ُّ هزه الذساظت جبحث غً قشنت ئظالمُت مػ

خ وبالخالي بُان أضُى الخىاسج الػهذًت، قٍُىن البحث غلى الهٍُل آلاحي اإلاهذمت واإلالخظ ومػمىن : جؿىس قٌشها غبر الخاٍس

اإلاؿلب ألاُو مكهىم الخىاسج ووشأتهم، واإلاؿلب الشاوي أقٍاس الخىاسج وأهم أضىلهم الػهذًت، : البحث وقُه أسبػت مؿالب

واإلاؿلب الشالث قخىت الخىاسج وخالقاتهم مؼ أهل العىت والجماغت اإلاؿلب الشابؼ وهى ألاخحر غباسة غً بُان أهمُت الىحذة بحن 

.ألاّمت ؤلاظالمُت ورّم الخكّشم وؤلاخخالقاث بُنهما واخخخم البحث بػشع الخىضُاث والخاجمت زّم نائمت اإلاطادس واإلاشاحؼ  

:مفهوم الخواسج ووشأتهم: ااملطل  وو   

. مً خشج ًخشج– خاسجي –  الخىاسج حمؼ :اافهوم الطلوو   

َػَل  (َ  َس َج )خشج 
َ
ًان غلى مزهب الخىاسج، والخاسجّي مً ًخشج غً ظلؿت ألامحر : سحل خاسجيٌّي . قػل زالسي ظالم غلى وصن ق مً 

.أو الجماغت  

الخىاسج حمؼ خاسجي، اظم الخىاسج ًهؼ غلى جلَ الؿائكت التي خشحذ غلى سابؼ الخلكاء الشاشذًً غلي : اافهوم إلاصملالحي

ت في حعمُتهم بهزا الاظم
ّ
(1).بً أبي ؾالب هنع هللا يضر، ونُل بأن خشوحهم غلى غلي هى الػل  

ًان الخشوج في أًام الصحابت غلى  ا، ظىاء  ًُ كو الجماغت غلُه ٌعّمى خاسح
ّ
والخىاسج ًل مً خشج غلى ؤلامام الحو الزي اج

ًان بػذهم غلى الخابػحن باحعان، وألائمت في ًل صمان (2).ألائمت الشاشذًً، أو   

ل ظائـ ا . لًٌ أهل الػلم ًكّشِنىن بحن الخىاسج البؿاة الخاسححن غً أضُى الذًً، وبحن ؾحرهم مّمً خشحىا غلى ألائمت بخأٍو
ً
ئر

ػت والعىت، ومً خشج غً ؾاغت ئماٍم مػّحن وئن معألت حىاص ؤلامامت في ؾحر نَشش معالت : هىاى قشم بحن مً خشج غً الشَش

.خالقُت، قال ٌػذُّ مً خالل قيها مً الخىاسج  

ًاد غلي هنع هللا يضر أن ًيخطش غلى  حن، و ًان ظبب خشوج الخىاسج ألاوائل نبُى ؤلامام غلي هنع هللا يضر الخحٌُم، ورلَ إلاا حطل في مػشيت ضّكِ و

ت ومً مػه مً أهل الشام سض ي هللا غنهم  (3).سقؼ أهل الشام اإلاطاحل، باشاسة مً غمشو بً الػاص هنع هللا يضر– مػاٍو  

ب مً ازنى غشش ألًكا  وأبىا أن ٌعايىىهم في بلذه، وهضلىا بمٍاٍن ًهاُ له َحُشَوساء،  (مً الخىاسج)ونذ اغتُز مً حِش غلي نٍش

وأهٌشوا غلُه أشُاء قُما صغمىا أهه اسجٌبها، قبػث ئليهم غبذ هللا بً غّباط، قىاظشهم قشحؼ أيثرهم، وبهي بهُتهم، قهاجلهم 

  (4).غلي بً أبي ؾالب وأصحابه

.وئن ممً أشذهم خشوًحا غلى غلي هنع هللا يضر ألاشػث بً نِغ الٌىذي، ومعػش بً قذًي الخمُمي، وصٍذ بً حطحن الؿائي  
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ت، والبانىن : ويباس الكشم مً الخىاسج اإلاٌمت، وألاصاسنت، والىجذاث، والبيهعت، والعجاسدة، والشػالبت، وؤلاباغُت، والطكٍش

مىن رلَ غلى ًل ؾاغت، وال ًصححىن اإلاىايحاث ئال غلى رلَ، . قشوغهم هّذِ جمػهم الهُى بالتري مً غشمان هنع هللا يضر ٍو ٍو

شون الخشوج غلى ؤلامام ئرا خالل العىت حًها واحًبا ٌكشون أصحاب الٌبائش، ٍو (5).ٍو  

ىا بعببه، حُث سحػىا بػذ رلَ " الخحٌُم"هزا، قاهه مّما لىحظ أن وشأة الخىاسج وجؿىس قشنتهم نذ ظهش مؼ بذاًت 
ّ
وأنهم غل

ٌكشوهما، زم خشحىا بػذ رلَ غلى حماغت اإلاعلمحن، مػخهذًً  ت بً أبي ظكُان ٍو ًىٌشون غلى غلي بً أبي ؾالب ومػاٍو

ًان أمش الخىاسج نذ ظهش مؼ بذاًت الخحٌُم، وغشقىا بزلَ،، قاهه نذ ! يكشهم، سبما ألن الجماغت واقهىا غلى الخحٌُم ولئن 

(6).ًان لهم بزسة مً نبل هزا، قُما سواه ؤلامام أحمذ غً حابش بً غبذ هللا امهنع هللا يضر  

ب مً مٌت : "ناُ ًا : للىاط قهاُ سحل" بالُ"وهى ًهّعم قّػت في زىب – يىذ مؼ سظُى هللا ملسو هيلع هللا ىلص غام الجػشاهت وهى مىغؼ نٍش

لَ ومً ٌػذُ ئرا لم أغذُ؟ لهذ خبذ ئن لم أيً أغذُ: "اْغِذُ، قهاُ: سظُى هللا قهاُ غمش دغني أنخل هزا اإلاىاقو، " وٍْ

عشي . ئلخ... أن ًخحّذر الىاط أوي أنخل أصحابي" مػار هللا: "قهاُ عّمى هزا الشحل رو الخَى (7).َو  

اإلاملٌت الػشبُت العػىدًت، وبالد : مشل– الخىاسج مىحىدون في أمايً يشحرة في املجخمػاث ؤلاظالمُت : أماكً وحود الخواسج

 أّنهم مؿلىبُحن
ّ
.جىوغ، واإلاػشب، والشام، ويشحًرا مً البلذان ؤلاظالمُت والػشبُت ئال  

:أفكاس الخواسج وأهم أصولهم العقذية: ااملطل الثاوي  

 ونذ (8)معألت الٌكش وؤلاًمان،: ًٍاد ًٍىن ألاظاط الزي ًذوس غلُه مزهب الخىاسج مً ألاظاط الزي ًذوس غلُه ؤلاسحاء

ْػِبي في مهاالجه أّن الزي ًجمؼ الخىاسج غلى اقترام مزاهبها ئيكاس 
َ
اخخلكىا قُما ًجمؼ الخىاسج غلى اقترام مزاهبهما، قزيش الٌ

لُّ مً سض ي بخحٌُم الحٌمحن، وؤلايكاس باسجٍاب الزهىب، ووحىب الخشوج غلى  غلي وغشمان والحٌمحن وأصحاب الجمل ًو

لًٌ ألاشػشي ًشي أّنهم ًخخلكىن قُما بُنهم في معألت جٌكحر مشجٌب . ؤلامام الجائش، وئيكاس ًل مً ضّىب الحٌمحن أو أحذهما

الٌبحرة، ومهما ًًٌ مً أمش قان أؾلبتهم أشذ مً اإلاػتزلت في معالت مً ًشجٌب الٌبحرة مً اإلاعلمحن، وهم أشذ مً اإلاػتزلت 

 وغػًكا
ً
هم بمبذأ ألامش باإلاػشوف والىهي غً اإلاىٌش في ؾحر اإلاىادة وال حعبان نىة

ّ
(9).أًًػا في جمعٌ  

ً قشنت، جخخلل قُما بُنها في الكشوع ال في  ًاهى نذ جكّشنىا هحى غشٍش هزه هي ألاضُى التي أحمػذ غليها الخىاسج، وئن 

ت ال ًشون نخل أؾكاُ  ىن، ولًٌ الطكٍش ت جخكو في أن أصحاب الزهىب مشًش ، مشاُ رلَ أن ألاصاسنت والطكٍش ألاضُى

(10 ).مخالكيهم ووعائهم، وألاصاسنت ًشون رلَ  

مًٌ حطش مبادئى الخىاسج في الىهاؽ الخالُت:مبادئ الخواسج :  ٍو  

 .ًإمىىن باهلل والشظُى غلُه الطالة والعالم -
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م -  .ًإمىىن بالهشآن الٌٍش

 بخهىي هللا/ ًمًٌ أن ًشأط  -
ّ
 .ًإّم اإلاإمىحن سحٌل مإمً، ظىاٌء مً أهل البِذ أم ال، غشبي أو حبش ي، ألهه ال قشم ئال

 .سقػهم ؾحرهم -

 .ئنهم ال ًإمىىن بكشنت الشُػت وال بكشنت أهل العىت والجماغت -

ها -
ّ
دون في أمىسهم ًل  هم مشّذِ

 جٌكحر مً ًشجٌب الٌبحرة -

.  ٌؿلهىن باب الخىبت -

ذ أمىاُ مخالكيهم بٍل حاُ، والعجاسدة ال ًشون أمىاُ مخالكيهم قًُئا ئال مؼ ئماٍم منهم، ومنهم مً ًشي 
ّ
ئن ألاصاسنت اظخحل

.اشتراؽ رلَ، وهٌزا مً الخكاضُل واإلاعائل الجضئُت  

ا أو ؾحر  ًُّ ش ي، غشب ًان أو ؾحر نَش ا 
ً
ش ًان البذ منها قأضلح الىاط لها أحو بها، نَش وأملح قٌشة لهم سأيهم في الخالقت، وئهه ئن 

ؼ الخلُكت ألامش إلاً ًلُه  غشبي، قلِغ غىذهم قٌشة أن الخلُكت مػحن، يما جهُى الشُػت، ولِغ هىاى هظام الىسازت وجكٍى

حن والػباظُحن، زم ئرا اهخخب الخلُكت وجمذ البُػت له، وظاس ظحرة ال جخكو ومطلحت اإلاعلمحن  ًان الشأن في غهذ ألامٍى يما 

(11).بأن حاس وظلم وحب غضله، قان اغتُز وئال نىجل حتى ًهخل  

قهذ أحمؼ اإلاعلمىن أن سظُى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌشكؼ، قاخخلكىا أهي للمزهبحن – وأما باليعبت إلاعألت الشكاغت والخشوج مً الىاس 

(12).اإلاشجٌبحن الٌبائش أو للمإمىحن املخلطحن، ونالىا ظخٍىن للمإمىحن واملخلطحن، وناُ ؾائكت للمزهبحن  

:فتىة الخواسج وخالفاتهم مع أهل السىة والجماعة: ااملطل الثالث  

ا، وهم الزًً أهٌشوا غلى غلي الخحٌُم، وجبّرؤا مىه ومً 
ً
لىحظ أن قخىت الخىاسج مً أشذ ما ابخلي به اإلاعلمىن نذًًما وحذًش

خه وناجلىهم، قان أؾلهىا جٌكحرهم قهم ؾالة هىلىن ". ال حٌم ئال هلل: "قان أُو قخىت هإالء نىلهم. غشمان ورٍس ًاقش، " غلي"ٍو

".ال حٌم ئال هلل: "ًجػل الحٌم ئلى أبي مىو ى ألاشػشي، ونالىا بهزا ًىم يشهىا الخحٌُم، حُيئز نالىا بأغلى ضىٍث   

خشحىن غلى أئمت الجىس  شون باإلاػاا ي، ٍو ت والششاة، : منها– ولهم ألهاب يشى . ومً قخىت هزه الكشنت أنهم ًٌّكِ الحشوٍس

مّشِم العهم مً الشمُت
ًُ .واإلااسنت، قانهم ًىٌشون أن ًٍىهىا ماسنحن مً الذًً يما   

طشة الزي اغترع غلى الشظُى ملسو هيلع هللا ىلص في نعمت : ومً أهل الػلم مً ًشي أن بزلُت وشأة الخىاسج ًشحؼ ئلى أُو الخىاسج را الخٍى

ًان الخىاسج حماغت في شٍل ؾائكت لها !رهٍب  شي بػػهم أهه بذاًتهم جشحؼ غلى ًذ الؿىؾاء ححن سض ي غلي بالخحٌُم، و ، ٍو

ا واضحا ًً ا غهذ .(13)!اججاهها العُاو ي وآسائها الخاضت، وأحذزذ ازًشا قٌشًٍ  
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ً
أنهما أجُا ابا : سوي الشُخان مً حذًث أبي ظلمت وغؿاء بً ٌعاس: وهىاى أحادًث واسدة في رم الخىاسج وبُان قخنهم، مشال

ت ُ : ظػُذ الخذسي، قعأاله غً الحشوٍس ولم ًهل منها نىم جحهشو ضالجٌم مؼ – ًخشج في هزه ألامت : "هل ظمػذ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ًهى

ًمشنىن مً الذًً مشوم العهم مً الشمُت، قُىظش الشامي ئلى – أو مىاحشهم – ضالتهم، قُهشؤون الهشآن الًجاوص حلىنهم 

(15). هل غلو بها مً الذم ش ئ؟(14)ظهمه ئلى هطله ئلى سضاقه، قُخماسي في الهىنت  

دون في الذًً، وفي أحٍامهم ؾلظت، في ؾحر مىغؼ الؿلظ، ومً قخىتهم أنهم ًهاجلىن أهل الحو ولِغ لهم مً  قانهم ٌشّذِ

ؤلاًمان ئال مجشد الىؿو به، وأنهم اصحاب غهُى سدًئت وغػُكت، وأنهم غىذما ًهشؤون الهشآن ًظىىن لشذة ما بلؿىا ئلُه مً 

مىا مً مػشقت الحو والاهخذاء ئلُه، ٌعخخذمىن  ظىء الكهم أهه لهم وهى غليهم، وأنهم مً أبؿؼ الخلو ئلى هللا، وأنهم حشَّ

ذون بها الباؾل  .وأنهم ًخذًىىن بهخل أهل ؤلاظالم وجشى غبذة ألاوزان والطلبان". ال حٌم ئال هلل"ًلمت حو لًٌ ًٍش  

منهم مً ًشي جٌكحر الخىاسج، : قأهل العىت والجماغت غلى سأًحن: وأما باليعبت لبُان خالقاث الخىاسج مؼ أهل العىت والجماغت

.ومنهم مً لم ًٌكش الخىاسج  

:وأما أئمت أهل العىت الزًً ًشون بخٌكحر الخىاسج غلى مزهبحن  

 .مً ًشون بخٌكحر ؾائكت مً الخىاسج (1)

 .مً ًشون بخٌكحر الخىاسج غلى وحه الػمىم (2)

:وأما جٌكحر أهل العىت للخىاسج وسد بؿشم مخخلكت  

هت ألاولى ح بػؼ ألائمت والػلماء بخٌكشهم: الؿٍش .جطٍش  

هت الشاهُت .هْهل جٌكحرهم غً ئمام أو غالم مػحن: الؿٍش  

هت الشالشت .ههل جٌكحرهم غً حماغت أو مزهب مػحن دون حعمُتهم: الؿٍش  

هت الشابػت .هْهل جٌكحرهم غً حماغت مً أهل الػلم مؿلًها: الؿٍش  

و ؾاغخه، – قأما أهل العىت الزًً ًشون بخكعو الخىاسج  نالىا ئن الكاظو غىذهم هى اإلاعلم الزي خشج غً أمش سبه وؾٍش

:باسجٍاب الٌبحرة، أو ؤلاضشاس غلى الطؿحرة وألّن مزهب أهل العىت في جكعُو أهل البذع نائٌم غلى أضلحن  

ح (1)  .أن ًٍىن الكػل أو الكػل الطادس مً اإلاٍىم غلُه مىحًبا للكعو، بذلُل ششعي صحُح ضٍش

ه (2) و بحن الخكعُو اإلاؿلو وجكعُو اإلاػحن، باهؿبام ششوؽ الخكعُو، واهخكاء مىاوػه في حّهِ  (16).الخكٍش

ت – والشاحؼ ًهىلىن بػذم يكشهم  ونالىا الخىاسج قاظهىن بٌبائشهم، وهم مبخذغت، ومً قشم اإلاعلمحن الػالت اإلاعخحهَّ

حٌم بخٌكحرهم غاّمت، ولًٌ ًىظش ئلى سأي ًل قشنت منهم واغخهاداتها، قمً اظخىحب اغخهادها الٌكش نُل  ًُ للزم، وأنهم ال 
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ش الششوؽ والخكاء اإلاىاوؼ
ُّ
ورلَ ألن خالف الػلماء في . بٌكشها، وئال قال، ومً نُل بٌكشهم منهم، قال ًٌكش أغُانهم ئال بخىق

(17).الحٌم غلى الخىاسج هى مً هىع خالف الّخػاد  

قزهب أهل العىت جبًػا للعلل " معألت مشجٌب الٌبحرة"ومً أهم اإلاعائل التي جظهش خالف الخىاسج مؼ أهل العىت والجماغت 

 لها، ألن ؤلاًمان هى 
ً
الطالح ئلى أّن مػطِخه ال جخشج مشجٌب الٌبحرة غً ؤلاًمان وال جذخله في الٌكش ئن لم ًًٌ معخحال

لؼ غلُه أحذ مً . الخطذًو الهلبي للىبي ملسو هيلع هللا ىلص في ًل ما غلم مجُئه به مً الذًً بالػشوسة
َّ
والخطذًو الهلبي أمش باؾني الًؿ

اُ غلى ؤلاًمان الباؾني ششؽ وغالمت ظاهشة لخجشي غلُه أحٍام ؤلاظالم  املخلىنحن ؾحر ضاحبه، قٍان الىؿو بالشهادجحن الذَّ

(18).في الذًً  

:أهمية الوحذة بين  مة إلاسالمية ورم التفشق والاختالف بينها: ااملطل الشابع  

زي ال 
ّ
ًالجعذ الىاحذ والبيُان اإلاشضىص ال ، رلَ ألن الىحذة ؤلاظالمُت ججػل ألاّمت  الىحذة بحن ألامت ؤلاظالمُت، ش يٌء ُمهمٌّي

ذًً، . ٌعخؿُؼ اخترانه أحذ ًاهىا مىّحِ اء غىذما  ًان اإلاعلمىن أنٍى مت والكشل، لزلَ غىذما  والخكشُّم غالمت الػػل والهٍض

ًان مً أحل أهذاف الهادة اإلاعلمحن  ْذ أهذاقهم، ونذ 
ّ
ولم ٌعخؿؼ ألاغذاء جحهُو ما أسادوه ئال غىذما جكّشم اإلاعلمىن وحشد

خ أن جبهى ألامت ؤلاظالمُت مىّحذة لزلَ الذغاة غلى جحهُو الىحذة ؤلاًماهُت ئّن الىحذة بحن اإلاعلمحن هي شٌٍل مً  غبر الخاٍس

أشٍاُ الخٍاقل والّخػامً والخػاون بحن اإلاعلمحن الزًً ًجمػهم ناظم الذًً الىاحذ والشظالت الىاحذة، قاإلاعلم ال ٌعخؿُؼ 

ؤلاؾالع بذوسه غلى خذمت ألامت دون أن ًػؼ ًذه في ًذ أخُه قُخػاوها غلى البّرِ والخهىي والخحر، قالىحذة ؤلاظالمُت هي ظبُل 

  (19).جحهُو اإلاػاوي ؤلاوعاهُت والهُم الىبُلت في سحمٍت ومإاخاةٍ 

و النهىع باألمت مً حمُؼ حىاهب الحُاة، ومطالح خاضت لٍل بلذ .ئن الىحذة بحن اإلاعلمحن هي ؾٍش  

ئن الىحذة ؤلاظالمُت غباسة غً احخماع اإلاىدعبحن ئلى ؤلاظالم غلى أضُى الذًً ونىاغذه الٍلُت، وغملهم مًػا إلغالء ًلمت هللا 

يىخم خحر أمت أخشحذ للىاط جأمشون باإلاػشوف وجنهىن غً اإلاىٌش : "ووشش دًىه، وبزلَ ًحههىن مػنى ألامت يما ناُ حػالى 

(20)".وجإمىىن باهلل ولى آمً أهل الٌخاب لٍان خحًرا لهم منهم اإلاإمىىن وأيثرهم الكاظهىن   

ئّن وحذة ألامت ؤلاظالمُت واحخماع ًلمتهم غلى الحو ٌػذُّ مً أهم اإلاىغىغاث وأخؿشها، وهى لِغ مىغىًغا حذًًذا غلى 

غت ئلى حّذٍ يبحرٍ  ، ؾحر أن أظالُب اإلاخحذزحن قُه ومىااجم مخخلكت ومخىّىِ (21).ألاظماع والػهُى  

ُشوا ِوْػَمَذ  ":وهىاى آًاث الىاسدة في رم الخكشم واخخالقاث بحن ألامت ؤلاظالمُت منها
ُ
ي
ْ
ىا َوار

ُ
ن َكشَّ

َ
 ج

َ
ِ َحِمًُػا َوال

َّ
َواْغَخِطُمىا ِبَحْبِل اَّلل

 ََ ِل
َ
ز
َ
ْم ِمْنَها ي

ُ
ي
َ
ز
َ
ه
ْ
ه
َ
أ
َ
اِس ق ًَ الىَّ َكا ُحْكَشٍة ِم

َ
ى ش

َ
ْىُخْم َغل

ُ
َىاًها َوي

ْ
ْضَبْحُخْم ِبِىْػَمِخِه ِئخ

َ
أ
َ
ْم ق

ُ
ىِبٌ

ُ
ل
ُ
 َبْحَن ن

َ
ل

َّ
ل
َ
أ
َ
ْغَذاًء ق

َ
ْىُخْم أ

ُ
 ي

ْ
ْم ِئر

ُ
ٌ ُْ ِ َغلَ

َّ
اَّلل
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ْم َتْهَخُذوَن 
ُ
ٌ
َّ
َػل

َ
اِجِه ل ًَ ْم آ

ُ
ٌ
َ
ُ ل

َّ
ُن اَّلل َبّحِ

َعاِن " (22)" ًُ
ْ
و ِ

ْ
اَن ِلْل

َ
اَن ً

َ
ؿ ُْ َنُهْم ِئنَّ الشَّ ُْ  َب

ُ
َزؽ

ْ
ج ًَ اَن 

َ
ؿ ُْ ًُ ِئنَّ الشَّ ْحَع

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ىا ال

ُ
ُهىل ًَ ْل ِلِػَباِدي 

ُ
َون

ا ُمِبًِىا َخِلِكحَن " (23 )"َغُذوًّ
ْ
ىَن ُمخ

ُ
َضال ًَ  

َ
 َوال

ً
 َواِحَذة

ً
ت مَّ

ُ
اَط أ َجَػَل الىَّ

َ
ََ ل اَء َسبُّ

َ
ْى ش

َ
  (24)"  َول

:الخـاثمة  

خ وشأتهم زم بُان أضىلهم الػهذًت: هزه الذساظت غباسة غً مزيشة مىحضة غً قشنت الخىاسج .مكهىمهم، وجاٍس  

يما أن اإلازيشة هانشذ أقٍاس الخىاسج وأزشها بحن اإلاعلمحن، غلى أنهم مشذدون في أحٍامهم وفي ريشهم، يما جىاولذ أًًػا بُان 

قخىت الخىاسج وخالقاتهم مؼ أهل العىت والجماغت ، وئن مً أهم اخخالقهمم ًهؼ في معألت اإلاعلم الزًً ًشجٌب الٌبائش، 

ت، واخخخمذ اإلازيشة بعشد بُان 
ّ
قُهُى أهل العىت بكعهه وأهه خاؾئ غاٍص، غىذما جهُى الخىاسج بٌكشه وخشوحه مً اإلال

أهل الػلم مً أبىاء هزه ألامت حُى أهمُت الىحذة بحن ألامت ؤلاظالمُت ورم الخكشم وؤلاخخالقاث بحن ألامت، وأهه خؿش محذم 

ح ؾٌُب مػشوف بهزه ألامت . باألمت، وأن الىحذة واحب غشوسي البّذ مىه، وئال قخكشل ٍس   

عخىا ي الباحث  خخلكىا مً َو اإلاعلمحن أن ًٍىهىا حماغت واحذة حعحر غلى مىهج العلل الطالح، والًجىص لهم أن ًخكشنىا ٍو

ٌُ وشش وباُ وحالهت الذًً وظبُل اإلاؿػىب غليهم والػالحن  ودوائه – بػذ ما حاءتهم البِىاث، قالخكشم والاخخالف  داٌء غّػا

. الىحذة بحن ألامت ؤلاظالمُت  

اشذًً اإلاهذًحن مً : "ًهُى غلُه الطالة والعالم ا يشحًرا قػلٌُم بعىتي وظىت الخلكاء الشَّ
ً
وئهه مً ظُػش مىٌم قعحري ئخخالق

ل غاللت في الّىاس ل بذغت غاللت ًو (26)".بػذي غّػىا غليها بالىىاحز وئًايم ومحذزاث ألامىس قان ًل محذزت بذغت ًو  

حُححن هزه . (27)"مً سأي مً أمحره شًِئا ًٌشهه قلُطبر غلُه، قاهه مً قاسم الجماغت شبًرا قماث قمُدخه حاهلُت: "وفي الصَّ

ذ غلى رم الخكشم وؤلاخخالقاث بحن ألامت ؤلاظالمُت
ّ
. الىطىص دل  

:الهوامش   

ت مقاالت إلاسالميينألاشػشي، أبى الحعً غلي بً ئظماغُل،  -1  . 84، ص 1بحروث، ج – ، اإلاٌخبت الػطٍش

م،  -2 : م، ص2014،    2، ؽ 1الهاهشة، ج - ، ، اإلاٌخبت الخىقُهُتااطل والىحلالشهشظخاوي، أبى الكخح أحمذ بً غبذ الٌٍش

129  . 

ض مخخاس ئبشاهُم،  -3 اإلاملٌت الػشبُت – ، ، مٌخبت الششذ  حاديث الواسدة في الخواسج وصفاتهمألامحن، غبذ الػٍض

 . 11: ، ص.ث. العػىدًت، د

 .11: اإلاشحؼ العابو، ص -4

 .130: ، ص1،  جااطل والىحلالشهشظخاوي،  -5
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