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مقدمــة
يهدف هذا البحث إلى التركيز على أهم المسائل والمشكالت التكى ضح ك
صحرة الخحارج ومدى اضفاقهم أو اختتفهم مع عقائد أهل السكة ،وللكل مكه أهكم
المبككا و وااراا التككى اعتةقهككا الخككحارج وضككد علككى ختصكك ،مرائهككم ومككذاهبهم
الفلسفي ،والديةي ،والسياسي ،هى مشالل ،اإلمام ،ومشكالت أخكرى ضتللكب لكالحالم
على صاحب الالبيكرة وأخكرى ضتللكب لاللتقك ،لكيه اللمكل واإليمكاى والتكى مكه
ختلها نتساا  :هل اللمكل عةكدهم ءكزا مكه اإليمكاىي أو يلكدوى اللمكل مةف كت
عه اإليماىي
فقككككد كبككككر لحككككحألهم فككككى هككككذا المككككحر وأأليككككر ححلهككككا المةاقشككككا
والمجا ال والتى ضد على ختص ،مرائهم وأصحلهم الديةي ،والالتمي ،ومكدى
أهميتهككا فككى مككذهبهم الفلسككفى فالككانحا مككه أعككد الفككرا فاعككا عككه هككذا المبككا و
وأكبككرهم ضل ككبا ف آلككب مرائهككم وقدككاياهم ضككد علككى اهتمككامهم البككال لهككذا
المسائل.
والحاقع أى اهتماو الخحارج لاإلمام ،واللمكل وصكاحب الالبيكرة يةبكعع مكعه
نظرضهم إلى مفهحو الدول ،فى اإلستو فهم يرمحى إلى إقام ،أم ،إستمي ،أساسها
الديه وضشمل كل المسلميه الذى يتمتلحى لالل الحقكحا والحاءبكا وال ضفا كل
ليةهم إال لالتقحى وال ضمايز لطبق ،أو نسل مليه علعى آيرا إنها نظرة ضةبع مه
مبدأ المساواة الذى يقحو على عحة القرمى فى ضقرير مبكدأ اللكد والمسكاواة فقكد
كاى هدفهم السمى إقام ،ول ،ضطبب عرع اهلل وأحالامه وفى سبيل ذلك اللد مه
مقاوم ،لالل خارج عه حدو الديه سكحاا أككاى حاكمكا أو محالحمكا آيكر مبكاليه
لالةتائج التى ضةجم عه ذلك(.)1
ولالككه الككذى يهمةككا هةككا هككح صككحرة الخككحارج فككى عقيككدة أهككل السككة ،حتككى
يتسةى لةا أى نميز حقيقك ،مكحقفهم واالخكتتف ليكةهم ولكيه ااراا والمبكا و التكى
قامت عليها عقيدة أهل السة.،
وتكمن إشكالية البحث فى طرح عد مه السئل ،واإلءال ،عليها وذلك مه
خت المحاور ااضي ،والتى ضمبل الجانب التطبيقى فى مذهب الخحارج:
مراا الخحارج الالتمي ،فى مس ل ،اإلمام ،ونتحدث مه ختلها عكه محقك
الخحارج مه مشالل ،اإلمامك ،ونتسكاا  :هكل هةكات اخكتتف لكيه الخكحارج
والملتزل ،فى مشالل ،اإلمام،ي وما هح رأى أهل السة ،فكى مسك ل ،اإلمامك،ي
()1

 .على عبد الفتكاح المررلكى :الفكرا الالتميك ،اإلسكتمي( ،مكدخل و راسك 2 )،مالتبك ،وهبك ،للةشكر القكاهرة
1415هع1995 -و ص.175 174
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الخحارج مع أهل السة ،أو ال ي

محق الخحارج مه صاحب الالبيرة ونتساا  :ما هح رأى الخحارج فى
مرضالكب الالبيككرة ي وهككل ضايككد مككا ذهككب إليككه أهككل السككة ،فككى الحالككم علككى
مرضالب الالبيرة أو هةات اختتف ليةهماي
اللتق ،ليه اللمل واإليماى ونتساا  :هل اللمل عةد الخحارج ءزا مه
اإليماى أو ليس ءكزاا مكه اإليمكاىي لملةكى هكل هةكات ضكت و لكيه اللمكل
وليه االعتقا لالقلب واإلقرار لاللساى أو ال ضت و ليةهما عةد الخحارجي
وآيرها مه التساؤال التى أألير ححلها المةاقشا وااراا والمجكا ال
مه خت هذا المحاور.
المنهج المتبع:
لتحقيكككب أهكككداف البحكككث و راسككك ،محكككاورا واإلءالككك ،عكككه أسكككئلته يمالةةكككا
االسكككتلان ،لكككالمةهجيه :التحليلكككر والمقكككارى لتحليكككل وضفسكككير أفالكككار الخكككحارج
ومرائهم التى استدلحا عليها مه الةص الديةر والتفسير اللقلى ولمقارن ،رؤيتهم
لمككا اسككتدلت عليككه أهككل السككة ،والتككى ضحككاو أيدككا ضفسككير الكةص الككديةى لالككدليل
الةقلى واالستدال اللقلى والذى يتفب مع اللقيدة الديةي.،
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المحور األول :آراء الخوارج الكالمية فى مسألة اإلمامة:
موقف الخوارج من مشكلة اإلمامة:
ال عككك أى مح ككحع اإلمامكك ،اسككتححذ علككى فالككر الخوووارج(*) ولككعم ضالككعه
الشيل ،وحدها التى ضهتم لهذا المبدأ إذ أى حح هذا المبدأ واالختتف فيكه كانكت
نش ة الخحارج التكى ههكر فكى عهكد اإلمكاو علكى لكه ألكى طالكب ( )فكى عكاو
اخككتتف الفككرا حككح اإلمامكك ،قككائت :إى
37هككع فقككد صككحر الشهرسووتا
االخككتتف فككى اإلمامكك ،كككاى علككى وءهككيه :أحككدهما :أى اإلمامكك ،ضالككحى لاالضفككاا
واالختيككار لى الةبككى ( ) لككم يككةص علككى مككه يخلفككه مككه للككدا وضككرت أمككر
المسلميه عحرى ليةهم كمذاهب الخحارج والمرءئ ،والملتزلك ،وأهكل السكة.،
والبككانر :أى اإلمامكك ،ضالككحى لككالةص والتليككيه أى نككص الةبككى ( )علككى عككخص
مليه يخلفه مه للدا وهى مذاهب الشيل ،على اختتف فرقهم (.)1
قد أعار إلى ذلك أيدا ابن حزم قائت :اضفب ءميع أهل السة ،وءميع
الخحارج وءميكع المرءئك ،والشكيل ،علكى وءكحا اإلمامك ،وأى المك ،واءكب
عليها االنقيا إلماو عا يقيم أحالاو اهلل ويسحسهم ل حالاو الشريل ،التى أضكى لهكا
رسح اهلل ( )حاعا الةجدا مه الخحارج فإنهم قالحا :ال يلزو الةاس فكر
اإلمام ،وإنما عليهم أى يتلاطحا الحب فيما ليةهم (.)2

(*)

الخحارج :فرق ،مه الفرا اإلستمي ،ومه أهم الحزاا السياسي ،فكى اإلسكتو فلقكد ككاى لهكا ور فلكا ونشك
علكككى المسكككرحيه السياسكككى والكككديةر وضرءكككع هكككذا الهميككك ،إلكككى أنهكككم ككككانحا مكككرضبطيه لالكككديه ارضباطكككا عكككديدا
ومتل بيه ومتشد يه فى ضةفيذ مبا ئه وأحالامه أعد ما يالحى التل ب .فالملةى الرئيس لاللم ،خكارج هكح ككل مكه
خرج على ما اضفب عليه فاللمك ،خكحارج ءمكع للاللمك ،المفكر ة خكارج ويقكح الشهرسكتانر :إى ككل مكه خكرج
علككى اإلمككاو الحككب الككذى اضفقككت الجماعكك ،عليككه يسككمى خارءككا سككحاا كككاى الخككروج فككى أيككاو ال ككحال ،علككى الئمكك،
الراعككديه أو كككاى للككدهم علككى التككالليه ولهككذا الملةككى ضالككحى الخككحارج هككى الفئكك ،التككى خرءككت مككه عككيل ،علككى
وانقلبت عليه إنها خارء ،على فهمه للكديه وخارءك ،علكى المكةهج الكذى اختطكه لتةفيكذ أحالكعاو الكديه .ولهكذا فإنكه
مه البالت ضاريخيا أى الخحارج قد خرءكت لالفلكل مكه المديةك ،إلكى قريك ،ضسكمى حكروراا ومكه أءكل هكذا سكميت
لالحروري ،واءتملحا فيها لبحث عئحنهم .وهم ال يلدوى أنفسهم خارءيه عه الديه لل خكارءيه مكه أءكل الكديه
ومه أءل إقام ،عرع اهلل وهكم مجكاهر وى لكدعحضهم متمسكاليه لمبكدأ المكر لكالملروف والةهكى عكه المةالكر .ولقكد
أطلقت عليهم أسماا وألقاا مةها أنهم سمحا خحارج وحروريك ،وعكراا ومارقك ،ومحالمك .،أمكا عكه كبكار فكرا
الخحارج كما يذكر الشهرسكتانى هكى المحالمك ،الولكى وال ارقك ،والةجكدا والبيهسكي ،واللجكار ة والبلالبك،
واإللا ي ،وال فري( .،انظر الشهرستانر :الملل والةحل ضحقيب محمد سيد كيتنى ءع 1ار الملرفك ،للطباعك،
والةشكككر ليكككرو – لبةكككاى 1400هكككع1980 -و ص .137 -114وانظكككر  .في كككل لكككدير عكككحى :علكككم الالكككتو
ومدارسككه مالتبكك ،سككليد رأفككت للطباعكك ،والةشككر القككاهرة 1987و ص 103 -101وانظككر أيدككا  .علككى عبككد
الفتاح المررلى :المرءع السالب ص.)169
()1
الشهرستانى :الم در السالب ءع 1ص.28 27
()2
الككه حككزو :الف ككل فككى الملككل والهككحاا والةحككل ءككع 2 4ار الملرفكك ،للطباعكك ،والةشككر ليككرو – لبةككاى
 1975ص.87
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ال عك أى نظرة الةجدا مه الخحارج آير واقلي ،لنكه اللكد مكه حكاكم
يقيم حدو اهلل وأحالامه ولح ضكرت الةكاس وعك نهم الختلفكحا فكى ذلكك .والخكحارج
هدفهم اللاو هح إقام ،حدو الديه وال يخفى ور السلط ،فى ضحقيب ذلكك .ولهكذا
علب الخحارج أهمي ،كبرى على اإلمام ،ورأوا فى صتحها صتح لألم ،وفكى
فسا ها فسكا لألمك ،حتكى أى البيهسكي ،مكةهم يكروى أنكه إذا كفكر اإلمكاو كفكر
الرعي ،ل سرها(.)1
وعه عرو اإلمام ،يرى الخحارج أنه يجح أى يالحى اإلماو آير قرعيا
وليس لت و أى يالحى اإلماو قرعيا وضمسك الخحارج لك ى القكرمى لكم يكذكر نسكل
مليه يالحى فيه اإلماو مه قريش لل اعتر اللد فق فى الحاكم كما ءاا فكى
ككُومْ بِوَِ
حكُمُوا بِا ْل َعدْلِ ِإنَ اللَوََ ِعِمَوا َع ِع ُ
حكَمْ ُتمْ بَ ْينَ النَاسِ أَنْ َت ْ
قحله ضلالى :وَِإذَا َ
ِإنَ اللَََ كَانَ سَومِيعا َبِِويرا الةسكاا  . 58وقحلكه ضلكالى :عَوا أَعههَوا الَونِعنَ آَمَنُووا
َأطِيعُوا اللَََ وََأطِيعُوا ال َرسُولَ وَأُولِى األمْرِ مِو ْن ُكمْ فَوِننْ تَنَوا َُْْ ُتمْ فِوى شَو ْء فَو ُروهو ُ
سنُ تَأْوِعال
ح َ
إِلَى اللََِ وَال َرسُولِ ِإنْ كُنْ ُت ْم تُؤْمِنُونَ بِاللََِ وَالْيَ ْومِ األخِرِ ذَِلكَ خَيْرٌ وََأ ْ
الةساا  . 59ولهذا ءح الخحارج أى ضالكحى اإلمامك ،مكه آيكر قكريش وو كلحا
عروطا يجب ضحافرها فى اإلماو هر:
 -1أى يالحى عالما لالديه مجتهدا فيه.
 -2له خبرة ل مر الحروا.
 -3إقام ،اللد .
 -4أى يالحى مسلما حرا.
 -5سليم العداا.
 -6لالرا عاقت.
 -7أى يالحى ذكرا فت ضجح إمام ،امرأة(.)2
وعلى هذا فإنه ال يةبرى أى يفهم أى الخحارج كانت ضدعح إلكى عكدو قيكاو حالحمك،
أو سلط ،ضحالم المجتمع اإلستمى فإى الخحارج لم ضق د هذا ولكم ضسكع إليكه لكل ككاى
رأيها فى هذا هح أى اإلمام( ،السلط ،الشكرعي )،أمكر كرورى لالكه مكه الدكرورى
أيدككا أى يالككحى اإلمككاو ورعككا ضقيككا اهككدا اليخطككف .فككإذا لككم ضتككحفر هككذا الشككرو فككى
عخص فت يةبرى أى يليه أو يشرل أى فر هذا المركز المهم(.)3
()1

الشهرستانى :الم در السالب ص .124وانظر  .على عبد الفتاح المررلى :المرءع السالب ص.172
()2
الشهرستانى :الم در السالب ص .124وانظر المرءع السالب ص.174 173
()3
 .في ل لدير عحى :علم الالتو ومدارسه ص.107
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وله كذا فككإى فالككرة اإلمامكك ،لهككا مالانتهككا وأهميتهككا فككى فالككر الخككحارج فهككى
مرضبط ،عةدهم لم ال الم ،وأمحرها الديةي ،والسياسي ،فإذا أصاا اإلماو فكى
مهمته وسلطته الشرعي ،وأقاو اللكد لكيه الةكاس صكلحت أمكحر المك ،وضطكحر
أو اعها وإذا فسد اإلماو ولم يقم اللد ولم يقدر على ضةفيذ مكا عكرعه اهلل فكى
أحالامه فسد الم ،وضفرقت.
ولاله لح ضساالةا :هل يايد الخحارج االءتها لالرأىي وهل يلدوى التحالكيم
ءائز عرعا أو آير ءائزي
قككد يقككا أى الخككحارج خرءككحا علككى علكىب لككه ألككى طالككب حيةمككا رأوا يقبككل
التحاليم(*) وكانحا يروى أنه ال يةبرى لللى أى يخدع فى أمر التحاليم فيقبلكه مكا او
يامه ل نه ال يحارا ملاوي ،إال مكه أءكل الحكب وحكاولحا أى يحملكحا عليكا علكى
الرءحع عما اضفب عليه مع ملاوي ،ولاله عليا لكم يرءكع عكه عكروطه ووقلكت
ليةككه وليككةهم حككرا الةهككرواى وهككزمهم فاعككتد خ ككحمتهم لككه و لككروا مككاامرة
قتله وللل الخكحارج لدكيب أفقهكم اعتبكروا االءتهكا لكالرأى كفكرا لى عليكا إذا
كككاى قككد قبككل التحالككيم فإنككه لككم يخككرج فككى هككذا عككه كحنككه مجتهككدا لككالرأ فهككم
مخطئحى فر هذا لى المجتهد لالرأى حتى إذا أخط ال يالحى كافرا لل إنه يباا
على مجر اءتها ا هكذا فدكت عكه أى التحالكيم ءكائز عكرعا( .)1ولهكذا وصكفهم
ا له حزو قكائت :ولالكه أسكتف الخكحارج ككانحا أعرالكا قكرأوا القكرمى قبكل أى
يتفقهحا فى السةه البالت ،عه رسح اهلل ( )ولم ياله فيهم أحد مه الفقهاا (.)2
لالةةا نةحا هةا ل نه على الرآم مما ذكرا الخحارج مه ءحا اإلمكاو اللكا
الككذى يحالككم لككيه الةككاس لاللككد ويككدلر أمككحرهم وم ككالحهم الديةيكك ،والسياسككي،
لحالم ،وما و لحا مه عرو اللد أى ضتحفر فى اإلماو اللا ومةها أى يالحى
عالمككا لك محر الككديه مجتهككدا ألككم للككد ذلككك نجككدهم يةقككدوى أنفسككهم ألككم يككذكروا أى
االءتها آير ءائز عرعا واضهمحا صاحبه لالالفر فهذا خط مه قبكل الخكحارج
(*)

التحاليم :عةدما اضجه علكى لكه ألكى طالكب إلى صكفيه لمحارلك ،ملاويك ،وككاى أى ضقاللكت ءيكح الفكريقيه
ولما انالسر سيحفهما احتا ملاوي ،ضبلا لمشحرة عمرو له اللكاص لرفكع الم كاح علكى أسكة ،الرمكاح وككاى
أهل الشاو مع ملاوي ،وأهل اللراا واليمه مع على فلما رأى أهل اللراا الم كاح ا كطرلحا وأعكاروا علكى
علىب لالتحاليم أى ل ى يبلث علىب حالما وهح ألا محسى العلرى ويبلث ملاوي ،حالما وهكح عمكرو لكه اللكاص.
هذا الختف أعلل نار الحرا ليه المسلميه فترة وانتهى لببا المر لملاويك ،وذريتكه مكه للكدا وككاى قكد خكرج
ى فلرفكحا لكالخحارج وكانكت ليكةهم ولكيه علكى حكروا ألكم قتكل
أألةاا هذا الختف الخير للض المسلميه على علك ب
علكى ليككد أحكد الخككحارج ولمقتلككه انتهكى ع ككر الخلفكاا الراعككديه فككى سكة40 ،هككع( .انظكر الشهرسككتانى :الم ككدر
السالب ءع 1ص . 115 -114وانظر  .يحيى هحيكدى :راسكا فكى علكم الالكتو والفلسكف ،اإلسكتمي 3 ،ار
البقاف ،للةشر والتح يكع القكاهرة 2002و ص . 88وانظكر  .ألكح الحفكا التفتكا انى :علكم الالكتو وللكض مشكالتضه
ار البقاف ،للطباع ،والةشر القاهرة 1979و ص.)15
()1
الشهرستانى :الملل والةحل ءع 1ص .158وانظر ألح الحفا الرةيمى التفتا انى :المرءع السالب ص.36 34
()2
اله حزو :الف ل فى الملل والهحاا والةحل ءع 4ص.156
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لى االءتها ءائز عرعا وعقت وال يجح ضالفير صاحبه فحاعى هلل مه ضالفير
المجتهد ما او ال يتجاو حكدو الشكريل .،ولهكذا فكإى ماذهكب إليكه الخكحارج فكى
هذا الرأى يلد ليكل علكى ضل كبهم الشكديد وصكتل ،رأيهكم فكى المكحر الشكرعي،
والسياسي ،والتى يجب عليهم استةباطها مه الةص الديةى والسة ،الةبحي ،لملرف،
الحالكككم الشكككرعى المةاسكككب لالكككل هكككاهرة أو قدكككي ،ضخكككص أمكككحر المسكككلميه
وخ حصا أى هذا كاى هدفهم السمى كما ذكرنا مه قبل وهح إقام ،ول ،ضطبكب
عرع اهلل وأحالامه.
ولهذا فاإلمام ،عةد الخحارج هى قدي ،م لحي ،ضتللب لالم ال التى ضهم
الخلب فتترت إلى اختيار المسلميه ختفا لمكا ذهبكت إليكه الشكيل )*(،والتكى عكدب
اإلمام ،قدي ،ليست م لحي ،لل هى قدي ،مه أصح الديه أى ضتللكب ل صكح
اللقيككدة اإلسككتمي ،وال يجككح لةبككى أو رس كح إآفككا هككذا القدككي ،وال يفككح
()1
القياو لها إلى ءمهحر المسلميه لل يجب عليكه أى يلكيه اإلمكاو ويكةص عليكه .
ولهذا يلتقد اإلألةا عشري ،أى اإلمام ،أصل مه أصح الديه وال يكتم اإليمكاى إال
لاالعتقككا لهككا واللككد أى يالككحى فككى كككل ع ككر إمككاو هككا يخل ك الةبككى( )فككى
وهائفه مه هداي  ،للبشكر وإرعكا هم إلكى مكا فيكه ال كتح والسكلا ة .ول مكاو فكى
نظرهم ما للةبى مه الحالي ،اللام ،على الةاس لتدلير عئحنهم وم الحهم وإقام،
اللد ورفع الظلم واللدواى ليةهم(.)2
ومه أءل هكذا اءتملكت الشكيل ،علكى القكح لك ى ضليكيه اإلمكاو للخلكب أمكر
واءب لالدرورة وهذا الحءحا مايد لطريب الشرع فهكم يكروى أى اهلل ضلكالى
قد أوءب هذا الحاءب وألكزو لكه رسكله وأنبيائكه فكى ككل مالكاى وفكى ككل مكاى
وهم يروى أى هذا الحءكحا فكى ن كب اإلمكاو يكتم لكةص مكه اهلل ضلكالى لكه عكه
طريب النبياا والرسل وهم فى هذا يقيسحى اإلمام ،علكى الةبكحة مكه حيكث إى
الةبككحة لط ك مككه اهلل ضلككالى ضقككرا اللبككا مككه الطاعكك ،وضبلككدهم عككه المل ككي،
وكذلك الئم ،ومه هةا كما يجب على اهلل ضلالى ضلييه النبياا واصكطفائهم مكه
الخلب فالذلك ضلييه الئم ،مه قبل اهلل ضلالى على يد رسله وأنبيائه(.)3
(*)

الشيل :،فرق ،مه الفرا اإلستمي ،وهم الذيه عايلحا عليا ( )على الخ حص وقالحا لإمامته وختفتكه ن كا
ووصككاي ،إمككا ءليككا وإمككا خفيككا واعتقككدوا أى اإلمامكك ،الضخككرج مككه أوال ا ومككا ا للشككيل ،أن ككارها وأضباعهككا
ومريككدوها حتككى يحمةككا هككذا ومككه أعككهر فرقهككا فرقكك ،اإلسككماعيلي ،وهككم مةتشككروى فككى الهةككد ولاكسككتاى وءةككحا
أفري قيا وفرق ،اإلمامي ،اإلألةا عشكري ،وهكم مةتشكروى فكى اللكراا وإيكراى والالحيكت وفرقك ،الزيديك ،التكى ضمبكل
ءمهحر الشلب اليمةى ل ف ،خاص ،وقد يطلب على ءماع ،الشيل ،لفرقها المختلف ،فى كتكب الفكرا وعلكم الالكتو
اسككم الككروافض أو الرافدكك( ،انظككر الشهرسككتانى :الم ككدر السككالب ءككع 1ص .146وانظككر  .يحيككى هحيككدى:
راسا فى علم الالتو والفلسف ،اإلستمي ،ص.)87
()1
الشهرستانر :الم در السالب ص.146
()2
محمد ر ا المظفر :عقائد اإلمامي ،القاهرة 1381هع ص.50 -49
()3
 .محمد صال السيد :علم الالتو ءامل ،المةيا 1982و ص.69
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وإذا كانككت الشككيل ،ضقككح ل ك ى اإلمامكك ،لككالةص وإنهككا يةبرككى أى ضالككحى مككه
قككريش وأى ال يخككرج عكككه م ليككت رسككح اهلل ( .)وفكككى مقالككل هككذا ذهكككب
الخحارج إلى أى اإلمام ،يةبرى أى ضالحى عه طريب االختيار الحر المباعر ذلك
االختيار الذى ال يلتمد علكى اللاطفك ،أو الميكل أو الهكحى لكل يلتمكد علكى اللقكل
يلتمد على اختيار الرءل الال ا أيا كانت هحي ،هذا الرءل .وليه هذيه المحقفيه
نجد فرق ،أخرى ض خذ محقفا وسطا مه هذا المشالل ،وهى المرءئ )*(،فقكد أخكذ
عككه الخككحارج رأيهككا القائككل لك ى اإلمامكك ،ال يةبرككى أى ضالككحى لالحراألكك ،أو الككةص
ومه ألم يةبرى أى يالحى اختيار اإلماو قائما على أنه أفدكل الةكاس .ككذلك أخكذ
المرءئكك ،مككه الشككيل ،مككا ذهبككت إليككه مككه أى اإلمككاو يةبرككى أى يالككحى مككه قككريش
مستةدة فى هذا ال د مه قح الرسح ( )الئم ،مه قريش (.)1
إلككى ءانككب ذلككك نجككد أى المرءئكك ،ضختل ك مككع الخككحارج فككى عككدو قبحلهككا
التحاليم فإى ملظم المرءئ ،يايدوى عليا فى قبحله التحاليم لنكه ككاى يبركى مكه
ذلك ضجةب سفك ماا المسلميه ورآبك ،مةكه فكى وحكدة صكفهم .ولكم يالكه محقفكه
هذا على حساا الديه كما عمت الخحارج ومه سار على رلها وليس ملةى
هذا أى المرءئ ،ضالفكر خ كحو طلحك ،لكل علكى اللالكس فهكى ضجكح ضكحلى طلحك،
والزلير وضذهب إلى أنهما ضالا أى يقتت وأنهما رءلا عه محارل ،على لكه ألكى
طالب(.)2
وإذا كاى هذا رأى المرءئ ،فى اإلمام ،والتكى كانكت وسكطا لكيه الخكحارج
والشيل ،فما هح رأى الملتزل ،فى هذا الش ى وهذا ما يجللةا نتساا :

(*)

المرءئ :،فرقك ،مكه الفكرا اإلسكتمي ،نشك لسكبب ال كراع السياسكى حكح اإلمامك ،أو الختفك ،إال أنهكا للكد
ذلك خا ت فى مسائل اللقائد خ حصا مسائل الالفر واإليماى .وكانت كل فرق ،مه الفكرا اإلسكتمي ،ضلتقكد أنهكا
على الحب وضالفر الفرا الخرى وههر المرءئ ،كفرق ،حاولت أى ضق محقفكا محايكدا مكه ضطكرف هكذا الفكرا
المتطاحةكك( ،انظككر  .ألككح الحفككا التفتككا انر .علككم الالككتو وللككض مشككالتضه ص .42وانظككر  .محمككد صككال السككيد:
المرءع السالب ص.)74
()1
 .في ل لدير عحى :علم الالتو ومدارسه ص.129 -128
()2
المرءع السالب ص.131 -130
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هل هناك اختالف بين الخوارج والمعتزلة فى مشكلة اإلمامة؟
للل فالعرة اإلمامع ،عةعد المعتزلـة(*)ضختل عه فالرة الخكحارج فالملتزلك،
لم ضاله لهذا التل ب الشديد الذى نجدا عةد الخحارج فهى قد ضتفب مع الخحارج
فى للض الشىا وضختل ملها فى للده ااخر وهذا مكا نكراا حيةمكا نلكر
رأى الملتزل ،ومحقفها مه اإلمام ،لةرى أوءه االضفاا واالختتف فيما ليةهما.
نجد الملتزل ،ضةالر أى يالحى اإلماو وسيل ،لملرف ،الشريل ،لنهكم يكذهبحى
إلى أى الشريل ،ضلرف مه الالتاا والسكة ،واإلءمكاع واالءتهكا والقيكاس .وذلكك
متفب ضماو االضفاا مع نزعتها اللقلي .،ولهذا فإى ور اإلماو عةد الملتزل ،هح فى
المقككاو الو ور سياسككى حيككث يقككحو اإلمككاو لككالحقحف علككى الحالكك ،االقت ككا ي،
والحرلي ،والسياسي ،أما عه صلته لالديه فإى ورا عةد الملتزل ،لكيس إال ضةفيكذ
حدو اهلل فحسكب أمكا التحكريم والتحليكل فك مر اليخكص اإلمكاو وإنمكا يةبركى أى
يلرف مه الةص القرمنر(.)1
وعلى حا هذا المفهحو ولةاا على نزعتها اللقليك ،ذهبكت الملتزلك ،إلكى
أى اإلماو ال يةبرى أى يالحى لالحراأل ،أو لالةص وال يةبرى أى يةتمى إلكى طائفك،
مليةكك ،فقككد ذكككر فككى هككذا ال ككد للككض الخ ككائص أو الشككرو التككى يجككب
ضحافرها فى عخص ما وءب ضة يبه إماما مةها:
-1
-2
-3
-4
-5
(*)

أى يالحى عالما مجتهدا.
أى يالحى مالالا ناصكي ،اللرك ،اللرليك ،حتكى يفهكم الة كحص الديةيك ،فهمكا
ءيدا.
يةبرى أى يالحى عالما لتححيد اهلل ضلالى وعدله.
أى يالحى عالما لما يجح على اهلل مه ال فا وما ال يجح وما يجب
له مه ال فا وما ال يجب.
يالحى عالما لةبحة محمد (.)

الملتزل ،فرق ،مه الفرا اإلستمي ،لل هى أعظم مدرس ،مه مدارس الفالكر والةظكر وأقكدمها عةكد المسكلميه.
فهم الحا لحى لدعائم علم الالتو اإلستمى فبهم ض سس ولجهح هم ضطحر مح حعاضه وككانحا أصكحاا نزعك،
عقليكك ،ولككد فككيهم حريكك ،الفالككر والككرأى وحككاولحا نشككرها فككى مجككتملهم وعملككحا علككى نمحهككا وضطحيرهككا وفككى
الحقيقك ،ال نالكا نجكد مدرسك ،كتميكك ،نمكت فيهكا هكذا الحريكك ،الفالريك ،كمكا نمكعت فككر رحكاا مدرسكتهم للركت هككذا
الحري ،إلى حد أنهم كانحا يستملحى إلكى أفالكار خ كحمهم مهمكا كانكت آريبك ،ومهمكا كانكت ملار كتها ل سكتو
فاضسع أفقهم وضفتحكت أذهكانهم .فقكد أقبلكحا علكى راسك ،الفلسكف ،وض لمقكحا فكى مباحبهكا مكدفحعيه إلكى ذلكك لتقكديرهم
لقيم ،اللقل فى البحث فى أصح الديه والر على المخكالفيه مكه الفكرا اإلسكتمي ،وآيكر اإلسكتمي ،سكحاا مكه
أهككل الالتككاا أو مككه أرلككاا الةحككل الخككرى (انظككر حةككا الفككاخحرى وخليككل الجككر :ضككاري الفلسككف ،اللرليكك2 ،
ماسس ،أ .لدراى للطباع ،والةشر ليرو  -لبةاى 1963و ص .140وانظر  .محمكد صكال السكيد :علكم الالكتو
ص.)107 79
()1
 .في ل لدير عحى :علم الالتو ومدارسه ص.207
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 -6يةبرى أى يالحى اإلماو َورَعا عديدا.
 -7أى يالككحى مح ككع ألقكك ،المسككلميه فككت يالككذا وال يرككش وال يخككدع وال
يةافب.
 -8أى يالحى عةد حسه هه الجميع.
 -9حسه السيرة قحيا فى آير عة .
 -10أى يتميككز لالشككجاع ،وقككحة القلككب وألبككا المككحر ومجتهككدا لالككل ملككانى
االءتها (.)1
لككح نظرنككا إلككى هككذا الشككرو نجككد مةهككا كبيككرا قككد يتفككب مككع مككا ذهككب إليككه
الخحارج ولاله نتساا  :هل ضتقيد الملتزل ،لشر القرعي ،فى اإلمام ،أو لم ضتقيد
لهذا الشر مبل الخحارجي
يبدو أى ما يلكم الملتزلك ،لاسكتبةاا الجبائيك ،هكح عكدو ضقيكدهم لهكذا الشكر
وإنما اعترطحا فق أى يالحى اإلماو قائما لالالتكاا والسكة ،مامةكا عكا ال .ويقكح
ألح محمد لكه محسكى الةكحلختى فكى كتالكه فكرا الشكيل : ،قالكت الملتزلك ،إى
اإلمام ،يستحقها كل مه كاى قائمكا لالالتكاا والسكة .)2(،ليةمكا يكذكر المسكلح ى
فى كتالكه مكروج الكذهب وملكا ى الجكحهر  :أى الملتزلك ،ذهبكحا إلكى أى المك،
ضختار رءكت مةهكا يةفكذ فيهكا أحالكاو اهلل سكحاا ككاى قرعكيا أو آيكرا مكه أهكل ملك،
اإلستو وأهل اللدال ،واإليماى ولم يراعحا فى ذلك الةسب وال آيرا ( .)3واستةد
الملتزل ،وآيرهم ممه لم يتقيد لشر القرعي ،إلى عحاهد نقلي ،مةها قحله ضلالى:
ِإنَ َأكْرَ َم ُكمْ ُِنْودَ اللَوَِ أَتْقَوا ُكمْ الحجكرا  .13فكت يجكح التمسكك لةسكب ملكيه
فيمه يالحى إماما ما او ضقيا إذ الفا ل ليه الةاس يالحى لالتقحى(.)4
وأخيرا يشير القا ى عبد الجبار فكى كتالكه عكرح الصكح الخمسك،
ل ى الملتزل ،ضتفب على أى اإلماو إنما يحتاج إليكه لتةفيكذ الحالكاو الشكرعي ،نحكح
إقامكك ،الحككدو وسككد البرككحر وضجيككيش الجيككح والرككزو وضلككديل الشككهح ومككا
يجرى هذا المجرى ال يقحو لها إال الئم.)5(،
للككل مككا صككرحت لككه الملتزلكك ،هككح أى اإلمامكك ،يجككب أى ضالككحى لاالضفككاا
واالختيار وأى اإلمام ،ال ضتقيد لشر القرعي ،هح نفس ما ذهب إليكه الخكحارج
()1

القا ى عبد الجبار :عرح الصح الخمسك ،ضلليكب اإلمكاو أحمكد لكه الحسكيه لكه ألكى هاعكم ضحقيكب وضقكديم .
عبككد الالككريم عبمككاى  2مالتبكك ،وهبكك ،للةشككر القككاهرة 1408هككع1988 -و ص .753 -752وانظككر المرءككع
السالب ص.208 -207
()2
ألح محمد له محسى الةحلختى :فرا الشيل ،استانبح 1931و ص.10
()3
المسلح ى :مروج الذهب وملا ى الجحهر ءع 3ار التراث القاهرة 1346هع ص.236
()4
 .ألح الحفا التفتا انى :علم الالتو وللض مشالتضه ص.52 -51
()5
القا ى عبد الجبار :عرح الصح الخمس ،ص.751 -750
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ولالةها ضختل عه الخحارج فى ءحا ها االءتها فى الكرأى وأى التحالكيم ءكائز
عرعا والتزامها لالالتاا والسة ،وى ضل ب أو ضشد ولالكه ضقكر لتةفيكذ أحالكاو
اهلل الشرعي ،طبقا لما ءاا لالالتاا والسة ،وذلك لنهم يتلمقحى فى ضفسكير ميكا
القرمى الالريم وفهم الةص الديةى لالةظرة اللقلي .،على الرآم مه استخدامهم فكى
للكككض المكككحر الت ويكككل للحصكككح إلكككى هكككدفهم ولالكككى يتفكككب مكككع مرائهكككم اللقليككك،
والفلسفي ،ولالرآم مه المبالر ،فى للض الحياى فى ضك ويلهم إال أنهكم يلتزمكحى
لاللقل والةص الديةى وال يتجاو وى حدو ما عرعه اهلل فى أحالامه.
ولاله إذا كاى المر كذلك عةد الملتزلك ،فمكا رأى أهكل السكة ،إذى ي وهكل
يتفككب محق ك الخككحارج مككع أهككل السككة ،أو ال ي وهككذا مككا نجيككب عليككه مككه خككت
عر ةا لرأى أهل السة ،فى مس ل ،اإلمام.،
رأى أهل السنة ومدى اتفاقهم أو اختالفهم مع الخوارج فى مسألة اإلمامة:
ذهب أهل السنة(*) إلى رورة وءح إمعاو للمسلميعه ووءعح اإلماو أى
يالحى لاالضفكاا واالختيكار .وإلكى هكذا يشكير الشهرسكتانى قكائت :أهكل السكة ،قكالحا
اإلمام ،ضببت لاالضفاا واالختيار وى الةص والتلييه وحج ،أهل السة ،فى ذلكك
أنككه لككح كككاى هةككات نككص علككى عككخص ملككيه لمككا خفككى أمككرا علككى ال ككحال،
وخ حصا وأى الدواعى ضتحفر على نقله(.)1
وإذا كككاى أهككل السككة ،يقحلككحى ل ك ى اإلمامكك ،ضككتم لاالختيككار والشككحرى لككيه
المسلميه إال أنهم قد ذهبحا إلى أنه يةبرى أى يالحى اإلماو قرعيا صحي أنكه ال
يةبلى لالدرورة أى يالحى مه أهل ليت رسح اهلل ( )كما قالت الشيل ،لالةكه
يةبرى أى يةتمى إلى قريش سحاا مه ناحي ،أمه أو أليكه وأى انتمكااا إلكى قكريش
ليس كافيا لالى يالحى إماما يةبركى إلكى ءانكب ذلكك أى يالكحى أفدكل القريشكييه
والفدل هةا ال يرءع إلى الةسب أو الجاا لل يرءع إلى الللكم والتقكحى والكحرع
والزهد(.)2
فاإلمامككك ،كمكككا رأيةكككا عةكككد أهكككل السكككة ،واءكككب ن كككبها وضالكككحى لاالضفكككاا
واالختيار وإذا كاى المر كذلك فما هكى الشكرو التكى يةبركى ضحافرهكا عةكدهم
(*)

أهل السة ،ضطلب عةد علماا المسلميه على كل مه يلتزو السكة ،وهكى طريكب الةبكى ( )ويتبكع الجماعك ،وهكم
ال ككحال .،والمككذهب العككلرى مككذهب لهككل السككة ،والجماعكك ،ومككا فللككه العككلرى هككح أنككه صككام مككذاهب ضلككك
الجماعكك ،صياآعككع ،كتميكك ،و لككل عليهككا لككالبراهيه اللقليكك ،فالمككذهب العككلرى إذى لككيس إال عقائككد أهككل السككة،
والجماع ،فى صحرة عقلي ،مةهجي( .،انظر  .إلراهيم محمد صقر :راسا فى علم الالتو  2مزيكدة ومةقحك،
مالتب ،ار الللم القاهرة 2004و ص.)67 66
()1
الشهرستانى :الملل والةحل ءع 1ص.103
()2
عبككد القككا ر البرككدا ى :أصككح الككديه  1مالتبكك ،المبةككى لرككدا 1346هككع ص .275وانظككر  .في ككل لككدير
عحى :المرءع السالب ص.270
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فيمه يالحى خليف ،أو إماماي
يشير ابن خلدون وهح مه أهل السة ،على أى مه عرو هذا المة ب:
 -1الللم.
 -2اللدال.،
 -3الالفااة.
 -4ستم ،الححاس والعداا.
فشر الللم رورى لنه إذا كاى اإلماو لحالم مة كبه مةفكذا لحالكاو اهلل
فإنه ال يتهي له ذلك إال إذا كاى عالما لها لل يجب أى يالحى مجتهدا لى التقليكد
نقص واإلمام ،ضستدعى الالما فى الوصاف والححا .
وعر اللدال ،أيدا رورى فإذا كانت اللدال ،ال م ،لالل مه يتحلى ما
وى الختف ،مه المةاصب فإنها ضالحى ألزو لمه يتحلى أمر المسلميه ءميلا.
أما عه الالفااة فتلد أى يالحى اإلماو كفكااة لملةكى أى يالكحى ءريئكا علكى
إقام ،الحدو واقتحاو الحروا ويجب أى يالكحى ككذلك ل كيرا لكالحروا كفكيت
لحمل الةاس عليها قحيا على ملاناة السياسك ،لي ك لكذلك حمايك ،الكديه وءهكا
اللدو وإقام ،الحالاو وضدلير الم ال .
واللككد أى ي الككحى اإلمككاو أيدككا سككليم الحككحاس والعدككاا فيالككحى مبككرأ مككه
الجةحى واللمى وال م والخرس وما قد ياألر فقدا مه العداا فكى اللمكل
كفقد اليديه والرءليه وما إلى ذلك(.)1
للكل مككا ذككرا أهككل السكة ،عككه اإلمامكك ،والشكرو التككى يجكب ضحافرهككا فككى
اإلماو ال ضختل عما ذهب إليه الخحارج مه قبل فهم يتفقحى فى وءحا اإلمام،
لاالضفاا واالختيار وليس لالةص ولاله أهل السة ،قد ضختل مع الخحارج فى أى
اإلماو يةبرى أى يالحى قرعيا مبلما ذكر الشيل ،ولالةها اختلفت عه الشيل ،فى
أنككه لككم يشككتر أى يالككحى مككه م ليككت رسككح اهلل ( )وإنمككا يالككحى مككه أفدككل
القريشييه لالللم والتقحى واللدال ،والالفااة.
وقككد ضختلك صككحرة الخككحارج فككى عقائككد أهككل السككة ،فقككد أخطك الخككحارج
لتالفيرهم عليا وآيرا مه كبكار صكحال ،الةبكر ألكم لتالفيكرهم لمخكالفيهم لارضالكاا
الذنحا فإى ضالفير المسلم اللا ى لشبه ،كفر ليس مه المسائل الهيةك ،فكى الكديه
()1

الكه خلككدوى :المقدمكك ،ضحقيككب  .علككى عبكد الحاحككد وافككر
ألح الحفا التفتا انر :علم الالتو وللض مشالتضه ص.69

 1القككاهرة 1960و ص .136 -135وانظككر .
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فما المر إذى لتالفير صحال ،الةبى مع مكا ور فكى حقهكم ءميلكا مكه الة كحص
البالت ،والخبار الماكدة التى ضشهد لهم لالما اإليماى .ولاله الخحارج كما قيل لم
يالحنككحا مببتككيه فككى أمككر يككةهم أو متفقهككيه فككى كيفيكك ،اسككتةبا أحالامككه فجككاا
أحالامهم التى أطلقحها لالتالفير أحالاما ءزافي ،الضستةد إلى عها ة نص وال ضتفب
مكع حالكم عقكل إنمكا هكى صكا رة عكه كيب أفكب .ومكه ذلكك يتدك مكدى خطك
الخحارج فى ضالفيرهم عبماى وعلى ر ى اهلل عةهما(.)1
وضبقى مس ل ،أخرى يختل فيها الخحارج عكه عقائكد أهكل السكة ،وهكى أى
الخحارج يقحلحى لجحا الخروج على اإلمكاو الجكائر إذا مكا اقتكرف الكذنحا وال
عك أى اعتةاا مبل هذا الرأى فيه ضفتيت لألمك ،وإألكارة لت كطرالا والفكته إذ
ال يجككح الخككروج علككى اإلمككاو إال لسككببيه همككا :االرضككدا عككه الككديه أو ضلطيككل
الشلائر أما آير ذلك مه أعياا فيجب ال بر وعدو الخروج لقح الرسح ()
مه ر أى مه أميرا عيئا فالرهكه فلي كبر فإنكه لكيس أحكد يفكارا الجماعك ،عكبرا
ى
فيمح إال ما ميتك ،ءاهليك . ،ولهكذا فكإى خكروج الخكحارج علكى عبمكاى وعلك ب
لم ياله خروءا صحيحا لنهما ر ى اهلل عةهمكا لكم يرضكدا عكه الكديه أو يلطكت
علائرا(.)2
هالذا فتلد مه التمسك لمبا و الشريل ،اإلستمي ،والتى ضلد اإلمام ،أمرا
واءبا و روريا إل ارة عئحى الم ،وضدلير م الحهم وإقام ،اللد ليه الةاس.
وهذا ال يتم إال لاختيار اإلماو الصل والفدكل فاإلمكاو الفدكل ال يخكرج وال
يتجاو عما عكرعه اهلل حتكى يحقكب أحالكاو اهلل وعكريلته ل كدا وأمانك ،يحاسكب
عليها مه قبكل الخكالب سكبحانه وضلكالى الكذى يلكزو اإلمكاو لك ى يحالكم لكيه الةكاس
لاللد ورفع الظلم حتى يلم الخير وال تح ليه الةاس.

()1

 .إلراهيم محمد صقر :راسا فى علم الالتو ص.54
()2
المرءع السالب ص .55وانظر  .عامر الةجار :الخحارج عقيدة وفالكرا وفلسكف ،ار الملكارف
1994و ص 79وما للدها.

 4القكاهرة
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المحور الثا  :موقف الخوارج من صاحب الكبيرة:
رأى الخحارج فى مرضالب الالبيرة:
نجككعد للخككحارج مقككاال كبيككرة حككح مرضالككب الالبيككرة(*) فهككم يككروى أى
صاحب الالبيرة ليس مامةا ولالةه كافر وفاسب(*) وأى كل مه ما م را علكى
كبيرة مه الالبائر ولم يمت مسلما وإذا لم يمت مسلما فهكح مخلكد فكى الةكار ألكدا
وأى مه ما وال كبيرة له أو ضاا عه كبكائرا قبكل محضكه فإنكه مكه أهكل الجةك ،ال
يككدخل الةككار أصككت ومككةهم مككه قككا ل ك ى كككل ذنككب صكرير أو كبيككر مخككرج عككه
اإليماى واإلستو فإى ما عليه فهح آير مسلم وآير المسلم مخلد فى الةار(.)1
ف و مه التدع القح لالفر أصكحاا الالبكائر هكم الخكحارج وككاى كتمهكم
ونقدهم فى لدايته مسلطا على الحالاو الذيه وقلت مكةهم ملاصكى اسكتحقحا الالفكر
لسببها مه وءه ،نظرهم فالفر الخحارج الحالاو أوال ألكم عممكحا القكح لكالتالفير
على كل أصحاا الالبائر ولذلك يظهر أى مسلك التالفيكر عةكدهم لكم يالكه مسكلالا
علميا لحتا قا إليه الالتاا والسة ،وإنما كاى مسلالا قا إليكه الحماسك ،الزائكدة
وهروف الحكرا السكائدة منكذات لكيه علكى وملاويك ،ر كى اهلل عةهمكا .فقكد أألكار
الخحارج فى عهد على -كرو اهلل وءهه -الجد فى مس ل ،مرضالكب الالبيكرة وذلكك
للككد التحالككيم إذ حالمككحا لالفككر مككه ر ككى لككالتحاليم لحصككفه كبيككرة فككى نظككرهم
(*)

الالبيرة لرحيا هى اإلألكم أى مكا عظكم مك ه الكذنحا وهكح الفلكل القبكي مكه الكذنحا المةهكى عةكه عكرعا والالبيكرة
عرعا هى ما اضفقت الشرائع على ضحريمه وما يترضب عليه حد فى الدنيا أو وعيد فى ااخرة وقا القرطبكى ألكح
عبد اهلل المفسر رحمه اهلل :الالبيرة هكى ككل ذنكب عظكم الشكرع التحعكد عليكه لاللقكاا وعكد ا أو عظكم كررا فكى
الحءح فهح كبيرة وما عداا صريرة وال ريرة هى كل ذنب ليس فيه حد فى الدنيا وال وعيد خاص فكى ااخكرة
انظرwww.alagidah.com . :
الالبيكككككرة ضلريفهكككككا واسكككككم مرضالبهكككككا وحالمكككككه عةكككككد أهكككككل السكككككة . ،وانظكككككر  :ضلريككك ك الالبيكككككرة وعتماضهكككككا.
www.alukah.net.
وقد انشرل مفالرو اإلستو لبحث مسك ل ،الالبيكرة ومرضالبهكا وحكاولحا ضلريفهكا فقكالحا الالبيكرة هكى ككل عمكل وفلكل
ي ضيه الةاس مخالفا لمر اهلل متلديا له الحدو التى رسمت له (انظر  .سهير فدكل اهلل ألكح وافيك :،فلسكف ،اللمكل
فى اإلستو ار الالتاا للةشر
والتح يع القاهرة 1986و ص.)117
(*)
الفاسب :هح المذنب والفسب هح كل مل ي ،وءب فيها حد وعقحل ،نحح القذف والشرت والزنا وآيكر ذلكك ممكا
صك عككه الرسككح ( )حككيه قككا اءتةبككحا السككبع المحلقككا وهككى :الشككرت لككاهلل وقتككل الككةفس التككى حككرو اهلل إال
لالحب وأكل الرلا وأكل ما الي تيم والتحلى يكحو الزحك وقكذف المح كةا المامةكا الركافت  .وقكد سكميت
المحلقكا لالالبكائر أو المهلالككا لنهكا ضهلككك فاعلهكا فككى الكدنيا لمكا يترضككب عليهكا مككه اللقحلكا وفككى ااخكرة مككه
اللذاا( .انظر :القا ى عبد الجبار :المخت ر فى أصح الديه مه رسائل اللكد والتححيكد راسك ،وضحقيكب
 .محمككككد عمككككارة ءككككع 1ار الهككككت القككككاهرة 1971و ص .233وانظككككر :ضلريكك ك الالبيككككرة وعتماضهككككا.
www.alukah.net.
()1
الككه حككزو :الف ككل فككى الملككل والهككحاا والةحككل ءككع 4ص .44وانظككر الككه حككزو :الصككح والفككروع لككاا
اختتف الةاس فى الحعيد ضحقيب وضلليب  .محمد عاط اللراقر و .سهير فدل اهلل ألكح وافيك ،و  .إلكراهيم
إلراهيم هت ءع 1 2ار الةهد ،اللرلي ،القاهرة 1978و ص.286 -285
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وكفروا عليا( ) كما كفروا مه مله .وقكد ءكر هكذا المةاقشك ،فكى عك ى مرضالكب
الالبيرة أهح مامه أو آير مامهي أهكح مخلكد فكى الةكار يكحو القيامك ،أو يرءكى لكه
الرفككراىي وأخككذ الجككد فيهككا يةمككح ويزيككد حتككى اختل ك الللمككاا فككى ذلككك اختتفككا
كبيرا(.)1
لقكككد اختلفكككت فكككرا الخكككحارج فكككى سكككبب كفكككر صكككاحب الالبيكككرة فلةكككد
"المكرميوة" أى سكبب كفكرا لكيس لترككه الحاءبكا أو انتهكات المحرمكا وإنمكا
لءكل ءهلككه لحكب اهلل إذ لككم يقكدرا حككب قكدرا .أمككا "النجودا"" فقككد ف كلحا القككح
لحسب حا المذنب فإى كاى م را فهح ككافر حتكى لكح ككاى صكرائر الكذنحا
وإى كاى آير م ر فهح مسلم حتى وإى كانت ضلك الذنحا مه الالبكائر ويكروى
أى مرضالب الالبيرة كافر نلم ،ال كافر يه.
وأما "اإلباضية" فقد أطلقت كلم ،الالفر على المححد فالمق كح لهكا كفكر
الةلم ،ال كفر الشرت فهم ال يحالمحى على مرضالب الالبيرة لالشرت كما صكرح
لذلك للض فرا الخحارج وإنما يقحلكحى هكح مةكافب فهكم قسكمحا الالفكر قسكميه
كفر الشرت وكفر الةلم.،
واضفب علماا اإللا ي ،على أى صاحب الالبيرة كافر الةلمك ،إذا خكرج مكه
الدنيا آير مقلع عه الالبيرة وضائبا مةها فهح كافر مخلكد فكى الةكار والالبيكرة التكى
اقترفها ولم يتب مةها أو لم يقم عليه حدها قد أحبطت الطاعا التى قاو لها.
ويللكككل للكككض علمكككاا اإللا كككي ،سكككر ضشكككد هم فكككى هكككذا الحالكككم فيقحلكككحى:
والحالم ،فى خلح أهل الالبائر فكى الةكار أى اللاصكى إذا ع كى فقكد ع كى رلكا
عظيما ال نهاي ،للظمته فالذلك يالحى عذاله لخلح ال نهاي ،له(.)2
أمككا "األْارقووة" فقككد ضختل ك فككى رأيهككا عمككا ذهبككت إليككه فرقكك ،المالرميكك،
والةجكككدا واإللا كككي ،فال ارقككك ،ضككرى أى الملاصكككى كلهكككا عكككرت ومرضالبهكككا
مشرت واسكتدلت علكى ذلكك لقحلكه ضلكالى :وَمَونْ ُعشْو ِركْ بِاللَوَِ فَقَودْ ضَولَ ضَوال
َبعِيدا الةساا  .116فهم يالفروى مرضالب الالبيرة ويلتبرونه مشرت(.)3
()1

 1مالتبكك،

العككلرى :مقككاال اإلسككتمييه واخككتتف الم ككليه ضحقيككب محمككد محيككى الككديه عبدالحميككد ءككع1
الةهد ،الم ري ،القاهرة 1963و ص .167وانظر:
سمر الزيد :مرضالب الالبيرة عةد الخحارجwww.muslimatonline.com..
()2
العلر  :الم در السالب ص .187 -183وانظر:
سمر الزيد :مرضالب الالبيرة عةد الخحارجwww.muslimatonline.com..
وانظر أيدا :لالير له سلد أعحعت :راسا إستمي ،فكى الصكح اإللا كي ،نشكر مالتبك ،وهبك 3 ،القكاهرة
1408هع1988 -و ص.93
)(3
عقائد الخحارج https://reseach rafed.net. .
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فهككذا الفككرا السككالق ،قككد يختلفككحى ويتفككاوضحى مرككاالة واعتككداال وإى كككاى
اعتدالهم نسبيا وأعكدهم آلكحا ال ارقك ،أضبكاع نكافع لكه ال را مكه لةكى حةيفك،
وكاى يستبي ماا المخالفيه حتى الطفا والةساا والشيحخ الذيه اليستطيلحى
حيلكك ،وال يهتككدوى سككبيت .ويقككارلهم فككى هككذا الشككدة "الِووفرعة" أضبككعاع يككا لككه
الصفر .والذيه يالفروى مرضالب الالبيرة ويلدونه مخلدا فى الةار(.)1
فالككل مككا ذكككر مككه فككرا الخككحارج يككد علككى أخطككاا الخككحارج فككى ضسككمي،
صاحب الالبيرة لالالكافر ومكه أخطكاا الخكحارج أيدكا عكدو التفرقك ،لكيه الالبكائر
وال ككرائر مككه الفلككا ليةمككا فككرا اهلل ضل كالى ذلككك لقحلككهِ :إنْ َتجْتَنِبُوووا كَبَووا ِرَ
مَاتُنْهَ ْونَ َُنَُْ ُكَفِرْ َُ ْن ُكمْ سَيِئَا ِت ُكمْ وَ ُ ْدخِ ْل ُكمْ ُم ْدخَال كَرِعما الةساا  .31فالخحارج
إذى حاولحا أى يجدوا حج ،فى ضالفير صكاحب الالبيكرة وإى ءللكحا الكذنحا كلهكا
الالبائر ولالةهم لم يجدوا إلى الحج ،سبيت عه عقل وال سمع(.)2
ال عك فر أى هذا المحق المتشد مه قبل الخحارج لالل فرقهكا يكد علكى
أى الخحارج مخطئ ،فى ضقديرها ل احب الالبيرة حكيه أخرءتكه مكه حكد اإليمكاى
إلى حد الالفر .ومه أخطائهكا أيدكا أنهكا ال ضفكرا لكيه الالفكر لكاهلل ولةلمكه ولكيه
المككامه المككذنب الخطككاا ف كت أحككد يةالككر أى صككاحب الالبيككرة مخطئككا لارضالالككه
الالبائر ولاله ال يجب خروءه عه مكرة اإليمكاى ونرميكه لكالالفر فهكح إى ككاى
مخطئا حقا مليئا لالذنحا والجرائم والملاصى إال أنه ال يطلب عليه كافر وإنما
نطلب عليه مذنبا وخطاا ويستحب عقاله ووعيدا مكعه اهلل سكبحانه وضلكالى سكحاا
فى الدنيا أو فى ااخرة فهذا متروك ،هلل وحدا يفلل ما يشاا فى عبا ا كمكا ءكاا
فككى قحلككه ضلككالىِ :إنْ ُتعَ ونِبْ ُهمْ فَ ونِ َ ُهمْ ُِبَووا ُوكَ وَِإنْ َت ْفِ ورْ لَهُ ومْ فَنِ َ وكَ أَ ْ و َ ا ْلعَزِع وزُ
حكِيمُ المائدة  .118فللشرت ملةكى مختلك ال يةطبكب علكى مرضالكب الالبيكرة
ا ْل َ
وهذا يد على لطتى حجي ،الخحارج.
وإ اا ضشد الخحارج وضل بهم قامت فرق ،أخرى ض خذ وءه ،نظر أخرى
مخالف ،ضماما لهم وهم "المرجئة" ولقد كانت حركك ،المرءئك ،فكى مقالكل حركك،
الخحارج التى امتأل أفالارها لالتل ب وضالفير الجماع ،ف رء المرءئ ،الحالكم
علككى الل ككاة وقك الحا إنةككا ال نخككرج أحككدا مككه اإليمككاى وعكدبوا صككاحب الالبيككرة
مامةا ولقد كاى الهدف الساسى مه إرءاا الحالم على الل اة والمذنبيه هح أى
ال يجللحا الةاس يتباعدوى لل يساعدوا الةاس على أى يليشحا ملا وءهكا لحءكه
()1

اإلماو محمد ألح هرة :ضكاري المكذاهب اإلسكتمي( ،فكى السياسك ،واللقائكد وضكاري المكذاهب الفقهيك )،ار الفالكر
اللرلى للطباع ،والةشر القاهرة ص.278
()2
 .م كطفى حلمكى :الخككحارج مطبلك ،التقككدو ار الن كار القكاهرة 1977و ص .31وانظككر :حالكم مرضالككب
الالبيرة عةد الخحارجhttps://ilmualkalam Blogspot.com. .
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فيلامل صاحب الالبيرة كمامه ومه ءماع ،المامةيه الحقيقييعه وأى ارهم ار
إيماى ال ار كفر كما قالعت الخحارج(.)1
أما الشيل ،فقد كاى لهم محق يختل ضماما عما ذهب إليه المرءئ ،ولالةه
يتفب مع رأى الخحارج فقد أطلب الشيل ،على صاحب الالبيرة كافرا فاسقا وهكذا
يختلك أيدككا عمككا ذهبككت إليككه الملتزلكك ،وعمككا صككرح لككه أهككل السككة ،وهككذا مككا
نح حه أألةاا حديبةا عه رأى الملتزل ،وأهل السة.،
رأى الملتزل:،
يشير الشهرستانى فى كتاله الملل والةحل  :أنكه قكد ههكر الخكتف لكيه
المسلميه عةدما سُئل اإلماو الحسه الب كرى وهكح مكه كبكار أئمك ،السكل عكه
صككاحب الالبيككرة فقككا يككا إمككاو الككديه لقككد ههككر فككى مانةككا ءماعكك ،يالفككروى
أصككحاا الالبككائر والالبيككرة عةككدهم كفككر يخككرج لككه عككه الملكك ،وهككم وعيديكك،
الخككحارج وءماعكك ،يرءئككحى أصككحاا الالبككائر والالبيككرة عةككدهم ال ضدككر مككع
اإليماى لكل اللمكل علكى مكذهبهم لكيس ركةكا مكه اإليمكاى وال يدكر عةكدهم مكع
اإليماى مل ي ،كما ال يةفع مع الالفر طاع ،وهم مرءئ ،الم ،فالي ضحالم لةا
فى ذلك اعتقا اي ففالر الحسه فى ذلك وقبل أى يجيكب قكا واصكل لكه عطكاا
ماسس فرق ،الملتزل :،أنا ال أقكح إى صكاحب الالبيكرة مكامه مطلقكا وال كافكعر
مطلقككا لككعل هككح فككى مةزلكك ،لككيه المةككزلتيه ال مككامه وال كككافر .وعةككدما رفككض
أستاذا الحسه هذا الرأى فقاو واعتز إلى اسطحان ،مه اسطحانا المسجد يقرر
ما أءاا له على ءماع ،مه أصحاا الحسه فقكا الحسكه :اعتكز عةكا واصكل
فسمى هح وأصحاله لالملتزل ،ولالمةزل ،ليه المةزلتيه(.)2
نجككد أى رأى الملتزلكك ،ومككحقفهم مككه صككاحب الالبيككرة يختل ك ضمامككا عمككا
ذهب إليه الخحارج والشيل ،فت آرال ،فى أى الالتو عكه مرضالكب الالبيكرة ككاى
يمبل الصل الرالع مه الصح الخمس ،عةد الملتزل . ،وككاى يلتبكرا كبيكر مكه
المارخيه نقط ،البدا فى ضالحيه الملتزل ،ويتلخص فى أى مرضالب الالبيرة ليس
مامةا وال كافرا ولالةه فى مةزل ،ليه المةزلتيه .
وللل أو مشالل ،كتمي ،واءهت الملتزل ،هى صاحب الالبيرة وقد يذهب
القا ى عبد الجبار إلى القح ل ى صاحب الالبيرة له اسم ليه االسميه وحالم
ليه الحالميه ال يالكحى اسكمه اسكم الالكافر وال اسكمه اسكم المكامه وإنمكا يسكمى
()1

 .على عبد الفتاح المررلى :الفرا الالتمي ،اإلستمي( ،مدخل ..و راس )،ص .56وانظر:
Montgomery, Watt: Islamic philosophy and theology university of Edinburgh, 1964,
P. 44.
()2
الشهرستانر :الملل والةحل ءع 1ص.48
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فاسككقا فهككح لككيس مامةككا لةككاا علككى كبيرضككه كمككا أنككه أفدككل مككه الالككافر إلقككرارا
ل صح الديه مه عها ة وصتة و ككاة وآيرهكا .ولهكذا فكإى صكاحب الالبيكرة ال
يسمى مامةا لنكه يسكتحب لارضالالكه الالبيكرة الكذو والللكه واالسكتخفاف واإلهانك،
ولالةه يسمى فاسقا فى مةزل ،ليه المةزلتيه(.)1

ولهذا فقد اضفقت الملتزل ،على أى حا الفاسب فى مةزل ،ليه المةزلتيه ال
هح مامه وال ككافر وإى خكرج مكه الكدنيا قبكل أى يتكحا يالكحى مخلكدا فكى الةكار
ويسككمى فاسككقا فككاءرا مللحنككا أى أى مرضالككب الالبيككرة لالحنككه يشككبه المككامه فككى
عقيدضه وال يشبهه فى عمله ويشبه الالافر فى عمله وال يشبهه فى عقيدضه وضبلا
لهذا يالحى عذاله أقل مه عذاا الالافر(.)2
وعلككى ككحا هككذا يككرى القا ككى عبككد الجبككار أى هككذا المس ك ل ،عككرعي ،ال
مجا لللقل فيها لنها كتو فى مقا ير البحاا واللقاا وهذا ال يللم عقت فهح
حيه يحالم على مرضالب الالبيرة ل نه ال مامه وال كافر ءلكل الفسكب مةزلك ،ألالبك،
مستقل ،عه مةزلتكى اإليمكاى والالفكر أمكا مقكدار مكا يسكتحقه مكه ألكحاا أو عقكاا
فهى متروك ،هلل وحدا(.)3
فهةا نجد أى رأى الملتزلك ،يختلك عمكا ذهكب إليكه الخكحارج لكإقرارهم أى
صككاحب الالبيككرة كككافر فاسككب ويختل ك أيدككا عمككا أعككار إليككه المرءئكك ،فككى
ض ريحها ل ى صاحب الالبيرة مامه فاسب ولكيس ككافرا ولالكه الملتزلك ،وقفكت
محقفا وسطا حيه أقر ل ى صاحب الالبيرة فاسكب وفكى مةزلك ،لكيه المةكزلتيه
ال هح مامه وال هح كافر .ولاله إذا كاى المكر ككذلك فمكا هكح رأى أهكل السكة،ي
هل صكاحب الالبيكرة فكى نظكرهم مكامه أو ككافر أو فاسكبي وهكذا مانح كحه مكه
خت رأى أهل السة ،وهل يتفب رأى الخحارج ملهم أو ال ي
رأى أهل السة:،
كككاى لهككل السككة ،محق ك يختل ك ضمامككا عككه محق ك الخككحارج .ويككذكر لةككا
اإلسككفراييةر رأيهككم حككح مرضالككب الالبيككرة قككائت :كككاى ال ككحال ،والسككالقحى
وءميع أهل السة ،يقحلحى عه أهكل الالبكائر إنهكم مامةكحى لمكا فكيهم مكه االعتقكا
ال حي فاسقحى ع اة لما يقدمحى عليه مه المل ي ،وإى أفلالهم لالعدكاا
والجحارح ال ضةافى إيمانا فى قلحلهم (.)4

()1

القا ى عبد الجبار :عرح الصح الخمس ،ص.702 -701 697
()2
الم در السالب ص .140 -138وانظر:
D. B .Mackdonald: Development of Muslim Theology, Beirut, 1965, P. 138.
()3
القا ى عبد الجبار :الم در السالب ص.138
()4
اإلسفراييةر :التب ير فى الديه :نشر اهد الالحألرى مالتب ،الخانجى القاهرة 1372هع ص.73
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ف هل السة ،يروى أى مرضالكب الالبيكرة مكامه عكاص عليكه التحلك ،إلكى اهلل
فإى ضاا ضاا اهلل عليه وإى ما على مل كيته فهكح ضحكت مشكيئ ،اهلل إى عكاا
اهلل عفا عةه وأ خله الجة ،لتححيدا وإستمه وإى عاا عذله على قكدر الملاصكى
التككى مككا عليهككا ألككم يخككرج مككه الةككار للككد التطهيككر يخرءككه اهلل مككه الةككار إلككى
الجةك )1(،لقحلكه ضلكالىِ  :إنَ اللَوََ َع ْفِورُ َأنْ ُعشْو َركَ بِوَِ وَ َع ْفِورُ مَوا وُونَ ذَلِوكَ لِمَونْ
َعشَاءُ الةساا  .48وقحله ضلالىِ :إنْ َتجْتَنِبُوا كَبَا ِرَ مَا تُنْهَ ْونَ َُنَُْ ُكَفِورْ َُو ْن ُكمْ
سَيِئَا ِت ُكمْ وَ ُ ْدخِ ْل ُكمْ ُم ْدخَال كَرِعما .الةسكاا  .31وقحلكه ضلكالى :وَمَونْ َععْو ِ اللَوََ
وَ َرسُووولََُ وَعَ َتعَ ودَ حُ ودُو َو ُ ُع ْدخِلْ وَُ َووارا خَالِوودا فِيهَووا الةسككاا  .14وآيككر ذلككك مككه
اايككا القرمنيكك ،التككى اسككتد لهككا أهككل السككة ،ماكككديه أى مرضالككب الالبيككرة مككامه
فاسب ولالةه ال يخرج عه مكرة اإليمكاى ولالكه ذنحلكه وأخطائكه سكيلاقب عليهكا
فككى الككدنيا وااخككرة أى أى مقككدار مككا يسككتحقه مككه ألككحاا أو عقككاا فهككى ضرءككع
للمشيئ ،والقدرة اإللهي ،فهح وحدا الذى يقكدر ءكزاا مكا يفللكه اللبكد مكه ملكاص
وذنحا فحعيدا عةد اهلل سحاا فى الدنيا أو ااخرة أو كتهما ملا.
مه هةا يتبيه أى ما ذكرا أهكل السكة ،فكى ض كريحهم لك ى صكاحب الالبيكرة
ليس كافرا لل هح مامه فاسب قد يتفب مع ما ور لالالتاا والسة ،والتى استدلت
عليه للد مه اايا القرمني ،ويختل مع ما ذكرا سالقا الخكحارج والتكى أيكد
قحلها لك ى مرضالكب الالبيكرة ككافر فاسكب وهكذا يقح نكا إلكى أى نتسكاا  :هكل حالكم
ى لكه ألكى
الخحارج على مرضالب الالبيكرة لكالالفر مجكر ضبريكر لحالمهكم علكى علك ب
طالب لقبحله التحاليمي وهل الحالم عةدهم يخرج صاحب الالبيرة مكه اإليمكاىي أو
أى اللمككل عةككدهم لككيس ءككزاا مككه اإليمككاىي لملةككى هككل هةككات ضككت و لككيه اللمككل
واإليماى أو ال ضكت و ليةهمكاي وهكذا مكا نح كحه مكه خكت عر كةا لللتقك ،لكيه
اللمل واإليماى عةد الخحارج.

حالم مرضالب الالبيرة عةد أهل السةhttps://binbaz.org. ،

)(1
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المحور الثالث :العالقة بين العمل واإلعمان:
هل هناك تالْم بين العمل واإلعمان ُند الخوارج أم

تالْم بينهما؟

لقد أألار هكذا الجكح المشكححى ذو الطكالع السياسكى ءكدال يةيكا فلسكفيا حكح
مح حع اإلعموان(*) إذ أى ككل فريكب يرمكى آيكرا لكالالفر والخكروج عكه الكديه
ومفارقتككه لجماعكك ،المككامةيه .ف صككب التسككاؤ عككه اإليمككاى وحقيقتككه ومككه هككح
المككامه ومتككى يخككرج صككاحبه مككه اإليمككاىي وهككل هككح مجككر ض ككديب أو أنككه
يتدمه اللملي
لقد أ خل الخحارج اللمل فى اإليمكاى ليتسكةى لالكل فريكب أى يالفكر ااخكر
لحج ،أنه لم ي لشر اللمل وكاى وراا محق الخحارج مه اإليمكاى والحالكم
علككى مرضالككب الالبيككرة وافككع سياسككي ،فلقككد رأى الخككحارج مككا ارضالبككه الحالككاو
المحيحى مه سفك الدماا وأخذ أمحا المسلميه وارضالالهم الالبكائر مبكرر لتالفيكر
مرضالب الالبيرة لى اللمل اخل فى اإليماى وأى فاعل الالبيرة قكد أخكل لشكر
اللقد فى اإليماى فهح لذلك خارج عه اإليماى ومه هةا أعله الخكحارج مبكدأهم
فى ضالفير صاحب الالبيرة ليبرروا سياستهم فى الخروج على الحاكم الظالم(.)1
ولهذا أكد الخحارج أى اللمل ءزا مه اإليماى فليس اإليماى هح االعتقكا
وحدا فمه اعتقد لقلبه وعهد للسانه أى ال إله إال اهلل وأى محمكدا رسكح اهلل ألكم
لم ي لما أمكر اهلل لكه مكه صكحو وصكتة و ككاة وآيكر ذلكك وارضالكب الالبكائر
واءتككرح الملاصككى كككاى كككافرا ولككذلك قككد حالمككحا لككالالفر علككى عبمككاى وعلكىب
وملاوي ،وكل مه وافب الحالميه فى حالمهما ور ى لالتحاليم(.)2
(*)

اإليمكاى فكى اللرك ،هكح الت كديب وفكى الشكرع هكح الت كديب واإلقكرار والللكم وهكح إههكار الخدكحع والقبكح
للشريل .،فاإليماى اعتقا راس ال يقل فى قحضه عه اليقكيه ولالكه ال يمالكه نقلكه عكه طريكب البرهكاى فهكح يلتمكد
أساسا على البق ،وطم نية ،القلب أكبر مما يلتمد على الحجج اللقلي( ،انظر الملجم الفلسفى مجمع اللرك ،اللرليك،
ض دير  .إلراهيم مدكحر الهيئ ،اللام ،لشئحى المطالع الميريك ،القكاهرة 1399هكع1979 -و ص .29وانظكر
 .ءميككل صككليبا :الملجككم الفلسككفى ءككع 1ار الالتككاا اللبةككانى ليككرو  -لبةككاى 1982و ص .186وانظككر أيدككا
.مككرا وهبكك :،الملجككم الفلسككفر  3ار قبككاا للطباعكك ،والةشككر والتح يككع القككاهرة 1998و ص .)131فمككه
اعتقد وعهد وعمل فهح مامه آير عات وال مرضاا ومه اعتقد وعكهد ولكم يلمكل فهكح فاسكب ومكه عكهد وعمكل
ولم يلتقد فهح مةافب (انظر الجرءكانر :التلريفكا ملجكم ف لسكفى فقهكى لركحيى ضحقيكب  .عبكد المكةلم الحفةكى
ار الرعكككا القكككاهرة 1991و .وانظكككر .عبكككد المكككةلم الحفةكككى :الملجكككم الفلسكككفى  1الكككدار الشكككرقي ،القكككاهرة
1410هع1990 -و ص.)37
()1
 .علككى عبككد الفتككاح المررلككى :الفككرا الالتميكك ،اإلسككتمي( ،مككدخل و راسكك )،ص .57 -56وانظككر العككلر :
أصح أهل السة ،والجماع ،المسماة لرسال ،أهل البرر ضحقيب  .محمد السيد الجليةكد نشكر المالتبك ،ال هريك،
القاهرة 1407هع1987 -و ص 97هامش (.)2
()2
الجحيةر :اإلرعا إلى قحاطع ال ل ،فى أصح االعتقكا حققكه وعلكب عليكه وقكدو لكه  .محمكد يحسك محسكى وعلكى عبكد
المةلم عبد الحميد مالتبك ،الخكانجى للةشكر القكاهرة 1950 -1369و ص .396وانظكر . :عبكد الحالكيم للبكع :أ ا الملتزلك،
إلى نهاي ،القرى الرالع الهجر ار نهد ،م ر للطبع والةشر القاهرة 1979و ص.41
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ولهذا ع بد الخحارج اللمل ءكزا مكه اإليمكاى لكل همكا متت مكاى فكت إيمكاى
عةككدهم وى عمككل وال عمككل وى إيمككاى فاإليمككاى عةككدهم يتمبككل فككى االعتقككا
لالقلب واإلقرار لاللساى وهما مرضبطاى لاللمل وهذا يتفب مع ماذهب إليه الشيل،
والملتزل ،ليةما يختل عما ذهب إليه المرءئ ،التى لكم ضجلكل اللمكل ءكزاا مكه
اإليماى.
فالشيل ،يذهبحى مذهبا مخكر فيقكرروى أى االعتكراف لاإلمكاو والطاعك ،لكه
ءزا مه اإليماى ويحالمحى لخط مه يةالرا ويخرج عليه ويذهب للدهم إلكى
الحالم لالفرا ولذلك حالمحا لالفر ال كحال ،الكذيه لكايلحا ألكا لالكر وضرككحا عليكا
لى عليا فى نظرهم هح اإلماو البالت لالةص.
أما المرءئ ،فقد و لت مفهحما خاصا لحقيق ،اإليمكاى وهكذا المفهكحو ال
يدخل اللمل فى ءكحهر اإليمكاى وال يلدونكه ءكزاا مةكه فهكم يقكرروى أى اللمكل
ليس ءزاا مكه اإليمكاى وأى االعتكراف لاإلمكاو لكيس ككذلك ءكزاا مكه اإليمكاى
وإنما اإليماى هح الت ديب واالعتقا لالقلب فقك وعلكى ذلكك فمرضالكب الالبيكرة
عةكدهم لكيس لالكافر وإنمكا هكح مكامه محككح أمكرا إلكى اهلل ضلكالى واليحالمكحى
على أحد لالالفر أو الخط ف مر الجميع مر و إلى اهلل سبحانه وضلالى(.)1
فقد أخرءت المرءئ ،اللمل مه اإليماى وف لت ليةهما فاللمكل هكح عمكل
الجككحارح واإليمككاى هككح ض ككديب القلككب وارضال كاا الككذنحا فككى رأيهككم ال يهككدو
اللقيدة وال يخرج اإلنساى مه حظيرة اإليماى لل يجلكل صكاحبه فاسكقا سكيتحلى
اهلل حساله وعقاله .فالمرءئ ،كما رأيةا أنهم يرآبحى فكى السكتم ،وأى الخكروج
على الحاكم يا ى إلى فتة ،ضزعزع ستم ،المجتمكع فقكالحا للكدو خكروج مرضالكب
الالبيرة عه اإليماى( .)2وقالحا :اإليماى قح وعقد فت يدر مع اإليماى مل ي،
كما ال يةفع مع الالفر طاع.)3(،
ولهذا اختلفت الخكحارج مكع المرءئك ،حيةمكا ف كلت لكيه اللمكل واإليمكاى
ولنهم ذهبحا إلى القح ل ى مرضالب الالبيرة مع فجكحرا وفسكقه فهكح مكامه وأى
اإليماى هح الملرف ،لاهلل ورسله فمه عرف أى ال إله إال اهلل وأى محمدا رسكح
اهلل فهح مامه .فهم ال يلتبروى الفلا الظاهرة مه صتة وصكحو وحكج وءهكا
عرطا ل يماى وحجتهم فى ذلك أى القرمى نز لاللرك ،اللرليك ،وفكى هكذا اللرك،
لفظ ،إيماى يلةى اللقيدة أو الت ديب .أما الفلا التى يقحو لها اإلنساى لحاسكط،
ءسككمه ال ضككدعى إيمانككا واعتقككا ا فاإليمككاى عةككدهم هككح الت ككديب ال الفلككا وال
()1

 .عبد الحاليم للبع :المرءع السالب ص.41 40
()2
 .على عبد الفتاح المررلى :المرءع السالب ص.57 56
()3
الشهرستانى :نهاي ،اإلقداو فى علم الالتو حررا وصححه ألفر ءيحو مالتب ،المتةبى القاهرة .

ص.471
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الحركككا الظككاهرة وأولئككك يبككدو مككه هككاهر قككحلهم إنككه ال يدككر مككع اإليمككاى
مل ي ،كما ال يةفكع مكع الالفكر طاعك ،أنكه فكى يكحو القيامك ،ال يالكحى فرقكا لكيه
المذنب والمطيع والمرضالب والتقى واللاصى والحلى(.)1
ومه أءل هذا هاءم الخحارج المرءئ ،فى قحلهم هذا لنه قح خط ولليكد
عه ال حاا ومخال لظاهر الشريل ،والة كحص القرمنيك .،ونتيجك ،لهكذا ذككر
اله حزو أى قح المرءئ ،هذا هح خروج عه القرمى والسكة ،الةبحيكع ،لنكه ال
ي در عه علكم أو ملرفك ،ويالكحى إللكيس علكى حكد عمهكم مامةكا لنكه عكارف
لرلككه ولككم يالككه يجهلككه إذ قككا  :رَّبِ فَوأَ ْكِرْ ِى إِلَووى عَو ْومِ عُ ْبعَثُووونَ .الحجككر .36
وقا  :رَّبِ بِمَا َأغْوَعْتَنِ  الححجر  .39وقكا وَألغْووِعَنَ ُهمْ َأجْ َمعِوينَ الحجكر
 . 39فإلليس لم ياله يجهل رله فى هذا القحا إنه عارف لاهلل ضلالى ولمتئالتكه
ولرسله ولالبلث فهل نستطيع أى نقح إى إلليس كاى مامةا .وأيدا قد نص اهلل
ضلالى على أى اليهح والة ارى يلرفحى الةبى ( )كما يلرفحى ألةااهم وأنهم
يجدونه مالتحلا عةدهم فى التحراة واإلنجيل فقا ضلالى :فَنِ َ ُهمْ ُع َكنِبُو َكَ وََل ِكنَ
حدُونَ.)2(
جَ
الكَالِمِينَ بِآَعَا"ِ اللََِ َع ْ
ولقككد وافقككت الملتزلكك ،الخككحارج فككى ر هككا علككى المرءئكك ،وكككل مككه أنالككر
الترال ليه اللمل واإليمكاى وذككروا أى هةكات ألتألك ،عةاصكر متت مك ،ل يمكاى
وهكى :اإلقكرار لاللسكاى واالعتقكا لالقلككب واللمكل ولكدونهم ال ي ك اإليمككاى.
فاللمل واإليماى ليةهما عتق ،ضت و وال انف ا ليةهما فت عمل وى إيماى وال
إيماى وى عمل.
ولككذلك ضككرى الملتزلكك ،أى المككامه ال يسككمى مامةككا إال لاعككتراله لاإليمككاى
فاإليمكاى يتحقكب لك اا الطاعكا الفكرائض مةهكا والةحافكل واءتةكاا المقبحكا .
ولهككذا فهككى ضككرى أى هةككات ألتألكك ،عةاصككر متت مكك ،ل يمككاى وهككر :الملرفكك،
والقح واللمل.
فسككبيل الملرفكك ،هككح االعتقككا لالقلككب والقككح هككح اإلقككرار لاللسككاى أمككا
اللة ر البالث فهكح اللمكل لالعدكاا لى الكذى ياككد اللة كريه السكالقيه هكح
اللمل إذ ال فائدة مه االعتقكا واإلقكرار مكا لكم يتحقكب ذلكك فكى التطبيكب اللملكى
لحصفه مليارا أختقيا(.)3

()1

اله حزو :الف ل فى الملل والهحاا والةحل ءع 3ص.192 -188
()2
الم در السالب ص .189 -188وانظر  .سهير فدل اهلل ألح وافي :،فلسف ،اللمل فى اإلستو ص.36
()3
القا ى عبد الجبار :عكرح الصكح الخمسك ،ص . 707وانظكر  .عبكد السكتار الكراوى :اللقكل والحريك ( ،راسك ،فكى فالكر
القا ى عبد الجبار الملتزلى)  1الماسس ،اللرلي ،للدراسا والةشر ليرو 1400هع1980 -و ص.376
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وعلكككى هكككذا فالملتزلككك ،والخكككحارج ياككككداى علكككى هكككذا اللةاصكككر البتألككك،
وضت مها لنه ال يماله أى يالحى هةكات اعتقكا لالقلكب وى إقكرار لاللسكاى و وى
عمككل وال يمالككه أى يالككحى هةككات اعتقككا وإقككرار لاللسككاى وى عمككل فككت يمالككه
إآفا عة ر عكه لكاقى اللة كريه لكل اللكد مكه اءتمكاع اللةاصكر البتألك ،ملكا
اإليماى.
وضت مها ضت و رورى لالى ي
ولال ه هكل يتفكب رأى الخكحارج والملتزلك ،مكع رأى أهكل السكة ،أو أى أهكل
السة ،ض خذ وءه ،نظر ضخال الخحارج والملتزل،ي وهذا ما يجللةا نتساا :
هل العمل جزء من اإلعمان ُند أهل السنة أم ليس جزءا من اإلعمان؟
اضفب أهل السة ،على أى اللمل عر فى كما اإليماى فالذى يةبع إيمانكه
القلبكى لاللمككل ال كال فقككد ح كل ضمككاو اإليمكاى والككذى ضكرت العمككا كسككت أو
آفل ،مه آير إنالار لها واعترا عليها فقد فح على نفسه كما اإليماى لى
اإليماى فى اللر ،هح مطلب الت ديب وفى الشرع هح الت ديب القلبى وقد لت
اايا القرمني ،على أى اإليماى آير اللمل لقحله ضلالى :وَاَلنِعنَ آَمَنُووا َوَُمِلُووا
الَِوواِلحَا"ِ ُكَلِوفُ َفْسووا إِ ُوسْوعَهَا أُولَئِوكَ َأصْوحَاّبُ ا ْلجَنَوةِ هُومْ فِيهَووا خَالِودُونَ
العراف  .42وقحله ضلالى  :وَ َبشِورِ الَونِعنَ آَمَنُووا َوَُمِلُووا الَِواِلحَا"ِ َأنَ لَهُومْ
جَنَووا" َتجْ ورِى مِ ونْ َتحْتِهَووا األ ْهَووارُ البقككرة  .25وقحلككه ضلككالىِ :إنَ الَ ونِعنَ آَمَنُوووا
وَاَلنِعنَ هَاجَرُوا َوجَا َهدُوا فِى سَبِيلِ اللََِ أُولَئِوكَ عَ ْرجُوونَ َرحْمَوةَ اللَوَِ وَاللَوَُ غَفُوورٌ
َرحِيمٌ البقرة  . 218فهذا اايا وآيرها ضد عةد أهكل السكة ،علكى أى اإليمكاى
مراير لللمل مع كحى اللمل عرطا لالما اإليماى(.)1
وعلى ذلك استد أهل السة ،علكى أى الكذى يتكرت اللمكل أو يك ضى لالالبكائر
مه آير استحت لهكا وال ملانكدة للشكرع لحيكث يالكحى ذلكك عتمك ،علكى ضالذيبكه
وءحح ا لل كاى ذلك لدافع الرفل ،أو آلبك ،الشكهحة فإنكه ال يالكحى ككافرا مسكتحقا
للخلح فى الةار لل يالحى قكد فكح علكى نفسكه كمكا اإليمكاى فهكح مكامه لبقكاا
أصل اإليماى فى قلبه مع كحنه عاصيا لترت اللمل أو ارضالكاا الالبيكرة( .)2وهكذا
يتفب مع رأى العلر فالعلرى فى مس ل ،اإليماى يتفكب مكع رأى أهكل السكة،
والجماعككك ،فكككى أى اإليمكككاى ذو أرككككاى ألتألككك ،هكككى الت كككديب لالقلكككب واإلقكككرار
لاللساى واللمل فالفاسب عةد العلرى مامه لإيمانه فاسب لفسقه وكبيرضه(.)3
()1

العلرى :اللمع فى الر على أهل الزي والبدع صححه وقدو له وعلب عليه  .حمكح ة آرالك ،نشكر المالتبك،
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()2
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العلرى :الم در السالب ص .124 123وانظر:
()3
 .ءت محسى :نش ة العلري ،وضطحرها  1ار الالتاا اللبةانى -ليرو 1975 -و ص.265
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وقككد أءمككع أهككل السككة ،علككى أى اإلنسككاى لككح صككدا لقلبككه وأقككر للسككانه
وامتةع عه اللمل لجحارحه فهح عاص هلل ولرسحله مسكتحب الحعيكد  .فلمكل
اإلنسككاى هككح ضلبيككر عككه صككدا اإليمككاى وصككحرة لككه ولككذلك كككاى اللمككل ركةككا
أساسيا مكه عقيكدة المسكلم وفريدكته وفدكيلته ومكه الحاءكب التمسكك لكه  .فكت
ختف إذى ليه أهل السة ،ءميلا فر أى اهلل أرا مه اإلنساى اللمل ال ال الذى
هككح أسككاس اللقيككدة ومككه أحبككه اهلل وفقككه لهككذا اللمككل وأعانككه علككى اكتسككاله
()1
وضحقيقه لية ل حاله فر الدنيا ويةا البحاا فر ااخرة .
ولهذا يرى أهل السة ،أى اإليمكاى هكح الت كديب لالقلكب واللسكاى حتكى إذا
ارضالب اإلنساى مل ي ،فإنها ال ضجلله كافرا لكل مامةكا مخطئكا وأنهكا الضخرءكه
مه مرة المامةيه فالمامه مامه لإيمانه عاص لمل يته فاسكب لفسكقه أمكا
القح ل نه ال مامه وال كافر ف مر يرفده أهل السة.)2(،
يتبيه مه هذا أى أهل السة ،فر مس ل ،اإليماى ءللكت اللمكل عكرطا لالمكا
اإليماى لى مكه ضكرت اللمكل قكد فكح علكى نفسكه كمكا اإليمكاى وهكذا يلةكى
عةككدهم أى اللمككل ءككزاا مككه اإليمككاى ولالتككالى يككد علككى الككتت و الدككرورى
ليةهما .وهذا ما أيدا الخكحارج والتكى عك بد اللمكل ءكزاا مكه اإليمكاى ال يةف كل
عةه ألدا فهى أقكر لكتت و اللةاصكر البتألك ،وهكى :اللمكل واإلقكرار لاللسكاى
واالعتقكا لالقلكب مبلمكا أقككر لكذلك الملتزلك ،والتكى اعتبككر أنكه ال فائكدة مككه
الت ديب لالقلب واإلقرار لاللساى ما لم يتحقب اللمكل أى التطبيكب اللملكى الكذى
يرل ليه اللمل واإليماى رلطا روريا متت ما.
هالذا فمه ضرت عيئا مه الطاعا فلت كاى أو قحال خرج مه اإليماى عةكد
الملتزلكك ،ولككم يككدخل فككى الالفككر لككل وقككع فككى مرضبكك ،ليةهمككا يسككمحنها مةزلكك ،لككيه
المةككزلتيه وعةككد الحسككه الب ككرى مةككافب يظهككر اإليمككاى وأعمالككه ضللككه ذلككك
وضالش قلبه وعةد المرءئ ،مامه ال يخرج عه مرة اإليماى مر و أمرا إلى
اهلل ضلالى وعةد الخحارج خل فى الالفر لى مكه ضكرت عكيئا مكه الطاعكا كفكر
عةدهم ليةما عةد أهل السة ،لم يخرج مه اإليماى لبقكاا أصكل اإليمكاى فكر قلبكه
ولالةه ناقص اإليماى.

()1

 .سهير فدل اهلل ألح وافي : ،فلسف ،اللمل فى اإلستو ص. 34 33
()2
القا ى عبد الجبار :عرح الصح الخمس ،ص .709وانظر  .في ل لدير عحى :علم الالتو ومدارسه ص.267
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الخاتمـة
يماله إءما أهم نتائج البحث فى الةقا ااضي:،
-1

أكد الخحارج علكى أى اإلمامك ،قدكي ،م كلحي ،ضتللكب لالم كال التكى ضهكم
الخلب فتترت إلى اختيار المسلميه وأى المك ،واءكب عليهكا االنقيكا إلمكاو
عا يقكيم أحالكاو اهلل ويسحسكهم ل حالكاو الشكريل ،التكى أضكى لهكا رسكح اهلل
( ) حاعكككا الةجكككدا مكككه الخكككحارج فكككإنهم قكككالحا :ال يلكككزو الةكككاس فكككر
اإلمام ،وإنما عليهم أى يتلاطحا الحب فيما ليةهم .وللل نظرة الةجدا مه
الخحارج آيكر واقليك ،لنكه اللكد مكه حكاكم يقكيم حكدو اهلل وأحالامكه ولكح
ضكرت الةككاس وعك نهم الختلفككحا فككى ذلكك والخككحارج هككدفهم اللكاو هككح إقامكك،
حدو الديه وال يخفى ور السلط ،فى ضحقيب ذلكك ولهكذا علكب الخكحارج
أهمي ،كبرى على اإلمام ،ورأوا فى صتحها صتحا لألمك ،وفكى فسكا ها
فسا ا لألم.،

-2

اضفقت الشيل ،مع الخحارج فى وءحا اإلمام ،ولالةها اختلفت ملها فى أى
اإلمام ،يجب أى ضالحى لالةص والتلييه فالشيل ،اعتبروا أى اإلمام ،ليست
قدي ،م لحي ،لل هى قدي ،مه أصح الديه أى ضتللكب ل صكح اللقيكدة
اإلستمي ،وال يجح لةبى أو رسح إآفا هذا القدكي ،وال يفكح القيكاو
لهكا إلكى ءمهكحر المسككلميه لكل يجكب عليكه أى يلككيه اإلمكاو ويكةص عليككه
فتلييه اإلماو للخلب أمكر واءكب لالدكرورة وهكذا الحءكحا مايكد لطريكب
الشرع وفى مقالل هذا ذهب الخحارج إلى أى اإلمام ،يةبرى أى ضالحى عه
طريب االختيار الحر المباعر ذلك االختيار الذى ال يلتمد على اللاطف ،أو
الميل أو الهحى لل يلتمد على اللقل أى يلتمد على اختيار الرءل الالك ا
أيا كانت هحي ،هذا الرءل.

-3

ضبيه أى المرءئ ،اختلفت مع الخكحارج فكى عكدو قبحلهكا التحالكيم فكإى ملظكم
المرءئكك ،يايككدوى عليككا ( )فككى قبحلككه التحالككيم لنككه كككاى يبرككى مككه ذلككك
ضجةب سفك ماا المسلميه ورآب ،مةه فى وحكدة صكفهم .ولكم يالكه محقفكه
هذا على حساا الديه كما عمت الخحارج ومكه سكار علكى رلهكا .وللكل
الخحارج لدكيب أفقهكم عكدبوا أى التحالكيم آيكر ءكائز عكرعا وأى االءتهكا
لالرأى كفر لنهم يروى أى عليا إذا كاى قد قبل التحاليم فإنه لم يخرج فى
هذا عه كحنه مجتهدا لالرأى فهم مخطئحى فكى هكذا لى المجتهكد لكالرأى
حتى إذا أخط ال يالحى كافرا لل إنه يباا علكى اءتهكا ا مكا او لكم يتجكاو
حدو الشريل ،هذا فدت عه أى التحاليم ءائز عرعا.
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-4

انطتقك ا ممككا سككبب فككإى فالككرة اإلمامكك ،عةككد الملتزلكك ،قككد ضختلك عككه فالككرة
الخككحارج فةجككد الملتزلكك ،ضةالككر أى يالككحى اإلمككاو وسككيل ،لملرفكك ،الشككريل،
لنهككم يككذهبحى إلككى أى الشككريل ،ضلككرف مككه الالتككاا والسككة ،واإلءمككاع
واالءتها والقياس وذلك متفب ضماو االضفكاا مكع نزعتهكا اللقليك ،وعلكى
حا هذا المفهحو ولةاا علكى نزعتهكا فكإى ور اإلمكاو عةكد الملتزلك ،هكح
فككى المقككاو الو ور سياسككى حيككث يقككحو اإلمككاو لككالحقحف علككى الحالكك،
االقت ككا ي ،والحرليكك ،والسياسككي ،أمككا عككه صككلته لالككديه فككإى ورا عةككد
الملتزلكك ،لككيس إال ضةفيككذ حككدو اهلل فحسككب أمككا التحككريم والتحليككل ف ك مر ال
يخص اإلماو وإنما يةبرى أى يلرف مه الةص القرمنى.

-5

ألبكككت أى صكككحرة الخكككحارج ضختلكك فكككى عقائكككد أهكككل السكككة ،فقكككد أخطك ك وا
لتالفيكككرهم عليكككا وآيكككرا مكككه كبكككار صكككحال ،الةبكككى ( )ألكككم لتالفيكككرهم
لمخالفيهم لارضالاا الذنحا فإى ضالفير المسلم اللا ى لشكبه ،كفكر لكيس مكه
المسائل الهية ،فى الديه فما المكر إذى لتالفيكر صكحال ،الةبكى مكع مكا ور
فككى حقهككم ءميلككا مككه الة ككحص البالتكك ،والخبككار الماكككدة التككى ضشككهد لهككم
لالما اإليماى .ولاله الخحارج كما قيل لم يالحنحا مببتيه فكى أمكر يكةهم أو
متفقهيه فى كيفي ،استةبا أحالامه فجاا أحالامهم التى أطلقحهكا لكالتالفير
أحالاما ءزافي ،ال ضستةد إلى عها ة نص وال ضتفب مع حالم عقل إنمكا هكى
صا رة عه يب أفب ومه ذلك يتد مدى خط الخكحارج فكى ضالفيكرهم
عبماى وعليا ر ى اهلل عةهما.

-6

ضبككيه أى مسككلك التالفيككر عةككد الخككحارج لككم يالككه مسككلالا علميككا لحتككا قككا إليككه
الالتككاا والسككة ،وإنمككا كككاى مسككلالا قككا إليككه الحماسكك ،الزائككدة وهككروف
الحرا .ف و مه التدع القح لالفكر أصكحاا الالبكائر هكم الخكحارج وككاى
كتمهم ونقدهم فى لدايته مسكلطا علكى الحالكاو الكذيه وقلكت مكةهم ملاصكى
استحقحا الالفر لسببها مكه وءهك ،نظكرهم فالفكر الخكحارج الحالكاو أوال ألكم
عممحا القكح لكالتالفير علكى أصكحاا الالبكائر إذ حالمكحا لالفكر مكه ر كى
لالتحاليم لحصفه كبيرة فكى نظكرهم .وال عكك أى هكذا المحقك المتشكد مكه
قبككل الخككحارج لالككل فرقهككا يككد علككى أى الخككحارج مخطئكك ،فككى ضقككديرها
ل احب الالبيرة حيه أخرءته مه حد اإليماى إلى حد الالفر .فللشرت ملةى
مختل ك ال يةطبككب علككى مرضالككب الالبيككرة وهككذا يككد علككى لط كتى حجيكك،
الخحارج.

-7

فى حا مكا سكبب أخكذ المرءئك ،وءهك ،نظكر أخكرى مختلفك ،ضمامكا إ اا
ضشد الخحارج وضل بهم فالانت حرك ،المرءئ ،فى مقالل حرك ،الخحارج
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التككى امككتأل أفالارهككا لالتل ككب وضالفيككر الجماعكك ،ف رءك المرءئكك ،الحالككم
على الل اة وقالحا إنةا ال نخرج أحد مه اإليماى وعدبوا صاحب الالبيرة
مامةا ولقد كاى الهدف الساسى مه إرءاا الحالم على الل اة والمذنبيه
هح أى ال يجللحا الةاس يتباعدوى لل يساعدوى الةاس على أى يليشحا ملا
وءهكككا لحءكككه فيلامكككل صكككاحب الالبيكككرة كمكككامه ومكككه ءماعككك ،المكككامةيه
الحقيقييه وأى ارهم ار إيماى ال ار كفر كما قالت الخحارج.
 -8لقد ضرااى لةا أى محق أهل السة ،يختل ضماما مع محقك الخكحارج حكيه
كفر الخحارج صاحب الالبيرة ويتفب مع المرءئك ،التكى لكم ضخرءكه عكه
مرة اإليمكاى ف هكل السكة ،ي كرححى لك ى أصكحاا الالبكائر مامةكحى لمكا
فيهم مه االعتقا ال حي وفاسقحى ع اة لما يقدمحى مه المل ي ،وأى
أفلالهم لالعداا والجحارح ال ضةكافى إيمانكا فكى قلكحلهم فمرضالكب الالبيكرة
عةدهم مامه عاص عليه التحل ،إلى اهلل فإى ما على مل يته فهح ضحت
مشيئ ،اهلل إى عاا اهلل عفا عةه وأ خله الجة ،لتححيكدا وإسكتمه وإى عكاا
عذله على قدر الملاصى التى ما عليها.
 -9للل ما سبب يخال ما صرح له الملتزل ،والتكى عكدب مرضالكب الالبيكرة ال
مامه وال كافر لل هح فى مةزل ،ليه المةزلتيه ولاله مقدار مكا يسكتحقه
مه ألحاا أو عقاا فهى متروك ،هلل وحدا وعكدبوا هكذا المسك ل ،عكرعي ،ال
مجا لللقل فيها لنها كتو فى البحاا واللقاا وهذا ال يللم عقت.
 -10أكد الخحارج على أى اللمل ءزا مه اإليماى فت إيماى عةدهم وى عمل
وال عمككل وى إيمككاى فهةككات ضككت و ليةهمككا .ولهككذا اختلفككت الخككحارج مككع
المرءئكك ،حيةمككا ف ككلت لككيه اللمككل واإليمككاى فالمرءئكك ،و ككلت مفهحمككا
خاصا لحقيق ،اإليماى وهذا المفهحو ال يدخل اللمل فى ءحهر اإليماى وال
يلدونه ءزاا مةه فاإليماى عةكدهم هكح الت كديب ال الفلكا والالحرككا
الظاهرة .ومه أءل هذا هاءم الخكحارج المرءئك ،فكى قكحلهم هكذا لنكه قكح
خط ولليد عكه ال كحاا ومخكال لظكاهر الشكريل ،والة كحص القرمنيك.،
وقد يتفب رأى الخكحارج مكع الملتزلك ،والتكى ضاككد ضكت و اللةاصكر البتألك،
وهككى االعتقككا لالقلككب واإلقككرار لاللسككاى واللمككل إذ ال فائككدة مككه االعتقككا
واإلقرار ما لم يتحقب ذلك فى التطبيب اللملى لحصفه مليارا أختقيا.
 -11انتهككى اضفككاا أهككل السككة ،فككر مسك ل ،اإليمككاى علككى أى اللمككل عككرطا لالمككا
اإليماى لى مه ضكرت اللمكل قكد فكح علكى نفسكه كمكا اإليمكاى وعلكى
ذلك استد أهل السة ،على أى الذى يترت اللمل أو ي ضى لالالبائر مكه آيكر
استحت لهكا وال ملانكدة للشكرع لكل لكدافع الرفلك ،أو آلبك ،الشكهحة فإنكه ال
يالحى كافرا مستحقا للخلح فى الةار لكل يالكحى قكد فكح علكى نفسكه كمكا
اإليماى فهح مامه لبقكاا أصكل اإليمكاى فكى قلبكه مكع كحنكه عاصكى لترككه
اللمل أو ارضالاا الالبيرة.
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المِاور والمراجع
أو  :المِاور والمراجع العربية:
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 2مزيككدة ومةقحكك،

 .إلككراهيم محمككد صككقر :راسككا فككى علككم الالككتو
مالتب ،ار الللم القاهرة 2004و.
الككه حككزو :الصككح والفككروع لككاا اخككتتف الةككاس فككى الحعيككد ضحقيككب
وضلليكككب  .محمكككد عكككاط اللراقكككى و  .سكككهير فدكككل اهلل ألكككح وافيككك،
و .إلكككراهيم إلكككراهيم هكككت ءكككع 1 2ار الةهدككك ،اللرليككك ،القكككاهرة
1978و.
الككه حككزو :الف ككل فككى الملككل والهككحاا والةحككل ءككع 2 4ار الملرفكك،
للطباع ،والةشر ليرو  -لبةاى 1975و.
الككه خلككدوى :المقدمكك ،ضحقيككب  .علككى عبككد الحاحككد وافككى  1القككاهرة
1960و.
 .ألح الحفا التفتكا انى :علكم الالكتو وللكض مشكالتضه ار البقافك ،للطباعك،
والةشر القاهرة 1979و.
ألح محمد له محسى الةحلختى :فرا الشيل ،استانبح 1931و.
اإلسككفراييةر :التب ككير فككى الككديه نشككر اهككد الالككحألرى مالتبكك ،الخككانجى
القاهرة 1372هع.
العلرى :أصح أهل السة ،والجماع ،المسماة لرسال ،أهل البرر ضحقيكب .
محمد السيد الجليةد نشر المالتب ،ال هري ،القاهرة 1407هع1987 -و.
العلرى :اللمع فى الر على أهل الزي والبكدع صكححه وقكدو لكه وعلكب
عليه  .حمح ة آرال ،نشر المالتب ،ال هري ،للتراث . .
العككلرى :مقككاال اإلسككتمييه واخككتتف الم ككليه ضحقيككب محمككد محيككى
الديه عبد الحميد ءع 1 1مالتب ،الةهد ،الم ري ،القاهرة 1963و.
اإلماو محمد ألكح هكرة :ضكاري المكذاهب اإلسكتمي( ،فكى السياسك ،واللقائكد
وضاري المذاهب الفقهي )،ار الفالر اللرلى للطباع ،والةشر القاهرة.
الجحيةر :اإلرعا إلى قحاطع ال ل ،فى أصح االعتقا حققه وعلكب عليكه
وقككدو لككه  .محمككد يحسك محسككى وعلككى عبككد المككةلم عبككد الحميككد مالتبكك،
الخانجى للةشر القاهرة 1369هع1950 -و.
الشهرستانى :الملل والةحل ضحقيب محمد سيد كيتنكى ءكع 1ار الملرفك،
للطباع ،والةشر ليرو – لبةاى 1400هع1980 -و.
الشهرستانى :نهاي ،اإلقكداو فكى علكم الالكتو حكررا وصكححه ألفكر ءيكحو
مالتب ،المتةبى القاهرة . .
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القا ككى عبككد الجبككار :المخت كككر فككى أصككح الكككديه ككمه رسككائل اللكككد
والتححيكككد راسككك ،وضحقيكككب  .محمكككد عمكككارة ءكككع 1ار الهك كت القكككاهرة
1971و.
القا ككى عبككد الجبككار :عككرح الصككح الخمسكك ،ضلليككب اإلمككاو أحمككد لككه
الحسيه له ألكى هاعكم ضحقيكب وضقكديم  .عبكد الالكريم عبمكاى  2مالتبك،
وهب ،للةشر القاهرة 1408هع1988 -و.
المسلح ى :مكروج الكذهب وملكا ى الجكحهر ءكع 3ار التكراث القكاهرة
1346هع.
لاليككر لك ه سككليد أعحعككت :راسككا إسككتمي ،فككى الصككح اإللا ككي ،نشككر
مالتب ،وهب 3 ،القاهرة 1408هع1988 -و.
 .ءككت محسككى :نشك ة العككلري ،وضطحرهككا  1ار الالتككاا اللبةككانى –
ليرو 1975و.
حةا الفاخحرى وخليل الجر :ضاري الفلسف ،اللرلي 2 ،ماسس ،أ.لدراى
للطباع ،والةشر ليرو  -لبةاى 1963و.
 .سهير فدل اهلل ألح وافي :،فلسف ،اللمل فكى اإلسكتو ار الالتكاا للةشكر
والتح يع القاهرة 1986و.
 .عكككامر الةجكككار :الخكككحارج عقيكككدة وفالكككرا وفلسكككف ،ار الملكككارف 4
القاهرة 1994و.
 .عبد الحالكيم للبكع :أ ا الملتزلك ،إلكى نهايك ،القكرى الرالكع الهجكرى ار
نهد ،م ر للطبع والةشر القاهرة 1979و.
 .عبد الستار الراوى :اللقل والحري ( ،راس ،فى فالر القا ى عبكدالجبار
الملتزلى)  1الماسس ،اللرليك ،للدراسكا والةشكر ليكرو 1400هكع-
1980و.
عبد القا ر البردا ى :أصح الديه  1مالتب ،المبةى لردا 1346هع.
 .على عبد الفتاح المررلى :الفرا الالتمي ،اإلستمي( ،مكدخل ..و راسك)،
 2مالتب ،وهب ،للةشر القاهرة 1415هع1995 -و.
 .في كل لككدير عككحى :علككم الالككتو ومدارسكه مالتبكك ،سككليد رأفككت للطباعكك،
والةشر القاهرة 1987و.
محمد ر ا المظفر :عقائد اإلمامي ،القاهرة 1381هع.
 .محمد صال السيد :علم الالتو ءامل ،المةيا 1982و.
م طفى حلمى :الخحارج مطبل ،التقدو ار الن ار القاهرة 1977و.
 .يحيكى هحيككدى :راسككا فككى علكم الالككتو والفلسككف ،اإلسككتمي 3 ،ار
البقاف ،للةشر والتح يع القاهرة 2002و.
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ثا يا :المعاجم العربية:
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الجرءانى :التلريفكا ملجكم فلسكفى فقهكى لركحى ضحقيكب  .عبكدالمةلم
الحفةى ار الرعا القاهرة 1991و.
الملجم الفلسفى مجمكع اللرك ،اللرليك ،ض كدير  .إلكراهيم مكدكحر الهيئك،
اللام ،لشئحى المطالع الميري ،القاهرة 1399هع1979 -و.
 .ءميككل صككليبا :الملجككم الفلسككفى ءككع 1ار الالتككاا اللبةككانى ليككرو -
لبةاى 1982و.
 .عبككد المككةلم الحفةككى :الملجككم الفلسككفى  1الككدار الشككرقي ،القككاهرة
1410هع1990 -و.
 .مرا وهب :،الملجم الفلسفى  3ار قباا للطباعك ،والةشكر والتح يكع
القاهرة 1998و.

ثالثا :المراجع األجنبية:
37- Macdonald, D. B: Development of Muslim Theology,
Beirut, 1965.
38- Watt, Montgomery: Islamic Philosophy and Theology,
University of Edinburgh,1964.
رابعا :المعلوما" المستقاة من شبكة المعلوما":
39- https://binbaz.org.
40- https://ilmualkalam Blogspot.com.
41- https://reseach Rafed.net.
42- www.alagidah.com.
43- www.alukah.net.
44- www.aslein.net
45- www.muslimatonline.com.
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