


مذهب اخلوارج، وهم الذين يكفـرون املسـلمني بالكبـائر،    من شر املذاهب وأخبثها
ويستحلون دماءهم، والذين ينكرون على والة األمر بالسالح، وقد أخرب عنهم النيب صـلى اهللا  

حداثة السن، كثرة العبادة، عدم فهم القـرآن  : ومن أبرزها-عليه وسلم، وبني كثرياً من صفام
من الدين، وسرعة خروجهم منه، ومن عجيب حاهلم أم وحكم عليهم باملروق-فهماً صحيحاً 

قد أمر النيب صلى اهللا عليـه وسـلم   .  أخبث الناس عقيدة، مع أم أكثر الناس عبادة واجتهاداً
بقتاهلم، ووعد من قتلهم بعظيم األجر والثواب، ووعد من قتل على أيـديهم بـأعظم الثـواب    

. وأفضله

بالفكر اخلارجي، فعاث أهلـه  يف  –من كل مكروه حرسها اهللا–وحيث ابتليت بالدنا 
بالد احلرمني فساداً بقتل األبرياء، وترويع اآلمنني، وإفساد املنشآت واملمتلكات، فنقضوا عهد اهللا 
من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر اهللا به أن يوصل، وأفسدوا يف األرض بعد إصالحها، كـل ذلـك   

، وذلك ما بلـغ ـم   شياطينهموحمارمه، كذلك سولت هلم باسم اجلهاد، والغرية على دين اهللا 
جهلهم بدين اهللا وحدوده ألم مل يأخذوا دينهم عن أهل العلم الراسخني فيه، وأىن هلم وهـم ال  
يقيمون لكبار العلماء وزنا، كما فعل سلفهم من اخلوارج قدمياً مع علماء الصحابة حيث كفـروا  

ين عمن مل يفقه منه شيئاً فضلوا وأضلوا، وأفسدوا يف األرض مجعا منهم وفسقوا آخرين وتلقوا الد
.فساداً عظيماً

وقد تصدت بالدنا واحلمد هللا هلذا القرن اخلارجي الذي ظهر أخرياً على جبهات متعددة 
وكان من أبرزها املواجهات املسلحة اليت اضطرت إليها اجلهات األمنيـة لـردع املفسـدين يف    

املواجهات مع خوارج العصر ثلة من أبناء التوحيد، ومحاة الوطن األرض، وقد ذهب ضحية تلك 
نسأل اهللا أن يتقبلهم شهداء، وأن حيفظ إخوام من األباة البواسل الذين جندوا أنفسهم حلمايـة  
أمن بالدهم واستقرارها من كل مكروه، فإم يواجهون حرباً قذرة تقوم على الغـدر واخليانـة   

.فسد جبارولكن اهللا باملرصاد لكل م
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ووفاء لرجال األمن أقدم هذه املسامهة املتواضعة بتذكريهم بفضل العمل الذي يقومـون  
.به، وما عند اهللا خري وأبقى طالباً منهم أن يتأملوا األحاديث الواردة تأمالً دقيقاً واهللا املوفق

جل الذي أنكـر  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الر)١
إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن ال جياوز حنـاجرهم،  ( عليه يف قسمة املال بعد أن وىل 

ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهـل األوثـان، لـئن    
ليه وسلم إن ففي هذا احلديث توعدهم النيب صلى اهللا  ع. متفق عليه) أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

فأينمـا لقيتمـوهم   (ويف روايـة هلمـا   .أدركهم قتلهم قتالً مستأصالً حبيث ال يبقي منهم أحداً
).فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم عند اهللا يوم القيامة

عن أيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم   )٢
قتلوه، يدعون إىل كتاب اهللا وليسوا مـن اهللا  هم شر اخللق ، طوىب ملن قتلهم أو(قال يف اخلوارج 

.رواه أبو داود) فمن قاتلهم كان أوىل باهللا منهم. يف شيء

سيخرج من أميت ناس (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب بكرة رضي اهللا عنه قال)٣
رواه أمحـد  ) ا لقيتموهم فاقتلوهم فإنه يؤجر قاتلـهم ذلقة ألسنتهم بالقرآن ال جياوز تراقيهم فإذ

).فإذا خرجوا فاقتلوهم فإذا خرجوا فاقتلوهم(ويف رواية . وصححه األلباين رمحه اهللا

عن سعيد بن جهمان قال دخلت على ابن أيب أوىف وهو حمجوب البصر فسلمت عليه فـرد  )٤
قتلتـه  : ما فعل والـدك؟ فقلـت  : فقال. أنا سعيد بن جهمان: علي السالم فقال من هذا فقلت

إال إـم  : (حدثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قتل اهللا األزارقة كلها، مث قال: قال. األزارقة
رواه أمحد وابن أيب . األزارقة كلها أو اخلوارج؟ قال اخلوارج كلها: قلت: قال) كالب أهل النار

.عاصم واللفظ له، وإسناده حسن قاله األلباين
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إن بعدي مـن أمـيت أو   (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال)٥
ال جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدين كمـا خيـرج   القرآنسيكون بعدي من أميت قوم يقرؤون 

.رواه مسلم) السهم من الرمية مث ال يعودون فيه، هم شر اخللق واخلليقة

لعبد اهللا بن عمرو ناساً من اخلوارج يطعنـون علـى أمـرائهم،    عن عقبة بن وساج أنه ذكر )٦
أيت . أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والنـاس أمجعـني  : ويشهدون عليهم بالضاللة؟ فقال عبداهللا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقليد من ذهب، وفضة، فجعل يقسمها بني أصحابه، فقام رجـل  
فقال وحيـك، ومـن   . لئن أمرك اهللا أن تعدل فما أراك تعدلحممد واهللايا:من أهل البادية فقال

إن يف أميت أخـاً  : (ردوه رويداً فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فلما وىل قال. يعدل عليه بعدي
هلذا، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، كلما خرجوا فاقتلوهم كلما خرجوا فـاقتلوهم، كلمـا   

.إسناده صحيح على شرط البخاري: عاصم وقال األلباين رواه ابن أيب) خرجوا فاقتلوهم

كنت يف مسجد دمشق فجاؤوا بسـبعني رأسـاً مـن رؤوس    : عن أيب غالب رمحه اهللا قال-٧
كالب جهنم، : اخلوارج فنصبت على درج املسجد فجاء أبو أمامة رضي اهللا عنه فنظر إليهم فقال

: فقال . تلى حتت ظل السماء، وبكى ونظر إيلشر قتلى قتلوا حتت ظل السماء، ومن قتلوه خري ق
يقرؤون القـرآن؟  : مث قال. أعاذك اهللا تعاىل منهم. نعم: إنك ببلد هؤالء كثري؟ قلت: يا أبا غالب

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هـن أم الكتـاب وأخـر    : (قال . نعم: قلت 
إين رأيتك تغرغرت : يا أبا أمامة: قلت ) نا بهوالراسخون يف يقولون آم(إىل قوله تعاىل ) متشاات

) مث صاروا كفارا: ويف رواية ابن ماجه(رمحة هلم، إم كانوا من أهل اإلسالم : قال ! هلم عيناك؟ 
إين : أمن رأيك تقول أم شيئ مسعته من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ قال : يا أبا أمامة: فقال رجل
صلى اهللا عليه وسلم غري مرة وال مرتني وال ثالثاً وال أربـع وال  مسعته من رسول اهللا . إذن جلريء

.  رواه اآلجري يف كتاب الشريعة، وابن ماجه يف سننه خمتصراً) مخس وال ست وال سبع
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ال جياوز حالقيمهم، خيرجون من الدين كمـا خيـرج   القرآنسيكون بعدي من أميت قوم يقرؤون 

.رواه مسلم) السهم من الرمية مث ال يعودون فيه، هم شر اخللق واخلليقة
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فهنيئاً لرجال األمن الذين قدر هلم أن ينالوا شرف قتال اخلوارج، ال سيما وقد خرجـوا  
خري دولة يف األرض اليوم حتكم بشريعة اهللا، وترفع منار يف بالد احلرمني الشريفني، وخرجوا على 

التوحيد، وحتارب الشرك والبدع ومظاهر الوثنية، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فحراسـتها  
.حراسة للدين، وحماربتها حرب للدين

وعلى كل مسلم أمكنه التعاون مع اجلهات األمنية يف التبليغ عن هـؤالء املفسـدين أن   
ىل ذلك كما صرح به مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا إبان تفجريات العليا قبـل  يبادر إ

سنوات، فإن التبليغ عنهم واإلعانة عليهم من باب التعاون على الرب والتقوى، ومن أسباب قطـع  
.دابر فسادهم يف األرض

،،ك على نبينا حممد وعلى آله وصحبهواهللا أعلم وصلى اهللا وسلم وبار

وكتبه

ھـ٥/١٢/١٤٢٦

فهنيئاً لرجال األمن الذين قدر هلم أن ينالوا شرف قتال اخلوارج، ال سيما وقد خرجـوا  
خري دولة يف األرض اليوم حتكم بشريعة اهللا، وترفع منار يف بالد احلرمني الشريفني، وخرجوا على 
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.حراسة للدين، وحماربتها حرب للدين
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وكتبه

ھـ٥/١٢/١٤٢٦

فهنيئاً لرجال األمن الذين قدر هلم أن ينالوا شرف قتال اخلوارج، ال سيما وقد خرجـوا  
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