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 الخوارج من حٌث المعنً ، كما ننالش أٌضا تمركز دولهم علً مر التارٌخ منذ فً الحلمة األولً الٌوم من هذه الدراسة ننالش

..  هـ 38اندحارهم فً معركة النهروان فً عام 
 

كفرلة اعتمادٌه من الفرق اإلسالمٌة ما ٌستحمه من البحث ، وٌعود ذلن إلى للة ما تركوه من مإلفات  لم ٌلك موضوع الخوارج
.. تشرح منهجهم 

 
كما تعود ندرة المعروض من مناهج الخوارج إلى حرصهم الشدٌد علً عدم تداول كتبهم بٌن عامة المسلمٌن ، بل لصرها علً 

..  أصحاب المذهب فمط  
 

: عن الخطٌب علً بن الحسٌن الهاشمً ما ٌلً  ( 18ص  ) فً كتابه الخوارج مصطفً حلمً. ٌمول د
من العسٌر الولوف علً معتمدات الخوارج من والع كتبهم نفسها لحرصهم الشدٌد علٌها ، وهً نادرة إن وجدت ، فالوالع أن " 

" .. مكتبات المسلمٌن عارٌة من مإلفاتهم 
 

 وفً بعض األحٌان تعود ندرة المعروض من مإلفات الخوارج إلً نهبها عند هزٌمتهم ، كما حدث لإلباضٌة التً تعتبر واحدة من 
 ..فرق الخوارج

 
 )فً األزهار الرٌاضٌة فً أبمة وملون اإلباضٌة  - م 1940توفً فً عام –  ٌمول العالمة اإلباضً سلٌمان بن عبد هللا البارونً

: متؤسفا علً ضٌاع تلن الكتب ما ٌلً  (165ص 
وإنا لنتؤسف كثٌرا جدا لفمد هذه التؤلٌفات ، فلو وجدت مع ما جمع من المناظرات الوالعة مع المعتزلة للعالمة مهدي لكانت حجة " 

" ..  بالغة ، واألمر هلل وحده 
 

 هـ 296 كانت لإلباضٌة دولة كبري وكانت عاصمتها تسمً تاهرت ، ولد استولً علٌها الشٌعً الجحانً فً عام :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 
.. وأنهً حكمهم ودمر مكتبتهم العظٌمة التً كانت تسمً المعصومة والتً كانت تحتوي علً أغلب كتب علماء المذهب اإلباضً 

 
 م ، كان من أبرز المجاهدٌن الذٌن حاربوا االستعمار اإلٌطالً بٌن عامً 1870 سلٌمان بن عبد هللا البارونً لٌبً األصل ، ولد فً عام :المالحظة الثانٌة 

 وعمل مستشارا لسلطانها دمحم بن 1924 م وتنمل بٌن تركٌا وفرنسا ، استمر بسلطنة عمان منذ العام 1922 ، عاش فً المنفً منذ عام 1916 / 1911
..  م 1940عبد هللا الخلٌلً وبمً هنان حتى وفاته فً عام 

 
 العالمة المهدي هو مهدي النفوس الذي ناظر المعتزلة بالمغرب فً زمن األمام اإلباضً عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والذي :المالحظة الثالثة 

  .. (..   هـ 160مإسس الدولة الرستمٌة اإلباضٌة بالمغرب فً عام -  عبد الرحمن بن رستم – كان أبوه 
 

لمد اتسمت حٌاة الخوارج بالتمرد والثورات علً الحكام ، ولد استنفذ ذلن ولتا من طالتهم وجعلهم ال ٌلتمطون أنفاسهم ، مما للل من 
كتاباتهم ، ومن ناحٌة أخري وسعت روح التمرد جبهة أعدابهم ودفعت بهم إلً التخلص منهم ، وهو ما لم ٌعط ولتا كافٌا للخوارج 

.. لٌتفرغوا للكتابة عن منهجهم ، وهو فً األصل كان للٌال 
 

أن نمدم للمارئ الكرٌم بحثا محاٌدا ٌمترب إلى – بمعٌة من هللا – ورغم تلن المصاعب التً تعترض الباحث ، إال أننا سنحاول 



..  ألصً نمطة من الحمٌمة عن الخوارج 
 

نجد أن كلمة خوارج هً جمع تكسٌر لخارج ، كما هو الحال فً الفواعل مع الفاعل ، وهً مؤخوذة من الخروج  من الناحٌة اللغوٌة
 ..الذي هو مصدر الفعل خرج 

 
وتركوه فً معركته مع معاوٌة بصفٌن فً  (ع  )فالخوارج هم أولبن الموم الذٌن خرجوا على اإلمام علً  أما من الناحٌة التارٌخٌة

 : هـ ، ولد تواجدت هذه الكلمة فً نصوص علوٌة عدٌدة ، نذكر منها ما ٌلً 37عام 
 

: النص األول 
لربٌعة بن أبً ( ع ) فً لول اإلمام علً  ( 116 ص 3ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – ذكره الطبري

: ما ٌلً  (أحد المناوبٌن له فً النهروان  )شداد الخثعمً 
" .. أما وهللا لكؤنً بن ولد نفرت مع هذه الخوارج فمتلت ، وكؤنً بن ولد وطبتن الخٌل بحوافرها " 
 

: النص الثانً 
 بن األشتر كما  مالنفً رسالة لمساعده( ع ) فً لول اإلمام علً  ( 127 ص 3ج  ) أٌضا فً نفس المصدر السابك ذكره الطبري

: ٌلً 
" .. وكنت لد ولٌت دمحم بن أبً بكر مصر ، فخرجت علٌه بها خوارج " 
 

: النص الثالث 
: عن رجل من بنً نضر أنه لال ما ٌلً  ( 320 ص 15ج  )فً مصنفه -  هـ 235توفً فً عام – ذكره ابن أبً شٌبة 

ال تسبوهم ، ولكن إن خرجوا علً إمام عادل فماتلوهم ، وإن : كنا عند علً ، فذكروا أهل النهر  ، فسبهم رجل ، فمال علً " 
" .. خرجوا علً إمام جابر فال تماتلوهم ، فإن لهم بذلن مماال 

 
: النص الرابع 

: كما ٌلً  (ع  )عندما ذكر لول اإلمام علً  (ج ص  )فً شرح نهج البالغة -  هـ 656توفً فً عام  – ذكره ابن أبً حدٌد
" .. ال تماتلوا الخوارج بعدي ، فلٌس من طلب الحك فؤخطبه كمن طلب الباطل فؤدركه " 
 

: الخوارج بما ٌلً  ( 114 ص 1ج )فً الملل والنحل  - هـ 548توفً فً عام – ٌعرف أبو الفتح الشهرستانً 
كل من خرج علً اإلمام الحك الذي اتفمت الجماعة علٌه ٌسمً خارجا ، سواء كان الخروج فً أٌام الصحابة علً األبمة الراشدٌن " 

" .. ، أو كان بعدهم علً التابعٌن بإحسان واألبمة فً كل زمان
 

ومن  : " 100ٌؤخذونها كمدح لهم عمال بمول هللا تعالً فً سورة النساء آٌة رلم – أي الخوارج – ال تخلو كلمة الخوارج من مدح وذم ، فهم : مالحظة ) 
، والمعارضون لهم ٌؤخذونها علً سبٌل الذم لهم ألن اإلمام علً سّماهم " ٌخرج من بٌته مهاجرا إلً هللا ورسوله ثم ٌدركه الموت فمد ولع أجره علً هللا 

 ..  (بذلن لخروجهم علٌه 

 
علً الخوارج بسبب طبٌعة األحداث بٌن الفترتٌن والتً امتدت ألكثر من ربع  (ص  )الذي أطلمه النبً  ولد اختلف اللفظ النبوي

" ..  المارلٌن" لرن ، فمد كان اللفظ النبوي هو  
 

علً شًء ذي أهمٌة ، وربما نالحظ فً  (الخوارج  )عن اللفظ العلوي  (المارلة  )ال ٌدل اختالف اللفظ النبوي  :المالحظة األولً : مالحظات  ثالث) 
علً كل من خرج معارضا ، فمد أطلمه لبل والعة النهروان علً أنصار عثمان " الخوارج " كان كثٌرا ما ٌستخدم كلمة  (ع  )مصادر أخري أن اإلمام علً 

..  المتواجدٌن بالٌمن الذٌن ثاروا علً والٌه بها عبٌد هللا بن عباس ولابد جنده هنان سعٌد بن نمران  
ٌْن رسالة ذكر فٌها ما ٌلً ( ع ) أن اإلمام علً  ( 4 ص 2ج  ) فً شرح نهج البالغة لال ابن أبً حدٌد أما : " أرسل إلى والٌه بالٌمن ولابد جنده المذكور

" .. بعد ، فمد أتانً كتابكما تذكران فٌه خروج هذه الخارجة 
 



:  ، ونذكر من ذلن ما ٌلً  (ص  ) ورغم ذلن توارد فً بعض المصادر أن لفظ الخوارج  لد أطلمه النبً :المالحظة الثانٌة 
ذكر رسول : عن البزار من طرٌك الشعبً عن مسروق عن أم المإمنٌن عابشة أنها لالت  ( 286 ص 12ج  )ذكر ابن حجر العسمالنً فً فتح الباري - 1

" .. هم شر أمتً ، ٌمتلهم خٌر أمتً : " هللا الخوارج ، فمال 
إن الذٌن " أن أبن أبً حاتم وابن مردوٌه لد أخرجا عن أبً غالب أنه سبل عن آٌة  ( 13 / 3 ص 2ج  )لال جالل الدٌن السٌوطً فً الدر المنثور - 2

" .. الخوارج : " أنه لال  (ص  )حدثنً أبو أمامة عن رسول هللا : ، فمال " فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا 
..  ،وسوف نذكر نصوص هذا الحدٌث فً الجزء األخٌر من الحلمة الثانٌة" الخوارج هم كالب النار : " لال  (ص  )ورد أن النبً -  3
 

وإن من شٌعته  : " 83تكثر األمثلة فً اختالف األسماء التً ٌسمً بها المإٌد أو المعارض ، فالمرآن لال فً سورة الصافات آٌة رلم  :المالحظة الثالثة 
، " شٌعة معاوٌة " ، " شٌعة علً " أٌضا ، : ، وحتى تلن الكلمة المرآنٌة نجد أن صٌغة تحكٌم الجندل لد استخدمتها علً الطرفٌن المتحاربٌن " إلبراهٌم 

( .. 103 ص 3راجع الطبري فً تارٌخ األمم والملون ج 

 
 أخري للخوارج  لمابأ

  (ع  )وهو االسم الذي ٌلً المارلة والخوارج ، وأطلك هذا االسم علٌهم ألنهم أنكروا التكٌم بعد أن أجبروا اإلمام علً : المحكمة - 1
" .. ال حكم إال هلل " علٌه ورفعوا شعار 

أطلك علً الخوارج أٌضا لفظ الحرورٌة ألن أغلبهم كان لد استمر فً مدٌنة حروراء الكوفٌة بعد عودتهم من : الحرورٌة - 2
.. صفٌن

وكذلن أطلك علٌهم لفظ أهل النهروان ألن المعركة الفصل معهم دارت بمنطمة النهروان ، وهً تمع علً بعد :  أهل النهروان - 3
..  كم من بغداد وتسمً الٌوم بمدٌنة أمٌر المإمنٌن 35
إن هللا : " 11وهم من أطلك علً أنفسهم هذا االسم هلً سبٌل المدح ، عمال بمول هللا تعالً فً سورة التوبة آٌة رلم : الشراة -  4

اشتري من المإمنٌن أنفسهم وأموالهم بؤن لهم الجنة ٌماتلون فً سبٌل هللا فٌمتلون وٌمتلون وعدا علٌه حما فً التوراة واإلنجٌل 
" .. والمرآن ومن أوفً بعهده من هللا فاستبشروا ببٌعكم الذي باٌعتم به وذلن هو الفوز العظٌم 

 
.. الشراة– أهل النهروان – الحرورٌة – المحكمة - المارلة – الخوارج :  إذن علمنا اآلن أن هنان ستة أسماء لهإالء الموم :مالحظة ) 

.. الجدٌر بالذكر أنهم ٌفتخرون بكل هذه األسماء وٌرضون بها ، عدا اسم واحد وهو المارلة 
وهم ٌرضون بهذه األلماب كلها ، إال : ما ٌلً  ( 207 ص 1أنظر مماالت األشعري البن فورن ج  )لال أبو الحسن األشعري صاحب المذهب فً مماالته 

 .. (المارلة ، فإنهم ٌنكرون أن ٌكونوا مارلة من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة 
 

فرق الخوارج  
أباضٌة ، تتفك األنواع الثالثة األولً فً تكفٌر من رضً بالتحكٌم – صفرٌة – نجدات – أزارلة : ٌنمسم الخوارج إلً أربعة ألسام 

.. ، بٌنما ال تعتبره األباضٌة كذلن ، بل تراه مسلما مختلفا معه 
 نافع ابن األزرق الذي لاتل بجانب عبد هللا بن الزبٌر ضد األموٌٌن ، وهو من أسس لتكفٌر المإٌدٌن للتحكٌم تنسب األزارلة إلى* 

.. ، وٌعتبر أكثر خوارج ذان الزمان تشددا وإسرافا فً المتل  (ع  )مع اإلمام علً 
..  إلً نجدة بن عامر الحنفً ، دافع عن مكة مع ابن الزبٌر لما حاصرها األموٌون ورموها بالمنجنٌك تنسب النجدات* 
 إلً عبد هللا بن الصفار الذي دافع مع ابن الزبٌر عن مكة أثناء حصارها من لبل األموٌٌن ، ولد سجنه األموٌون تنسب الصفرٌة* 

فً البصرة وعاش بها بعد إطالق سراحه ، وٌعتبر منهجه وسطٌا لو لورن بمنهج اإلزارلة الذٌن ٌسرفون فً الدماء وضمنها 
.. األطفال أو لورن بمنهج األباضٌة الذٌن ٌعرضون عن المخالفٌن لهم لو تعرضوا ألذي منهم 

 إلً عبد هللا بن إباض ، رغم أن كبٌرهم علً أرض الوالع كان جابر ابن زٌد ، وتعتبر اإلباضٌة هً أكثر فرق تنسب األباضٌة* 
 ، وكذلن مهدي طالب هاشم فً الحركة اإلباضٌة فً 92الخوارج اعتداال ، راجع عوض دمحم خلٌفات فً نشؤة الحركة اإلباضٌة ص 

  ..45المشرق العربً ص 
 

 دوٌالت الخوارج 
وثاروا علً أعدابه فً الدولة األموٌة وثاروا علً العباسٌٌن ،  (ع  )ثار الخوارج علً كل الحكام المسلمٌن ، ثاروا علً اإلمام علً 

.. كانت حٌاتهم عبارة عن تمرد دابم علً الدولة 
 

لكنهم نجحوا فً تؤسٌس دوٌالت لهم ، كانت هنان واحدة فً المشرق العربً وهً مستمرة حتى الٌوم ، وهً الدولة اإلباضٌة فً 



.. ُعمان ، وكانت لهم أخري فً المغرب العربً تسمً الدولة الصفرٌة
 

 الدولة اإلباضٌة فً ُعمان 
إلً الجبال الوعرة بؤلصً الجزٌرة العربٌة علً مدخل  ( م 658ٌولٌو  ) هـ 38 صفر 9لجؤ بعض من نجا من معركة النهروان فً 

..  لمذهبهم األولًالخلٌج العربً فً منطمة ُعمان ، كان عددهم بحدود عشرة أفراد ، وهنان تم تشكٌل النواة 
 

لاد مذهب الخوارج فً ُعمان عبد هللا بن إباض التمٌمً ، كان من الٌمن وعاصر معاوٌة وتوفً فً عهد عبد الملن بن مروان ، لم 
جماعة : ٌعرف أهل المذهب فً عمان باإلباضٌة إال فً المرن الثالث المٌالدي ، أما هم فمد أطلموا علً أنفسهم أسماء عدة ، منها 

 ..أهل الدعوة – أهل الحك واالستمامة - المسلمٌن  
 

 هـ بسبب رفض بن 64إال أنهما افترلا عمابدٌا فً عام – أحد غالة الخوارج – كان عبد هللا بن إباض صدٌما لنافع بن األزرق 
إباض مشاركة بن األزرق فً محاربة األموٌٌن ، ولمد استحك حٌنها األزارلة بجدارة لفظ الخوارج ، بٌنما ظل اإلباضٌة ٌحاولون 

.. إلناع الناس بؤنهم لٌسوا كذلن ، وربما ساهمت السلطة األموٌة فً جعل كل معارض لها ضمن الخوارج فً أذهان الناس 
 

 هـ ، واستمرت ثورات 129بدأت محاوالت تكوٌن الدولة اإلباضٌة مبكرا ولبل نهاٌة الدولة األموٌة بثالث سنوات ، أي فً عام 
..  هـ ، فهم كانوا ٌعارضون الوراثة ، سواء كانت أموٌة أو عباسٌة 132اإلباضٌة مع إنشاء الدولة العباسٌة فً عام 

 
 هـ 177 هـ وفشلت ، وثانٌة فً عام 136لام الخوارج فً عمان بعدة ثورات علً الدولة العباسٌة ، فكانت هنان ثورة فً عام 

..  هـ ونجحت واستمرت حتى اآلن 179وفشلت ، وثالثة فً عام 
 

الدولة الصفرٌة بالمغرب  
تتؤرجح اآلراء حول بداٌة انتشار مذهب الخوارج فً المغرب ، إال أن أغلب اآلراء تتفك علً أن نهاٌة المرن الهجري األول شهد 

.. نزول أول الخوارج فً المغرب ، وسرعان ما انتشر المذهب بٌن البربر 
 

لمد كان بربر المغرب أحد أخلص المسلمٌن للدعوة اإلسالمٌة ، إال أن الظلم الذي اللوه علً أٌدي حكام الدولة األموٌة جعلهم 
ٌنحازون لمعارضٌهم ، ولد تلمف الخوارج هنان الخٌط وكونوا التجمعات التً دعت إلً معارضة الدولة األموٌة واالنتفاض علٌها ، 

.. ولد طفح الكٌل بهم فً عهد هشام بن عبد الملن 
 

: عن البربر ما ٌلً  ( 432 ص 2ج  )فً تارٌخ األمم والملون -  هـ 310توفً فً عام  – ٌمول الطبري
، حتى دب إلٌهم أهل العراق ، فما زالوا من أسمع أهل البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملن ، أحسن أمة سالما وطاعة " 

" .. العراق واستثاروهم ، شموا عصاهم  فلما دب إلٌهم دعاة أهل
 

 بنشر لامكان عكرمة مولً عبد هللا بن عباس من البربر ، فلما عاد إلً هنان وشاهد مآسً وظلم الدولة األموٌة فً بنً جلدته 
ووجدت طرٌمها إلً المغرب – أي ُعمان - مذهب الخوارج ، كانت اإلباضٌة لد انتشرت فً المناطك الوعرة فً الخلٌج كما أسلفنا 

.. أٌضا 
 

..  لٌل أن عكرمة  كان إباضٌا ، ولٌل أنه كان صفرٌا ، لكن كثر المول بكذبه :مالحظة ) 
.. نعم شا ٌسٌر : للت فمد روى عن رجل عنه ، لال  ، كان مالن ٌكره عكرمة أنه لال : معٌن ابن عن- 
.. عباس إبن ال تكذب علً كما ٌكذب عكرمة على  أنه كان ٌمول لغالمه برد ٌا برد:عن سعٌد بن المسٌب - 
 الحدٌث من رجلٌن وكان إذا سبل حدث به عن رجل ، ثم ٌسؤل عنه بعد ذلن فٌحدث به عن خفٌفاً ، كان لد سمع كان عكرمة للٌل العمل : األسود عن أبً- 

 .. (.. ما أكذبه : فكانوا ٌمولون  اآلخر ،

 
: ما ٌلً  ( 29ص  ) فً كتابة الخالفة والخوارج فً المغرب العربً رفعت فوزي. ٌمول د



أول من دعوا إلى مذهب الخوارج وهما سالمة بن سعٌد  وإذا كانت الرواٌات التارٌخٌة ال تبٌن لنا بالتحدٌد متى لدم إلى المغرب" 
" .. المرن الثانً  هللا عنهما ، فإنه ٌمكن المول بؤنهما لدما فً أواخر المرن األول أو أوابل وعكرمة مولى ابن عباس رضً

 
أن هشام بن عبد الملن لد رد علً ثورة  ( 192 ص 5ج  )فً الكامل فً التارٌخ -  هـ 630توفً فً عام  – ٌمول ابن األثٌر

البربر فً المغرب فؤرسل لواته لمهاجمتهم هنان فً ثالثٌن ألفا إال أن لواته انهزمت هزٌمة منكرة أمام بؤس خوارج المغرب ، حتى 
.. صار المغرب ملجؤ كل نالم على الخالفة األموٌة 

 
 هـ إال 132لمد نجح اإلباضٌة فً تكوٌن دولة لهم وكان مركزها طرابلس فً إفرٌمٌا ، كان ذلن لبل نهاٌة دولة األموٌٌن فً عام 

..   لابدهم الخارجً أبو الخطاب جعفر المنصور ، ولتلأنهم انهزموا علً ٌد الجٌش الذي أرسله أبو 
 

 هـ وأصبحت لهم دولة من جدٌد هنان ، ولد استمرت 160عاد اإلباضٌة إلً التجمع من جدٌد تحت لٌادة عبد الرحمن بن رستم فً 
..  وكانت عاصمتها مدٌنة تسمً تٌهرت حتى انتهت علً ٌد أحد أنصار الشٌعة واسمه عبٌد هللا هـ 296تلن الدولة حتى عام 

 
.. سنواصل الحدٌث ، فإلً لماء – إن شاء هللا - فً الحلمة المادمة 

 
رابف دمحم الوٌشى  

أمرٌكا - مٌزورى – سانت لوٌس 
elwisheer@yahoo.com 

: وعنوانها كما ٌلً " ثوار مصر " تابع مماالت سابمة  لكاتب الممال على مدونته 
www.thowarmisr.com 
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