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 شرعاملقال احلادي         

 ملخص:

تتنةةةةةاو  هةةةةةذه الدراسةةةةةة ظةةةةةاهرة ااسةةةةةتعراض منةةةةةد       

 مةةةةةن أ ةةةةةكا  الوتةةةةةأ 
ً
الخةةةةةوارج األّولةةةةةيا بوصةةةةةفها  ةةةةةكال

حاكمةةةةةةةةةةةات  األ ةةةةةةةةةةةد ولوج  الفةةةةةةةةةةةوري للخصةةةةةةةةةةةوي بعةةةةةةةةةةةد م 

سةةةريعة  و لةةةك مةةةن اةةةال  تتّبةةةع جةةةذور هةةةذه املمارسةةةة 

ةدرج 
 
وأسباب ارتباطها بالخوارج وسرد ال وادل اله  ت

ةةةةرع ضةةةةمن نمةةةةة ا اسةةةةتعراض األ ةةةةد ولوج  ودواهةةةةع هِّ

نّفةةةةر 
 
رتلفةةةةة لتبنةةةة  هةةةةذا الةةةةنهج الةةةةدموي امل

 
الخةةةةوارج امل

وغيةر ارن ةانا  ة  التعامةةأ مةع الخصةوي والعاّمةة م ةةق 

حةدو سةواء  إا  الخةوض  ةة  موضةومة ااسةتعراض قةةد 

عيا م ةق ههةب األسةباب الكامنةة وراء امتنةاع حريةاتو  ي 

عاصرة ملنطل املوت الذي  مةن  جهادّ ة م 
ً
أصبح واحدا

 أكبر املشايأ األمنّية    الوقا ال اضر.

: ااستعراض  األ د ولوجيا  الكلمات املفتاحّية

  الخوارج.
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

     

Abstract: 

This research deals with the ISTEHRATH 

(the instant ideological killing of a 

person after a short trial) as one of 

the most distinguished acts of Al-

khawarj (the rebels) by tracking 

the roots of this practice, the 

reasons of its association with the 

Al-khawarj, presentation of events 

which considered as ISTEHRATH 

and the impulses of them to adopt 

such a bloody and inhuman 

manner of dealing with both: enemies & 

common peoples. Argument of this field 

may help to understand the reasons behind 

logic of death that have been adopted by 

several Jihadi movements as one of the 

main security issue of our modern world. 

 

Key words: ISTEHRATH, Ideology, 

khawarj. 
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رقةةة الخةةوارج أّو  حركةةةو ثورّيةةة منيفةةة  ةة  تةةاريخ  ةةدُّ هِّ ع 

 
ت

عارضةةةةةة الرئي ةةةةةة ضةةةةةد 
 
ارسةةةةةالي ال ياسةةةةة    وج هةةةةةة امل

الن ةةاي ال ياسةة   وااقتصةةادي وااجتمةةاع  ارسةةالما 

ةةةةرة 
ّ
بك

 
الراسةةةخ  وقةةةد تضةةةةار ا اآلراء بصةةةدد الجةةةذور امل

رقةة   عةود بهةا إلةق مصةر النبةّوة  او لهذه الفِّ هةالبعض ي 

ح  ّ
ةةةةةةرجِّ أوااةةةةةةر مهةةةةةةد الخليفةةةةةةة ال الةةةةةةز م  مةةةةةةاا  هيمةةةةةةا   

 
ً
ةةةةةةعود ال ركةةةةةةة الخارجّيةةةةةةة إهةةةةةةرايا قاةةةةةةروا أا  كةةةةةةوا ص 

لالضةطراب الفكةةري وال ياسةة   والفوهةة  الةةذي أحةةاط 

ةةةةةةةةةةةّفيا عيةةةةةةةةةةةد معركةةةةةةةةةةة )صِّ ( بةةةةةةةةةةةيا ()بنتةةةةةةةةةةائج التحكةةةةةةةةةةةيب ب 

لةةةةق الجيشةةةةيا العراقةةةة  والشةةةةاما  بينمةةةةا  هةةةةب غيةةةةرهب إ

( بم ابةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةوادة ()امتبةةةةةةةةةةةةةار مل مةةةةةةةةةةةةةةة )النهةةةةةةةةةةةةةةرواا

ال ويوّيةةةةةة للخةةةةةوارج  ودوا أا يعنةةةةة   لةةةةةك بالضةةةةةرورة 

انوطةةةةةةةةاع سةةةةةةةةيرورة هةةةةةةةةذه ال ركةةةةةةةةة مةةةةةةةةن التةةةةةةةةذثر بتلةةةةةةةةك 

 املفاصأ واملنعطفات التاريرّية ال اسمة.

                                                 
() ( سنة )ّفيا  ة  ( للهجرة بةيا جةيش ارمةاي م37نشبا معركة )صِّ

عةةدُّ إحةةدو 
 
ةةفياا  وت )رض( وجةةيش الشةةاي بويةةادة معاويةةة بةةن أبةةا س 

با ةةةةةةرة لجريمةةةةةةة اغتيةةةةةةا  الخليفةةةةةةة ال الةةةةةةز م  مةةةةةةاا 
 
النتةةةةةةائج غيةةةةةةر امل

 ببيعةةةةةة والةةةةة  الشةةةةةاي 
 
)رض(  هالخالهةةةةةة الهةةةةة  ان هةةةةةا لع ةةةةةّ  لةةةةةب تحةةةةةظ

)معاويةةةةة( ملطالبةةةةة األايةةةةر بإنفةةةةا  الوصةةةةا  العةةةةاد  بوتلةةةةة م  مةةةةاا 

ندّسيا    جيش م   
 
تمةرد ن م ةق  امل هيما امتبر م ٌ  أهةأ الشةاي م 

ن ةةةةر: نصةةةةةر بةةةةن مةةةةةزاحب   ةةةةلميا الشةةةةةرع   لالستفاضةةةةة   
 
اليفةةةةة امل

ةةةةّفيا  تحويةةةةل/ مبدال ةةةةالي محمةةةةد هةةةةاروا  دار  املنوةةةةري  وقعةةةةة ص 

 .  1331الجيأ  بيروت  

( )( هجرّيةةةةة بةةةةيا 38دارت مل مةةةةة النهةةةةرواا او وقعةةةةة النهةةةةر سةةةةنة )

رقة نشّوة منه رهضةا قةرار التحكةيب  جيش ارماي م   )رض( وهِّ م 

مةة(  
ّ
حك

 
ّفيا( ومنه أاذوا ت مي هب )امل الذي ان ها إليه معركة )صِّ

وقةةةةةةةد حةةةةةةةاو  م ةةةةةةة  )رض( تفةةةةةةةادي الصةةةةةةةداي الع ةةةةةةةكري مةةةةةةةع رهاقةةةةةةةه 

نةةةةاظرات دوا طائةةةأ  وسةةةرماا مةةةا الةةةةتحب 
 
الوةةةدامى مبةةةر ال ةةةوار وامل

مةةةةة بوتةةةةأ 
ّ
حك

 
الجيشةةةةاا  ةةةة  معركةةةةة داميةةةةة إثةةةةر قيةةةةاي هصةةةةيأ مةةةةن امل

بدهللا بن اّباب( ومائلته وغيرهب ورهضهب ت ليب الوتلة لع    )م

قعةةةة النهةةةرواا او  ن ةةةر: م ةةة  بةةةن ال  ةةةيا الها ةةةا   و  لالستفاضةةةة   

فيد  بيروت  سنة النشر )بال(.  
 
 الخوارج  مؤس ة امل

ملةةةةةة مةةةةةةن       ةةةةةب  إلةةةةةق جمامةةةةةات الخةةةةةةوارج األولةةةةةيا ج  ِّ 
 
ن

مارسةةةةةات العنيفةةةةةة  يةةةةةاا مةةةةةن أ ةةةةةهرها تلةةةةةك 
 
النلمةةةةةة امل

رالفاهب وأسةراهب وماّمةة النةا   ال امضة راضاع م 

ممةةةةةةن )يعيرضةةةةةةهب الخةةةةةةوارج( إلةةةةةةق نمةةةةةةةو مةةةةةةن التحويةةةةةةل 

وااسةةةةةةةةةةةتجواب العوائدي/األ ةةةةةةةةةةةد ولوج  الرامةةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةةق 

هحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةص وارتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد و)اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعراض( املكنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 

ال ياسةةةة  /الفوه  للشةةةةخص املاثةةةةأ لالسةةةةتنطاع مبةةةةر 

رء توليفةةةة مةةةن الت ةةةاؤات الهادهةةةة  ويتوةةةّرر مصةةةير املةةة

    ضوء ما )مرضه( من مواقف وإجابات.

 فرضيّة الدراسة:

الوتةةةةةةأ -تةةةةةذهب هةةةةةةذه الدراسةةةةةةة )مفهةةةةةةوي ااسةةةةةةتعراض

توةّدميا( إلةق تبنة  أغلةب  -األ د ولوج 
 
مند الخةوارج امل

ه امتحاا اآلار )الخصةب أو  رع الخوارج األولق لتوجُّ هِّ

حا ةةةةةد( وإجبةةةةةاره م ةةةةةق الكشةةةةةف مةةةةةن ن ةةةةةل 
 
الطةةةةةرف امل

ّيةةةةةةةةةةة ال ياسةةةةةةةةةةّية الهةةةةةةةةةة  يعتنوهةةةةةةةةةةا  اا ةةةةةةةةةةد ولوجيا الد ن

وجعلها بم ابة مركةز ثوةأ معيةاري ليةرجيح مصةير هةذا 

 اآلار.

 أسئلة الدراسة:

ت ةةعق هةةذه الدراسةةة إلةةق ارجابةةة مةةن الت ةةاؤات الهةة  

ةةةةةةةةل بتعريةةةةةةةةف الخةةةةةةةةروج واأل ةةةةةةةةد ولوجيا  وتفكيةةةةةةةةك 
ّ
تتعل

ماهّيةةةةةةةة ااسةةةةةةةتعراض ومفهومةةةةةةةه الن ةةةةةةةري وتطبيواتةةةةةةةه 

 
 
توةةةةةّدميا  وت ةةةةةلية العملّيةةةةةة اةةةةةال  مهةةةةةد الخةةةةةوارج امل

الضةةةةةةةةةةةةوء م ةةةةةةةةةةةةق أسةةةةةةةةةةةةبابه ودواهعةةةةةةةةةةةةه وصةةةةةةةةةةةةوره األولةةةةةةةةةةةةق 

ده الزمنةةة  والتطةةةرُّع ملمارسةةةات حد  ةةةة  ةةةباهة  وتصةةةام 

 بااستعراض من حيز املناخ والفكر.

 منهجيّة الدراسة:

زاوجةةة والتهجةةيا بةةيا مةةددو 
 
لجةةذ الباحةةز إلةةق أسةةلوب امل

مةةن املنهجّيةةةات البح ّيةةة  هةةةإلق جانةةب املةةةنهج الوصةةةفا 

ج التةةذريخ  اللةةذاا اسةةتردما بك اهةةة أثنةةاء هةةذه واملةةنه

الدراسةةةةةةة  امتمةةةةةةد الباحةةةةةةز م ةةةةةةق املةةةةةةنهج ااسةةةةةةتورائا 

ب يةةةةةةةة التوصةةةةةةةأ إلةةةةةةةةق مبةةةةةةةادئ مامةةةةةةةةة تحكةةةةةةةب ال ةةةةةةةةاهرة 

 موضومة البحز. 
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 أمهيّة الدراسة:

ةةةق أهمّيةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن منطلةةةةل الكشةةةةف مةةةةن      
ّ
تتج 

مةا تطةّرع لهةا البةاح وا 
ّ
هذه املمارسةة العنيفةة الهة  قل

حةةةاط و 
 
 بالعنا ةةةة الهةة   نبغةةة  أا ت

 
املؤّراةةوا هلةةةب تحةةظ

كفرقةةةو قتالّيةةة –بهةةا م يالًتهةةا مةةن ال ةةواهر  هةةالخوارج 

 مةةةن التوصةةة ّ   -وأ ةةةد ولوجيا ثورّيةةةة
ً
 واهةةةرا

ً
نةةةالوا نصةةةيبا

ةةةةةةةةةةل بمةةةةةةةةةواقفهب مةةةةةةةةةن ال اكمّيةةةةةةةةةةة 
ّ
والبحةةةةةةةةةز هيمةةةةةةةةةا  تعل

شةةةار  والتكفيةةةر م ةةةق وجةةةه الخصةةةو   لكةةةن  نةةةدر أا ي 

لهةةةةةةة  ت ةةةةةةةةّببا بصةةةةةةةةدوعو إلةةةةةةةق موضةةةةةةةةومة ااسةةةةةةةةتعراض ا

 هكرّية مميوة دااأ ال ركة الخارجّية.

 الدراسات السابقة:

وةةةةةةة تتنةةةةةةاو  بشةةةةةةكأ تفصةةةةةةي    عم  لةةةةةةب تصةةةةةةدر دراسةةةةةةة م 

وأ موضةةةةةةةةةةومة ااسةةةةةةةةةةتعراض منةةةةةةةةةةد الخةةةةةةةةةةوارج  وم  ةةةةةةةةةةت 

 مةةةا  جةةةري التطةةةرُّع 
ً
كممارسةةة قتةةةأ أ ةةةد ولوج   ومةةادة

الب ةات معركةة  لالستعراض    سياع ال ةد ز مةن م 

ةةةةةةةةةةةةةةةلطة لومةةةةةةةةةةةةةةةع ال ريةةةةةةةةةةةةةةةات النهةةةةةةةةةةةةةةةرواا أو دو  اهةةةةةةةةةةةةةةةع ال  

الخارجّيةةةةةةةةةة  ومةةةةةةةةةن الكتابةةةةةةةةةات الوليلةةةةةةةةةة الهةةةةةةةةة  تناولةةةةةةةةةا 

املوضةةوع  دراسةةة لةةة)مدناا مل ةةب( بعنةةواا: الخةةوارج  

دراسةةةةةةة تاريرّيةةةةةةة هكرّيةةةةةةة ملةةةةةةوقفهب مةةةةةةن ااسةةةةةةتعراض  

 مةةن ا ةةارات 
ً
التكفيةةر  والجهةةاد والةةواء والبةةراء  هضةةال

فةةةةةةةةةةات )هشةةةةةةةةةةاي جعةةةةةةةةةةية( 
ّ
تفّرقةةةةةةةةةةة لل ةةةةةةةةةةاهرة  ةةةةةةةةةة  مؤل م 

تةةةةةةةةةه )هرحةةةةةةةةةات الجعبيةةةةةةةةةري( و)ناصةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةليماا وتلميذ

 سعيد(.

 هيكليّة الدراسة:

ةةص  ّ صِّ
 
ةةما الدراسةةة م ةةق ثالثةةة مباحةةز  بحيةةز ا ّ ِّ 

 
ق

املبحةةةةةةةةةةز األو  للتةةةةةةةةةةذطير الن ةةةةةةةةةةري ملفةةةةةةةةةةاهيب البحةةةةةةةةةةز 

فرداتةةةةةةةةةةةةةةةةةةه العلمّيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعراض والخةةةةةةةةةةةةةةةةةةروج  وم 

 ةةةة وااصةةةطالح  وتنةةةاو  املبحةةةز 
 
واأل ةةةد ولوجيا  ةةة  الل

وإ ةةةةةكالّيته منةةةةةد الخةةةةةوارج ال ةةةةةانا تةةةةةاريخ ااسةةةةةتعراض 

مبر الرصد التةاريخ  وتعةريج سةريع لنمةا ج مةن الوتةأ 

هةةةةةةةرد املبحةةةةةةةز األايةةةةةةةر 
 
األ ةةةةةةد ولوج  ال ةةةةةةةد ز  بينمةةةةةةةا أ

ةرع الخةوارج أل ةةد ولوجيا  لبيةاا دواهةع وأسةباب تبّنةة  هِّ

 ااستعراض العنيفة.

 املبحث األوّل

 مدخل نظري 

 املطلب األول: االستعراض يف اللُغة واالصطالح:

 وال : الداللة اللُغوية ملفهوم االستعراض:أ

ةةةةةةر   ه 
 
(  أي: ظ ةةةةةر ض  ل  ااسةةةةةتعراض مةةةةةةن الفعةةةةةأ )م  ا ةةةةةت 

ي(1)وأ ةةةر ف ةةةد  هةةةر  (2)  او بةةةدا ولةةةب   
 
: بةةةدا وظ   وأْمةةةر ض 

ةةةةةةْرك 
 
ةةةةةةه   وارْمةةةةةةراض: الي

 
ل ومةةةةةةار ض  الشةةةةةة  ء بالشةةةةةة  ء: قاب 

ةةةراض: الةةةداو   ةةة  الباطةةةأ واامتنةةةاع  ةةةف  وااميِّ
ُّ
والتكل

ا   و (3)من ال ل ْضةن  ر  م  ْرض: اربراي   وو  تعالق: )و  الع 

)
ً
ْرضةةةا رِّين  م  ةةةاهِّ

 
ك

ْ
ل ِّ
ّ
ةةةذو ل حِّ

ْوم  ب     ةةةن  ه  ّاةةةى ()ج    والعةةةارِّض: ال  

ْتةةةةةةةةةةةةةةةةةأ  
 
واألوجةةةةةةةةةةةةةةةةةاع  والعةةةةةةةةةةةةةةةةةْرض  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةق ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةيف: الو

ندك : أي: قا   له امرض م    ما مِّ ه  ض   .(4)واستعر 

ةةةةةةةرِّض  النةةةةةةةا  
 
 ةةةةةةةتعرِّض: هةةةةةةةو الةةةةةةةذي يعي

 
وال ةةةةةةةروري امل

هب  وا
 
ل وةةةةت  بةةةةالوا مةةةةن    سةةةةتعرض الخةةةةوارِّج النةةةةا : لةةةةب   

ّ وجةةهو أمكةةنهب  وقيةةأ: 
  مةةن أيِّ

ً
را  أو يةةاهِّ

ً
تلةةوه  م  ةةلما

 
ق

ةةةةةةدروا مليةةةةةةه وظفةةةةةةروا 
 
ضةةةةةةوهب: أي قتلةةةةةةوا مةةةةةةن ق استْعر 

ةةةةةةةتلهب ولةةةةةةةب ي ةةةةةةةذ  مةةةةةةةن حةةةةةةةا  (5)بةةةةةةةه
 
  واستعرضةةةةةةةهب: ق

: (6)أحةةةد ةةةْرضو رجةةةوا  ضةةةر وا النةةةا  مةةةن م 
 
وةةةا : ا   وي 

بالوا من ضر وا  .    (7)أي كيفما اتفل ا   

  

                                                 
عجةةةب الةةةوجيل  ط (1)

 
 ةةةة العر ّيةةةة  الوةةةةاهرة  1امل

 
  1381  مجّمةةةةع الل

 413. 
  1386  دار املشةةةةةةرع  بيةةةةةةروت  لبنةةةةةةاا  2املنجةةةةةةد األبجةةةةةةدي  ط (2)

 632   . 
ابن من ور  ل اا العرب  تحويل: مبةدهللا م ة  الكبيةر  محمةد  (3)

احمةةةةةةد ح ةةةةةةب هللا  ها ةةةةةةب محمةةةةةةد الشةةةةةةا ل   املجلةةةةةةد الرابةةةةةةع  دار 

 .2831  2883     1381املعارف  الواهرة 

() ( هف  اآل ة
 
 (. 111سورة الك

  دار مّمةةةار  3ر الصةةة اح  طمحمةةةد بةةةن ابةةةا بكةةةر الةةةرايي  مرتةةةا( 4)

 . 212   2112مّماا  
 .2831ابن من ور  املجلد الرابع  مصدر سبل  كره    (5)
مجةةةةةد الةةةةةد ن الفيرويقبةةةةةادي  الوةةةةةامو  املحةةةةةية  دار ال ةةةةةد ز   (6)

 . 1167   2118الواهرة  
 .  632املنجد األبجدي  مصدر سبل  كره    (7)
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لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       010  2714ج 

: البُعد االصطالحي ملفهوم االستعراض ثانيا

 بالسيف:

أ م  لبو ا 
 
ه قتأ ي

ّ
ّف )هولهاويا( ااستعراض بذن

عرِّ ي 

 ةةةةةةةةةةةرو رأي الخةةةةةةةةةةةوارج ب يةةةةةةةةةةةر تمييةةةةةةةةةةةل مهةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةدوه  ةةةةةةةةةةة  

 ههةةةةةو  ةةةةةةكٌأ مةةةةةن اررهةةةةةةاب العةةةةةدما الةةةةةةذي (1)طةةةةةريوهب

نكةةر العةةالب أو ال ةةورة الدموّيةةة الشةةاملة ضةةد  املد نةةة    

  بينما  هب )محمد ضياء الد ن الةرّيس( (2)""الكاهرة

رالف غيلة
 
  وهةو مةا (3)إلق أا ااستعراض هو قتأ  امل

ا  ّتفةةةل مةةةع مةةةنهج ال ةةةرب الةةةذي دأب مليةةةه الخةةةوارج  

تتبةةةةةةةع 
 
  وامل

ً
ةةةةةةةدر مبةةةةةةةدئّيا

 
ههةةةةةةةب  رهضةةةةةةةوا ااغتيةةةةةةةا  وال 

 مةةةةةنهب م ةةةةةق املواجهةةةةةة 
ً
 عجيبةةةةةا

ً
ل ةةةةةيرتهب  لمةةةةةس إصةةةةةرارا

با رة والوتا  حّهى امل
 
 .(4)وتامل

 الوتةةةةةةةأ 
 
 بوصةةةةةةةفه إ ةةةةةةةامة

ً
ّف ااسةةةةةةةتعراض أ ضةةةةةةةا

ةةةةةةةرِّ وم 

كةةوا مةةاداي   مةن   
ً
ةأ يائنةةا وت  بةااةو بمةةن    والخةوف و ةةال م 

ةةةه أمةةةاي سةةةيوف الخةةةوارج
ّ
  هيمةةةا تةةةرو (5)قةةةد سةةةاقه ح 

)الجعبيةةةةةري( أا  ااسةةةةةتعراض هةةةةةو )امتحةةةةةاا( اابريةةةةةاء 

ةةب  قةةتلهب إا تبةةّيا مةةدي مةةوااتهب
 
حا ةةد ن  ث

 
 وهةةو (6)امل

ب مةةةةةةةةن رأي )هشةةةةةةةةاي جعةةةةةةةةية( حةةةةةةةةيا مةةةةةةةةةّرف مةةةةةةةةا  ويةةةةةةةةر 

                                                 
ل ياسةةةةةّية الد نّيةةةةةة  ةةةةة   وليةةةةةو  هولهةةةةةاويا  أحةةةةةزاب املعارضةةةةةة ا (1)

صةةدر ارسةةالي  الخةةوارج والشةةيعة  ت: مبةةدالرحمن بةةدوي  مكتبةةة 

 . 64   1328النهضة املصرّية  الواهرة  
هشةةةةاي جعةةةةية  الفتنةةةةة  جدلّيةةةةة الةةةةد ن وال ياسةةةةة  ةةةة  ااسةةةةالي  (2)

ةةةةةةةةةر  ط
ّ
بك

 
  ت: اليةةةةةةةةةأ احمةةةةةةةةةد اليةةةةةةةةةأ  دار الطليعةةةةةةةةةة للطبامةةةةةةةةةة 4امل

 .214  2111والنشر  بيروت  لبناا  
محمةةةد ضةةةياء الةةةةد ن الةةةرّيس  الن رّيةةةةات ال ياسةةةّية ارسةةةةالمّية   (3)

رال  الواهرة  7ط
 
 .   68   1376  دار الي

احمةةةةةد سةةةةةليماا معةةةةةروف  قةةةةةراءة جد ةةةةةدة  ةةةةة  مواقةةةةةف الخةةةةةوارج  (4)

وهكرهب وأدبهب  دار طال  للدراسات واليرجمة والنشر  دمشةل  

   أّمةةةةةةةا حةةةةةةةادل اغتيةةةةةةةا  م ةةةةةةة  )رض( هتحيطةةةةةةةه ظةةةةةةةالٌ  67   1388

ط الخةةوارج  ك يفةة مةن الشةةك بحيةز يعجةةز الباحةز مةن اثبةةات تةورُّ

 بهذا ال ادل  ههب أملنوا براءتهب من دي م   غير  ي مّرة.  
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةةة ( 5)

وموقةةةةةةةف ارسةةةةةةةالي منهةةةةةةةا  رسةةةةةةةالة ماج ةةةةةةةتير غيةةةةةةةر منشةةةةةةةورة  يلّيةةةةةةةة 

 . 116   1373لرياض  الشريعة  جامعة امللك مبدالعزيز  ا
عد ال ضاري للعويدة األباضّية  مطبعةة  (6) هرحات الجعبيري  الب 

 . 123   1383األلواا ال د  ة  تونس  

كةةةةةةةةب ارمةةةةةةةةداي الفةةةةةةةةةوري  ةةةةةةةةه تنفيةةةةةةةةةذ ح 
ّ
ااسةةةةةةةةتعراض بذن

( بحةةةةل م  ةةةةلب قاةةةةر مشةةةةكوك  ةةةة  إ مانةةةةه 
ً
)الوتةةةةأ صةةةةبرا

م ةق الةرغب مةن أا   (7)بعد استجواب أ د ولوج  سريع

بيحةةة هةةذا ااسةةتجواب وطبيعةةة ااسةةحلة الهةة   تضةةمنها 

شةةةةةةةةةةّ ة املصةةةةةةةةةةادر هةةةةةةةةةا الك يةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةن ال مةةةةةةةةةوض لِّ   (8) لفُّ

ااسةةةةتعراض هنةةةةا هةةةةو )التعةةةةرُّض( للنةةةةا   وسةةةةؤالهب ه

( مةةةةةةةةةةةا منةةةةةةةةةةةدهب مةةةةةةةةةةةن امتوةةةةةةةةةةةاد  ةةةةةةةةةةة  امل ةةةةةةةةةةةائأ  ةةةةةةةةةةةْرض  )م 

 .(9)الخالهّية

وأسةةةا  أ ةةةد ولوجيا ااسةةةتعراض هةةةو منطةةةل )إا لةةةب 

تكةةةةن معةةةة  هذنةةةةا ضةةةةّدي  ويجةةةةب قتلةةةةك م ةةةةق حيةةةةادك 

رمةةةب يةةةاا (10)هةةةذا(
 
  إا  هةةةذا الشةةةكأ مةةةن التحويةةةل امل

لتحوةةةةةةيا حةةةةةة
 
أ حّهةةةةةةى اولحةةةةةةك امل ةةةةةةم 

 
 بصةةةةةةفوف قةةةةةةد  

ً
د  ا

طلةةةةةب مةةةةةنهب مةةةةةادة قتةةةةةأ أسةةةةةيرو مةةةةةن  الخةةةةةوارج  حيةةةةةز   

ةةةأ   تِّ
 
ةةةدع النوا ةةا  هةةإا لةةةب  فعةةأ ق رةةالفيا رثبةةات صِّ

 
امل

 
ً
حنةة(  نبغة  م ةق الشةةخص (11)هةورا   هااسةتعراض )مِّ

  ولةةةةيس بالضةةةةرورة (12)اجتيايهةةةةا لي  بةةةةا صةةةةّ ة إ مانةةةةه

أا  كةةةةةةوا ااسةةةةةةتعراض جمامّيةةةةةةا  هوةةةةةةد  تبّنةةةةةةاه قحةةةةةةاٌد 

تفّرقوا  روا   .(13)رأي الخوارجم 

  هةةةةةةةةةةةةإا  هعةةةةةةةةةةةةأ      
ً
 للتعةةةةةةةةةةةةاريف الةةةةةةةةةةةةواردة قنفةةةةةةةةةةةةا

ً
ووهوةةةةةةةةةةةةا

 ااستعراض  حمأ العناصر وال مات التالية:

                                                 
 .223هشاي جعية  الفتنة  مصدر سبل  كره   ( 7)
ةةةةةةاي  حركةةةةةةة الخةةةةةةوارج  نشةةةةةةذتها وتطّورهةةةةةةا إلةةةةةةق نها ةةةةةةة  (8)

ّ
لطيفةةةةةةة البك

 . 86   2111العصر األموي  دار الطليعة  بيروت  
 . 23-22هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره     ( 9)
ةةرِّف بةةة)ااستعراض 122   1383املصةةدر نف ةةه   (10)   وهةةو مةةا م 

مب املوت(.   من )توايا ر 
ً
فة(  ويراه الباحز  كال

ّ
ضاد( )املؤل

 
 امل

ةةةةةر ع  تحويةةةةةل: ( 11)  بةةةةةيا الفِّ
الوةةةةةاهر بةةةةةن طةةةةةاهر ااسةةةةةفرائين   الفةةةةةرع 

  1332د  املكتبة العصرّية  بيةروت  محمد مح  الد ن مبدال مي

 83 . 
اي  مصدر سبل  كره    (12)

ّ
 . 142لطيفة البك

وئةةةاي مةةةدناا مبةةةا    ةةةعارات حريةةةات املعارضةةةة  ةةة  العةةةراع  ةةة   (13)

ةةةة يلّيةةةة اليربيةةةة 
ّ
العصةةةر األمةةةوي ودااتهةةةا الد نّيةةةة وال ياسةةةّية  مجل

ةةةةةةةد)
ّ
جل

 
 (  العةةةةةةةدد ال الةةةةةةةز  ب ةةةةةةةداد 26للبنةةةةةةةات  جامعةةةةةةةة ب ةةةةةةةداد  امل

2112     847-848 . 
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تعّجلةةةةةةةةةةةةة  .1
 
 م ةةةةةةةةةةةةق التصةةةةةةةةةةةةفية امل

ً
ةةةةةةةةةةةةه  وةةةةةةةةةةةةوي اساسةةةةةةةةةةةةا

ّ
إن

للفرد/األهةةراد الخاضةةعيا لالسةةتجواب  ودوا انت ةةار 

 لةةةةةةةذلك  يةةةةةةةاا بارمكةةةةةةةاا تفاد ةةةةةةةه مبةةةةةةةةر 
ً
تو تةةةةةةةه  ووهوةةةةةةةا

 ارنكار ال لب .اللجوء ملررج )التوّية( و 

ا ي ةةةةةةةةةةةتلزي نشةةةةةةةةةةةوب حةةةةةةةةةةةرب او وقةةةةةةةةةةةوع صةةةةةةةةةةةدامات  .2

م ةةةةةةةةةةةةكرّية  ههةةةةةةةةةةةةو انتفاضةةةةةةةةةةةةات دموّيةةةةةةةةةةةةة مفاجحةةةةةةةةةةةةة او 

وةةةّدمات او إ ةةةارات  رمبةةةة تحصةةةأ دوا م  ااتالجةةةات م 

 واض ة.

ةةه قةةد  ّترةةذ  ةةكأ سةةلوٌك انتحةةاري  غيةةر موالنةةا  .3
ّ
إن

طلوةةةةةةةة وغائّيةةةةةةةةو م  ّيبةةةةةةةة    ةةةةةةةب بعبثّيةةةةةةةةو م 
ّ
او ر ةةةةةةةيد  ويت

رةةةةةةةةتب هةةةةةةةةالك ير مةةةةةةةةن استعراضةةةةةةةةات ا
 
لخةةةةةةةةوارج يانةةةةةةةةا ت

 بموتهب أنف هب.

ي ةةةةةةةةةةةةةةةةبوه  ةةةةةةةةةةةةةةةةكٌأ مةةةةةةةةةةةةةةةةن األسةةةةةةةةةةةةةةةةحلة العوائدّ ةةةةةةةةةةةةةةةةة او  .4

ااستجواب األ د ولوج  للوقوف م ق طبيعةة الن ةل 

الفكةةةةةةةةةري الد ن /ال ياسةةةةةةةةة   الةةةةةةةةةذي  حملةةةةةةةةةه الخصةةةةةةةةةب 

ّ إسةةةالما بةةةأ توتيةةةأ 
 ل ةةةدو

ً
ويعتنوةةةه  ههةةةو لةةةيس تطبيوةةةا

 
ً
ّفةةارا

 
كةب م  ةبل بكةونهب ك  مةن ح 

ً
بةارد للضة ا ا انطالقةا

ر  تةةةّد ن(  و التةةةال  هةةةإا  ل  ةةةة ااسةةةتعراض سةةةتكوا )م 

 )يا فة( لهذه الرِّّدة.

ضةةةةةّيةوانعداي  .2  ةةةةةب بالعشةةةةةوائّية واارتجةةةةةا  والعر 
ّ
 ت

 مةةةةةةةةةةةن املحةةةةةةةةةةةاكب الفردّ ةةةةةةةةةةةة او 
ٌ
التوجيةةةةةةةةةةةه  ههةةةةةةةةةةةو نمةةةةةةةةةةةة

كمةيا ا ثالةز لهمةا:  تجّولةة الهة  تصةدر ح 
 
الجمامّية امل

 
ً
 إما الوتأ أو إطالع ال راح  و التال  ههو  بتعد ك يرا

ب.
 
ن 

 
رطة أو اررهاب امل

 
 من مفهوي ااغتيا  امل

ةةة او  .6
 
 ويةةرب مةةن مفةةاهيب العدالةةة الجماهيرّ ةةة الف 

التنفيةةةةذ الفةةةةةردي األماةةةةةى للوةةةةةانوا  هةةةةةال يشةةةةةيرط هيةةةةةه 

 بشةةةةةةةةةكأ 
ً
صةةةةةةةةةدوره مةةةةةةةةةن جمامةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةورِّ  مةةةةةةةةةرارا

 انفرادي.

إنةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةابر ل ةةةةةةةةةدود التكليةةةةةةةةةف والجةةةةةةةةةنس والعمةةةةةةةةةر  .7

ج األطفةةةا  والن ةةةاء واملنللةةةة  هلطاملةةةا اسةةة هدف الخةةةوار 

والعجةةةةةةزة وااهةةةةةةراد ال ةةةةةةابووا  ةةةةةة  ارسةةةةةةالي )صةةةةةة ابة 

 وتابعيا(. 

 

 :املطلب الثاين: األيديولوجيا يف اللُغة واالصطالح

 أوال : األيديولوجيا لُغة :

 م ةةق جميةةع 
ٌ
 دايلةةة

ٌ
إا  مفةردة )أ ةةد ولوجيا( هةة  مفةردة

 ةةةةةةةةات ال ّيةةةةةةةةةة  ههةةةةةةةةة  تعنةةةةةةةة 
 
 ةةةةةةةةةوي –الل

 
 ةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةياقها الل

لب  تمةةةةةةةةا ز مةةةةةةةةن  (1)األهكةةةةةةةةار(الفرنسةةةةةةةة  )مِّ
 
 ةةةةةةةةتوأ وامل

 
امل

 ةةةةةةوي أّنهةةةةةةا (2)امليتاهيل ويةةةةةةا
 
ضةةةةةةاف إلةةةةةةق  ةةةةةةذو ها الل   وي 

لةةةةةةةةةوي ارن ةةةةةةةةةانّية   ةةةةةةةةة  الع 
ً
راوغةةةةةةةةةة   (3)أكثةةةةةةةةةر املفةةةةةةةةةاهيب م 

ة هب   ومصطلح األ د ولوجيا بحةّد  اتةه هةو مصةطلٌح م 

ةةةةةةةةةْن كثةةةةةةةةةرةِّ اسةةةةةةةةةتردامه  ةةةةةةةةة  األدبّيةةةةةةةةةات  غب مِّ هع ةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةر 

ةةةةةةةةةن إلةةةةةةةةةق ماهي  
 
عاصةةةةةةةةةرة  لةةةةةةةةةب  فط

 
 الوليةةةةةةةةةأ  إ  امل

ّ
تةةةةةةةةةه إا

ي ةةةةتردمه الةةةةبعض كمةةةةرادف للمةةةةذهب أو العويةةةةدة  

عّبر مةن )سياسةات(   ب اآلار كمفهويو ي  ه  فه  بعض 
 
ووظ

 .(4)وهكذا

عجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطل ات ال ياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّية  ويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذهب م 

( تعنةة  Ideologyوالدبلوماسةةّية إلةةق أا  األ د ولوجّيةةة )

املبةةةةةةةةةةةةةةةةةدأ أو العويةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  ههنةةةةةةةةةةةةةةةةةاك نزمةةةةةةةةةةةةةةةةةة موائدّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(Ideological trend( وجيش موائةدي )Ideological 

army)(5) ةةا الوةةامو  ال ياسةة   هوةةد أضةةاف معنةةى   أم 

 .(6)قار لأل د ولوجّية وهو )املذهب(

شةةير       تكةةامليا: معنةةى مةةاي ي  ولأل ةةد ولوجيا معنيةةيا م 

مّيةةلة لجمامةةة أو ثواهةةة مةةا  ومعنةةى 
 
لطريوةةة التفكيةةر امل

                                                 
  املركةةةةةةز ال وةةةةةةا   2مبةةةةةةدهللا العةةةةةةروي  مفهةةةةةةوي األ ةةةةةةد ولوجيا  ط (1)

 . 3   1333العربا  بيروت  
ح ةةةةةةةيا م ةةةةةةة   العلةةةةةةةب واأل ةةةةةةةد ولوجيا بةةةةةةةيا ااطةةةةةةةالع والن ةةةةةةةبّية   (2)

 . 112   2111التنوير للطبامة والنشر  بيروت  
ت: محمةةد  أنةةدرو هيةةود  مةةداأ إلةةق األ ةةد ولوجّيات ال ياسةةّية  (3)

 . 14   2112صّفار  املركز الووما لليرجمة  الواهرة   
محمةةةةةةةةةةةةةود اسةةةةةةةةةةةةةماميأ  ارسةةةةةةةةةةةةةالي ال ياسةةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةةيا األصةةةةةةةةةةةةةولّييا  (4)

 . 14   1333والعلمانيّيا  مؤس ة الشراع العربا  الكويا  
عجةةةب املصةةةطل ات ال ياسةةةّية والدبلوماسةةةّية  دار  (5) أمةةةأ ممةةةر  م 

 . www.Nashiri.Net  2112   74نا ري للنشر ارلكيرونا  
 .ي. لّ ةةةةةةةةةةةاي وقاةةةةةةةةةةةةروا  الوةةةةةةةةةةةةامو  ال ياسةةةةةةةةةةةة   ومصةةةةةةةةةةةةطل ات  (6)

 . 182   2114املؤتمرات الدولّية  دار الكتب العلمّية  بيروت  

http://www.nashiri.net/
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لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

ةةةل بمجمومةةةة األهكةةةار املبنّيةةةة م ةةة
 
ق أسةةةا  اةةةا   تعل

 .      (1)من ن رية اقتصادّ ة او سياسّية

 : ثانيًا: األيديولوجيا اصطالحا

 Destutt De()يةاا الفرنسةة   )دي ةتوت دي تراسةةيه

Tracy أو   مةةةةةةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةةةةةةك  مصةةةةةةةةةةةةةةةطلح األ د ولوجّيةةةةةةةةةةةةةةةة )

(L'ideologie ةة  أوااةةر الوةةرا ال ةةامن مشةةر للدالةةة  )

ةةةةر  ةةةة  طبيعةةةةة األهكةةةةار بوصةةةةفها 
 
ن  م ةةةةق العلةةةةب الةةةةذي   

بةةةةةةةةةةةةةةّيا اصائصةةةةةةةةةةةةةةها وقوانينهةةةةةةةةةةةةةةا  ظةةةةةةةةةةةةةةواهر نف ةةةةةةةةةةةةةةّية  لي 

رجةةع  الفضةةأ  ةة  الصةةياغة األياد مّيةةة (2)ومالقاتهةةا   وي 

( A.Gramsciللمصةةةةةةةةةةطلح إلةةةةةةةةةةق )أنطونيةةةةةةةةةةو غرامشةةةةةةةةةةة   )

  هوةد  هةب األايةر (3)(L. Althusserو)لةويس التوسةير

إلةةةةةةةةةق أا  األ ةةةةةةةةةد ولوجيا هةةةةةةةةة  باملرصةةةةةةةةةاد للعلةةةةةةةةةب منةةةةةةةةةدما 

ف صةةةةةةةةرامته  بينمةةةةةةةةا هةةةةةةةة  منةةةةةةةةد )مةةةةةةةةونر   .Jو تضةةةةةةةةع 

Monnerot كةةا ئ الةةوظيفا لألسةةطورة  أّمةةا
 
( بم ابةةة امل

( هيةةةةةربة بينهةةةةةا و ةةةةةيا G. Marcel)جبرائيةةةةةأ مارسةةةةةيأ 

نتجةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةنعِّ قلّيةةةةةةةةةو م  الدما ةةةةةةةةة  ههةةةةةةةة  منةةةةةةةةةده مملّيةةةةةةةةة ص 

 
ّ

ي إا لشةةةةةةةةةعاراتو ت ةةةةةةةةةت يرها مواطةةةةةةةةةف حوةةةةةةةةةودة ا تبةةةةةةةةةر 

ة م ةةةق هحةةةةو معينةةةةو مةةةن البشةةةر
ّ
 ةةةل

 
  وتوةةةوي (4)منةةةدما ت

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّدة  يالتف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير  األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ولوجيات بوظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائف

                                                 
وارنةةةةةةة واأللفّيةةةةةةة ال ال ةةةةةةة   (1)

 
مبةةةةةةدال ن  مبةةةةةةود وقاةةةةةةروا  اليربيةةةةةةة امل

اي العةةةةةةةةةالا  الجد ةةةةةةةةةد  دار الفكةةةةةةةةةةر األ ةةةةةةةةةد ولوجيا واليربيةةةةةةةةةة والن ةةةةةةةةة

 . 31-31     2111العربا  الواهرة  

() ( انطونيةةةو دي ةةةتوت دي تراسةةةيهAntoine L. Destutt de 

Tracy( )1784-1836 هيل ةةةوف ارسةةةتوراطا تنةةةويري هرنسةةة   مةةةن )

ةز اهتمامةه  ة  
 
أصأ اسكتلندي  ومن أممةدة املةذهب ال سة ّ   وترك

 مةةةةةةةةةن الجانةةةةةةةةةب النفسةةةةةةةةة    الجانةةةةةةةةةب األ ةةةةةةةةةد ولوج  لإلن ةةةةةةةةةانّية بةةةةةةةةة
ً
دا

ّرة.  http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيد ا  املوسومة ال  
صةطل ات والشةواهد الفل ةفّية  ( 2)

 
عجب امل جال  الد ن سعيد  م 

 . 71 -71     2114دار الجنوب للنشر  تونس  
صةةةطل ات ال واهةةةة واملجتمةةةع   (3) عجةةةب م  طةةةونا بينيةةةا وقاةةةروا  م 

 
 
مةة العر ّيةة لليرجمةة  بيةروت  ت: سعيد ال انا   امل

 
    2111ن 

 133  138 . 
 . 71جال  الد ن سعيد  مصدر سبل  كره    (4)

والتشةةةةةةةةةةةةةةخيص وارنتةةةةةةةةةةةةةةاج )إمةةةةةةةةةةةةةةادة هندسةةةةةةةةةةةةةةة هوّيةةةةةةةةةةةةةةة 

 .(5)الجمامة( والبرمجة

 اخلوارج يف اللُغة واالصطالح:املطلب الثالث: 

 أوال : معىن اخلروج يف اللغة:

خارِّجةةةة  ألا  هوامةةةأ   ةةةة جمةةةع  تك ةةةيرو لِّ
 
الخةةةوارج  ةةة  الل

لةةةةة  أو هامةةةةأ غيةةةةر ماقةةةةأ ّوْا (6)جمةةةةع هامِّ    وقةةةةد ا ةةةةت 

ةةةةو 
 
ةةةةر ج  لف ةةةةة )ا

 
(: أي: بةةةةري -ارِّج( مةةةةن الفعةةةةأ )ا

ً
روجةةةةا

 
ا

ةةةةه:  ْ نِّ
ةةةةالٌا مةةةةن د 

 
مةةةن موةةةةّره او حالةةةةه وانفصةةةةأ  واةةةرج  ه

 قضاه.

ثار د  و  لطاا: تمر  ر ج م ق ال  
 
رةرج: (7)وا

 
  وقد  كةوا امل

 وهةةةةذا 
ً
 ح ةةةةنا

ً
ةةةةر ج  مررجةةةةا

 
وةةةةا : ا موضةةةةع الخةةةةروج  هي 

ه رر ج  روج: هو الجالء والبةروي والةذهاب(8)م 
 
  (9)  والخ

النتةةةةةةةةةةةةةوءات واملحاريةةةةةةةةةةةةةب والصةةةةةةةةةةةةةةور والكتابةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةة  أو 

ح ةةو (10)البنةةاء
 
  وهةةو (11)  واةةارج الشةة  ء: ظةةاهره امل

عةةةةةود  وهةةةةةو مةةةةةن  كةةةةةذلك نوةةةةةيض الةةةةةداو  واةةةةةالف الو 

 (أسةةةةةةماء  ةةةةةةوي الويامةةةةةةة   وةةةةةةو  تعةةةةةةالق: 
وا  ع  ْ ةةةةةةم  ةةةةةةْوي  ي    

وجِّ  ةةةةر 
 
خ

ْ
ةةةةةْوي  ال ةةةةك     لِّ

 
  ّ

لِّ
  

ْ
ةةةةةال  بِّ

 
ة ةةةةْيح  ةةةةةأ ())الص 

 
  واةةةةةارج ي

ه. ر   ش  ء: ظاهِّ

                                                 
(5)AssafMoghadam, The Salafi-Jihad as a Religious 

Ideology, Combating Terrorism Center at west Point, 

U.S.A, February, Vol 1. Issue 3, 2008, P1. 
عاصةةةر  مبةةةدالتواب م( 6)

 
حمةةةد  أثةةةر الخةةةوارج  ةةة  الفكةةةر ارسةةةالما امل

  2113دار ال ةةةةةةةرميا للتحويوةةةةةةةةات العلمّيةةةةةةةةة والتوييةةةةةةةةع  الوةةةةةةةةاهرة  

 44 . 
عجب الوجيل  مصدر سبل  كره    (7)

 
 . 183امل

 . 32محمد بن ابا بكر الرايي  مصدر سبل  كره   ( 8)
  1محمود اسماميأ صين  وقاروا  املكنل العربا املعاصةر  ط (9)

 . 41  .1333مكتبة لبناا نا روا  بيروت  
غالةةةةةةب م ةةةةةة  مةةةةةةواج   الخةةةةةةوارج  تةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةة  (10)

 . 3وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
  ط (11)

ً
 واصةةةةطالحا

ً
 ةةةةة

 
  2سةةةةعدي ابةةةةو جيةةةةب  الوةةةةامو  الفوهةةةة  ل

كر  دمشل     114   1388دار الفِّ

() ( 42سورة ع  اآل ة  .) 
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 م ةةةةةةق والخةةةةةة
ٌ
وارِّج: قةةةةةةوٌي مةةةةةةن أهةةةةةةأ األهةةةةةةواء لهةةةةةةب موالةةةةةةة

ةةةةةةدة   والخةةةةةةروج: البعةةةةةةز والنشةةةةةةور  لوولةةةةةةه تعةةةةةةالق: (1)حِّ

الِّ ( ْجةةةةد 
 ْ
ةةةةن  األ  مِّ

ةةةةوا  ج  ر 
ْ
ر   ((()2)  والخةةةةارج : مةةةةن ي ةةةةود  

بنف ةةةةةه مةةةةةن غيةةةةةر أا  كةةةةةوا لةةةةةه قةةةةةد ب  وااسةةةةةترراج: 

  وال ةةةةةةةاهر أا  لفةةةةةةةظ )الخةةةةةةةروج(  تةةةةةةةذثر (3)ااسةةةةةةةتنباط

فيةةةةةةد  بحةةةةةةروف الجةةةةةةر الهةةةةةة  تل وةةةةةةه  هةةةةةةالخروج )مةةةةةةن(   

ةةةةل(   د  و) ةةةة ( تعنةةةة  )التميُّ شةةةةير للتمةةةةرُّ
 
البةةةةروي  و)م ةةةةق( ت

  وقةةةد ورد لفةةةظ (4)و)مةةن( تةةةد ُّ م ةةةق اانحةةةراف والزيةةةغ

ةةةةةةةةةةر ج( وا ةةةةةةةةةةتواقاته يهةةةةةةةةةةاء)
 
ةةةةةةةةةةرقا 184)ا ( مةةةةةةةةةةّرة  ةةةةةةةةةة  الو 

 .(5)الكريب

 وّيةةة 
 
ةةب الشةةد د  ةة  الدالةةة الل

ُّ
ويتضةةح ممةةا ورد التول

ةةٌب 
ُّ
 منةةد  للف ةةة )الخةةوارج(  وهةةو تول

ً
سةةيلداد اضةةطرابا

ف ةة نف ةها  ة  سةياقاتها 
ّ
تناو  الجانب ااصطالح  لل

رتلفة.
 
 امل

 ثانيًا: املفهوم االصطالحي للخروج:

عتمةةةةةدة  ةةةةة  
 
 مكةةةةةن رصةةةةةد مجمومةةةةةة مةةةةةن ااتجاهةةةةةات امل

 تعريف الخوارج  ومن أهّمها:

التةةةةةةةةذريخ  لتعريةةةةةةةةف الخةةةةةةةةوارج: -ااتجةةةةةةةةاه ال ياسةةةةةةةة   .1

 لهةةذا ااتجةةةاه-هالخةةارج  
ً
ةةةأُّ مةةن اةةةرج م ةةةق  هةةو-وهوةةةا

 
ي

ّمةةة
 
ةةأُّ مةةن (6)ارمةةاي ال ةةل الةةذي أجمعةةْا مليةةه األ

 
  أو ي

ةةلطاا والجمامةةة   أو هةة  املجمومةةة الهةة  (7)اةةالف ال  

                                                 
 .1122 ور  املجلد ال انا  مصدر سبل  كره   ابن من (1)

( )(43(  سورة املعارج  اآل ة)7سورة الومر  اآل ة .) 
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةةة ( 2)

 . 2وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 . 421مجد الد ن الفيرويقبادي  مصدر سبل  كره    (3)
 . 413جدي  مصدر سبل  كره   املنجد األب (4)
ةةةةةةةةرقا  (5) فهةةةةةةةةر  أللفةةةةةةةةاظ الو 

 
عجةةةةةةةةب امل

 
محمةةةةةةةةد هةةةةةةةةؤاد مبةةةةةةةةدالباق   امل

 . 231  227      1342الكريب  دار الكتب املصرّية  الواهرة  
االةةد احمةةةد صةةةالح  األباضةةةّية: تعةةةاليمهب وانتشةةةارهب  ةةة  امل ةةةرب ( 6)

ةةةةةة جامعةةةةةةة األنبةةةةةار للعلةةةةةةوي ارن ةةةةةانّية  العةةةةةةدد ا
ّ
ألو   العربةةةةةا  مجل

2111   123 . 
غالةةةةةةةةب م ةةةةةةةة  مةةةةةةةةواج   الخةةةةةةةةوارج  تةةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةةة (7)

 . 2وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   

ارجةةةةا مةةةةن دائةةةةرة ال ةةةةل برالههةةةةا ملةةةةا أجمعةةةةا مليةةةةه 

  وهةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةرأي الةةةةةةةةةةةذي سةةةةةةةةةةةبل وأا تبّنةةةةةةةةةةةاه (8)األغلبّيةةةةةةةةةةةة

ةةةةةةةةةةةةأ( ح  لةةةةةةةةةةةةأ والنِّ  ومنهجّيةةةةةةةةةةةةة (9))الشهرسةةةةةةةةةةةةتانا(  ةةةةةةةةةةةة  )املِّ

د م ةق الخوار  ج    العصياا ثابتة يونهب امتادوا التمرُّ

ةةأ إمةةايو 
 
هةةب (10) ةة  يمةةانهب ي التِّ

 
صةةاب الخةةروج منةةد غ   ونِّ

عتةةةةةةدلو الخةةةةةةوارج هيشةةةةةةيرطوا (11)ثالثةةةةةةة رجةةةةةةا    أّمةةةةةةذ م 

 للجهةةةةاد
ً
  ههةةةةب أوهيةةةةاء لفل ةةةةفة (12)بيعةةةةة أربعةةةةيا رجةةةةال

 ةةةتمرة واانتفةةةاض الةةةدائب والتجريةةةد املؤّ ةةةد 
 
ال ةةةورة امل

 ةةوي    والخةةرو (13)لل ةةيف
 
ةةرف الل ج هةةو ال ةةورة  ةة  الع 

 
ً
هةةةالخوارج يعتوةةةدوا جةةةايميا أا  اةةةروجهب يةةةاا دائمةةةا

 .(14))إلق( الد ن وليس )منه أو منه(

ا وي ةةةةةةةةةةةةةةود  ةةةةةةةةةةةةةة  ااتجةةةةةةةةةةةةةةاه ال ياسةةةةةةةةةةةةةة  /التذريخ  لف ةةةةةةةةةةةةةة

 ةةل )الخةةوارج( و)الب  ةةاة( بةةالن ر لنلمةةة الةةع ارمةةاي ال

وإمةةةةةالا مصةةةةةيانه والتذليةةةةةةب مليةةةةةه بعةةةةةةد أا  كةةةةةوا لةةةةةةه 

تذويةةةأ)15(  وي  ضةةةاف لةةةذلك أنكةةةارهب التحكةةةيب وقةةةولهب 

                                                 
ناجيةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةوريا   ارسةةةةةةةةةالي الخةةةةةةةةةارج   دار الطليعةةةةةةةةةة للطبامةةةةةةةةةة  (8)

 . 28   2116والنشر  بيروت  
ةأ  ج (9) ح  لةةأ والنِّ أميةةر   تحويةةل: 3  ط1أبةا الفةةتح الشهرسةتانا  املِّ

  1333م ةةةةةةةة  مهنةةةةةةةةا  م ةةةةةةةة  ح ةةةةةةةةن هةةةةةةةةامور  دار املعرهةةةةةةةةة  بيةةةةةةةةروت  

 132 . 
مةةالوي مزهةةر مزمةةأ  الخةةوارج  ةة  االهةةة أميةةر املةةؤمنيا م ةة  بةةن  (10)

أبةةةا طالةةةب )رض(  مجلةةةة جامعةةةة كةةةر الء العلمّيةةةة  املجلةةةد ال ةةةامن  

 . 148   2111العدد الرابع  
شةةةةةروع    دار ال2محمةةةةةد ممةةةةةارة  تيةةةةةارات الفكةةةةةر ارسةةةةةالما  ط (11)

 .18   1337الواهرة  
كريب ماتا لعيب   نعيب دنياا مبيد  ثورات الخوارج األباضةّية  (12)

ةةةةة جامعةةةةة 
ّ
 ةةةة  امل ةةةةرب ارسةةةةالما حهةةةةى قيةةةةاي الدولةةةةة الرسةةةةتمّية  مجل

ةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةانا  العةةةةةةةةةدد العا ةةةةةةةةةر  كةةةةةةةةةر الء  
ّ
جل

 
    2112كةةةةةةةةةر الء  امل

 221-222 . 
ةةةةةةرع ارسةةةةةةالم (13) تنةةةةةةة  ةةةةةة  الفِّ ّية  مكتبةةةةةةة ح ةةةةةةن صةةةةةةادع  جةةةةةةذور الفِّ

 . 168   2114مدبول   الواهرة  
 .28مبدالتواب محمد  مصدر سبل  كره    (14)
 . 72الواهر بن طاهر ااسفرائين   مصدر سبل  كره    (15)
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ن ةةر إلةةق  ةةه قةةد    ةةريش)1(  بةةأ إن 
ٌ
بجةةواي ارمامةةة  ةة  غيةةر ق

 حركةةةةةة الخةةةةةوارج بذسةةةةةرها كحةةةةةراكو بروليتةةةةةاري منيةةةةةف

ر  ةةةةةّية)2( دهعهةةةةةب إليةةةةةه ح ةةةةةٌد  ضةةةةةد األرسةةةةةتوراطّية الو 

افا احتكار قريش للخالهةة مةن دوا النةا )3(  ههةب 

حةةةزب ارسةةةةالي الجمهةةةةوري)4( الةةةذي أنةةةةتج أ د ولوجّيةةةةة 

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  اجتمامّيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ات مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةموا د موراطةةةةةةةةةةةةةةةةةةا م 

 للمضموا األرستوراطا/الطبوا الوائب)5(.

به و)الخوارج( مع إمامة الصالح بوطع الن ر من ن ة

ولونةةةةةةةةةةه)6(  ههةةةةةةةةةةب  ميلةةةةةةةةةةوا إلةةةةةةةةةةق نةةةةةةةةةةزع الوداسةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةن 

لطة تنبع مندهب من ر أي  األشخا )7(  و رمّية ال  

راجعةةات و  ويب  التوةةاألغلبّيةةة ببيعةةة ماّمةةة ااضةةعة للم 

 )8(  طاملةةةا أا  
ً
جيةةةلوا غيةةةاب ارمةةةاي أصةةةال بةةةأ إنهةةةب قةةةد   

 ولةةةةيس الشةةةةرع)9(  هةةةةإا 
 
ملاهةةةةا املصةةةةل ة

 
ال اجةةةةة إليةةةةه ت

  أو نب
ً
 أو مبةةةدا

ً
ةةةّرا  احتةةةيج إليةةةه هيجةةةوي أا  كةةةوا ح 

ً
طّيةةةا

 تفةةّردوا بةه مفةةاده جةةو اي 
ً
 )10(  كمةةا أا  لهةب رأ ةةا

ً
ر ةّيا

 
أو ق

ةةد املةةرأة لإلمامةةة الع  اةةى)11(  هالخالهةةة منةةدهب ا 
ُّ
تول

                                                 
ةةهموا ببدمةة الخةوارج ومروياتةه ( 1)

 
ادريس م كر ح ن  الرواة امل

ةةةةةة الجامعةةةةةة العراقّيةةةةةة  
ّ
رةةةةةاري  دراسةةةةةة نودّ ةةةةةة  مجل  ةةةةة  صةةةةة يح الب 

 . 72-71     2113(  22)العدد
 . 163ح ن صادع  مصدر سبل  كره    (2)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (3)

 .  38وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 . 126احمد سليماا معروف  مصدر سبل  كره    (4)
رسةةالمّية  ح ةةيا مةةروة  النلمةةات املادّ ةةة  ةة  الفل ةةفة العر ّيةةة ا (5)

 . 441   1378دار الفارابا  بيروت  
 .168ح ن صادع  مصدر سبل  كره    (6)
سعد محمد ح ن  املهدّ ة    ارسالي منةذ أقةدي العصةور حّهةى  (7)

اليةةةةةوي  دراسةةةةةة واهيةةةةةة لتذريرهةةةةةا ال ياسةةةةة   والعوةةةةةدي واألدبةةةةةا  دار 

 .  172   1323الكتاب العربا بمصر  الواهرة  
رسةةةةةةةةالي بةةةةةةةةيا املفةةةةةةةةاهيب واملصةةةةةةةةطل ات  الجةةةةةةةةزء هوةةةةةةةةه األيمةةةةةةةةة  ا (8)

(  ويارة األوقةةةةةةةةاف  
ً
 وحةةةةةةةةد  ا

ً
ةةةةةةةةرع ارسةةةةةةةةالمّية قةةةةةةةةد ما ال ةةةةةةةةاد  )الفِّ

 . 381  373     2114سوريا  
  دار الفكةةةةةر 1محمةةةةةد ابةةةةةو يهةةةةةرة  تةةةةةذريخ املةةةةةذاهب ارسةةةةةالمّية  ج (9)

 . 82   1336العربا  الواهرة  
 .  134أبا الفتح الشهرستانا  مصدر سبل  كره    (10)
 .17   مصدر سبل  كرهمحمد ممارة   (11)

تتعةةةةةةةةةيا  ةةةةةةةةة  بيةةةةةةةةةاو وا شةةةةةةةةةخص  وا امتةةةةةةةةةداد منةةةةةةةةةدهب 

ةةةةةةةةةةةةلطة الشخصةةةةةةةةةةةةّية)12(  وهةةةةةةةةةةةةب بةةةةةةةةةةةةذلك التوّجةةةةةةةةةةةةه  بال  

ةةةةةةعوبا
 

ةةةةةةر  كونةةةةةةوا قةةةةةةد اةةةةةةال-الش
ّ
بك

 
فوا الةةةةةةد موراطا امل

 ن رّية ارمامة )النص( ون رّية الشورو)13(. 

األ ةةةةةد ولوج  لتعريةةةةةف الخةةةةةةوارج: -ااتجةةةةةاه الفوهةةةةة  .2

 وهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذهب إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ت ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الجانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

الدوغمائا/العوائةةةةدي  ةةةة  رصةةةةد ال ريةةةةات الخارجّيةةةةة  

رتكةةةب الكبيةةةرة واامتوةةةاد برلةةةوده  ةةة  النةةةار   كتكفيةةةر م 

وتكفيةةةةةةةةةةر م ةةةةةةةةةةّ  وم  مةةةةةةةةةةاا وال كمةةةةةةةةةةيا )ابةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةةا  

  (14)واأل ةةةةةةةةةةعري( ومةةةةةةةةةةن رضةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةالتحكيب أو صةةةةةةةةةةّو ه

فةةةةةةةةةةةر جمهةةةةةةةةةةةةور 
 
قةةةةةةةةةةةة( ك وكةةةةةةةةةةةذلك  ةةةةةةةةةةةرو الخةةةةةةةةةةةةوارج )األيارِّ

رةةالفاهب واامتوةةاد بةةذا  دارهةةب دار حةةرب   بةةأ إا (15)م 

عتود ممن تباطةذوا 
 
هب    امل  رائِّ

 
التهب مالوا لتكفير ن

 
غ

 ةةةة  الهجةةةةرة لةةةةدار الخةةةةوارج أو قعةةةةدوا مةةةةن الوتةةةةا  هلةةةةب 

اي
ّ
ك  .(16) نفروا ل رب ال  

وال الةةةةةب م ةةةةةةق هةةةةةذا ااتجةةةةةةاه وسةةةةةب الخةةةةةةوارج بصةةةةةةفه  

مةةةةةةةةةةةة( ألا 
ّ
حكِّ

 
كّفةةةةةةةةةةةرة( است ةةةةةةةةةةةهالهب التكفيةةةةةةةةةةةر و)امل

 
)امل

 ه
ّ

كةةةةةةةةةةةةةةةةةب  إا ضةةةةةةةةةةةةةةةةةيف (17)( ةةةةةةةةةةةةةةةةةعارهب يةةةةةةةةةةةةةةةةةاا )ا ح    وي 

( التصةةةةةةةةةاع صةةةةةةةةةفة 
ً
 )أ ةةةةةةةةةد ولوجّيا

ً
الع ةةةةةةةةةوالنا سةةةةةةةةةببا

                                                 
ةةةر ع  مكتبةةةة العةةةارف  الريةةةاض   (12) صةةةابر طعيمةةةة  دراسةةةات  ةةة  الفِّ

2117   147 . 
  دار الكتةةةةةةةةةاب العربةةةةةةةةةا  11احمةةةةةةةةةد أمةةةةةةةةةيا  هجةةةةةةةةةر ارسةةةةةةةةةالي  ط (13)

 . 262  223   1363بيروت  
الوةةةةةةةةاهر بةةةةةةةةن طةةةةةةةةاهر ااسةةةةةةةةفرائين   مصةةةةةةةةدر سةةةةةةةةبل  كةةةةةةةةره      (14)

 73-74. 
 ةةةةةةةةةةن األ ةةةةةةةةةةعري  موةةةةةةةةةةاات ارسةةةةةةةةةةالمييا وااتالهةةةةةةةةةةةات أبةةةةةةةةةةا ال  (15)

يا  ج
ّ
صةةةةةةةل

 
  2113   ةةةةةةةركة أبنةةةةةةةاء  ةةةةةةةريف للطبامةةةةةةةة  بيةةةةةةةروت  1امل

 82 . 
 . 141أبا الفتح الشهرستانا  مصدر سبل  كره    (16)
عةد )مةروة 123االد احمد صةالح  مصةدر سةبل  كةره    (17)   وي 

ن ةةةر: محمةةةة كةةةةب إا ه(     دّ ةةةةة( أو  مةةةةن رهةةةع  ةةةةعار )ا ح 
 
د بةةةةن بةةةن أ

لةةةةةةوك  ج
 
سةةةةةةأ وامل   دار املعةةةةةةارف  2  ط2جريةةةةةةر الطبةةةةةةري  تةةةةةةاريخ الر 

 . 22الواهرة  سنة النشر )بال(   
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اةةةةارجوا مةةةةةن  -منةةةةده–الخةةةةروج بهةةةةذه الفرقةةةةة  ههةةةةةب 

 لميا
 
 .(1)الد ن ومن ايار امل

اتجةةةةةةةةاه منةةةةةةةةةاطوا )ج  را ةةةةةةةةة (: وينةةةةةةةةةدرج تحةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةذا  .3

رورّية( و)أهةةةةةةةةةةةةةأ  ااتجةةةةةةةةةةةةةاه ت ةةةةةةةةةةةةةمية الخةةةةةةةةةةةةةوارج بةةةةةةةةةةةةةة)ال  

ةةةةع هاهةةةةا الخةةةةوارج  النهةةةةرواا(  وهةةةة  أسةةةةماٌء ملواضةةةةع تجم 

ةةةةةةةب  م ةةةةةةةق 
 
ل
 
قبةةةةةةةأ اوضةةةةةةةهب ملعةةةةةةةاركهب الداميةةةةةةةة. وقةةةةةةةد غ

مة األولق(
ّ
حكِّ

 
 .(2)اوارج هاتيا البلدتيا ت مية )مل

اتجةةةةةةاه مةةةةةةاي )واسةةةةةةع( واةةةةةةا  )ضةةةةةةيل(  ةةةةةة  تعريةةةةةةف  .4

ةةةةةرع الهةةةةة   الخةةةةةوارج: هةةةةةالتعريف العةةةةةاي  ضةةةةةب ياهةةةةةة الفِّ

ةةةةلطة  و التةةةةال  هةةةةإا هةةةةذا  د م ةةةةق ال    للتمةةةةرُّ
ً
 هةةةةر مةةةةيال

 
ت

الشةةةةيعة( لكثةةةةرة ااتجةةةةاه قةةةةد  ضةةةةب اصةةةةوي الخةةةةوارج )

  أمةةةةةا الخةةةةةا  هيةةةةةذهب إلةةةةةق (3)ثةةةةةوراتهب م ةةةةةق األمةةةةةوييا

رقةةة الهةة  ارجةةةا م ةةق ارمةةةاي  قصةةر الت ةةمية م ةةةق الفِّ

رورّية(  .(4)م ّ  )رض(    حروراء )ال  

أّمةةةةةةةةةذ الخةةةةةةةةةوارج أنف ةةةةةةةةةهب هوةةةةةةةةةد است ةةةةةةةةةاغوا نعةةةةةةةةةا  .2

م ةةةةق معةةةةااو إ جابّيةةةةة  - ةةةة  رأ هةةةةب–)الخةةةةروج( انطوائةةةةه 

يا
ّ
رقنّيةةة م  ةةتدل

 
ن   ات مصةةدرّية ق م  باآل ةةة الكريمةةة:)و 

ةةةةةه  
ْ
ْدرِّك ةةةةةب    

 
هِّ ث ةةةةةولِّ س  ر  ِّ و 

ّ
ةةةةةق ار

 
ل  إِّ

ً
را ةةةةةاجِّ ه  ةةةةةهِّ م  ْيتِّ

ةةةةةن ب  ةةةةةر ْج مِّ
ْ
ر   

 
ً
ةةةةةةةورا ف 

 
  غ

ّ
ةةةةةةةاا  ار

 
ي ِّ و 

ّ
ه  م  ةةةةةةةق ار ْجةةةةةةةر 

 
ةةةةةةةع  أ

 
ق ةةةةةةةْد و 

 
و

 
ةةةةةةةْوت  ه

 ْ
امل

)
ً
يما راة( ()ر حِّ

 
  كما راع  لهب أا ي موا انف ةهب بالةة) 

                                                 
محمةةةةةد هةةةةةادي  ةةةةةةهاب  الوسةةةةةطّية  ةةةةة  م ةةةةةةذلة مرتكةةةةةب الكبيةةةةةةرة  ( 1)

مجلةةةةة جامعةةةةة تكريةةةةا للعلةةةةوي ارسةةةةالمّية  العةةةةدد ال ةةةةادي مشةةةةر  

2112   22 . 
المّية من الخوارج إلةق محمد سليب العّوا  املدار  الفكرّية ارس (2)

اراةةةةواا امل ةةةةةلميا  الشةةةةبكة العر ّيةةةةةة لألبحةةةةال والنشةةةةةر  بيةةةةةروت  

2116   21 . 
كةةةةةةةب ( 3) جمةةةةةةا  احمةةةةةةد ال ةةةةةةةيد  الخالهةةةةةةة ارسةةةةةةالمّية بةةةةةةةيا ن ةةةةةةب ال  

عاصرة  أطروحة دكتةوراه غيةر منشةورة  يلّيةة ال وةوع  جامعةة 
 
امل

 .  121   1334الواهرة  
 . 42 كره   مبدالتواب محمد  مصدر سبل  (4)

() ( وكةةةةةذلك  ةةةةة  سةةةةةورة التو ةةةةةة  اآل ةةةةةة 111سةةةةةورة الن ةةةةةاء  اآل ةةةةةة  )

ْب 46) ه  ةةام  ع   انبِّ
ةةرِّه  ارّ 

 
ن ك ةةةكِّ

 
ل  و 

ً
ة ةةد  ةةه  م 

 
 ل

ْ
وا ةةدُّ م 

 
وج  أل ةةر 

 
خ

ْ
 ال

ْ
وا اد  ر 

 
ةةْو أ

 
ل (: }و 

.} دِّ ن  امِّ و 
ْ
ع  ال  م 

ْ
وا د  ع 

ْ
يأ  اق قِّ

ْب و  ه 
 
ط ب 

 
 
 
 ه

ةةةةن ةةةةا ِّ م  ةةةةن  الن  مِّ
ةةةةاء  لوولةةةةه تعةةةةالق: )و 

 
 اْبتِّ 

ةةةةه  ْف  
 
ةةةةرِّي ن

ْ
ش ي 

) ادِّ ب  عِّ
ْ
ال  بِّ

ٌ
وف

 
ؤ   ر 

ّ
ار ِّ و 

ّ
اتِّ ار ْرض   .(5)()م 

تفاوتةةةةةة–كمةةةةةا تشةةةةةيع  .6 اةةةةةرو  -بةةةةةدرجاتو م 
 
ت ةةةةةمياٌت أ

ةةةةةةةةب(    يالةةةةةةةةة)ال بئّية( و)النواصِّ
ً
للخةةةةةةةةوارج أقةةةةةةةةأ  رواجةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةةةالة(
 
قةةةةةةةةةةةةةةةة( و)ال    (7)و)أهةةةةةةةةةةةةةةةأ ااسةةةةةةةةةةةةةةةةتوامة( (6)و)املارِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلميا( و)أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ 
 
و)جمامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة امل

هةةةةةاجرين(8)الةةةةةدموة(
 
  وقةةةةةد وقةةةةةف الباحةةةةةز م ةةةةةق (9) وامل

اكّية( لزممهب أا  
ّ
رقة ه  )الشك ت مية نادرة لهذه الفِّ

ك     أمر د نه  وي التحكيب
 

 )رض( قد  
ً
 .(10)ملّيا

ةةةةةع  ةةةةة   .7 ويةةةةةاا ارمةةةةةاي )ابةةةةةن حةةةةةزي األندلسةةةةة  ( قةةةةةد توس 

عتوةةةةةةداتهب  ةةةةةةأ  مةةةةةةن  ةةةةةةاركهب  ةةةةةة  م 
 
تعةةةةةةريفهب ليشةةةةةةمأ ي

  هةةالخوارج قةةد (11)و صةةرف الن ةةر مةةن مرحلةةة ظهةةوره

تجةّددة  (12) ررجوا    يأ يماا  لكونهب ظاهرة م 
ً
ن را

 م ةق ال هةور 
ً
 اسةتثنائّية

ً
  حمأ قةدرة

ً
 ماّما

ً
تعكس تيارا

  ةةةةةةةة  (13)واانبعةةةةةةةال الةةةةةةةدوري
ً
  وهةةةةةةةو مةةةةةةةةا تحّوةةةةةةةل  احوةةةةةةةا

صةةةةةةةةةةةور التةةةةةةةةةةةذريخ ارسةةةةةةةةةةةالما  كجمامةةةةةةةةةةةات  رتلةةةةةةةةةةةف م  م 

 .(14)التكفير والهجرة    هذا العصر ونحوهب

                                                 
( )( 217سورة البورة  اآل ة .) 
 . 227احمد أميا  مصدر سبل  كره    (5)
ناصةةةةةةةةةر مبةةةةةةةةةدالكريب العوةةةةةةةةةأ  الخةةةةةةةةةوارج  منةةةةةةةةةاهجهب وأصةةةةةةةةةولهب ( 6)

 .21-13   1336  دار الواسب للنشر  الرياض  2وسماتهب  ط
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (7)

 . 3وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 ةةةةةةةةلميا احمةةةةةةةد محمةةةةةةةةد احمةةةةةةةةد   (8)

 
ةةةةةةةةر ع وتةةةةةةةةذريخ امل دراسةةةةةةةةة مةةةةةةةن الفِّ

  مركةةةةةةةةةةةةةةز امللةةةةةةةةةةةةةك هيصةةةةةةةةةةةةةأ للبحةةةةةةةةةةةةةةول 2)الخةةةةةةةةةةةةةوارج والشةةةةةةةةةةةةةيعة(  ط

 . 77   1388والدراسات ارسالمّية  الرياض  
اي  مصدر سبل  كره    (9)

ّ
 . 32لطيفة البك

 للوةرا  (10)
ً
حّووةة تعةود توةد را ةر ع  مرطوطةة غيةر م  أبو محمد  الفِّ

 . 4رياض  الرياض   الرابع مشر الهجري  مكتبة جامعة ال
 . 71ادريس م كر ح ن  مصدر سبل  كره   ( 11)
ناصةةةةةةةةر مبةةةةةةةةدالكريب العوةةةةةةةةأ  الخةةةةةةةةوارج  منةةةةةةةةاهجهب وأصةةةةةةةةولهب  (12)

 . 13وسماتهب  مصدر سبل  كره   
 . 22احمد محمد احمد  مصدر سبل  كره    (13)
ةةةةةةةةةرع  ةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةذريخ ( 14) ناصةةةةةةةةةر مبةةةةةةةةةدالكريب العوةةةةةةةةةأ  الخةةةةةةةةةوارج أو  الفِّ

 . 21   1338للنشر والتوييع  الرياض   ارسالي  دار ا بيليا
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زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

وارج( بوبةةةةةةةةةو  الجميةةةةةةةةةع؛ مةةةةةةةةةن لوةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةاي لوةةةةةةةةةب )الخةةةةةةةةة

ةةةةةةأ اةةةةةةروجهب  ةةةةةة  سةةةةةةبيأ هللا  ومةةةةةةن 
ّ
م  ةةةةةةه   

ّ
الخةةةةةةوارج ألن

هب مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرج  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه   
ّ
هب ألن صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومِّ

 
ا

 والةةةراجح أا  اسةةةب )الخةةةوارج( قةةةد تةةةدّرج  ةةة  (1)ارسةةةالي

 ارتباطةةةةةةه ابتةةةةةةداًء 
ً
دالتةةةةةةه مةةةةةةن املةةةةةةدح إلةةةةةةق الةةةةةةذي ن ةةةةةةرا

ةةب  لةةب  لبةز أا تشةةّبع بمعةةااو سةةلبّية 
 
بمفهةوي الجهةةاد  ث

رقةةةةةة  وياد لكثةةةةةر  وةةةةةة بهةةةةةذه الفِّ
ّ
تعل

 
ة تذويةةةةةأ األحاد ةةةةةز امل

 حةةيا اسةةتبد  بةةه )األيارقةةة والصةةفرّية(  ههةةو 
ً
اسةةتوباحا

حْا لِّ يرها ّ
بِّ
 
 . (2)من األسماء اله  انتهى استردامها وق

 ثالثًا: فِرَقُ اخلوارِج وتشعُّباتِها:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو )األ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري( أا  قراء الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارج وأهكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارهب 

هب األ د ولوجّيةةةةة ا ترةةةةرج مةةةةن إطةةةةار أربعةةةةة  وطروحةةةةاتِّ

ةةةةةةةةةفرّية  قةةةةةةةةةة والنجةةةةةةةةةدات والص  ةةةةةةةةةرعو رئي ةةةةةةةةةة هةةةةةةةةة : األيارِّ هِّ

ةةةةرع ا تعةةةةدو أْا  ةةةةأ مةةةةا سةةةةواها مةةةةن هِّ
 
واألباضةةةةّية  وأا  ي

ةةةةفرّية جةةةةّرد هةةةةروعو لفرقةةةةة الص    أو جمامةةةةات (3)تكةةةةوا م 

بةرو 
 
ةرع األربةع الك نشّوة من إحةدو الفِّ  وأ ةدُّ تلةك (4)م 

  ةةةة  م ةةةةةذلة ااسةةةةتعراض هةةةة
ً
هةةةةا ةةةةرع تطرُّ   )األيارقةةةةةة( الفِّ

ةةةةةةةرع الهةةةةةةة   ضةةةةةةةيف )امللطةةةةةةةا( للفِّ هةةةةةةا )األباضّية( وي  وأافُّ

اةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 
 
ةةةةةةةةةةةةةةةةةرع أ   أّمةةةةةةةةةةةةةةةةةذ (5) كرهةةةةةةةةةةةةةةةةةا )األ عري(سةةةةةةةةةةةةةةةةةا هِّ

)الشهرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتانا( هوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ياد )الباه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّية 

ةةةر ع    بينمةةةا (6)والعجاردةوال عالبةةةة( إلةةةق مةةةا سةةةبل مةةةن هِّ

ةةةرع الخةةةوارج لتصةةةأ إلةةةق  فِّ توّسةةةع )الةةةرايي(  ةةة  تعةةةداده لِّ

ال ةةةبب  ةةة  ااةةةتالف    ولعةةةأ  (7)إحةةةدو ومشةةةرين هرقةةةة

                                                 
اي  مصدر سبل  كره    (1)

ّ
 .  38لطيفة البك

غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (2)

 . 3وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 .  32أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره   ( 3)
وةةةةةةة ال ائبةةةةةةة  مكتبةةةةةةة ناصةةةةةةر سةةةةةةليماا سةةةةةةعيد  الخةةةةةةوارج وال وي (4)

 . 172   1333الجيأ الوامد  م وة  
ابةةةةةةةن مبةةةةةةةدالرحمن امللطةةةةةةةا  التنبيةةةةةةةةه والةةةةةةةرد م ةةةةةةةق أهةةةةةةةأ األهةةةةةةةةواء  (5)

ةةةةدع  تحويةةةةل: محمةةةةد ييةةةةنهب محمةةةةد  مكتبةةةةة مةةةةدبول   الوةةةةاهرة   والبِّ

1333     38  43. 
 .   133أبا الفتح الشهرستانا  مصدر سبل  كره   ( 6)
 .  123-147كره     صابر طعيمة  مصدر سبل   (7)

ةةةةةةةةدرة نتةةةةةةةةاجهب 
 
ةةةةةةةةرع الخةةةةةةةةوارج هةةةةةةةةو ن املةةةةةةةةؤرايا حةةةةةةةةو  هِّ

الفكةةةةةةري واسةةةةةةت راقهب  ةةةةةة  ال ةةةةةةروب واملعةةةةةةارك و ةةةةةةّدة 

وهنةةةاء بعةةةض  (8)االهةةةاتهب الفوهّيةةةة وكثةةةرة انو ةةةاماتهب

هب أو انةةةةةةةةةةدماجها مةةةةةةةةةةع غيرهةةةةةةةةةةا أو رجومهةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةن  قِّ ةةةةةةةةةةر  هِّ

ةةةةةةةةة هب (9)موااتهةةةةةةةةةا ت 
 
رةةةةةةةةةالفاهب م ةةةةةةةةةق إتةةةةةةةةةالف ك وحةةةةةةةةةر  م 

فةةةةةةةاتهب
ّ
 قاةةةةةةةر   وي  (10)ومؤل

ً
ضةةةةةةةيف )ابةةةةةةةن النةةةةةةةد ب( سةةةةةةةببا

تةةة هب "
 
شةةةّ ة مةةةدونات الخةةةوارج وهةةةو يةةةوا ك  لِّ

 
مساااتورة

بحيةةةةز ان لوةةةةا هل ةةةةفة الخةةةةوارج ولةةةةب  (11)"محفوظااااة

تةةةةةر  النةةةةةور وإلق  لةةةةةك  هةةةةةب )ابةةةةةن تيمّيةةةةةة( بتذكيةةةةةده أا  

ما عرفناها من نقال النااس لهام، "
ّ
أقوال الخوارج إن

ف
َّ
صن  .  (12)"ولم نقف لهم على كتاٍب م 

ةةب الصةةيرورة الفكرّيةةة  وقةةد أجةةاد )هشةةاي جعةةية( تعوُّ

ةّراء( الةذ ن  للخةوارج منةدما مةاد بةالزمن إلةق مصةر )الو 

قبااااالرأو هةةةةاهب "
 
ممةةةةةن  (13)"ناااااواة املاااااذهب الخاااااارجي امل

ّمةةةةةةةةة
 
كةةةةةةةةب املركةةةةةةةةزي  ةةةةةةةة  األ   ههةةةةةةةةو (14)مارضةةةةةةةةوا نمةةةةةةةةو ال  

ةةةةةةةةد أا  
ّ
)جعةةةةةةةةية( ي تصةةةةةةةةوب رأي )الطبةةةةةةةةري( الةةةةةةةةذي أك

ةةةةةّراء هةةةةةب الةةةةةذ ن "   (15)"لاااااكصااااااروا خاااااوارج بعاااااد ذالو 

كر " تشاااّددين، الناااواة ويرةةةصُّ )جعةةةية( مةةةنهب بالةةةذِّ
 
امل

                                                 
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (8)

 . 166  162وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره     
عاصةةةةرة تنت ةةةةب إلةةةةق ارسةةةةالي و يةةةةاا ( 9) غالةةةةب م ةةةة  مةةةةواج   هةةةةرٌع م 

  املكتبةةة العصةةرّية الذهبّيةةة  جةةّدة  4  ط1موقةف ارسةةالي منهةةا  ج

2111   242 . 
 .22ناصر سليماا سعيد  مصدر سبل  كره   ( 10)
  تحويل: 2أبا الفرج محمد بن اس اع الند ب  الفهرسا  ط( 11)

 .  227   1337ابراهيب رمضاا  دار املعرهة  بيروت  
  13توا الد ن احمد بن تيمّية ال ّرانا  مجمومةة الفتةاوو  ج (12)

مصةةةةةر    دار الوهةةةةةاء للطبامةةةةةة والنشةةةةةر والتوييةةةةةع  املنصةةةةةورة  3ط

2112     23-31 . 
 . 218هشاي جعية  الفتنة  مصدر سبل  كره      (13)
نةةةةةف  ت:  (14) يةةةةةارين قرم ةةةةةيرونغ  حوةةةةةو  الةةةةةدي  الةةةةةد ن وتةةةةةذريخ الع 

  2116أسامة غاوج   الشبكة العر ّية لألبحال والنشةر  بيةروت  

 234 . 
لةوك  ج (15)

 
سةأ وامل   دار 2  ط2محمد بن جرير الطبةري  تةاريخ الر 

 .  21  43ف  الواهرة  سنة النشر )بال(     املعار 
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زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

 
 
جااااااااااااا

 
تلااااااااااااة ممةةةةةةةةةةةةن راحةةةةةةةةةةةوا  كونةةةةةةةةةةةةوا " (1)"األشاااااااااااد  تأدل

 
ك

" ت ةةةةةةةةةتند إلةةةةةةةةةق مفهةةةةةةةةةةوي دينّياااااااااة رهيبااااااااااة-أيديولوجّياااااااااة

 .(2)ال اكمّية

 املبحث الثاين

 تأريخ االستعراض عند ِفرق اخلوارج 

ارج املُتقـــــدّمون ومـــــنه  املطلـــــب األوّل: اخلـــــو

   االستعراض

 خلوارج وخصومهمأوال : إشكاليّة االستعراض بني ا

عةةةةةدُّ ظةةةةةاهرة ااسةةةةةتعراض مةةةةةن أاطةةةةةر املمارسةةةةةات      
 
ت

الدموّيةةة الهةة  ايمةةا ثةةورات الخةةوارج  م ةةق الةةرغب مةةن 

ي ال تاةةة  بةةةيا الخةةةروج وااسةةةتعراض   (3)غيةةةاب الةةةتالي 

 
ً
تبةةةادليا بالضةةةرورة  ولةةةيس  ةةةرطا هاملفهومةةةاا لي ةةةا م 

جةةةةات قتةةةةأ ماّمةةةةة للمةةةةدنييا أا  يراهةةةةل العصةةةةياا بمو 

ةةةةةرع الخةةةةةوارج   أا  هِّ
ً
ةةةةةّز  والن ةةةةةاء واألطفةةةةةا   ملمةةةةةا والع 

تبا نة اآلراء بصدد م ذلة ااستعراض  .(4)يانا م 

ةةةةةةد )ناصةةةةةةر سةةةةةةليماا(  ةةةةةة       
ّ
هع ةةةةةةق سةةةةةةبيأ امل ةةةةةةا    ؤك

دراسةةةةةةةةةته الهاّمةةةةةةةةةة )الخةةةةةةةةةوارج وال ويوةةةةةةةةةة ال ائبةةةةةةةةةة( أا  

ةةةةةةةةةةةةل بنفةةةةةةةةةةةةا صةةةةةةةةةةةةفة 
ّ
 هيمةةةةةةةةةةةةا  تعل

ً
املجةةةةةةةةةةةةا  ضةةةةةةةةةةةةّيل جةةةةةةةةةةةةدا

  لكّنةةةه  ةةة  الوقةةةا نف ةةةه (5)عراض مةةةن الخةةةوارجااسةةةت

 لجذ للتبعيض ا التعميب  من اال  إلواء تهمة قتةأ 

)مبةةةةةدهللا بةةةةةن اّبةةةةةاب( ومائلتةةةةةه م ةةةةةق مصةةةةةابة صةةةةة يرة 

نشةةّوة مةةن اةةوارج النهةةرواا مكةةن إغفةةا  (6)م    كمةةا ا   

 لةةةةك اامتعةةةةةاٌض الواضةةةةح مةةةةةن بعةةةةض رمةةةةةوي الخةةةةةوارج 

نرةةةرطيا  ةةة  استعراضةةة
 
هب الةةةدموي ل ةةةلوك أقةةةرانهب امل

                                                 
 . 213-218هشاي جعية  الفتنة  مصدر سبل  كره      (1)

 .211املصدر نف ه     ( 2)
 .127ناصر سليماا سعيد  مصدر سبل  كره    (3)
محمةةةةود اسةةةةماميأ مبةةةةدالرياع  الخةةةةوارج  ةةةة  بةةةةالد امل ةةةةرب حّهةةةةى  (4)

واهةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةدار   دار ال 2منتصةةةةةةةةةةةف الوةةةةةةةةةةةرا الرابةةةةةةةةةةةع الهجةةةةةةةةةةةري  ط

 . 27   1382البيضاء  
 . 122ناصر سليماا سعيد  مصدر سبل  كره   ( 5)
 . 124-123املصدر نف ه     ( 6)

ةةةأ مةةةن )مبةةةدهللا (7)مشةةةّية مل مةةةة النهةةةرواا وِّ
 
  حيةةةز ن

ةةه "
ّ
 بةةن وهةةب الراسةةب ( أو  أميةةرو للخةةوارج أن

 
كااان كاراهااا

ااااااااااااااااه
ّ
لا
 
وكااااااااااااااااذلك  ]أي اسةةةةةةةةةةةةةةةةتعراض النةةةةةةةةةةةةةةةةا [لااااااااااااااااذلك ك

 مةةةةةةةةةةةةةن ال ركةةةةةةةةةةةةةة (8)"أصاااااااااااااحابه
ً
 واسةةةةةةةةةةةةةعا

ً
امةةةةةةةةةةةةةا

ّ
  وأا  قط

نةةةةف بةةةةالرد الةةةةدهاع   الخارجّيةةةةة يانةةةةا تريةةةةد حصةةةةر الع 

ف وإخافااااااااااة السااااااااااابيل تجريااااااااااد السااااااااااياملحةةةةةةةةةةض ألا  "

وةةةةةةالء (9)"لعظاااااايم   لوةةةةةةد أصةةةةةةبح ل ةةةةةةاا  حةةةةةةا  بعةةةةةةض م 

ةةةةةر–الخةةةةةوارج 
ّ
بك : " -وبشةةةةةكأو م 

ً
تذّسةةةةةفا ماااااا علاااااى  وةةةةةو  م 

 
 
 .(10)"هذا فارقنا علّيا

ضةادو       ةأو م  أ املفةاهيب ووجةود تملم 
 
 من تداا

ً
وهضال

لفل ةةةةةةةةةةةةفة ااسةةةةةةةةةةةةتعراض دااةةةةةةةةةةةةأ أجنحةةةةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةةةةوارج 

رتلفةةة  هةةإا  ثّمةةة حةةربو قيمّيةةة  ةةّن ها
 
ةةلطة ضةةد  امل ال  

صةةةةةةةةةةةومها الخةةةةةةةةةةةوارج راهوةةةةةةةةةةةا حمالتهةةةةةةةةةةةا الع ةةةةةةةةةةةكرّية 
 
ا

ةفرة  ةب بةن أبةا ص 
ّ
هل

 
أ ةدُّ –املتتالية استحصةالهب  هامل

 م ةق الخةوارج
ً
لةب  كةن  تةوّرع مةن  -قادة األمةوييا وقعةا

مهةب والتشةةنيع ملةاهب
 
ةه تمةةادو (11)الكةذب  ة   

ّ
  بةأ لعل

ي الخةةةةوارج
 
  (12)هةةةااتلل أحاد ةةةةز نبوّيةةةةة مكذو ةةةةة  ةةةة   

ةةةةةةةةب يةةةةةةةةانوا قةةةةةةةةد مرضةةةةةةةةوا سةةةةةةةةيوههب لإل جةةةةةةةةار هةةةةةةةةآ   ا
 
هل

 
مل

جةّرد "(13)لل اكب مهما يانا هويته ْماع  ههةب م 
َ
 ق
 
" أداة

 اة
 
 بيا أ دي الط

ً
  أّمةا املؤّراةوا هوةد (14)تنولا ك يرا

  ةةة  تةةةةدوين 
ً
وةةةوا ك يةةةرا

ّ
ةةةلطة هلةةةةب  وه حةةةابى بعضةةةهب ال  

 .(15)تلك املرحلة ال رجة من التذريخ ارسالما

                                                 
  دار 4جال  الد ن مبدالرحمن ال ةيوطا  جةامع األحاد ةز  ج (7)

 . 162   1334الفكر  بيوت  
 .  112أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره    (8)
وةةةةد الفريةةةةد  جاحمةةةد بةةةةن محمةةةةد بةةةةن ( 9)   2مبةةةةد ر ةةةةه األندلسةةةة    الع 

تحويةةةةل: مفيةةةةد محةةةةد قميحةةةةة  دار الكتةةةةب العلمّيةةةةة  بيةةةةروت  سةةةةنة 

 .   241النشر)بال(   
  دار 3محمةةةد رسةةةو  البرينجةةة   اا ةةةامة أل ةةةراط ال ةةةامة  ط( 10)

 . 26   2112املنهاج للنشر والتوييع  جّدة  
 . 261احمد أميا  مصدر سبل  كره   ( 11)
 .27   مصدر سبل  كره مارةمحمد م (12)
 . 84احمد سليماا معروف  مصدر سبل  كره   ( 13)
 . 136-132مصدر سبل  كره    (14)
 . 36املصدر نف ه    (15)



 يت. العراق. جامعة تكر ليث مزاحم خضير كاظم..                                         أ. مفهوم االستعراض )القتل األيديولوجي( عند الخوارج  

 املركز الجامعي بريكة، أ. نويس نبيل

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

ةةةه  هةةةإا سةةةالح ااسةةةتعراض  و ارضةةةاهة إلةةةق  لةةةك     
ّ
ل
 
ي

والوتأ األ د ولوج  ال ريع بعد استجواب  ةك   لةب 

 م ةةةةةق الخةةةةوارج وحةةةةةدهب؛ هالحّجةةةةاج 
ً
كةةةةرا م ةةةةةق - كةةةةن حِّ

يةةةاا )ي ةةةتعرض( موائةةةد أسةةةراه ويوتةةةأ  -سةةةبيأ امل ةةةا 

 
ً
    نهجه هذا أثةر نائةب (1)منهب مرالفيه هورا

ً
وتفيا   م 

نةةةدب( الةةةذي ةةةمرة بةةةن ج  يةةةاا  األمةةةوّييا م ةةةق البصةةةرة )س 

شتبه هاهب حّهى لو تبرأوا من الخوارج
 
أ امل وت    (2). 

 قائع االستعراض الثابتة تأرخيياثانيًا: سرد لو

 منطةةةةل ال ةةةةيف والتوتيةةةةأ      
ً
يعتنةةةةل  الخةةةةوارج قاطبةةةةة

وااسةةةةةتعراض وتوةةةةةو  بةةةةةه إا بعةةةةةض )األباضةةةةةّية( م ةةةةةق 

ةةةةةةةاي الجةةةةةةةائرين 
ّ
 ك

 
غب مةةةةةةةن حرصةةةةةةةهب م ةةةةةةةق إيالةةةةةةةة ال الةةةةةةةر 

 .(3)بال يف أو ب يره

مةةةةةةةةةةة( 
ّ
حكِّ

 
توةةةةةةةةةةّدميا )امل

 
ةةةةةةةةةةرِّف مةةةةةةةةةةن الخةةةةةةةةةةوارِّج امل وقةةةةةةةةةةد م 

نةادوا  عةات النةا  وهةب    حةة م ةق تجمُّ فاجِّ
 
هجماتهب امل

 
ً
 ه(؛ وه  نو ات  هتةكو مةاي ا تنتهة  مةادة

ّ
كب إا )ا ح 

هب إ ا اةرج للتحكةةيب )إمةةالا  إا بموةتلهب  ويةةاا أحةةد 

أ وت  ع حّهى       وهب    لوثةة(4)ال اكمّية ارلهّية( ا  رجِّ

هب–مر ةةدتهب الدموّيةةة تلةةك يةةانوا حريصةةيا   -قبةةأ مةةوتِّ

مكةةةنو مةةةن األهةةةراد حّهةةةى اشةةةاهب  م ةةةق قتةةةأ أكبةةةر مةةةددو م 

ألّنهةةةب  (5)النةةةا  وصةةةاروا  تحا ةةةوا أمةةةاكن تواجةةةدهب

أ مكةاا  ا يعرهةوا 
 
تابعوا ملاهب ال ارات    ي يانوا   

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلب   ويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو )هولهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاويا( أا  (6)الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوء وا ال ِّ

تذّصةةة  م 
ٌ
لة  ةةة  اةةةوارج البصةةةرة  وقةةةد ااسةةةتعراض مةةةادة

ةةةب 
ّ
حك ةةةب    

 
يةةةاا أحةةةدهب يشةةة ذ سةةةيفه منةةةد الصةةةّوا  ث

ةةةةب  إا هللا( ليوتةةةأ الصةةةةّوا  و هةةةةوي 
 
ك )أي  صةةةرخ بةةةةال ح 

                                                 
 . 122هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره   ( 1)
اي  مصدر سبل  كره     (2)

ّ
 . 71لطيفة البك

 . 113أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره    (3)
ةدع  ة  العويةدة  مف (4) اف ح ن محمةد  تنةاقض أهةأ األهةواء والبِّ

 . 477-476     2111مكتبة الر د  الرياض  
 . 38ابن مبدالرحمن امللطا  مصدر سبل  كره    (5)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (6)

 . 163وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   

 
ً
  وقتةةأ اةةوارج البصةةرة (7)ب ةةيفه م ةةق مةةن بور ةةه ممّيةةا

بةةادة بةةن هةةر  الليثةة ( وابنةةه وابةةن أايةةه  الصةة ابا )م 

 .  (8)بعد استجواب سريع

يا( هةةةةةو أو  م  ةةةةةتعرضو  ةةةةة   ويةةةةةاا )مِّ ةةةةةعر بةةةةةن      ةةةةةد 
 
ه

تةةةةةةذريخ ارسةةةةةةالي  هلوةةةةةةد أبةةةةةةاد )مِّ ةةةةةةعر( وكتيبةةةةةةة املةةةةةةوت 

ةةةةةةأ  مةةةةةةن لويةةةةةةه  ةةةةةة  طريوةةةةةةه  ومةةةةةةن بيةةةةةةنهب 
 
راهوةةةةةةة لةةةةةةه ي

 
امل

رت( ويوجتةةةةه 
 
)مبةةةةدهللا( ابةةةةن الصةةةة ابا )اّبةةةةاب بةةةةن األ

 مةةةةةةن (9)ال امةةةةةأ و ضةةةةةةعة ن ةةةةةةوة
ً
ّجاجةةةةةةا   واسةةةةةتوقف ح 

  هلمةةةةةا وصةةةةةلا أابةةةةةار (10)اراسةةةةةاا هضةةةةةرب أمنةةةةةاقهب

جةةةةرائب لع ةةةةّ  )رض(  بعةةةةز إلةةةةاهب )ال ةةةةارل بةةةةن هةةةةذه ال

ةةةةةةةةةّرة العبةةةةةةةةةدي( هوتلةةةةةةةةةةوه هةةةةةةةةةو األاةةةةةةةةةةر ةةةةةةةةةب   ةةةةةةةةةةّنوا (11)م 
 
  ث

طيعةةةةةةة( هوتلةةةةةةوا 
 
 م ةةةةةةق )بنةةةةةة  ق

ً
 دموّيةةةةةةة

ً
)الخةةةةةةوارج( غةةةةةةارة

ااواالرجةةا  وأاةةذوا األمةةوا  "
َّ
األطفااال فااي ]طبرةةوا[وغل

 .(12)"املراجل

ةةد         
 
اةةوا  ةة  إ ةةراد الشةةواهد الهةة  ت ّ

وقةةد أهةةاض املؤرِّ

وةر م ق وحش ة ار وم  ّية الخوارج من قتأ الكبةار والصِّ

بةةةالق طةةةوا ال   ّ ب 
  وروي مةةةن الخةةةوارج (13)الةةةدواب و ةةةلِّ

وةاي وأمةوالهب 
 
)النجدات( بذنهب استحلوا دمةاء أهةأ امل

  أّمةةةا )األيارقةةةة( (14) ةةة  دار التوّيةةةة  و رئةةةوا ممةةةن حّرمهةةةا

                                                 
 .74-73  مصدر سبل  كره    وليو  هولهاويا( 7)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (8)

 . 116وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   

عاصةةرة  ( 9)
 
ةةرع واملةذاهب واألد ةةاا امل ممةدوح ال ربةةا  موسةومة الفِّ

 . 123-128     2111ألفا للنشر واانتاج الفن   الجيلة  
ةاي( 10)

ّ
  لكةن  هةذا ال ةّفذح 43  مصةدر سةبل  كةره   لطيفة البك

فارقةةةةة– وةةةةّرر ارهةةةةادة مةةةةن مفةةةةو م ةةةةّ  )رض( الةةةةذي أملنةةةةه  -و  ةةةةا للم    

 ك يةةرة مةةن دوره املشةةبوه 
ٌ
 ةةار اسةةحلة

 
نةةا ت مشةةّية معركةةة النهةةرواا  وه 

    تذجيج ال رب وتعميل الفتنة.  
 . 61احمد محمد احمد  مصدر سبل  كره    (11)
ةة (12) ر  جةةامع بيةةاا العلةةب وهضةةله  تحويةةل: أبةةا  وسةةف بةةن مبةةد البِّ

  دار ابةةةةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةةةةويي  الريةةةةةةةةةةةةاض  سةةةةةةةةةةةةنة 2األ ةةةةةةةةةةةةبا  الزهيةةةةةةةةةةةةري  ج

 . 367النشر)بال(   
غالةةةةةةب م ةةةةةة  مةةةةةةواج   الخةةةةةةوارج  تةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةة  (13)

 . 213وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 .   87أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره   ( 14)



 يت. العراق. جامعة تكر ليث مزاحم خضير كاظم..                                         أ. مفهوم االستعراض )القتل األيديولوجي( عند الخوارج  

 املركز الجامعي بريكة، أ. نويس نبيل

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

ةةةةأ مةةةةن لوةةةةوه مةةةةن غيةةةةر أهةةةةأ 
 
هوةةةةد قةةةةالوا باسةةةةتعراض ي

ةةب   وتلونةةه
 
  بةةأ إنهةةب (1)إ ا قةةا  أنةةا م  ةةلب م ةةكرهب  ث

رةةةةالفاهب ومنحةةةةوا ال ةةةةدر (2)يةةةةانوا  ةةةةروا قتةةةةأ أطفةةةةا  م 

 د نّيةةةةةةةةةةةة
ً
  ومةةةةةةةةةةةال )ابةةةةةةةةةةةن األيرع( (3)والتنكيةةةةةةةةةةةأ صةةةةةةةةةةةب ة

 سةةنة )
ً
  ةة  قتةةأ النةةا  64بةةاألهواي ه ةةادا

ً
هةةة( من م ةةا

 دوا تمييةةةةةةةةةةةل بةةةةةةةةةةةيا رجةةةةةةةةةةةأو وامةةةةةةةةةةةرأة أو صةةةةةةةةةةةب وّ 
ً
مشةةةةةةةةةةةوائّيا

أ )األباضةةةةةّية( هةةةةةرع مةةةةةوتو جوّ (4)وكبيةةةةةر
ّ
الةةةةةة   وقةةةةةد  ةةةةةك

ةأ الرجةا  واألطفةا  وت ةب   يانا تعيرض النةا  هتوت 

نشةةةةةةةةةةةّوة مةةةةةةةةةةةن (5)الن ةةةةةةةةةةةاء
 
ا )الباه ةةةةةةةةةةةّية( امل

ّ
  واسةةةةةةةةةةةتحل

ةةةةةةأ حةةةةةةا 
 
  وم ةةةةةةق (6))األباضةةةةةةّية( الوتةةةةةةأ وال ةةةةةةب  م ةةةةةةق ي

نهجهةةب سةةارت )ال رورّيةةة(  ةة  سةةب  الن ةةاء واسةةتحال  

  وأمةر ) ةبيب بةن  زيةد( (7)الدماء واألموا  واألمةراض

ا  قبيلةةو أمرابّيةة مةن أقار ةه الخارج  جيشةه باستحصة

ةةرات ةا داةةأ الكوهةةة أاةذ  تنّوةةأ بةةيا (8) ة  باد ةةة الف 
ّ
  ومل

ةةش (9)م ةاجدها همةةن وجةده هاهةةا قتلةةه
ُّ
  لوةد يةةاا تعط

هب  ألنهةةةب يةةةانوا    ةةة  حةةةروبِّ
ً
عتةةةادا  م 

ً
الخةةةوارج للوتةةةأ أمةةةرا

رالفاهب ا ويا  لها  .(10) روا أا دماء م 

ـــة ـــاين: منـــاذج حديث ـــب الث ـــل ملنطـــق الق املطل ت

 األيديولوجي

 أوال : املحاكم املُرجتلة والثورة الفرنسيّة

 نشةةةةةةذ مةةةةةةن املبةةةةةةادئ ال ورّيةةةةةةة إ مةةةةةةاٌا جد ةةةةةةد  لكّنةةةةةةه      

ةةةةةةب  ةةةةةةرماا مةةةةةةا  نحةةةةةةدر  نحةةةةةةو التعصُّ إ مةةةةةةاٌا مةةةةةةاطفا س 

                                                 
 .  143بر طعيمة  مصدر سبل  كره   صا( 1)
 .   82أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره   ( 2)
 . 261احمد أميا  مصدر سبل  كره    (3)
محمةةةد هةةةاروع ارمةةةةاي  أمةةةالي الخةةةوارج: نةةةةاهع بةةةن األيرع  رابطةةةةة  (4)

  21/1/2117العلمةةةةةةةاء ال ةةةةةةةةورّييا م ةةةةةةةةق األنيرنةةةةةةةا  تةةةةةةةةاريخ الزيةةةةةةةةارة 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6704 
 .  143صابر طعيمة  مصدر سبل  كره    (5)
 .  113أبا ال  ن األ عري  مصدر سبل  كره    (6)
 .  121صابر طعيمة  مصدر سبل  كره    (7)
 .  116 وليو  هولهاويا  مصدر سبل  كره    (8)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (9)

 . 123قف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   ومو 
 . 213املصدر نف ه    (10)

ب والعشةةةةةةةةةةوائّية (11)والو ةةةةةةةةةةوة
ُّ
  و التةةةةةةةةةةال  إلةةةةةةةةةةق التصةةةةةةةةةةل

أ ةةةةةةةةةةةد ولوجيات سياسةةةةةةةةةةةّية الدموّيةةةةةةةةةةةة منةةةةةةةةةةةدما ت ةةةةةةةةةةةود 

عةةةةةارض جةةةةةوهر الوةةةةةيب وا
 
جتمعّيةةةةةة وتةةةةةرهض ت

 
ملبةةةةةادئ امل

ةةةةةةةةةف   (12)الد موراطّيةةةةةةةةةة وحوةةةةةةةةةوع ارن ةةةةةةةةةاا صِّ لوةةةةةةةةةد و 

موا   ْعةد  وور ال ورة الفرن ةّية )اليعاقبةة( بةذّنهب "م  ص 

رّوضةة  
 
مّية غيةر امل من  وي ااستوامة واألهكارو التودُّ

 اواة إلق أقصة ى 
 
م  تعّد ن لدهع إ مانهب بال رّية وامل

دت ال ةةةةةةةورة   و ةةةةةةة  مهةةةةةةةدهب  ةةةةةةةه(13)حةةةةةةةدود التطةةةةةةةرُّف"

الفرن ةةةةةةةّية ظةةةةةةةاهرة املحةةةةةةةاكب الفورّيةةةةةةةة الجّوالةةةةةةةة الهةةةةةةة  

 همةةةةةيا مةةةةةن الرجةةةةةا  والن ةةةةةاء اسةةةةةتجواباتو 
 
ةةةةةع امل رضِّ

 
ت

 مةةا تنتهةة  بارمةةداي الفةةوري 
ً
أ د ولوجّيةةة سةةريعة مةةادة

ر  )قةانوا اا ةتباه( (14)الوحش   ّ
ةرِّ   و   تلةك األجةواء  م 

مرو ثةةةةوري  ةةةة  أرجةةةةاء هرن ةةةةا
 
يونةةةةه  (15)الةةةةذي ت ةةةةّبب بةةةةذ

ةةةةةةةةةأ
ّ
 بالتصةةةةةةةةةفية امليدانّيةةةةةةةةةة لكةةةةةةةةةأ مشةةةةةةةةةتبهو  م 

ً
تصةةةةةةةةةريحا

وتحةةةةةةةا طائلةةةةةةةة وجةةةةةةةود "مةةةةةةةؤامرة  (16)بمناوأتةةةةةةةه لل ةةةةةةةورة

حاكمةات  ةكلّية
 
  هك يةٌر (17)أرستوراطّية" أصةبحا امل

ةةةةةهود 
 

حاكمةةةةةة أو دهةةةةةاع أو   تلةةةةةوا دوا م 
 
همةةةةةيا ق   

 
مةةةةةن امل

                                                 
غوسةةتاف لو ةةةوا  روح ال ةةورات وال ةةةورة الفرن ةةّية  ت: مةةةاد   (11)

 . 132   2113يميير  يلمات مر ّية لليرجمة والنشر  الواهرة  
(12)Peter Neumann, Prisons and Terrorism Radicalization 

and De-radicalization in 15 Countries, ICSR 2012, 

available at: http://icsr.info/projects/de-radicalisation-

and-disengagement-in-prisons-lessons-from-15-

countries/. 
هةةةةةة. ج. ويلةةةةةز  معةةةةةالب تةةةةةذريخ ارن ةةةةةانّية  ت: مبةةةةةدالعزيز توهيةةةةةل  (13)

 . 113  117جاويد  دار كتب مر ّية  سنة النشر)بال(     
 .111املصدر نف ه      (14)
(  1733-1783ح ةةةةةةةةةاا ممةةةةةةةةةراا  ال ةةةةةةةةةورة الفرن ةةةةةةةةةّية األولةةةةةةةةةق ) (15)

سل ةةلة تجةةارب  مؤس ةةة إدراك للدراسةةات وااستشةةارات  حلةةب  

2116   11   . 
طالب محيبس ح ن  اليعاقبة ونشاطهب ال ياسة    ة  هرن ةا  (16)

ةةةةةة العميةةةةةد لألبحةةةةةال والدراسةةةةةات ارسةةةةةالمّية  1783-1733)
ّ
(  مجل

 
 
ةةد ال الةةةز  العةةةدد الخةةةامس  األمانةةة العاّمةةةة للعتبةةةة العّباسةةةية امل

ّ
جل

وّدسة  
 
 222   2113امل

لةةةةةةةويس مةةةةةةةوض  ال ةةةةةةةورة الفرن ةةةةةةةّية  الهيحةةةةةةةة املصةةةةةةةرّية العاّمةةةةةةةة  (17)

 . 243   1332للكتاب  الواهرة  
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ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       010  2714ج 

وةةةةةةا حةةةةةوا  النةةةةةةا  هلةةةةةب يعةةةةةةودوا  جزمةةةةةةوا  رهِّ
 
حّهةةةةةى أ

وصةةةةةةلة )الجيلةةةةةةوتيا ( وهةةةةةة  تنحةةةةةةر Guillotineملن ةةةةةر املِّ

 البشةةةةر أحيةةةةاًء وقتةةةةأ 
رقةةةةاب األاف  لوةةةةد أصةةةةبح حةةةةرع 

 
ً
هّن و وةةةةر بطةةةةوا األطفةةةةا  أمةةةةرا الفتيةةةةات بعةةةةد اغتصةةةةابِّ

 
ً
عتةةةةةةةةةةادا نفلةةةةةةةةةةا ليشةةةةةةةةةةمأ (1)م 

 
  وقةةةةةةةةةةد امتةةةةةةةةةةد  الجنةةةةةةةةةةوا امل

ها  الجوامةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن املبةةةةةةةةةانا واآلثةةةةةةةةةار الفنّيةةةةةةةةةة الهةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةد 

ةةةب  طةةةا  الهةةةدي قبةةةور 
 
الةةةدهماء بوا ةةةا مةةةاضو مموةةةوت  ث

لوك وت
 
 .  (2)عّداه لنبش األضرحة والعبز بالج  زامل

ر )هةةةةةةةة. ج. ويلةةةةةةةز( أمةةةةةةداد األرواح الهةةةةةةة  أيهو هةةةةةةةا       ّ
وةةةةةةدِّ   

مةةب واررهةةاب بحةةوال   مواصةةأ )اليعاقبةةة(  ةة  مهةةد الر 

  بينمةةةةا  ةةةةذهب قاةةةةروا إلةةةةق ترمةةةةيا (3)( إن ةةةةاا4111)

 مع مهب من الش يلة 41.111ض ا ا ال ورة بة)
ً
( ألفا

( هوةةةةةةد أحصةةةةةة ى أكثةةةةةةر مةةةةةةن   أّمةةةةةةذ )لو ةةةةةةوا (4)املسةةةةةة وقة

( 1211( ألةةف ضةة ّية  مةةنهب مةةا ا  وةةأُّ مةةن )17.111)

ن  ال مانيا  .   (5)امرأة جاوي ك يٌر منهن  سِّ

لوةةةةةد اسةةةةةتحو ت  ةةةةةعارات ال ةةةةةورة الفرن ةةةةةّية م ةةةةةق      

مةةةدارك )اليعاقبةةةة( هةةةارتكبوا باسةةةمها أ ةةةنع الجةةةرائب  

  والبةةةراءة 
ّ
 كمةةةا هيمنةةةا أحةةةالي ال اكمّيةةةة والتةةةول

ً
تمامةةةا

 ةةةةق موةةةةو  الخةةةةوارج مةةةةن قبةةةةأ  هراضةةةةوا  ةةةة  الةةةةدماء م

أ مكاا
 
 .(6)واقاموا املجاير    ي

 : النازيّة والستالينيّة واحلركات الثوريّة:ثانيا

إا  هةةذا الةةنمة مةةن اري ةةا  األ ةةد ولوج   ةة  الوتةةأ      

 طةةةةةةةوا  ال ملةةةةةةةة األملانّيةةةةةةةة م ةةةةةةةق ااتحةةةةةةةاد 
ً
يةةةةةةةاا سةةةةةةةائدا

فّوضةةةةةةةيا ال ةةةةةةةوهياتا  إ  دأب النةةةةةةةايّيوا م ةةةةةةةق هةةةةةةةري ا
 
مل

ليعةةةةةةةدموا  -إلةةةةةةةق جانةةةةةةةب الاهةةةةةةةود بةةةةةةةالطبع–الشةةةةةةةيومّييا 

                                                 
 . 133-138غوستاف لو وا  مصدر سبل  كره    (1)
 .141مصدر سبل  كره     (2)
 .  117مصدر سبل  كره     هة. ج. ويلز   (3)
 . 11ح اا ممراا  مصدر سبل  كره    (4)
 . 137غوستاف لو وا  مصدر سبل  كره    (5)
 . 66محمد ابو يهرة  مصدر سبل  كره    (6)

ةةةةرِّف )بةةةةذمر الوومي ةةةةار (7)بشةةةةكأو هةةةةوري  ملةةةةا م 
ً
 طبوةةةةا

commissar order الصةةةةةةةادر  ةةةةةةة  ال ةةةةةةةاد  مةةةةةةةن )

(  والواضةةةةةةةة   بةةةةةةةةذا تكةةةةةةةةةوا 1341حزيةةةةةةةةراا مةةةةةةةةن مةةةةةةةةاي )

ّباط ال ياسّييا ال وهيات )قاسةية  وا  عاملة الض  م 

الصةةةةةةةراع ضةةةةةةةد   هموتضةةةةةةةيات (8)إن ةةةةةةةانّية  وسةةةةةةةريعة(

تعّصةةب( تجعةةأ مةةن الصةةعو ة بمكةةاا  مةةدوو ) ةةر  وم 

  (9)تطبيةةةةل املواثيةةةةل األاالقّيةةةةة مةةةةع البال ةةةةفة والاهةةةةود

وهةةةةةةو مةةةةةةا  تطةةةةةةابل مةةةةةةع قنامةةةةةةة األملةةةةةةاا أا  ال ةةةةةةرب  ةةةةةةة  

 بةةةةال 
ً
 منيفةةةةا

ً
 وقومّيةةةةا

ً
 أ ةةةةد ولوجّيا

ً
الشةةةةرع يانةةةةا صةةةةراما

تحّضةةةرة  ةةة  (10)رحمةةةة
 
ةةةه  نبغةةة  تنحيةةةة الوسةةةائأ امل

ّ
  وأن

لهةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةرب ضةةةةةةةةد  
ّ
م 

 
تعّصةةةةةةةةبة الهةةةةةةةة  ت

 
األ ةةةةةةةةد ولوجيا امل

  وبعد انةدحار النايّيةة  اسةتلهب (11)الاهودّ ة البلشفّية

ال ةةةةةوهيات منهجّيةةةةةة اربةةةةةادة األ د ولوجّيةةةةةة ال ةةةةةريعة 

سةة  ء الصةةيا  وم ةةق الةةنهج  (12)مبةةر أنمةةو ج )ال ةةواغ(

مةةر( الهةة   املاركسة   العنيةةف سةةارت حركةةة )الخميةةر ال  

واطن كمبةودي اةال  الفيةرة أبادْت أكثر من مليةونا مة

ا أو 1372-1373) ةةةةةةةد  جتمةةةةةةةع دوا م  ( بهةةةةةةةدف إقامةةةةةةةة م 

وةةةود أو مائلةةةة أو أسةةةواع
 
مبةةةر الوتةةةأ األ ةةةد ولوج   (13)ن

                                                 
وليةةةةاي  ةةةةا رر  قيةةةةةاي وسةةةةووط الةةةةرا خ ال الةةةةةز )نها ةةةةة دكتةةةةةاتور(   (7)

  ت: جةةةةةرجيس هةةةةةةتح هللا  دار أرا  للطبامةةةةةة والنشةةةةةةر  أر يةةةةةةأ  2ج

2112   361 . 
(8) Warlimont, German High Command of the Armed 

Forces, No 44822/41, Top Secret for general officers 

only, Fuehrer Headquarters, 6 June 1941. 
نورمةةةةةاا ج. هنكل ةةةةةتيا  مةةةةةا  فةةةةةوع الوقاحةةةةةة  إسةةةةةاءة اسةةةةةترداي ( 9)

مةوض  مكتبةةة  الالسةامّية وتشةةويه التةاريخ  ت: أ مةةن حةّداد  احمةةد

 .74   2118العبيكاا  الرياض  
 .226ولياي  ا رر  مصدر سبل  كره    (10)
 .  74نورماا ج. هنكل تيا  مصدر سبل  كره    (11)
هةا  ط( 12)   ت: محمةد الهاللةة   1إدغةار مةوراا  ثواهةة أورو ةا و ر ري   

 .26   2117دار تو وا  للنشر  الدار البيضاء  
  1املشةةايأ العاملّيةةة وثواهةةة الرأسةةمالّية  ط ريتشةةارد هةةة. رو نةةل  (13)

  2118ت: هؤاد سروج   املكتبة األهلّيةة للنشةر والتوييةع  مّمةاا  

   213-214 . 
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ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

 ّوفةةةيا
 
فكةةةرين وامل

 
عارضةةةيا وامل مةةةنهج وال ةةةريع للم 

 
 (1)امل

 
ً
ةةةةةةةةةةةةةةةةةارة ياهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

ّ
جةةةةةةةةةةةةةةةةةةّرد ارتةةةةةةةةةةةةةةةةةداء الن  بحيةةةةةةةةةةةةةةةةةز يةةةةةةةةةةةةةةةةةاا م 

اي  واةةةال  ال ةةةورة ارسةةةالمّية ار رانّيةةةة مةةةة(2)للتصةةةفية

ميطةةةةةة1373) نتمةةةةةيا Komitah(  نشةةةةةر أهةةةةةراد )الو 
 
( امل

مةةةةةب مةةةةةن اةةةةةال  ااسةةةةةتجوابات  للمحةةةةةاكب ال ورّيةةةةةة الر 

ةةةةةةيا 
ّ
نحل

 
األ د ولوجّيةةةةةةة وارمةةةةةةدامات الفورّيةةةةةةة بحةةةةةةل امل

 واملؤيد ن للن اي ال هلوي 
ً
وّيا

 
ل
 
 .(3)ا

 املبحث الثالث

 دوافع االستعراض عند اخلوارج املُتقدّمني 

: هةالخوارج ا ةد الديين اهلوس الفكري واحلماس .1

هةةا    آلرائِّ
ً
 مةةن مةةذه ها وتحمُّ ةةا

ً
ةةرع ارسةةالمّية دهامةةا الفِّ

رةةةةةةالفاهب بةةةةةةال هةةةةةةوادة ودوا أدنةةةةةةى  هت ةةةةةةابووا ربةةةةةةادة م 

عةةةةةانوا مةةةةةن وطةةةةةذة مةةةةةزيج (4)اكيةةةةةرال بالعواقةةةةةب هةةةةةب ي    إن 

  وقةةةةد (5)انفجةةةةاري قوامةةةةه التطةةةةرُّف والولةةةةل وال ركّيةةةةة

ض  ٌّ باللعن وال ر  ٌع م 
 
ل رِّف منهب و 

تبرؤ وهاجٌس اطير م 

 ةةةةة  الفةةةةةري العوائةةةةةدي لةةةةةب ي ةةةةةلب منةةةةةه حّهةةةةةى )ممةةةةةر بةةةةةن 

 طةةةالبوه 
ً
ةةةا لةةةب  جةةةدوا مليةةةه م لبةةةة

ّ
مبةةةدالعزيز( الةةةذي مل

مّية
 
ه الخليفةة  (6)بلعن قبائه من بن  أ

ّ
م ق الرغب من أن

)
ً
فهاااااااام  "(7)األمةةةةةةةةويُّ الوحيةةةةةةةةد الةةةةةةةةذي أسةةةةةةةةموه )صةةةةةةةةال ا

 بوسااواس هااذياني مفاااده االقتناااع 
 
صااابون حرفّيااا م 

 مةةةةةةن اترةةةةةةا هب الوةةةةةةّوة (8)"هم علااااااى حااااااقبكااااااو 
ً
  هضةةةةةةال

                                                 
(1) http://www.france24.com/ar/20091124-cambodia-

khmer-rouge-government-marxism-pol-bot-douch-

vietnam, access date: 23/1/2017. 
(2)http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/08/28/ca

mbodia-dark-past, access date: 23/1/2017. 
صةةةولّية ( 3)

 
يةةةارين ارم ةةةيرونج  معةةةارك  ةةة  سةةةبيأ ارلةةةه  ال ريةةةات األ

  ت: هاطمةةةة نصةةةر  1الد نّيةةة  ةةة  الاهودّ ةةة وامل ةةةيحّية وارسةةالي  ط

 .477   2111محمد منانا  مطابع لوتس  الواهرة  
 .67محمد ابو يهرة  مصدر سبل  كره    (4)
 . 27 كره   احمد سليماا معروف  مصدر سبل  (5)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (6)

 . 32وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 . 127هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره    (7)
 .214هشاي جعية  الفتنة  مصدر سبل  كره    (8)

 رئي ةةةةة للنهةةةة  
ً
 أصةةةةيلة ووسةةةةيلة

ً
)منطةةةةل ال ةةةةيف( أداة

نكةةةةةةةةةةةةةةةةةةر وإصةةةةةةةةةةةةةةةةةةالح الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةور وقطةةةةةةةةةةةةةةةةةةع دابةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن امل

العوامةةةةةأ الد نّيةةةةةة قةةةةةد ت ةةةةةهب  ةةةةة  تعميةةةةةل  ه(9)الف ةةةةةاد

ةةرر مةةن  حُّ
 
ْنةةف بحيةةز  تحةةو  الةةد ن إلةةق أداة ت حةةدة الع 

ةةةةةةةةةه  ةةةةةةةةةكأ مةةةةةةةةةن الت ةةةةةةةةةمب  الشةةةةةةةةةعور بةةةةةةةةةإثب النتةةةةةةةةةائج  إن 

ْنفبةةةةةال  تشةةةةةرع )جولةةةةةد ي هةةةةةر( أا  (10)ع 
 
  وقةةةةةد  كةةةةةر امل

رقا قد انتهى بهةب إلةق  ك بالو  بال ة الخوارج    التم ُّ م 

جتمةةةةع
 
وال لةةةةو الشةةةةنيع  ةةةة  التكفيةةةةر  (11)الخةةةروج مةةةةن امل

واسةةةةةتحال  الةةةةةدماء واحتملةةةةةوا  ةةةةة  سةةةةةبيأ  لةةةةةك ألةةةةةواا 

  (12)الفتةةةةةك واألسةةةةةر والتوتيةةةةةأ والتشةةةةةريد وااضةةةةةطهاد

ب م ةةةةةةق الشةةةةةةكأ التةةةةةةال : لوةةةةةةد صةةةةةةاغ الخةةةةةةوارج مويةةةةةةدته

مةاداي لةةيس ثّمةة قضةةية أمةد  مةةن قضةية هللا  هلةةيس 

 مةةةةةن -بالتةةةةةال -هنةةةةاك
ً
نةةةةةف أكثةةةةر  ةةةةةرمّية ووجو ةةةةا مةةةةن م 

تةةةدّ نوا هةةةب مةةةن 
 
 امل

 
تلةةةة

 
نةةةف ال ةةةرب  ةةة  سةةةبيله  هالو م 

 
ً
هةةةةةب نةةةةةدما

ُّ
 وأقل

ً
ّتةةةةةوا لةةةةةة م  وم ةةةةةق هةةةةةذا  (13)بةةةةةيا أ ةةةةةد الوت 

 ملةةرحل هب الصةةعب
ً
 طبيعّيةةا

ً
ة النحةةو يةةاا الخةةوارج نتاجةةا

الهةةةة   ةةةةهدوا االلهةةةةا ال ةةةةيف وحةةةةده  فصةةةةأ  ةةةة  أمةةةةور 

 .(14)الخالهة  وليس الشورو أو البيعة

                                                 
 .21   مصدر سبل  كرهمحمد ممارة   (9)

(10) Mark Juergensmeyer, The Club de Madrid Series on 

Democracy and Terrorism, Addressing the Causes of 

Terrorism, editor: Peter R. Neumann, Vol.1, Madrid, 

Spain, 2005, P27. 
عاصةةةرة تنت ةةةب إلةةةق ارسةةةالي و يةةةاا  (11) غالةةةب م ةةة  مةةةواج   هةةةرٌع م 

 . 241-233موقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره     
رقةةةةةةةة الشةةةةةةةبيبّية  قةةةةةةةراءة  ةةةةةةة  نشةةةةةةةذتها  (12) ح ةةةةةةةيا يةةةةةةةاظب حّ ةةةةةةةوا  هِّ

ةةةة الباحةةةز  يلّيةةةة اليربيةةةة للعلةةةوي ارن ةةةانّية  
ّ
وأصةةةو  مةةةذه ها  مجل

ةةةةةد ال ةةةةةاد   العةةةةةدد األو   كةةةةةر الء  
ّ
جل

 
  2113جامعةةةةة كةةةةةر الء  امل

 123   . 
صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولّية  موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع املعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر االكيرونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  (13)

 
األ

http://www.maaber.org  16/2/2112  تذريخ الداو. 
ّمةةةةةةةةةةة ( 14)

 
ةةةةةةةةةةر ع ارسةةةةةةةةةالمّية وحةةةةةةةةةةل األ محمةةةةةةةةةد ابةةةةةةةةةةراهيب الفيةةةةةةةةةوما  الفِّ

 . 71   1338ال ياس    دار الشروع  الواهرة  

http://www.france24.com/ar/20091124-cambodia-khmer-rouge-government-marxism-pol-bot-douch-vietnam
http://www.france24.com/ar/20091124-cambodia-khmer-rouge-government-marxism-pol-bot-douch-vietnam
http://www.france24.com/ar/20091124-cambodia-khmer-rouge-government-marxism-pol-bot-douch-vietnam
http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/08/28/cambodia-dark-past
http://arabic.cnn.com/entertainment/2014/08/28/cambodia-dark-past
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ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

ةأ الخةوارج  :غلبة الطابع البدوي اجلَلِف .2
ّ
م  حيز   

  هطالئةةةةةةةةةع (1)الطبيعةةةةةةةةةة البدوّيةةةةةةةةةة العر ّيةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةريحة

ةةةّراء( يانةةةا ت لةةةب م ةةةق جمهةةةورهب بةةةداوة  الخةةةوارج )الو 

وةةةةةةةةه ةةةةةةةةد لهةةةةةةةةب م ةةةةةةةةق الفِّ
 
ل   أنهةةةةةةةةب (2)األمةةةةةةةةراب الةةةةةةةةذ ن ا ج 

لوا التواء البدائّية البدوّية مع امليةأ ارسةالما
ّ
م    (3)  

 ويةةةةرو )ابةةةةن حةةةةزي( أا  أسةةةةالف الخةةةةوارج يةةةةانوا "
 
أعرابااااا

ة
ّ
اان اارآن قباال أن يتفقهااوا فااي الس 

 
  ويّتفةةل (4)"قاارأوا الق

ةب  ةد أا  غالبّيةة الخةوارج ه 
ّ
معه )ناصر العوأ( حةيا أك

ه ةةةّراء الج  فةةةاة أهةةةأ الباد ةةةة أو الو    ويالحةةةظ (5)لةةةةمةةةن ج 

ةةلطة  ةة  معةةرض تناولهةةا لوضةةّية الخةةوارج يانةةا  أا  ال  

فةةةةةةةةةةردات   يعتمةةةةةةةةةةد م 
ً
لوّيةةةةةةةةةةا  مِّ

ً
ت طرسةةةةةةةةةةا  م 

ً
طابةةةةةةةةةةا تتبّنةةةةةةةةةةى اِّ

مّيةةةيا األجةةةالف 
 
ةةةخرية مةةةن هةةةؤاء )األ ااسةةةترفاف والس 

ةةةةةل م ةةةةةق الخةةةةةوارج (6)الجةةةةةائعيا( طلِّ
 
  وأغلةةةةةب املصةةةةةادر ت

فةةةةاة الوِّ ةةةاة  هةةةةذكثرهب يةةةاا مةةةةن (7)لف ةةةة األمةةةراب الج 

الباد ةةةةةةةةة املليحةةةةةةةةة بصةةةةةةةةور الخشةةةةةةةةونة والو ةةةةةةةةوة  مةةةةةةةةرب

ف
 
 ملةةةا تةةةذل

ٌ
نةةةف  والةةةنفس  صةةةورة   ولطاملةةةا حةةةاو  (8)والع 

 
ً
الخوارج أا  نفوا من أنف هب الصفة األمرابّيةة ن ةرا

الةةةةذ ن  (9)لنفةةةةور املجتمةةةةع املةةةةدنا مةةةةن أمةةةةراب البةةةةوادي

وصةةةةةةةةةةةةةةفهب الوةةةةةةةةةةةةةةةرقا بةةةةةةةةةةةةةةذّنهب ان هةةةةةةةةةةةةةةةايّيوا  منةةةةةةةةةةةةةةةاهووا  

                                                 
 . 62محمد ضياء الد ن الرّيس  مصدر سبل  كره    (1)
 .  11   مصدر سبل  كرهمحمد ممارة   (2)
 .226هشاي جعية  مصدر سبل  كره    (3)
كةب م ةق اب هاج مبدهللا الشعال ( 4) ةّنة  ة  ال   ا  أقوا  أئّمةة أهةأ ال  

 . 32   2113الخوارج  دار الصميع  للنشر والتوييع  الرياض  
ع  (5) ةةةد  ةةةرع والبِّ ناصةةةر مبةةةدالكريب العوةةةأ  دراسةةةات  ةةة  األهةةةواء والفِّ

ف منهةةةةا  دار ا ةةةبيليا للنشةةةةر  الريةةةةاض  
 
ةةةةل     1337وموقةةةف ال  

 161-162 . 
  تحويةةةةةل: مبدال ةةةةةالي محمةةةةةد 2الجةةةةةاحظ  البيةةةةةاا والتبيةةةةةيا  ج (6)

 . 311   1338هاروا  مكتبة الخانج   الواهرة  
ةةةة يلّيةةةة  (7)

ّ
جاسةةةب صةةةكباا م ةةة   األمةةةراب  ةةة  العصةةةر األمةةةوي  مجل

د)
ّ
(  العدد ال الز  ب داد  22اليربية للبنات  جامعة ب داد  املجل

2111   334  . 
 .63-68محمد ابو يهرة  مصدر سبل  كره    (8)
اا م ةة   األمةةراب  ةة  العصةةر األمةةوي  مصةةدر سةةبل جاسةةب صةةكب (9)

 .334 كره   

ةةةةر   إا املؤمنةةةةو  يرّبصةةةةوا للف   هال ابةةةةا (10)ا مةةةةنهبوم 

ج سةةةةةةةةةةوو هةةةةةةةةةةو إا   نةةةةةةةةةةتِّ
 
 لوةةةةةةةةةةة والةةةةةةةةةةومرة ا ت

 
املنةةةةةةةةةةاطل امل

ر الفكري    وم ق امتةداد امل ةاحة (11)التطرُّف والتحجُّ

الوائمةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةيا  ةةةةةةةةةما  أهريويةةةةةةةةةا والجزيةةةةةةةةةرة العر ّيةةةةةةةةةة  

دأبتالباد ةةة الرمويةةة م ةةق تهد ةةةد ال واضةةر املدنّيةةة  ةةة  

نةةةةةةةةةةةف  سةةةةةةةةةةةياع تةةةةةةةةةةةرابة غةةةةةةةةةةةامض بةةةةةةةةةةةيا انةةةةةةةةةةةدهامات الع 

 ف ةةةر    وهةةةو تةةةرابة  مكةةةن أا(12)الد نّيةةةة والطهرانّيةةةة

– 
ً
  ةة  الوسةةة  -جزئّيةةا

ً
حاهِّ ةةة مةة ال

 
انتشةةار ال نبلّيةةة امل

نةةةةةةةة  ةةةةةةة   رِّ
 
ْجةةةةةةةد( موابةةةةةةةأ ال نفّيةةةةةةةة امل

 
الصةةةةةةة راوي مةةةةةةةن )ن

 .(13)حواضر العراع

ــــه  .3 ــــتعراض يف جانب ــــدة االس ــــادهم بفائ اعتق

ــدعائي بال ةةة  ،ال
 
نةةف ال ةةوري وامل كنشةةر األهةةوا  والع 

هةةةةةةةةو م ةةةةةةةةلٌك ا تتةةةةةةةةوانى حّهةةةةةةةةى  ةةةةةةةة  الطةةةةةةةةابع الةةةةةةةةدموي  و 

 .(14)ال ريات ال ورّية ال د  ة من ان هاجه

اندســـاس عناصـــر إجراميّـــة داخـــل حركـــات  .4

مات املتتاليةةةة :اخلـــوارج وات والتصةةةدُّ قةةةادت التشةةةوُّ

هةةةةةا التةةةةةدريج  وانتوةةةةةا   ِّ 
دااةةةةأ حركةةةةةة الخةةةةةوارج إلةةةةةق تفتُّ

دا  هاسةتوطبا  ة  
 
واتلاها إلق أطراف ال واضر وامل م 

زل هةةةةةةةا تلةةةةةةةك أصةةةةةةةن   ةةةةةةةّهى مةةةةةةةن ال ةةةةةةةّوار وال ةةةةةةةّفاحيا م 
ً
اها

لةةةةةة وغيةةةةةرهب ممةةةةةن أثولةةةةةوا  ت 
 
واملطلةةةةةو يا وال ةةةةةارميا والو

مهب  .(15)تاريخ ال ركة بجرائِّ

                                                 
جاسةةةةب صةةةةكباا م ةةةة   موقةةةةف الدولةةةةة العر ّيةةةةة ارسةةةةالمّية مةةةةن  (10)

ةةةةةة يلّيةةةةةة اليربيةةةةةة للبنةةةةةات  جامعةةةةةة 
ّ
األمةةةةةراب  ةةةةة  صةةةةةدر ارسةةةةةالي  مجل

د)
ّ
 .   46   2113(  العدد األّو   ب داد  21ب داد  املجل

 . 38 -37   محمود اسماميأ  مصدر سبل  كره  ( 11)
هةةةةةالح مبةةةةةدالجبار   ةةةةة  األحةةةةةوا  واألهةةةةةوا   املنةةةةةابع ااجتمامّيةةةةةة  (12)

  2118وال واهّيةةةةةةةة للعنةةةةةةةف  الفةةةةةةةةرات للنشةةةةةةةر والتوييةةةةةةةع  بيةةةةةةةةروت  

 33 . 
 .42  32محمد جابر اانصاري  مصدر سبل  كره       (13)
 . 136غوستاف لو وا  مصدر سبل  كره   ( 14)
ةةةةوا طةةةةه  العةةةةراع  ةةةة (15)

ّ
  مهةةةةد الحّجةةةةاج بةةةةن  وسةةةةف مبدالواحةةةةد  ن

  2112  الةةةةةةةةةةةدار العر ّيةةةةةةةةةةةة للموسةةةةةةةةةةةومات  بيةةةةةةةةةةةروت  2ال وفةةةةةةةةةةةا  ط

 111 . 
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ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

 :بطش احلُكّـام وغِلظـة الـوالة )عُنـف الدولـة( .2

يةةةه 
ّ
 نبغةةة  الوةةةو  ابتةةةداًء أا  التن يةةةر لالسةةةتعراض وتبن

وةةع إا  رةةالفيا لةةب   
 
نةةف ضةةد امل كشةةكأو مةةن أ ةةكا  الع 

ةةةةفياا ةةةة  االهةةةة   (1)ة معاويةةةةة بةةةةن أبةةةةا س 
ً
ومةةةةا تالهةةةةا ن را

ةةةةلطة وإهراطهةةةةا  ةةةة  اسةةةةتعما  الوةةةةّوة بحةةةةل  لو ةةةةوة ال  

 هاقةةةةا املعوةةةةو  بحيةةةةز وصةةةةأ 
ٌ
ها  وهةةةة  ق ةةةةوة صةةةةومِّ

 
ا

األمةةر بزيةةاد بةةن أبيةةه إلةةق قتةةأ ن ةةاء الخةةوارج والتم يةةأ 

هن  مارية ثِّ
 
  ويةاا ا  يةرّدد  ة  امتوةا  (2)بهن  ومرض ج  

عناصةةةةةةر الخارجّيةةةةةةة بجريةةةةةةرة وتعةةةةةةذ ب وإمةةةةةةداي  وي ال

 و بةةةةةةةح  مبيةةةةةةةد هللا بةةةةةةةن ييةةةةةةةاد املحةةةةةةةات بةةةةةةةال ن (3)أبنةةةةةةةائهب

ةةةجناء الخةةةةوارج م ةةةق قتةةةأ بعضةةةةهب  ةةة هة  وأجبةةةر س 
 

والش

 
ً
  وتجةةرأ م ةةق (5)همةةن نجةةا مةةنهب أطلةةل سةةراحه (4)بعضةةا

إبةةةةةةةادة مجمومةةةةةةةةة اارجّيةةةةةةةةة وهةةةةةةة  راكعةةةةةةةةة سةةةةةةةةاجدة  ةةةةةةةة  

ّجةةةةةةةاج( هوةةةةةةةد يةةةةةةةاا  ةةةةةةةذمر بوةةةةةةةتلهب (6)صةةةةةةةالتها   أّمةةةةةةةا )الح 

ةةةةةةةّب  صةةةةةةةلب جمامّيةةةةةةة
 
ةةةةةةة هة ا بالخطيحةةةةةةةة ث

 
 بةةةةةةةال ن والش

ً
ا

ةةةأ بهةةةا
ّ
م    وهنةةةاك  ةةةواهد م ةةةق ممارسةةةات (7)ج  ةةةثهب وي 

تفرقةةةةةةةة لن ةةةةةةةاء الخةةةةةةةوارج  ةةةةةةة  يمنةةةةةةةه   واتبةةةةةةةاع (8)سةةةةةةةب  م 

ةةةةةةةةةأ مةةةةةةةةةوارد 
 
سياسةةةةةةةةةة األرض املحروقةةةةةةةةةة مبةةةةةةةةةر اتةةةةةةةةةالف ي

                                                 
اي  مصدر سبل  كره    (1)

ّ
 . 44لطيفة البك

.  28محمةةةةةود اسةةةةةماميأ مبةةةةةدالرياع  مصةةةةةدر سةةةةةبل  كةةةةةره    (2)

 منةةه  ةة  منةةع ن ةةاء 
ً
ةةنحة رغبةةة

 
 قةةد لجةةذ لهةةذا التكتيةةك امل

ً
ةةه ييةةادا

ّ
ولعل

جانةةةب  و هةةةةن مةةةن الرجةةةا   وقةةةد نجةةةح  ةةةة  الخةةةوارج مةةةن الوتةةةا  إلةةةق 

  لك إلق حدو بعيد.
 . 112هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره    (3)
 . 63 وليو  هولهاويا  مصدر سبل  كره    (4)
غالةةةةةةةب م ةةةةةةة  مةةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة  (5)

 يةر هنةا 118وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
 
  ومن امل

د النةةةاجيا مةةةن هةةةذه املهزلةةةة الدموّيةةةة )طةةةّواف بةةةن غةةةالع( لةةةب أا  أحةةة

 اارجّيةةةة هتكةةا بالنةةةا   بعةةةد 
ً
 لبةةز بعةةةد تحريةةره أا تةةةزّمب مصةةابة

أ التو ةةةةةةة وعجةةةةةةزه مةةةةةةن  ةةةةةةب  وةةةةةةا بوجهةةةةةةه س 
ّ
ل
 
أا  ةةةةةةذ  مةةةةةةن ال يةةةةةةاة وغ

استحصةةةةا  هتةةةةوو مةةةةن  ةةةةيوخ الخةةةةوارج للتنصةةةةأ مةةةةن الةةةةدماء الهةةةة  

ةةةةةه ضةةةةة ية
ّ
ف  سةةةةةفكها  ةةةةة  مجةةةةةزرة السةةةةةجن بحةةةةةل إاوانةةةةةه  إن التطةةةةةرُّ

لطوي.   الد ن  وال  
اي  مصدر سبل  كره    (6)

ّ
 . 72لطيفة البك

 . 23محمود اسماميأ مبدالرياع  مصدر سبل  كره    (7)
 .  122هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره    (8)

ناهةةةا التحتّيةةةة تمةةةّردة وتةةةدمير ب 
 
  ناهيةةةك (9)الخواصةةةر امل

ةةةةةلطات إلةةةةةق سياسةةةةةاتو تع ةةةةةفّية لومةةةةةع مةةةةةن لجةةةةةوء ال   ُّ 

ةةةدا وم ةةةاوم ها م ةةةق أمنهةةةا 
 
ثةةةورات الخةةةوارج  يةةةابيلاي امل

هةةةةةا موابةةةةةأ اا ةةةةةيراك  ةةةةة  حةةةةةروب  مطياتِّ
 
واسةةةةةتورارها وأ

اي ضد الخوارج
ّ
ك اى   "(10)ال  

ّ
فال أمان لهاا وال رزق حت

ةةةرِّف مةةةن الحّجةةةةاج (11)"تقضااا ي علاااى الخاااوارج   وقةةةةد م 

فرطةةةةةة تجةةةةةاه أهةةةةةأ العةةةةةراع رجبةةةةةارهب م ةةةةةةق 
 
ق ةةةةةوته امل

حةةارب الخةةوارجاالتحةةاع 
 
 وينةةدرج (12)بةةالجيوش الهةة  ت

 ةةةةةةة   لةةةةةةةك ارمعةةةةةةةاا  ةةةةةةة  تجويةةةةةةةع ال واضةةةةةةةن الخارجّيةةةةةةةة 

 
ً
راجهةةةةةا وغالتهةةةةةا مةةةةة ال وإهوارهةةةةةا  هريةةةةةرات البصةةةةةرة واِّ

ةةب وجنةةده 
ّ
هل تحّولةةا إلةةق حوةةوع إقطامّيةةة حصةةرّية للم 

  ولةةةب  ةةةنج  الخةةةوارج (13)ن يةةةر دوره  ةةة  تذد ةةةب اوارجهةةةا

ةة نةةف املعنةةوي الةةذي مارسةةته ال   لطة بحّوهةةةب  مةةن الع 

فةةةةةر ط مبةةةةةر اسةةةةةواط مةةةةةدال هب  هوةةةةةد جوبهةةةةةوا بتحويةةةةةر م 

ةةأ الخةةوارج بارح ةةاا (14)ورهةةض  ةةهاداتهب   ولةةو مومِّ

ةةةةةةةةاي 
ّ
ك هب  لكةةةةةةةةن موقةةةةةةةةف ال   وال كمةةةةةةةةة لخّفةةةةةةةةا ثةةةةةةةةورات 

ة
ّ
 وياد    الطيا ّبل

ً
 .  (15)تجاههب ياا منيدا

 

 

 

 

 

                                                 
  و ةةمأ  لةةك النهةةب العةةاي وااسةةتباحة 122املصةةدر نف ةةه    (9)

 الشةةةةةاملة وإبةةةةةادة الثةةةةةروة ال يوانّيةةةةةة وتةةةةةرك ا
ً
 ةةةةة هدهة قفةةةةةرا

 
لوةةةةةرو امل

  .
ً
 ورمادا

غالةةةةةةب م ةةةةةة  مةةةةةةواج   الخةةةةةةةوارج  تةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة ( 10)

 .117  111وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
اي  مصدر سبل  كره    (11)

ّ
 . 28لطيفة البك

فيةةةةةرو مليةةةةه  دار ال ةةةةةالي للطبامةةةةةة  (12)
 
محمةةةةود ييةةةةةادة  الحّجةةةةاج امل

 . 174   1332والنشر  الواهرة  
 .26   مصدر سبل  كرهمحمد ممارة   (13)
 . 113-112هرحات الجعبيري  مصدر سبل  كره      (14)
غالةةةةةةب م ةةةةةة  مةةةةةةواج   الخةةةةةةوارج  تةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةة  (15)

 . 133وموقف ارسالي منها  مصدر سبل  كره   
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 اخلامتة والنتائ :

ظهةةةر الخةةةةوارج  ةةة  واحةةةةدةو مةةةن أحلةةةةك مراحةةةأ ارسةةةةالي 

 
 
ةةةرع ارسةةةالمّية امل   ههةةةب أقةةةدي الفِّ

ً
ةةةر وأ ةةةّدها حرجةةةا

ّ
بك

صةةةومة  وقةةةد  ةةة لوا 
 
نةةةف والخ  للع 

ً
 وأكثرهةةةا مةةةيال

ً
تكّونةةةا

تتاليةةةةةةة وانتفاضةةةةةةاتهب 
 
الدولةةةةةةة ارسةةةةةةالمّية بحةةةةةةروبهب امل

ن. م   تمّرة لفيرة غير قصيرةو من الز 
 
 امل

عتوةةةةةدات 
 
وقةةةةد تمّيةةةةل الخةةةةوارج األّولةةةةوا بطائفةةةةة مةةةةن امل

يلّمتةةةةةةة وا
 
تشةةةةةةّنجة الد نّيةةةةةةة امل

 
ملمارسةةةةةةات ال ياسةةةةةةّية امل

الهةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةالفوا هاهةةةةةةةةةةةا جمهةةةةةةةةةةور امل ةةةةةةةةةةلميا  يةةةةةةةةةةةالتكفير 

والتحكةةيب وااسةةتعراض  ويةةاا مةةنهج ااسةةتعراض او 

 مةةةن أهةةةب تلةةةك املمارسةةةات الهةةة  
ً
منطةةةل ال ةةةيف واحةةةدا

ةةب 
ّ
 ملةةا ترت

ً
حةةية بهةةا ال مةةوض والتةذويالت  ن ةةرا بويةا   

حّرمةةات  مليةةه حينهةةا مةةن سةةفكو للةةدماء واسةةتحال  للم 

 ومبزو باألرواح البر حة.

صا إليه هذه الدراسة هو
 
ل
 
 :وياا من بيا أهّب ما ا

 صةعب الوقةةوف م ةةق الةةداات ال ويوّيةةة للتعةةابير  .1

فةةةةةةةةردات الهةةةةةةةة  يانةةةةةةةةا رائجةةةةةةةةة  ةةةةةةةة  مرحلةةةةةةةةة الفتنةةةةةةةةة  
 
وامل

د  وااسةتعراض قةد  هالخروج قد يعنة  الجهةاد والتمةرُّ

( بال ةةةيف 
ً
فيةةةد )اميةةةراض( النةةةا  او ضةةةربهب )مرضةةةا   

عتودهب.او   اجبارهب م ق )مرض( م 

2.  
ً
نسةةةجما مةةةب يةةةاا م  إا  ظهةةةور هكةةةذا أ ةةةكا  مةةةن الر 

مع األجةواء ال ةائدة حينةذاك  هااسةتعراض لةب  كةن 

 
ً
سةةوو أحةةد إهةةرايات معركةةة النهةةرواا الهةة  يانةةا تتمةةة

 ملجةةزرة 
ً
ةةّفيا الهةة  يانةةا هةة  األاةةرو امتةةدادا لواقعةةة صِّ

ّتصةةةة ةةةةرٌّ مل ةةةةار طويةةةةأ م  ةةةةه حصةةةةاٌد م 
ّ
أ مةةةةن )الجمةةةةأ(  إن

ات ال رب األهلّية ارسالمّية.
ّ
 محط

ثّمة من ومة من الويب اله  تضبة إ واع ممارسة  .3

ةةه 
ّ
ااسةتعراض  ههةو لةب  كةةن وليةد ل  ةةو مةةا بوةد مةا أن

 حتمّيةةةةةة ملةةةةةا سةةةةةبوه مةةةةةن موائةةةةةد وأهكةةةةةار  بعبةةةةةارة 
ٌ
ايمةةةةةة

 وتطبيةةةةةةٌل 
ٌ
أاةةةةةةرو: إا  ااسةةةةةةتعراض لةةةةةةيس سةةةةةةوو إنفةةةةةةا 

 مم   أل د ولوجيا التكفير العاي.

ةةةةرع الخةةةةوارج منهجّيةةةةة ااسةةةةةتعراض تب .4 ةةةةا أغلةةةةب هِّ
ّ
ن

والوتةةةةةةةةأ األ ةةةةةةةةد ولوج  ال ةةةةةةةةريع  وقةةةةةةةةد تصةةةةةةةةامد هةةةةةةةةذا 

ضةةةةةةةطرد موةةةةةةةب معركةةةةةةةة النهةةةةةةةرواا  األسةةةةةةةلوب بشةةةةةةةكأ م 

ن ر إلاها بوصفها )كر الء  الخوارج(.  الفاصلة اله    

أسةةةةةةةةةةةةةهب انحةةةةةةةةةةةةةدار الخةةةةةةةةةةةةةوارج البةةةةةةةةةةةةةدوي وطفةةةةةةةةةةةةةول هب  .2

فةةةرِّط بحّوهةةةب  ةةة  تنةةةاما 
 
ةةةلطة امل نةةةف ال   ال ياسةةةّية وم 

ظةةةةةةةةةاهرة ااسةةةةةةةةةةتعراض وات ةةةةةةةةةةامها  إا  ال ةةةةةةةةةةّأ األمنةةةةةةةةةة  

نف بال نها ة. حادي لن  وود سوو إلق دوامة م 
 
 األ

مكةةن حصةةر هةةذه املمارسةةة الدموّيةةة م ةةق وقةةائع  .6 ا   

تعةةةةةةةةةةةّددة  التةةةةةةةةةةةذريخ ارسةةةةةةةةةةةالما هوةةةةةةةةةةةة  ه ّمةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةور م 

رتلةةةةةةةةةةةف األد ةةةةةةةةةةةاا  لتصةةةةةةةةةةةفيات هورّيةةةةةةةةةةةة واسةةةةةةةةةةةعة  ةةةةةةةةةةة  م 

وال واهةةةةةةةةةةةةةةةات والشةةةةةةةةةةةةةةةعوب يةةةةةةةةةةةةةةةاا منشةةةةةةةةةةةةةةةذها العامةةةةةةةةةةةةةةةأ 

 د ولوج .األ 

 قائمة املصادر واملراجع:

كةب م ةق .1 ةّنة  ة  ال   اب هاج مبةدهللا الشةعالا  أقةوا  أئّمةة أهةأ ال  

 .2113الخوارج  دار الصميع  للنشر والتوييع  الرياض  

ةدع  .2 ابن مبدالرحمن امللطا  التنبيه والرد م ق أهةأ األهةواء والبِّ

 .1333تحويل: محمد يينهب محمد  مكتبة مدبول   الواهرة  

ابةن من ةور  ل ةاا العةرب  تحويةل: مبةدهللا م ة  الكبيةر  محمةةد .3

احمةةةةةةد ح ةةةةةةب هللا  ها ةةةةةةب محمةةةةةةد الشةةةةةةا ل   املجلةةةةةةد الرابةةةةةةع  دار 

 .1381املعارف  الواهرة 

 للوةةةرا .4
ً
حّووةةة تعةةود توةةد را ةةر ع  مرطوطةةة غيةةر م  أبةةو محمةةد  الفِّ

 الرابع مشر الهجري  مكتبة جامعة الرياض  الرياض. 

يا  أبةا ال  ةن األ ةعر .2
ّ
صةةل

 
ي  موةةاات ارسةالمييا وااتالهةات امل

 . 2113   ركة أبناء  ريف للطبامة  بيروت  1ج

ةةأ  ج.6 ح  لةةأ والنِّ   تحويةةل: أميةةر 3  ط1أبةةا الفةةتح الشهرسةةتانا  املِّ

 .1333م   مهنا  م   ح ن هامور  دار املعرهة  بيروت  

  تحويةةل: 2أبةةا الفةةرج محمةةد بةةن اسةة اع النةةد ب  الفهرسةةا  ط.7

 . 1337مضاا  دار املعرهة  بيروت  ابراهيب ر 

  دار الكتةةاب العربةةا  بيةةروت  11احمةةد أمةةيا  هجةةر ارسةةالي  ط.8

1363. 

وةةةةد الفريةةةةد  ج.3   2احمةةةةد بةةةةن محمةةةةد بةةةةن مبةةةةد ر ةةةةه األندلسةةةة    الع 

تحويةةةةل: مفيةةةةد محةةةةد قميحةةةةة  دار الكتةةةةب العلمّيةةةةة  بيةةةةروت  سةةةةنة 

 النشر)بال(.

وارج احمةةةةد سةةةةليماا معةةةةروف  قةةةةراءة جد ةةةةدة  ةةةة  مواقةةةةف الخةةةة.11

وهكرهب وأدبهب  دار طال  للدراسات واليرجمة والنشر  دمشةل  

1388  . 

 ةةةةةةةلميا .11
 
ةةةةةةةر ع وتةةةةةةةذريخ امل احمةةةةةةةد محمةةةةةةةد احمةةةةةةةد  دراسةةةةةةةة مةةةةةةةن الفِّ

  مركةةةةةةةةةةةةةةز امللةةةةةةةةةةةةةك هيصةةةةةةةةةةةةةأ للبحةةةةةةةةةةةةةةول 2)الخةةةةةةةةةةةةةوارج والشةةةةةةةةةةةةةيعة(  ط

 .1388والدراسات ارسالمّية  الرياض  
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 املركز الجامعي بريكة، أ. نويس نبيل

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

ةةةةةةةةةةهموا ببدمةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةوارج .12
 
ادريةةةةةةةةةس م ةةةةةةةةةكر ح ةةةةةةةةةن  الةةةةةةةةةرواة امل

ةةةةةةة الجامعةةةةةةة  ومروياتةةةةةةه
ّ
رةةةةةةاري  دراسةةةةةةة نودّ ةةةةةةة  مجل  ةةةةةة  صةةةةةة يح الب 

 .2113(  22العراقّية  العدد)

هةا  ط.13   ت: محمةد الهاللة   1إدغةار مةوراا  ثواهةة أورو ةا و ر ري   

 .2117دار تو وا  للنشر  الدار البيضاء  

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولّية  موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع املعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر االكيرونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا .14
 
األ

http://www.maaber.org  16/2/2112  تذريخ الداو. 

عجةةب املصةةطل ات ال ياسةةّية والدبلوماسةةّية  دار .12 أمةةأ ممةةر  م 

 .www.Nashiri.Net  2012نا ري للنشر ارلكيرونا  

أنةدرو هيةود  مةداأ إلةةق األ ةد ولوجّيات ال ياسةّية  ت: محمةةد .16

 .2112صّفار  املركز الووما لليرجمة  الواهرة   

  13توا الد ن احمد بن تيمّية ال ّرانةا  مجمومةة الفتةاوو  ج.17

  دار الوهةةةةةةةاء للبامةةةةةةةة والنشةةةةةةةر والتوييةةةةةةةع  املنصةةةةةةةورة  مصةةةةةةةةر  3ط

2112. 

  تحويةةةةل: مبدال ةةةةالي محمةةةةد 2الجةةةةاحظ  البيةةةةاا والتبيةةةةيا  ج.18

 .1338هاروا  مكتبة الخانج   الواهرة  

ةةةة يلّيةةةة .13
ّ
جاسةةةب صةةةكباا م ةةة   األمةةةراب  ةةة  العصةةةر األمةةةوي  مجل

د)
ّ
لز  ب داد  (  العدد ال ا22اليربية للبنات  جامعة ب داد  املجل

2111. 

جاسةةةةب صةةةةكباا م ةةةة   موقةةةةف الدولةةةةة العر ّيةةةةة ارسةةةةالمّية مةةةةن .21

ةةةةةة يلّيةةةةةة اليربيةةةةةة للبنةةةةةات  جامعةةةةةة 
ّ
األمةةةةةراب  ةةةةة  صةةةةةدر ارسةةةةةالي  مجل

د)
ّ
 .2113(  العدد األّو   ب داد  21ب داد  املجل

صةةةةةةةةةةةةةطل ات والشةةةةةةةةةةةةةواهد .21
 
عجةةةةةةةةةةةةةب امل جةةةةةةةةةةةةال  الةةةةةةةةةةةةةد ن سةةةةةةةةةةةةةعيد  م 

 .2114الفل فّية  دار الجنوب للنشر  تونس  

  4جةةةةال  الةةةةد ن مبةةةةدالرحمن ال ةةةةيوطا  جةةةةامع األحاد ةةةةز  ج.22

 . 162   1334دار الفكر  بيوت  

كةةةةةةب .23 جمةةةةةا  احمةةةةةةد ال ةةةةةةيد  الخالهةةةةةةة ارسةةةةةةالمّية بةةةةةةيا ن ةةةةةةب ال  

عاصرة  أطروحة دكتةوراه غيةر منشةورة  يلّيةة ال وةوع  جامعةة 
 
امل

 .1334الواهرة  

(  1733-1783ح ةةةةةةةةةاا ممةةةةةةةةةةراا  ال ةةةةةةةةةورة الفرن ةةةةةةةةةةّية األولةةةةةةةةةةق ).24

لة تجةةارب  مؤس ةةة إدراك للدراسةةات وااستشةةارات  حلةةب  سل ةة

2116 . 

ةةةةةةرع ارسةةةةةةالمّية  مكتبةةةةةةة .22 تنةةةةةةة  ةةةةةة  الفِّ ح ةةةةةةن صةةةةةةادع  جةةةةةةذور الفِّ

 . 168   2114مدبول   الواهرة  

ح ةةةةةةيا م ةةةةةة   العلةةةةةةب واأل ةةةةةةد ولوجيا بةةةةةةيا ااطةةةةةةالع والن ةةةةةةبّية  .26

 .2111التنوير للطبامة والنشر  بيروت  

رقةةةةةةةة الشةةةةةةةبيب.27 ّية  قةةةةةةةراءة  ةةةةةةة  نشةةةةةةةذتها ح ةةةةةةةيا يةةةةةةةاظب حّ ةةةةةةةوا  هِّ

ةةةة الباحةةةز  يلّيةةةة اليربيةةةة للعلةةةوي ارن ةةةانّية  
ّ
وأصةةةو  مةةةذه ها  مجل

د ال اد   العدد األو   كر الء  
ّ
جل

 
 .   2113جامعة كر الء  امل

ح ةةيا مةةروة  النلمةةات املادّ ةةة  ةة  الفل ةةفة العر ّيةةة ارسةةالمّية  .28

 .1378دار الفارابا  بيروت  

تعةةاليمهب وانتشةةارهب  ةة  امل ةةرب  االةةد احمةةد صةةالح  األباضةةّية:.23

ةةةةةة جامعةةةةةةة األنبةةةةةار للعلةةةةةةوي ارن ةةةةةانّية  العةةةةةةدد األو   
ّ
العربةةةةةا  مجل

2111 . 

  1ريتشةةارد هةةة. رو نةةل  املشةةايأ العاملّيةةة وثواهةةة الرأسةةمالّية  ط.31

 . 2118ت: هؤاد سروج   املكتبة األهلّية للنشر والتوييع  مّماا  

مصةةةةةةةةةةةطل ات  .ي. لّ ةةةةةةةةةةاي وقاةةةةةةةةةةروا  الوةةةةةةةةةةامو  ال ياسةةةةةةةةةة   و .31

 .2114املؤتمرات الدولّية  دار الكتب العلمّية  بيروت  

سةةةةعد محمةةةةد ح ةةةةن  املهدّ ةةةةة  ةةةة  ارسةةةةالي منةةةةذ أقةةةةدي العصةةةةور .32

حّهةةةةى اليةةةةوي  دراسةةةةة واهيةةةةة لتذريرهةةةةا ال ياسةةةة   والعوةةةةدي واألدبةةةةا  

 .1323دار الكتاب العربا بمصر  الواهرة  

  ط.33
ً
 واصطالحا

ً
 ة

 
  دار 2سعدي ابو جيب  الوامو  الفوه  ل

كر  دمشل     114   1388الفِّ

ةةةر ع  مكتبةةةة العةةةارف  الريةةةاض  .34 صةةةابر طعيمةةةة  دراسةةةات  ةةة  الفِّ

2117 . 

-1783طالةةب محيةةبس ح ةةن  ونشةةاطهب ال ياسةة    ةة  هرن ةةا ).32

ةةةةةد 1733
ّ
جل

 
ةةةةةة العميةةةةةد لألبحةةةةةال والدراسةةةةةات ارسةةةةةالمّية  امل

ّ
(  مجل

ال الةةةةةةةةةز  العةةةةةةةةةدد الخةةةةةةةةةامس  األمانةةةةةةةةةةة العاّمةةةةةةةةةة للعتبةةةةةةةةةة العّباسةةةةةةةةةةية 

 
 
 .2113وّدسة  امل

صةةطل ات ال واهةةة واملجتمةةع  .36 عجةةب م  طةةونا بينيةةا وقاةةروا  م 

مة العر ّية لليرجمة  بيروت  
 
ن 

 
 .2111ت: سعيد ال انا   امل

عاصةةر  .37
 
مبةةدالتواب محمةةد  أثةةر الخةةوارج  ةة  الفكةةر ارسةةالما امل

 .2113دار ال رميا للتحويوات العلمّية والتوييع  الواهرة  

وارنةةةةةة واأللفّيةةةةةة ال ال ةةةةةة  مبةةةةةدال ن  مبةةةةةود وقاةةةةةرو .38
 
ا  اليربيةةةةةة امل

األ ةةةةةةةةةد ولوجيا واليربيةةةةةةةةةة والن ةةةةةةةةةاي العةةةةةةةةةالا  الجد ةةةةةةةةةد  دار الفكةةةةةةةةةةر 

 .2111العربا  الواهرة  

  املركةةةةةز ال وةةةةةا   2مبةةةةةدهللا العةةةةةروي  مفهةةةةةوي األ ةةةةةد ولوجيا  ط.33

 . 1333العربا  بيروت  

ةةةةوا طةةةةه  العةةةةراع  ةةةة  مهةةةةد الحّجةةةةاج بةةةةن  وسةةةةف .41
ّ
مبدالواحةةةةد  ن

 .2112  الدار العر ّية للموسومات  بيروت  2ال وفا  ط

دع  ة  العويةدة  .41 مفاف ح ن محمد  تناقض أهأ األهواء والبِّ

 .2111مكتبة الر د  الرياض  

مةةالوي مزهةةر مزمةةأ  الخةةوارج  ةة  االهةةة أميةةر املةةؤمنيا م ةة  بةةن .42

أبةةةا طالةةةب )رض(  مجلةةةة جامعةةةة كةةةر الء العلمّيةةةة  املجلةةةد ال ةةةامن  

 . 2111العدد الرابع  

الةةةةةةب م ةةةةةة  مةةةةةةواج   الخةةةةةةوارج  تةةةةةةذريرهب وقرائهةةةةةةب اامتوادّ ةةةةةةةة غ.43

وموقةةةةةةةف ارسةةةةةةةالي منهةةةةةةةا  رسةةةةةةةالة ماج ةةةةةةةتير غيةةةةةةةر منشةةةةةةةورة  يلّيةةةةةةةة 

 . 1373الشريعة  جامعة امللك مبدالعزيز  الرياض  

عاصةةةرة تنت ةةةب إلةةةق ارسةةةالي و يةةةاا .44 غالةةةب م ةةة  مةةةواج   هةةةرٌع م 

  جةةّدة    املكتبةةة العصةةرّية الذهبّيةةة4  ط1موقةف ارسةةالي منهةةا  ج

2111 . 



 يت. العراق. جامعة تكر ليث مزاحم خضير كاظم..                                         أ. مفهوم االستعراض )القتل األيديولوجي( عند الخوارج  

 املركز الجامعي بريكة، أ. نويس نبيل

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

غوسةةةتاف لو ةةةوا  روح ال ةةةورات وال ةةةورة الفرن ةةةّية  ت: مةةةاد  .42

 .2113يميير  يلمات مر ّية لليرجمة والنشر  الواهرة  

هةةةةةالح مبةةةةةدالجبار   ةةةةة  األحةةةةةوا  واألهةةةةةوا   املنةةةةةابع ااجتمامّيةةةةةة .46

 .2118وال واهّية للعنف  الفرات للنشر والتوييع  بيروت  

عةةةةةةةةد ال .47 ضةةةةةةةةاري للعويةةةةةةةةدة األباضةةةةةةةةّية  هرحةةةةةةةةات الجعبيةةةةةةةةري  الب 

 .1383مطبعة األلواا ال د  ة  تونس  

هوةةةةةةةه األيمةةةةةةةة  ارسةةةةةةةالي بةةةةةةةيا املفةةةةةةةاهيب واملصةةةةةةةطل ات  الجةةةةةةةةزء .48

(  ويارة األوقةةةةةةةةاف  
ً
 وحةةةةةةةةد  ا

ً
ةةةةةةةةرع ارسةةةةةةةةالمّية قةةةةةةةةد ما ال ةةةةةةةةاد  )الفِّ

 . 2114سوريا  

ةةةةةر ع  تحويةةةةةل: .43  بةةةةةيا الفِّ
الوةةةةةاهر بةةةةةن طةةةةةاهر ااسةةةةةفرائين   الفةةةةةرع 

 .1332ل ميد  املكتبة العصرّية  بيروت  محمد مح  الد ن مبدا

 الورقا الكريب..21

صةةولّية .21
 
يةةارين ارم ةةيرونج  معةةارك  ةة  سةةبيأ ارلةةه  ال ريةةات األ

  ت: هاطمةةةة نصةةةر  1الد نّيةةة  ةةة  الاهودّ ةةة وامل ةةةيحّية وارسةةالي  ط

 .2111محمد منانا  مطابع لوتس  الواهرة  

نةةةةة.22 ف  ت: يةةةةةارين قرم ةةةةةيرونغ  حوةةةةةو  الةةةةةدي  الةةةةةد ن وتةةةةةذريخ الع 

 .2116أسامة غاوج   الشبكة العر ّية لألبحال والنشر  بيروت  

كريب ماتا لعيب   نعيب دنياا مبيد  ثورات الخةوارج األباضةّية .23

ةةةةة جامعةةةةة 
ّ
 ةةةة  امل ةةةةرب ارسةةةةالما حهةةةةى قيةةةةاي الدولةةةةة الرسةةةةتمّية  مجل

د ال انا  العدد العا ر  كر الء  
ّ
جل

 
 .2112كر الء  امل

ةةةةةاي  حركةةةةةة الخةةةةة.24
ّ
وارج  نشةةةةةذتها وتطّورهةةةةةا إلةةةةةق نها ةةةةةة لطيفةةةةةة البك

 .2111العصر األموي  دار الطليعة  بيروت  

لةةةةةةةويس مةةةةةةةوض  ال ةةةةةةةورة الفرن ةةةةةةةّية  الهيحةةةةةةةة املصةةةةةةةرّية العاّمةةةةةةةة .22

 للكتاب  الواهرة  . 

مجةةةةد الةةةةد ن الفيرويقبةةةةادي  الوةةةةامو  املحةةةةية  دار ال ةةةةد ز  .26

 . 2118الواهرة  

ةةةةةةةةةر ع ارسةةةةةةةةةةالمّية وحةةةةةةةةةل.27 ّمةةةةةةةةةةة  محمةةةةةةةةةد ابةةةةةةةةةراهيب الفيةةةةةةةةةةوما  الفِّ
 
األ

 .1338ال ياس    دار الشروع  الواهرة  

  دار الفكةةةةر 1محمةةةةد ابةةةةو يهةةةةرة  تةةةةذريخ املةةةةذاهب ارسةةةةالمّية  ج.28

 . 1336العربا  الواهرة  

  دار مّمةةار  3محمةةد بةةن ابةةا بكةةر الةةرايي  مرتةةار الصةة اح  ط.23

 .2112مّماا  

لةوك  ج.61
 
سةأ وامل   دار 2  ط2محمد بن جريةر الطبةري  تةاريخ الر 

 لواهرة  سنة النشر )بال(.  املعارف  ا

  دار 3محمةةةد رسةةةو  البرينجةةة   اا ةةةامة أل ةةةراط ال ةةةامة  ط.61

 .. 2112املنهاج للنشر والتوييع  جّدة  

محمةةد سةةةليب العةةةّوا  املةةةدار  الفكرّيةةة ارسةةةالمّية مةةةن الخةةةوارج .62

إلق اراةواا امل ةلميا  الشةبكة العر ّيةة لألبحةال والنشةر  بيةروت  

2116. 

الةةةرّيس  الن رّيةةةات ال ياسةةةّية ارسةةةالمّية  محمةةةد ضةةةياء الةةةد ن .63

رال  الواهرة  7ط
 
 . 1376  دار الي

  دار الشةةةةةروع  2محمةةةةةد ممةةةةةارة  تيةةةةةارات الفكةةةةةر ارسةةةةةالما  ط.64

 .1337الواهرة  

محمةةةد هةةةاروع ارمةةةاي  أمةةةالي الخةةةوارج: نةةةاهع بةةةن األيرع  رابطةةةة .62

  21/1/2117العلمةةةةةةةاء ال ةةةةةةةةورّييا م ةةةةةةةةق األنيرنةةةةةةةا  تةةةةةةةةاريخ الزيةةةةةةةةارة 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/6704 

ةةةةةةةرقا .66 فهةةةةةةةر  أللفةةةةةةةاظ الو 
 
عجةةةةةةةب امل

 
محمةةةةةةةد هةةةةةةةؤاد مبةةةةةةةدالباق   امل

 . 1342الكريب  دار الكتب املصرّية  الواهرة  

محمةةةةد هةةةةةادي  ةةةةةهاب  الوسةةةةةطّية  ةةةةة  م ةةةةةذلة مرتكةةةةةب الكبيةةةةةرة  .67

مجلةةةةة جامعةةةةة تكريةةةةا للعلةةةةوي ارسةةةةالمّية  العةةةةدد ال ةةةةادي مشةةةةر  

2112 . 

مةةةةةود اسةةةةةماميأ صةةةةةين  وقاةةةةةروا  املكنةةةةةل العربةةةةةا املعاصةةةةةر  مح.68

 .1333  مكتبة لبناا نا روا  بيروت  1ط

محمةةةود اسةةةةماميأ مبةةةدالرياع  الخةةةةوارج  ةةة  بةةةةالد امل ةةةرب حّهةةةةى .63

  دار ال واهةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةدار 2منتصةةةةةةةةةةةف الوةةةةةةةةةةةرا الرابةةةةةةةةةةةع الهجةةةةةةةةةةةري  ط

 .1382البيضاء  

محمةةةةةةةةةةةةود اسةةةةةةةةةةةةماميأ  ارسةةةةةةةةةةةةالي ال ياسةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةيا األصةةةةةةةةةةةةولّييا .71

 .1333نيّيا  مؤس ة الشراع العربا  الكويا  والعلما

فيةةةةةرو مليةةةةةه  دار ال ةةةةةالي للطبامةةةةةة .71
 
محمةةةةةود ييةةةةةادة  الحّجةةةةةاج امل

 . 1332والنشر  الواهرة  

عجب الوجيل  ط.72
 
 ة العر ّية  الواهرة  1امل

 
 .1381  مجّمع الل

عاصةرة  .73
 
رع واملذاهب واألد ةاا امل ممدوح ال ربا  موسومة الفِّ

 . 2111الفن   الجيلة  ألفا للنشر واانتاج 

 .   1386  دار املشرع  بيروت  لبناا  2املنجد األبجدي  ط.74

ناجيةةةةةةةةة الةةةةةةةةوريا   ارسةةةةةةةةالي الخةةةةةةةةارج   دار الطليعةةةةةةةةة للطبامةةةةةةةةة .72

 . 2116والنشر  بيروت  

ناصةةةةةر سةةةةةليماا سةةةةةعيد  الخةةةةةوارج وال ويوةةةةةة ال ائبةةةةةة  مكتبةةةةةة .76

 .1333الجيأ الوامد  م وة  

ةةةةةةةةةرع  ةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةذريخ  ناصةةةةةةةةةر مبةةةةةةةةةدالكريب العوةةةةةةةةةأ  الخةةةةةةةةةوارج.77 أو  الفِّ

 .1338ارسالي  دار ا بيليا للنشر والتوييع  الرياض  

ناصةةةةةةةةر مبةةةةةةةةدالكريب العوةةةةةةةةأ  الخةةةةةةةةوارج  منةةةةةةةةاهجهب وأصةةةةةةةةولهب .78

 .1336  دار الواسب للنشر  الرياض  2وسماتهب  ط

ع .73 ةةةد  ةةرع والبِّ ناصةةر مبةةدالكريب العوةةأ  دراسةةةات  ةة  األهةةواء والفِّ

ف منها  دار ا بيليا للن
 
ل  . 1337شر  الرياض  وموقف ال  

نورمةةةةاا ج. هنكل ةةةةتيا  مةةةةا  فةةةةوع الوقاحةةةةة  إسةةةةاءة اسةةةةترداي .81

الالسةامّية وتشةةويه التةاريخ  ت: أ مةةن حةّداد  احمةةد مةوض  مكتبةةة 

 .   2118العبيكاا  الرياض  

هةةةةةة. ج. ويلةةةةةز  معةةةةةالب تةةةةةذريخ ارن ةةةةةانّية  ت: مبةةةةةدالعزيز توهيةةةةةل .81

 جاويد  دار كتب مر ّية  سنة النشر)بال(.

عةةةية  الفتنةةةة  جدلّيةةةة الةةةد ن وال ياسةةةة  ةةة  ااسةةةالي هشةةةاي ج.82

ةةةةةةةةةر  ط
ّ
بك

 
  ت: اليةةةةةةةةةأ احمةةةةةةةةةد اليةةةةةةةةةأ  دار الطليعةةةةةةةةةة للطبامةةةةةةةةةة 4امل

 .2111والنشر  بيروت  لبناا  



 يت. العراق. جامعة تكر ليث مزاحم خضير كاظم..                                         أ. مفهوم االستعراض )القتل األيديولوجي( عند الخوارج  

 املركز الجامعي بريكة، أ. نويس نبيل

ر. العدد: 
 
زائ واط. الج 

 
ي األغ ج  لي 

ث 
امعة عمار  اسي ة. ج  وق والعلوم السي 

 
لة الحق ر الراب عمج  وان   (.41) عش                                       011  2714ج 

وليةةةةاي  ةةةةا رر  قيةةةةاي وسةةةةووط الةةةةرا خ ال الةةةةز )نها ةةةةة دكتةةةةاتور(  .83

  ت: جةةةةةرجيس هةةةةةةتح هللا  دار أرا  للطبامةةةةةة والنشةةةةةةر  أر يةةةةةةأ  2ج

2112 . 

بةةةا    ةةةعارات حريةةةات املعارضةةةة  ةةة  العةةةراع  ةةة  وئةةةاي مةةةدناا م.84

ةةةة يلّيةةةة اليربيةةةة 
ّ
العصةةةر األمةةةوي ودااتهةةةا الد نّيةةةة وال ياسةةةّية  مجل

ةةةةةةةد)
ّ
جل

 
(  العةةةةةةةدد ال الةةةةةةةز  ب ةةةةةةةداد  26للبنةةةةةةةات  جامعةةةةةةةة ب ةةةةةةةداد  امل

2112 . 

ةةر  جةةامع بيةةاا العلةةب وهضةةله  تحويةةل: أبةةا .82  وسةةف بةةن مبةةد البِّ

الريةةةةةةةةةةةةاض  سةةةةةةةةةةةةنة    دار ابةةةةةةةةةةةةن الجةةةةةةةةةةةةويي 2األ ةةةةةةةةةةةةبا  الزهيةةةةةةةةةةةةري  ج

 النشر)بال(. 

 وليةةةةو  هولهةةةةاويا  أحةةةةزاب املعارضةةةةة ال ياسةةةةّية الد نّيةةةةة  ةةةة  .86

صةةدر ارسةةالي  الخةةوارج والشةةيعة  ت: مبةةدالرحمن بةةدوي  مكتبةةة 

 .1328النهضة املصرّية  الواهرة  
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