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التوطئة
 ف بيان 

أن الخوارج مرجئة

كتبه 
ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة

-حفظه  الله-



القمدمة
الحمد ل وحده، والصلةا والسلما على من ل نبي بعده

أما بعد، 
» الخللوارج مرجئللة فقد وردت إلّي رسالة من أخ لي وطالب من طلبي استغلق عليلله جملللة «

 ف عقيدتلله الللتي سللطرها عن الئأمللة أحمللد بن$التي ذكرها حرب بن إسللماعيل الكرمللان 
حنبل وغيره رحمهم ال تعالى ثم ظهر له فهم من خللا مواقف تلك الفرقة الضالة المنحرفللة

۵» والللتي عللاثت وتعيث ف بلد المسلللمين فسللادا قطللع ال  الخوان المسلللمون «  المسماةا
دابرهلللا، وكفى المسللللمين شلللّرها، فأرسلللل يسلللألا هلللل فهمللله صلللحيح أما سلللقيم حيث إن

» يقع عليهم لِما أحدثوه من مخالفة الشريعة ومضادتا. الخوارج مرجئة « لقب
وقد بينت ف هذا البحث  -على وجازته- الفرق بين الخوارج والمرجئللة ف اليمللان وهللل مللا

» صحيح أما ل ؟ الخوارج مرجئة  من أن «$ُنِسب إلى الماما أحمد 

» التي نسلللبت الخوارج مرجئة « وذكرت استشكالا الشيخ ربيع المدخلي -حفظه ال-  جملة
.$للماما أحمد 

وبينت حلللالا رسلللالة الكرملللان والصلللطخري وموقلللف العلملللاء منهملللا، ثم ذكلللرت معلللنى
» وأرجو بذلك أن يكللون وضللح المعللنى من مرجئة الخوارج « » ومعنى الخوارج مرجئة « أن

» وظهر الجواب عنها. الخوارج  مرجئة الجملة المذكورةا «

وكتبه ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة
 ه1442 من المحرما 24ضحى يوما السبت 

 م2020/09/12
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هل الخوارج مرجئة ؟

الخوارج والمرجئة على طرف نقيض ف باب اليمان خصوصا.

فالخوارج يرون العمل من اليمان.
والمرجئة ترى العمل ليس من اليمان.

والخوارج ترى كفر مرتكب الكبيرةا.
والمرجئة تراه ليس كافرا بل هو مؤمن كامل اليمان.

إلى آخر كلمهم ف اليمان.
لكن الخوارج والمرجئة اتفقا على أن اليمان ل يتبعض ول يزيللد ول ينقص ول يسللتثنى فيلله

وإذا ذهب بعضه ذهب كله.
ومن هنللا كّفللرت الخللوارج مللرتكب الكبلليرةا وحكمت عليلله المرجئللة بأنلله كامللل اليمللان لن
الللذنوب عنللدهم ل تللؤثر ف اليمللان بخلفا الخللوارج فالللذنوب عنللدهم تللؤثر ف اليمللان
والخوارج ف الجملة تكفر مللرتكب الكبلليرةا. وبعضللهم يكفللر بالصللغائأر، وبعضللهم يتوقللف ف

مرتكب الكبيرةا -وهم مرجئة الخوارج-. 
-كما سيأت-.
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كيف يكون الخوارج مرجئة وهم يخالفون الرجئة ف اليإان -كم سبق- ؟

النظر ف أقوالا أصحاب المقالت. : أول
:  أن المرجئة أربعة أصنافا139/1ذكر الَشْهَرْسَتانّي ف الملل والنحل 

 مرجئة الخوارج-1
 مرجئة القدرية-2
 مرجئة الجبية-3
 المرجئة الخالصة-4

َرِق  ْرِق بين الفِللل مرجئلللة  فجعلهم ثلثلللة أصلللنافا ولم يلللذكر «202وأملللا البغلللدادي ف الفَللل
». الخوارج
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؟ أن الخوارج مرجئة $ هل ذكر المام أحمد 

». الخوارج مرجئة :«  يفيدان أنه يقولا$ورد نقلن عن الماما أحمد 

: النقمل الول
: 99» ص إجماع السلف ف العتقاد : « ذكره حرب الكرمان ف العقيدةا المسماةا

وهو ينقل هذه العقيدةا عن الماما أحمد وغيره من الئأمة كما ذكر ذلك ف أولا الرسالة. 
وأما الخوارج فإنم ُيسّمون أهل السنة والجماعة مرجئللة وكللذبت الخللوارج ف قللولهم : « قالا

». اه بل هم المرجئة، يزعمون أنم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر
. 70/1 ف الستقامة $ وقد تكّلم شيخ السلما ابن تيمية 

ف رسالة حرب الكرمان منتقدا لها فبعد أن ذكر لفظ الحركة وإنكار الماما أحمد له، 
: وقللد نقللل ف رسللالة عنلله إثبللات لفللظ الحركللة، مثللل مللا ف العقيللدةا الللتي كتبهللا حللرب بن قللالا

إسماعيل وليست هذه العقيدةا ثابتة عن الماما أحمد بألفاظهللا، فللإن تللأّملت لهللا ثلثللة أسللانيد
مظلمة برجالا مجاهيل واللفاظ هي ألفللاظ حللرب بن إسللماعيل ل ألفللاظ المللاما أحمللد، ولم
نيّيون بجمللع كلما المللاما أحمللد كللأبي بكللر الخللا ف كتللاب السللنة وغلليره من يللذكرها المعْلل
العراقيين العالِِمين بكتاب أحمد، ول رواها المعروفون بنقل كلما المللاما، ل سلليما مثللل هللذه

الرسالة الكبيرةا -وإن كانت راجت على كثير من المتأخرين.

: النقمل الثان
ذكره أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد ال أبو العباس الفارسي الصطخري

36/1-كما ف طبقات الحنابلة 
$عن الماما أحمد 
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وأما الخوارج فإنم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة وكللذبت الخللوارج ف قللولهم بللل هم
المرجئة يزعمون أنم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر. اه

:  421/1$ ف اقتضاء الصراط المستقيم وقد تكّلم شيخ السلما ابن تيمية 
فَمَرَضَها بقوله -إن صحت-

: 286/11كما طعن الذهبي $ فيها ف سير أعلما النبلء 
136/18وقالا ف تاريخ السلما 

: عن رسالة الماما أحمد $ إلى عبيد ال بن يحيى التي رواها عبد ال بن الماما أحمد
رواةا هللذه الرسللالة عن أحمللد أئأمللة ثقللات أشللهد بال أنلله أملهللا على ولللده، وأمللا غيرهللا من

الرسائأل المنسوبة إليه كرسالة الصطخري ففيها نظر وال أعلم.
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: « الخللوارج موقف العلمة ربيع بن هادي الدخل -حفظه الله تعللال – من جملللة• 

.$ » النسوبة للمام أحمد  مرجئة

» الللتي وردت ف الخللوارج مرجئللة « طعن الشيخ ربيع بن هادي -حفظه ال تعللالى- ف جملللة
:  ، فقالا22رسالة الصطخري -ف مقالت الشيخ ربيع المدخلي ص

: إن الخللوارج مرجئللة فأنللا إلى الن  من أنلله قللالا$وأمللا مللا ُينْسللب إلى المللاما أحمللد  «
: صللالح  لن تلميذه من الثقات ومنهم ولداه$مْسَتْشكُِلُه وُمْسَتبِعٌد ثبوَته عن الماما أحمد 

وعبد ال -وهما ثقتللان حافظللان لم يللذكروا هللذه الجملللة المسللتغربة عن المللاما أحمللد ومنهم
: أبو داود الّسِجْستان، وإسحاق بن إبراهيم بن هانئ ومثل الخللا جامع علوما تلميذه الكبار

الماما أحمد، هؤلء الثقات الحفللاظ الجبللالا نقلللوا أقللوالا المللاما أحمللد ُنُقوَللله عن العلمللاء ف
اليمان والرجاء ولم يذكروا هذه الجملللة الللتي نسللبها الصللطخري إلى المللاما أحمللد، وهللو
رجل لم يشتهر بالتتلمذ على أحمد ، بل هو ل يعرفا عند العلماء وأئأمة الحديث، فهو لو كان

 هثقة لعتبت هذه الجملة منه شاذةا فكيف وهو ل يعرفا. ا

:   من مقالت الشيخ ربيع المدخلي9وقالا ف ص
ولللو فرضللنا صللحة مللا أغللرب بلله الصللطخري من أن الخللوارج مرجئللة، فإنلله ل يصللح تسللمية
الخوارج بالمرجئة وإلحاقهم بم، لن هنالك  تضاّدا بين رأي الخوارج وبين رأي المرجئة ف
اليمان أشّدَ مما بين أهل السنة والمرجئة، فالمرجئللة عنللدهم أن العمللل ليس من اليمللان ول

يزيد ول ينقص وعندهم ل يضر مع اليمان ذنب.
وعنللد أهللل السللنة والخللوارج أن العمللل من اليمللان وأن الللذنوب تضللر، والخللوارج يزيللدون
التكفير بالكبائأر وعلى كل حالا فعند هاتين الطائأفتين اشتاك ف اعتبار العمل من اليمللان وأن
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الذنوب تضر أصحابا فلو أراد إنسان أن ُيَشّبَه الخوارج بأهل السنة بسبب هللذا الشللتاك لمللا
 هَسلَِم له فكيف ُيْقَبُل تشبيههم بالمرجئة وهما متضادان ف الرأي ف العمل والحكم. ا
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 وخلصاة ما ذكره الشيخ ربيع بن هادي الدخل -حفظه الله تعال-
 الطعن ف رسالة الصطخري التي نقلها عن الماما أحمد -رحمه ال-: أول

من جهة إسنادها فل يصح إسنادها
ومن جهة راويها الصطخري نفسه

 ول يعللرفا عنللد العلمللاء وأئأمللة الحللديث ومن$فهو لم يشتهر بالتتلمذ على المللاما أحمللد 
ٍل نسللبها إلى المللاما أحمللد   لم يللذكرها تلميللذ أحمللد$جهة إغرابلله حيث تفللّرد بللذكر ُجمَلل

» فلللو كللان ثقللة الخللوارج مرجئللة الكبار وهم ثقات أثبات كهذه الجملللة الللتي تفللرد با وهي «
! لكانت شاذةا فكيف وهو ل يعرفا ؟

» فإنلله ل يصللح الخللوارج مرجئللة  لللو فرضللنا صللحة مللا أغللرب بلله الصللطخري من أن «: ثانيا
»لن هناك تضاّدا بين رأي الخوارج ورأي المرجئة ف اليمان. تسمية الخوارج « مرجئة

: أما المر الول
فقد سبق الشيخ إليه شيُخ السلما ابن تيمية والذهبي -رحمهما ال تعالى- وكللذا تكلم شلليخ
السلما ابن تيمية ف رسالة حرب بن إسماعيل أيضا وحرٌب قد ذكر هذه الجملللة أيضللا أعللني

». الخوارج مرجئة « أن

: وأما المر الثان
فإن نسبة الرجاء إلى الخوارج ليست ف مسألة اليمان وإخراج العمل من اليمان -كما ظن
الشيخ- سدده ال تعللالى- وإنمللا هي لمللور أخللرى اعتقللدوها، وقللد تكللون لهللا صلللة بمسللألة

اليمان ، لكن ليست فيما يتعلق بإخراج العمل من اليمان -كما سيأت-.
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$.» للماما أحمد  الخوارج مرجئة وأما ما يتعلق بنسبة هذا القولا «
فقد انفرد بذكرها حرب الكرمان والصللطخري دون سللائأر تلميللذ المللاما أحمللد وهم ثقللات

مشاهير حفاظ مما يرجح عدما ثبوتا عنه $.
لكن على فرض صللحة نسللبتها إلى المللاما أحمللد وثبوتا عنلله -فل إشللكالا فيهللا- فلللو فرضللنا
صحة نسبتها إليه وثبوتا عنه فتحمل على معللنى صللحيح من المعللان المللذكورةا -الللتي سلليأت

مرجئللة الخللوارج قللديم « : ذكرها- التي نسب العلمللاء الخللوارج إلى الرجللاء بسللببها إذ لقب
 وكللذا ذكللره غلليره ولكن108/1-كما ذكره العلماء- ذكره الشعري ف مقالت السلميين 

ّعُف نسللبة جملللة  » للمللاما الخللوارج مرجئللة «هؤلء كانوا بعد الماما أحمللد $ ممللا قللد ُيضللَ
. $أحمد 

ا ذكلللر   «الشلللبيبية » مرجئلللة108/1فقلللد ذكرهلللا الشلللعري ف « مقلللالت السللللميين » لمّللل
الخوارج.

: ل ندري أحق ما حكم به صللالح أما وذكر أنم لّما وقفوا ف صالح بن ُمَسّرح والراجعة فقالوا
َموهم « مرجئلللة جلللور وحلللق ملللا شلللهدت بللله الراجعلللة أما جلللور فلللبئأت منهم الخلللوارج وسلللَ

».  الخوارج
 وهو أولا من ذكر هذا اللقب عن الخوارج -فيما أعلم-.ه324والشعري توف 
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 إذ هللذه الجملللة$» التي ُنِسبت إلى المللاما أحمللد  الخوارج مرجئة وهناك فرق بين جملة «
ظاهرهللا يللدلا على أن الخللوارج كلهم مرجئللة وهللذا قللد يتوافللق مللع مللا ذكللره السللجزي -كمللا

: اليمان ل : اليمان ل يزيد ول ينقص فهو مرجيء، والخوارج تقولا سيأت- من أن من قالا
يزيد ول ينقص، فعلى هذا فالخوارج مرجئة. 

» الخوارج مرجئة « هذا بالنسبة لجملة
»  مرجئة الخوارج « وهي تخالف جملة

إذ إن ظاهرها يدلا على أن بعض الخوارج مرجئة وسيأت بيان المراد من هذه الجملة.
.$» التي نسبت إلى الماما أحمد  الخوارج مرجئة كما سيأت بيان المراد من جملة «

.$فلو فرضنا صحتها عن الماما أحمد 
فل تعني موافقة الخوارج للمرجئة ف مسألة اليمللان لن المقصللود با معللنى خلفا مللا عليلله

المرجئة.
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مرجئة الخوارج •

هذا اللقب أو هذا الوصف يدلا ظللاهره أن الخللوارج ليسللوا جميعللا مرجئللة، وإنمللا أطلللق هللذا
اللقب على بعض الخللوارج لمللر اعتقللدوه وهنللا لبللد  أن نللبين أن إطلق لقب الرجللاء على

الخوارج من باب آخر غير باب إطلق الرجاء على المرجئة.
» إنما هللو بسللبب أمللر اعتقللدوه، وليس لنم أخرجللوا العمللل مرجئة الخوارج « فإطلق لقب

من اليمان -كما هو شأن المرجئة الذين ُسّموا مرجئة لنم أخرجوا العمللل عن اليمللان إذن
» على من أخرج العمللل المرجئة « » يختلف عن إطلق لقب مرجئة الخوارج فإطلق لقب «

من اليمان.
:  يوضح ذلك أن الرجاء له ثلثا معاٍن

: الول
اُه ﴾[العللرافا : :  بمعللنى التللأخير كمللا ف قوللله تعللالى ْه َوَأخَلل : أمهللله ] أي111﴿قَللاُلوا َأْرجِلل

وأّخره.
: أرجيته وأرجأته إذا أّخرتُه لنم يؤخرون العمل عن اليمان. ويقالا

:  الثان
بمعنى إعطاء الرجاء

: ل يضللر مللع اليمللان لنم يرجون لصحاب المعاصللي الثللواب من ال -تعللالى-  فيقولللون
معصية كما أنه ل ينفع مع الكفللر طاعللة -وهللذه الجملللة- وإن اشللتهرت عن المرجئللة- إل أن
شيخ السلما ابن تيمية يذكر أنه لم َيَر من صللرح با من المرجئللة -وإن كللان معناهللا صللحيحا

عنهم-.
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 : الثالث

الرجاء هو تأخير حكم أصحاب الكبللائأر ف الللدنيا إلى الخللرةا ول ُيْحكُم لهم بللأنم من أهللل
الجنة أو من أهل النار.

ويمكن رد هذا الثالث إلى الولا.
: تللأخير العمللل عن اليمللان يقللولا بلله المرجئللة، ول يقللولا بلله والرجللاء بمعللنى التللأخير أي

الخوارج والرجاء بمعنى إعطاء الرجاء يقولا به المرجئة ول يقولا به الخوارج لنم وعيديللة
يقولون بكفر مرتكب الكبيرةا. 

: تللأخير حكم أصللحاب الكبللائأر يقللولا بلله المرجئللة وبعض الخللوارج الللذين والرجللاء بمعللنى
وا » لذلك. مرجئة الخوارج « ُسمّي

وعلى هذا فإطلق الرجاء على الخوارج ليس من باب إطلق الرجاء على المرجئة.
» حيث مرجئللة الخللوارج « ويتضح هذا عند ذكر أصنافا الخوارج الذين أطلق عليهم وصللف

». مرجئة الخوارج : « نجد أنم اعتقدوا أمرا ما أطلق عليهم بسببه لقب
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» من أأطلِق عليه لقمب « مرجئة الخوارج •

» لمر اعتقدوه فللأطلق عليهم هناك طوائأف من الخوارج أطلق عليهم لقب « مرجئة الخوارج
هذا اللقب والظاهر أن الذي أطلقه هم الخوارج أنفسهم.

» وذكللر الخللوارج مرجئللة : «  -إن صللح عنلله- لقب$وقللد أطلللق عليهم المللاما أحمللد 
َدْت فيلله كللان مرجئللا، وقللد وجللد  ف$السجزي   ف رسالته -كمللا سلليأت- أوصللافا َمن ُوجِلل

الخوارج بعض هذه الوصافا فيلزمهم وصف الرجاء لهذا الوصف الذي وجد فيهم. 
: إليك البيان

 أتباع شبيب بن يزيد بن أبي ُنَعيم الشيبان. » الشبيبية « طائأفة ُتسَمى •
ّرٍح مرجئة الخللوارج سميت « الخللارجي)1(» لمللا ذهبللوا إليلله من الوقللف ف أمللر صللالح بن ُمسللَ

ْفرية وكان قد خرج  فقتله بشر بن َمروان وَخَلَفُه شللبيب بن يزيللده 76» سنة  بدارا « زعيم الصّي
: ل ندري ما حكم به صالح وكان شبيب قد وقف ف أمر صالح بن أبي صالح والراجعة وقالا

ّرح وبرئأللوا منلله كللان حقللا أو بللاطل والراجعللة صللنف من الخللوارج رجعللوا عن صللالح بن ُمسللَ
لحكاما حكم با فوقف فيهم شبيب.

: ل ندري أحّق ما حكم به صالح أما َجْور وحق مللا شللهدت بلله الراجعللة أما جللور فللبئأت وقالا
» لِوقِفهم ف صالح بن ُمَسّرح والراجعة. مرجئة الخوارج « الخوارج منهم وسَمْوهم

107/1راجع مقالت السلميين 
.148/4، وسير أعلما النبلء 128/1والملل والنحل 

وا « وهناك • مرجئة الخوارج » لنم أرجأوا عثمان وعليا إلى أمر ال صنف من الخوارج ُسمّي
ولم يشهدوا عليهما بإيمان ول كفر ولم َيتولوهما ولم يتبأوا منهما.

 كان عابًدا له أصحاب يفقههم ويقص عليهم ويذما عثمان وعليا كدأب الخوارج.)1(
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وهؤلء  قللد يسللميهم العلمللاء بالمرجئللة الولى  أي الللتي ل يرجللع إرجاؤهللا لمسللألة اليمللان
 ف الفتن التي وقعت ف عصرهم.ڤوإنما يرجع إرجاؤها إلى الموقف من الصحابة 

وا وهنننننناك •  » لنم وقفوا ف مرتكب الكبلليرةا فلم مرجئة الخوارج « صنف من الخوارج سمّي
يقولوا بكفره أو إيمانه. 

:  95/1قال الشأعري ف ماقالتا السإلمايي  • 
: ماا كان مان العمل عليننه حنند واقننع فل يتعنندى بأهلننه السإننم الننذي ومان الوارج طائفة يقولون

لزماهم به الّد وليس يكفر بشءي ليس أهله به كافرا كالزنا والقذف وهم قذفة زناة.
ّد كنننتك الصنننلة والصنننيام فهنننو كنننافر وأزالنننوا اسإنننم اليمن ف ومانننا كنننان مان العمل ليس علينننه حّننن

هالوجهي جيعا. ا
» لنأم توقفننوا عن إطلقا مارجئننة الوارج فهننذه الطائفننة مان الوارج قنند ينندخلون فيم ُيسننَمى «

اسإم اليمن والكفر عل مان عمل عمل فيه حّد كالزنننا والسقة والقننذف فيسننمونه باسإننمه أي بم
ا ماننا كننان مان العمل : زان أو سإننارقا أو قنناذف ول يقولننون فعننل فيقولننون : ماننؤمان ول كننافر وأمّانن

: هو كافر لكن أزالوا عنه اسإننم : الكفر قالوا ليس عليه حّد كتك الصلة والصيام فأطلقوا عليه
اليمن، فلم يطلقوا عليه اسإم اليمن.

» مارجئة الوارج ومان هنا دخلوا ف ماسمى «
» لكن يلزماهم هذا الوصننف حيث وقفننوا ف إطلقا مارجئة الوارج ول أَر مان َصح بوصفهم «

اسإم الكفر واليمن -كم سإبق-. 
   

وا مرجئللة لنم يزعمللون أنم على إيمللان وحللق دون النللاس ومن خللالفهمو - مّي الخللوارج سللُ
كافر.

.$وهذا المعنى هو ما ذكره حرب بن إسماعيل والصطخري عن الماما أحمد 
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ٌ تأَسّمى الخوارج مرجئة من أجله. وقد يوجد معنًى كألل
:  334قالا الّسجزيّي ف رسالته إلى أهل زبيد ف الرّد على من أنكر الحرفا ص

وكللل َمن َزَعَم أن اليمللان قللولا مفللرد أو قللولا ومعرفللة أو قللولا وتصللديق أو معرفللة مجللردةا أو
تصديق مفرد أو أنه ل يزيد ول ينقص فهو مرجىء وبعضهم َجْهمّي.

: اليمللان ل يزيللد ول ينقص فللإذا طبقنللا فإذا نظرنا إلى الخوارج ف اليمان وجدناهم يقولون
: اليمان ل يزيد ول ينقص فهو قولا السجزي عليهم كانوا مرجئة ف هذه القضية لن من قالا

: اليمان شيء واحد ل يتبعض فل يزيد ول ينقص فهم مرجئة على مرجىء والخوارج تقولا
.$قولا الّسْجزي 
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وف ختاما هللذا البحث نلخص مللا سللبق ذكللره وهللو أن الخللوارج على النقيض من المرجئللة  ف
اليمان وإن اتفقوا ف أن اليمان ل يتبعض وإذا ذهب بعضه ذهب كله. 

وأن إطلق وصللف الرجللاء على الخللوارج ليس لنم أخرجللوا العمللل من اليمللان ولكن
» على طوائأللف من الخللوارج، أطلقلله لمور أخرى اعتقدوها فللأطلق  لقب « مرجئللة الخللوارج

عليهم الخللوارج أنفسللهم أو لللزمهم لقب الرجللاء لمللر اعتقللدوه أو أطلللق عليهم أهللل السللنة
» لما اعتقدوه ف أنفسللهم خلفا النللاس -إن صللح ذلللك عن المللاما الخوارج مرجئة « وصف
.$أحمد 

وال أعلم
وصلى ال وسلم وبارك
على عبده ونبيه محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم 

 
وكتب 

ربيع بن زكريا بن محمد أبو هرجة
 ه1442 من المحرما 24ضحى يوما السبت 
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