
 الفهرست :

 

 : المقدمة 

 الفصل  األول  

 تعريف الخوارج لغة   أوالً :

 ثانياً : بغض أمير المؤمنين في زمن رسول هللا 

 ثالثاً : كراهية قريش أن يجمع هللا النبوة والخالفة في بني هاشم :

 

  : بغض علي ابن أبي طالب في عصر الخلفاا  ومناع أر رواياة لثاريو رساول    الفصل الثاني

 في ذلك العصر .

 

 ( منع رواية الثريو في عهر الخلفا  :1)

 ( تقريس الخوارج للخليفة األول والثاني )ر(2)

بأن أبي بكر وعمر )ر( سيكونان سببا في تفرق أمة مثمار )لالهللا هللا   (تنبو  رسول هللا  3)

 عليه وآله( إلهللا شيعة وسنة يقتتالن إلهللا أن يشا  هللا تعالهللا  .

 (خبر الصثيفة الملعونة الثانية  :4)

)ع(  بين العمل بسانة الشايخين أو  ( تخيير عبر الرحمن ابن عوف الخليفتين عثمان )ر( وعلي5)

 عرم التنصيب كخليفة فيرفضها علي ويقبلها عثمان .

(الخليفة عمر )ر( والتخطيط السافياني األماور الساتبعاع  علاهللا )علياه الساالم ( وأهال البيات 6)

 والهاشميين والطالببن )عليهم السالم( من الخالفة والثكم وكل قياعات الرولة نهائياً .

 .وتهميش األنصار الخالفة ُعمر بطل تولية أبهللا بكر الخليفة  -1

  : من ميراثها من أبيها)عليها السالم( حرمان السيرة فاطمة  -2

 ؟)ر( متهللا بايع )علهللا ( أبا بكر   -3

 قتل سعر بن عباعة في زمان عمر في ظروف غامضة زعموا بأن الجن قتلته كما     -4

 بينا 

 ( والهاشميينلسالم عليه اعمر وتهميش علهللا )الخليفة   -5

  :عمر يهرّع بثرق بيت )علي ( والسيرة فاطمة الزهرا   -6

استخالف الخليفة عمر وعثمان )ر( بولايا مبترعة ليس لها ألل من قرآن او حريو لرسول   -7

 :  هللا 

 التأسيس والتأليل لفكر الخوارج  بصرف المناقب عن أهل بيت النبي عليهم السالم : -8

 
 الفصل الثالث :  



 

التقا  الفكر ألمور مع عقائر الخوارج في بغض النبي و علي ابن ابي طالب وأهل البيت )ع( مع  

 ثبونهم .الزعم  بأنهم ي

 .  األمويون يكملون طريق العرا  للنبي وألمير المؤمنين  وأهل البيت عليهم السالم  -1

 . في العصر األمور وأهل البيت     بغض رسول هللا -2

 

 صفات الخوارج وسمتهم :  :  الفصل الرابع

 :  الخوارج فرقة تقوم علهللا بغض علي )ع( -1

 . اتباعهم زالت العلما  في كل عصر  وميلهم للثكام والسالطين والعمل بالهوى   -2

 .يثسنون القول ويسيؤون الفعل    -3

 .غرهم الشيطان وأنفس السو    -4

 .الخوارج قوم زاغوا فأزاغ هللا قلوبهم   -5

 .الخوارج هم الذين تفرقوا واختلفوا من بعر ما جائتهم البينات   -6

 الخوارج هم الذين فرقوا عينهم وكانوا شيعاً : -7

 استثاللهم عما  وأموال أهل الكتاب غير المثاربين    – 8

 الخوارج يقتلون أهل اإلسالم  ويرعون أهل األوثان   -9

 .كثرة لالتهم وليامهم    - 10

  .سيماهم التثليق    -11 

 يمرقون من الرين    -12

 .سفها  األحالم حرثا  األسنان يمرقون من الرين    -13

 .الخوارج كالب النار    -14

الخوارج ومبرأ رفع المصاحف في الخصومات لتضليل األمة وخراعها باسم الرين والقرآن وهم   - 15

 .أبعر الناس منه 

 .  الخوارج : واإلهتمام بالظواهر عون اإللتزام  بأخالق القرآن سمت  - 16

 .أ(  ضخامة اللثهللا  

 .ب( مثلقي الرؤوس  

 .  ثيابهم إلهللا أنصاف أذرهم  ج( الخوارج  

 



 :  الفصل الخامس

 . الخوارج واتباع المتشابه وما نزل فيهم من قرآن: أوالً 

 ً  .  الخوارج يتأولون القرآن  :   ثانيا

 :  الفصل السادس

أليل العرا  مع أهل البيت )ع(  في عصر تأليل علوم الفقه الثريو والتفساير  علاهللا أن ذلاك  بغاض أهال ت

البيت عليهم السالم من عنر هللا وماهو من عنر هللا بما توارثاو  مان اإلسارائيليات و مروياات العارا  القرشاي 

 . ضر رسول هللا وأهل بيته  

 وأهل البيت )ع( : أهل الرأر الطعن في لثيح البخارر إلهماله الرواية عن -1

 .ماذا قال السلف عن البخارر   عراسة تفصيلية :  -2

 .  ألهل البيت النبور عليهم السالم   ة عن نوالب شريرو العرا رجال البخارر وروايت:  أوالً 

 ً  .  الخوارج من رجال البخارر:   ثانيا

 ً  .  رواية البخارر عن الضعفا : رابعا

 ً  .  روايته عن المجاهيل:   ثالثا

 ً  .  ترليس البخارر:   خامسا

 ً  .  ربنا عز وجل  مناكير  وخرافات البخارر في حق:    ساعسا

   

 : لفصل السابع  ا

 ابن تيمية نبي الخوارج الجرير  

 :  الفصل الثامن

 . التأسيس البريطانيي للخوارج الوهابية  (1)

 .خوارج الوهابية آخر الزمان في ال ما ذكر  رسول هللا   (2)

 .  وجه التشابه بين الخوارج األولهللا والخوارج الوهابية اآلخرة أ (3)

   .شهاعة علما  األمة أن الوهابية خوارج  (4)

 من هم السلفية  (5)
  الوهابية ترخل مصر تثت عبا ة معتقر السلفية  (6)
 . من جرائم الخوارج  الوهابية (7)

 
 :الفصل التاسع  

 .  الخوارج واإلخوان الضالون هم أسياع خوارج هذا العصرالمسيح الرجال يخرج في بقية  


