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 آتش کینه هایی که رسد نشد

َبوا وَجهَهُ ووُجوهَ  يوِف ، وَشتَموهُ ، ولَعَنوهُ ، فَلَمّا َظفِرَ وحارَبَهُ أهُل البَصرَةِ ، وضَر أولادِهِ بِالّسُّ
ِ : ألا لا يُتبَع مُوَّلٍّ ، ولا ُيجهَز عَلى  يَف عَنهُم ، ونادى مُناديهِ في أقطارِ العَسكَر بِهِم رَفََع الّسَّ

َ إلى  ز َّّ َ آمٌِن ، ومَن َتحَي ُ فَهُو ٌ ، ومَن ألقى ِسلاحَه ِ الِإماِم فَهُوَ جَريحٍّ ، ولا يُقتَل مُستَأسِر عَسكَر
هُم ، ولا غنِمَ َشيئا مِن أموالِهِم ، ولَو شاءَ أن يَفعََل  ّيَّ آمٌِن . ولَم يَأخُذ أثقالَهُم ، ولا َسبى ذَرارِ
ّ ه عليه و آله  ةَ رَسوِل اللّه ِ صلى الل َّّ َل ُسن َّّ فَح وَالعَفوَ ، وتَقَي هُ أبى إلَا الّصَّ َّّ كُّلَّ ذلَِك لَفَعََل ، ول ِكن

هُ عَفا وَالَأحقادُ لَم تَبرُد ، وَالِإساءَةُ لَم تُنَس يَومَ  َّّ ةَ ؛ فَِإن  .فَتََح مَكَّّ
 

 22، ص 1رشح نهج ابلالغة، ابن أيب احلديد، ج 
 

 

 جنگ بر اساس تأویل قرآن

 

َابِهِ، ثنا َأْحمَدُ بُْن حَازِ  ِ مِْن َأْصِل كِت ، بِالْ كُوفَة يْبَانِيُّّ دُ بُْن عَلِيٍّّ الّشَّ َّّ ِم بِْن َأبِي َأخْبَرَنَا َأبُو َجعْفَرٍّ مُحَم
، ثنا اْلَأعْمَُش، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءَ، عَ  لَاِم بُْن حَْربٍّ انَ، ثنا عَبْدُ الّسَّ ْن غَرَزَةَ، ثنا َأبُو غَّسَّ

هِ بُْن مُوسَى، ثن َّّ ثَنَا عُبَيْدُ الل هُ عَنْهُ، قَاَل: ابُْن َأبِي غَرَزَةَ، وَحَّدَّ َّّ ِيهِ، عَْن َأبِي َسعِيدٍّ رَضِيَ الل ا فِْطرُ َأب
َّّا مَ  هُ عَنْهُ قَاَل: كُن َّّ ِيهِ، عَْن َأبِي َسعِيدٍّ رَضِيَ الل َع رَُسوِل بُْن خَلِيفَةَ، عَْن ِإْسمَاعِيَل بِْن رَجَاءٍّ، عَْن َأب

َّّ قَاَل: َلِيلًا ثُم ٌّ َيخِْصفُهَا فَمَشَى ق َف عَلِيّ َّّ مَ، فَانْقَطَعَْت نَعْلُهُ فَتَخَل َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ ِإّنَّ مِنْكُْم » الل



. 

 ِ يلِه َلُْت عَلَى تَنْزِ يِل الْقُرْآِن َكمَا قَات فَاْستَشْرََف لَهَا الْقَوْمُ، وَفِيهِْم َأبُو بَكْرٍّ وَعُمَرُ  «مَْن يُقَاتُِل عَلَى تَْأوِ
ُ عَْنهُمَا، قَاَل َأبُو بَكْرٍّ: َأنَا هُوَ، قَاَل:  ه َّّ لَا، وَل َِكْن »قَاَل عُمَرُ: َأنَا هُوَ، قَاَل: « لَا»رَضِيَ الل

عْلِ  َّّ ا  -« خَاِصُف الن ًّّ َ  -يَعْنِي عَلِي رْنَاهُ، فَل َّّ ُ فَبَش ُ مِْن فََأتَيْنَاه ُ قَْد كَانَ سَمِعَه ه َّّ ُ كََأن ِ رَْأَسه ْم يَرْفَْع بِه
مَ  َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ ُ »رَُسوِل الل يْخَيْنِ، وَلَْم ُيخَرِّجَاه  «هَذَا حَدِيٌث َصحِيٌح عَلَى شَرِْط الّشَّ

 
 132،ص 3املستدرک یلع الصحیحنی، حاکم نیشابوری، )العلمیه(، ج 

 

 س با ابوموسیگفتگوی ابن عبا

روى أن الحرث بن ياقور أخا ذي الكلاع برز إلى عمار فضربه عمار فصرعه وكان يقتل كل 
 : من بزر إليه عمار وينشد
يله  نحن ضربناكم على تنز

يله  فاليوم نضربكم على تأو
يل الهام عن مقيله  ضربا يز

 ويذهل الخليل عن خليله
 أو يرجع الحق إلى سبيله

 232، ص  مؤسسة النرش اإلساليماملناقب، خوارزیم، 
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 ابن تیمیهکالم سخیف 

 ُ فَقَتْ وَمَِن الْمَعْلُوِم َأّنَّ اْلخ َّّ َ ات لَاثَة َّّ يُْف فِي زَمَانِهِْم مَْسلُولًا عَلَى  لَفَاءَ الث عَلَْيهِمُ الْمُْسلِمُونَ، وَكَانَ الّسَّ
ا  ارِ، مَْكفُوفًا عَْن َأهِْل اْلِإْسلَاِم. وََأمَّّ فِِق الْمُْسلِمُونَ عَلَى مُبَايَعَتِهِ، بَْل وَقَعَِت الْ كُّفَّ َّّ ٌّ فَلَْم يَت عَلِيّ

ارِ مَْسلُولًا عَلَى َأهِْل  ةِ[ مَْكفُوفًا عَِن الْ كُّفَّ يُْف فِي تِلَْك الْمُّدَّ ةَ، ]وَكَانَ الّسَّ ُ تِلَْك الْمُّدَّ الْفِتْنَة
 َ ِ ع ةِ وَقَْت اْلِإْسلَاِم، فَاقْتَِصارُ الْمُْقتَصِرِ عَلَى ذِكْر َّّ ِ اْلَأئِم َ تَرْكٌ لِذِكْر لِيٍّّ وَحْدَهُ دُوَن مَْن َسبَقَهُ، وَهُو

 ْ َّّذِي كَانَ ِإمَامًا وَق ِ اْلِإمَاِم ال َت اْجتِمَاِع الْمُْسلِمِينَ وَانْتَِصارِهِْم عَلَى عَدُوِّهِْم، وَاقْتَِصارٌ عَلَى ذِكْر
  لِبِلَادِهِْم.افْتِرَاِق الْمُْسلِمِينَ ]وََطلَِب عَدَوِّهِْم 

 
 161، ص 2منهاج السنة، ابن تیمیة، ج 

 

 نظر شخصی!

ثنا ابُن عُليهَ، عن يونس، عن الحسن ، حّدَّ ثنا إسماعيُل بُن إبراهيم الهذلُىُّّ  حّدَّ
ّ ه صلى -عن قيس بن عُباد، قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مَسيرِكَ هذا، أعَْهدٌ عَهِدهَ إليك رسوُل الل

ّ ه عليه وسلم ّ هأم  -الل ّ ه عليه وسلم-رأٌي رأيتَه؟ فقال: ما عَهِدَ إلىَّّ رسوُل الل ه  -صلى الل َّّ بشيءٍّ، ول كن
 رأٌى رأيتُه

 ! إسناده صحيحنظر شعیب أرناؤوط: 
 66، ص 7سنن أيب داود، ت األرناؤوط، ج 

 



. 

 

ثَنَا  ثَنَا َأْسوَدُ بُْن عَامِرٍّ، حَّدَّ ثَنَا َأبُو بَكْرِ بُْن َأبِي َشيْبَةَ، حَّدَّ اِج، عَْن قَتَادَةَ، عَْن َأبِي حَّدَّ َّّ َج ُشعْبَةُ بُْن اْلح
، َأرَأْ  ْ فِي َأْمرِ عَلِيٍّّ َّّذِي َصنَعْتُم ْ َصنِيعَكُْم هَذَا ال ارٍّ: َأرََأيْتُم ُلُْت لِعَمَّّ ، قَاَل: ق يًا نَضْرَةَ، عَْن قَيْسٍّ

 ُ ّ ه َّّى الل ِ َصل ّ ه ُ ِإلَيْكُْم رَُسوُل الل ُ َأْو َشيْئًا عَهِدَه ُمُوه ّ هِ  رََأيْت مَ؟ فَقَاَل: مَا عَهِدَ ِإلَيْنَا رَُسوُل الل َّّ ِ وََسل عَلَيْه
بِ  َّّ ةً، وَل َِكْن حُذَيْفَةُ َأخْبَرَنِي عَِن الن َّّ اِس كَاف َّّ مَ َشيْئًا لَْم يَعْهَْدهُ ِإلَى الن َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل ّ هُ َصل َّّى الل يِّ َصل

َّّى بِيُّّ َصل َّّ مَ قَاَل: قَاَل الن َّّ ِ وََسل مَ:  عَلَيْه َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه ٌ لَا »الل ِيَة فِي َأْصحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِْم ثَمَان
 َ ب بَيْلَةُ وََأْر ِيَةٌ مِْنهُْم تَْكفِيكَهُمُ الدُّّ َمَُل فِي سَّمِ اْلخِيَاِط، ثَمَان َلَِج اْلج ى ي َّّ ةَ َحت َّّ َن ٌ يَْدخُلُونَ اْلج لَْم َأْحفَْظ « عَة

 ُ  فِيهِمْ  مَا قَاَل ُشعْبَة

2123، ص 2ج  (،دار إحیاء الرتاث العريب) صحیح مسلم،  

 

ٌّ: ِإذَ  َيْدِ بِْن غَفَلَةَ، قَاَل: قَاَل عَلِيّ ثَنَا اْلَأعْمَُش، عَْن َخيْثَمَةَ، عَْن ُسو يَةَ، حَّدَّ ثَنَا َأبُو مُعَاوِ ثْتُكُْم حَّدَّ ا حَّدَّ
مَ  َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل ّ هِ َصل مَاءِ َأَحّبُّ ِإلَيَّّ مِْن َأْن َأكِْذَب عَلَيْهِ، عَْن رَُسوِل الل حَدِيثًا فَلََأْن َأِخرَّّ مَِن الّسَّ

َّّى ال ِ َصل ّ ه مَا َأنَا رَجٌُل مُحَارٌِب، وَاْلحَرُْب خَْدعَةٌ، سَمِعُْت رَُسوَل الل َّّ ِ فَِإن ثْتُكُْم عَْن غَيْرِه ُ عَلَيْهِ وَِإذَا حَّدَّ ّ ه ل
 ِ مَ يَقُوُل: " َيخْرُُج ف َّّ مَاِن َأقْوَامٌ َأحْدَاُث اْلَأْسنَاِن، ُسفَهَاءُ اْلَأحْلاِم، يَقُولُونَ مِْن خَيْرِ قَوِْل وََسل َّّ ي آِخرِ الز

َمَا لَقِيتُمُوهُْم فَاقْتُلُوهُْم، فَِإّنَّ قَتْلَهُْم َأْجرٌ  ةِ، لَا ُيجَاوِزُ ِإيمَانُهُْم َحنَاِجرَهُْم، فََأيْن َّّ ي ِ َ الْبَر ِمَْن قَتَلَهُْم يَوْم ِ  ل   الْقِيَامَة

 إسناده صحيح على شرط الشيخين :أرناؤوط بینظر شع
 23-22، ص 2مسند أمحد بن حنبل، ت األرناؤوط، ج 
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 نظام معتزلیابراهیم 

 شهرستانی در احوال نظام معتزلی چنین میگوید:

والتعيين الحادية عشرة: ميله إلى الرفض، ووقيعته في كبار الصحابة، قال: أولا: لا إمامة إلا بالنص 
ّ ه عنه في مواضع، وأظهره  ظاهرا مكشوفا، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الل
إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إلا أن عمر كتم ذلك، وهو الذي تولى بيعة أبي بكر يوم السقيفة، ونسبه 

ى الحق؟ أليسوا على إلى الشك يوم الحديبية في سؤاله الرسول عليه السلام حين قال: ألسنا عل
الباطل؟ قال: نعم، قال عمر فلم نعطى الدنية في ديننا؟ قال: هذا شك وتردد في الدين، ووجدان 

ية فقال: إنّ  عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى  حرج في النفس مما قضى وحكم. وزاد في الفر
 ألقت الجنين من بطنها

 
 27 ص  ،1،جمؤسسة احلليب   ،الشهرستاين ،  امللل وانلحل

 

 

 توهنی ابراهیم نظام به امریاملؤمننی علیه السالم 

 -يعني أمير المؤمنين  -ثم قال إبراهيم: وقال عمرو بن عبيد وهاشم بن الاوقص: ألا ترى أن قوله 
عليه السلام " امرت أن اقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين " من ذلك القول الذي يقوله برأيه 

http://lib.efatwa.ir/الشهرستاني
http://lib.efatwa.ir/الشهرستاني


. 

ذا كان للخدعة، وقوله في ذي الثدية: " ما كذبت ولا كذبت " من ذلك أيضا قال: ولعل الشئ إ
ّ ه ورسوله قد أمرا بكل حق. ّ ه )ص( أمرني به لان الل  عنده حقا استجاز أن يقول: إن رسول الل

 231 ص  1 ج ،دار املفید ،الشیخ املفید ،الفصول املختارة 

 

 خوارج در کالم نبوی صلی اهلل علیه وآله وسلم

دُ بُْن رُْمحِ بِْن الْمُهَاِجرِ، َأخْبَرَنَا  َّّ ثَنَا مُحَم بَيْرِ، عَْن جَابِرِ بِْن عَبْدِ حَّدَّ ُّّ يُْث، عَْن َيحْيَى بِْن َسعِيدٍّ، عَْن َأبِي الز َّّ الل
 َ مَ بِاْلجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِْن ُحنَيْنٍّ، وَفِي ث َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل ّ هِ َصل ّ هِ، قَاَل: َأتَى رَجٌُل رَُسوَل الل وِْب بِلَالٍّ الل

 َّّ ِ َصل ّ ه ةٌ، وَرَُسوُل الل دُ، اعْدِْل، قَاَل: فِّضَّ َّّ اَس، فَقَاَل: يَا مُحَم َّّ مَ يَْقبُِض مِْنهَا، يُعْطِي الن َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه ّ ه ى الل
يْلَكَ §» ُ  فَقَالَ  «َأعْدِلُ  َأُكنْ  لَمْ ِإنْ  وََخسِرْتَ  ِخبْتَ  لَقَدْ  َأعْدُِل؟ َأُكنْ  لَمْ  ِإذَا يَعْدِلُ  وَمَنْ  وَ  بْنُ  عُمَر

ابِ  ُ  رَضِيَ  اْلخَّطَّ ّ ه ُ  الل ِ فََأقْتَُل هَذَا الْمُنَافَِق، فَقَاَل: ال رَُسولَ  يَا دَْعنِي،: عَنْه ّ ه َث »ل ّ هِ، َأْن يَتَحَّدَّ مَعَاذَ الل
اُس َأنِّي َأقْتُُل َأْصحَابِي، ِإّنَّ هَذَا وََأْصحَابَهُ يَْقرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا ُيجَاوِزُ َحنَاِجرَهُْم، يَمْرُقُو َّّ  نَ مِنْهُ َكمَا يَمْرُقُ الن

ةِ  َّّ مِي َّّ هْمُ مَِن الر َّّ  «الس
 726، ص 2صحیح مسلم، باب ذکر اخلوارج وصفاتهم، ج 

 

 پیشینه خوارج

 ْ يزِ بُْن ِسيَاهٍّ، عَْن َحبِيِب ب ثَنَا عَبْدُ العَزِ ثَنَا يَعْلَى، حَّدَّ ، حَّدَّ لَمِّيُّ ثَنَا َأْحمَدُ بُْن ِإْسحَاَق الّسُّ ، حَّدَّ ِن َأبِي ََابِتٍّ
َّّذِينَ  َ ِإلَى ال َّّا بِِصّفِينَ فَقَاَل رَجٌُل: َألَْم تَر هِ؟  قَاَل: َأتَيُْت َأبَا وَائِلٍّ َأْسَألُهُ، فَقَاَل: كُن َّّ َاِب الل يُْدعَوْنَ ِإلَى كِت

هِمُوا َأنْفُسَكُْم فَلَقَْد رََأيْتُنَا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ  : اّتَّ ٌّ: نَعَْم، فَقَاَل سَْهُل بُْن ُحنَيْفٍّ َّّذِي  -فَقَاَل عَلِيّ لَْح ال يَعْنِي الّصُّ
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مَ وَالمُشْرِِكينَ  َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل بِيِّ َصل َّّ َيْنَ الن ُ فَقَاَل: َألَْسنَا عَلَى  - كَانَ ب َاءَ عُمَر َلْنَا، فَج وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَات
ارِ؟ قَاَل:  َّّ ةِ، وَقَتْلاَهُْم فِي الن َّّ َن َلَى»الحَّقِ وَهُْم عَلَى البَاطِِل؟ َألَيَْس قَتْلاَنَا فِي الج َ نُعْطِي « ب قَاَل: فَفِيم

 َّّ ةَ فِي دِينِنَا وَنَرِْجُع، وَلَم َّّ ِي ن هُ بَيْنَنَا، فَقَاَل: الدَّّ َّّ ابِ  ابْنَ  يَا»ا َيحْكُمِ الل ِ  رَُسولُ  ِإنِّي الخَّطَّ ه َّّ ُ  يَُضيِّعَنِي وَلَنْ  الل ه َّّ  الل
ِّ  فَرََجعَ  «َأبَدًا ى جَاءَ َأبَا بَكْرٍّ فَقَاَل: يَا َأبَا بَكْرٍّ َألَْسنَا عَلَى الحَّقِ وَهُْم عَلَى البَاطِ مُتَغَي َّّ ِل؟ ظًا فَلَْم يَْصبِرْ َحت

 َ هُ َأبَدًا، فَنَز َّّ مَ وَلَْن يَُضيِّعَهُ الل َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ َّّهُ رَُسوُل الل اِب ِإن  لَْت ُسورَةُ الفَتْحِ قَاَل: يَا ابَْن الخَّطَّ
 136، ص 6، ج صحیح ابلخاري

 

 

، قَاَل:  هْرِّيِ ُّّ َاِن، َأخْبَرَنَا ُشعَيٌْب، عَِن الز َم ثَنَا َأبُو الي ْحمَِن، َأّنَّ َأبَا َسعِيدٍّ حَّدَّ َّّ َأخْبَرَنِي َأبُو َسلَمَةَ بُْن عَبْدِ الر
مَ وَهُوَ يَقْ  َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ هُ عَنْهُ، قَاَل: بَيْنَمَا َنحُْن عِنْدَ رَُسوِل الل َّّ سِمُ قِْسمًا، َأتَاهُ الخُْدرِّيَّ رَضِيَ الل

َيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجٌُل مِنْ  هِ اعْدِْل، فَقَاَل:  ذُو الخُو َّّ َمِيمٍّ، فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل يْلََك، وَمَْن يَعْدُِل ِإذَا »بَنِي ت وَ
هِ، ائْذَْن لِي فِيهِ فََأضْرَِب «. لَْم َأعْدِْل، قَْد ِخبَْت وََخسِرَْت ِإْن لَْم َأُكْن َأعْدِلُ  َّّ فَقَاَل عُمَرُ: يَا رَُسوَل الل

ُ §»عُنُقَهُ؟ فَقَاَل:  ُ  فَِإّنَّ  ،دَعْه ُ  َأْصحَابًا لَه ُ  َأحَدُكُمْ  َيحْقِر َتَه ُ  َصلاَتِهِْم، مَعَ  َصلا  يَْقرَءُونَ ِصيَامِهِْم، مَعَ  وَِصيَامَه
َ  القُرْآنَ ُ  لا َ  تَرَاقِيَهُْم، ُيجَاوِز ةِ، يُنْظَرُ ِإلَى نَْصلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ ي َّّ مِي َّّ هْمُ مَِن الر َّّ َا يَمْرُُق الس مْرُقُونَ مَِن الدِّيِن َكم

ُ ِإلَى نَِضيِّهِ،  َّّ يُنْظَر ِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَْيءٌ، ثُم ُ ِإلَى رَِصافِه َّّ يُنْظَر ُ  -شَْيءٌ، ثُم َ قِْدحُه ، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ -وَهُو
مَ، آيَتُهُْم رَجٌُل َأْسوَدُ، ِإحْشَيْ  ِ شَْيءٌ، قَْد َسبََق الفَرَْث وَالدَّّ ُ فِيه َ يُوجَد ِ فَلا ُ ِإلَى قُذَذِه َّّ يُنْظَر دَى ءٌ، ثُم

اسِ  َّّ ِ تَدَْردَرُ، وََيخْرُُجونَ عَلَى ِحينِ فُرْقَةٍّ مَِن الن ِ مِثُْل ثَْدِي المَرَْأةِ، َأْو مِثُْل البَْضعَة َأبُو  قَالَ « عَُضدَيْه
 َ مَ، وََأشْهَدُ َأّنَّ ع َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل هِ َصل َّّ لِيَّّ بَْن َأبِي َسعِيدٍّ: فََأشْهَدُ َأنِّي سَمِعُْت هَذَا الحَدِيَث مِْن رَُسوِل الل
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ى نَظَرُْت  َّّ َ بِهِ، َحت تِي ُمَِس فَأُّ جُِل فَالْت َّّ َ بِذَلَِك الر َلَهُْم وََأنَا مَعَهُ، فََأمَر َّّى َطالِبٍّ قَات بِيِّ َصل َّّ ِ عَلَى نَعِْت الن ِإلَيْه
 ُ َّّذِي نَعَتَه مَ ال َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل  الل

 
 266، ص 2 ، جصحیح ابلخاري

 

، َأخْبَرَنِي َأبُو ، َأخْبَرَنِي يُونُُس، عَِن ابِْن شِهَابٍّ ّ هِ بُْن وَهْبٍّ اهِرِ، َأخْبَرَنَا عَبْدُ الل ثَنِي َأبُو الّطَّ َسلَمَةَ بُْن  حَّدَّ
ثَنِي حَْرمَلَةُ بُْن َيحْيَى، وََأْحمَدُ بُْن عَبْدِ ا ، ح وحَّدَّ ْحمَِن، عَْن َأبِي َسعِيدٍّ اْلخُْدرِّيِ َّّ ، عَبْدِ الر ْحمَِن الْفِْهرِّيُّ َّّ لر

ْحمَنِ  َّّ ، َأخْبَرَنِي َأبُو َسلَمَةَ بُْن عَبْدِ الر ، َأخْبَرَنِي يُونُُس، عَِن ابِْن شِهَابٍّ اكُ قَالَا: َأخْبَرَنَا ابُْن وَهْبٍّ حَّّ ، وَالّضَّ
، قَاَل: بَيْنَا َنحُْن عِنْدَ رَُسوِل ال ، َأّنَّ َأبَا َسعِيدٍّ اْلخُْدرِّيَّ َ يَْقسِمُ الْهَْمدَانِيُّّ مَ وَهُو َّّ ِ وََسل ُ عَلَيْه ّ ه َّّى الل ِ َصل ّ ه ل

ّ هِ، اعْدِْل، قَاَل رَُسوُل ال َ رَجٌُل مِْن بَنِي تَمِيمٍّ، فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل َيْصِرَةِ، وَهُو ّ هِ قَْسمًا، َأتَاهُ ذُو اْلخُو ل
مَ:  َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل يْلََك وَمَْن يَعْدُِل ِإْن لَْم َأعْدِ »§َصل فَقَاَل « ْل؟ قَْد ِخبُْت وََخسِرُْت ِإْن لَْم َأعْدِلْ وَ

 َّّ ّ هِ َصل ّ هِ، ائْذَْن لِي فِيهِ َأضْرِْب عُنُقَهُ، قَاَل رَُسوُل الل ّ هُ عَنْهُ: يَا رَُسوَل الل اِب رَضِيَ الل ّ هُ عُمَرُ بُْن اْلخَّطَّ ى الل
مَ:  َّّ ِ وََسل ُ َأحَ »عَلَيْه ُ َأْصحَابًا َيحْقِر ُ مََع ِصيَامِهِْم، يَْقرَءُونَ دَعْهُ، فَِإّنَّ لَه ُ مََع َصلَاتِهِْم، وَِصيَامَه دُكُْم َصلَاتَه

ُنْظَرُ إِ  ةِ، ي َّّ مِي َّّ هْمُ مَِن الر َّّ َا يَمْرُُق الس لَى نَْصلِهِ فَلَا يُوجَدُ الْقُرْآنَ، لَا ُيجَاوِزُ تَرَاقِيَهُْم، يَمْرُقُونَ مَِن الِْإْسلَاِم َكم
َّّ يُنْظَ  ِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَْيءٌ فِيهِ شَْيءٌ، ثُم ُ ِإلَى نَِضيِّه َّّ يُنْظَر ِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَْيءٌ، ثُم ُ ِإلَى رَِصافِه وَهُوَ  -ر

مَ، آيَتُهُْم رَجٌُل َأْسوَدُ، ِإحْدَى  -الْقِْدُح  ِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَْيءٌ، َسبََق الْفَرَْث وَالدَّّ ُ ِإلَى قُذَذِه َّّ يُنْظَر ثُم
 ِ اسِ  عَُضدَيْه َّّ ِ تَتَدَْردَرُ، َيخْرُُجونَ عَلَى ِحينِ فُرْقَةٍّ مَِن الن قَاَل َأبُو « مِثُْل ثَْدِي الْمَرَْأةِ، َأْو مِثُْل الْبَْضعَة
مَ، »َسعِيدٍّ:  َّّ ِ وََسل ّ هُ عَلَيْه َّّى الل ّ هِ َصل ِ فََأشْهَدُ َأنِّي سَمِعُْت هَذَا مِْن رَُسوِل الل ي َطالِبٍّ وََأشْهَدُ َأّنَّ عَلِيَّّ بَْن َأب
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ى نَظَ  َّّ تِيَ بِهِ، َحت ُمَِس، فَوُِجدَ، فَأُّ َّّجُِل فَالْت َلَهُْم وََأنَا مَعَهُ، فََأمَرَ بِذَلَِك الر ّ هُ عَنْهُ قَات رُْت ِإلَيْهِ، عَلَى رَضِيَ الل
َّّذِي نَعَتَ  مَ ال َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل ّ هِ َصل  «نَعِْت رَُسوِل الل

 722، ص 2صحیح مسلم، ج 
 

 عابدان بی مغز

 َ ازِّيُّ قَاَل: نا ِإْسحَاُق بُْن مُوسَى اْلَأنَْصارِّيُّ قَاَل: نا َسعِيدُ بُْن ُخثَيْمٍّ ق َّّ ثَنَا عَلِيُّّ بُْن َسعِيدٍّ الر اَل: نا ابُْن حَّدَّ
 َ ا فَارَقَِت اْلخَوَارُِج ع َّّ ايِفَةِ، عَْن ُجنْدُبٍّ قَاَل: لَم َلِيِل، عَْن َأبِي الّصَّ َ قَاَل: نا َأبُو اْلخ ا، خَرََج فِي ُشبْرُمَة ًّّ لِي

 َ حِْل مِْن قِر َّّ ِ الْقَوِْم، فَِإذَا لَهُْم دَوِّيٌّ كَدَوِّيِ الن ِ الْقُرْآِن، َطلَبِهِْم، وَخَرَْجنَا مَعَهُ، فَانْتَهَيْنَا ِإلَى عَْسكَر اءَة
ا رََأيْتُهُْم دَخَلَنِي مِ  َّّ فِنَاِت، وََأْصحَاُب الْبَرَانِِس، فَلَم َّّ يُْت فَرَكَزُْت وَفِيهِْم َأْصحَاُب الث ، فَتَنَّحَّ ْن ذَلَِك َشّكٌّ

ِ دِْرِعي، وََأخَْذُت بِمِْقوَدِ فَرَسِي، فَقُْمُت  رُْمحِي، وَنَزَلُْت عَْن فَرَسِي، وَوََضعُْت تُرْسِي، فَنَثَرُْت عَلَيْه
 َ هُّمَّ ِإْن كَانَ قِتَاُل هَؤُل َّّ َصلِّي ِإلَى رُْمحِي، وََأنَا َأقُوُل فِي َصلَاتِي: الل اءِ الْقَوِْم لََك َطاعَةً فَائْذَِن فِيهِ، وَِإْن أُّ

َّّى ا هِ َصل َّّ ٌّ عَلَى بَغْلَةِ رَُسوِل الل مَ كَانَ مَعِْصيَةً فََأرِنِي بَرَاءَتَِك قَاَل: فََأنَا كَذَلَِك، ِإْذ َأقْبََل عَلِيّ َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل لل
ِ يَا ُجنْدُ  ه َّّ ْذ بِالل َّّ ا حَاذَانِي قَاَل: تَعَو َّّ ، فَجِئُْت َأْسعَى ِإلَيْهِ، وَنَزََل فَقَامَ يَُصلِّي، ِإْذ َأقْبََل فَلَم ّكِ ُب مَِن الّشَّ

َ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل:  ٌ فِي الْقَوِْم؟ « مَا تَشَاءُ؟»رَجٌُل عَلَى بِرْذَْونٍّ يَْقرَُب بِهِ، فَقَاَل: يَا َأمِير قَاَل: َألََك حَاجَة
َ « وَمَا ذَاكَ؟»قَاَل:  هْرَ، فَذَهَبُوا قَاَل: قَاَل: قَْد ق َّّ جَاءَ آخَرُ « مَا قَطَعُوهُ؟»طَعُوا النَّّ هِ ثُم َّّ ُلُْت: ُسبْحَانَ الل ق

وَمَا »قَاَل: َألََك حَاجَةٌ فِي الْقَوِْم؟ قَاَل: « مَا تَشَاءُ؟»َأْرفَُع مِنْهُ فِي اْلجَرِْي، فَقَاَل: يَا َأمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل: 
ٌّ:  قَاَل: قَدْ « ذَاكَ؟ هُ َأْكبَرُ، فَقَاَل عَلِيّ َّّ ُلُْت: الل هْرَ، فَذَهَبُوا ق ُ »قَطَعُوا النَّّ َّّ جَاءَ آخَرُ يَْستَْحضِرُ « مَا قَطَعُوه ثُم

« وَمَا ذَاكَ؟»قَاَل: « َألََك حَاجَةٌ فِي الْقَوِْم؟»قَاَل: « مَا تَشَاءُ؟»بِفَرَِسهِ، فَقَاَل: يَا َأمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل: 
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ٌّ: قَا هْرَ، فَقَاَل عَلِيّ ِ »َل: قَْد قَطَعُوا النَّّ ِ وَرَُسولِه ه َّّ « مَا قَطَعُوهُ، وَلَا يَْقطَعُوهُ، وَلَيُْقتَلَّنَّ دُونَهُ، عَْهدٌ مَِن الل
َّّ رََجعُْت ِإلَى دِْرعِ  َّّ قُمُْت، فََأْمسَْكُت لَهُ بِالرِّكَاِب، فَرَِكَب فَرََسهُ، ثُم هُ َأْكبَرُ، ثُم َّّ ُلُْت: الل َلَبِْستُهَا وَِإلَى ق ي، ف

َسايِرُهُ، فَقَاَل لِي:  َّّ وََضعُْت رِجْلِي فِي الرِّكَاِب، وَخَرَُجٌت أُّ يَْك « يَا ُجنْدُبُ »فَرَسِي، فَعَلَوْتُهُ، ثُم َّّ ُلُْت: لَب ق
َ الْمُؤْمِنِينَ قَاَل:  ا َأنَا فََأبْعَُث ِإلَْيهِْم رَجُلًا يَْقرَأُّ الْمُْصَحَف »يَا َأمِير ةِ َأمَّّ َّّ َّبِهِْم، وَُسن َاِب ر ، يَْدعُو ِإلَى كِت

 َّّ هُ لَا يُْقتَُل مِن َّّ بِْل، يَا ُجنْدُُب، َأمَا ِإن َّّ ى يَرُْشقُوهُ بِالن َّّ ا عَشَرَةٌ، وَلَا يَْجوُو نَبِيِّهِْم، فَلَا يُْقبُِل عَلَيْنَا بِوَْجهِهِ َحت
 ٌ ِ « مِْنهُْم عَشَرَة ٌّ فِي َأْصحَابِهِ فَانْتَهَيْنَا ِإلَى الْقَوِْم وَهُْم ف َّّذِي كَانُوا فِيهِ لَْم يَبْرَُحوا، فَنَادَى عَلِيّ ي مُعَْسكَرِهِمُ ال

َ يَقُوُل:  َيْنِ، وَهُو ت ّفَّ مِْن رَْأِسهِ ذَا ِإلَى رَْأِسهِ ذَا مَرَّّ َّّ َأتَى الّصَّ هُْم، ثُم مَْن يَْأخُذُ هَذَا الْمُْصَحَف، »فََصّفَّ
ِ ِإلَى هَؤُلَاءِ،  ةُ؟فَيَْمشِي بِه َّّ َن ُ اْلج َ مَْقتُوٌل، وَلَه ِ نَبِيِّهِْم، وَهُو ة َّّ َّبِهِْم، وَُسن َاِب ر فَلَمْ ُيجِبْهُ « فَيَْدعُوهُْم ِإلَى كِت

ٌّ حَدَاثَةَ ِسنِّهِ، قَاَل لَهُ:  ا رََأى عَلِيّ َّّ ا َشاّبٌّ مِْن بَنِي عَامِرِ بِْن َصعَْصعَةَ، فَلَم َّّ « اْرِجْع ِإلَى مَوْقِفِكَ »ِإلَّّ ، ثُم
 َ ِ ِإلَّّ ن الِثَةَ، فَلَمْ َيخْرُْج ِإلَيْه َّّ َّّ نَادِي الث اّبُّ ثُم ا ذَلَِك الّشَّ ِ ِإلَّّ ِيَةَ، فَلَْم َيخْرُْج ِإلَيْه ان َّّ ، ادَى الث اّبُّ ا ذَلَِك الّشَّ

ٌّ:  فَقَالَ  ُ عَلِيّ ْ »، فَقَاَل: « خُْذ فََأخَذَ الْمُْصَحَف »لَه ََّّك مَْقتُوٌل، وَلَْسَت تُْقبُِل عَلَي ى َأمَا ِإن َّّ نَا بِوَْجهَِك َحت
بْلِ  َّّ ا دَنَا مِْنهُْم َحيُْث سَمِعُوا، قَامُوا، « يَرُْشقُوكَ بِالن َّّ َمْشِي بِالْمُْصَحِف ِإلَى الْقَوِْم، فَلَم اّبُّ ي ، فَخَرََج الّشَّ

 ْ بِْل، فَأقْبََل عَلَي َّّ ٌّ: وَنَشَبُوا الْقِتَاَل قَبَْل َأْن يَرِْجَع قَاَل: فَرَمَاهُ ِإنْسَاٌن بِالن دُونَكُمُ »نَا بِوَْجهِهِ، فَقَعَدَ فَقَاَل عَلِيّ
 َ ْهرَ، »قَاَل ُجنْدٌُب: « الْقَوْم َصلِّيَ الّظُّ ِيَةً، قَبَْل َأْن أُّ َلُْت بِكَّفِي هَذِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَنِي مَا كَانَ دَخَلَنِي ثَمَان فَقَت

ا عَشَرَةٌ وَلَا َنجَا مِْنهُْم عَشَرَةٌ كَ  َّّ َا قَالَ وَمَا قُتَِل مِن  «م
 ْ دَ بِهِ: ِإْسحَاُق بُْن مُوسَى اْلَأن َّّ ا َسعِيدُ بُْن ُخثَيْمٍّ، تَفَر  َصارِّيُّ "لَْم يَرْوِ هَذَا اْلحَدِيَث عَِن ابِْن ُشبْرُمَةَ ِإلَّّ
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 581حکمت 

َلُْت وَ لَاُضّلَّ بِي.و قال عليه السلام: مَا كَذَبُْت وَلا  بُْت، وَ لَاَضل  كُّذِ
 
 

 ابن عابدین خوارج عرص

 ِ ِ  یمَْطلٌَب ف اِب اْلخَوَارِِج ف َّّ ِنَا یَأتْبَاِع عَبْدِ الْوَه  زَمَان
ُ قَوْلُهُ : وَ ) ِ  کَّفِرُونَی ِّ َأْصحَاَب نَب َ  نَای هُ عَل َّّ َّّى الل ْ َصل َ  هِ ی مَ ( عَلِمْت َأّنَّ هَذَا غ َّّ ْ وََسل ُ ی ِ  ر ى اْلخَوَارِِج ،  یشَرْطٍّ ف مُسَمَّّ

 َ َ بَْل هُوَ ب ِمَْن خَرَُجوا عَلَى سَ  انٌ ی ِّ ل ِ  دِنَای ِ  یٍّّ عَل َ  یَ رَض ا ف هُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَِإلَّّ َّّ َ الل ِ  یْکفِ ی اْعتِقَادُهُْم ُکْفرَ مَْن  هِمْ یف
 َ ْ خَرَُجوا عَل ِ  هِ ی ِ  ی، َکمَا وَقََع ف ِنَا ف َّّ  یزَمَان اِب ال َّّ َ  نَ یذِ َأتْبَاِع عَبْدِ الْوَه بُوا عَلَى اْلحَرَم َّّ ْ خَرَُجوا مِْن َنجْدٍّ وَتَغَل  نِ ی

َ وَکَانُوا  هُْم هُْم الْمُْسلِمُونَ وََأّنَّ مَْن خَالََف اعْتِقَادَهُْم  نْتَِحلُونَی هُْم اْعتَقَدُوا َأّنَّ ِ ، ل َِکنَّّ ِلَة َنَاب مَْذهََب اْلح
َب مُشْرُِکونَ ، وَاْستَبَاُحوا بِذَلَِک قَتَْل َأهِْل ال ُ تَعَالَى َشوَْکتَهُْم وَخَرَّّ ه َّّ َ الل ى َکسَر َّّ ةِ وَقَتَْل عُلَمَائِهِْم َحت َّّ ن ّسُّ

 ِ ِ  نَ یبِلَادَهُْم وََظفِرَ بِهِْم عَسَاکِرُ الْمُْسلِم َ  نَ یعَامَ ثَلَاثٍّ وَثَلَاث ْ وَمِائَت  وََألْفٍّ  نِ ی
 

وان محّمد بن عبدالوهاب  مطلبی در مورد خوارج زمان ما پیر

م( ما را تکفیر یم
ی
 هللا علیه وآله وسل

ی
کنند(  گفته او در تعریف خوارج: )اصحاب پیامیی )صّل

ط نیست، بلکه خارجی کیس است   دانسبی که این )تکفیر اصحاب(، در نامگذاری به خوارج شر

 است 
ی

که بر آقای ما عّل] )علیه السالم( [ خروج کرده است، وگرنه در مورد آنان کاف

 که بر او خروج کرده  اعتقادشان به
ی

وان  اند، همان کفر کسان گونه که در زمان ما درباره پیر

ی غالب شدند و   که از نجد خروج کرده و بر حرمیر
ی

محّمد بن عبدالوهاب اتفاق افتاد، کسان

مذهب حنابله را به خود منتسب نمودند، ویل معتقد بودند که تنها خودشان مسلمانند و 

ی اهل سنت و علمای آنان را هرکس که مخالف اعتقادشان  ک است، و از این راه کشیی باشد مشر
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مباح دانستند، تا اینکه خداوند شوکت و ابهت آنان را خورد کرده و شهرهای آنان را خراب 

وز گردانید.  3311نمود و در سال   لشکر مسلمانان را بر آنان پیر
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  از نظر وهابیت ! رشکمعنای 

لقد وجد في هذا العصر کثیر من الناس تراهم يحبون أشياء حبا کأنهم يعبدونها حيث يجتمع  
في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل والخضوع والاستکانة لها ومظاهرها کثیرة یتضح لمن  عندهم

تدبر ذلک علی ملاحظة قاعدة هامة والقاعدة في المسألة هي: أن کل من أحّب شيئا _سواء کان 
ً في نفسه_ بحيث تعلق قلبه به _وهي درجة التتيم في الحب_ مع الذل والخضوع ً أو ثمینا له  حقیرا

ّ ه عزّ وجّل و يفکر  ّ ه جّل شأنه وعلامة ذلک کونه يقدم هذا الشئ علی محبوبات الل فقد أشرک بالل
 .فيه ليلا ونهارا

فمثلاً إّن الذي أحّب زوجته مثل هذا الحّب بحيث تعلّق قلبه بها وذّل وخضع لها إلی درجة لا 
يقاس عليه أشياء کثيرة...  ينبغي أن يکون إلّا له سبحانه فإنّه حينئذ يکون قد عبد زوجته و

 
 1602ص  الرشک يف القديم واحلديث، أبوبکر حممد زکریا، مکتبة الرشد،
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 ! کوچک نیست ،گناه

 لا تنظروا الى صغير الذنب ول كن انظروا الى من اجتراتم
 13 کزن الفوائد، الکراجيک، ص

 
 

 63خطبه 

هَرِ، وَبَِأهَْضاِم هذَا الْغَائِطِ  َبِّكُْم، ، فََأنَا نَذِيرٌ ل َكُْم َأْن تُْصبُِحوا صَرْعَى بَِأثْنَاءِ هذَا النَّّ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَة مِْن ر
َحتْ  َ ُسلْطَان مُبِين مَعَكُْم، قَْد َطوَّّ ُ وَقَدْ  وَلا َل َكُمُ الْمِْقدَار ارُ، وَاْحتَب ُكنُْت نَهَيْتُكُْم عَْن هذِهِ  بِكُمُ الدَّّ

ْ مَعَاشِرُ َأِخّفَّ  ى صَرَفُْت رَْأيِي ِإلَْى هَوَاكُْم، وََأنْتُم َّّ ْ عَلَيَّّ ِإبَاءَ المخالفين، َحت ِ فََأبَيْتُم اءُ الْهَاِم، ُسفَهَاءُ اْلحُكُومَة
 ْ ُ الا  رّاً.حْلاَِم، وَلَْم آِت   لاَ َأبَا ل َكُْم   ُبجْراً، وَلاَ َأرَْدُت ل َكُْم ض
 
 


