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بسم هللا الرمحن الرحیم
إن احلمد هلل حنمده و نستعیه و نستغفره ،و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سیئات
مضل له  ،و من یُضلل فال هادي له  ،و أشهدوا أن ال إله إال
أعمالنا  ،من یهده هللا فال ّ

هللا وحده ال شریک له  ،و أشهد أن حممداً عبده و رسوله.

{یا أ َّ ِ
اللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَ َتَُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّمسلِ ُمو َن}(.ال عمران) ،االیة:
آمنُوا اتَّ ُقوا ّ
َ
ین َ
َیها الذ َ
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ترمجه:ای کسانیکه امیان آورده اید! از هللا آنگونه که ترسیدن از او شایسته است ،برتسید
و منریید مگر اینکه مسلمان باشید.

َّ ِ
اللَ َوقُولُوا قَوًال َس ِدی ًدا ،یُصلِح لَ ُكم أَع َمالَ ُكم َویَغ ِفر لَ ُكم
آمنُوا اتَّ ُقوا َّ
ین َ
{یَا أَیُّ َها الذ َ
ِ
یما}.االحزاب ،االیة.02-00 :
ذُنُوبَ ُكم َوَمن یُ ِط ِع َّ
اللَ َوَر ُسولَهُ فَ َقد فَ َ
از فَوًزا َعي ً
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! از هللا برتسید ،و سخن درست ( وحق ) بگویید ،تا

هللا کارهایتان را برای تان اصالح کند ،و گناهان تان را بیآمرزد ،وهرکس که از هللا و رسول
اش اطاعت کند ،یقیناً به کامیابی عيیمی نائل شده است.
الل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
{یا أ َّ ِ
ی} ).التوبة( االیة.221 :
الصادق َ
َ
ََ
َیها الذ َ
ین آ ََمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ
ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید از هللا برتسید و با راستگویان باشید.
ض َّل إِذَا اهت َدیتم إِ َل َِّ
{یا أ َّ ِ
الل َمرِج ُع ُكم
یض ُّرُكم َمن َ
س ُكم َال ُ
َ ُ
َ
َیها الذ َ
ین آ ََمنُوا َعلَی ُكم أَن ُف َ
َِ
مج ًیعا فَینَبِّئُ ُكم ِِبَا ُكنتُم تَ ع َملُو َن}(.املائده) ،االیة.201 :
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ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! مراقب خود باشید اگر مشا هدایت یافته باشید،
گمراهی کسانی که گمراه شده اند به مشا زیانی منی رساند ،بازگشت مهه ی مشا به سوی هللا
است ،آنگاه مشا را از آنچه عمل کردید؛ آگاه می سازد.
ِ ِ
{یا أ َّ ِ
الشیطَ ِ
السل ِم َكافَّةً وَال تَتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات َّ
ان إِنَّهُ لَ ُكم َع ُدو
َ
ُ
َ
َ
َیها الذ َ
ین آ ََمنُوا اد ُخلُوا فی ّ
ی}(.البقره) ،االیة.102 :
ُمبِ ن

ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! مهگی به اسالم ( و اطاعت کامل هللا ) در آیید ،و

گامهای شیطان را پریوی نکنید ،بدرستی که او برای مشا دمشن آشکار است.
ِ
ِ
{یا أَیها الَّ ِذین آَمنُوا إِن تُ ِط َّ ِ
ِ
ین}(.آل
َ
ُ
َ َ
ین َك َف ُروا ُیردُّوُكم َعلَى أَع َقاب ُكم فَ تَ ن َقلبُوا َخاس ِر َ
یعوا الذ َ

عمران) ،االیة.241 :

ترمجه :ای کسانیکه امیان آورده اید! اگر از کسانیکه کافر شده اند ،اطاعت کنید ،مشا را
( به کفر ) بر میگردانند ،آنگاه زیان دیده بر می گردید.

اما بعد:

حقا که راست ترین و درست ترین سخنان کتاب هللا ،و هبرتین هدایت ،هدایت حممد

صلی هللا علیه وسلم است ،و بدترین امور ،امور حادث و نوپیدا میباشد ،و هر نوپیدایی
بدعت ،و هر بدعتی ضاللت و گمراهی است ،و هرگمراهی در آتش جنهم.
و بعد.

برای یک خارجی شرط نیست که از هنگام تولد و پیدایش اش خارجی باشد ،تا آنکه

بساده گی باالی آن حکم خارجی بودن را مرتب منامی  ...بلکه این صفت کسبی میباشد  ..و

گاهی چنی شخص مدت های طویلی از عمرش را پشت سر گذشتانده میباشد ،و از میان
اهل سنت و مجاعت میباشد  ..اما بعداً حتت تأثری عوامل و اسباب کسب و حصول علم
بشکل خطاءی آن ،و یا بسبب حمیط و احوالی که شخص در آن زندگی دارد ،این خصلت
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( خارجی بودن ) را کسب میکند ،تا جائیکه این خصلت او را در خود میپیچاند و به احنراف

و گمراهی میکشاند ،و آنگاهست که او خارجی ویا برعکس مرجیء میگردد  ..ویا اینکه
صفات و خصلت و منهج و مشرب سائر اهل بدعت و هواء را خبود میگرید  ..و به مانند

عمل آنانان عمل میکند و به اخالق و رفتار آنانان متصف میشود ،و برابر است که خود
این مهه را بداند یا نه ! ..

مهانطوریکه از نبی صلی هللا علیه وسلم درینمورد روایت است که میفرماید ( :کل
مولود یولد علی الفطرة  .ويف روایة عند الرتمذي :یولد علی امللة .فأبواه یهودانه ،او
ینصرانه ،أو میجسانه .البخاري.
ترمجه :هر نوزادی در فطرت ( مؤحد و مؤمن ) تولد میگردد ،و در روایت نزد
ترمذی آمده است :بر ملت ( اسالم و توحید ) تولد میآبد ،سپس والدینش او را
یهودی و نصرانی و یا جموس میگرداند.
و میفرماید ( :فوالذي نفسي بیده إن أحدکم لیعمل بعمل أهل اجلنة حتی ما یکون
بینه و بینها إال ذراع ،فیسبق علیه الکتاب ،فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها .متفق علیه.
ترمجه :قسم به آن ذات كه جان من بدست اوست ،که یكی از مشا عمل اهل جنت
را اجنام میدهد ،تا آنكه بی او و بی جنت فاصله ی ذراع باقی منی ماند ،اما كتاب (
قضا و قدر ) بر او سبقت جسته ،و او عمل اهل جهنم را اجنام میدهد و داخل آن
میگردد.
و مجاعات به مانند افراد؛ نیز اکثراً در هنگام نشأت و ابتداء خویش در فطرت
سامل و سنی میباشند  ...باوجود امهاالت و اشتباهات و عدم التفات به ارزش های
صحیح شرعی  ..اما مهی اشتباهات کوچک و اسباب باعث میشود تا این مجاعات به
سوی احنراف کشانیده شوند  ..و سپس با مرور زمان این احنراف انکشاف یافته و تا
حدی بزرگ میشود که ترمیم و بازگشت از آن خیلی مشکل میباشد  ..آنگاهست که
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این مجاعات به مجاعت های بدعی و گمراه تبدیل میشوند  ...و گاهی این گمراهی به
منهج غلو و غالت انتها پیدا میکند  ..و گاهی هم به سوی منهج جفاء و ارجاء.
مهچنان منهج خوارج دارای یک دروه و عصر تارخیی مشخصی منی باشد ،که ظهور
و زوال ،و آثار سلبی خمرب ایشانرا در یک عهد و عصر مشخص تارخیی به مطالعه و
بررسی گریمی  ..بلکه خوارج بر مبنای  -اخالق و غلو  -ایشان در هر عصر شناخته
میشوند ،طوریکه مجاعتی ازیشان در یک قرن ظاهر میشود و بعداً ازبی مریود ،سپس
در قرن بعدی مجاعت دیگری ازیشان با عی اخالق و غلو سر بریون میآورند  ..تا

جائیکه آخرین شان یکجا با مسیح دجال ظهور میکند و علیه مؤمنی بقتال میپردازند
 ..مهانطوریکه در حدیث میآید ( :ینشأ نشء یقرأون القرآن ال جیاوز تراقیهم ،کلما
خرج قرن قُطع )  ،قال ابن عمر :مسعت نبی صلی هللا علیه وسلم یقول ( :کلما خرج
قر نن قُطع ) أکثر من عشرین مرة ( حتی خیرج يف ِعراضهم الدجال ) .]1[.ترمجه :گروه
و مجاعتی ظهور خواهد کرد که قرآن را میخوانند اما از گلوی شان جتاوز منیکند ،و
پیوسته یک قرن پی قرن دیگر ظهور میکنند ،از ابن عمر روایت است که میگوید :از
نبی صلی هللا علیه وسلم شنیدم بیشرت از از ده بارگفت که ( :پیوسته هر قرن ظهور
میکنند ) ،تا آنکه (دجال ازمیان لشکر بزرگ شان بریون میآید).

و میفرماید ( :ال یزالون خیرجون حتی خیرج آخرهم مع الدجال ).]2[.
ترمجه :مهواره ظهور میکنند تا آنکه آخرین شان با دجال یکجا بریون میشود.

 . 1صحیح سنن ابن ماجه.204 :

 . 2أخرجه اهلیثمي يف جممع الزوائد  ،6/132وقال :فیه االزرق بن قیس وثقه ابن حبان ،و بقیة رجاله رجال الصحیح.
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ابن تیمیة در جمموع الفتاوی  12/411میگوید :نبی صلی هللا علیه وسلم بر عالوه
این احادیث برای ما خرب داده است که آهنا [ یعنی :خوارج ] پیوسته تا هنگام خروج
دجال ظهور میکنند ،و مسلمانان به این امر امجاع کرده اند که خوارج صرفاً در مهی
گروه [ کسانیکه بر علیه علي رضی هللا عنه خروج کرده بودند ] و مهچنان در عی
صفات و خصائل خمتص منیباشند ،از مهی جهت صحابه این احادیث را به گونه مطلق
آن محل میکردند .ه.
و خوارج گروهی است که ذم و رد ایشان ،و حتذیر و اجتناب از آنانان و از شر
شان به زبان نبی صلی هللا علیه وسلم ،و مجیع سلف صاحل وارد آمده است،
مهانطوریکه نبی صلی هللا علیه وسلم میفرماید ( :اخلوارج کالب أهل النار ).]3[ .
ترمجه :خوارج سگان جهنم هستند.
و میفرماید ( :سیخرج قوم يف آخر الزمان ،أحداث األسنان  -أی ضعار السن -
سفهاء األحالم ،یقولون من خری قول الربیة ،ال جیاوز أمیامن حناجرهم ،میرقون من الدین
کما میرق السهم من الرمیه ،فأینما لقیتموهم فاقتلوهم ،فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم یوم
القیامة .متفق علیه.

ترمجه :زود است در آخر زمان گروهی بریون آید که کم سن و سال ،و سفیه وکم
عقل هستند ،با هبرتین و دلکش ترین سخنان حرف میزنند ،اما امیان هایشان از گلو
هایشان پائی منریود ،از دین چنان بریون مریوند آنچنانکه تری از بدن شکار بریون مریود
( کنایه از سرعت خروج شان از اسالم ) ،پس هرکجائی که بایشان روبرو شدید ایشانرا
بکشید ،زیرا برای کسیکه آهنا را میکشد اجر و ثواب زیادی در روز قیامت است.
 . 3صحیح سنن ابن ماجه ،243 :میگومی :در دنیا نیز این وصف نبی صلی هللا علیه وسلم در مورد شان صدق میکند ،آن هنگامیکه علیه
مسلمانان و مؤحدین و علماء ایشان صدا های خویش را ( به تکفری و به احرتامی ) بلند میکنند ،و آنان را به ناحق متهم میسازند  ...وهللا
املستعان!
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ت
و از یُسری بن عمرو روایت است که روزی به سهل ابن أحنف گفتَ ( :هل َِمسع َ
ولَ ،وأَه َوى بِیَ ِدهِ قِبَ َل
الَِ :مسعتُهُ یَ ُق ُ
ِج َشیئًا قَ َ
َّب صلی هللا علیه وسلم یَ ُق ُ
ول ِيف اخلَوار ِ
النِ َّ
ِ ِ
ج ِمنهُ قَ ونم یَق َرءُو َن ال ُقرآ َن ،الَ ُجیَا ِوُز تَ َراقِیَ ُهمَ ،می ُرقُو َن ِم َن ا ِإلسالَِم ُم ُرو َق
الع َراقَ :خی ُر ُ
الرِمیَّ ِة ) .متفق علیه.
السه ِم ِم َن َّ
َّ
ترمجه:آیا از نبی صلی هللا علیه وسلم در مورد خوارج چیزى شنیدهای؟ گفت :در
حالیکه نبی صلی هللا علیه وسلم با دست خویش به سوى عراق اشاره میکرد ،شنیدم
که میگفت :از این طرف مجاعىت بریون میشود كه قرآن مىخوانند اما از گلویشان
جتاوز منىكند به سرعت از اسالم خارج مىشوند .مهانگونه كه تری به سرعت از بدن
شكار خارج مىشود
و در روایت نزد مسلم آمده است ( :فقال :مسعته  -و أشار بیده حنو املشرق :قوم
یقرأون القرآن بألستنهم ال یعدو تراقیهم ،میرقون من الدین کما میرق السهم من الرمیه ).
ترمجه :گفت :بلی شنیده ام ،در حالیکه با دست خود بطرف مشرق اشاره میکرد،
گفت :گروهی ظهور میکند که قرآن را با زباهنای خویش میخوانند در حالیکه ( اثر آن
) از گلویشان پائی منریود ،از دین چنان به سرعت خارج میشوند چنانکه تری از بدون
شکار خارج میشود؛ و شرق مدینه ،مهانا عراق است.
ذر ،روایت است که نبی صلی هللا علیه وسلم گفت ( :سیکون بعدي من
و از أيب ّ

جیاوز حلوقهم ،میرقون من الدین کما میرق السهم من
أميت قوماً یقرأون القرآن ،ال ُ
الرمیة ،مث ال یعودون فیه ،هم شرار اخللق و اخللیقة ) .ترمجه :زود است بعداز من از
میان امتم گروه ظهور کند که قرآن میخوانند اما از گلوی شان پائی منی رود ،از دین
بسرعت بریون میشوند چنانچه تری از بدن شکار بریون میشود ،و سپس به آن بر
منیگردند ،آهنا بدترین خملوقات هللا هستند [ اخللق :انساهنا واخللیقة :حیوانات و چهار
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پایان] ،عبدهللا بن صامت میگوید :زمانیکه این حدیث را برای رافع بن عمرو برادر
حکم ابن عمرو غفاری بازگو کردم ،گفت :من هم این چنی از رسول هللا صلی هللا علیه

وسلم شنیده ام.]4[.

و از أيب أمامة روایت است که میگوید ( :شر قتلی قُتلوا حتت أدمی السماء ،و خری

قتیل من قَ تَلوا ،کالب أهل النار ،قد کانوا هؤالء مسلمی فصاروا کفاراً .قلت :یا أبا
أمامة هذا شيء تقوله؟ قال :بل مسعته من رسول هللا صلی هللا علیه وسلم.]5[.

ترمجه ( :خوارج ) بدترین مرده گانی است که در زیر آمسان زمی کشته میشوند ،و
هبرتین کشته شده گان کسانی هستند که این سگان جهنم آنانان را میکشند ،ایشان
زمانی مسلمان بودند اما بعداز اسالم خویش کافر شده اند ،گفتم :ای أبو أمامة این مهه
را تو میگوی؟ گفت :خری ،بلکه این مهه را از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیده ام.
و از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میگوید ( :هم شرار أميت ،یقتلهم

خیار أميت ) [ .]6ترمجه :آهنا بدترینان امتم هستند ،و هبرتینان امتم ایشانرا میکشد ،و

علی بن ايب طالب رضی هللا عنه با آنان در منطقه هنروان جنگید و بسیاری ازیشانرا
کشت.
و از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میگوید ( :سیکون يف أميت اختالف
قوم ُُیسنون القیل و یسئون الفعل ،یقرؤون القرآن ال جیاوز تراقیهم ،میرقون من
و فرقة ،ن
شر اخللق و
الدین مروق السهم من الرمیّة ،ال یرجعون حتی یرت ّد السهم علی فوقه ،هم ّ

 . 4مسلم ،ابن ماجه ،صحیح سنن ابن ماجه.240:
 . 5صحیح سنن ابن ماجه.246:

 . 6قال ابن حجر يف الفتح  :21/112إسناده حسن.
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اخللیقة ،طوبی ملن قتلهم و قتلوه ،یَدعون إلی کتاب هللا و لیسوا منّا يف شيء ،من قاتلهم

سیماهم ،قال :التحلیق.]7[.
کان أولی باهلل منهم ،قالوا :یا رسول هللا ما
ُ

ترمجه :نزدیک است در میان امتم اختالف و تفرقه اجیاد شود ،گروهی از آهنا نیک

گفتار و بد کردار دارند ،و قرآن میخوانند اما از گلو هایشان پائی منریود [ یعنی:
مفهوم آنرا منی دانند و در قلب هایشان قرآن و امیان داخل منیگردد و به قرآن عمل
منیکنند ،در حالیکه شعار شان قرآن میباشد ] ،و از دین چنان بسرعت خارج میشوند
چنانچه تری از شکار خارج میشود ،و دوباره به دین بر منیگردند ،مهانطوریکه تری خارج
شده به کمان بر منیگردد  ،ایشان بدترین خملوقات روی زمی هستند ،و خوشا حبال
کسیکه آهنا را بکشد و یا بدست ایشان کشته شود ،آنانان بسوی کتاب هللا مردم را
دعوت میکنند در حالیکه در کوچکرتین چیزی بر منهج و راه و روش [ نبی صلی هللا
علیه وسلم و صحابه ] نیست و پریوی منیکنند ،کسیکه ایشنانرا بکشد سزاوار تر به
رمحت هللا نسبت به آهنا است ،صحابه گفتند :چهره و صورت هایشان چگونه است،
نبی صلی هللا علیه وسلم گفت :تراشیدن ،و مبالغه در کوتاهی موی سر و ریش.
و از سعید بن جهمان روایت است که میگوید :نزد عبدهللا بن أبی أوفی آمدم ،و
او شخصی نابیناه بود ،بر او سالم کردم ،برامی گفت کی هستی؟ گفتم :من هستم سعید
بن جهمان ،گفت :پدرت چه کار میکند؟ گفتم :ارزقه -فرقه ای از خوارج -او را کشته
است ،گفت :هللا ازرقه را لعنت کند ،هللا ارزقه را لعنت کند ،از رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم برای ما روایت شده است که میگوید :آنان سگ های جهنم هستند ،گفتم :آیا

تنها ازرقه چنی است یا مهه خوارج؟ گفت :مهه خوارج.]8[.

 . 7رواه أبو داود ،مشکاة املصابیح ،3143 :صححه آلبانی يف التخریج ،و التحلیقِ :بعنی بریون کردن مو از ریشه آن میباشد ،یعنی
تراشیدن ریش و هنایت کوتاه کردن آن.

 . 8أخرجه اهلیثمي يف جممع الزوائد  ،6/131وقال :رجاله ثقات ،و قد حسنه الوداعي يف الصحیح املسند.141 :
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و از علی بن ايب طالب روایت است که میگوید ( :أين مسعت رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم یقول :خیرج قوم من أميت یقرأون القرآن؛ لیس قراءتکم إلی قراءهتم بشيء،
وال صالتکم إلی صالهتم بشيء ،وال صیامکم إلی صیامهم بشيء ،یقرأون القرآن،
ُیسبون أنه هلم و هو علیهم ،ال جتاوز صالهتم تراقیهم ،میرقون من اإلسالم کما میرق
السهم من الرمیة .مسلم.
ترمجه :من از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شنیدم که میگفت :گروهی از میان
امتم ظهورهم میکند که چنان قرآن میخوانند که قرآن خواندن مشا در مقابل آنان هیچ
است [ از حلاظ کثرت قرآن خواندن ] ،و مناز میگذارند که مناز مشا در مقابل مناز آنان
هیچ است [ یعنی :زیاد مناز میخوانند و طول قیام و رکوع و سجده خویش بیشرت
میکنند ] ،و روزه مشا در مقابل روزه آنانان هیچ معلوم میشود ،و قرآن میخوانند و
گمان میکنند که ایشان از قرآن و قرآن ازیشان است [ یعنی :خود را اهل قرآن و
عمل کننده به دستورات قرآن تصور میکنند ] ،و مناز شان از گلو هایشان جتاوز منی
کند [ یعنی :قرآنی که در مناز میخوانند ] ،و از اسالم به چنان سرعت خارج میشوند
که تری از بدن شکار خارج میشود.
و مراد از ( لیس قراءتکم إلی قراءهتم بشيء ،وال صالتکم إلی صالهتم بشيء ،وال
صیامکم إلی صیامهم بشيء ) قلت عبادت غری آنان در مقابل کثرت و زیادت عبادت
آنان میباشد ،تا جائیکه در وجود شان نشانه های عبادت آشکار گردد  ...از مهی
حلاظ عبادت غری ازیشان در مقابل عبادت آنان هیچ معلوم میشود!
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و در حدیث دیگر نبی صلی هللا علیه وسلم در مورد شان میفرماید ( :یتعمقون يف

الدین حتی خیرجوا منه کما خیرج السهم من الرمیة ).]9[ .

ترمجه :در دین چنان تشدد و تعمق و غلو میکنند تا جائیکه از آن بریون میشوند،
مهانطوریکه تری از بدن شکار بریون میشود.
و میفرماید ( :رجالن ما تناهلما شفاعيت :إمام ظلوم غشوم ،و آخر غال يف الدین

مار نق منه ) .]10[ .ترمجه :دو شخص است که هیچ هبره و نصیبی از شفاعت من در

روز قیامت خنواهد داشت ،امام ظامل و فریبکار با رعیتش ،و غلو کننده در دین تا

جائیکه از دین بریون میشود ،وغریه احادیثی که در ذم ایشان وارد گردیده است،
بدلیل منهج و غلو و زیاده روی که در آن قرار دارند.
پس حاال اگر گفته شود :خوارج را مشخصاً معرفی کنید  ..و صفات آنانرا برای

ما برمشارید ،و مهچنان بگوید که در زمان حاضر چه کسانی خوارج هستند؟

در جواب میگومی :از صالحیت هیچ فردی نیست که هرگونه ای که خبواهد
یکتعداد افراد را داخل منهج خوارج بسازد ،و گروهی دیگر را از صفت خارجی بودن
براءت بدهد  ..بدلیل آنکه این امر در شریعت ثابت میباشد ،و خوارج از صفات،
اصول و اخالق و رفتار شان  ..شناخته میشوند ،بناً هرکسیکه به اخالق و صفات
ایشان متصف گردد و از اصول ایشان پریون کند از مجله خوارج میباشد ،هرچند اسم و
نام خوارج را از باالی خویش دور کند ،و بزبان از خوارج براءت خویش را اعالن کند،
و بر خویش گمان بودن از اهل سنت و مجاعت را مناید  ..و برعکس هر فردی که به
 . 9أخرجه أمحد ،وغریه ،و صححه شیخ ناصر فی کتاب ( ،السنة ) البن أيب عاصم.
 . 10أخرجه ابن أبی عاصم يف السنة ،و صححه الشیخ ناصر يف التخریج.
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صفات و اخالق خوارج متصف نباشد ،و از اصول ایشان پریون نکند  ..پس او از
مجله خوارج منی باشد  ..هرچند بعضی ها ایشانرا متهم به خارجی بودن کنند ،و آنانرا
از مجله خوارج قرار بدهند!
پس مهم آنست که شخص و مهچنان مجاعات باید خویش را در مقایسه با اخالق
و صفات و اصول خوارج قرار بدهند  ..تا آنکه ببینند  ..آیا با خوارج در امری از
امور مشاهبت دارند یا خری؟ و سپس منهج حق را که اهل سنت و مجاعت بر آن قرار
دارد برای خویش جستجو کرده و از آن پریوی کنند.
حاال به مهمرتین و برجسته ترین أصول ،صفات و اخالق و رفتار خوارج خمتصراً
اشاره میکنیم:
 .2تکفری اعیان مسلمانان به گناهان و معاصی کبریه؛ آن گناهان که کفر و شرک
منی باشد ،و حکم منودن به جاویدان بودن اصحاب چنی گناهان در آتش جهنم،
ِبانند؛ جاویدان بودن مشرکان و کافران.
از یزید الفقری روایت است که میگوید :ی

رأی از آرائی خوارج خوشم آمد و

دلباخته و شیفته آن رأی  -یعنی :اعتقاد به جاویدان بودن صاحبان گناهان کبریه در

جهنم است -شدم[ ،]11روزی با یکتعداد زیادی جهت ادای حج روانه شدمی ،سپس

بر مردم ( جهت بیان عقیده خوارج و دعوت بسوی آن ) بریون گردیدمی! پس بسوی
شهر رفتیم و دیدمی که آجنا جابر بن عبدهللا -که به ستونی تکیه زده بود  -برای مردم
احادیث رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را بیان میکرد ،و هنگامیکه جابر از جهنمیان
 . 11در روایت اللکائی ( شرح اعتقاد اصول اهل سنت و اجلم اعة ) این زیادت نیز آمده است که میگوید :و آن هنکام من نوجوان بودم.
( مرتجم ).
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یاد آوری کرد ،برایش گفتم :ای مصاحب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم این چگونه
ادوا أَن َخی ُر ُجوا ِمن َها أ ُِعی ُدوا
حرفی است که مشا میزنید ،و هللا متعال میفرمایدُ [ :كلَّ َما أ ََر ُ
فِ َیها] ،السجدة .10/ترمجه :هرگاه خبواهند از آن خارج شوند ،به آن باز گردانده شوند.
پس این چیست که تو میگوئی؟ گفت :آیا قرآن میخوانی؟ گفتم :بلی ،گفت :آیا مقام
حممد را خوانده ای ،و آنرا میشناسی؟ ( یعنی :آنچیزی که هللا نبی صلی هللا علیه وسلم
را به آن مبعوث گردانیده است ) گفتم :بلی ،گفت :آن مقام حممد صلی هللا علیه وسلم
مقام ستوده ای است که بسبب آن و فضلیت که دارد هللا از جهنم هرکی را خبواهد و
به هر مقداری که خبواهد خارج میسازد ،سپس از ( پل ) صراط و از عبور مردم از
باالی آن یاد آوری کرد ،و من از آن ترسیدم که مبادا سخنانش را به خاطر بسپارم،
زیرا عقیده جابر برآن بود که مردم پس از آنکه داخل جهنم میشود دوباره از آن بریون
میآیند ،یع نی :به مانند چوپ های سوخته از جهنم بریون آورده میشوند و سپس از هنر
از هنر های جنت انداخته میشوند ،و در آن غسل داده میشوند ،سپس ِبانند کاغذ
سفید از آن هنر بریون میآیند ،ما بازگشتیم و با خود گفتیم ،وای بر مشا! می بینید که
این پری مرد چگونه بر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دروغ می بندد؟ و برگشتیم ،و به
هللا سوگند که بعداز آن واقعه جز یک شخص کسی از ما عقیده ی خوارج پیدا نکرد.
مسلم.
و مراد از این قولش که گفت ( :از میان ما جز یک شخص کسی دیگر عقیده
خوارج پیدا نکرد ) دال برین است که بعداز شنیدن آنچه صحابی رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم جابر بن عبدهللا بیان کرد ،از میان کسی دیگر بر باالی مردم خروج و جتاوز
نکردند و حمرمات ایشانرا زیر پا نساختند  -جز یک شخص.
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و مهچنان فوائدی زیادی دیگر نیز درین احادیث موجود میباشد  ..از مجله ابطال
مذهب خوارج در تکفری صاحبان گناهان کبریه از اهل قبله ،و حکم بر جاویدانی ایشان
در آتش جهنم  ...که از اعرتاض شان بر باالی جابر بن عبدهللا ،واضح میشود،
آنگاهی که او احادیثی را از نبی صلی هللا علیه وسلم مبنی بر خروج گنهکاران اهل قبله
از آتش جنهم روایت میکرد.
شیخ االسالم ابن تیمیه در جمموع الفتاوی  0/422میگوید :خوارج  ..اولی کسانی
بودند که اهل قبله را بسبب اجنام گناهان تکفری کردند ،بلکه بسبب آنچیزهای که خود
ایشان آنرا گناه میشمردند آنانرا تکفری منودند ...و خون ایشانرا حالل دانستند  ..و
گفتند :مردم جز مؤمن و یا کافر بوده منی توانند ،و مؤمن کسی است که مجیع واجبات
را اجنام میدهد و مجع معاصی و گناهان را ترک مینماید ،و کسیکه چنی اجنام نداد پس
او کافر بوده و جاویدان در آتش جهنم میباشد ،سپس هرکسیکه با این سخن شان
خمالفت میکرد آنانرا نیز تکفری میکردند و ایشانرا از مجله ی کافران قرار میدادند.ا-ه.
و در جمموع الفتاوی  3/101میگوید :و خوارج اولی کسانی بودند که مسلمانان
را بسبب ارتکاب گناهان تکفری کردند ،و مهچنان کسانی را که با بدعت ایشان خمالفت
میکرد نیز تکفری کردند ،و خون و مال ایشانرا حالل دانستند.ا-ه.
بلکه ما میگومی :خوارج مسلمانان را بسبب گمان بدی که نسبت به مسلمانان
دارند تکفری میکنند ،و به شبهات و امور حمتمل و متشابه  ..و بسبب آن اموری که
اجتهادی است و یا در آن اختالف میباشد تکفری میکنند ،و بر مبنای هواء و هوس
خویش و آن اموری را که خود گناه میشمارند در حالیکه در دین و شریعت هللا گناه
نیست ایشانرا کافر و مشرک و منافق خطاب میکنند  ..و با خمالفی خویش نیز چنی
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رفتار میکنند  ..و مهی است صفت خوارج در مورد اهل گناهان کبریه  ،و شاید هم
برابر به این صفت باشند که ما آنرا بیان کردم ویا نسبت به این هم غلو کنند و جلوتر
بروند ،هر چند بگویند ما اهل قبله را بسبب گناهان تکفری منی کنیم  ..در حالیکه مردم
را بسبب گناهانی تکفری میکنند که مرتکب گناهانی غری از گناهان کبریه شده اند ،و
بسبب اموری مسلمانان را تکفری میکنند که در میان علماء مورد اختالفی است ،و یا
اموری اجتهادی است که صاحبان آن میان یک ثواب ویا دو ثواب قرار دارند!
و از نشانه های خوارج اینست که هرگاه ببینند ،یکی از خمالفی ایشان عمل نیکی
اجنام میدهد او را بسبب آن عملش توصیف منیکنند  ..بلکه بسرعت او را رد و ذم
میکنند  ..و او را ریاکار  ..منافق  ..خائن  ..دست نشانده  ..دمشن هللا و رسول و
دمشن مؤمنان  ..خطاب میکنند و بر صدق نیت و والء و توجه آنشخص شک
میکنند ،بدون آنکه دلیل و یا بینه ای بر قول خویش داشته باشند  ..و ایشانرا به
القاب و اسم های یاد میکنند که مرتادف و هم معنی با تکفری ایشان میباشد ،طوریکه
میگویند :دروغ گو به هللا ،دمشن هللا  ...دمشن جهاد و جماهدین  ...حمارب جهاد و
جماهدین  ..خائن  ...دست نشانده  ..جاسوس دمشن کافر  ...خدماتگار لشکر
طاغوت ،خدمت گذار منافع خارجی  ..وغریه اصطالحات و کلمات و القاب مرتادف
 ..به این مفهوم ،که کفر و تکفری خماطب و خروجش از اسالم از آن استنتاج میگردد!
در حالیکه در حدیث صحیح از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میگوید:
( من دعا رجالً بالکفر أو قال :عدو هللا ،ولیس کذلک ،إال حار علیه ) .مسلم.

ترمجه :هرگاه فرد شخصی را به کلمه ای کفر خبواند ،و یا برایش بگوید :دمشن هللا،

در حالیکه او چنی شخصی نباشد و چنی وصفی را نداشته باشد ،جز این نیست که
آن حکم بر خودش بر میگردد.
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و از نشانه هایشان اینست که ایشان بر مشار گناهان [ کبریه و صغریه ] می افزایند
 ..در حالیکه در جواز و عدم جواز آن امر اختالف و نير وجود دارد و از امور
اجتهادی میباشد  ..و ایشان با پریوی از هواء  ...و شبهات  ..و اسباب گمراه کننده،
و جهالت که دامنگری شان است  ..آن موارد را با چشمان خودشان و یا عوام مردم
گناهان کبریه به مشار میآورند  ..بلکه بیشرت از آن  ،آن امور را کفر بواح میدانند  ..تا
آنکه دروازه تکفری بروی شان باز شود  ..و با این کار خویش حمرمات شرعی را بر
خویش حالل میگردانند  ..و این صفتی است که خوارج اوائل نیز بر آن قرار داشتند
و مسلک شان در تکفری و حکم بر اشیاء و امور مهچنی بود!
 .1اهل اسالم را میکشند و با ایشان به جنگ و قتال میپردازند؛ و در مقابل،
اهل شرک و بت پرستی را ترک میکنند :مهانطوریکه نبی صلی هللا علیه وسلم در مورد
ایشان میفرماید ( :یقتلون أهل اإلسالم ،و یدعون أهل األوثان ،لئن أدرکتهم ألقتلنهم
قتل عاد ) .متفق علیه.
ترمجه :مسلمانان را میکشند و کافران و بت پرستان را ترک میگویند ،اگر من
آنانرا دریامب مهچون هالکت قوم عاد ایشانرا میکشم.
و ابن عمر رضی هللا عنهما میگوید ( :إهنم انطلقوا إلی آیات نزلت يف الکفار،
فحملوها علی املؤمنی ) .البخاري .ترمجه :اینها آیاتی را که در مورد کفار نازل شده
است ،بر باالی مسلمانان محل میکنند؛ بناً باالی آنان احکام کافران را مرتب ساخته و

با ایشان به مانند کافران معامله میکنند ! ..

پس هرکسیکه در خود و در منهج که قرار دارد چنی غليت و شدت را بر علیه
مسلمانان میبیند  ..و حقوق و حرمات آنانرا نقض میکند  ..پس بداند که در وجود او
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خصلتی از خصائل مشار الیه خوارج موجود میباشد  ..و او براه معکوس راه و منهج
نبی صلی هللا علیه وسلم و اصحابش رضی هللا عنهم و ارضاهم در حرکت میباشد،
ِ
ول َِّ َّ ِ
مهانطوریکه اللله متعال میفرمایدُ [ :حمَ َّم ند َر ُس ُ
ین َم َعهُ أَش َّداءُ َعلَى ال ُك َّفا ِر ُر َمحَاءُ
الل َوالذ َ

بَی نَ ُهم] ،الفتح .11/ترمجه :حممد ( صلی هللا علیه وسلم ) رسول هللا است ،و کسانی
که با او هستند ،بر کافران سخت گری ( و شدید ) و در میان خود مهربانند.

در حالیکه اگر به این غالت دیده شود شدیدترین کسان بر علیه مسلمانان و
هبرتینان و علماء ایشان میباشند  ..و مهواره در پی عیب جوئی و ذم و ختریب و خطاء
هایشان هستند  ..و مهیشه بر علیه ایشان سخن میزنند  ..و بر آنان و منهج شان
طعن و توهی میکنند و ایشان را در موارد و اجتهاداتی که شائسته نیست جرح و رد
( بلکه تکفری ) میکنند  ..دقیقه و ساعتی را بر علیه مشرکان و کافران سخن منی
گویند ،در حالیکه روز ها و ساعت ها بر علیه مسلمانان و علماء ایشان سخن میزنند
و مهه کوشش ها و رد و بدگوئی های خویش را به سوی ایشان متمرکز ساخته و جهت
میدهند  ...در حالیکه در حدیث صحیح از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که
میگوید ( :سباب املسلم فسوق ،و قتاله کفر ) .متفق علیه .ترمجه :دشنام دادن
مسلمان فسق و کشنت و جنگیدن با وی کفر است ،]12[.و میفرماید ( :املسلم من

سلم املسلمون من لسانه و یده ) .متفق علیه .ترمجه :مسلمان خوب آنست که
مسلمانان از زبان و دست اش در امان باشد .و میفرماید ( :سباب املؤمن کاملشرف

علی اهللکة ) .]13[.ترمجه :دشنام دادن به مؤمن چون نيارت کردن از هالک خود
است.
 . 12درینجا مراد از کفر  ،کفر دون کفر ،یا کفر اصغر میباشد( .مرتجم).
 . 13صحیح اجلامع.3126:
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و میفرماید ( :یا معشر من آمن بلسانه ومل یدخل اإلمیان قلبه ،ال تغتابوا املسلمی،
یتبع هللا عورته ،و من یتبع هللا عورته یفضحه
و ال تتبعوا عوراهتم ،فإن من أتبع عوراهتم ُ

هللا يف بیته ) .]14[.ترمجه :اگر گروهی که به زمان خویش امیان آورده اید اما امیان به
داخل قلب هایتان نشده است ،غیبت مسلمانان را نکنید ،و ازیشان عیبجوئی ننماید،
و بدانید هرگاه یکی از مشا ازیشان عیبجوئی کرد هللا عیب هایشان را آشکار میسازد ،و
آنکه را که هللا عیبت هایش را آشکار کند در داخل خانه اش او را شرمسار و رسوا

میکند .و میفرماید ( :من رمی مسلماً بشيء یرید شینه به  ،حبسه هللا علی جسر جهنم

حتی خیرج مما قال ) .]15[.ترمجه :کسیکه مؤمن را دشنام دهد و خبواهد از وی به
بسان دشنام دادن عیبجوئی کند ،او را در پل جهنم موقوف و حمبوس نگه میدارد تا
آنکه از آنچه گفته است برآید [ یعنی :با تراضی خصم یا دیدن عذاب به قدر گناه ].
و از نشانه هایشان درینمورد  ..استخفاف و استهانت خون و حمرمات مسلمانان

 ..و قتل و کشتار ایشان بر مبنای دالیل و اسباب واهی و باطل  ..مانند تَتَ ُرس  ..و

قصد قتل کافران و عدم داشنت قصد و نیت در قتل مسلمانان  ..و یا اینکه هدف از
کشنت ایشان جنگ با کفار است  ...و یا آن تعداد مسلمانانی را که میکشند میگویند
ایشان حکم مرتدین را خبود گرفته اند  ..ویا اینکه با مرتدین مواالت کرده اند  ..ویا در
مقابل مرتدان سکوت اختیار کرده اند  ..ویا اینکه ایشان مهسایگی مرتدان را اختیار

کرده و با مرتدان در یک ناحیه و منطقه زندگی میکنند  ..و یا اینکه با کشنت ایشان -
بزعم خودشان  -میخواهند انتقام برادران مسلمان خویش و انتقام هتک حرمات
ایشانرا بگریند!  ..وغریه چنی دالئل و حجج که هیچگونه مستند شرعی معترب در دین
 . 14صحیح سنن أبی داود.4023 :
 . 15صحیح سنن أيب داود.4026 :
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هللا برای آن موجود منی باشد  ..تا بواسطه آن خون مسلمانان معصوم الدم را بریزانند و
هدر بشمارند!
و در حدیث صحیح از ابن عباس روایت است که میگوید ( :نير رسول هللا صلی
هللا علیه وسلم إلی الکعبه فقال :مرحباً بک من بیت ،ما أعيمک و أعيلم حرمتک،
وللمؤمن أعيم حرمة عند هللا منک ،إن هللا حرم منک واحدة ،و حرم من املؤمن ثالثاً:

ظن السوء ) .]16[.ترمجه :نبی صلی هللا علیه وسلم بسوی
دمه ،وماله ،و أن یُ َّ
ين به ن
کعبه نگاه کرد و گفت :خوشا حبالت چه نیک خانه ای هستی ،و چه بزرگ منزلت و
حرمتی نزد هللا داری ،اما حرمت مؤمن نسبت به تو نزد هللا بزرگرت است ،مهانا هللا یک
مرتبه ترا حرام قرار داده است ،اما مؤمن را سه مرتبه :خونش را ،مالش را ،و اینکه ظن
و گمان بد نسبت به وی داشته باشی.
املسلم علی أخیه سالحاً؛ فال تزال مالئکة هللا تلعنه حتی
و میفرماید ( :إذا شهر
ُ
یشیمه عنه ) .]17[ .ترمجه :هرگاه مسلمان بسوی برادر مسلمان خویش با سالح خود
اشاره كند  ،مالئ

پیوسته او را لعنت میكند تا آنكه آنرا از باالی او بردارد .و

لتعلن أحدکم إذا أشار إلی أخیه حبدیدة ،و إن کان أخاه ألبیه و
میفرماید ( :إن املالئکة ُ

أمه ) .مسلم .ترمجه :مهانا مالئک یکی از مشا را که با مششری ( سالح ) خویش بسوی
برادر مسلمان خویش اشاره میکند لعنت مینماید ،هرچند او برادر پدر و یا مادری وی
باشد [ یعنی :هرچند از روی مزاح و شوخی اینکار را اجنام داده باشد ].
و این وعید شدیدی در حق کسی است که بطرف مسلمان با سالح خود اشاره

میکند  ..هرچند از روی مزاح و شوخی اینکار را اجنام داده باشد  ..پس استحقاق
 . 16السلسلة الصحیحة.3410 :

 . 17السلسلة الصحیحة .3103 :و معنی ( حتی یشیمه عنه )  ،یعنی :تا آنکه از باالی او بر دارد.
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کسانیکه بر باالی خانه ها و زمی و جاده ها و راه رو های مسلمانان  ..تانک ها و
ِبب افگند ها و موتر های ضد ماین خویش را حبرک در میآورند ازین وعید چه اندازه
خواهد بود  ..در حالیکه بسبب این اعمال و رفتار ایشان به حاصالت و مزارع ده ها
و صدها مسلمان آسیب مریسانند و خون ایشان را بناحق مرییزانند  ..قبل از آنکه
کوچکرتین اهتمامی در جهت دریافت جواز و عدم جواز این اعمال ،و قتال و
خونریزی خویش منوده باشند ..؟!!
مهانطوریکه از نبی صلی هللا علیه وسلم درینمورد روایت است که میفرماید ( :ال
یزال املؤمن يف فسحة من دینه ،ما مل یُصب دماً حراماً ) .البخاري.

ترمجه :مؤمن پیوسته در فراخی و گشادگی دین خود است ،مادامیکه خونی را

بناحق نرخیته باشد.

و میفرماید ( :من آذی مؤمناً فال جهاد له ) .]18[.ترمجه :آنکه مؤمنی را اذیت
مریساند جهاد وی پزیرفته منی شود.
 .3جرأت و جسارت بر باالی بزرگان أمت و رفعت و برتر بینی خودشان نسبت

به آنان؛ چنانچه نه عامل و نه بزرگی را احرتام میکنند  ..و نه هم ایشانرا تأیید مینمایند،
جز کسانیکه هواء و خواهشات و بدعت هایشانرا تأیید کند ،و به هر مقداری که با
خواهشات و هواء و بدعت هایشان موافقت منایند به مهان اندازه به او احرتام
میگذارند  ..و این امر از خصوصیات و صفات برجسته و بارز خوارج میباشد ..
مهانطوریکه خنستی خارجی در اسالم و بزرگ خوارج  -یعنی ذو اخلویصره  -بر باالی
سیّد خملوقات  ..و عادل ترین مردمان  -فداه نفسي -جسارت و گستاخی منوده بود
 . 18صحیح اجلامع.6302 :
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 ..و برای حبیب صلی هللا علیه وسلم گفت :از هللا برتس ای حممد  ..و عدالت کن من

میبینم که تو عدالت را مراعات منی کنی !![.]19

طوریکه در حدیث صحیح از أيب سعید اخلدری روایت است که میگوید ( :أن رجالّ
شرف الوجنتی ،حملوق الرأس ،فقال :یا حممد
کث اللحیة ُم ُ
غائر العینی ،ناتئ اجلبیُ ،
ست أح نق أهل األرض أن یتقي هللا
اتق هللا! فقال النب صلی هللا علیه وسلم :ویلَ َ
ک! أولَ ُ

 ..فمن یُطیع هللا إذا عصیته ،فیأمنين علی أهل األرض ،وال تأمنوين؟!فسأل رجل من
النب صلی هللا علیه وسلم ،فلما ولّی ،قال النب
القوم قتله .أراه خالد بن الولید .فمنعه ُّ
صلی هللا علیه وسلم :إن من ِ
ضئض ِئ هذا قوماً یقرأون القرآن ال جیاوز حناجرهم ،میرقون
من اإلسالم مروق السهم من الرمیة ،یقتلون أهل اإلسالم ،و یدعون أهل األوثان ،لئن
أدرکتهم ألقتلنهم قتل عاد ) .متفق علیه.
ترمجه :شخص که چشمان فرو رفته در سر ،پیشانی اش برآمده ،و ریش پر موی،
رخسار های بلند ،و سر تراشیده داشت ،برای رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت:
ای حممد از هللا برتس و عدالت کن! نبی صلی هللا علیه وسلم گفت :وای برتو  ..آیا
من سزا وار ترین مردمان روی زمی به ترس از هللا نیستم؟ و اگر من از هللا نافرمانی کنم
پس چه کسی از او اطاعت خواهد کرد ،در حالیکه هللا مرا بر باالی اهل زمی امی
مقرر کرده است ،و مشا بر باالی من اعتماد ندارد؟ شخصی برخواست  .بگامن خالد بن
ولید .که او را بکشد ،اما نبی صلی هللا علیه وسلم او را مانع شد ،و هنگامیکه
برگشت گفت :مهانا از نسل شخص گروهی پیدا خواهد شد که قرآن میخوانند ،اما از
گلوی شان فرو منی رود ،و از اسالم بچنان سرعت بریون میشوند که تری از بدن شکار

 . 19أت ّق هللا یا حممد  ..إعدل یا حممد ما أراک تعدل!!
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ب ریون میشود ،مسلمانان را میکشند ،و مشرکان و بت پرستان را میگذارند ،اگر من
آنانرا دریافتم مهچون هالکت قوم عاد ایشانرا میکشم.]20[.

و در روایت دیگر نزد مسلم آمده است که او گفت ( :یا رسول هللا اعدل! قال
ک! و من یعدل إذا مل أعدل  ...؟ )! ترمجه :ای
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :ویلَ َ
رسول هللا عدالت کن؟ نبی صلی هللا علیه وسلم گفت :وای برتو! اگر من عدالت نکنم
پس چه کسی عدالت خواهد کرد...؟.
و نزد اهلیثمي در جممع الزوائد  6/132آمده است که او گفت ( :وهللا یا حممد ما
عدلت يف القسمة منذ الیوم!! فغضب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم غضبا شدیداً مث

قال :و هللا ال جتدون بعدي أحداً اُعدل علیکم مين ،قاهلا ثالثاً مث قال :خیرج من قبل
املشرق رجال کان هذا منهم هدیهم هکذا یقروؤن القرآن ال جیاوز تراقیهم میرقون من
الدین کما میرق السهم من الرمیة ال یرجعون إلیه ووضع یده علی صدره ،سیماهم
التحلیق ال یزالون خیرجون حتی خیرج آخرهم ،فإذا رأیتموهم فاقتلوهم – قاهلا ثالثاً –
شر اخللق و اخللیقة ،قاهلا ثالثاً ،و قال محاد ال یرجعون فیه ،ويف روایة ال یزالون خیرجون

حتی خیرج آخرهم مع الدجال! ) .]21[.ترمجه :به هللا سوگند می بینم که از آغاز امروز
در تقسیم غنامی عدالت را مراعات منیکنی! آنگاه رسول هللا صلی هللا علیه قهر شد و

 . 20کشنت مسلمان با تکفری یک مسلمان برابر است ،مهانطوریکه خوارج اکثراً مسلمانانرا تکفری میکنند و گاهی میکشند و گاهی هم منی

کشتند ،بدلیل این قول نبی صلی اهلل علیه وسلم که میفرماید ( :من رمی مؤمنا بکفر فهو کقتله ) -صحیح اجلامع ،6269 :ترمجه :کسیکه مؤمنی
را به کفر متهم مناید ( در حالیکه وی چننی نباشد ) اینکار به مانند کشنت وی است ،و میفرماید ( :إذا قال الرجل ألخیه :یا کافر فهو کقتله ولعن

املؤمن کقتله ) -صحیح اجلامع .701:ترمجه :زمانیکه شخص برای برادرش بگوید :ای کافر ،این قول مبانند کشنت وی است ،و لعنت کردن مؤمن
نیز مبانند کشنت وی است ،و در صحیح البخاری میآید ( :ومن لعن مؤمنا فهو کقتله ،ومن قذف مؤمنا بکفر فهو کقتله ) .ترمجه :کسیکه مؤمنی
را لعنت کند اینکار به مانند کشنت وی است ،و هتمت کفر بر باالی مؤمن مبانند کشنت وی است ( .مرتجم ).

 . 21رواه أمحد ( ، ) 09783وقال شعیب األرنوؤط  :إسناده صحیح لغریه ،دون قوله :حتی خیرج أخرهم ،وهی هنا خمتصره ،توضحها الروایة األتیة
برقیم :)09819( :حتی خیرج آخرهم مع الدجال ( .مرتجم ).
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شدیداً غضب گرفت ،سپس گفت :به هللا سوگند که بعداز من کسی را خنواهید یافت که
نسبت به من برباالی مشا عادلرت باشد ،واین گفته خویش را سه بار تکرار کرد ،و سپس

گفت :از جانب مشرق مردانی بریون میشوند که این شخص برایشان الگو میباشد ،و
ِبانند مهی شخص قرآن را میخوانند اما از گلوی شان پائی منریود ،از اسالم چنان
خارج میشوند که تری از بدن شکار خارج میشود ،و سپس به آن بر منیگردند و آنگاه
نبی صلی هللا علیه وسلم دستش را بر باالی سینه اش گذاشت ،و گفت :موی های سر
و صورت شان تراشیده است [ و یا اینکه در کوتاهی آن خیلی مبالغه میکنند ] ،و
یپوسته ظهور میکنند تا آنکه آخرین شان بریون میشود ،پس هرگاه با ایشان مواجه
گردیدید ایشانرا بکشید – و این گفته خویش را سه بار تکرار کرد – بدترین خملوقات
روی زمی هستند – این گفته خویش را نیز سه بار تکرار کرد -و محاد میگوید :آنان
هرگز به اسالم دوباره بازگشت منی کنند ،و در روایت دیگر از نبی صلی هللا علیه وسلم
آمده است :پیوسته ظهور میکنند تا آنکه آخرین شان با مسیح دجال خارج میشود.
و نزد ابن أيب عاصم در کتاب ( السنة ) آمده است ( :أقبل رجل من بين َتیم
یُقال له ذو اخلویصرة ،فوقف علی رسول هللا و هو یعطي الناس ،قال :یا حممد قد رأیت

ما صنعت يف هذا الیوم! فقال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :أجل ،فکیف رأیت؟ قال:

مل َأرک عدلت! فغضب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فقال :وُیک إذا مل یکن العدل
عندي فعند من یکون؟! فقال عمر :یا رسول هللا أفال نقتله؟ قال :ال ،دعوه ،فإنه

سیکون له شیعة یتعمقون يف الدین حتی خیرجوا منه کما خیرج السهم من الرمیة ،ینير يف
النصل – وهي حدیدة السهم – فال جید شیئاً ،مث ینير يف القدح – ریشة السهم – فال
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یوجد شيء ،سبق الفرث و الدم ) .]22[.ترمجه :شخصی از بنی َتیم که او را ذو
اخلویصره میگفتند ،روی برتافت و در مقابل نبی صلی هللا علیه وسلم ایستاده شد در
حالیکه نبی صلی هللا علیه وسلم در تقسیم غنامی مشغول بود ،او گفت :ای حممد من
در َتام این روز ترا دیدمی که چه اجنام دادی! نبی صلی هللا علیه وسلم گفت :خوب،
چگونه دیدی؟ گفت :دیدمی که عدالت منی کنی! آنگاه نبی صلی هللا علیه وسلم شدیداً
قهر شد و گفت :وای برتو! اگر من صاحب عدالت نباشم پس چه کسی صاحب
عدالت است؟ عمر گفت :ای رسول هللا آیا او را نکشیم؟ نبی صلی هللا علیه وسلم
گفت :خنری! او را بگذارید مهانا از نسل این شخص گروه و فرقه ای بریون خواهد آمد
که در دین تشدد و غلو میکنند ،تا جائیکه از آن خارج میشوند ،مهچنانکه تری از بدن
شکار خارج میشود ،سپس به سوی تری نگاه کرد که هیچ چیزی از خون و آلودگی در
آن مشاهده منی شود  ،و بعداً به آهن که در نوک تری است نگاه کرد دید که هیچ خون
و آلودگی در آن نیست ،پس گفت :از آلوده گی و خون سبقت گرفته است.

و مراد نبی صلی هللا علیه وسلم ازین قول ( سبق الفرث و الدم ) سرعت تری ،و
سرعت اصابت آن به بدن پرنده و سپس خارج شدن آن از طرف دیگر پرنده میباشد
 ..یعنی قتل از سرعت خارج شدن خون از بدن حیوان یا پرنده ،تری از وجودش خارج
میشود بدون آنکه به خون آلوده شود ،و خروج خوارج از دین نیز به چنی سرعت
اتفاق می افتد  ..تا جائیکه تری بسبب سرعتی که دارد با خون ملوث و رنگی منی شود
 ..و مهی است سرعت خروج خوارج از دین ،و بریون شدن شان از آن!
و از عقبه بن وساج روایت است که میگوید ( :کان صاحب يل ُیدثين عن شأن
اخلوارج و طعنهم علی أمرائهم فحججت فلقیت عبدهللا بن عمرو ،فقلت له :أنت من
 . 22أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ،وقال الشیخ ناصر يف التخریج :إسناده جید ،و جاله کلهم ثقات.130 :
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بقیة أصحاب رسول هللا ،وقد جعل هللا عندک علماً و أناس هبذا العراق یطعنون علی
أمرائهم ،و یشهدون علیهم بالضاللة ،فقال يل :أولئک علیهم لعنة هللا و املالئکة و
الناس أمجعی ،أتی رسول هللا بقلید من ذهب و فضة فجعل یقسمها بی أصحابه فقال
رجل من أهل البادیة ،فقال :یا حممد و هللا لئن أمرک هللا أن تعدل فما أراک أن تعدل!
فقال :وُیک من یعدل علیه [ أو علیک ] بعدي؟! فلما ولی قال ردوه رویداً ،فقال
النب صلی هللا علیه وسلم :إن يف أميت أخاّ هلذا یقرؤون القرآن ال جیاوز تراقیهم کلما

خرجوا فاقتلوهم ،ثالثاً ) .]23[.ترمجه :من یک دوست داشتم که از صفات و خصایل
خوارج  ،و طعن و توهی ایشان بر باالی حکام و زمامداران شان حکایت میکرد ،پس

من با او به گفتگو و حماجه پرداختم ،آنگاه با عبدهللا بن عمرو مواجه شدمی ،و برامی
گفتیم :تو از مجله آن اصحاب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشی که امروز در
میان ما زنده هستی ،و هللا برای تو علم [ و فهمی از قرآن و سنت ] نصیب گردانیده
است ،درین سرزمی عراق مردمانی ظهور کرده اند که بر امراء و زمامداران شان طعن و
توهی روا میدارند ،و به ضاللت و گمراهی ایشان گواهی میدهند ،پس برامی گفت :آنان
کسانی هستند که لعنت هللا ،و مالئک و مجیع مردمان بر باالیشان باشد ،زیرا [ من
شاهد بودم روزی ] رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در حالیکه در دست اش گردن
بندی از طال یا نقره بود آمد و آنرا میان اصحابش تقسیم کرد ،شخص بادیه نشینی
برایش گفت :ای حممد به هللا سوگند که هللا ترا دستور داده است تا عدالت را جاری
دارد ،اما من میبینم که تو عدالت منی کنی! نبی صلی هللا علیه وسلم برایش گفت :وای
بر تو چه کسی بغری از من عدالت را برباالی تو مراعات کرده میتواند؟! چون آنشخص
رو برتافت نبی صلی اله علیه وسلم گفت :بگذارید برود [ رویداً :یعنی رفق و لطف و
 . 23رواه ابن أيب عاصم يف السنة ،وقال الشیخ ناصر يف التخریج :إسناده صحیح علی شرط البخاري.134:
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مهرمانی ،و مهچنان رفتار مناسب و میانه را نیز گویند ] ،در أمتی من برادرانی برای وی
خواهد بود [ و ظهور خواهد کرد ] ،که قرآن میخوانند اما از گلو هایشان پائی منریود،
چون هریک ازیشان ظهور کرد او را ب ُکشید -و این گفته را سه بار تکرار منود.-

پس ببینید که حتی هبرتین خملوقات صلی هللا علیه وسلم از رفتار و خویش برتر بینی

ها  ..و زبان درازی ها  ..و تیز زبانی و وقاحت و جرأت و جسارت شان  ..در امان
نبوده است ،پس چگونه ممکن است رعایت حال دیگران را کنند؟ و تصور کنید که آیا
کسانی غری از نبی صلی هللا علیه وسلم از رفتار و خود برتر بینی ها و تکرب و سوء ظن
و شک و شر شان در امان بوده میتواند ..؟!
مهانطوریکه از علی بن أبی طالب به اثبات رسیده است که روزی وی در مناز فجر
ت
بود ،که ناگهان فردی از خوارج باالی وی صدا زد و گفت :ای علی [لَئِن أَش َرك َ
ِ
ِ
ین] ،الزمر .61/ترمجه :اگر شرک آوری یقنناً
لَیَحبَطَ َّن َع َملُ َ َولَتَ ُكونَ َّن م َن اخلَاس ِر َ
اعمالت ( تباه و ) نابود میشود ،و علی در جوابش گفت[ :فَاصِرب إِ َّن وع َد َِّ
الل َحق]،
َ
الروم ،60/ترمجه :پس صرب کن بیگمان وعده ای هللا حق است ).]24[.
و این گونه است تکرب و خود برتر بینی ،و جرأت و جسارت و از حد گذری شان
بر باالی بزرگان امت و هبرتینان شان ،تا جائیکه برای خویش اجازه میدهند ،تا علماء و
بزرگان دین را نصحیت و امر باملعروف و هنی از منکر کنند و آنانرا کوچک بشمارند و

حتقری کنند و خطاء کار تر نسبت به خود ببینند![.]25

 . 24قال الشیخ ناصر يف اإلرواء ،1461 :إسناده صحیح.

 . 25این حرف به این معنی نیست که بزرگان امت و علماء از خطاء معصوم هستند ،بلکه نشان دهنده جرأت و جسارت و تکرب خوارج را
نشان میدهد ،مهانطوریکه قبالً نیز یاد آوری شد ،که اولی خارجی در اسالم حتی خود را هبرت و عادل تر از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم

میدانست و خواست او را امر باملعروف و هنی از منکر مناید ،در حالیکه او نبی و فرستاده ای هللا بود و خباطر اقامه عدالت در روی زمی

مبعوث گردیده بود ( .مرتجم ).
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و در مسند ،امام أمحد از زید بن وهب روایت میکند که گفت ( :قدم علي رضي
هللا عنه علی قوم من أهل البصرة من اخلوارج فیهم رجل یقال له اجلعد بن بعجة ،فقال
له :أتق هللا یا علي ،فأنک میت! فقال علي رضي هللا عنه :بل مقتول ضربة علی هذا
ختضب هذا – یعين حلیته من راسه – عهد معهود ،مقضي ،و قد خاب من افرتی ،و
عاتبه فی لباسه ،فقال علي :ما لکم وللباس ،هو أبعد من الکرب ،و أجدر أن یقتدي يب

املسلم ) .]26[.ترمجه :علی رضی هللا عنه نزد قومی از اهل بصره که از خوارج بودند
رفت ،در میان ایشان شخصی بود که او را جعد بن بعجه میگفتند :او برای علی
گفت :ای علی از هللا برتس ،تو حتماً میمریی! علی رضی هللا عنه برایش گفت :خنری!
بلکه من کشته میشوم و اینجاها به مششری زده میشود – یعنی :ریش و سرش – وعده
ای حمکم ،و امری از قبل فیصله شده است ،و تباه و زیانکار میشود کسیکه [ به این
امر ] افرتی میبندد ،و علی را در لباسی که پوشیده بود سرزنش کرد ،علی برایش
گفت :این لباس را چه شده است که از آن عیب میگریید ،در حالیکه از تکرب خالی و
دور میباشد ،و سزاوار است که با مهی لباسی که پوشیده ام مسلمانی به من اقتداء
کند.
و مراد ازین قولش ( عهد معهود ) یعنی :نبی صلی هللا علیه وسلم وعده کرده بود
که او کشته خواهد شد ،و این چیزی است که حتماً اتفاق می افتد  ..و مهانطور نیز

شد ،قسمیکه او رضی هللا عنه بدست یکی خوارج کشته شد ،و آنشخص عبدالرمحن

بن ملجم املرادي یکی از غالت خوارج بود  ...هللا حبساب شان برسد آنگونه ای که
شائسته شان است!
 . 26رواه أمحد يف املسند ،و قال الشیخ شاکر يف التخریج :003 ،إسناده صحیح.
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و از عبیدهللا بن أيب رافع غالم آزاد شده نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که
میگوید ( :أن احلروریة ملا خرجت ،و هو مع علي بن أيب طالب رضي هللا عنه ،قالوا :ال
حکم إال هلل – أرادوا أن علیاً رضي هللا عنه مل ُیکم ِبا أنزل هللا ،ملا ح ّکم الرجال يف
شأن خالفه مع معاویة و من معه من أهل الشام! – قال علي :کلمة حق أرید هبا باطل،
إن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وصف ناساً ،إين ألعرف صفتهم يف هؤالء ،یقولون
احلق بألستنهم ال جیوز هذا منهم -و أشار إلی حلقه – من أبغض خلق هللا إلیه .مسلم.
ترمجه :زمانیکه حروریه علیه علی بن أبی طالب خروج و قیام کردند ،میگفتند[ :
فرمانروائی و ( قضاوت و داوری ) تنها از آن هللا است ] ،و مراد شان ازین حرف
اینبود که علی بن أيب طالب رضی هللا عنه – حکم ِبا انزل هللا منی کند -آنزمانیکه علی
بعضی از افراد را در قضیه اختالف که میان او و معاویه و کسانی از اهل شام که با
معاویه بود َح َکم و داور قرار داد! علی در جواب شان گفت :کلمه ای حق است اما
از آن اراده ای باطل دارند ،مهانا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم مردمانی را معرفی

کرده است ،که من در وجود اینها آن صفات و خصوصیات را میبینم ،حق را بزبان
های خویش میگویند ،اما از گلو هایشان پائی منی رود ،و بدترین خملوقات نزد هللا
میباشند.
و از أيب حفص روایت است که او از عبدهللا بن أيب أوفی که آنان با خوارج
میجنگیدند و پسر بچه ای با ایشان بود که با خوارج یکجا شده بود شنیده بود که آن
پسر صدا در میآورد و میگفت :ای فریوز! ای فریوز! این عبدهللا بن أيب أوفی است،
پس فریوز گفت :از هبرتین مردمان بود اگر هجرت میکرد! یعنی :اگر مهراه با خوارج با
آن منطقه و ناحیه که رفته بودند مریفت! عبدهللا گفت :این دمشن هللا چه میگوید؟
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برایش گفته شد :میگوید که تو هبرتین کسان میبودی اگر [ با ایشان ] هجرت
میکردی! گفت :هجرتی بعد از هجرمت با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم؟! در حالیکه
از نبی صلی هللا علیه وسلم شنیده ام که میگفت :خوشا حبال کسیکه آنانرا میکشد و یا

بدست آنان کشته میشود ).]27[.

و از ازرق بن قیس روایت است که میگوید ( :کنا باألهواز نقاتل احلروریة ،فبینا أنا
علی ُج ُرف هنر ،إذا رجل یصلي ،و إذا جلام دابة بیده ،فجعلت الدابة تنازعه،و جعل
یتبعها – قال شعبة :هو أبو برزة األسلمي – فجعل رجل من اخلوارج یقول :اللهم افعل
هبذا الشیخ! فلما انصرف الشیخ ،قال :إين مسعت قولکم ،و إين غزوت مع رسول هللا
دت تیسریه -أي
صلی هللا علیه وسلم ست غزوات ،أو سبع غزوات ،و مثاين ،و َش ِه ُ
کیف کان ییسر علی الناس و ال یشدد علیهم – و إين إن کنت أن أراجع مع دابيت،

أحب إيل من أن أدعها ترجع إلی مألفهاُّ ،
علي ) .البخاري.
فیشق َّ

ترمجه :ما در اهواز[]28بودمی و با خوارج حروریه میجنگیدمی ،و در حالیکه من در

کنار هنری قرار داشتم ،دیدمی که شخصی مناز میگذارد و جلام مرکبش را بدست گرفته
است ،و چون مرکب میخواهد حرکت کند آن مر او را بطرف خود میکشد ،شعبه
گفت :آن شخص أبو برزه اسلمی بود -آجنا شخصی از خوارج بود برایش گفت :یا هللا
کار این پری مرد را بساز [ و او را تباه و زیان بار گردان ] ،زمانیکه آن پری مرد از مناز
فارغ شد ،گفت :من حرف هایت را شنیدمی و مهانا من با رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم در شش غزوه ،یا هفت غزوه ویا هشت غزوه  ،حضور داشتم ،و گواه بر
آسانگریی وی بودم - ،یعنی دیده ام که چگونه او بر باالی مردم آسان میگرفت و
 . 27رواه أيب عاصم يف السنة ،وحسنه الشیخ ناصر يف التخریج.106 :

 . 28شهری در میان بصره و فارس ( ایران ).
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سخت منیگرفت -و این برامی هبرت است که با مرکب خویش برگردم نسبت به آنکه
بگذارم این حیوان به آخبور خویش برگردد ،و سپس شرایط زندگی بر من گران آید.
و اینگونه بود رویه و رفتار شان با بزرگان صحابه  ..در حالیکه ایشان سابقه
نصرت و جهاد با نبی صلی هللا علیه وسلم را داشتند  ..پس رفتار شان با کسانیکه غری
از صحابه هستند  ..و بزرگان و نیکان که بعداز صحابه آمدند  ..چگونه خواهد بود؟
 ..و این جرأت و جسارت و تکرب شان به شدیدترین وجه آن نسبت به رفتار شان با
صحابه و تابعی و بزرگان امت و علماء تا به امروز موجود میباشد  ..قسمیکه به هیچ
کسیکه با هواء و خواهشات و جهالت و غلوی شان خمالفت میکند احرتام منی گذارند
 ..هرچند آن شخص از بزرگان امت و هبرتینان سلف و از آئمه علم و فضلیت باشند
 ..و سابقه جهاد و ا بتالء در راه هللا را در کارنامه خویش داشته باشد  ..که با
کوچکرتین اختالف با ایشان  ..آنانرا به ظلم و فسق و کفر متهم میسازند  ..و القاب
جمرمان و گناهکاران  ..و گمراهان و خیانت گران و حرب با هللا و رسول را به ایشان
نسبت میدهند  ..عیاذاّ باهلل!

لیس
و در حدیثی از نبی صلی هللا علیه وسلم به اثبات رسیده است میفرمایدَ ( :
ِ
صغرینا ،و یَع ِرف لعاملنا ) .]29[.ترمجه :از امت من
یرحم َ
من أُميت َمن مل ُِجی َّل کبرینا ،و َ
نیست کسیکه بزرگ ما را احرتام و اکرام نکند ،و بر کوچک ما شفقت و مهربانی

نداشته باشد ،و حق عامل ما را نشناسد ،و میفرماید ( :أقیلوا ذوي اهلیئات عثراهتم

) .]30[.ترمجه :هرگاهكسیکه معروف به شرو تباهي نیست ،دچارلغزش یا مرتكب

 . 29رواه أمحد وغریه ،صحیح الرتغیب.16:
 . 30صحیح سنن أيب داود.4013:
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گناهی گردید ،یا مرد مطیع و نیكوكاري بود ،و برای اولی بارمرتكب خطا و گناه شد
او را مواخذه و جمازات نكنید.
َّشعب میگوید ( :صلّی زی ند بن ثابت علی جنازة ،فقربت الیه بغلتُه لریکبها ،فجاء ابن
ِ
عم رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ،
عباس ،فأخذ برکابه ،فقال زید :خ ّل عنه یا ابن ّ
ِ
بالعلماء و ال ُکرباء ،فقبَّل زید بن ثابت ی َده ،وقال:
فقال ابن عباس :هکذا أُمرنا أن نفعل
هکذا أُمرنا أن نفعل بأهل ِ
بیت نبینا صلی هللا علیه وسلم ).]31[.
َ
ترمجه :زید بن ثابت باالی جنازه ای مناز خواند ،سپس به قاطر خویش نزدیک شد
تا آنکه سوار آن شود ،آنگاه ابن عباس از راه رسید ،و رکاب قاطر زید بن ثابت را با
دست حمکم گرفت ،زید گفت :بگذار قاطر برود ای پسر عم رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم ،ابن عباس برایش گفت :بر ما دستور داده شده است که با علماء و بزرگان
خویش اینچنی عمل کنیم ،آنگاه زید بن ثابت دستان ابن عباس را بوسید و گفت:
اینچنی امر شده امی که با اهل بیت نبی صلی هللا علیه وسلم عمل کنیم.
پس این خوارج غالت و گردن کلفت چه هبره ای ازین اخالق بلند و رفیع و ناب
سلف صاحل دارند  ..و چه هبره ای ازین توجیهات نبی صلی هللا علیه وسلم دارند  ..که
در مورد بزرگان و اهل علم و فضلیت و در مورد حقوق ،احرتام و بزرگداشت و
گرامیداشت آنان بیان منوده است ..؟!
 .4خروج و قیام بر علیه زمامداران مسلمان و عادل :یکی از صفات و
خصوصیات منهج خوارج ،خروج و قیام بر علیه مسلمانان و زمامداران مسلمان شان
 ..و هرکس دیگری که با رأی و نير شان موافقت نباشد و آنچه میگویند نگوید
 . 31قال العراقي يف خترجیه لإلحیاء  :2/63أخرجه الطرباين ،و احلاکم ،و البیهقي ،قال احلاکم :صحیح اإلسناد علی شرط مسلم.
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است ،و مهچنان خروج علیه کسانیکه آنان را در گناه و خطاء و بدعت  ..و سوء ظن
و شک بر باالی مسلمانان میبینند  ..مهانطوریکه بر علیه عثمان ،علی و معاویه ..
رضی هللا عنهم أمجی خروج و قیام کردند  ..و بر باالی امت و فرزندان این امت مشری
و سالح را بکار بستند  ..و راه ایشان را قطع کردند و مالشان را ربودند و خودشان و
فرزندان شانرا بقتل رسانیدند  ..و چنی رفتار را با حکام و زمامداران بين أمیه و
عباسی ها و کسانی بعداز ایشان آمدند نیز اجنام دادند !...
و از نشانه های خوارج اینست که هرگاه مسلمانی حکومت و قضاوت و امور را
بدست گرید  ..قبل از آنکه وی به کار خویش بپردازد  ..او را به اسباب و الوازم کفر
مواجه ساخته  ..و تکفری میکنند ،و چون به کار خویش آغاز کند  ..ظامل تر از آن
باالی او واقع میشوند – تا آنکه اسباب و مقدمات خروج و رخیتاندن خون وی را هتیه
دیده باشند !..
مهچنان خوارج در هنگام حکم باالی چیزی التفات دقیق و الزم به مجیع جوانب و
اجزاء آن به خرج منی دهند  ...تا آنکه برعالوه جوانب شر آن جوانب خری آنرا نیز
مشاهده کنند  ..ویا آنکه بتوانند َتیزی میان مصاحل و مفاسد آن مورد قایل شوند  ...و
این انصاف و حقی است که ایشان آنرا منیشناسند  ،از مهی جهت آنرا رعایت نیز
منیکنند  ...بلکه توانائی آنرا ندارند  ..و فقط جواب شر و سلبی موجود در آن شیء
و امر را میبینند  ...و در مورد صاحبان آن امور جانب سلبی احکام را مرتب
میگردانند  ..تا آنکه زمینه خروج و قیام و رخیتاندن خون مسلمانان ( و تکفری شان )
بناحق برایشان مساعد گردد!
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 مسأله :موقف خوارج در قسمت خروج و قیام برعلیه حکام و زمامداران چهمیباشد ..؟
در خنست باید بگومی :زمامداران به صورت عموم به سه صنف و کتگوری تقسیم
میشوند :حاکم و زمامدار مسلمان و عادل  ...هرگاه کسی بر علیه این حاکم و
زمامدار خروج و قیام کند  ..و خبواهند او را عزل کند ویا بقتل برساند  ..الزم است تا
مهراه و در صف این زمامدار علیه ایشان و بغاوت شان جنگیده شود ،و با ایشان و
مهچنان کسانیکه مهراه شان است نباید کوچکرتین تسامح و رفق صورت گرید  ..و
درین حکم میان اهل علم هیچگونه اختالفی موجود منیباشد.
دوم :حاکم و زمامدار مسلمان ظامل ،که شدیداً مرتکب مستگری و ظلم میگردد ..

پس هرگاه علیه چنی زمامدار خروج و قیام صورت گرید  ..هبرت است حبال خودشان
گذاشته شوند  ..تا زمانیکه مسلمانان عوام از ظلم و شر و جتاوز و قتال شان در امان
باشند  ..و حرمات و مصاحل ایشانرا نقض نکرده باشند  ..و اگر چنی کردند آنگاه
کشنت و جنگیدن با ایشان الزم بوده تا آنکه به عقب برگردانده شوند.
مهانطوریکه از علی بن أبی طالب رضی هللا عنه روایت است که میگوید :اگر ایشان

– یعنی خوارج – با امام عادلی خمالفت منایند ،با ایشان جبنگید و ایشانرا بکشید ،و
اگر با امام ظامل به خمالفت پرداختند ،با ایشان جننگید و ایشانرا نکشید ،زیرا درینصورت

ایشان حرفی دارند -یعنی :تأویل دارند! [.]32

سوم :حاکم و زمامدار کافر و مرتد؛ که کفر و ارتداد و عداوت و دمشنی اش با
شریعت و مسلمانان صریح و آشکار است  ..آنگاه بر مجیع مسلمانان جدا از خوارج
 . 32إن خالفوا إماماً عدالً فقاتلوهم ،و إن خالفوا إماماً جائراً ،فال تقاتلوهم ،فإن هلم مقاالً  .اي تأویالً! – قال ابن حجر يف الفتح
 :21/321إسناده صحیح.
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و جتمعات شان الزم است که علیه وی خروج و قیام کنند  ..و ایشان درین کسانی
هستند که شعار و بریق  ..اصول و ارزش ها و مبانی شان و خباطر امری که قیام و
خروج کرده اند مستقل و ممییز و جدا از اصول و ارزشهای خوارج میباشد  ..پس
هرگاه با چنی حالتی مسلمان مواجه گردد الزماً باید مهراه با ایشان علیه حاکم و
زمامداران کافر و مرتد به پا خیزند و به قتال بپردازند  ..اما باید قواعد و ارزش ها و
احکام شرعی که دفع مفسده و ضرر بزرگ ،با ضرر و مفسده کوچک و کم را توصیه
میکند در نير داشته باشند و رعایت کنند  ..وهللا أعلم.
 .1غدر ،عدم وفاء به عهد  ..استخفاف به وعده ها و خیانت در امانات از
خصلت ها و صفات دیگر خوارج میباشد؛ طوریکه حرمت معاهدات و پیمان ها و
قرار دادها را رعایت منیکنند  ..بناً غدر و پیمان شکنی از خصوصیات برجسته و
صفات پیوسته و چسپیده به ایشان میباشد  ..و مهگام با پیمان شکنی  ..قتل و
خونریزی نیز میکنند  ..و حمرمات و ارزش های شرعی را زیر پا میگذارند  ..و تنها به
آن امانات و حمرمات و پیمان ها و عهود ارج میگذارند که نزد خودشان التزام به آن و
رعایت آن الزم دیده میشود!
ضو َن عه َد َِّ
َّ ِ
اللُ بِ ِه
الل ِمن بَع ِد ِمیثَاقِ ِه َویَقطَعُو َن َما أ ََم َر َّ
ین یَن ُق ُ َ
هللا متعال میفرماید[ :الذ َ
ض أُولَئِ َ هم اخلَ ِ
وص َل َویُف ِس ُدو َن ِيف األَر ِ
اس ُرو َن] ،البقرة .10/ترمجه :کسانیکه
أَن یُ َ
ُُ
پیمان هللا را  ،پس از انعقاد و حمکم ساخنت آن می شکنند ،و آنچه را که هللا دستور
داده بر قرار سازند ،قطع منوده و در روی زمی فساد میکنند ،اینها زیانکارانند.
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از مصعب بن سعد بن أيب وقاص روایت است که میگوید :از پدرم در مورد مراد
این آیت پرسیدم ،گفت :آنان حروریه اند ،یعنی :خوارج.
و سعد بن أبی وقاص به هللا قسم یاد میکرد و میگفت ( :وهللا الذي ال إله إال هو

إهنم احلروریة ) .]33[.ترمجه :به هللا ایکه جز او هیج اله و معبود دیگر نیست ،ایشان
حروریه هستند.
و از نشانه های شان درینمورد اینست که شدیداً پابندی خویش را به احرتام و
رعایت پیمان و عهود نشان میدهند ،و طوری وامنود مینمایند که هرگز عهد و پیمانی را
نقض منی کنند و منیشکنند  ..و خیانت روا منی دارند ،و آنرا نقص در دین و مروؤت و
مردانگی  ..و مهفکری و یاری رسانی با کافران  ..میشمارند  ..در حالیکه مهه ای این
موارد با کار کردها و کوشش ها و مطالبات و ظاهر حال شان که در آن قرار دارند و
پیمان شکنی که آنرا اجنام میدهند  ..در تعارض میباشد  ..أعاذنا هللا من شرهم ،و سوء
أخالقهم!
و در حدیث از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میگوید ( :إن الغادر
یُنصب له لواءن یوم القیامة ،فیُقال :هذه غدرة فالن بن فالن ) .متفق علیه.

ترمجه :برای هر عهد شکن در روز قیامت بریقی نصب میشود ،و گفته میشود این

عالمت عهد شکنی فالن پسر فالن است.

 . 33أنير تفسری القرطب لآلیة الکرمیة الورد ذکرها أعاله .و حروریة :خوارج را میگوید :زیرا اولی بار خوارج در منقطه حروراء مجع شده و
از مهانا بریون شدند از مهی جهت بعضی ها ایشانرا حروریه میگویند ( .مرتجم ).
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و میفرماید ( :من ّأمن رجالً علی دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ،وإن کان املقتول

کافراً ) .]34[.ترمجه :کسیکه خباطر حفظ خون و جان خویش پناه خبواهد اما آن
شخص او را بکشد ،من از آن قاتل بیزار هستم هرچند مقتول کافری باشد .و

میفرماید ( :من قتل نفساً معاهدة بغری حلها ،حرم هللا علیه اجلنة أن یشم رُیها ).]35[.
ترمجه :هرکسیکه فرد معاهدی را بناحق بکشد ،هللا حتی بوی جنت را بروی حرام

میگرداند.

اطمأن الرجل إلی الرجل ،مث قتله بعد ما اطمأ ّن إلیه ،نُ ِ
َّ
صب له یوم
و میفرماید ( :إذا
ُ

القیامة لواء غدر ) .]36[.هرگاه فردی برای فرد دیگر امان داد سپس بعد از امان او را
بقتل رسانید ،در روز قیامت بر وی بریق عهد شکنی و غدر نصب میشود.
 .6استناد و پریوی از تشاهبات دین :طوریکه حمکمات را ترک گفته به دنبال
متشاهبات مریوند و در اطراف آن میچرخند ( و َتام احکام را از مهان یک حکم قیاس
میکنند ) ،و به حبث و گفتگو و جدال میپردازند ،در حالیکه آن متشابه را بد تفسری و
تأویل کرده اند ،و ( نير به جهل و نقصان در علوم شرعی ) در فهم آن خطاء کرده
اند و حمکمات زیادی را بسبب آن رد منوده و نادیده گرفته اند  ...و آن متشابه را
حکمی بر باالی حمکم قرار داده اند  ..در حالیکه حمکم بر متشابه راجح است.

 . 34رواه النسائي و غریه ،السلسلة الصحیحة.440:
 . 35صحیح سنن النسائي.4413 :

 . 36رواه احلاکم ،صحیح اجلامع .310 :وغریه نصوص زیاد شرعی دیگر که دال بر حترمی و ذم پیمان شکنی و غدر میباشد  ..و بیانگر
آنست که عاقبت أمان و رعایت عهد  ،امان و رعایت عهد است ،و عاقبت غدر و پیمان شکنی  ،غدر و پیمان شکنی  ..و این مسأله را
کمی با تفصیل بیشرت در کتاب خویش ( االستحالل ) به حبث و بررسی گرفته امی.
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و از متشاهبات به دو دلیل پریوی میکنند :از جهت فهم و اتباع نص شرعی؛
طوریکه از متشابه پریوی میکنند تا آنکه هرگونه حکم را خود خبواهند با استفاده از
مهان نص شرعی متشابه بر باالی اشیاء و اشخاص محل کنند ،مهانطوریکه فهم شان از
واقع حال نص و حکم و آن موردی که نص را باالی آن مرتب میگردانند نیز متشابه

میباشد[ ..] 37طوریکه از آن نص و مورد معانی و تفاسری متعدد وجود میداشته باشد؛
و حکم و مورد روشن و صریح منی باشد  ..پس نص متشابه را پریوی میکنند  ..و
باال ی موارد و وقائع متشابه محل میکنند  ..و آنگاهست که شدت و غليت شان و
خطاء و اشتباهات شان و ظلم و شر شان مضاعف و دوچندان میشود.
و به استدالل های خطاء میپردازند  ..و برداشت شان از وقائع و موارد خطاء و
نادرست میباشد  ...و بعداز آن از خود راضی گشته و چنی میپدارند که چه نیکو اجنام
داده اند و خود را مهواره برحق میدانند!
مهانطوریکه از ابن عمر روایت است که میگوید ( :إهنم انطلقوا إلی آیات نزلت يف
الکفار ،فحملوها علی املؤمنی ) .البخاری .ترمجه :اینها آیاتی را که در مورد کفار نازل
شده است بر باالی مؤمنان محل میکنند .و سپس احکام کفر را بر باالی آهنا جاری
میکنند!

ِ
ِ
ات ُه َّن أ ُُّم
ات ُحم َك َم ن
اب ِمنهُ آیَ ن
هللا متعال میفرمایدُ [ :ه َو الَّذي أَن َز َل َعلَی َ الكتَ َ
ات فَأ ََّما الَّ ِذین ِيف قُلُوهبِِم َزی نغ فَ یتَّبِعو َن ما تَ َ ِ ِ
ال ِكتَ ِ
اء ال ِفت نَ ِة
ش ِاهبَ ن
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
َ ُ َ
شابَ َه منهُ ابتغَ َ
َ
ِ
اء تَأ ِویلِ ِه] ،آل عمران .0/ترمجه :او ذاتی است که کتاب ( قرآن ) را بر تو نازل
َوابتغَ َ
کرد ،خبشی از آن ،آیات حمکم ( صریح و روشن ) است ،که آهنا اساس کتاب است،

و ( خبش ) دیگر متشاهبات است ( آن آیاتی که درنگاه اول معانی و احتماالت خمتلفی
 . 37یعنی نص متشابه را باالی مورد متشابه محل میکنند.
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دارد و قابل تأویل است ،ولی با رجوع به آیات حمکم تفسری و معانی آن روشن میگردد
) .اما کسانی که در دهلایشان کژی و احنراف است ،برای فتنه جوئی ( و گمراه کردن
مردم ) و خباطر تأویل آن ( به دخلواه خود ) از متشابه آن پریوی میکنند.
ابن کثری در تفسری این آیت میگوید :أبی امامه الباهلی از نبی صلی هللا علیه وسلم
َّ ِ
ین ِيف
روایت میکند که نبی صلی هللا علیه وسلم در مورد این قول هللا متعال[ :فَأ ََّما الذ َ
شابَ َه ِمنهُ]؛ گفت :آنان خوارج هستند.ا-ه.
قُلُوهبِِم َزی نغ فَ یَتَّبِعُو َن َما تَ َ
و از ابن عباس روایت است که روزی نزدش از خوارج یاد آوری شد ،و از قراءت
قرآن توسط خوارج ذکر بعمل آمد ،او گفت ( :یؤمنون ِبحکمه ،و یهلکون عند

متشاهبه ) .]38[.ترمجه :در حمکمات آن در امان میمانند ،اما در متشاهبات آن هالک
میگردند.

و از علی رضی هللا عنه روایت است که از وی در مورد این آیت پرسیده شد[ :قُل
ِ ِ
ین أَع َم ًاال]،الکهف .203/ترمجه :بگو :آیا مشا را به زیان کارترین (
س ِر َ
َهل نُنَبّئُ ُكم باألَخ َ
مردم ) در کارها  ،خرب دهیم .او گفت :گمان منی کنم جز اینکه خوارج نیز از میان

مهی مردمان میباشند.]39[.

و از مجله مهی استدالهلای خطاء و متشابه و ظلم و از حد گذری شان بود که
حکم قتل و ارتداد را باالی علی رضی هللا عنه و سایر مؤمنی که مهراه با ایشان بود
مرتب کردند ،و گفتند :علی مردان را در عوض امر و دستور هللا عزوجل ح ّکم قرار
دارده است ،در حالیکه هللا متعال میگوید[ :إِ ِن احلكم إَِّال َِِّ
لل]،یوسف .40/ترمجه:
ُ ُ

 . 38قال ابن حجر يف الفتح  :21/323إسناده صحیح.
 . 39فتح القدیر ،للشوکاين.3/440 :
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فرمانروائی ( و داوری ) تنها از آن هللا است .پس مردان و اشخاص چه جایگاهی
دارند در حالیکه حکم و قول هللا عزوجل درینجا موجود باشد؟
و ثانیاً :گفتند :علی رضی هللا عنه با معاویه و افرادی از صحابه که با او بودند
جنگید ،اما هرگز کنیز نگرفت ،و اموال شان را به غنیمت نگرفت ،اگر آنان مؤمن
بودند پس چرا با ایشان جنگید ،و اگر مؤمن نبودند چرا اموال شان را به غنیمت
نگرفت و ازیشان کنیز و برده نگرفت.
ثالثاً :گفتند :او – یعنی علی – از باالی نامش لفظ امری املؤمنی را دور کرده

است ( ،یعنی در هنگام قرار داد صلح با معاویه و اهل شام صرفاً علی بن أبی طالب

نوشته بودند )  ،پس اگر او امری املؤمنی نیست الزماً امری الکافرین است!

و زمانیکه ابن عباس رضی هللا عنه این اقوالشان را شنید ،ایشانرا در مناظره مشهور

تارخیی اش با خوارج دعوت منود ،و برایشان گفت :در مورد قولتان مبنی بر ّحکم قرار
دادن مردان به عوض امر و دستور هللا عزوجل باید بگومی ،من دانا ترین مشا نسبت به

کتاب هللا عزوجل هستم و هرگاه شبهات مشا را پاسخ گفتم باز میگردید؟ گفتند :بلی،
پس گفت :مهانا هللا عزوجل ُحکم را از خویش برای مردان در ربع درهم که مقدار
ناچیزی میباشد حمول و منتقل منوده است ،سپس این آیت را تالوت کرد[ :یَا أَیُّ َها
َّ ِ
الصی َد َوأَن تُم ُح ُرنم َوَمن قَ تَ لَهُ ِمن ُكم ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزاءن ِمث ُل َما قَ تَ َل ِم َن
آمنُوا َال تَقتُ لُوا َّ
ین َ
الذ َ
َّع ِم َُی ُك ُم بِ ِه ذَ َوا َعد ٍل ِمن ُكم...الی آخر األیة] ،املائدة .11/ترمجه :ای کسانیکه امیان
الن َ
آورده اید! در حال احرام شکار را نکشید ،و هرکس از مشا به عمد آن را بکشد ،باید
کفاره ای مهانند آن از چهارپایان بدهد ( ،بشرطی ) که دو نفر عادل از مشا ( برابر
بودن ) آنرا تصدیق کنند .و مهچنان در مورد زوج و زوجه میفرمایدَ [ :وإِن ِخفتُم ِش َقا َق
بَینِ ِه َما فَاب َعثُوا َح َك ًما ِمن أَه ِل ِه َو َح َك ًما ِمن أَهلِ َها...الی آخر األیه] ،النساء .31/ترمجه:
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واگر از اختالف و جدائی میان آن دو ( زن و شوهر ) بیم داشتید ،پس داوری را از
خانواده شوهر و داوری را از خانواده زن ( تعیی کنید و ) بفرستید.
پس حاال مشا بگوید که َحکم قرار دادن مردان در مورد اصالح و رفع اختالف و

جلوگریی از رخیتاندن خون مسلمانان هبرت است ،یا در مورد چند درهم ناچیز و یا حل
اختالف میان زن و شوهر؟ و کدام یکی را افضل و هبرت می بینید؟ گفتند :آن یکی را (
که جلوگریی از خونریزی میان مسلمانان میکند ) ،سپس ابن عباس گفت :آیا ازین قول
خویش بازگشتید؟ گفتند :بلی .ابن عباس گفت :در مورد قول دوم تان که میگوید :علی
جنگید اما نه کنیز و برده گرفت و نه هم غنیمت ،آیا حاضر بودید که مادرتان عائشه را
به کنیزی بگرید؟ و به هللا سوگند اگر چنی بگوید :که او مادر ما نیست مهانا از اسالم
بریون شده اید ،و اگر به کنیزی گرفنت او حالل بدانید بازهم از اسالم خارج شده اید،
َّب أَو َل
و حاال مشا در میان دو گمراهی قرار گرفته اید ،مهانا هللا عزوجل میفرماید[ :النِ ُّ
بِالمؤِمنِ ِ
ِ
اجهُ أ َُّم َهاتُ ُهم]،األحزاب .6/ترمجه :پیامرب نسبت به مؤمنان از
ُ َ
ی من أَن ُفس ِهم َوأَزَو ُ
خودشان سزاوارتر است ،و مهسران او مادران آهنا هستند .پس اگر بگوید :که او مادر
ما نیست از اسالم خارج شده اید .سپس گفت :آیا ازین قولتان نیز بازگشتید ؟ گفتند:
بلی :گفت :و در مورد سخن سوم مشا که میگوید :علی لفظ امری املؤمنی را از باالی
نامش دور کرد پس او امری الکافرین است ،برای مشا دلیلی میآورمی که [ که قناعت مشا
حاصل شود ] و مشا در روز حدیبیه گواه برآن امر بودید و رضایت نشان داده بودید،
آن هنگامیکه نویسنده مشرکان أبوسفیان بن حرب و سهیل بن عمرو به علی گفتند :ای
علی لفظ رسول هللا را از مقابل نام حممد صلی هللا علیه وسلم پاک کن ،اگر ما
میدانستیم که تو نبی و فرستاده ای هللا هستی هرگز با تو منی جنگیدمی ،و آنگاه رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم گفت :یا هللا تو میدانی که من فرستاده ای تو هستم ،و سپس
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برای علی گفت :لفظ رسول هللا را پاک کن ،و حممد بن عبدهللا بنویس؛ و به هللا سوگند
که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به مراتب نسبت به علی هبرتین مردمان بود ،اما اسم
رسول هللا را از مقابل نامش دور کرد ،پس با شنیدن این استدالل ابن عباس در حدود

دوهزار تن از خوارج بازگشتند اما بقیه به جنگ پرداختند و مهه کشته شدند.]40[.

 .0تعمق و زیاده روی و تشدد و غلو در دین :تا درجه ای که هیچ صاحل و
زاهدی عبادت خویش را با عبادت آهنا قیاس منیتواند ،مهانطوریکه وصف شان در
احادیث آمده است و قبالً مهه را تذکر دادمی ،طوریکه میآید ( :یتعمقون يف الدین ..
لیس قراءتکم إلی قراءهتم بشيء ،وال صالتکم إلی صالهتم بشيء ،وال صیامکم إلی

صیامهم بشيء  ..وال ترون جهادکم مع جهادهم شیئاً  .) ..ترمجه :در دین چنان غلو و
تشدد میکنند  ..که قراءت و مناز و روزه و جهاد مشا در مقابل قراءت و مناز و روز و
جهاد آهنا هیچ معلوم میشود.
و هنگامیکه ابن عباس برای مناظره نزد شان رفت :چون بر ایشان وارد گردید
گفت :من مانند این قوم هیچ قومی را ندیده ام که به این کثرت کوشش کنند ،پیشانی
هایشان از بس سجده زیاد التهاب بسته است ،و دستهایشان به مانند شرتان از هم
دریده و تاریک و داغ داغ و سفت و سخت شده است[ ،]41و لباس های شسته

شده ای برتن دارند ،و چهره های شان از بیخوابی و شب زنده داری دگرگون و متغری

 . 40قال الوادعي يف کتابه صحیح دالئل النبوة :سنده حسن.

41
قر» معادل و مرتادف با «ثفن» میباشد که کنایه از کثرت و طول سجده بروی خاک میباشد،که داغ ها و دریده گی ها و سختی در
«.بَ َ

کف دست و اطراف دست پیدا میشود ،از مهی جهت برای رئیس خوارج ( عبدهللا بن وهب ) ذو الثفنات میگفتند /النهایة إلین اثری (

مرتجم ).
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شده است ،چون بر ایشان سالم کردم گفتند :خوش آمدی ای ابن عباس[ ،]42چه
چیزی ترا به این جا کشانیده است  ...اخل.
و این امر از صفات برجسته ای شان است که حتی در حق صحابه و تابعی و
بزرگان و علمای صحابه بی احرتامی و استخفاف میکردند ،در حالیکه شخص به
حریت میماند که چگونه با قومی جبنگند در حالیکه به تعمق در دین و کثرت عبادت
شناخته میشوند!
و علی رضی هللا عنه برایشان گفت :هرجائی که میخواهید باشید و زیست کنید ،اما
بدانید که بی ما و مشا یک عهدی از جانب هللا وجود دارد و آن اینکه هیچ خونی را
بناحق و حرام نریزانید ،و راه مردم را قطع نکنید ( قطاع الطریقی نکنید ) ،و بر باالی
کسی ظلم روا ندارید ،و اگر چنی اجنام دادید بدانید که جنگ میان ما و مشا قائم
گردیده است.
و در حدیث از مسلم بن أيب بکرة و او از پدرش روایت میکند که گفت ( :أن
مر برجل ساجد وهو منطلق إلی الصالة ،فلما قضی الصالة
النب صلی هللا علیه وسلم ّ

و رجع إلیه و هو ساجد! قال النب صلی هللا علیه وسلم :من یقتل هذا؟ فقام رجل
فحسر عن ذراعیه ،و اخرتط سیفه و ه ّذه ،مث قال :یا نب هللا ،بأيب أنت و أمي کیف
َ
أقتل رجالً ساجداً ،یشهد أن ال إله إال هللا ،و أنک حممد عبده و رسوله؟! فقال رسول
هللا صلی هللا علیه وسلم :من یقتل هذا؟ فقام رجل فقال :أنا ،فحسر عن ذراعیه ،و
اخرتط سیفه حتی رعدت یده ،فقال :یا رسول هللا کیف أقتل رجالً ساجداً ،یشهد أن ال

 . 42پس نگاه کنید :زمانیکه ابن عباس رضی هللا عنه به ایشان سالم کرد ،سالم و حتیت اسالم ( یعنی :السالم علیکم ورمحة هللا ) برایشان
گفت ،اما ایشان به او را به عبارت ( خوش آمدی ) پاسخ دادند ،به اعتبار اینکه او کافر بوده و رد سالم و پاسخ اسالمی سالم به وی
جواز ندارد ،و از نواده های این خوارج امروز نیز با مسلمانان چنی عمل و رفتار میکنند!

43

إله إال هللا ،أنک حممد عبده و رسوله؟! فقال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم :أما والذي

نفسي بیده ،لو قتلتموه لکان أول فتنة و آخرها ).]43[.

ترمجه :نبی صلی هللا علیه وسلم بر شخصیکه در سجده بود و مناز میخواند
گذشت ،زمانیکه نبی صلی هللا علیه وسلم از مناز خویش فارغ شد و برگشت دید که
آنشخص مهانطور در سجده است! نبی صلی هللا علیه وسلم گفت :چه کسی این
شخص را میکشد؟ سپس شخصی بلند شد و مششریش را برداشت ،اما گفت :ای نبی
هللا پدر و مادرم فدایت باد ! چگونه شخصی را بکشم در حالیکه وی در سجده قرار
دارد ،و به یگانگی هللا و نبوت و رسالت تو شهادت میدهد؟! رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم گفت :چه کسی این شخص را میکشد؟ فردی بلند شد و گفت :من ،و مششریش
را از غالف بریون کرد ،سپس گفت :یا رسول هللا چگونه شخصی را که در سجده قرار
دارد بکشم ،در حالیکه او به ال إله إال هللا و حممد رسول هللا شهادت میدهد ،سپس
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم گفت :اما به ذاتی که جامن در دست اوست سوگند که
اگر او را میکشتید اولی و آخرین فتنه میبود.
و اکثریت کسانیکه مفتون و شیفته و دلباخته ای منهج خوارج میباشد ،نوجوانان
مسلمان هستند ،و به مهی دلیل نیز دیده میشود که ایشان در دین به تعمق و شدت و
غلو میپردازند ،و در عبادات زیاده روری میکنند ! ..
و در حدیث از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میفرماید ( :إیّاکم و الغلو

يف الدین ،فإمنا هلک من کان قبلکم بالغلو يف الدین ).]44[.ترمجه :آگاه باشید و
اجتناب کنید از غلو و شدت در دین ،زیرا مهانا کسانیکه قبل از مشا بودند بسبب غلو
 . 43رواه أمحد ،و الطرباين ،و ابن أيب عاصم يف السنة ،و صححه الشیخ ناصر يف التخریخ.
 . 44رواه أمحد وغریه ،السلسلة الصحیحة.2123:
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و شدت در دینشان به هالکت رسیدند .و غلو در دین ،هر آن قول و عمل و
اعتقادی است که از حد مشروع در دین مازاد بوده و در نصوص کتاب و سنت وارد
نیآمده باشد.
و میفرماید ( :إ ّن الدین یسر ،ولن یشا ّد الدین أحد إال غلبَه ) .البخاری.

ترمجه :بیگمان دین هللا آسان است ،و هیچ فردی در دین غلو و سختگریی منی

کند جز اینکه دین بر وی غالب می آید [ یعنی :از دین خارج میگردد و هالک
میشود ].
ابن حجر در الفتح  220/2میگوید :مشاده ( سختگری ) با تشدید مهانا مغالبه (
غلبه یافنت ) است ،و معنی آن نیز اینست که  :هرکسیکه در دین و اعمال دینی تعمق
یا غلو میکند و رفق و آسانگریی را ترک میکند ،جز این نیست که ناتوان میشود و
دین بر باالی وی غالب میآید .ا-ه.
و میفرماید ( :علی ُکم هدیا ِ
قاصداً[ ،]45فإنه من یغالب هذا الدین یغلبُه ).]46[.
ترمجه :برمشاست پریوی از هدایت میانه روانه ،زیرا هر آنکه درین دین غلو کند دین بر

او غلبه مینماید.

ب ال ِرفق يف األمر ُکله ) .البخاری.
و میفرماید ( :إن هللا رفیق ُُی ُ

ترمجه :مهانا هللا رفیق است ،و رفق [ آسانگریی ] را در َتام امور دوست میدارد ،و

میفرماید ( :إن الرفق ال یکون يف شيء إال زانه وال ینزع من شيء إال شانه ) .مسلم.
ترمجه :مهانا در هر چیزیکه رفق باشد آنرا میآراید ،و نیک میسازد ،و از هر چیزی که
رفق و نرمی کشیده شود عیب ناک و زشت میگردد.
 . 45یعنی راه و منهج معتدل و وسطی بدون افراط و تفریط.

 . 46رواه ابن أيب عاصم يف السنة ،و صححه الشیخ ناصر يف التخریج ،11:و مراد از لفظ «یُغالب» یعنی :توصل به تشدد و سختگریی ..
و کناره رفنت از رفق و اعتدال  ..تا جائیکه از رخصت های شرعی در جاهایکه الزم و سزاوار است استفاده منیکند.
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ُیب الرفق ،یعطي علی الرفق ما ال یعطي علی العنف ،و
و میفرماید ( :إن هللا رفیق ُ

ما ال یعطي علی ما سواهُ ) .مسلم .ترمجه :مهانا هللا رفیق است  ،لطف و نرمی و
آسانگریی را دوست میدارد ،و بر رفق و نرمی میدهد چیزی را که به عنف و شدت و
سختی منیدهد ،و آنچه را برفق و نرمی میدهد که جز بر رفق بر هیچ چیزی منیدهد.
و میفرماید ( :من ُُیرم الرفق ُُی ِرم اخلری ) .مسلم .ترمجه :کسیکه از رفق و نرمی

حمروم گردید مهانا از خری و نیکی حمروم گردیده است.

 .2صفات شخصی و فرعی خوارج :طوریکه خوارج دارای بعضی صفات و
خصوصیات شخصی وطبیعی میباشند ،مانند:
أ .اکثریت خوارج کم سن و سال هستند ،از مهی جهت جهل دریشان غلبه دارد،
تا جائیکه اطراف و صفوف شان از علماء و راسخون در دین خالی میباشد  ..و این
امر مستفاد قول نبی صلی هللا علیه وسلم است که میفرماید ( :أحداث األسنان ) و
میفرماید ( :یقرأون القرآن بألسنتهم ال یعدو تراقیهم ) ،و میفرماید ( :یقرأون القرآن،
ُیسبون أنه هلم و هو علیهم ) و این مهه بدلیل عدم فهم  ..و عمل به مقتضای نصوص
میباشد!
و مهچنان این نصوص داللت به هالکت ایشان با متشاهبات قرآن نیز دارد  ..در
حالیکه ایشان کسانی هستند که بد اجنام میدهند ،در حالیکه میپدارند چه نیکو اجنام
داده اند  ..و مهینطور آیاتی را که در حق کافران نازل شده است آنرا بر باالی
مسلمانان و مؤمنی محل میکنند  ..و این صرفاً کار جاهالن و نافهمان بوده میتواند!
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ب .غالباً سفیه و امحق میباشند ،طوریکه عاقبت کار های خویش را منی سنجند ..

و بعید نیست که از اعمال و کار های که کرده اند بزودی پشیمان میشوند و زیان

میبینند  ..مهانطوریکه برای اجنام یک عمل و بیان یک قول قبل از اثبات و به کرسی
نشاندن آن خیلی عجله میکنند  ..از مهی حلاظ از رخیتاندن خون مردمان و مسلمانان
بناحق و به ظن و شبهات هرگز احساس شرم و گناه منی کنند  ..و مهچی در سایر
گناهان ( و بدعت های ) که مرتکب میشوند  ..و این امر نیز مستفاد از قول نبی
صلی هللا علیه وسلم میباشد که در وصف ایشان میفرماید ( :سفهاء األحالم ) و سفیه
کسی است که عواقب اعمال خویش را حماسبه نکرده و منی سنجد!
ج .جسارت و گستاخی ،و بی ادبی و خویش برتر بینی  ..و این صفت شان از
جرأت و جسارت شان بر ( باالی نبی صلی هللا علیه وسلم و ) بزرگان امت و صحابه،
و کسانیکه به نیکی ازیشان پریوی کرده اند  ...ثابت میباشد مهانطوریکه قبالً نیز یاد
آوری کردمی.
د .تکرب و مکابره و بزرگ منشی و نپذیرفنت حق ،و کوچک مشردن و حتقری مردم

 ..و عناد و سرکشی از حق و جدال بر باطل[ .. ]47و این امر نیز از جنگیدن شان
بر اساس منهج باطل شان تا هنگام مرگ شان ثابت میباشد  ..علی رغم آنکه قیام
حجت نیز بر باالیشان صورت گرفته باشد!

 . 47طوریکه در حدیث میاید ( :الکرب بطر احلق و غمط الناس )  .مسلم .ترمجه :تکرب آنست که حق را نپذیری ( و به آن عمل نکی ) و مردم
را کوچک و حقری بشماری ( .مرتجم ).
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این بعضی از مشخصات و صفات ذاتی و شخصی خوارج میباشد  ..که بیان
کردمی ،پس ای خواننده! خود را از اتصاف به این صفات و گرفنت این خصائل نگهدار
 ..و اگر خود را عاری ازین خصائص و صفات یافتی پس هللا را محد و ستایش کن ....
و اگر در خویش َتام این صفات و خصایل را یافتی که قبالً از آن تذکر بعمل آوردمی
 ..پس بدان که تو خارجی مطلق هستی  ..و سگی از سگهای آتش جهنم میباشی ،در

صورتیکه از آنچه برآن قرار داری توبه و رجوع نکنی  ..هرچند بزبان خویش به هزار
مراتبه خویش را اهل سنت و مجاعت خطاب کنی و باالی خویش اهل سنت و مجاعت
بودن را گمان منای  ..زیرا ( گاهی زمان میگوید اما عمل و ظاهر حال شخص آنرا
تکذیب میکند ) و اعتبار واقع حال شخص دارد نه ظن و گمان و ادعای زبان او  ..و
اگر در وجود ات خصلتی ازین خصایل باشد  ..پس در تو خصلتی از خصایل و
صفتی از صفات خوارج موجود است ،اما باز هم ما چنی فرد را از مجله اهل سنت و
مجاعت میدانیم ،اما برجستگی ای که از برجستگی های خوارج در وجودش است آنرا
نیز نشاندهی میکنیم  ..و میگومی که در وجودت این خصلتی از خصایل خوارج موجود
است  ..و آنگاه بر اوست که به عالج و دور سازی آن خصلت از خویش بپردازد،
قبل از آنکه ضخیم و متورم گردد و در وجودش انکشاف مناید  ..و این امر ممکن
میباشد  ..و بدان که اینکار هبرتین راه جهت رهائی یافنت از حصول سائر صفات و
خصایل خوارج و دیگر اهل بدعت و هواء میباشد  ..أعاذنا هللا  ..اللهم آمی.
حاال اگر گفته شود :چگونه شخص میتواند خود را از واقع شدن در صفات خوارج
 ..و مشاهبت با ایشان دور و در امان دارد ؟
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در جواب میگومی :اوالً :التزام به کتاب و سنت؛ به فهم بزرگان امت از صحابه و

تابعی و کسانیکه به نیکی ازیشان پریوی کرده اند  ..مهانطوریکه در حدیث میآید( :

إين قد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً :کتاب هللا ،و سنة نبیه ).]48[.

ترمجه :من بعداز خویش در میان مشا چیزی را ترک منوده ام ،که اگر به آن متمسک

گردید هرگز گمراه منیشود ،کتاب هللا  ،و سنت نبی او صلی هللا علیه وسلم.
و میفرماید( :فإنه من یعش منكم بعدي فسریی اختالف كثریا ،فعلیكم بسنيت و سنة
اخللفاء املهدین الراشدینَ ،تسكوا هبا و عضوا علیها بالنواجذ ،و أیاكم و حمدثاث
األمور ،فإن كل حمدثة بدعة و كل بدعة ضاللة ).]49[.
ترمجه :زود است مردمان كه بعد از من زندگی میكنند اختالفات زیادی را خواهند
دید  ،پس بر مشا ( و آنان است ) كه از سنت من و سنت خلفای هدایت و راشده
پریوی كرده و به آن متمس شوند و با دندان های خویش آنرا حمكم گریید ،و از امور
نو پیدا و اخرتاع شده بر حذر باشید ،زیرا هر امر نوپیدا بدعت و هر بدعت ضاللت و
گمراهی است.
ثانیاً :مالزمت با دوستان و هم صحبتان صاحل و نیک؛ آنانکه بدون افراط و تفریط
بر منهج أهل سنت و مجاعت قرار دارند  ..و اعتزال و دوری از جمالست و نشست و
ِ
ساحب ) ،
برخاست با اهل بدعت و هواء  ..زیرا مهانطوریکه گفته میشود ( :الصاحب َ
دوست و رفیق گرینده است ،یا ترا برباد میکند یا اینکه جنات میدهد؛ مهانطوریکه در

 . 48صحیح الرتغیب.40:

 . 49صحیح سنن أيب داود.4600:
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مثل اجللیس الصالِح
حدیث از نبی صلی هللا علیه وسلم روایت است که میفرمایدُ ( :
ِ
ِ
ونافخ الكری؛ فحامل املس َّإما أن ُُی ِذیَ َ  ،وإما أن
كحامل املس
واجللیس السوء؛
ِ

بتاع منه ،وإما أن جت َد منه رُیاً طیبةً،
ونافخ الك ِری؛ إما أن ُُی ِر َق ثیاب َ  ،وإما أن جت َد رُیاً
ُ
تُ َ

خبیث ًة »[ .]50ترمجه :مثال دوست و هم صحبت خوب و بد مانند كسى است كه
مش را محل مناید و یا كوره آتش را بدمد ،كسى كه مش را محل مىكند یا مقدارى
از آن را به مشا هدیه مىدهد ،یا از او خریدارى مىمنایید ،یا از بوى خوش آن هبره مند

مىشویدّ ،اما كسى كه كوره آتش را مىدمد یا لباس مشا را مىسوزاند ،یا بوى بد آن
مشا را اذیت مىكند.
و میفرماید ( :الرجل علی دین خلیله ،فلینير أحد من خیالِل ) .]51[.ترمجه:
شخص بر دین دوست خویش است ،پس متوجه باشید که با چه کسی دوستی میکنید.
و در اثری از عبدهللا بن مسعود روایت است که میگوید ( :من أحب أن یُك ِرم دینَه

اجلرب ).
فلیعتزل جمالسة أصحاب األهواء فإن جمالستهم ألصق من َ

ترمجه :هرکسیکه دوست دارد تا دین خویش را گرامی دارد پس باید از نشنت در

جمالس و مصاحبت أهل هواء و بدعت دوری کند ،زیرا نشنت و جمالست با آنان
چسپناک تر از لکه های سیاه در لباس سفید است[.]52

 .50متفق علیه.

 . 51رواه الرتمذی و غریه ،صحیح اجلامع.3141:

52
اجلرب :اعراب در عرف جرب لکه های سیاه در لباس سفید را میگویند ،طوریکه «اجلرباء» آمسان را میگویند :بدلیل آنکه ستاره گان
َ .

در آمسان سیاه و تاریک خال خال میدرخشند/جممل اللغة البن فارس .مرتجم.
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و از حسن بصری روایت است که میگوید( :ال ُجتالِس صاحب بدعة فإنه میرض
قلب » .ترمجه :با صاحبان بدعت نشست و برخاست نداشته باش زیرا قلب ترا مریض
میسازد.
و از موارد اعتزال و دوری و اجتناب از اهل هواء و بدعت  ..دوری و اجتناب از
شنیدن سخنان و خواندن کتاهبایشان میباشد  ..خاصتاً زمانیکه شخص در مرحله
ابتدائی حتصیل و طلب علم قرار داشته باشد ،که شدیداً در آن هنگام نیازمند منهج
حق و اعتقاد سامل است.
اما هرکسیکه أبا ورزید و زیر ناوه دان و فاضل آب ایشان نشست  ..و بعداز آن
گمان کرد که در امان خواهد ماند  ..بداند که در وهم و خیال قرار دارد ،و چیزی
میگوید که غری واقعی و غری عملی میباشد!
ثالثا :مالزمت علمای عامل به علم شان  ..و مراجعه نزد ایشان  ..خصوصاً آن
زمانیکه شبهات و احنرافات دیگران فکر و ذهن ات را مشغول بسازد  ..پس نزد
ایشان برو و از آنان سؤال کن ،تا آنکه شبه و احنراف که در قلبت اهل هواء و بدعت

انداخته اند رفع گردد ،مهانطوریکه هللا متعال میفرماید[ :فَاسأَلُوا أَه َل ال ِّذك ِر إِن ُكنتُم َال

تَعلَ ُمو َن] ،األنبیاء .0/ترمجه :پس ( ای مردم! ) اگر منی دانید از اهل ذکر [ قرآن و
ِ
ِ َّ ِ
الر ُس ِ
ول َوإِ َل أ ِ
ین
سنت ] بپرسید .و میفرمایدَ [ :ولَو َردُّوهُ إِ َل َّ
ُويل األَم ِر من ُهم لَ َعل َمهُ الذ َ
یَستَ نبِطُونَهُ ِمن ُهم]،النساء .23/ترمجه :در حالیکه اگر آن امر به پیامربان و صاحبان

امورشان [ بسبب علم و فقاهت و بصریت دارای قدرت تشخیص هستند ] باز می
گرداندند ،از حقیقت و درستی و نادرستی اش آگاه میشدند.
50

رابعاً :دعاء  ..و هرگز این دعاء را در هر عزم و قصد و اراده خویش ترک و
فراموش نکن ،اگر ترک منودی بدان که هالک شدی  ..و مهواره از هللا متعال هدایت و
امیان و سالمت خویش را خبواه  ..و مهچنان از شر فتنه های که از جوانب خمتلف رو
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ِمن
بسوی تو کرده اند ،زیراَ [ ..وَمن یَه ِد َّ
اللُ فَ ُه َو ال ُمهتَد َوَمن یُضلل فَ لَن َجت َد َهلُم أَولیَ َ
ُدونِِه]،اإلسراء .10ترمجه :وهر کسی را که هللا هدایت کند ،پس او هدایت یافته ی (
واقعی ) است ،و هرکسی را که گمراه سازد ،پس جز هللا ( سرپرستان ) و دوستانی برای
او خنواهی یافت.
و این مهه موارد به عنوان اسباب و لوازم تو را کمک خواهد کرد تا از وقوع در
شبهات خوارج و احنرافات شان  ..و سایر اهل بدعت و هواء در امان باشی  ..و هللا
أعلم.
و حاال اگر کسی بگوید :برای ما گروهای خوارج معاصر را نشان بده  ..و اسم
های شانرا و اسم مجاعات شانرا برمشار  ..تا آنکه ازیشان برحذر باشیم؟
میگومی :اسم ها و اسم گذاری ها زیاد هستند  ..و حبث ما در مورد جرح و تعدیل
فالن و عالن کس و مجاعت نیست  ..بلکه قصد و هدف ما از پرداخنت به این
موضوع بیان میزان و ترازوی است که خواننده گان بتوانند با استفاده از آن این اسم ها
و اسم گذاری ها را وزن کنند  ..و برابر است که این اسم گذاری های و اسم ها به هر
اسم و رمسی باشند و به هر شخص و شخصیتی تعلق داشته باشند و خود را به هر اسم
و نامی مسمی کرده باشند  ..و مهچنان بتواند تا خود را از چنی صفات و خصائل دور
نگهداشته و از صاحبان چنی صفات و خصایل جترید مناید  ..و مهینطور موقف و
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حالت خود را با این میزان وزن مناید که آن در وجودش خصلتی از این خصایل خوارج
موجود است یا خری اگر نیست پس به حال خویش شکر بگوید و هللا را به پاکی یاد
کند ،و اگر صفتی ازین صفات در وجودش موجود بود ،پس در صدد عالج و رهائی
خود از آن صفت و خصلت باشد ،و این یک امر پسندیده ای میباشد که شخص
متوجه خود شود و حالت و وضعیت خویش را بربرسی گرید ،و خود را حماسبه کند ،قبل
از آنکه در حماسبه ی هللا واقع شود ،و اگر در وجودش کمبود و یا بدی بود پس آنرا
اصالح کند ،و این کار هبرت از آنست که متکربانه به آنچه قرار دارد استوار ِباند و
سپس چنی بپندارد که چه نیک اجنام داده است ،و سپس خود را از اهل علم و تقوی،
و پریو قران و سنت فرض مناید ،تا آن ذلت و زشتی را که در آن قرار دارد احساس
ننماید  ..بلکه هبرت آنست که در صدد منهج حق و قرار گرفنت در آن منهج باشد،
مهانطوریکه هللا متعال نیز میفرماید[ :فَاسأَلُوا أَه َل ال ِّذك ِر إِن ُكنتُم َال تَعلَ ُمو َن]،
األنبیاء .0/و میفرمایدَ [ :ربَّنَا َال تُزِغ قُلُوبَنَا بَع َد إِذ َه َدی تَ نَا َو َهب لَنَا ِمن لَ ُدن َ َرمحَةً إِنَّ َ

َّاب]،آل عمران ،2:ترمجه :یا هللا ! دهلای ما را بعداز آنکه ما را هدایت کردی
أَن َ
ت ال َوه ُ
( از راه حق ) منحرف مگردان ،و از سوی خود ،رمحتی بر ما ببخش براستی که تو

خبشنده ای.
و صلی هللا وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا حممد ،و علی آله و صحبه وسلم.
و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملی
«أبو بصری الطرطوسي»
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ضمیمیه
صفات خوارج بشکل مختصر
 ( .2أهنم أحداث األسنان ) .البخاری ،ترمجه :آنان کم سن و سال هستند.
 ( .1أهنم سفهاء األحالم ) .البخاری ،ترمجه :آنان کم عقل و سفیه و عاقبت نا اندیش
هستند.
 ( .3یقولون ماال یفعلون – کما قال نبی صلی هللا علیه وسلم :یقولون من خری قول
الربیة أو قالُ :یسنون القول ) .البخاری ،ترمجه :آنان هبرتین و نیکو ترین سخنان را
میگویند و نرم زبان هستند ،در حالیکه آنچیزهای را که میگویند به آن عمل منی
کنند.
 ( .4أهنم سیماهم التحلق أو التَّسبید) .البخاری .ترمجه :موی سر و ریش شان تراشیده
شده و یا هنایت کوتاه میباشد.
 ( .1أهنم ال جیاوز أمیامن حناجرهم ) .البخاری ،ترمجه :امیان هایشان از گلوی شان پائی
منریود [ ،یعنی امیان و هدایت در قلب هایشان داخل نشده است ،بدلیل حدیث:
( یا معشر من آمن بلسانه ومل یدخل اإلمیان قلبه.ص .] ) 21
 ( .6خیرجون من الدین کما خیرج السهم من الرمیة مث ال یعودون فیه ) .متفق علیه،
ترمجه :از دین چنان به سرعت خارج میشوند که تری از بدن شکار خارج میشود و
سپس باز منیگردند [ کنایه :از سرعت خروج شان از دین تا جائی خودشان نیز این
امر را منی دانند و احساس منی کنند ].
 ( .0أهنم خیرجون من قبل املشرق ) .البخاری .ترمجه :از جانب مشرق مدینه [ عراق،
ایران  ،و افغانستان  ] ..ظهور میکنند ،و درین مناطق به کثرت موجود هستند.
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 ( .2أهنم یقرأون القرآن ال جیاوز حناجرهم – یعنی أهنم ضعفا فی فقه دین هللا ).
البخاری .ترمجه :قرآن را میخوانند اما از گلوی ایشان پائی منی رود ،یعنی :در فقه
دین و استنباط احکام ضعیف هستند.
 ( .1خیرجون علی حی فرقه من الناس ) .البخاری .ترمجه :در هنگام اختالف و کثرت
فرقه گرائی و حتزب و تعدد مذاهب در میان مردم بریون میشوند.
 ( .20أهنم جیتهدون فی العبادات – حتی حتقرون صالتکم مع صالهتم  -أو لیس
صالتکم إلی صالهتم بشيء و ال صیامکم إلی صیامهم بشيء وال قراءتکم إلی
قراءهتم بشيء .)...مسلم ،ترمجه :در اجنام عبادات خیلی میکوشند و زیادی روی
میکنند ،تا جائیکه یک مسلمان غری ازیشان مناز و روزه و قرائت قرآن خویش را
در مقابل مناز و روزه و قرائت ایشان هیچ میداند.
 ( .22أهنم شر اخللق و اخللیقة ) .مسلم ،و قال أمحد بن حنبل ( :اخلوارج قوم سوء ال
أعلم فی األرض قوماً أشر منهم ) .السنة أليب بکر اخلالل ،ترمجه:

 ( .21أهنم یقتلون أهل اإلمیان و أهل اإلسالم و یدعون أهل األوثان ) .مسلم ،ترمجه:
آهنا بدترین خملوقات روی زمی هستند [ خلق :انساهنا ،اخللیقة :حیوانات و
چهارپایان ] ،و امام أمحد بن حنبل میگوید :خوارج مردمان بدی هستند ،هیچ
مردمی بدتر و شرور تر در روی زمی نسبت به آنان سراغ نداردم.
 ( .23أهنم یتعمقون يف الدین حتی خیرجوا منه ) .السنة البن أيب عاصم ،ترمجه :آنان
در دین خیلی تعمق و تشدت و غلو میکنند تا آنکه از آن خارج میشوند.
 ( .24أهنم خیروجون علی خری فرقة من الناس ) .البخاری ،ترمجه :آنان بر علیه هبرتینان
مردمان روی زمی خروج و قیام میکنند.
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 ( .21أهنم یدعون إلی کتاب هللا ،و لیسوا منه يف شيء ) .صحیح أبی داود .ترمجه:
آنان بسوی کتاب هللا دعوت میکنند ،در حالیکه در هیچ چیز از آن قرار نداشته
و هبره ای از آن ندارند [ یعنی :قرآن را بدرستی منی فهمند و به هیچ موردی از
آن عمل منی کنند ].
 ( .26أهنم ال یرون ألهل العلم و الفضل مکانة ،ولذا زعموا أهنم أعلم و أتقی من علی
بن أيب طالب و ابن عباس و سائر صحابه کبار سلف صاحل رضی هللا عنهم و
ارضاهم ) .ترمجه :آنان برای اهل علم و فضلیت هیچ جایگاهی قائل نیستند و
احرتامی به آنان منی گذارند ،از مهی جهت برخویش گمان کردند که نسبت به
علی بن أبی طالت و ابن عباس و سایر صحابه و کبار سلف صاحل رضی هللا
عنهم و ارضاهم عامل تر و با تقوی تر هستند.
 ( .20أهنم یتشدون يف العبادة ،فیتعبدون و یتدینون حتی یعجبون من رآهم و تعجبهم
أنفسهم ) .العجب بالنفس سبب من أسباب ضالل أهل البدع و هذا مدخل من
مداخل الشیطان علی العباد و اجملاهدین و الزهاد مامل یعتصموا بالسنة  ( ،السنة
البن أيب عاصم – من حدیث أنس بن مالک) ،و قال ابن عباس ( :ومل أر قوما
أشد أجتهادا منهم أیدیهم کأهنا ثفن اإلبل ،و وجوهم معلنة من آثار السجود ).
جممع الزوائد ،ترمجه :آنان در اجنام عبادات خیلی غلو و افراط میکنند تا جائیکه
بیننده و حتی خودشان بر باالیشان تعجب میکند ،باب -تعجب باالی خویشنت
از اسباب ضاللت و گمراهی اهل بدعت و مدخل از مداخل شیطان بر باالی
بنده گان و جماهدین و زهاد میباشد ،تا زمانیکه به سنت َتسک نورزند؛ و ابن
عباس میگوید :هیچ گروهی را ندیده ام که به ِبانند آنان در اجنام عبادات کوشش
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کنند ،تا جائیکه دستانشان به مانند دستان شرت سفت و سخت شده ،و پیشانی
هایشان از بس سجده زیاد التهاب بسته است.
 ( .22أهنم أنطلوا إلی آیات نزلت يف الکفار فجعلوها يف املؤمنی ) .البخاری ،ترمجه:
آنان آیاتی را که در مورد کفار نازل شده است ،بر باالی مؤمنان محل میکنند.
 ( .21أهنم ال جتاوز صالهتم تراقیهم ) .مسلم ،ترمجه :مناز هایشان از گلو هایشان پائی
منی رود [ یعنی :سبب زیادت امیان و خشیت و تقوی شان منی گردد و مورد
قبول واقع منی شود  ..وهللا أعلم ].
 ( .10أهنم یسفکون الدم احلرام ) .مسلم .ترمجه :آنان خوهنای مسلمانان ( و غری
مسلمانان از اهل ذمه و امان  ..را ) بناحق مرییزانند.
 .12قال علی رضی هللا عنه ( :أهنم یقولون احلق بألستنهم ال جیوز هذا منهم  -و أشار
إلی حلقه  -من أبغض خلق هللا إلیه ،عندما قالوا ( ال حکم إال هلل ) .مسلم،
ترمجه :آنان سخنان حق و نیک را بزبان خویش میگویند ،اما هرگز از گلوی شان
پائی منی رود [ یعنی :به آن پایبند نیستند و به آنچه میگویند قصد و اراده ای
اجنام آنرا ندارد ] ،و از بدترین مردمان نزد هللا میباشند  ،آهننگامیکه گفتند( :
فرمانروائی و داوری و قضاوت جز برای هللا نیست ) .از مهی جهت در دنیا و
آخرت به مانند سگان جهنم ذلیل هستند.
 .11قال ابن تیمیه ( :أهنم أول من فارق مجاعة املسلمی و کفرهم بالذنوب ) .جمموع
الفتاوی ،ترمجه :ابن تیمیه میگوید :آنان اولی گروهی بود که از مجاعت مسلمانان
جدا شدند و مسلمانان را به بسبب اجنام گناهان تکفری کردند.
 ( .13أهنم کلما خرج منهم قرن قطع ) .ابن ماجه ،ترمجه :آنان پیوسته قرن بعد از
قرن ظهور میکنند اما ازبی مریوند.
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( .14ال یزالون خیرجون قرناً بعد قرن کلما هلک قرن ظهر آخر ،و خیرج يف عراضهم
الدجال -او یکون آخر ظهورهم مع الدجال ) .ابن ماجه ،ترمجه :پیوسته قرن
بعداز قرن بریون میشوند ،در هرقرنی که هالک و نابود میشوند دوباره ظهور
میکنند ،تا آنکه دجال از میان لشکر بزرگ شان بریون میشود ،ویا آنکه اخرین
فردی ازیشان با دجال یکجا خارج میشود.
 ( .11أهنم الذین يف قلوهبم زیغ  ..فیتبعون متشاهبات القرآن و احلدیث و یرتکون
احملکمات ) .من تفسری قول هللا تعالی ( فأما الذین يف قلوهبم زیغ فیتبعون ما
تشابه منه  .) ..ألبی أمامة رضی هللا عنه .الطربی ،ترمجه :طربی از أبی امامه در
تفسری این قول هللا متعال میفرماید :آنان کسانی هستند که در قلبهای شان کژی
و زیغ است ،از مهی جهت متشاهبات قران و سنت پریوی کرده و به آن استناد
میکنند و حمکمات آنرا ترک میگویند.
 ( .16أهنم یکفرون املسلم بکل ذنب و یقولون خیرج من اإلمیان و یدخل الکفر ).
شرح عقیدة الطحاویة  .حتقیق أمحد شاکر ،ترمجه :آنان مسلمانان را بسبب َتام
گناهان تکفری میکنند ،و میگویند :صاحب این گناهان از مسمی امیان خارج و
داخل کفر داخل میشوند.
 ( .10أهنم یکفرون العباد باملتشابه  ..کما يف قضیة حکم ِبا أنزل هللا ) ،یعنی :آنان
بنده گان هللا را در متشاهبات تکفری میکنند ِ ..بانند قضیه حکم ِبا أنزل هللا
 ( .12أهنم أشد الناس عمالً بالقیاس -و یکفرون املسلمی بالقیاس ،و یعرتضون علی
الکتاب و السنة بالتأویل و القیاس ( ،حتی زعموا الرجل کل دینهم علی القیاس

) ،و کثرت هذا الصفتة فی اخلوارج املتأخرین ) .امللل و النحل ،و الصواعق
املرسلة البن قیم ،ترمجه :آنان کسانی هستند که بیشرت قیاس را اجنام میدهند و به
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قیاس متمسک میشوند  ..و مسلمانان را بر مبنای قیاس تکفری میکنند ،و بر
باالی کتاب و سنت بر اساس تأویل و قیاس واقع میشوند و اعرتاض میگریند ،تا
جائی شخص فکر میکند کل دینشان بر مبنای قیاس بناء شده باشد ،و این
صفت در خوارج متأخر بیشرت دیده میشود.
 ( .11اجلرأة علی احلق يف الباطل  ..و یسوء خلقهم و أهنم متکربون – کما جتروؤا
علی سید اخللق صلی هللا علیه وسلم ،و رفع انفسهم علی علي و ابن عباس
رضی هللا عنهم) .ترمجه :جرأت و جسارت شان بر باالی حق [ یعنی :نپذیرفنت
حق ]  ..و جدال شان بر باطل  ،و داشنت اخالق و رفتار بد و متکربانه.
مهانطوریکه بر باالی نبی صلی هللا علیه وسلم جرأت و جسارت کردند ،و برتر
دانسنت خویش از علی و ابن عباس رضی هللا عنهم.
 ( .30أهنم یکفرون کل من مل یقل برأیهم و یستحلوا دمه و جوزا قتل األوالد و النساء
املخالفی هلم -کما فعل سلفهم مع عبدهللا بن خباب رضی هللا عنه و طفله و
زوجته) .ترمجه :آنان َتام کسانریا که موافق با رأی و عقیده شان نباشد تکفری
میکنند ،و خوهنای ایشانرا حالل میشمارند ،و قتل اوالد و زنان خمالفی شان را
جواز میدهند -مهانطوریکه سلف شان با عبدهللا بن خباب رضی هللا عنه و طفل
و زوجه ایش اجنام داد.
 ( .32أهنم ال یرون إمامة اإلمام اجلائر املسلم مطلقاً دون تفصیل) .ترمجه :آنان امامت
امام ظامل مسلمان را مطلقاً بدون تفصیل جواز منیدهند.

 ( .31أهنم یردون السنة إذا مل یرد صراحة ما یؤیدها يف القران ) .قال شیخ االسالم ابن
تیمیه ( :ال یتمسکون من السنة اال ِبا فسر جمملها دون ما خالف ظاهر القرآن
عندهم فال یرمجون الزاين وال یرون للسرقة نصاباً ) .جمموع الفتاوی ،ترمجه :آنان

61

سنت صحیح را در صورتیکه صرُیاً در قرآن مورد تأیید قرار نگرفته باشد رد
میکنند ،شیخ االسالم ابن تیمیه میگوید :خوارج آن سنتی را که خمالف ظاهر

نصوص قرآن باشد جز جممل تفسری آن منی پذیرند و به آن متسمک منیشوند،
لذا زانی را رجم منی کنند و برای سارق نصابی را منیشناسند.
 ( .33أهنم کثریوا االختالف فیما بینهم فلذلک کثرت فرقهم و خرج بعضهم علی
بعض و رِبا وضع احلدیث بعضهم علی بعض .ترمجه :آنان در میان خویش
اختالف زیادی دارند ،از مهی جهت فرقه ها و گروه های خوارج بسیار است ،و
بعضی شان بر بعضی دیگر خروج میکند ،و بعضی هایشان احادیثی ( وعید ) را
بر باالی بعضی دیگر محل میکنند.
 ( .34أهنم یستدلون بآیات الوعید و یرتکون آیات الوعد ) .ترمجه :آنان به آیات وعید
استدالل و آیات وعد را ترک میگویند.
 ( .31عندهم تقلب و عدم استقرار يف األراء و األحکام ،لذا نرأهم یتعجلون و
یسرعون يف اصدار األحکام و تکفری املسلمی مث یعودون و یقولون أننا جنتهد و
خنطاء  .) -ترمجه :آنان اکثراً در آراء و احکامی که صادر میکنند ثابت نبوده و
بعداز اصدار حکم سریعاً رجوع میکنند ،از مهی جهت ایشانرا می بینیم که در

اصدار احکام و تکفری مسلمانان عجله میکنند ،و سپس از آن رجوع مینمایند،

و میگویند اجتهاد کردمی و در اجتهاد خویش به خطاء مواجه شدمی.
 ( .36أهنم ُیکمون علی القلوب و أهتامها و منه احلکم باللوازم و الينون ) .ترمجه:
آنان بر اموری قلبی شخص حکم میکنند ،و هتمت میبندند و از مجله بر اساس
اسباب ظنی و ظن و گمان حکم صادر میکنند ( و تکفری مینمایند ).
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 ( .30أهنم یدعون إلی اعتزال اجملتمع املسلمی فهجروا املدارس ،و املعاهد ،و
اجلامعات  ..و التزام العلماء و کتبهم -و یقولون حسبنا القرآن و السنه علی
فهمنا ،وُیسبون التزام فهم الصحابه و تابعی هلم بإحسان من القرآن و السنة،
تقلیدهم  ..لذا یکفرون الناس امللتزمون و متمسکون القرآن و السنة بفهم
الصحابه .) -ترمجه :آنان به دوری و اعتزال از جمتمعات مسلمانان دعوت
میکنند ،ازمهی جهت به مدارس ،مکاتب ،پوهنتون و دانشگاه  ..منی روند ،و به
علماء و کتب شان التزام ندارند ،و میگویند قرآن و سنت بر اساس فهم خودما
ما را کفایت میکند ،و التزام به قرآن و سنت به فهم صحابه و تابعی ایشان به
احسان را تقلید ایشان میگویند ،از مهی جهت کسانریا که به قرآن و سنت به
فهم صحابه و تابعی ایشان به احسان متمسک هستند تکفری میکنند.
 ( .32کثرة اجلهل و عدم علماء فیهم ،و یيهر ذلک يف مناظراهتم ،کما ظهر يف
مناظهرهتم مع ابن عباس رضی هللا عنه ) .ترمجه :کثرت جهل و عدم موجودیت
علماء در میانشان ،و این امر از میان مناظرات با ایشان واضح میشود،
مهچنانکه از مناظره ابن عباس رضی هللا عنه واضح است.
 ( .31أهنم کالب النار و شر قتلی حتت أدمی السماء ) .الرتمذی .ترمجه :آنان سگان
جهنم و بدترین کشته گان حتت آمسان زمی میباشند.
 ( .40وصفهم بعض السلف و العلماء بالفسق  ،ألهنم کثریاً فسق ،و سئي األعمال ..
و ُیسبون أهنم ُیسنون صنعا) .ترمجه :بعضی از علماء ایشانرا به ارتکاب فسق
توصیف کرده اند ،زیرا ایشان اکثراً مرتکب فسوق میشوند ،و کار های بدی
اجنام میدهند ،و در حالیکه گمان میکنند چه نیک اجنام داده اند.
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ترمجه و مجع و ترتیب خمتصر
صفات خوارج
أبن عبداللطیف «بابکرخیل»
.04/01/1024م األربعاء 01 ،مجادى الثانیة 2431 ،هلجرة.
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