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  چكيده �

هـا و رفتارهـاي فرقـه خـوارج و      انديـشه  در خـصوص  مقاله حاضر تحقيق تطبيقي 
 ابتدا توضيح كوتاهي درباره معرفي اين دو گـروه داده و سـپس            نويسنده. وهابيت است 

هـا و   هاي گروه خوارج و وهابيت در ايـده         ده عنوان به بررسي برخي از شباهت      چهاردر  
  .عملكردها پرداخته است

  

  . مĤبي گري، مقدس بدعت، تكفير، قشريخوارج، وهابيان، ظاهرگرايي،  :كليدواژگان
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  مقدمه ����
 با اندكى است كهقرن نخست تاريخ اسالم در آفرين  هاى جنجال خوارج از گروه

 جمود فكري وجهل،  گرفته از نشئتباكى  بى هاى ويژه ودليل خصلت هوادار به
 .آورديد اعتقادى مسلمانان پد سياسى وهاي  ر عرصهرا د هاى بزرگي تنش،عصبيت

كه در  شد منعقددشمنان هاي  حيله تحت تأثيردر جنگ صّفيننطفه اين جريان فكري 
 ناداني و غرور، كج فهمي، تدبيري، بي.گشت 7ر امام عليكنتيجه باعث شكست لش

هاى خويش بر مردم به زور نگري، تعصب، خشونت، ناسازگارى، تحميل انديشه سطحي
همين جهت  به .ي اصلي اين گروه استها از شاخصهعدم مدارا،  شمشير، سنگدلى و

مسلمانان  مخالفت موردعقايد انحرافي از دين خارج و منحرف گرديدند و با اين  آنان
  1.گرفتندشيعه و سني قرار ديگر اعم از 

به رهبري بربهاري سنّت  قرن چهارم هجري گروهي به اسم سلفي از ميان اهل در
تيميه  هاي ظاهرگرايانه ابن فرضيهبا  اين گروه در قرن هشتم هجري .سربرآورد
 موجوديت آن عبدالوهاب محمد بنهجري  دوازدهمقرن  درسرانجام  و يافتگسترش 

اين گروه به  .عنوان گروه وهابي مطرح گشت اين تاريخ به بعد به از  اعالم كرد ورا
ادعا يعني مسلمانان صدر اسالم بود و  در صدد احياي سيره سلف صالح پندار خويش،

آنان براي  .اشتباه به راه مستقيم برگرداند  امت پيامبر را از انحراف وخواهد  مي كهكرد
اسالمي  هاي ديگر با گروه تحقق اهداف خود از هيچ حركت ناشايستي فرو گذار نبودند،

به ظاهر با تمسك اينان . كردند شدت برخورد  هبه نزاع برخاستند و با مخالفان خود ب
و داشتن 2آسمان دنيا و زمين  او برن خدا بر عرش و فرود آمدآيات و روايات استقرار
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  ذات پاك خداوند داراي كف دست، كهرنداعتقاد دا 1،مكان در فرازهاي آسمان
مانده   و آثار باقي: بيت پيامبر ل اهليفضابا   آنان3.استدو پا و گيسوان  2انگشتان،

توسل  و 5 زيارت قبور4 ،:يتب اهل خواني بر نوع مرثيه هر ،كننداز آنان مخالفت مي
ان و عامالن معتقد  و6دانندميحرام  را ممنوع و اولياي الهي و9اكرم پيامبر  وبه انبيا

 آنها ،شمرند الدم مي آنان را مهدور كنند، ميمشرك و كافر قلمداد  بدعتگر،را  اين امور
  7.برند اموالشان را به غارت مي وكشند  ميخون  را به خاك و

  

  ترك خوارج و وهابيت در انديشه وعملوجوه مش ����
وجوه مشترك فراواني ميان اين دو  هاي خوارج و وهابيت، با بررسي مباني انديشه

  . كنيمدر ذيل به برخي از آنها اشاره مي كه دست آورد توان به گروه مي
  

  نادرست از دينهاي  برداشت .1
 آنان با استدالل به .ندن داشتخوارج برداشت انحرافي از قرآن و فهم نادرست از دي

جز حكومت الهي را قبول  هر حكومتي به Ξ⇐ΜΞ…Ξ⇐ΜΞ…Ξ⇐ΜΞ…Ξ⇐ΜΞ… Σ¬<∇Σ™<√≅…Σ¬<∇Σ™<√≅…Σ¬<∇Σ™<√≅…Σ¬<∇Σ™<√≅… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… ∃ΨΠς∏Ψ√∃ΨΠς∏Ψ√∃ΨΠς∏Ψ√∃ΨΠς∏Ψ√...¿8¾000ظاهر آيه شريفه 
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همين دليل به. ، حكومتي جز حكومت خدا نيست»ال حكم اال اهللا«:  و گفتندنداشتند
  .حكميت را باطل و كفر پنداشتند

�:  اين گروه فرمود شعار  درباره7امام اميرالمؤمنين علي Ù4 �� �) �*�� �, � �y �
�A �� 
كلمه حق است، ولي خوارج از اين آيه  ،» اهللاالّإال حكم  « جمله يعني 1؛��&'���\� 

 نه به ، باطل دارند؛ زيرا حكم در اين آيه به معناي قانون و برنامه حكومت است انديشه
قان و استحكامى كه اگر داللت دارد بر ات »حكم «ماده. معناي حكومت و فرمانروايي

 هر ماند و ميو تفرقه محفوظ شدن   تالشىمداشته باشد، اجزائش از  در هر چيزى وجود
 و در گردد نميوجود آمده باشد، اجزايش متالشى  حكمت بهبراساس موجودى كه 

 برگشت جميع مشتقات اين .شود نمى نتيجه، اثرش ضعيف و نيرويش در هم شكسته
آمر در . استهمين معناي جامع به...  حكومت و، حكمت،تحكيم ،ماده از قبيل احكام

 ى در مورد امر و حكم،ي گوكند،  و قاضى در حكمى كه صادر مىكند امرى كه مى

سازد و بدين   و مورد امر و حكم را با آن نسبت مستحكم مىكند مينسبتى ايجاد 
اين حكم در اين  بر  بنا2.كند  كه در آن راه يافته بود، جبران مى راضعف و فتورى وسيله

 از اين گذشته، خود قرآن . بلكه به معناي قانون است،آيه به معناي فرمانروايي نيست
  :آشكارا مردم را در موارد اختالف، به حكميت و داوري فراخوانده است

¾⌠⇐ΜΞ…Ω⌠⇐ΜΞ…Ω⌠⇐ΜΞ…Ω⌠⇐ΜΞ…Ω ψΣ�πΤ⊃ΨāψΣ�πΤ⊃ΨāψΣ�πΤ⊃ΨāψΣ�πΤ⊃Ψā ð⊄†ΩΤ⊆Ψ→ð⊄†ΩΤ⊆Ψ→ð⊄†ΩΤ⊆Ψ→ð⊄†ΩΤ⊆Ψ→ †Ω∧ΞΨ⇒∼ΩŠ†Ω∧ΞΨ⇒∼ΩŠ†Ω∧ΞΨ⇒∼ΩŠ†Ω∧ΞΨ⇒∼ΩŠ Ν…Σ‘ΤΩΤ⊕ΤŠ≅†ΩΤ⊇Ν…Σ‘ΤΩΤ⊕ΤŠ≅†ΩΤ⊇Ν…Σ‘ΤΩΤ⊕ΤŠ≅†ΩΤ⊇Ν…Σ‘ΤΩΤ⊕ΤŠ≅†ΩΤ⊇ †_Τ∧ς∇Ωš†_Τ∧ς∇Ωš†_Τ∧ς∇Ωš†_Τ∧ς∇Ωš ⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨ −ΨΨ∏∑ςΚ…−ΨΨ∏∑ςΚ…−ΨΨ∏∑ςΚ…−ΨΨ∏∑ςΚ… †_∧ς∇Ω†_∧ς∇Ω†_∧ς∇Ω†_∧ς∇ΩšΩšΩšΩšΩ 

⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨⌠⇑ΨΘ∨ :†ΤΩΨ∏∑ςΚ…:†ΤΩΨ∏∑ςΚ…:†ΤΩΨ∏∑ςΚ…:†ΤΩΨ∏∑ςΚ…¿ ;3  
هرگاه بيم آن رفت كه ميان زن و شوهر اختالف پديد آيد، 

  .داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن برگماريد
ـ    خـود  درسـت  هـاي نـا      برداشت مانند خوارج، بر اثر    نيز   انوهابي  ،روايـات ات و    از آي

گوينـد    دهنـد، ولـي مـي       يشفاعت، توسل، استغاثه، نذر، را شعار مذهبي خـود قـرار مـ            
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اين درسـت اسـت      .خدا جايز نيست   نذر براي غير   درخواست شفاعت، استغاثه، توسل و    
كه شفاعت و استغاثه و غير اينها همه ازخداست و در واقـع، خداونـد اسـت كـه مـورد                   

 غيـر او همـه   فقط او غني است و    . او مددكار حقيقي انسان است    . گيرد  استغاثه قرار مي  
هـا  درت خداوند تعالي است، ولي وهـابي مر شفاعت و امثال آن به دست ق    اند و ا  محتاج

پيـامبران و   (منظور ديگري دارند و آن اينكه ما نبايد كساني را كه خدا بزرگشان كرده               
، بزرگشان بداريم و به آنها متوسل بشويم و شفاعت بطلبيم و براي رفـع نيـاز بـه        )اوليا

شفاعت، توسـل و يـاري خواسـتن از         : گويند  و، مي ازاين ر . سراغ آنها برويم و نذر كنيم     
  .كساني كه خدا آنها را شفيع، وسيله تقرب و دادرس مردم قرار داده، بدعت است

هاي فراواني در متـون دينـي بـر جـواز ايـن        ن در حالي است كه آيه ها و روايت        اي
  .اعمال وارد شده است

  

  عليه مسلمانانو مشركان تطبيق آيات مربوط به كفار .2
مؤمنان  آياتي را كه درباره كافران و مشركان نازل شده بود، بر مسلمانان و خوارج

است كه در وصف خوارج 9 دليل اين سخن، كالم رسول خدا. كردند تطبيق مي
آنان آياتي را كه مربوط به كافران است، شامل مؤمنان و مسلمانان «: فرمود

�«:در حديث ديگر فرمود 1.»دانند مي ¦�F� �: ¦F��� [:� �: \/	 ��u �JA#�& q�
�?N: g² m �?k�ترين چيز بر امت من مردي است كه قرآن را تأويل  خطرناك2؛

   .» مد نظر نيستندافرادي بداند كه بر و آن را  تأويلكند
�	E �«: شده عباس روايت  ابناز¢�, ��S� wu m �JA#&� ���J �&��)� 3؛�\ �&#'

كنند و شامل اهل قبله و مسلمانان   قرآن را تأويل مينباشيد كه آيات همچون خوارج 
آنها .  نازل شده استان آن آيات در حق اهل كتاب و مشرككه حالي  در؛»دانند مي
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حاالت  ها ريختند و اموال غارت كردند و در  اين آيات را درك نكردند، خونمعناي
   .دهند  انجام مي همين كارهااينان همبينيم كه  وهابيان مي

 براى .كردند  فراواني استدالل ميتن براى اثبات كفر مرتكبين كبيره به آياآنا
 ∑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω⇑Ω∨Ω ψΠς√ψΠς√ψΠς√ψΠς√ ψΡ∇µµðšψΡ∇µµðšψΡ∇µµðšψΡ∇µµðš :†Ω∧ΨΤŠ:†Ω∧ΨΤŠ:†Ω∧ΨΤŠ:†Ω∧ΨΤŠ ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς…ΩΩ∞⇓Κς… ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ Σ¬Σ∑Σ¬Σ∑Σ¬Σ∑Σ¬Σ⇑¾: كنيم نمونه به دو مورد اشاره مى

Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇Τ<√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇Τ<√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇Τ<√≅…Ω⇐Σ≤Ψ⊃ΗΤς∇Τ<√≅…¿كافرند،كنند  حكم نمى،كه خدا نازل كرده آنان كه به احكامى و «1؛ « .
 ،دهد آن جهت كه گناه انجام مى چگونگى استدالل آنان اين بود كه مرتكب كبيره از

 استدالل ديگر خوارج به اين آيه 2.كند  حكم نمى،به حكمى كه خداوند فرو فرستاده
. »جهنّم كافران را فراگرفته است« 3؛¿ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ…ΥφΜΞ… ΩψΠς⇒ΩΩ–ΩψΠς⇒ΩΩ–ΩψΠς⇒ΩΩ–ΩψΠς⇒ΩΩ– =Σ◊ð≠∼Ψ™Σ∧ς√=Σ◊ð≠∼Ψ™Σ∧ς√=Σ◊ð≠∼Ψ™Σ∧ς√=Σ◊ð≠∼Ψ™Σ∧ς√ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅†ΨŠΩ⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤΩ|<√≅†ΨŠ¾: است

جهنّم كافران را احاطه كرده «: خداوند دراين آيه شريفه فرموده است: گويندخوارج مى
. » پس آتش جهنم آنان را فرا خواهد گرفت؛دانيم كه گناهكاران كافرند مى است، و

 با استدالل به آيات مربوط به  واند ها در پيش گرفته عين همين شيوه را وهابي
 �ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ð„ΤΩΤ⊇ Ν…Σ∅ŸΤΩ�Ν…Σ∅ŸΤΩ�Ν…Σ∅ŸΤΩ�Ν…Σ∅ŸΤΩ� Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨Ω⊗Ω∨ ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… …_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ……_ŸΩšςΚ…¿4�  ¾φΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩφΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩφΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩφΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤÿΩ ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ�Ξ⇐Σ¾: پرستان مانند مشركان و بت

ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ⌠¬Σ∑ΘΣ≤ΤΤϑ〉∝ΩΤÿ ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω ψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿψΣΣ⊕Ω⊃⇒ΩΤÿ¿5آنان .شمارند همه مسلمانان را مشرك و كافر مي... و
پرستي را با آداب و مراسم اسالمي مانند احترام به پيامبر و آل و  آلود و بت عقايد شرك

كنند و كار مسلمانان را مانند مشركان صدر  ، مقايسه ميدهنداصحاب او انجام مي
اين برداشت و مقايسه كه موجب تكفير و مباح دانستن جان و مال . داننداسالم مي

ترين  مسلمانان شده و انحراف در دين و مذهب است، شايد چنين جمود و تعصبي، مهم
  .شباهت وهابيت به خوارج صدر اسالم باشد
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  ني و اقتصاديدي ضعف فرهنگي، .3
نشين بودند و فقط عده كمى از آنان عرب ساكن  هاي صحرا بيشتر خوارج ازعرب

اسالم، در فقر و تنگدستى شديدى  نزديك به ظهور هاى اينان در سال روستاها بودند و
وضع مادى آنان بهتر نشد؛ زيرا همچنان در محنت  بردند و با ظهور اسالم نيز سر مى  به

حالى دين اسالم به سراپرده  گرفتار بودند و در اى زندگى بيابانىه و سختى و دشوارى
ها  نظرى و دورى از دانش انديشى و تنگا ساده هايشان ب دل آنان راه يافت كه قلب

 و ،دست هم دادند تا به دليل كوتاهى افق ديد ت بهمجموعه اين عوامل دس. همراه بود
،  نداشتن و نيافتنبر اثردنيا  تركو زهد  صحرانشينى، و تهور به سبب يباك بى

او چيره  ، هرگاه ايمان بر فقيره اينكه انسانچ هايى مؤمن و متعصب پديد آيند؛ انسان
هاى دنيايى  هاى مادى و لذت كند، از خواسته شود و عقيده درستى وجدانش را بيدار

گى در گونه زند اين 1.آورند هاى آخرت روى مى دارد و با تمام وجود به نعمت دست برمى
رحمى و تندى و درشتى وا  ت، بىصحراهاى خشك و مخوف آنان را به خشون

عبدالوهاب  بن  كه سبب شد مردم تحت تأثير دعوت محمدييكي از امور. داشت مى
براي گسترش تفكر او فراهم كرد، وضعيت ضعف فرهنگي، ديني  د و بستر رانقرار گير

اساس  بر. بود) عبدالوهاب  بنمحيط اعالن دعوت محمد( نجد زمين و اقتصادي سر
شناس و   كه عالمان اسالميهاي زمينعبدالوهاب در سر بنا ،هاي تاريخي گزارش

 زيرا به محض اظهار ؛فق نبود، موداشت از فرهنگ غني اسالم  برخوردارردمانيم
اما مردم  ،كردند  او را تكفير و تفسيق و از شهر اخراج ميعقيده، دانشمندان اسالمي

مي روشنگر، دعوت او را دانشمندان اسالنداشتن وي نجد به سبب عادي و بد
  اينان.ريخ استجهل فرهنگي و اعتقادي مردمان اين منطقه زبانزد تا. پذيرفتند مي 

ه  آماده كه براي پذيرش هر سخن تازنداشتندهاي حقيقي اسالم   از آموزهي كامليآگاه
اختن تمام مسلمانان به شرك و الوهاب كه با متهم سبدع  ابنويژه دعوت ه ببودند،

 ثروت آنانبردن  پرستي و حالل بودن ريختن خون مردم مسلمان و به غنيمت بت
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انديش و گرسنه را براي غارت و چپاول اموال ديگر   بدويان صحراگرد ساده، بودهمراه
  . انگيخت مي مسلمانان بر

  

   دينيشعارهاىاستفاده هاي ابزاري از .4
 جهــت تحــت تــأثير قــرار دادن مــردم و گمــراه كــردن  يكــي از شــگردهاي خــوارج

هللا و  الّإايمان، الحكم : ها و شعارهاي ديني مانند استفاده ابزاري از گزاره   افكارعمومي،
سالمي را  هاى ا  دانستند وسرزمين  تمگران، خون مسلمانان را مباح مي     س برائت جويى از  

غيـر  دادند و    مي م خود قرار  همه جا را آماج تهاج    ساختند و    به خون مسلمين رنگين مي    
 از اين شـگرد وهابيـت نيـز بطـور گـسترده و      .انگاشتند از خود ديگران را مسلمان نمي   

ترين عوامل نفـوذ و      اين حركت از مهم    .اند  شده در جذب ديگران استفاده كرده      حساب
زدايي  مچون وحدت و انسجام مسلمين، بدعتآنها با شعارهاي ه  پيشرفت وهابيان بود،  

عوام النـاس    كردند و  ميان مردم القا مي    ، روحيه جهادي در   مشركان  با كافران و   وجهاد
گونـه بـه تمـام       خوارج با اين روش مرموزانه و     آوردند و  شان گرد مي   را پيرامون رهبران  

 پنداشته و به قصد قربت انجام آن را فريضه ديني  دادند و  شان رنگ مذهبي مي    جنايات
وهاب از اين حربه خوب به نفع خويش استفاده كرد؛ زيـرا           عبدال دادند، لذا محمد بن    مي

 توجه مسلمين قرار داشـت و امتيازهـاي زيـادي را بـراي آنهـا               اين حربه هميشه مورد   
ا رنگ مذهبي و اعتقـادي بـه خـود         ه  راستا تمامي اختالفات و در گيري      در اين . داشت

بـا قـصد قربـت و       ،  هاي مختلف اسـالمي    و در نتيجه مسلمين و پيروان فرقه      گيرد   مي
يابند و بر اين اساس ، بـا         هاي نبرد حضور مي    ها و صحنه   گيري ي در اين در   فريضه دين 

نماينـد، در حقيقـت      مي ارضا اي معنوي خود را هم     احساس رضايت از رفتار خود، غريزه     
شـان را   بازي گرفـت و از ايـن را منـافع خود          مي توان گفت وهابيت عقايد مردم را به         

  .تامين كرد
شان تشتت و  خاستگاه اصلي  از عوامل نفوذ وهابيت در سرزمين نجد ويكي

اكندگي قتل و خشونت و پر مرج و پراكندگي آن سرزمين بود، مردم آنجا كه از هرج و
اي وحدت و آرامش و يكپارچگي بودند در چنين شرايطي  به شدت خسته بودند و تشنه
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زمين آنها را و مردم آن سروهابيت با شعار وحدت و انسجام مسلمين وارد شدند 
  .براحتي پذيرا شدند

   سرسختي، تعصب و لجاجت.5
ها  ترين فرقه سخت وهابيان در مقايسه با ديگر مذاهب اسالمى سر هم خوارج وهم

 اهل و مخالف خود سخن منطقي حاضر به پذيرفتن ند وا  خويشباورهايدر دفاع از 
 است كه بايد باورهاي ما را تمام تالش آنان اين.  و بحث منطقي نيستندگفتگو

لذا امام . كنيم معامله ميان و با شما مانند مشركيد و گرنه مشرك،بپذيريد
  : فرمودخوارج خطاب به 7منينؤاميرالم

گمراه شدم، رفتم و كه من به خطا  پس اگر بر اين پندار اصرار داريد
آنان را به ؟ دهيد  را به گمراهى نسبت مى9چرا عموم امت محمد

! كنيد؟ گناهان من تكفير مى  و بهكنيد  من مؤاخذه مىخطاى
آلوده به  آن را بر نقاط پاك و  وايد شمشيرهايتان را بر گردنتان آويخته

 ،گنهكار را با كسى كه گناهى مرتكب نشده دهيد و طور يكسان قرار مى
 مرد زناكار داراى 9دانيد كه رسول خدا   شما مى؟انگاريد يكى مي

اش نماز خواند و اهلش از او ارث  ولى بر جنازه كرد،همسر را سنگسار 
دست سارق را  قاتل را كشت و اهلش اموالش را به ارث بردند و. بردند

همسر را تازيانه زد، ولى سهم آنان را از بيت المال  بريد و زناكار بى
  آنان را به9رسول خدا. آنان با زنان مسلمان ازدواج كردند پرداخت و

اخذه كرد و حكم خدا را در مورد آنها برپا داشت، ولى سبب گناهشان مؤ
اسمشان را از زمره  آنان بازنگرفت و مسلمانى داشتند، از سهمى را كه از

  1.اهل اسالم خارج نكرد
چنان از خود سرسختي و  ها آن ها و مجادله انند خوارج در بحثم  نيزوهابيان

را اى  ، و هيچ انديشهبندتا  نمياستداللي را بر دهند كه هيچ منطق و لجاجت نشان مي
  . باشد هر چند درستپذيرند؛  نمي
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  مĤبي و جمود فكري مقدس .6
شباهت ديگر وهابيان با خوارج آن است كه خوارج خيلي به ظاهر مقدس، ولي 

بودند و به نماز و تالوت قرآن اهتمام زياد داراي جمود فكري  ونظر   كوتاه،قشري
شان پينه بسته بود و در عين حال خواستار  جده، پيشاني حتي از زيادي س،ورزيدند مي

گويند يكي از آنان خوكي را با شمشيرش كشت و ديگري اعتراض كرد . حقيقت بودند
اند يكي از خوارج در سر راه  نيز گفته! و گفت اين عمل تو فساد در روي زمين است

از دهان او بيرون ديگري سر رسيد و خرما را . خرمايي جست و آن را در دهان گذاشت
كشتند و زنان آنان را اسير  به راحتي مسلمانان را مي! آورد كه چيز حرام خوردي

 حال كه  عين در آنها. دكردن فروشان خريد و فروش مي گرفتند و آنها را در بازار برده مي
كشتن خوك وحشي  كردند و سر راه افتاده بود، خودداري ميبر ي كه ياز خوردن خرما

دار بود و    كه روزه هم كشتن صحابي پيامبر را،پنداشتند  ابان، فساد در زمين ميرا در بي
 مرتكبين گناه  همهدانستند و تمام مسلمانان و  واجب مي  آويخته بود،قرآن به گردن 

  . كردند  كبيره را كافر تلقي مي
ه  ژوي بهبه ظاهر تعصب در دين دارند و در مسائل ديني . وهابيان نيز چنين هستند

 ، نظريه پرداز بزرگتيميه ابن .در طلب حق هستند  به پندار خودشان وگيرند سختنماز 
كار نمازش را تا غروب آفتاب  و شغل و كسببه سبب اگر كسي  :گويد  مي،وهابيت

مسلمانان را كافر و مشرك و خون و مالشان  اينان 1.قتل او واجب است تأخير بياندازد،
 بهانه كه قبور اولياي الهي را زيارت و از آنان  اينن را به و قتلشادانند ميرا حالل 

وقتي به   آنان.شمارند   الزم مي،جويند طلبند و به مقربان ربوبي توسل مي شفاعت مي
ها و پير و جوان آنان را به خاك و   زنان و بچه،كردند شهرهاي مسلمانان حمله مي

  .كردند ها را غارت مي كشيدند و اموال آن خون مي
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   ظاهرگرايي .7
آيات  ظاهر گروهى ظاهرگرا بودند كه در همه مسائل علمى و عملى تنها به خوارج
گونه تالش ذهنى از خود نشان   در فهم متون دينى هيچ،كردند بسنده ميو روايات 

كردند و در پى فهم  ان به ظاهر آيات قرآن استدالل مىندادند، در دفاع از خودش
 كردند و  به الفاظ استدالل مىآمدند، وند از آيات بر نمىهدف خدا مقصود، موضوع و

هاي گروه خوارج بوده  اين از ويژگي .گمان داشتند كه ظاهر الفاظ دين مقدس است
 ، شان، به ظاهر برخي از آيات و روايات استناد جسته باورهاي انحرافياثبات ر د1.است

د ديگران را مسلمان فكران خو كردند و غير از هم امت اسالمي را تكفير مي
  .دانستند نمي

گرايي آنان به آيات قرآن به حدي بود كه بدون تحقيق و بررسى به كار  ظاهر
�'��© كه شخصي از نقل شده است. گرفتند مى $� qc�  به اتهام زنا با همسرش به

 .كرداو تفهيم اتهام به پيش شاكي   وكرد قاضي وي را احضار .قاضي شكايت كرد
 √ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ…ΘΩ⇐ΜΞ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Σ∫:†Ω–Σ∫:†Ω–Σ∫:†Ω–Σ∫:†Ω– Ψ∠<⊇γ‚≅†ΨŠΨ∠<⊇γ‚≅†ΨŠΨ∠<⊇γ‚≅†ΨŠΨ∠<⊇γ‚≅†ΨŠ β◊Ω‰π±Σ∅β◊Ω‰π±Σ∅β◊Ω‰π±Σ∅β◊Ω‰π±Σ∅ π&ψΡ∇⇒ΨΘ∨π&ψΡ∇⇒ΨΘ∨π&ψΡ∇⇒ΨΘ∨π&ψΡ∇⇒ΨΘ∨ ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� ΣΣ‰Ω♥ðµšΣΣ‰Ω♥ðµšΣΣ‰Ω♥ðµšΣΣ‰Ω♥ðµš …Θ⊥≤Ω→…Θ⊥≤Ω→…Θ⊥≤Ω→…Θ⊥≤Ω→ ∃¬Ρ∇Πς√∃¬Ρ∇Πς√∃¬Ρ∇Πς√∃¬Ρ∇Πς¾: برخاست و گفتعبيده از جا

ΩΤŠΩΤŠΩΤŠΩΤŠ ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ χ⁄κΩΤāχ⁄κΩΤāχ⁄κΩΤāχ⁄κΩΤā &ψΡ∇Πς√&ψΡ∇Πς√&ψΡ∇Πς√&ψΡ∇Πς√ ΘΞΡ∇Ψ√ΘΞΡ∇Ψ√ΘΞΡ∇Ψ√ΘΞΡ∇Ψ√ ωΞ≤∨≅…ωΞ≤∨≅…ωΞ≤∨≅…ωΞ≤∨≅… ¬Σ⇒ΨΘ∨¬Σ⇒ΨΘ∨¬Σ⇒ΨΘ∨¬Σ⇒ΨΘ∨ †ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨†ΘΩ∨ ð̂ Ω♥ΩΤ�{≅…ð̂ Ω♥ΩΤ�{≅…ð̂ Ω♥ΩΤ�{≅…ð̂ Ω♥ΩΤ�{≅… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ψ&ψ<’γ‚≅…Ψ&ψ<’γ‚≅…Ψ&ψ<’γ‚≅…Ψ&ψ<’γ‚≅… ΨϒΠς√≅…ΩΨϒΠς√≅…ΩΨϒΠς√≅…ΩΨϒΠς√≅…Ω υΠς√ΩΩΤ�υΠς√ΩΩΤ�υΠς√ΩΩΤ�υΠς√ΩΩΤ� ΙΣΩ⁄ιΨΙΣΩ⁄ιΨΙΣΩ⁄ιΨΙΣΩ⁄ιΨ ⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨ ΙΣς√ΙΣς√ΙΣς√ΙΣς√ 

}‡…ΩϒΩ∅}‡…ΩϒΩ∅}‡…ΩϒΩ∅}‡…ΩϒΩ∅ β¬∼Ψℵ≠Ωβ¬∼Ψℵ≠Ωβ¬∼Ψℵ≠Ωβ¬∼Ψℵ≠Ω∅∅∅∅¿.2 گريستند و برخاستند و او را در  ،را شنيدندكه اين آيات  خوارج همين
  3.برايمان استغفار كن: آغوش گرفتند و گفتند

 يكنند كه هيچ انسان خردمند هايي مي وهابيان نيز از ظاهر آيات قرآن برداشت
 عرش،  ازنه مانند اعتقاد به جسمانيت خداوند يا تفسير ظاهربينا؛تواند آنها را بپذيرد نمي

دادن دست و پا و اعضا و جوارح به  قلم، لوح، كرسي، برزخ، رؤيت خداوند و نسبت
  4.ها مطلب ديگر خداوند و ده
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  تكفيرمسلمانان. 8
جايي كه نظريه تكفير  تكفير مرتكبين كبيره است، تا يكي از نخستين عقايد خوارج

جان، آنان تعرض به  1. نظر دارنداند كه خوارج بر آن اتفاق اي دانسته ترين نكتهرا اساسي
راشد  پيروان ابو( ازرارقه نظر از .دانستند اموال مسلمانان را جايز مي ناموس، اطفال و

ماندن در شهر مسلمانان، خوردن ذبيحه  هاي افراطي خوارج، باقى هاز گرو ،)ازرق  بننافع
را نيز كافر و  ال مخالفانازارقه اطف .آنها و ارث بردن از آنها جايز نيست آنان، ازدواج با

  امانات مسلمانان ورداندنبازگ دانستند وخود را ملتزم به آتش دوزخ مخلد مى آنها را در
از آنها جزيه . اند مشركان عرب مسلمانان مانند: گويد نافع مي .دانستند مخالفان نمى

شتن خداوند ك. يا اسالم كنيم و بين ما و آنان نسبتى نيست، مگر شمشير قبول نمى
  2.آنان را براى ما حالل كرده و اموال آنان براى ما فىء است

دانند و  مي  باورهاي آنان دارند، كافر باوهابيان نيز مسلماناني را كه عقايدي مخالف
آنان . گيرند شمارند و فرزندان مسلمانان را اسير مي خون و مال آنها را حالل مي

هجرت از  كنند و مين كفر معرفي ميمسلمانان را مشرك و كشورهاي اسالمي را سرز
حتي كسي را كه نماز را ترك كرده است، اگرچه 3،دانند آنجا را الزم و ضروري مي

  4.شمارند  القتل مي منكر آن نباشد، واجب
  ) عبدالوهاب  بنمحمد( هاي برادرش اي بر رد انديشه عبدالوهاب در رساله  بنسليمان

  :نويسد مي
سبب اند كه به  وارج دو ويژگي داشتهتيميه گفته است كه خ ابن 

 نخست آنكه از :اند آن از ديگر مسلمانان و پيشوايان آنان جدا شده
دوم . اند  و آنچه را سنت نيست، سنت انگاشتهاند سنت فاصله گرفته

                                                 
P0	0z: �A�&� -� �A�&� } ,2Q0 
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اثر بر آنكه مسلمانان را به دليل ارتكاب گناه، كافر قلمداد كرده و 
و سرزمين اسالم را آن حكم به حليت خون و مال آنها داده 

اين دو  پس سزاوار است كه مسلمانان از .اند سرزمين كفر شمرده
  با آن دو اصل يعني دشمنيهاي پيامداصل غلط برحذر باشند و از 

مسلمانان و لعن و سرزنش آنان و حالل شمردن خون و مال آنها و 
   1.كلي از هرگونه بدعتي بپرهيزند طور به
  .براي خوارج گفته است، در وهابيان نيز وجود داردتيميه  هايي كه ابن ويژگي

  

  ايجاد تفرقه ميان مسلمانان.9
 :فرمايد  آنجا كه مي،قرآن مجيد امت اسالم را از تفرقه بر حذر داشته است

¾Ν…Σ∧Ψ±ΩΤ�∅≅…ΩΝ…Σ∧Ψ±ΩΤ�∅≅…ΩΝ…Σ∧Ψ±ΩΤ�∅≅…ΩΝ…Σ∧Ψ±ΩΤ�∅≅…Ω ΞΤΤ‰µΩγšΞΤΤ‰µΩγšΞΤΤ‰µΩγšΞΤΤ‰µΩγš ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅…ϑðΨ/≅… †_Τ⊕∼Ψ∧Ω–†_Τ⊕∼Ψ∧Ω–†_Τ⊕∼Ψ∧Ω–†_Τ⊕∼Ψ∧Ω– ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω &Ν…ΣΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤ�&Ν…ΣΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤ�&Ν…ΣΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤ�&Ν…ΣΤ∈ΘΩ≤Ω⊃ΩΤ�¿02هاي   از نظر قرآن، يكي از بدترين عذاب

كه قرآن كريم با اشاره به آن   چنان؛دو دستگي در جامعه است  تفرقه و،هيال
 �ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ΣΤ∈ ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ΩΣ∑ Σ⁄Ψ�†Ω⊆<√≅…Σ⁄Ψ�†Ω⊆<√≅…Σ⁄Ψ�†Ω⊆<√≅…Σ⁄Ψ�†Ω⊆<√≅… υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅υϖς∏Ω∅ ⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς…⇐Κς… ð÷Ω⊕‰ΤΩΤÿð÷Ω⊕‰ΤΩΤÿð÷Ω⊕‰ΤΩΤÿð÷Ω⊕‰ΤΩΤÿ ⌠¬Ρ∇∼Τς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼Τς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼Τς∏Ω∅⌠¬Ρ∇∼Τς∏Ω∅ †_ΤΤŠ…ΩϒΩ∅†_ΤΤŠ…ΩϒΩ∅†_ΤΤŠ…ΩϒΩ∅†_ΤΤŠ…ΩϒΩ∅ ⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨⇑ΨΘ∨ ⌠¬Ρ∇ΨΤ∈⌠ΤΩΤ⊇⌠¬Ρ∇ΨΤ∈⌠ΤΩΤ⊇⌠¬Ρ∇ΨΤ∈⌠ΤΩΤ⊇⌠¬Ρ∇ΨΤ∈⌠ΤΩΤ⊇ ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ… ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ γŒ™ΩΤ�γŒ™ΩΤ�γŒ™ΩΤ�γŒ™ΩΤ    ¾ :فرمايد مي

⌠¬Ρ∇Ψ∏Σ–⁄ςΚ…⌠¬Ρ∇Ψ∏Σ–⁄ςΚ…⌠¬Ρ∇Ψ∏Σ–⁄ςΚ…⌠¬Ρ∇Ψ∏Σ–⁄ςΚ… ςΚ…ςΚ…ςΚ…ςΚ… ⌠¬Ρ∇Ω♥Ψ‰<∏ΩΤÿ⌠¬Ρ∇Ω♥Ψ‰<∏ΩΤÿ⌠¬Ρ∇Ω♥Ψ‰<∏ΩΤÿ⌠¬Ρ∇Ω♥Ψ‰<∏ΩΤÿ †_ΤΤ⊕Ω∼ΤΨ→†_ΤΤ⊕Ω∼ΤΨ→†_ΤΤ⊕Ω∼ΤΨ→†_ΤΤ⊕Ω∼ΤΨ→ Ω⊂ÿΨϒΣΤÿΩΩ⊂ÿΨϒΣΤÿΩΩ⊂ÿΨϒΣΤÿΩΩ⊂ÿΨϒΣΤÿΩ ψΡ∇Ω∝⊕ΩΤŠψΡ∇Ω∝⊕ΩΤŠψΡ∇Ω∝⊕ΩΤŠψΡ∇Ω∝⊕ΩΤŠ ð♣ð♣ð♣ð♣<Κ†ΩΤŠ<Κ†ΩΤŠ<Κ†ΩΤŠ<Κ†ΩΤŠ %∴×⊕ΩΤŠ%∴×⊕ΩΤŠ%∴×⊕ΩΤŠ%∴×⊕ΩΤŠ¿.3   

 پيوسته مورد مسلماناننيز، اتحاد و همبستگي  9 در سيره و سنت رسول خدا
نخستين اقدام پيامبر در مدينه، اجراي عقد اخوت و . ستايش و سفارش بوده است

بنابراين آنچه طبق قرآن و سنت .  بزرگ اوس و خزرج بود برادري ميان دو طايفه
 وحدت ميان مسلمانان است كه الزم است ، ايجاد بود بايد بدان متعهد9رسول خدا

 ر يد واحده بشوند و اجازه ندهند دشمنان از اختالف نظ،در برابر دشمنان اسالم
كردن   با متهمانامروز وهابي سفانه ديروز خوارج وأاما مت، مسلمانان سوء استفاده بكنند

                                                 
P0� ��®�� :[�.&� $� If/�AF)�.� )�.�� ¸�& �: If�?/ � ,)µ�� )µ�.� ¸�& �: If�?/� ,) 0¢� m ���s&� E	�
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وهابيت براي  .اند هيدوبشرك در جوامع اسالمي بر طبل تفرقه و ك مسلمانان به كفر و
  وبرند بهره ميخوبي  سنّت به  از وسيله تفرقه ميان تشيع و اهلخودرسيدن به اهداف 

هاي  سنّت كه در طول سال هاي اهل  برخي از گروهكنند ميان شيعيان و تالش مي
 به  آنها راسپس تفرقه ايجاد كنند و ،اند با شيعيان داشته ميزآمتمادي زندگي مسالمت 

هاي اسالمي در  عقايد ميان امت  اختالف مذاهب و با وجود.كنندشان جذب خود گروه
اند و مدارس،  زيسته طول تاريخ، مسلمانان با انس و الفت و محبت در كنار يكديگر

هاي ديني  در مناسبت و را تأسيس كردهطلبانه سياسي  هاي آزادي  جنبش وها حوزه
تفرقه انداخته و رگ و   اما وهابيان امت را به،اند امت اسالمي در كنار همديگر بوده

مسلمين و بر طبق   آنان بر خالف اين جريان عمومي.اند ريشه آنان را از هم گسسته
هاي تفرقه  انتشار كتاب زنند؛ مانند انه مي انگيزفتنه دست به اقدامات ،ميل دشمنان

ها   از پشت تريبونفكنانها هاي تفرقه انگيز و سخنراني تبليغ نفاق ميان حجاج، انگيز در
گذاري، كشتار و ترور زوار   بمبكنند  ايراد ميخطباي متعصب وهابي در ايام حجكه 

افتخار كردن به اين  دفاع و و بي افراد مظلوم كشتار  و:پيامبرحرم اهل بيت 
  .ها ها و ترور كشتار

  

  ستيز با مسلمانان و دوستي با كافران .10
 آنان و يت به خوارج، كشتن مسلمانان و جهاد عليههاي وهاب  از شباهتيكي ديگر

خوارج، مسلمانان را به خاك و خون . وانهادن كفار و مشركان و دوستي با آنان است
براي . شمردند بردند و ناموس آنها را مباح مي كشيدند و اموال آنان را به غارت مي مي

شما كيستيد؟ : رج پرسيدندخوا. رو شدند نمونه روزي گروهي از مسلمانان با خوارج روبه
او . بگذاريد من پاسخ دهم: يكي از مسلمانان كه خيلي باهوش و زيرك بود، گفت

ايم تا كالم خدا را  اي از اهل كتاب هستيم و به شما پناه آورده ما طايفه: چنين گفت
پيمان پيامبر را : خوارج به همديگر گفتند. پس ما را به نقطه امني برسانيد. بشنويم

بخشي از قرآن را بر آنها بخوانيد و كسي را بر آنان بگماريد تا آنها را . م بداريدمحتر
:  گفتند،خباب، صحابي پيامبر  بنبه عبداهللاما در مقابل ! سالم به نقطه امن برساند

.  كرد7 چيست؟ او شروع به مدح و ثناي علي7طالب ابي نظرت درباره علي بن
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 سپس خوارج اين. ستي كه مريد نام اشخاص هستندتو از كساني ه: خوارج به او گفتند
 پيامبر را همراه با همسرش كه آبستن بود، در كنار نهر آب كشتند و خونشان يصحاب

 ؛پرستان و مشركان از شر خوارج در امان بودند  بتبنابراين 1.را در جوي روان ساختند
وثانِ؛ هلَ األأ و يدعونَ هلَ اإلسالمِأيقتُلونَ «:باره فرمود در اين9كه رسول خدا چنان

  2.»كنند پرستان را به حال خود رها مي كشند و بت آنان مسلمانان را مي
ها ادامه   ساليان سال بلكه قرن،كافر ناميدن آنها دشمنى خوارج با مخالفان خود و

كس  هر دند وكرازرق، خوارج شورش   بن ق پس از كشته شدن نافع45داشت درسال 
كه بسيارى از مردم به بصره  جا تا آن،رساندند  به قتل مى،يافتند د را مىمخالفان خو از

  3.فرار كردند
 در زمان حكومت ق255صاحب الزنج در سال  :نويسد مىمروج الذهب رمسعودى د

 زيرا او همانند ازارقه زنان و كودكان ؛او از فرقه ازارقه خوارج بود مهتدى شورش كرد و
كشت و معتقد بود همه   مى،وار كشته شدن نبودندو پيران وكسانى را كه سزا

  4.ندا گناهكاران مشرك
 :كـرد   اسـتناد مـى  7ازرق براى اثبات جواز كشتن كودكان به سخن نوح  بن  نافع

¾Ω†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈Ω χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓ ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω� ⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ� ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… …[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ� (26)(26)(26)(26)  ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ… ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ… ¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ� Ν…ΣΝ…ΣΝ…ΣΝ…ΣΤ∏Ψ∝ΣÿΤ∏Ψ∝ΣÿΤ∏Ψ∝ΣÿΤ∏Ψ∝Σÿ 

ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω Νϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏Ωÿ ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… …_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇ …_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{¿يك از كافران را بر       هيچ ،پروردگارا: نوح گفت « 5؛

 كننـد و    بندگانت را گمراه مى    ،باقى بگذارى   چرا كه اگر آنان را     ؛روى زمين باقى مگذار   
از خداونـد   و دعا كـرد  7نوح: گويد نافع مى. آورند وجود نمى كافر به جز نسلى فاجر و 

                                                 
P 0 � ´'��.ªªªª: � \��ªªªª�&� z	��.ªªªª:\��.ªªªª� ,EP, }YPQ, %�ªªªª� Y, b P�; b¥ ³ªªªª� �ªªªª²c'&�, EY, } 

YBPـYBQ, %�� 	�'F� E	�F 0 
Y 0 )�'�&� ��(����} ,Y;;b ,Y2Q 0 
Q 0�HC&� 6�	��, EQ, }1Y2 0 
1 0¬��&� E�A:, E1, }PB 0 
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كـه برخـى از   اين  بـا ، قوم خويش را كافر ناميد درخواست نكرد قومش را عذاب كند و او       
 كودكـان و    7 پـس چگونـه نـوح      ،برخى هنوز به دنيـا نيامـده بودنـد         آنان كودك و  

: فرمايـد  كه خداوند مـى    حالي   در ؛هاى امت خويش را كافر بنامد وما كافر نخوانيم         جنين
¾ψΣ{Σ⁄†Πς⊃Σ{Κς…ψΣ{Σ⁄†Πς⊃Σ{Κς…ψΣ{Σ⁄†Πς⊃Σ{Κς…ψΣ{Σ⁄†Πς⊃Σ{Κς… β⁄κΩβ⁄κΩβ⁄κΩβ⁄κΩāāāā ⌠⇑ΨΠ∨⌠⇑ΨΠ∨⌠⇑ΨΠ∨⌠⇑ΨΠ∨ ψΡ∇ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΡΚ…ψΡ∇ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΡΚ…ψΡ∇ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΡΚ…ψΡ∇ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΡΚ… ⌠ζΚς…⌠ζΚς…⌠ζΚς…⌠ζΚς… ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ψΡ∇ς√ β〈ƒ∫:…Ω≤ΩΤŠβ〈ƒ∫:…Ω≤ΩΤŠβ〈ƒ∫:…Ω≤ΩΤŠβ〈ƒ∫:…Ω≤ΩΤŠ ℑℑℑℑ Ξ≤ΣΤŠΠΡ∞√≅…Ξ≤ΣΤŠΠΡ∞√≅…Ξ≤ΣΤŠΠΡ∞√≅…Ξ≤ΣΤŠΠΡ∞√≅…¿شما بهتـر از     آيا كافرانٍ  «1؛ 

  2.»؟هاى آسمانى نازل شده است اى در كتاب نامه ند يا براى شما امانا آنان
هيچ تاريخي نقل نشده است كه وهابيان با   در هستنداند و هوهابيان نيز چنين بود

 ،اند آنان تنها مسلمانان را از دم شمشير گذرانده. شركي را بكشندكافران بجنگند يا م
كافي است كشتار مردم كربال، طائف، يمن، حجاز و . آنكه گناهي از آنها سر زند  بي

 تاكنون يك گلوله ،هاي به ظاهر ضد شرك و الحاد آيا وهابي . را از نظر بگذرانيم3غيره
اني و مشركان امروز جهان شليك به سوي رژيم غاصب قدس و سران استكبار جه

  اند؟ كرده
  خود بر مسلماناني هاى انحرف تحميل انديشه .11

ريزي بر ديگران  هاي خودشان را با جنگ و خون كنند انديشه هر دو گروه سعي مي
كه از اصول مسلّم  حالي  در؛كردند در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار ن وتحميل كنند

مذاهب اسالمي در ميان خودشان و با ديگر اديان  ها و  فرقهاسالم اين است كه تعامل
طبق فرمايش قرآن كريم در  فرق بايد براساس اصول منطقى و دوستانه باشد و و

 …≅�Σ℘�≅…Σ℘�≅…Σ℘�≅…Σ℘  ¾: ز نيكو و جدال احسن رعايت شودراند  بايد حكمت،ها و مناظرات حتماً بحث

υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ…υς√ΞΜ… Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠Ξ∼Ψ‰Ω♠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ψ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠΨ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠΨ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠΨ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠ Ψ◊ςℵ≠Ψ∅Ω∧<√Ψ◊ςℵ≠Ψ∅Ω∧<√Ψ◊ςℵ≠Ψ∅Ω∧<√Ψ◊ςℵ≠Ψ∅Ω∧<√≅…Ω≅…Ω≅…Ω≅…Ω Ψ∃◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅…Ψ∃◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅…Ψ∃◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅…Ψ∃◊ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… ψΣ<√ΨŸΗΤΩΤ–ΩψΣ<√ΨŸΗΤΩΤ–ΩψΣ<√ΨŸΗΤΩΤ–ΩψΣ<√ΨŸΗΤΩΤ–Ω Ψ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠ ƒγ∑ƒγ∑ƒγ∑ƒγ∑ &Σ⇑Ω♥šΚς…&Σ⇑Ω♥šΚς…&Σ⇑Ω♥šΚς…&Σ⇑Ω♥šΚς…¿حتي  4؛
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كه   چنان؛اهل كتاب نيز رعايت كنيد باره كفار و كند كه اين شيوه را در كيد ميأت
Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ�Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ�Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ�Νϖ…ΣΤ√ΨŸΗΤΤΩ•ΣΤ� ðΤΤ∑ςΚ…ðΤΤ∑ςΚ…ðΤΤ∑ςΚ…ðΤΤ∑ςΚ… γ̂‚¾: فرمايد مى ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅…γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅…γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅…γ̂ ΗΤΩΤ�Ψ∇<√≅… ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… Ψ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠΨ�Πς√≅†ΨŠ ƒγ∑ƒγ∑ƒγ∑ƒγ∑ Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς…Σ⇑Ω♥šΚς…¿.1  

   نبدعت در دي .12
 دين فراواني در هاي بدعتهر دو خوارج آن است كه بهشباهت ديگر وهابيان 

هاي  نههاي تاريخ فرق اسالمي و ملل ونحل نمو با مراجعه به كتاب. اندوجود آورده به
 اختصار در ذيل براي اما ديد،توان  هاي فرقه وهابيان و خوارج را مي فراواني از بدعت

  :پردازيم اي آنان ميه بدعتفقط به بيان برخي از 
  هاي خوارج بدعت) الف

  :هاي آنان عبارت است از ها و تحريف برخي از بدعت
 ∨φ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨Ωφ⇔Ψ∨Ω Ξ♣†ΤΠς⇒√≅…Ξ♣†ΤΠς⇒√≅…Ξ♣†ΤΠς⇒√≅…Ξ♣†ΤΠς⇒√≅… ⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨⇑Ω∨ Ξ≤πΤ↑ΩΤÿΞ≤πΤ↑ΩΤÿΞ≤πΤ↑ΩΤÿΞ≤πΤ↑ΩΤÿ ΣφΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ΣφΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ΣφΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ΣφΤΤ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ƒ∫:†ΩΤ⊕Ψ�ΤŠ≅…ƒ∫:†ΩΤ⊕Ψ�ΤŠ≅…ƒ∫:†ΩΤ⊕Ψ�ΤŠ≅…ƒ∫:†ΩΤ⊕Ψ�ΤŠ≅… γ‹†φΤΤ∂⌠≤ΤΩ∨γ‹†φΤΤ∂⌠≤ΤΩ∨γ‹†φΤΤ∂⌠≤ΤΩ∨γ‹†φΤΤ∂⌠≤ΤΩ    ¾:ند كه آيها همدعي شد. 1

%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…%ϑðΨ/≅…¿،2تملجم نازل شده اس  ابن درباره.   

خواري  باهاي خوارج به حد شر از گروه) حنفيعامر  بنهپيروان نجد( نجدات.2
  .معتقد نبودند

 √ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ…†ΠςΤ⇓ΞΜ… †ΩΤ⇒™Ω�ΩΤ⊇†ΩΤ⇒™Ω�ΩΤ⊇†ΩΤ⇒™Ω�ΩΤ⊇†ΩΤ⇒™Ω�ΩΤ⊇ ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√ †_Τ™�ΩΤ⊇†_Τ™�ΩΤ⊇†_Τ™�ΩΤ⊇†_Τ™�ΩΤ⊇ †_Τ⇒∼Ψ‰ΘΣ∨†_Τ⇒∼Ψ‰ΘΣ∨†_Τ⇒∼Ψ‰ΘΣ∨†_Τ⇒∼Ψ‰ΘΣ∨ (1)(1)(1)(1)  Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ∼ΨΠ√Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ∼ΨΠ√Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ∼ΨΠ√Ω≤Ψ⊃πΤ⊕ΩΤ∼ΨΠ†¾: هبا استفاده از ظاهر آيه شـريف    خوارج. 3

ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√ð∠ς√ ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅…ϑðΣ/≅… †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨ Ω⋅ΠςŸΩ⊆ΩΤ�Ω⋅ΠςŸΩ⊆ΩΤ�Ω⋅ΠςŸΩ⊆ΩΤ�Ω⋅ΠςŸΩ⊆ΩΤ� ⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨⇑Ψ∨ ð∠Ψ‰?Τ⇓ς′ð∠Ψ‰?Τ⇓ς′ð∠Ψ‰?Τ⇓ς′ð∠Ψ‰?Τ⇓ς′ †Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω†Ω∨Ω Ω≤ΠςāΚς†ΩΤ�Ω≤ΠςāΚς†ΩΤ�Ω≤ΠςāΚς†ΩΤ�Ω≤ΠςāΚς†ΩΤ�¿،3 روا  7انگناه كبيره را براى پيـامبر      ارتكاب 

  .دانستند مى
كلي  بهكافر است و از دين   ،دهد اي انجام اجماع بر اينكه هر كس گناه كبيره. 4
  .دوزخ خواهد بود و از همين روي در كنار كافران پيوسته در آتششود  مي خارج 
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آنچه در : گفتند دانستند و مى را ثابت نمى) سنگسار كردن زناكار( آنان حد رجم .5
د، فقط حدتازيانه براى مرد و زن زناكار است و حكم رجم در قرآن و قرآن وجود دار

  .روايات نيامده است
براى كسى ثابت است كه زن  فقط) نسبت ناروا ( همچنين معتقدند كه حد قذف .6

 زيرا آنان به ظاهر آيه قرآن  عكس آن ثابت نشده؛، ولى كند به زنا  متهمپاكدامنى را
و « :ف مردان پاكدامن سخنى به ميان نيامده استقذدرباره كه  اند تمسك جسته

  پس.آورند گواه بر اين گفته نمى دهند، چهار پاكدامن نسبت زنا مى كسانى كه به زنان
تازيانه بزنيد و از اين پس هرگز شهادت آنان را نپذيريد، و ايشان   آنان هشتادبر

  1.»اند فاسقان
  مانند جريان عبداهللا؛اح دانستندمسلمانان را تكفير كردند و خون آنان را مب. 7

  .خباب كه ذكر گرديد بن
  هاي وهابيان بدعت) ب

  :اند؛ مانند هايي ايجاد كرده وهابيان نيز بدعت
   2 ؛انبيا و صالحين سفر به قصد زيارت قبور عدم جواز بستن بار. 1
  3 ؛حرمت بناي مسجد بر قبور. 3
  4؛پرستان است توسل به ميت مانند كار بت. 4
 5 واجب القتل استافكند،ي كه نمازش را تا غروب آفتاب تأخير كس. 5

 هر چند مشرك ؛اران نهي كرده استز رسول خدا از كشتار نمازگكه حالي در
  .و منافق باشند
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منافقين از كه » سرقوحه«نامه  در ضمن بيان زندگي ���(�£عسقالني در كتاب 

�\  : پرسيد9رسول خدا. كشنداصحاب پيامبر قصد داشتند او را ب : بيان كرده،بوده
�&�#� ? [É5� :���&� "J	 �j|0q�K :-[�5�� \�K� �� D�� [Ü|آيا او اهل نماز است؟ ؛ 

  1.»ام اران نهي شدهزاز كشتن نمازگ: فرمود. بله: گفتند
  

   از اسالممنطق  و بيارائه تصوير خشن .13
سالم برجهانيان را منطق جلوه دادن ا  سهم بزرگي در خشن و بيها  وهابيخوارج و

 به  راكرد اين دو گروه اين ادعاپيدايش و عملدر تاريخ تحقيق  مطالعه و. اند داشته
عام  كشتار وقتل ،نبوده است بر كسي پوشيده و اين امر، كند ميروشني ثابت 

 اند،  خود انجام داده در طول عمريانوهابخوارج و كه مسلمانان و به خصوص شيعيان 
 از ميان  ....نجد، حجاز و عراق و در ك هولناهاي كشتار؛ مانندستبسيار وحشتناك ا

آنان با  .سر برآوردسپاه صحابه  ، طالبان و مانند القاعدهيرو و خشن هاي تند  گروهآنان
كه  طوري ه ب؛تربيت افراد ناآگاه و جاهل حمالت تروريستي و انتحاري را گسترش دادند

يافتگان وهابي در امان   انتحاري پرورشهيچ جاي دنيا از خطر تروريستي و حمله
 .كردند مردم جهان ايجاد در پيش مسلمانان ي براي  مشكالت بزرگاينان .نيست

كه با شنيدن نام  يطور ه ب؛توان گفت قتل و خشونت الزمه جريان وهابيت است مي
ين لذا با وجود اينكه دين اسالم د . شود مي ترور و خشونت نيز در اذهان تداعي ،وهابي
، خشونت  ها و رحمت براي عالميان است و خوبي آور مهر آشتي و پيامبرش پيام صلح و

مانده در جهان ترسيم  حشي و عقب  و،اي خشن ، تروريست ها چهره و انتحار از وهابي
  .كند مي

  رأى تفسير به.14
خوارج از . ها و باورهاى خود است رأى، برابركردن آيات قرآن با انديشه تفسير به

كوشيدند قرآن و روايات را در جهت اثبات باورها و  روند كه مى شمار مى هايى به قهفر
  : نويسد باره مي اين مبرد در. هاى خود تفسير كنند انديشه
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آنان اطفال  وكفر قاعدان  حكم به ،گروه خوارجاز  ،هالن  بننافع
رئيس گروه ديگر  ،��:A ���© �$. كرداعالم را جايز داد و كشتنشان 

واجب القتل  و كه تو كسانى كافر  اي به نافع نوشت نامه ،ارجخو
    ∅ð♦∼Πς√ð♦∼Πς√ð♦∼Πς√ð♦∼Πς√    ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω    ¾:دانستى كه عذرشان در كتاب خدا آمده است

Ψ∫:†φΤΤΤ⊃ð⊕ϑ〉∝√≅…Ψ∫:†φΤΤΤ⊃ð⊕ϑ〉∝√≅…Ψ∫:†φΤΤΤ⊃ð⊕ϑ〉∝√≅…Ψ∫:†φΤΤΤ⊃ð⊕ϑ〉∝√≅…    ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω    ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅    υΩ∂⌠≤ΤΩ∧<√≅…υΩ∂⌠≤ΤΩ∧<√≅…υΩ∂⌠≤ΤΩ∧<√≅…υΩ∂⌠≤ΤΩ∧<√≅…    ‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω    ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅    Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…    ‚Ω�‚Ω�‚Ω�‚Ω�    φΣŸµµΨΩ–φΣŸµµΨΩ–φΣŸµµΨΩ–φΣŸµµΨΩ–    †Ω∨†Ω∨†Ω∨†Ω∨    
φΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿφΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿφΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿφΣΤ⊆Ψ⊃⇒ΣΤÿ    ε“Ω≤Ωšε“Ω≤Ωšε“Ω≤Ωšε“Ω≤Ωš    …ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ……ς′ΞΜ…    Ν…Σ™Ω±ΩΤ⇓Ν…Σ™Ω±ΩΤ⇓Ν…Σ™Ω±ΩΤ⇓Ν…Σ™Ω±ΩΤ⇓    ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√ΨΠς∏Ψ√    −&ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−&ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−&ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄−&ΨΨΤ√Σ♠Ω⁄ΩΩΩΩ¿.1   

نصيحت كردى و در سه امر بـه         تو مرا « : نافع در جواب نوشت   
اما قاعدان  .كنم اكنون تفسير آنها را برايت بيان مى. من ايراد گرفتى

 زيـرا آنهـا در مكـه    ؛اين زمان همچون قاعدان زمان پيامبر نيـستند   
قرآن فرموده كه   . مقهور بودند و راهى براى فرار نداشتند       محصور و 
 همچنـين  ؟كنيد نيست، پس چرا هجرت نمى خداوند وسيعآيا زمين  
جنگ شركت نكنند،     در  كه كه اعراب از پيامبر اجازه گرفتند      هنگامى

̂〈    ¾:خداوند فرمود ∼γ±Σ∼Ω♠〉̂ ∼γ±Σ∼Ω♠〉̂ ∼γ±Σ∼Ω♠〉̂ ∼γ±Σ∼Ω♠    Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…    Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{Ν…Σ≤Ω⊃Ω{    ⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨⌠¬Σ⇒Ψ∨    }‡…ðϒΩ∅}‡…ðϒΩ∅}‡…ðϒΩ∅}‡…ðϒΩ∅    χψ∼Ψ√ςΚ…χψ∼Ψ√ςΚ…χψ∼Ψ√ςΚ…χψ∼Ψ√ςΚ…¿.2   اما در

 �Ω†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈ΩΩ†ΩΤ∈Ω χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓χ—ΣΤ⇓ ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ϑγ‡ΩΘ⁄ ‚Ω‚Ω‚Ω‚Ω���� ⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ�⁄ΩϒΩΤ¾ :فرمايد مورد اطفال، قرآن از زبان نوح مى      

ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ς∏Ω∅ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅…Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨ Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅…Ω⇑ÿΞ≤Ψ⊃ΗΤς∇<√≅… …[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ�…[⁄†ΘΩΤÿΩ� (26)(26)(26)(26)  ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ…ð∠Πς⇓ΜΞ… ⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ…⇐ΜΞ… ¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ�¬Σ∑⁄ΩϒΩΤ� Ν…ΣΤ∏Ψ∝ΣÿΝ…ΣΤ∏Ψ∝ΣÿΝ…ΣΤ∏Ψ∝ΣÿΝ…ΣΤ∏Ψ∝Σÿ ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ð∉Ω�†ΩΤ‰Ψ∅ 

‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω‚Ω�Ω Νϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏ΩÿΝϖ…ΣŸΨ∏Ωÿ ‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ…‚Πς�ΜΞ… …_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇…_≤Ξ–†ΩΤ⊇ …_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{…_⁄†Πς⊃Ω{¿.3  را قبل    فرزندان كفار   نوح در اين آيه

ه اند كه جزي مسلمانان مثل كفار عرب . از تولدشان كافر دانسته است    
كـه خداونـد      همچنـان  ؛اما مباح بودن امانات   . شود پذيرفته نمى  آنها

. كـرد كرد، اموال آنهـا را نيـز بـراى مـا حـالل               خون آنها را حالل   
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 پس تو از خدا بتـرس و جـز       ؛بنابراين اموال آنها فىء مسلمين است     
  1.»توبه عذرى برايت نيست

 دانست وى عثمان كافر توالجهت زبير، او را به   بناى به عبداهللا در نامه نافع
   .م بصره نوشتمرد خطاب به

 }ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω…ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩΤ∈Ω φκΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅…φκΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅…φκΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅…φκΨ{Ξ≤πΤ↑Σ∧<√≅… ⊥◊ΠςΤ⊇:†Ω{⊥◊ΠςΤ⊇:†Ω{⊥◊ΠςΤ⊇:†Ω{⊥◊ΠςΤ⊇:†Ω{ †Ω∧Ω{†Ω∧Ω{†Ω∧Ω{†Ω∧Ω…¾ :خداوند فرموده

⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ⌠¬Ρ∇ΩΤ⇓ΣΤ∏Ψ�ΗΤΩ⊆ΣΤÿ &_◊ΠςΤ⊇:†Ω{&_◊ΠςΤ⊇:†Ω{&_◊ΠςΤ⊇:†Ω{&_◊ΠςΤ⊇:†Ω{¿،2عذرى را براى تخلف ازهجرت  هيچ و

خداوند عذر كسانى  Σ≤Ψ⊃⇓≅……Σ≤Ψ⊃⇓≅……Σ≤Ψ⊃⇓≅……Σ≤Ψ⊃⇓≅… †_ΤΤ⊇†Ω⊃Ψā†_ΤΤ⊇†Ω⊃Ψā†_ΤΤ⊇†Ω⊃Ψā†_ΤΤ⊇†Ω⊃Ψā ‚�†Ω⊆ΨΤ’Ω‚�†Ω⊆ΨΤ’Ω‚�†Ω⊆ΨΤ’Ω‚�†Ω⊆ΨΤ’Ω¿.3…¾ :فرموده نپذيرفته و

  پذيرفته، ولى درعين حال مجاهدان را،توانند انفاق كنند  نمىرا كه
 ∨Πς�‚Πς�‚Πς�‚Πς� ΞΩ�π♥ΩÿΞΩ�π♥ΩÿΞΩ�π♥ΩÿΞΩ�π♥Ωÿ Ω⇐ΣŸΨ⊕ΗΤΩ⊆<√≅…Ω⇐ΣŸΨ⊕ΗΤΩ⊆<√≅…Ω⇐ΣŸΨ⊕ΗΤΩ⊆<√≅…Ω⇐ΣŸΨ⊕ΗΤΩ⊆<√≅… Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ∨Ω⇑Ψ‚    ¾:فرمايد  مىداده است وبر قاعدان تفضيل 

Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…Ω⇐κΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅…0¿4   

طبق منابع حديثي و :  نمونهبراي  .كنندتفسير به رأي ميچنين  اينوهابيت نيز 
 ترين سند اثبات حقانيت و بزرگ باهله و آيه تطهيرسنّت آيه م ان و اهليتاريخي شيع
 داللت اين دو آيه را ،د وهابياني عقانظريه پرداز ،تيميه ابن.  است:بيت افضيلت اهل

  : گويد درباره آيه مباهله مي وپذيرد  نميبيت  برافضيلت اهل
 مباهله ، اين بود كهكان خود را بردياينكه پيامبر فقط نزدعلت 

ين در جريان ا بنابر.شود ن و خويشاوندان حاصل مينزديكا تنها با
مباهله تنها همراهي نزديكان الزم است، اما افضل بودن آنان شرط 

   5.نيست

                                                 
P0
H: \:�S&�} ,��<ـ�P�0 
Y 0 "	���� ��J ,Q� 0 
Q0 "	������J ,1P 0 
10 "	�e�.���J ,<; 0
H: \:�S&�} ,�PP 
;0[�.&� E�f�:)E ,2, }PY;ـPY�0 



  

 

133 

u3ای !
�����  !W �ر

 
7TU Vج و و

ار �	  LVر
�y� V و ر

 

  :نويسد درباره آيه تطهير ميوي 
©	�fC&� )�J �:� 	�'F| �f�� ¸��� \�� ©	�fC�  %��j � D�'&�

%��j � IÄ	�f� ¬/� �� I� A:a� �f�� ��|� ,If�� ¸/A&� 
If�� ¸/A&�.1  

جهت هماهنگ ساختن اين آيات با افكار  ه بهيتيم  ابن،كه مالحظه شد چنان
  . به تفسير به رأي روي آورده است،انحرافي خويش

  

  نتيجه ����
 رفتار و در هم از نظر باور و هم ،گيرم كه گروه وهابيت از مطالب گذشته نتيجه مي

گري،   و قشري تحجر.اردهاي بسيار نزديكي به گروه خوارج د عملكرد شباهت
، تعصب، خشونت، گرايي ظاهر ونگري  سطحي، فهمي، غرور، ناداني تدبيري، كج بي

 كافر شمردنهاى خويش بر مردم به زور شمشير، ناسازگارى، تحميل انديشه
هاي اصلي اين گروه  ها و شاخصه سنگدلى و عدم مدارا، از ويژگي كيش خود، غيرهم

  .وجود دارد گروه وهابيت نيز  دراه همين ويژگي  دقيقاً واست
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