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 ) ) ) )ووونْ    ونْمنْمنْمَكالمٍَكالمٍَكالمٍَكالمٍ    م    َلهَلهَلهَله    هَليعهَليعهَليعهَليع    المالسالمالسالمالسالمالس (  (  (  ( َكلَّمَكلَّمَكلَّمَكلَّم    بِهبِهبِهبِه    الَْخوارِجالَْخوارِجالَْخوارِجالَْخوارِج  :  :  :  :كُمأَصابكُمأَصابكُمأَصابكُمأَصاب            بحاصبحاصبحاصبحاص    ،،،،        وووالالالال        و        ىقبىقبىقبىقب        نكُممنكُممنكُممنكُمم    
    علـى علـى علـى علـى     أَشْـهد أَشْـهد أَشْـهد أَشْـهد     الـه الـه الـه الـه     وووو    عَليـه عَليـه عَليـه عَليـه     اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    صلَّىصلَّىصلَّىصلَّى    اللَّهاللَّهاللَّهاللَّه    رسولِرسولِرسولِرسولِ    معمعمعمع        جِهادىجِهادىجِهادىجِهادى    وووو    بِاللَّهبِاللَّهبِاللَّهبِاللَّه    إِيمانىإِيمانىإِيمانىإِيمانى    أَبعدأَبعدأَبعدأَبعد    ابِرٌ،ابِرٌ،ابِرٌ،ابِرٌ،

    ارجِعـوا ارجِعـوا ارجِعـوا ارجِعـوا     وووو    ،،،،    مـĤبٍ مـĤبٍ مـĤبٍ مـĤبٍ         َشرََّشرََّشرََّشرَّ        َفأُوبواَفأُوبواَفأُوبواَفأُوبوا    ! ! ! !     الْمهَتدينَالْمهَتدينَالْمهَتدينَالْمهَتدينَ            منمنمنمن        أََناأََناأََناأََنا        ماماماما        وووو        إِذاًإِذاًإِذاًإِذاً            َضَللْتَضَللْتَضَللْتَضَللْت        َلَقدَلَقدَلَقدَلَقد        بِالْكُفْرِ؟بِالْكُفْرِ؟بِالْكُفْرِ؟بِالْكُفْرِ؟    َنفْسىَنفْسىَنفْسىَنفْسى
    يتَّخذُهايتَّخذُهايتَّخذُهايتَّخذُها        أََثَرةًأََثَرةًأََثَرةًأََثَرةً            وووو        قاطعاً،قاطعاً،قاطعاً،قاطعاً،        سيفاًسيفاًسيفاًسيفاً        وووو        شاملًا،شاملًا،شاملًا،شاملًا،        ذُلّاًذُلّاًذُلّاًذُلّاً        بعدىبعدىبعدىبعدى        سَتلَْقونَسَتلَْقونَسَتلَْقونَسَتلَْقونَ    إِنَّكُمإِنَّكُمإِنَّكُمإِنَّكُم    أَماأَماأَماأَما. . . .     الْأَعقابِالْأَعقابِالْأَعقابِالْأَعقابِ        أََثرِأََثرِأََثرِأََثرِ    علىعلىعلىعلى

    آبِـرٌ آبِـرٌ آبِـرٌ آبِـرٌ     مـنكُم مـنكُم مـنكُم مـنكُم     بقىبقىبقىبقى    الالالال    وووو: : : : السالمالسالمالسالمالسالم    عَليهعَليهعَليهعَليه    َقولُهَقولُهَقولُهَقولُه: : : : الَشريفالَشريفالَشريفالَشريف    السيدالسيدالسيدالسيد    قالَقالَقالَقالَ. . . . سنَّةًسنَّةًسنَّةًسنَّةً    فيكُمفيكُمفيكُمفيكُم    الظَّالمونَالظَّالمونَالظَّالمونَالظَّالمونَ
    آبِرٌآبِرٌآبِرٌآبِرٌ        رجلٌرجلٌرجلٌرجلٌ        قَولهِمقَولهِمقَولهِمقَولهِم        منمنمنمن        بِالّراءبِالّراءبِالّراءبِالّراء    آبِرٌآبِرٌآبِرٌآبِرٌ    ذََكرناهذََكرناهذََكرناهذََكرناه    َكماَكماَكماَكما    يكُونَيكُونَيكُونَيكُونَ    أَنأَنأَنأَن    أَحدهاأَحدهاأَحدهاأَحدها: : : : أَوجهأَوجهأَوجهأَوجه    َثالَثةَِثالَثةَِثالَثةَِثالَثةِ    علىعلىعلىعلى    يرْوىيرْوىيرْوىيرْوى
    يـأْثُرُ يـأْثُرُ يـأْثُرُ يـأْثُرُ     الَّـذىِ الَّـذىِ الَّـذىِ الَّـذىِ     بِـه بِـه بِـه بِـه     يراديراديراديراد    نَُقط،نَُقط،نَُقط،نَُقط،    بَِثالثبَِثالثبَِثالثبَِثالث    بِالثّاءبِالثّاءبِالثّاءبِالثّاء    اثرٌاثرٌاثرٌاثرٌ    يرْوىيرْوىيرْوىيرْوى    وووو    يصلحه،يصلحه،يصلحه،يصلحه،    أَىأَىأَىأَى    النَّخْلَالنَّخْلَالنَّخْلَالنَّخْلَ    يأْبرُيأْبرُيأْبرُيأْبرُ    للَّذىللَّذىللَّذىللَّذى

    الالالال: : : : قالَقالَقالَقالَ    السالمالسالمالسالمالسالم    عَليهعَليهعَليهعَليه    َكأَنَّهَكأَنَّهَكأَنَّهَكأَنَّه    عنْدىعنْدىعنْدىعنْدى    الْوجوهالْوجوهالْوجوهالْوجوه    أَصحأَصحأَصحأَصح    هوهوهوهو    وووو    يحكيه،يحكيه،يحكيه،يحكيه،    وووو    يرْوِيهيرْوِيهيرْوِيهيرْوِيه    أَىأَىأَىأَى    الْحديثَالْحديثَالْحديثَالْحديثَ
ىقبىقبىقبىقنْكُم    بنْكُممنْكُممنْكُممخْبِرٌ،    مخْبِرٌ،مخْبِرٌ،مخْبِرٌ،مم    ووورْوى    ورْوىيرْوىيرْوىيةِ    بِالزَّاىِبِالزَّاىِبِالزَّاىِبِالزَّاىِ    ابِزٌابِزٌابِزٌابِزٌ    يمجعةِالْممجعةِالْممجعةِالْممجعالْم    وووو    وهوهوهوه    ،بالْواث،بالْواث،بالْواث،بالْواث    وووو    كالْهالكالْهالكالْهالكضاً    الْهالضاًأَيضاًأَيضاًأَيقالُ    أَيقالُيقالُيقالُيي    
َلهَلهَلهآبِزٌآبِزٌآبِزٌآبِزٌ    َله....        
        

  خوارج با

  

  خوارج شوم آينده از خبر

 از پـس  آيـا . نگذارد باقى شما از اثرى چنانكه ببارد، شما بر بال و حوادث سنگ

 خـويش  كفر به) ص (خدا رسول ركاب در من كردن جهاد و خدا، به من ايمان

 بـه  پس. بود نخواهم شدگان هدايت از و شده گمراه كنم چنين اگر دهم؟ گواهى

 زودى  به! باشيد آگاه گرديد، باز گذشتگان راه به و شويد، رهسپار جايگاه بدترين

 مـسلط  شـما  بـر  برنـده  شمشير و شويد مى گرفتار ذلت و خوارى به من، از پس

 رسـم  و راه سـتمگران  ديگر براى كه شد خواهيد دچار استبدادى به و گردد، مى
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 معنـاى  بـه  آمـده، ) آبر (ديگرى نقل در) آثر (كلمه. گرفت خواهد قرار حكومت

 يـا  مانـد  نمى باقى شما از اى خبردهنده يعنى خبردهنده، يعنى آثر و كننده، اصالح

  )يابرالنخل (كند اصالح را شما خرماى درختان كه ماند نمى باقى كسى

  

  
 


