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   وه ناسرنه كان چۆن ده خواريجه

 

 پایانم بۆ خوای تاكو پاكو ب پاش سوپاس وستایشی ب

ری  مبه ر پغه سه ر درود وسوی خوا له وه نی بوونه ھاوتا وخاوه

رانی  ویارویاوه) وسلم  علیه  صلی الله) (محمد(ویستمان  خۆشه

 :پاشاندا  بت تاڕۆژی دوایی له

کك بوو  یه که )نی ھبی جوھه وهیدی کوڕی  زه(

) خوای ل رازی بت(ی ئیمامی علی  که شکره ندامانی له ئه له

خوای ل (ئیمامی علی  که   وه گته دا ده )واریج خه( ڕی شه له

) وسلم  علیه  صلی الله( رم مبه پغه  له: رمووی فه )ڕازی بت

م، قورئان  که ته ئوممه چن له رده ك ده کۆمه :رموو یفه ده  بیستووه

واندا  چاو قورئان خوندنی ئه له  خونن قورئانخوندنی ئوه ده

،  وان ھیچ نییه چاو نوژی ئه کانیشتان له نوژه ، وه  ھیچ نییه

خونن  ، قورئان ده ییهواندا ھیچ ن چاو ڕۆژووی ئه ڕۆژووشتان له
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ڕاستیدا  م له ، به وانه ڵ ئه گه قورئان له پیانوایه 

 ) ] .٧٤٨/  ٢(صحیح المسلم  . [ وانه رئه سه له

و  ئه: رمووی  فه) خوای ل ڕازی بت(پاشان ئیمامی علی 

یزانی چی  ر ده گه دا بکات ئه گه ڕیان له شه ی که  سوپایه

کولیان  وه واته نوسرت ئه ۆ دهب وره  خرکیان الی خوای گه

 )شت ھه ستھنانی به ده بۆ به واته (یان  که ر کاره سه کرده  ده

پیاوکیان  که  یه  وه ش ئه واریجه خه ه  و کۆمه ی ئه نیشانه

شیدا  که کۆتایی قۆه له  نییه  قۆکی باسکی پوه   تدایه

سپی کی  ند موویه ، چه یه مکی پوه ك گۆی مه کی وه گۆیه

  .ره سه له

کۆتایی پھات و   که ڕه ت کاتك شه ده )زیدی کوڕی وھب(

) خوای ل رازی بت( کان شکان، ئیمامی علی ـه )واریج خه(

ڕان  وانیش گه دا ئه که نیو قۆه  دوای پیاوه ڕن به بگه :رمووی فه

) خوای ل ڕازی بت(، پاشان ئیمامی علی  وه یاندۆزییه م نه به
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ی بینی  نازه ك جه ڕا، کۆمه کاندا گه ناو کوژراوه تا بهس خۆی ھه

رن،  کیان البه ریه سه له :رمووی وتبوون فه کدا که ریه سه به

، وتوه کوژراوی که ژریاندا به له  که نیو قۆه  یریانکرد پیاوه سه که

کووژراوی  ی به که پیاوه) خوای ل ڕازی بت(ئیمامی علی  که  

  رمووه ڕاستی فه  وره خوای گه :رمووی  و فهکبیری کردو بینی ته

ت  مانه ئه به) وسلم  علیه  صلی الله( شی که ره مبه پغه وه 

  .یاندووه ی گه که واه ھه

  به: ستا ووتی  ھه )لمانی ی سه یده عوبه(دا  م کاته ئا له

ی  و خوایه ی مسومانان تو ئه رکرده ی سه ئه :ئیمامی علی

ت له  مه بت، تۆ ئه و نه یری ئه غه  ك نییه ھیچ خوایه که

؟ ئیمامی  ) گوێ ل بووه) وسلم علیه   صلی الله( ری خوا مبه پغه 

ھیچ  ی که و خوایه رێ به ئه :رمووی فه )خوای ل رازی بت(علی 

 رم مبه پغه  گوی خۆم له بت به و نه یری ئه غه ک نییه  خوایه

و ) ٧٤٨/  ٢(ح المسلم صحی[ .  بیستووه) وسلم علیه  صلی الله (
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 ) ] ٢٩١/  ٧( )البداية والنھاية(

که ئیمامی :  وه گته ده ) فله یدی کوڕی غه سوه(ھا  روه ھه

  صلی الله( ری خوا بوو مبه پغه گوم له :تی  رموویه علی فه

چن  رده م ده که ته ئوممه ك له کۆمه:رموو  یفه ده )وسلم  علیه

ی  رمووده وفه  یه اواتی ب نرخیان ھهون وئ ن منان وخه مه ته به

وقورئان  وه  نه ده) وسلم علیه   صلی الله( ری خوا مبه پغه

ڕ ناکات، چۆن تیر  یان تپه قوڕقوڕاگه م له  خونن به ده

ر پیان  گه چن، ئه رده دین ده چت ئاوا له رده نچیر ده له

ت الی  ڕۆژی قیامه کووشتنیان له یشتن بیانکوژن، چونکه  گه

 ١٢(صحیح البخاری [ .  ی تدایه وره خرکی زۆر گه  وره خوای گه

 )]مع شرح النووی -١٦٩/  ٧(وصحیح مسلم  )مع الفتح  -٢٨٣/ 

خوای ل ڕازی بت  )أبو سعیدی خودری  ( مان شوه  ھه به

  علیه صلی الله ( ری خوا مبه کاتك پغه :ت  ، وده وه گته ده

ر  سه کانی به وته سکه زاکان ده غه ك لهک دوای یه) وسلم
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ذو الخویصرە (ناوی  ك که کرد، کابرایه ش ده کاندا دابه موجاھیده

ر  روه دادپه  واته ) إعدل یارسول الله( :بوو ھات ووتی  )التمیمی

ری  مبه پغه )وسلم  علیه  صلی الله( ری خوا مبه ی پغه ئه   به

ویلك ومن یعدل إذا  ( :وی رمو فه) وسلم  علیه  صلی الله( خواش

ر  روه یل وتیاچوون بۆ تۆ ، جا ک دادپه وه:   واته )لم أعدل

 .بم ر نه روه ر من دادپه گه بت ئه  ئه

 )خوای ل ڕازی بت(تاب  ری کوڕی خه ئیمامی عومه

  علیه  صلی الله( ری خوا مبه ی پغه ئه م بده  ڕگه: رمووی  فه

  علیه  صلی الله( ری خواش مبه م، پغه ملی بده با له) وسلم

  دایه گه کی له کۆمه  مه ، ئه وازی ل بنه :رمووی فه) وسلم

رو ڕۆژوگرن نوژوو ڕۆژووی خۆتان پ ھیچ نییه  نوژکه  ھنده

شدا چۆن تیر  وه ڵ ئه گه م له واندا، به چاو نوژو وڕۆژووی ئه له

 ...چن رده دین ده چت ئاوا له رده نچیر ده له

،  دایه گه شیان له پیاوکی ڕه  که  یه وه شیان ئه که نیشانه
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گۆشتك  ك پارچه یان وه  ت وایه مکی ئافره ك مه ستکی وه ده

رتبوون  ناکۆکی وپه چن که رده کاتکدا ده ، له وه رته له ده  وایه

البخاری ومسلم، وفی صحیح مسلم  رواه [ .  یه کداھه نوان خه له

)٧٤٥ – ٧٤٤/  ٢([ 

م که  ده تی ئه شایه: رمووت  فه عیدی خودری ده بو سه ئه

،  بیستووه) وسلم  علیه  صلی الله(  ری خواوه مبه پغه م له مه ئه 

کووشتنییان  ستا به ئیمامی علی کاتك ھه  م که ده تیش ئه شایه

کوژراوی ھنا  یان به پیاوه  و دابوو، ئه گه وخۆشمی له

باسی ) وسلم علیه   صلی الله( ری خوا مبه پغه  ی که یه وشوه به

 .کردبوو

 )خوای ل ڕازی بت(عیدی خودری  بو سه ر ئه ھه  وه

نوان  ك له کاتی ناکۆکییه رچوو له ك ده کۆمه :تی رموویه فه

زیاتر  ی که مسومانه  ه و کۆمه چن، ئه رده مسوماناندا ده

 – ١٦٨/  ٧(صحیح مسلم[ یانکووژن  وان ده نزیكن ئه وه  قه حه له



 

9 

 )]معشرح النووی

ی نوان ئیمامی  که ست پی ناکۆکییه به ش مه که ناکۆکییه

ستان  ھه ش که ه و کۆمه ئه بوو، وه  لی وئیمامی معاویه عه

  یه گه ش به مه ئه  ی ئیمامی علی بوووه که ه کووشتنییان کۆمه به

ای ل رازی خو(ی ئیمامی علی  که ه کۆمه  ی که وه ر ئه سه له

ی ئیمامی  که ه کۆمه ك له ق بوون وه ر حه سه زیاتر له )بت

 ری خوا مبه پغه نده  ر چه ، ھه)خوای ل رازی بت(  معاوییه

ی ئیمام علی  که ه ردوو كۆمه ھه) وسلم  علیه  صلی الله(

  .مسومان ناو ھناوه ی به ومعاوییه

سی  کان س که واریجه ناوبردنی خه وله م ڕوداوانه  پاش ئه

  بریتی بوون له کان که ه )واریج خه(ی  پاشماوه دڵ له داخ له

میمی  ی ته رکی کوڕی عبدالله  عبدالرحمنی کوڕی ملجم وبه(

 وه کتر کۆبوونه ڵ یه گه له )میمی کری ته مری کوڕی به وعه

ی  و کاته کانی ئه رکرده سه کك له یان یه که ریه وبیاریاندا ھه 
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وتن  ڕكکه وژت وداخی دی خۆیان بژن، وهمسومانان بک

عبدالرحمنی کوڕی ملجم ئیمامی  علی  ی که وه ر ئه سه له

بکوژت  میمیش معاوییه  ی ته  رکی کوڕی عبدالله بکوژت وبه

مری  کوشتنی عه ستت به میمیش ھه کری ته مری کوڕی به وعه

ش  سته به م مه میری میصربوو، بۆ ئه ئه و کاته  ئه کوڕی عاص، که

بۆ تیرۆرکردنی   که جکردنی پیالنه بیاریاندا کاتی جبه

زان  مه ی ڕه ڤده یانی حه کاتی نوژی به  که رکرده رس سه ھه

بۆ  )و شام ومیصر کوفه(و  ره وتن به ڕکه بت، پاشان به

رکی  کات وڕۆژی دیاریکراودا به له یان، وه که نجامدانی پیالنه ئه

  ھراوی دای له رکی ژه نجه خه وتدا به ی مزگه ڕگه میمی له ته

  م ئیمامی معاوییه وبرینداری کرد به ئیمامی معاوییه 

 .میمیش گیرا وکوژرا رکی ته مردوو به و نه  وه یه چاكبووه

  وڕۆژه ری خوا ئه ده قه میصر به مری کوڕی عاصیش له عه

یانی  وت بۆ نوژی به مزگه  یتوانی بچته خۆشبوو نه نه
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ی  بیبه بی حه ی کوڕی ئه خارجه(  ك بکات بۆیه ژی بۆخهوپشنو

 )میمی مری ته عه( جی خۆی ڕاسپارد بۆ پشنوژی، له )عامری

  ره نجه خه به  مری کوڕی عاص نییه عه  وه ئه یزانی که  ش نه

ش  که که دا لیداو کووشتی وخه که میحرابه ی له که ھراوییه ژه

  .وه گرتیان وکوشتیانه

وتدا  ی مزگه ڕگه یش له )رحمنی کوڕی ملجمعبد ال(

ر  به کی خه خه کاتکدا که  ئیمامی علی ھنا له تی له فرسه

دا  که وته رگای مزگه ناو ده یانی، له بۆ نوژی به  وه کرده ده

ری ئیمامی علی وس ڕۆژ  سه ھراوی دای له شمشرکی ژه به

ی  وتی نۆزده ڕکه ی ممه كشه وی یه شه ، تا له وه برینداری مایه به

زاو  یشت ڕه ت گه ھاده ی شه پله زانی سای چلی کۆچی به مه ڕه

و  )٣٣١- ٣٢٦/  ٧(البدای والنھای [ تی خوای ل بت حمه ره

 ) ]٢٩٠ – ٢٨٤(ء الراشدون بین االستخالف واالستشھاد  الخلفا
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 ) :الخوارج(ڕی  بیروباوه

وا  پشه و دژی ئه  درووسته  كه  ڕیان وایه بیروباوه

  ، وه وتوه رکه م وفیسقیان ل  ده سته ڕن كه ڕاپه  مسومانانه

خ  ئاگری دۆزه مریش له نه بت وبه كافر ئه  وره تاوانی گه به نده  به

  .ت نییه فاعه شه ڕیان به  ھا باوه روه ، ھه وه منته ئه

 :ڕز ری به ڕدارم خونه براوخوشکی باوه

تای دروستبوونی  ره سه  وه خۆ ئستا بۆت ڕوون بوویه

ر  ستان؟ ھه کش ڕاوه ر به رامبه به  کان چۆن بوووه )واریج خه(

واو  ھه رچاو ڕۆشن بت و به ڕدار به بت مرۆڤی باوه ده  بۆیه

  کات چونکه فسیر نه کان ته رعییه شه  قه زووی خۆی ده ئاره

 ت ئایه ت به وا ئایه ن که ه و کۆمه ماع ئه و جه ھلی سوننه ئه

یان  )صلى الله عليه وسلم(ری خوا  مبه ی پغه رمووده فه یان به

وه   وه نه ده یان پیاو چاکانی پشین لكده  حابه ی صه ووته به

بۆ   وه دیدو بۆچونی خۆیان لکدانه وش به واو ئارزه ھلی ھه ئه 
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 بت زۆر وور یابین؟ ده ن بۆیه  که کان ده رعییه شه قه  ده

شخی ئیسالم ابن : واریجیش خهحوكمی  ت به باره سه

زانایان تكا كۆكن : رمووت  فه ده"  ت بت حمه ڕه به"  تیمیة

ك  ند یه رچه واریج، ھه كاری وگومابوونی خه ر خراپه سه له

ر  سه دووڕای جیاواز له  ر كافر كردنییان، بگره سه  نگ نیین له ده

د وئیمام  مهح بی ئیمام ئه زھه ویش مه ، ئه گوتراوه  م تاقمه ئه

  بی ئیمام شافعیش دیسان كشه زھه مه ھا له روه ، ھه مالیكه

  .یه ر كافر كردنییان ھه سه له

  وه ئه  زانست وزانیارییه وه ڕاستی ئه م به کۆتاییدا ده  له

یدا  که نرخه به  ه )صحیح( ئیمامی بوخاری له  بۆیه  شتنه تگه

:   واته )الفھم فی العلمباب (  ناویناوه  وه کی کردۆته رگایه ده

وخوای   زکه شتن فه زانست، جا تگه له شتن  رگای تگه ده

ڕاستی  وێ، جا به خۆی بیه ی که سانه و که ئه  خشته یبه ده  وره گه

داواکارم  وه  یه وره ی گه زڵ وچاکه نی فه ش خاوه وره خوای گه
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  رۆژمان ولهتوشوی دوا  بکاته  یه م نامیلکه ئه که  وره خوای گه له

دڵ داوات  پبه  خوایه کانیشم خۆشبت ووه م وکووڕییه وکه  ه ھه

یت بۆ فربوونی زانستکی  زیاتر سنگم فراوان بکه م که که لده

مین  اللھم ئا(خش بت بۆ دونیا ودواڕۆژیشم  سوود به رعی که شه

 )يارب العالمين

 له وصحبه وسلمآوصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی 

 

 

 


