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خەواریجخەواریج
سەرهەڵدان، بنەمایسەرهەڵدان، بنەمای
فیكری و فیرقەكانیانفیكری و فیرقەكانیان

د. ڕابیعە فەتاح شێخ محەممەدد. ڕابیعە فەتاح شێخ محەممەد
)زانکۆی سەاڵحەددین - کۆلێژی ئاداب()زانکۆی سەاڵحەددین - کۆلێژی ئاداب(

شــێوەیە  بــەو  شەهرســتانی   - ناســاندن   - شــێوەیە   بــەو  شەهرســتانی   - ناســاندن   -  ١١
حــەق  ئیمامــی  لــە  ئــەوەی  كــە  حــەق ناســاندوونی  ئیمامــی  لــە  ئــەوەی  كــە  ناســاندوونی 
ــوون،  ــە ســەری ڕێكەوت ــوون، دەرچــێ، كــە جەماعــەت ل ــە ســەری ڕێكەوت دەرچــێ، كــە جەماعــەت ل
پێــی دەڵێــن دەرچــوو )خارجــی(، ئەوجــا ئــەو پێــی دەڵێــن دەرچــوو )خارجــی(، ئەوجــا ئــەو 
دەرچوونــە لــە ســەردەمی دەرچوونــە لــە ســەردەمی صەحابــەیصەحابــەی ڕاشــدین،  ڕاشــدین، 

یــان دوای ئــەوان بــێ. یــان دوای ئــەوان بــێ. 
و  ئیســامییە  فیرقــەی  كۆنتریــن  و خەواریــج  ئیســامییە  فیرقــەی  كۆنتریــن  خەواریــج 
یەكــەم دەرچوونــە لــە ئیســامدا، ئەوانــەن كــە لــە یەكــەم دەرچوونــە لــە ئیســامدا، ئەوانــەن كــە لــە 
ــڵمان(  ــری موس ــی )ئەمی ــی عەل ــەردەمی ئیمام ــڵمان( س ــری موس ــی )ئەمی ــی عەل ــەردەمی ئیمام س
دوای شــەڕی دوای شــەڕی صەفیــنصەفیــن بــە تەحكیــم ڕازی نەبــوون. بــە تەحكیــم ڕازی نەبــوون.
ــەكانی  ــە حەدیس ــج ل ــاوی خەواری ــەكانی  - زاراوە - ن ــە حەدیس ــج ل ــاوی خەواری ٢٢ - زاراوە - ن
بــە  زاراوە  وەك  وەرگیــراوە،  بــە پێغەمبــەر)د.خ(  زاراوە  وەك  وەرگیــراوە،  پێغەمبــەر)د.خ( 
ســێ گرووپــی موســڵمان لــە ســێ مــاوەی جیــاواز ســێ گرووپــی موســڵمان لــە ســێ مــاوەی جیــاواز 
ــە  ــوو ل ــراوە، ئۆپۆزســیۆنێكی سیاســیی دەرچ ــە گوت ــوو ل ــراوە، ئۆپۆزســیۆنێكی سیاســیی دەرچ گوت
ــیری  ــاوەن تەفس ــی خ ــی ئایین ــم و تایەفەیەك ــیری حاك ــاوەن تەفس ــی خ ــی ئایین ــم و تایەفەیەك حاك
ــی  ــدڕۆی ئەهل ــانێكی تون ــان و كەس ــی قورئ ــی تایبەت ــدڕۆی ئەهل ــانێكی تون ــان و كەس ــی قورئ تایبەت
ســوننە كــە موســڵمانیان تەكفیــر كــردووە. بــە ســوننە كــە موســڵمانیان تەكفیــر كــردووە. بــە 
شــێوەیەك پــەرەی ســەندووە بووەتــە تایەفەیەكــی شــێوەیەك پــەرەی ســەندووە بووەتــە تایەفەیەكــی 
ئایینــی و خــاوەن تەفســیری ئایینیــی خۆیانــن. ئەو ئایینــی و خــاوەن تەفســیری ئایینیــی خۆیانــن. ئەو 
تایەفەیــە لەســەر بیــروڕا و مەزهەبیــان زۆر تونــدن.تایەفەیــە لەســەر بیــروڕا و مەزهەبیــان زۆر تونــدن.
ــوو  ــان ناب ــە خۆی ــان ل ــەوان ناوی ــان: ئ ــوو  - ناوی ــان ناب ــە خۆی ــان ل ــەوان ناوی ــان: ئ ٣٣ - ناوی
خەواریــج  موئمینیــن.  ئیمانــداران،  خەواریــج جەماعەتــی  موئمینیــن.  ئیمانــداران،  جەماعەتــی 
ــاون،  ــان ن ــاوی لێی ــان ن ــاون، دژە سیاســی و فیكرەكانی ــان ن ــاوی لێی ــان ن دژە سیاســی و فیكرەكانی
چونكــە لــە عــەدل و ئەئیممــەی حــەق دەرچــوون، چونكــە لــە عــەدل و ئەئیممــەی حــەق دەرچــوون، 
دواجــار ناوەكەیــان قبــووڵ كــردووە، بــە تەفســیری دواجــار ناوەكەیــان قبــووڵ كــردووە، بــە تەفســیری 
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ــام  ــتەم و الوازی ئیم ــەور و س ــە ج ــە ل ــەوەی ك ــام ئ ــتەم و الوازی ئیم ــەور و س ــە ج ــە ل ــەوەی ك ئ
دەرچــوون، لەبــەر ئــەوە دەرچوونیــان جیهــادە لــە دەرچــوون، لەبــەر ئــەوە دەرچوونیــان جیهــادە لــە 
ــراوە  ــان گوت ــا پێی ــاو خــودای گــەورە، هەروەه ــراوە پێن ــان گوت ــا پێی ــاو خــودای گــەورە، هەروەه پێن
ــەم  ــە یەك ــتیان ب ــەوێ دەس ــە ل ــرەوان، چونك ــەم نەه ــە یەك ــتیان ب ــەوێ دەس ــە ل ــرەوان، چونك نەه
شــۆڕش كــردووە، نــاوی حروری-یــان پــێ گوتــراوە، شــۆڕش كــردووە، نــاوی حروری-یــان پــێ گوتــراوە، 
ــێ  ــیان ل ــوێنانەیە شوڕش ــەو ش ــک ل ــە یەكێ ــێ چونك ــیان ل ــوێنانەیە شوڕش ــەو ش ــک ل ــە یەكێ چونك
ــێ  ــان ل ــاوی )المحكمة(ی ــێ بەرپاكــردووە، هەروەهــا ن ــان ل ــاوی )المحكمة(ی بەرپاكــردووە، هەروەهــا ن
نــراوە، چونكــە )بــە هیــچ حوكمــێ بێجگــە لــە نــراوە، چونكــە )بــە هیــچ حوكمــێ بێجگــە لــە 
حوكمــی خــودا( ڕازی نەبــوون. ســەرباری نــاوی حوكمــی خــودا( ڕازی نەبــوون. ســەرباری نــاوی 
)الشــراة(، بــە واتــە ئەوانــەی نەفســی خۆیــان )الشــراة(، بــە واتــە ئەوانــەی نەفســی خۆیــان 
لــە دنیــا فرۆشــتووە و لــە ئاخیــرەت كڕیویانــە، لــە دنیــا فرۆشــتووە و لــە ئاخیــرەت كڕیویانــە، 
هەروەهــا بــە )المارقــة( و )هەروەهــا بــە )المارقــة( و )النواصــبالنواصــب(، بــە واتــەی (، بــە واتــەی 

چەســپاندنی دژایەتــی عەلــی)ڕ.خ( ناســراون.چەســپاندنی دژایەتــی عەلــی)ڕ.خ( ناســراون.
ــان  ــژەران ڕای ــە توێ ــک ل ــان  - ســەرهەڵدان: هەندێ ــژەران ڕای ــە توێ ــک ل ٤٤ - ســەرهەڵدان: هەندێ
ــە كۆتایــی ســەردەمی خیافەتــی عوســمان  ــە ل ــە كۆتایــی ســەردەمی خیافەتــی عوســمان وای ــە ل وای
كــوڕی عەففــان و ســەرەتای ســەردەمی عەلــی كــوڕی عەففــان و ســەرەتای ســەردەمی عەلــی 
كــوڕی ئەبووتالیــب، لــە ئەنجامــی ســەرهەڵدانی كــوڕی ئەبووتالیــب، لــە ئەنجامــی ســەرهەڵدانی 
ســەری  ســەردەمە  ئــەو  سیاســیی  ســەری ناكۆكیــی  ســەردەمە  ئــەو  سیاســیی  ناكۆكیــی 
ــم  ــا حوك ــوون ت ــەوان مكــوڕ ب ــداوە، چونكــە ئ ــم هەڵ ــا حوك ــوون ت ــەوان مكــوڕ ب ــداوە، چونكــە ئ هەڵ
ــە  ــێ و ب ــەوە ب ــار و بەیعەت(ـ ــەی )ئیختی ــە ڕێگ ــە ل ــێ و ب ــەوە ب ــار و بەیعەت(ـ ــەی )ئیختی ــە ڕێگ ل
پێویســتیان زانیوە لە ســەر هەموو شــتێ، تەنانەت پێویســتیان زانیوە لە ســەر هەموو شــتێ، تەنانەت 
بچووكیــش بووبــێ ئەمیــری موســڵمانان موحاســەبە بچووكیــش بووبــێ ئەمیــری موســڵمانان موحاســەبە 
ــان وایــە دوای  ــان وایــە دوای بكــرێ، كەچــی هەندێكــی دیكــە ڕای بكــرێ، كەچــی هەندێكــی دیكــە ڕای
ــا  ــات ت ــە شــامەوە ه ــە ل ــەوەی ســوپای مەعاویی ــا ئ ــات ت ــە شــامەوە ه ــە ل ــەوەی ســوپای مەعاویی ئ
ڕووبــەڕووی ســوپای ئێــراق ببێتــەوە، عەمــرو كــوڕی ڕووبــەڕووی ســوپای ئێــراق ببێتــەوە، عەمــرو كــوڕی 
عــاصعــاص ســەركردەی ســوپای شــام، قورئانــی بەســەر  ســەركردەی ســوپای شــام، قورئانــی بەســەر 
نووكــی شمشــێرەكانی بەرزكــردەوە تــا تەحكیــم نووكــی شمشــێرەكانی بەرزكــردەوە تــا تەحكیــم 
ــەو  ــتی ب ــدە هەس ــی هەرچەن ــی عەل ــرێ، ئیمام ــەو بك ــتی ب ــدە هەس ــی هەرچەن ــی عەل ــرێ، ئیمام بك
فێڵــە كــردووە، كەچــی لەبــەر خوێنــی موســڵمانان فێڵــە كــردووە، كەچــی لەبــەر خوێنــی موســڵمانان 
مووســای  ئەبــوو  و  بــووە  ڕازی  تەحكیــم  مووســای بــە  ئەبــوو  و  بــووە  ڕازی  تەحكیــم  بــە 
ئەشــعەری وەك نوێنــەر نــاردووە، دوای ئاگربەســت ئەشــعەری وەك نوێنــەر نــاردووە، دوای ئاگربەســت 
دوازدە هــەزار جەنــگاوەر لــە ڕیــزی ســوپاکەی بــە دوازدە هــەزار جەنــگاوەر لــە ڕیــزی ســوپاکەی بــە 
تەحكیــم ڕازی نەبــوون، چونكــە پێیــان وابــوو ئــەو تەحكیــم ڕازی نەبــوون، چونكــە پێیــان وابــوو ئــەو 

ــرێ  ــە و ناك ــدی مەعاوییەی ــە بەرژەوەن ــە ل ــرێ تەحكیم ــە و ناك ــدی مەعاوییەی ــە بەرژەوەن ــە ل تەحكیم
ــوڕی عــاصعــاص و  و  ــرو ك ــەر )عەم ــەردوو نوێن ــا ه ــوڕی تەنی ــرو ك ــەر )عەم ــەردوو نوێن ــا ه تەنی
ــدەن كــە  ــوو مووســای ئەشــعەری( حوكمێــک ب ــدەن كــە ئەب ــوو مووســای ئەشــعەری( حوكمێــک ب ئەب
ــە حوكمــی  ــە بنەڕەتــدا )هیــچ حوكمــێ بێجگــە ل ــە حوكمــی ل ــە بنەڕەتــدا )هیــچ حوكمــێ بێجگــە ل ل
خــودا( لــە ئــارادا نییــە. دوای كۆبوونــەوەی هەردوو خــودا( لــە ئــارادا نییــە. دوای كۆبوونــەوەی هەردوو 
ــە بەرانبــەردا  ــە بەرانبــەردا نوێنــەر پێگــەی عەلــی الواز بــوو و ل نوێنــەر پێگــەی عەلــی الواز بــوو و ل
هەڵوێســتی مەعاوییــە بــە هێــز بــوو، ئــەوان زیاتــر هەڵوێســتی مەعاوییــە بــە هێــز بــوو، ئــەوان زیاتــر 
پێیــان لەســەر هەڵوێســتی خۆیــان داگــرت و هەمــوو پێیــان لەســەر هەڵوێســتی خۆیــان داگــرت و هەمــوو 
ــان  ــردەوە و بڕیاری ــان ڕەفزك ــی تەحكیمی ــان ئەنجامێك ــردەوە و بڕیاری ــان ڕەفزك ــی تەحكیمی ئەنجامێك
ــەوەی  ــی ئ ــەاڵم عەل ــەوەی دا شــەڕی مەعاوییــە بكــەن، ب ــی ئ ــەاڵم عەل دا شــەڕی مەعاوییــە بكــەن، ب
ئــەوەی  دابــوو  پەیمانــی  چونكــە  ئــەوەی ڕەفزكــردەوە،  دابــوو  پەیمانــی  چونكــە  ڕەفزكــردەوە، 
نوێنەرەكــەی كردوویەتــی هــی ئــەوە، بۆیــە ئــەوان نوێنەرەكــەی كردوویەتــی هــی ئــەوە، بۆیــە ئــەوان 
دوای تەحكیــم میرێكیــان بــۆ خۆیــان لــە )ئــەزەد( دوای تەحكیــم میرێكیــان بــۆ خۆیــان لــە )ئــەزەد( 
هەڵبــژارد كــە نــاوی عەبدوڵــا كــوڕی وەهــەب هەڵبــژارد كــە نــاوی عەبدوڵــا كــوڕی وەهــەب 

ــوو. ــوو.ڕاســبی ب ڕاســبی ب
زۆربــەی خەواریجــەكان لــە حافــز قورئانــەكان زۆربــەی خەواریجــەكان لــە حافــز قورئانــەكان 
بــوون، ئــەوان دوای كوژرانــی عوســمان كــوڕی بــوون، ئــەوان دوای كوژرانــی عوســمان كــوڕی 
ــش  ــر لەوی ــی دا، دوات ــە عەل ــان ب ــان بەیعەتی ــش عەفف ــر لەوی ــی دا، دوات ــە عەل ــان ب ــان بەیعەتی عەفف
دەرچــوون. لــە ئەهلــی ســەلەف، ئەمانەن)ئەبــا دەرچــوون. لــە ئەهلــی ســەلەف، ئەمانەن)ئەبــا 
شەعســا، جابــر بــن یەزیــد، عەكرەمــە، ئیســماعیل شەعســا، جابــر بــن یەزیــد، عەكرەمــە، ئیســماعیل 
ــا هــاروون عەبــدی، هەبیەیــرە  ــا هــاروون عەبــدی، هەبیەیــرە كــوڕی ســەمیع، ئەب كــوڕی ســەمیع، ئەب
شــاعیرەكانیان  لــە  هەروەهــا  مریــەم(،  شــاعیرەكانیان كــوڕی  لــە  هەروەهــا  مریــەم(،  كــوڕی 
حەبیــب  حەتتــان،  كــوڕی  )عومــران  حەبیــب ئەمانــەن  حەتتــان،  كــوڕی  )عومــران  ئەمانــەن 
ــس( و  ــوڕی قەی ــاك ك ــس( و  زوح ــوڕی قەی ــاك ك ــورە صاحــبصاحــب زوح ــوڕی م ــورە ك ــوڕی م ك
ئــەو كۆڕانــەی كــە خەواریجــی لــێ بــوون، ئەمانــەن ئــەو كۆڕانــەی كــە خەواریجــی لــێ بــوون، ئەمانــەن 
ــەوت و  ــان و حەزرەم ــڵ و عوم ــرە و مووس ــەوت و )جەزی ــان و حەزرەم ــڵ و عوم ــرە و مووس )جەزی

هەندێــک ناوچــەی مەغریــب و خۆراســان(.هەندێــک ناوچــەی مەغریــب و خۆراســان(.
٥٥ - بنەمــای فیكــری سیاســیی و كۆمەاڵیەتــی  - بنەمــای فیكــری سیاســیی و كۆمەاڵیەتــی 

ــج ــجخەواری خەواری
ــە  ــە وات ــەوە: ب ــتمی حوكم ــارەی سیس ــە ب ــە ا - ل ــە وات ــەوە: ب ــتمی حوكم ــارەی سیس ــە ب ا - ل
بــە  خیافــەت(  و  )ئیمامــەت  بــااڵ  بــە دەســەاڵتی  خیافــەت(  و  )ئیمامــەت  بــااڵ  دەســەاڵتی 
ئــەو  دەتوانێــت  موســڵمانێک  هەمــوو  ئــەو الیانــەوە  دەتوانێــت  موســڵمانێک  هەمــوو  الیانــەوە 
پۆســتە وەربگرێــت، بەبــێ ئــەوەی ڕەچاوی نەســەب پۆســتە وەربگرێــت، بەبــێ ئــەوەی ڕەچاوی نەســەب 
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نەســەبی  ئــەوان  بكرێــت،  ڕەنگــی  و  ڕەگــەز  نەســەبی و  ئــەوان  بكرێــت،  ڕەنگــی  و  ڕەگــەز  و 
قورەیشــی، یــان عــەرەب بەالیانــەوە گرنــگ نییــە، قورەیشــی، یــان عــەرەب بەالیانــەوە گرنــگ نییــە، 
ئافــرەت دەتوانێــت ویایــەت وەربگرێــت.  ئافــرەت دەتوانێــت ویایــەت وەربگرێــت. هەتــا  هەتــا 
لەبــەر ئــەوە بــە مەئدەئــی )هیــچ حوكمێــك نییــە، لەبــەر ئــەوە بــە مەئدەئــی )هیــچ حوكمێــك نییــە، 
بیجگــە لــە حوكمــی خــودا - ال حكــم اال للــه( بیجگــە لــە حوكمــی خــودا - ال حكــم اال للــه( 

كاریــان كــردووە. كاریــان كــردووە. 
ــار  ــەوان )ئیختی ــەوە: ئ ــارەی ئیمامەت ــە ب ــار ب - ل ــەوان )ئیختی ــەوە: ئ ــارەی ئیمامەت ــە ب ب - ل
فیكــرەی  كــردووە،  تەبەننــی  بەیعەت(یــان  فیكــرەی و  كــردووە،  تەبەننــی  بەیعەت(یــان  و 
ئیمامەتیــان ڕەفزكردووتــەوە، ئەگــەر بــە كاروبــاری ئیمامەتیــان ڕەفزكردووتــەوە، ئەگــەر بــە كاروبــاری 
ئاســمانەوە بەســترابێتەوە، بەالیانــەوە ئیمامــەت ئاســمانەوە بەســترابێتەوە، بەالیانــەوە ئیمامــەت 
لــە  بــێ  ئەســڵ  نــەوەك  فــەرع،  لــە  لــە بریتییــە  بــێ  ئەســڵ  نــەوەك  فــەرع،  لــە  بریتییــە 
لــە  شــوورا  دەبێــت  بۆیــە  ئاییــن،  لــە ئەســڵەكانی  شــوورا  دەبێــت  بۆیــە  ئاییــن،  ئەســڵەكانی 
نێــوان موســڵماناندا بكرێــت و خەلیفــە بــە ئــازادی نێــوان موســڵماناندا بكرێــت و خەلیفــە بــە ئــازادی 

هەڵبژێررێــت.هەڵبژێررێــت.
ج - شــۆڕش: بەالیانــەوە دەبێــت شــۆڕش بكرێــت ج - شــۆڕش: بەالیانــەوە دەبێــت شــۆڕش بكرێــت 
ــە  ــە وات ــن - حــەددی شــیرا(، ب ــا )حــەددی كڕی ــە ت ــە وات ــن - حــەددی شــیرا(، ب ــا )حــەددی كڕی ت
شــۆڕش بەســەر جــەور و ســتەم، ئــەو حــەددە لــەو شــۆڕش بەســەر جــەور و ســتەم، ئــەو حــەددە لــەو 
كاتــەدا ڕێــك دەكەوێــت تــا ئەگــەر چــل كــەس بــە كاتــەدا ڕێــك دەكەوێــت تــا ئەگــەر چــل كــەس بــە 
ــت.  ــەردەوام دەبێ ــوون، شــۆڕش ب ــام ڕازی نەب ــت. ئیم ــەردەوام دەبێ ــوون، شــۆڕش ب ــام ڕازی نەب ئیم
ــان  ــە ڕوحی ــەی ب ــە ئەوان ــە وات ــیرا، ب ــەددی ش ــان ح ــە ڕوحی ــەی ب ــە ئەوان ــە وات ــیرا، ب ــەددی ش ح
بەهەشــتیان كڕیــوە، ئەوانــە تــا دەبنــە ســێ كــەس بەهەشــتیان كڕیــوە، ئەوانــە تــا دەبنــە ســێ كــەس 

نابێــت وازبێنــن. نابێــت وازبێنــن. 
ــێ  ــە دەب ــان وای ــەوە: پێی ــارەی عەدل ــە ب ــێ د  - ل ــە دەب ــان وای ــەوە: پێی ــارەی عەدل ــە ب د  - ل
ــەوە، چونكــە  ــز بكرێت ــەوە، چونكــە هەمــوو ســتەم و جــەور ڕەف ــز بكرێت هەمــوو ســتەم و جــەور ڕەف
خــودای گــەورە جــەور و ســتەمی نەفــی كــردووە، خــودای گــەورە جــەور و ســتەمی نەفــی كــردووە، 
بەواتــە دەبــێ بــۆ ئــەو بەرپەچدانــەوە، مــرۆڤ بەواتــە دەبــێ بــۆ ئــەو بەرپەچدانــەوە، مــرۆڤ 
سەربەســتیی  و  تواناییــە  و  قــودرەت  سەربەســتیی خــاوەن  و  تواناییــە  و  قــودرەت  خــاوەن 

بەدەســت خۆیەتــی.بەدەســت خۆیەتــی.
ــەر  ــن لەس ــج كۆك ــەورە: خەواری ــی گ ــەر هـــ - تاوان ــن لەس ــج كۆك ــەورە: خەواری ــی گ هـــ - تاوان
ئــەوەی ئەوانــەی بــەر لــە تەوبــە دەمــرن، حوكمــی ئــەوەی ئەوانــەی بــەر لــە تەوبــە دەمــرن، حوكمــی 
كفــر و نەمرییــان لــە نــاو ئاگردایــە، كەچــی ئەهلــی كفــر و نەمرییــان لــە نــاو ئاگردایــە، كەچــی ئەهلــی 
ســوننە ئــەوە ناســەلمێنن و لەگەڵیــان جــودان، ســوننە ئــەوە ناســەلمێنن و لەگەڵیــان جــودان، 
هەروەهــا لــە شــەڕی عەلــی ســوننە لەگــەڵ خەواریج هەروەهــا لــە شــەڕی عەلــی ســوننە لەگــەڵ خەواریج 

ــرد  ــان وای ك ــەو فیكرەی ــەر ئ ــە. ه ــان هەی ــرد خیافی ــان وای ك ــەو فیكرەی ــەر ئ ــە. ه ــان هەی خیافی
ــگ. ــە جەن ــە بكەون ــی ئومەیی ــگ.دژی بەن ــە جەن ــە بكەون ــی ئومەیی دژی بەن

ــی  ــە زات ــان وای ــدەوە: پێی ــارەی تەوحی ــە ب ــی و - ل ــە زات ــان وای ــدەوە: پێی ــارەی تەوحی ــە ب و - ل
خــودای گــەورە بــە هیــچ شــتێک بــەراورد ناكرێــت، خــودای گــەورە بــە هیــچ شــتێک بــەراورد ناكرێــت، 
قورئانــدا  خەلقــی  بــە  ددان  هەڵوێســتەوە  قورئانــدا لــەو  خەلقــی  بــە  ددان  هەڵوێســتەوە  لــەو 

ــن. ــن.دەنێ دەنێ
ز - كار بەچاكــە )ئەمــر بــە مەعــروف( و نەهــی ز - كار بەچاكــە )ئەمــر بــە مەعــروف( و نەهــی 
ــە  ــەو بنەمای ــەر(: ئ ــە مونك ــی ل ــە )نەه ــە خراپ ــە ل ــەو بنەمای ــەر(: ئ ــە مونك ــی ل ــە )نەه ــە خراپ ل
ــە  ــا ل ــە ت ــەوە هەی ــی حوكم ــە گۆڕین ــی ب ــە پێوەندی ــا ل ــە ت ــەوە هەی ــی حوكم ــە گۆڕین ــی ب پێوەندی

ــن. ــاز بی ــتەم دەرب ــەور و دس ــت ج ــن.دەس ــاز بی ــتەم دەرب ــەور و دس ــت ج دەس
لەســەر  ئــەوەی  لەگــەڵ  فیرقەكانیــان:   - لەســەر   ئــەوەی  لەگــەڵ  فیرقەكانیــان:   -  66
بنەمــا فیكرییەكانیــان هاوبــەش بــوون، كەچــی بنەمــا فیكرییەكانیــان هاوبــەش بــوون، كەچــی 
لــە هەندێــک مەســەلە و فرووعــدا جیاوازبــوون، لــە هەندێــک مەســەلە و فرووعــدا جیاوازبــوون، 
خەواریــج حــەوت فیرقــەی گــەورەی هــەن، كــە خەواریــج حــەوت فیرقــەی گــەورەی هــەن، كــە 
ــە، نەجــدات،  ــة، ئەزارق ــە: )المحكمی ــن لەمان ــە، نەجــدات، بریتی ــة، ئەزارق ــە: )المحكمی ــن لەمان بریتی
صەفرییــەصەفرییــە(، (،  ئەبازییــە،  عەجــاردە،  ئەبازییــە، ســەعالیبە،  عەجــاردە،  ســەعالیبە، 
ــێ  ــەی دیكــەی ل ــە بیســت فیرق ــەو فیرقان ــر ل ــێ دوات ــەی دیكــەی ل ــە بیســت فیرق ــەو فیرقان ــر ل دوات

: :جودابووەتــەوە،  جودابووەتــەوە، 
خەواریــج  فیرقــەی  ئــەو  المحكمیــة:  خەواریــج یەكــەم:  فیرقــەی  ئــەو  المحكمیــة:  یەكــەم: 
بــوون، كــە لــە ئیمامــی عەلــی كــوڕی ئەبــوو تالیــب بــوون، كــە لــە ئیمامــی عەلــی كــوڕی ئەبــوو تالیــب 
لــە شــەڕی لــە شــەڕی صەفەیــنصەفەیــن جودابوونــەوە، ئــەوان لــە  جودابوونــەوە، ئــەوان لــە 
ــە  ــە ل ــە، بێجگ ــك نیی ــچ حوكمێ ــی هی ــر مەبدەئ ــە ژێ ــە ل ــە، بێجگ ــك نیی ــچ حوكمێ ــی هی ــر مەبدەئ ژێ
ــە  ــه(، دەســتیان ب ــم اال لل ــی خــودا )ال حك ــە حوكم ــه(، دەســتیان ب ــم اال لل ــی خــودا )ال حك حوكم
كاركــردووە، بەالیانــەوە دەكــرێ عەبدێكــی قــول كاركــردووە، بەالیانــەوە دەكــرێ عەبدێكــی قــول 
بــكات،  موســڵمانان  فەرمانڕەوایەتیــی  بــكات، )ڕەش(  موســڵمانان  فەرمانڕەوایەتیــی  )ڕەش( 
ــە  ــەت ل ــۆ ئیمام ــێ ب ــوو دەب ــان واب ــا پێی ــە هەروەه ــەت ل ــۆ ئیمام ــێ ب ــوو دەب ــان واب ــا پێی هەروەه
نێــوان موســڵمانان شــوورا ئەنجــام بــدرێ و بــە نێــوان موســڵمانان شــوورا ئەنجــام بــدرێ و بــە 

ڕێگــەی ئــازاد خەلیفــە هەڵبژێررێــت.ڕێگــەی ئــازاد خەلیفــە هەڵبژێررێــت.
نافــع  پەیڕەوانــی  ئەوانــە  ئەزراقــە:  نافــع دووەم:  پەیڕەوانــی  ئەوانــە  ئەزراقــە:  دووەم: 
ــە  ــی -ن، ك ــس حەنەف ــوڕی قەی ــەزرەق ك ــوڕی ئ ــە ك ــی -ن، ك ــس حەنەف ــوڕی قەی ــەزرەق ك ــوڕی ئ ك
ئەســڵی ڕۆمییــە و باوكــی كــە ئاســنگەر بــوو، بــووە ئەســڵی ڕۆمییــە و باوكــی كــە ئاســنگەر بــوو، بــووە 
ــان داوە كــە مــاڵ و  ــە بڕیاری ــەو فیرقەی ــان داوە كــە مــاڵ و ئیســام. ئ ــە بڕیاری ــەو فیرقەی ئیســام. ئ
ــر،  ــەی كف ــە خان ــە ل ــان بریتیی ــەی ناكۆكەكانی ــر، خان ــەی كف ــە خان ــە ل ــان بریتیی ــەی ناكۆكەكانی خان
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بۆیــە ئــەوەی لــەوێ دابنیشــێ كافــرە، لەبــەر ئــەوە بۆیــە ئــەوەی لــەوێ دابنیشــێ كافــرە، لەبــەر ئــەوە 
موســڵمانانی دیكــە، موشــریك نەبــووە، بەڵكــوو موســڵمانانی دیكــە، موشــریك نەبــووە، بەڵكــوو 
ــە  ــەوێ، ب ــی ئ ــا منداڵ ــر. هەت ــوون كاف ــان گوت ــە پێی ــەوێ، ب ــی ئ ــا منداڵ ــر. هەت ــوون كاف ــان گوت پێی
واتــە خانــەی كفــر، دەچنــە جەهەندەمــەوە و ڕێگــە واتــە خانــەی كفــر، دەچنــە جەهەندەمــەوە و ڕێگــە 
كافركردنــی  بــە  ئەوانــە  دراوە.  كوشــتنیان  كافركردنــی بــە  بــە  ئەوانــە  دراوە.  كوشــتنیان  بــە 
عوســمان كــوڕی عەففــان)ڕ.خ( و عەلــی كــوڕی عوســمان كــوڕی عەففــان)ڕ.خ( و عەلــی كــوڕی 
ــردووە.  ــە كارك ــتیان ب ــب)ڕ.خ( دەس ــوو تالی ــردووە. ئەب ــە كارك ــتیان ب ــب)ڕ.خ( دەس ــوو تالی ئەب

ئەزاریقــەكان ســی هــەزار ســوارچاك بــوون، ئــەو ئەزاریقــەكان ســی هــەزار ســوارچاك بــوون، ئــەو 
شۆڕشــیان  ئەمەوییــەكان  دژی  زۆر  شۆڕشــیان جەماعەتــە  ئەمەوییــەكان  دژی  زۆر  جەماعەتــە 
ــی  ــە ئیمام ــوون ل ــەوە دەرچ ــردووە. بەالیان ــی بەرپاك ــە ئیمام ــوون ل ــەوە دەرچ ــردووە. بەالیان بەرپاك
زاڵــم واجــب بــووە، بــە توندوتیژتریــن گرووپــی زاڵــم واجــب بــووە، بــە توندوتیژتریــن گرووپــی 
و  كافركــردن  چونكــە  ژمێــردراون،  و خەواریــج  كافركــردن  چونكــە  ژمێــردراون،  خەواریــج 
كوشــتنی منداڵــی موســڵمانان ڕێگــەی پــێ دراوە. كوشــتنی منداڵــی موســڵمانان ڕێگــەی پــێ دراوە. 
ســێیەم: نەجــدات: ئەوانــە ئەتباعــی نەجــدەت ســێیەم: نەجــدات: ئەوانــە ئەتباعــی نەجــدەت 
كــوڕی عومەیــری حەنەفــی -ن، پێیــان وایــە ئاییــن كــوڕی عومەیــری حەنەفــی -ن، پێیــان وایــە ئاییــن 
دوو كارە، یەكــەم: زانینــی خــودا و پێغەمبــەر و دوو كارە، یەكــەم: زانینــی خــودا و پێغەمبــەر و 
تەحریمــی خوێــن و ماڵــی موســڵمانان. دووەم: تەحریمــی خوێــن و ماڵــی موســڵمانان. دووەم: 
داننــان بــەوەی هەرچــی لەالیــەن خــوداوە هاتــووە. داننــان بــەوەی هەرچــی لەالیــەن خــوداوە هاتــووە. 
ئەوانــە زیاتــر لــە كەنــداو و یەمــەن چــاالك بــوون.ئەوانــە زیاتــر لــە كەنــداو و یەمــەن چــاالك بــوون.
چــوارەم: چــوارەم: صەفرییــەصەفرییــە: پەیڕەوانــی زیــاد كــوڕی : پەیڕەوانــی زیــاد كــوڕی 
ئەصفــەرئەصفــەر و نوعمــان كــوڕی  و نوعمــان كــوڕی ئەصفــەرئەصفــەر، یان عەبدوڵا ، یان عەبدوڵا 
كــوڕی كــوڕی صەففــارنصەففــارن، ناویــان لــەوەوە هاتــووە گوایــە ، ناویــان لــەوەوە هاتــووە گوایــە 
لەبــەر پەرســتنی خــودا، زەرد هەڵگــەڕاون، ڕای لەبــەر پەرســتنی خــودا، زەرد هەڵگــەڕاون، ڕای 
ــاون.  ــێ ن ــان ل ــەو ناوەی ــە خەڵكــی دیكــە ئ ــاون. وا هەی ــێ ن ــان ل ــەو ناوەی ــە خەڵكــی دیكــە ئ وا هەی
ــە، تەنیــا ئــەوە  ــان وەك ئەزارقــە وای ــە، تەنیــا ئــەوە بنەمــای كاری ــان وەك ئەزارقــە وای بنەمــای كاری
نەبــێ، كــە نابــێ بڕیــاری كوشــتنی منــداڵ لــە نەبــێ، كــە نابــێ بڕیــاری كوشــتنی منــداڵ لــە 
خاكــی دوژمنــە )ناكۆك(ـــەكانیان بدرێــت، ئەگینــا خاكــی دوژمنــە )ناكۆك(ـــەكانیان بدرێــت، ئەگینــا 
خەڵكیــان بــە كافــر ژمــاردووە، ئەگــەر نوێــژی خەڵكیــان بــە كافــر ژمــاردووە، ئەگــەر نوێــژی 

نەكردبێــت، یــان ڕۆژووی نەگرتبێــت.نەكردبێــت، یــان ڕۆژووی نەگرتبێــت.
فیرقــەی  میانڕەوتریــن  ئەباچییــە:  فیرقــەی پێنجــەم:  میانڕەوتریــن  ئەباچییــە:  پێنجــەم: 
خەواریجــن، بۆیــە توانیویانــە قەبــارەی سیاســی خەواریجــن، بۆیــە توانیویانــە قەبــارەی سیاســی 
ــوور و  ــت بكــەن، لەوانــە لــە عومــان و باك ــوور و دروس ــت بكــەن، لەوانــە لــە عومــان و باك دروس
ڕۆژهەاڵتــی ئەفریقیــا هەنــدێ دەوڵەتیــان بنیــات ڕۆژهەاڵتــی ئەفریقیــا هەنــدێ دەوڵەتیــان بنیــات 

نــا، توانییــان لــە نێــو عــەرەب و بەربــەری و ئــەو نــا، توانییــان لــە نێــو عــەرەب و بەربــەری و ئــەو 
ناوچانــە مەزهەبــی خۆیــان باوبكەنــەوە.ناوچانــە مەزهەبــی خۆیــان باوبكەنــەوە.

خەواریجــە  فیرقەیەكــی  بەیهســیە:  خەواریجــە شەشــەم:  فیرقەیەكــی  بەیهســیە:  شەشــەم: 
ــراوە و  ــن بەیهســەوە ســەركردایەتی ك ــەن ئیب ــراوە و لەالی ــن بەیهســەوە ســەركردایەتی ك ــەن ئیب لەالی
ــووە،  ــاوی ســەركردەكەی وەرگرت ــر هەمــان ن ــووە، دوات ــاوی ســەركردەكەی وەرگرت ــر هەمــان ن دوات
ــە  ــی ئەزاریق ــە فەقیهەكان ــك ل ــن بەیهســە یەكێ ــە ئیب ــی ئەزاریق ــە فەقیهەكان ــك ل ــن بەیهســە یەكێ ئیب
بــووە، پاشــان لــەوان جیابووەتــەوە و ئەزاریقەكانــی بــووە، پاشــان لــەوان جیابووەتــەوە و ئەزاریقەكانــی 
لەگــەڵ  وتووێژیــان  ئەوانــە  دانــاون،  كافــر  لەگــەڵ بــە  وتووێژیــان  ئەوانــە  دانــاون،  كافــر  بــە 
بــە  ددان  تــا  كردووەتــەوە،  ڕەت  بــە نەیارەكانیــان  ددان  تــا  كردووەتــەوە،  ڕەت  نەیارەكانیــان 
خــودا و پێغەمبــەر و بــەوەی پێغەمبــەر هێناویەتــی خــودا و پێغەمبــەر و بــەوەی پێغەمبــەر هێناویەتــی 
نەنێــن، ئەوانــە فیكریــان بەو شــێوەیە بــووە، ئەگەر نەنێــن، ئەوانــە فیكریــان بەو شــێوەیە بــووە، ئەگەر 
ــوو، خەڵكەكەشــی  ــر ب ــك پێشــەواكەی كاف ــوو، خەڵكەكەشــی هەرێمێ ــر ب ــك پێشــەواكەی كاف هەرێمێ

ــەون. ــی ئ ــە تابیع ــر، چونك ــە كاف ــەون.دەبن ــی ئ ــە تابیع ــر، چونك ــە كاف دەبن
گرووپێكــی  تەفســیر:  گرووپێكــی   تەفســیر:  ئەصحابــیئەصحابــی  حەفتــەم: حەفتــەم: 
فیرقــەی بەیهســییەن، پیاوێــك لــە كووفــە كــە فیرقــەی بەیهســییەن، پیاوێــك لــە كووفــە كــە 
نــاوی حەكــەم ئیبــن مــەروان بــووە ســەركردایەتیی نــاوی حەكــەم ئیبــن مــەروان بــووە ســەركردایەتیی 
كــردوون، ئەوانــە لەســەر مەســەلەی تەفســیر لەگەڵ كــردوون، ئەوانــە لەســەر مەســەلەی تەفســیر لەگەڵ 
بوونــەوە، چونكــە گوتوویانــە  بوونــەوە، چونكــە گوتوویانــە بەیهەســی جــودا  بەیهەســی جــودا 
نابــێ شــەهادەی شــاهید وەربگیرێــت، ئیلــا دەبــێ نابــێ شــەهادەی شــاهید وەربگیرێــت، ئیلــا دەبــێ 
تەفســیری شــەهادەكە بكرێــت، كــە چۆنــە؟ بــۆ تەفســیری شــەهادەكە بكرێــت، كــە چۆنــە؟ بــۆ 
ــەر  ــایەدییان لەس ــەس ش ــوار ك ــەر چ ــە ئەگ ــەر نموون ــایەدییان لەس ــەس ش ــوار ك ــەر چ ــە ئەگ نموون
ــێ شــەهادەیان  ــک، ناب ــەر تاوانێ ــە ه ــك دا ب ــێ شــەهادەیان پیاوێ ــک، ناب ــەر تاوانێ ــە ه ــك دا ب پیاوێ
ــۆ  ــە ب ــووە، بۆی ــۆن ب ــن چ ــا نەزان ــت، ت ــۆ وەربگیرێ ــە ب ــووە، بۆی ــۆن ب ــن چ ــا نەزان ــت، ت وەربگیرێ
ــەی  ــاوە، فیرق ــیریان دان ــەددەكان تەفس ــوو ح ــەی هەم ــاوە، فیرق ــیریان دان ــەددەكان تەفس ــوو ح هەم
بەیهســییە تەبریئەیــان كــردن، تــا ناویــان نــان بەیهســییە تەبریئەیــان كــردن، تــا ناویــان نــان 

ئەصحابــیئەصحابــی تەفســیر. تەفســیر.
هەشــتەم: هەشــتەم: الحفصیــەالحفصیــە: ئــەو فیرقەیــە لــە ئەبــازی : ئــەو فیرقەیــە لــە ئەبــازی 
ــوڕی  ــس ك ــەركردایەتی حەف ــە س ــەوە، ب ــوڕی جودابوون ــس ك ــەركردایەتی حەف ــە س ــەوە، ب جودابوون
ــە  ــەوە ك ــەوە جوداكراونەت ــە ب ــدام، ئەوان ــی مق ــە ئەب ــەوە ك ــەوە جوداكراونەت ــە ب ــدام، ئەوان ــی مق ئەب
خاڵــی جوداكــەرەوە لــە نێــوان شــرك و ئیمــان خاڵــی جوداكــەرەوە لــە نێــوان شــرك و ئیمــان 
بریتییــە لــە مەعریفــە و زانینــی خــودا، بەالیانــەوە بریتییــە لــە مەعریفــە و زانینــی خــودا، بەالیانــەوە 
ــكات  ــا ب ــەاڵم زین ــێت، ب ــودا بناس ــا خ ــێک ب ــكات كەس ــا ب ــەاڵم زین ــێت، ب ــودا بناس ــا خ ــێک ب كەس
ــە  ــێ ب ــەو كەســە ناب ــرە، ئ ــوات، كاف ــەرام بخ ــە و ح ــێ ب ــەو كەســە ناب ــرە، ئ ــوات، كاف ــەرام بخ و ح
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ــت. ــت.شــرك حیســاب بكرێ شــرك حیســاب بكرێ
نۆیــەم: المارقــە: فرقەیەكــی خەواریجــن، دەڵێــن نۆیــەم: المارقــە: فرقەیەكــی خەواریجــن، دەڵێــن 
ئەوانــە لەیەكەمەكانــی ئــەو خەواریجانــەن كــە پــاش ئەوانــە لەیەكەمەكانــی ئــەو خەواریجانــەن كــە پــاش 
تەحكیــم لــە عەلــی كــوڕی ئەبــی تالیــب)ڕ.خ( تەحكیــم لــە عەلــی كــوڕی ئەبــی تالیــب)ڕ.خ( 
دەرچــوون و تــەواوی دەرەوەی خۆیــان كافر كردووە دەرچــوون و تــەواوی دەرەوەی خۆیــان كافر كردووە 
و لــە نەهــرەوان لــە دژی عەلــی شــەڕیان كــردووە، و لــە نەهــرەوان لــە دژی عەلــی شــەڕیان كــردووە، 
ئــەو نــاوەی )مارقــە( لــە دەرەوەی خۆیــان لێیــان ئــەو نــاوەی )مارقــە( لــە دەرەوەی خۆیــان لێیــان 
ــة  ــراة والمحكم ــی )الش ــدە ناوەكان ــراوە، هەرچەن ــة ن ــراة والمحكم ــی )الش ــدە ناوەكان ــراوە، هەرچەن ن
و الحروریة(یــان قبــووڵ كــردووە، كەچــی نــاوی و الحروریة(یــان قبــووڵ كــردووە، كەچــی نــاوی 
)المارقة(یــان پــێ ناخــۆش بــووە. گوتــراوە نــاوی )المارقة(یــان پــێ ناخــۆش بــووە. گوتــراوە نــاوی 
)المارقــە( نازنــاوی خەواریجــە، چونكــە پێیــان )المارقــە( نازنــاوی خەواریجــە، چونكــە پێیــان 
ــن وەك  ــە ئایی ــە )الدان - دەرچــوون( ل ــە مارق ــن وەك وای ــە ئایی ــە )الدان - دەرچــوون( ل ــە مارق وای

ــە كــەوان دەربچێــت. ــە كــەوان دەربچێــت.ئەوەیــە كــە تیــر ل ئەوەیــە كــە تیــر ل
دەیــەم/ حــەروری: ئــەو فیرقەیــەی خەواریــج لــە دەیــەم/ حــەروری: ئــەو فیرقەیــەی خەواریــج لــە 
ــەر  ــوون، لەب ــی ب ــب یاخ ــی تالی ــوڕی ئەب ــی ك ــەر عەل ــوون، لەب ــی ب ــب یاخ ــی تالی ــوڕی ئەب ــی ك عەل
ئــەوەی لــە گوندێكــی دەرەوەی كوفــە بــوون، لــەو ئــەوەی لــە گوندێكــی دەرەوەی كوفــە بــوون، لــەو 
كاتــەی تەحكیــم ئەنجــام درا، كــە نــاوی حــەروری كاتــەی تەحكیــم ئەنجــام درا، كــە نــاوی حــەروری 
ئەبــوو  حەرورییــە.  گوتــرا  پێیــان  بۆیــە  ئەبــوو بــوو،  حەرورییــە.  گوتــرا  پێیــان  بۆیــە  بــوو، 
فودەیــك حەروری ســەركردەیەكی ناســراویان بووە، فودەیــك حەروری ســەركردەیەكی ناســراویان بووە، 
ــووە حــەروری و  ــر ب ــوو، دوات ــی ب ــووە حــەروری و ســەرەتا ئەزرەق ــر ب ــوو، دوات ــی ب ســەرەتا ئەزرەق
لــە بەحرێــن دەســتی بــە شــۆڕش كــرد، ئومەییــەی لــە بەحرێــن دەســتی بــە شــۆڕش كــرد، ئومەییــەی 
ــك  ــد، عەبدولمەلی ــی بەزان ــا قسرس ــوڕی عەبدوڵ ــك ك ــد، عەبدولمەلی ــی بەزان ــا قسرس ــوڕی عەبدوڵ ك
كــوڕی مــەروان دە هــەزار ســەربازی بــۆ ڕووبــەڕووی كــوڕی مــەروان دە هــەزار ســەربازی بــۆ ڕووبــەڕووی 
نــارد، تــا لــەو شــەڕەدا نزیكــەی شــەش هــەزار نــارد، تــا لــەو شــەڕەدا نزیكــەی شــەش هــەزار 
ــێ  ــەزار كەســی ل ــوژرا و هەشــت ه ــگاوەری ك ــێ جەن ــەزار كەســی ل ــوژرا و هەشــت ه ــگاوەری ك جەن
بەدیــل گیــران و ئەبــوو فودەیــك خۆیشــی كــوژرا.بەدیــل گیــران و ئەبــوو فودەیــك خۆیشــی كــوژرا.
یــازدەم: ئەلحارســییە: ئــەو فیرقەیــە بــە ئەبــازی یــازدەم: ئەلحارســییە: ئــەو فیرقەیــە بــە ئەبــازی 
ــەركردایەتی  ــد س ــوڕی یەزی ــارس ك ــە، ح ــەركردایەتی جودابوون ــد س ــوڕی یەزی ــارس ك ــە، ح جودابوون
كــردوون، ئەوانــە بڕوایــان وابــووە دەتوانرێت كارێک كــردوون، ئەوانــە بڕوایــان وابــووە دەتوانرێت كارێک 
ــا  ــەوە دوای عەبدوڵ ــەدەر. بەالیان ــش ق ــت پێ ــا بكرێ ــەوە دوای عەبدوڵ ــەدەر. بەالیان ــش ق ــت پێ بكرێ
كــوری ئەبــاز، هیــچ كەســێكی دیكــە ئیمــام نییــە، كــوری ئەبــاز، هیــچ كەســێكی دیكــە ئیمــام نییــە، 

بێجگــە لــە حــارس كــوڕی یەزیــد ئەبــازی.بێجگــە لــە حــارس كــوڕی یەزیــد ئەبــازی.
ــەعلەبە  ــەعلەبە  س ــی س ــیئەصحاب ــە ئەصحاب ــە: ئەوان ــە دوازدەم: ثعالب ــە: ئەوان دوازدەم: ثعالب

كــوڕی عامــرن، ســەعلەبە لەگــەڵ عەبدولكەریــم كــوڕی عامــرن، ســەعلەبە لەگــەڵ عەبدولكەریــم 
هەمــوو  بەیەكــەوە  خارجــی  عەجــرەد  هەمــوو كــوڕی  بەیەكــەوە  خارجــی  عەجــرەد  كــوڕی 
كارێكیــان كــردووە، دواتــر ناكۆكــی كەوتووەتــە كارێكیــان كــردووە، دواتــر ناكۆكــی كەوتووەتــە 
نێوانیــان لەســەر ئــەوەی ویایەت)حوكمــی خــودا( نێوانیــان لەســەر ئــەوەی ویایەت)حوكمــی خــودا( 
بەســەر گــەورە و منــداڵ وەك یەكــە، هەتــا ئــەوەی بەســەر گــەورە و منــداڵ وەك یەكــە، هەتــا ئــەوەی 
كــە ئینــكاری حــەق - خــودا -ی كــردووە و بــە كــە ئینــكاری حــەق - خــودا -ی كــردووە و بــە 
جــەور ڕازی بــووە، عەجــاردە بــەوە ڕازی بــوون جــەور ڕازی بــووە، عەجــاردە بــەوە ڕازی بــوون 
ــەوە،  ــان جودابووەت ــەوە لێی ــەوە، و ســەعلەبە لەســەر ئ ــان جودابووەت ــەوە لێی و ســەعلەبە لەســەر ئ
چونكــە پێیــان وابــووە، منداڵــی ئــەو موســڵمانانەی چونكــە پێیــان وابــووە، منداڵــی ئــەو موســڵمانانەی 
لــە ژێــر دەســەاڵتیاندا نیــن، ئیمانــدارن، هەتــا بالــغ لــە ژێــر دەســەاڵتیاندا نیــن، ئیمانــدارن، هەتــا بالــغ 

ــن. ــر دادەنرێ ــە كاف ــا ب ــن، ئەوج ــن.دەب ــر دادەنرێ ــە كاف ــا ب ــن، ئەوج دەب
ســێزدەم: ســێزدەم: ئەصحابــیئەصحابــی ســوئال: بەشــێكی خەواریجی  ســوئال: بەشــێكی خەواریجی 
ڕێبەرایەتیــی  نەجڕانــی  شــبیب  كــە  ڕێبەرایەتیــی بەیهســییەن،  نەجڕانــی  شــبیب  كــە  بەیهســییەن، 
كــردوون، لــە بــارەی منــدااڵن ڕایــان وەك ســەعالیبە كــردوون، لــە بــارەی منــدااڵن ڕایــان وەك ســەعالیبە 

ــوو. ــوو.وا ب وا ب
خەواریجــی  فیرقەیەكــی  البدعیــە:  خەواریجــی چــواردەم:  فیرقەیەكــی  البدعیــە:  چــواردەم: 
ســەعالیبەن، ئەوانــە لەبــەر هەنــدێ مەســەلەی ســەعالیبەن، ئەوانــە لەبــەر هەنــدێ مەســەلەی 
شــەرعی و فیكــری لــە ئیســامدا جودابوونــەوە، شــەرعی و فیكــری لــە ئیســامدا جودابوونــەوە، 
ــوو مانگێكــی ســاڵ حــەج  ــە هەم ــە دەكــرێ ل ــوو مانگێكــی ســاڵ حــەج لەوان ــە هەم ــە دەكــرێ ل لەوان
بكــرێ و حەرامــە ماســی بەبــێ ســەربڕین بخــورێ و بكــرێ و حەرامــە ماســی بەبــێ ســەربڕین بخــورێ و 

ــت. ــووس وەربگیرێ ــە مەج ــە ل ــێ جزی ــت.ناب ــووس وەربگیرێ ــە مەج ــە ل ــێ جزی ناب
ــە  ــی خەواریجــن ك ــە: فیرقەیەك ــازدەم: جازمیی ــە پ ــی خەواریجــن ك ــە: فیرقەیەك ــازدەم: جازمیی پ
ــوڕی عاصــمعاصــم   ــازم ك ــان ح ــی، ی ــوڕی عەل ــازم ك ــوڕی ح ــازم ك ــان ح ــی، ی ــوڕی عەل ــازم ك ح
لــە مەســەلەی قــەدەر و  لــە مەســەلەی قــەدەر و ڕێبەرایەتــی كــردوون،  ڕێبەرایەتــی كــردوون، 
توانســت و چارەنــووس وەك ئەهلــی ســوننە بــوون، توانســت و چارەنــووس وەك ئەهلــی ســوننە بــوون، 
بێجگــە لــە خــودا هیــچ خالقێكــی دیكــە نییــە، بێجگــە لــە خــودا هیــچ خالقێكــی دیكــە نییــە، 
ــی،  ــوو تەمەن ــە هەم ــان ل ــە ئینس ــەوان گوتوویان ــی، ئ ــوو تەمەن ــە هەم ــان ل ــە ئینس ــەوان گوتوویان ئ
هەرچەنــدە بەشــی زۆری كافــرە، خــودا بــۆ خــۆی هەرچەنــدە بەشــی زۆری كافــرە، خــودا بــۆ خــۆی 
ــە. ــدا نیی ــەاڵتی تێ ــەو دەس ــێ دەدا و ئ ــی پ ــە.ئیمان ــدا نیی ــەاڵتی تێ ــەو دەس ــێ دەدا و ئ ــی پ ئیمان
خەواریجەكانــی  ئەوانــە  الخارجیــە:  خەواریجەكانــی شــازدەم:  ئەوانــە  الخارجیــە:  شــازدەم: 
لەگــەڵ  ئیســامیان  ئایینــی  زیاتــر  لەگــەڵ مەغریبــن،  ئیســامیان  ئایینــی  زیاتــر  مەغریبــن، 
هەموویــان  و  گونجانــدووە  ئــەوێ  هەموویــان بەربەرەكانــی  و  گونجانــدووە  ئــەوێ  بەربەرەكانــی 
ئەســڵیان غەیــرە عەرەبــی بــووە، داوایــان كــردووە ئەســڵیان غەیــرە عەرەبــی بــووە، داوایــان كــردووە 



126 ژ )٣٠١/ ٣٠٢( ٥/ ١١ - ١٢/ ٢٠٢٢

تەنانــەت  جوداببنــەوە،  شــەرق  ئیســامی  تەنانــەت لــە  جوداببنــەوە،  شــەرق  ئیســامی  لــە 
ــەوەی  ــەر ئ ــت. لەب ــەری بێ ــەر بەرب ــیان ه ــەوەی زمانیش ــەر ئ ــت. لەب ــەری بێ ــەر بەرب ــیان ه زمانیش
ڕۆشــنبیری خەواریــج كــراوە بــووە، بۆیــە ئــەو ڕۆشــنبیری خەواریــج كــراوە بــووە، بۆیــە ئــەو 
 ) )٧٤٠٧٤٠( ســاڵی  لــە  گرتــووە،  وەریــان  )نەتەوانــە  ســاڵی  لــە  گرتــووە،  وەریــان  نەتەوانــە 
زایینــی ســووس و زۆر شــاری دیكــەی باكــووری زایینــی ســووس و زۆر شــاری دیكــەی باكــووری 
ــوڕی  ــەی ك ــەت حەنزەل ــووە، تەنان ــان گرت ــوڕی ئەفریقی ــەی ك ــەت حەنزەل ــووە، تەنان ــان گرت ئەفریقی
ــە ســەریاندا ســەركەوت. ــی میســر ب ــە ســەریاندا ســەركەوت.ســەفوان والی ــی میســر ب ســەفوان والی
حەڤــدەم: ڕاســبییە: لەبــەر ئــەوەی ســەركردەكەیان حەڤــدەم: ڕاســبییە: لەبــەر ئــەوەی ســەركردەكەیان 
نــاوی عەبدوڵــا كــوڕی وەهــەب ئەلراســبی بــوو، بۆیــە نــاوی عەبدوڵــا كــوڕی وەهــەب ئەلراســبی بــوو، بۆیــە 
ئــەو ناوەیــان لــێ نــراوە، هەر لەگــەڵ یەكــەم دەرچوون ئــەو ناوەیــان لــێ نــراوە، هەر لەگــەڵ یەكــەم دەرچوون 
لــە ئیمامــی عەلــی، ئەلراســبی دەســتی بــە كوشــتوبڕ لــە ئیمامــی عەلــی، ئەلراســبی دەســتی بــە كوشــتوبڕ 
ــوە،  ــۆ هەڵدڕی ــە چەق ــی ب ــكی ژنان ــا س ــردووە و ت ــوە، ك ــۆ هەڵدڕی ــە چەق ــی ب ــكی ژنان ــا س ــردووە و ت ك
ســەحابەیان  ئــەرت(ی  كــوڕی  )خەببــاب  ســەحابەیان هەتــا  ئــەرت(ی  كــوڕی  )خەببــاب  هەتــا 
كوشــتووە، عەلــی كــوڕی ئەبــوو تالیــب لــە ســاڵی كوشــتووە، عەلــی كــوڕی ئەبــوو تالیــب لــە ســاڵی 
ڕاســبی و حەرقــوس  و  بــووەوە  ڕووبــەڕووی  ڕاســبی و حەرقــوس ك  و  بــووەوە  ڕووبــەڕووی  ٣٨٣٨ك 
ــتن. ــێ كوش ــەركردەیانی ل ــی س ــر بەجلی ــوڕی زوهێ ــتن.ك ــێ كوش ــەركردەیانی ل ــی س ــر بەجلی ــوڕی زوهێ ك
خەواریجــی  فیرقەیەكــی  زیادییــە:  خەواریجــی هــەژدەم:  فیرقەیەكــی  زیادییــە:  هــەژدەم: 
عەبدولڕەحمــان  كــوڕی  زیــاد  كــە  عەبدولڕەحمــان ســەعالیبەن،  كــوڕی  زیــاد  كــە  ســەعالیبەن، 
فەقیهێكــی  ناوبــراو  كــردوون،  فەقیهێكــی ســەركردایەتی  ناوبــراو  كــردوون،  ســەركردایەتی 
فیرقــەی  گەورەتریــن  و  بــووە  فیرقــەی ســەعالیبە  گەورەتریــن  و  بــووە  ســەعالیبە 
بــە  شــیبانییەكانیان  خەواریجــە  بــە ســەعالیبەیە،  شــیبانییەكانیان  خەواریجــە  ســەعالیبەیە، 
كافــر دانــاوە، چونكــە هــاوكاری ئەبــوو موســلیمی كافــر دانــاوە، چونكــە هــاوكاری ئەبــوو موســلیمی 
ــە شــیبان كــوڕی  ــە شــیبان كــوڕی خوراســانییان كــردووە. گوتوویان خوراســانییان كــردووە. گوتوویان
ســەلەمە تەوبــەی قبــووڵ ناكرێــت، چونكــە زوڵمــی ســەلەمە تەوبــەی قبــووڵ ناكرێــت، چونكــە زوڵمــی 

لــە خەڵكــی كــردووە.لــە خەڵكــی كــردووە.
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