زنجیرەی الساری و تەئویلی نادرووس

ئەی کافر
چاپی دووهەم

دیاردەی تەکفیری موسوملانان سەرەڕاى ناکوکی
شەرع .موسوڵامن به موسوڵامن ئەڵێ :ئەی کافر

f
سپاس بۆ خودایەک که پەروەدگاری تەواوی جیهانه و ساڵو له سەر ئەرشفی پێغەمبەران و ئەنبیا
موحەممەدی ئەمین ساڵوی خودا لەسەر خۆی و ئەسحابی

دیاردەیەکی نوێ :الدەری ئەندێشه
لــەم کۆتاییــەدا لــه نێوانــی موســوملانان دیــاردەی تەکفیــر و بــه کافــر زانیــن بەربــاو بــووه،
وە لــەم بــوارەدا زۆرێــک لــه مــرۆڤ تووشــی ئــەم دیاردەیــه هاتوونــه و تــا جێگایــەک کــه
زۆر ئــەم ڕەســتەیە ئەبیســین« :ئــەی کافــر» بــە شــێوازێک کــه بووەتــە عــادەت بــۆ خەڵکــی،
وه ئــەم ســەهل ئەنگاریــە بووەتــه هــۆی باڵوکردنــەوەی فیتنــه و گەشــەپێدان بــه خوێنڕشــن
و هەتکــی حورمــەت و عاقــی بــاوک و دایــک و قەتــع کردنــی ســیلەی رەحــم ،بۆیــە ئــەم
دیاردەیــە بووەتــە بەهانەیــەک بــۆ کوشــتنی مــرۆڤ ،پیویســته عەقیــده و بــڕوای ئیســامی
تەســحیح و چاکســازی بکرێــت ،یەکــەم ئــەوەی کــه ،دەبێــت بزانیــن ئــەم هیــچ هۆیەکــی
نیــه بجگەلــه نەخوێنــدەوارى دینــی و خەوشــی مەعریفــەت و ناســینی ڕاســتەقینەی ئیســام.
پرسیار :ئایەکو موسوملان
ڕوخسەتی ئەوەی هەیه به
موسوملانێکی دیکه بڵێت:
«ئەی کافر» ؟

بۆ ئامانه ڕوخسەت نەدراوه

هەروەهــا کــه پێغەمبــەری خۆشەویســت صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم
دەفەرمــووێ( :ئەگــەر کەســێک بــه بــرای دینــی خــۆی بڵــێ ئــەی کافــر،
گوناهــی ئــە پەیوەنــدی دانــه دەکەوێتــه ســەی یەکێــک لــە ئــەو دوو کەســە،
ئەگــەر لــە ڕاســتی بێــت کــه هیــچ ،ئەگینــا دەگەڕێتــەوە ســەری خــۆی).1
ئەبــوزەر ڕیوایــەت دەکا کــه پێغەمبــەری خــودا ســام و ســەلەواتی خــودای
لەســەر بــێ فەرمــووی:
هەرکەســێک مرۆڤێکــی بــه کوفــر تۆمەتبــار کــرد یــان ووتــی ئــەی دوشــمنی
خــودا و قســەکەی ڕاس نەبــێ ،ئــەو کفــرە دەگەڕێتــەوه بــۆ ســەر خــۆی.2

 - ١رواه البخاري ومسلم
 - 2رواه البخاري ومسلم

١

 -3رواه ابن حبان يف صحيحه يف كتاب اإلميان

أبــو ســعید خــدری ڕیوایــەت دەکا کــه پێغەمبــەری خــودا ســام و ســەلەواتی
خــودای لەســەر بــێ:
(هیــچ مرۆڤێــک مرۆڤێکــی تــر تەکفیــر نــاکات ،مەگــەر ئــەوەی کــه دەکەوێته
ســەری یەکێکیــان ،ئەگــەر کافــر بێــت کافــره و ئەگــەر کافــر نەبێــت بــەو
تەکفیــره خــۆی کافــر دەبــێ).3

تێگەیشتنی هەڵە ،بیرۆکەی هەڵە
بەاڵم ئایەکو له نێوانی موسوملانان کەسانێک نین که به کردارەکانیانەوە کافر دەبن
تــەواوی ئــەو کەســانەی شــەهادەت دەدەن کــه هیــچ خودایــەک بوونــی نیــە بجگــه لــه اللــه نەبــێ و
موحەممــەد پێغەمبــەری خودایــه و لــه چاکــه خۆشــحاڵ دەبــن و بــه گونــاه ناڕەحــەت دەبــن ،دەی ئەوانــه
مؤمینــن .أمیراملؤمنیــن عمــر بــن الخطــاب ڕەزای خــودای لــێ بێــت ووتــی کــه پێغەمبــەری خــودا فەرمــووی:
هەرکەســێک کــه بــه کاری چاکــەی خــۆی شــاد دەبێتــەوه و بــه گوناهەکانــی ناڕەحــەت دەبــێ ،ئــەوه مؤمینــه.
خــۆزگا بتزانایــەت کــه ئــەو کەســەی کــه بــه ب ـرای خــۆی ئەڵــێ :ئــەی کافــر ،و ئــەوە لــەو کەســانەیه کــه بــه
کــرداری چاکــه شــاده دەبێتــەوه و بــه گونــاه ناڕەحــەت دەبــێ ،ئەگــەر لەســەر خــۆی شــەهادەـ بــه کوفــر بدرێت
بــۆی باشــره تــا پێــی بڵێــن بــا ئیــان.1 .
و حەدیســی ئەعمــەش لــه ئەبــو ســوفیان ئەمەیــە کــه ووتــی :بــه جابیــر رەزا خــودای لــێ بــێ ووتــم :ئایــه بــه
کەســێک لــه ئەهلــی قیبلــە ئەتانــووت کافــر؟ ووتــی :نــه ،ووتــم :ئــەی مورشیــک؟ ووتــی :پەنــا بــۆ خــوا؛ زۆر
تۆقــی لــەو قســەیە" .٢
بــەاڵم خــودای تەعــاال فەرمــووی :هــەر کەســێک کــه
حوکــم بــەوەی نایــا کــه خــودا ناردویەتیــە خــوارەوه،
ئەوانــه کافــرن .ئەگــەر تــەواوی دەســەاڵتداران کــه
عەمــەل بــه شــەرێعەت کافــرەکان ناکــەن ،بــۆ تــەواو
ئەوانەیــش کــه ڕەزامەنــدن بــه حوکمــی دەســەاڵتداران
ئەبــێ وابــن ،ئایەکــوو وەهــا نیــه؟
کێ وتوویەتی ئەوه
کفر دونی کفرە؟

ئەی چۆنه زۆربەی زانیاران
و الیەنگرانیان بۆچوونیان
ئەوەیه که ئەو کەسانەی که
به ئەوەی خودا حوکمی داوه
عمل ناکەن کافرن؟

هەرگیــز

 ،ئەمــە ڕاســت نیــه کــه ســەحابە و تابعین
و کــۆری و زانیــاران واتــای کفریــان تەفســیر کــردووه،
ووتویەتیــان کــه ئــەوه مەبەســت کفــر دونــی کفــره،
وادیــاره ئــەوەی گوناهێکــی گــەورەی تێدایــه ،بــەاڵم ئــەو
کەســەی ئــەو کارەی کــردووه ،لــه دیــن دەرناچێــت.

ابــن عبــاس ،و حذیفــه و طــاووس و مجاهــد و ئەحمــەد کــوڕی حەنبــەل إبــن
عبدالــر و موفەســیرەکان بــه گشــتی وەکــوو ئیــن جەریــر و فەخــری ڕازی و البغــوی
و الخــازن و القرطبــی و غیرهــم.٣
هەرکەسێک ئەم بۆچوونەی هەبێت ،ئەوه درۆی داوه چونکە ئەوه بڕوای خەواریجه و
بڕوای ئەهلی سوننەت نیه.
ئیامم قرطبی سەبارەت به تێگەیشنت وتوویەتی :ئەمە قەولی خودای تەعاالیه:
هەر کەسێک حوکم بەوەی نەدات که خودا ناردویەتیه خوارەوه ،کافره .کەسانێک
هەن که به ڕوواڵەتی ئەم ئایەتە ئێحتیجاج دەکەن و خەڵک بە کافر دەزانن ،ئەوانه
٤
خەوراجن ،و هیچ حوجەتێک بۆ ئەوانه نیه.

ئیــام ســەمعانیش لــه تەفســیرەکەیدا فەرموویەتــی :دەزانــم کــه خــەوارج بــه ئــەم ئایەتــه ئیســتدالل دەکــەن
بەمــەی کــه هــەر کەســێک حوکــم نــەکات بــە ئــەوەی خــوا ناردوویەتــی خــوارەوە ئــەوه کافــره ،بــەاڵم ئەهلــی
٥
ســوننەت بۆچوونیــان ئــەوە بــووه کــه بــه تــەرک و بــه جێهێشــتنی ئــەم حوکمــە موســوملان نابێتــه کافــر.

٢

 - ١ابن عبد الرب يف التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،باب العني مسألة الجزء السابع عرش (.)22-15/17

 - ٤املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم،
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أليب العباس أحمد القرطبي .116|2

 - ٣ذُكر بتوسع يف املطوية األوىل.

 - ٥تفسري اإلمام السمعاين .42|2

گومان و ئەوهام له الی هەندێک له الیەنگرەکان
ئایــه لــه نێوانــی موســوملانان کــەس پەیــدا دەبــێ کــه شــیرکی ئەکبــەر مورتەکیــب بــێ لــه بەرامبــەری خــودا
و لــه ئیســام تێکپــەڕ بێت؟
لــە نێوانــی موســوملانان کــەس پەیــدا ناکــەی کــه شــیرکی ئەکبــەر لــه بەرامبــەر خــودا دەرببــڕی بــەاڵم لــه
ئیســام دەرچــێ. .
چ دەلیل و بورهانێک بۆ ئەمە هەیە؟
بورهــان بــۆ ئــەوه ئەوەیــه کــه پێغەمبــەر صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم ،عقبــه بــن عامــر رەزای خــودای
لــێ بــی ڕیوایــەت دەکا :بــه خــودا مــن لــەوەی ناترســم دوای مــن بــۆ خــودا شــەریک دانێــن ،بــەاڵم ترســی
1
مــن ئــەوە بــە شــیرکەو لەگــەڵ یەکرتیــن پێشــرکێ بکــەن.
تێگەیشتنی عولەما
له ئەم کەالمەی
پێغەمبەر چیه؟

بــە ئــەو ئایەتــەوه تــرس لــه ســەر ئۆممــەت دەســەمێندرێت لــه پێشــبڕکێ لــە ســەر دونیــا و
چــاالک بــوون لــه هــەالک بوونــی ،وه ســەرنجیان بــەوەی ڕانەکێشــا کــه چ ترســێک لەســەر
ئۆممــەت بــه گشــتی ســەبارەت بــه شــیرکی ئەکبــەڕ هەیــە ،هەروەهــا کــه مەعســومێک وەکــوو
حەزرەتــی موحەممــەد ســاوی خــودی لەســەر بێــت ئامــاژەی پــێ کــردووه .ســەرنج بــە ئەمەیــە
قەولــی ئیــام ئیــن عبدالــر لــه التمهیــد :وە برتســێت بــۆ ئۆممەتــی موحەممــەد لەســەر شــتێک
کــه پێغەمبــەر خــۆی ترســی لەســەر دەرنەبڕیــوه کەڵکێکــی نادرووســی لــه دیــن وەرگرتــووه کــه
ناشــاردرێتەوه.
2

بــەاڵم ئایەکــو پێغەمبەری خــودا له حەدیســێکدا
کــه موســلیم ڕیوایەتــی کــردووه نەیفەرمــووه
کــه  :شــەو و ڕۆژ تێــکاڵو نابێــت مەگــەر ئــەوەی
کــه الت و عزی پەرەســتش بکەن.

ئــەو حەدیســه ســەحیحه ،بــەاڵم ئــەوە کامیــل
کردنەوەیەکــی هەیــه کــه شــاردراوەتەوه هــەر کەســێک
بــه حەدیــس ئیســتناد بــکات بــۆ تۆمەتبــار کردنــی
موســوملانان بــه شــیرک ،ئــەوە بەداخــەوە ئەتوانیــن
بڵێیــن خەیانەتێکــی زانســتیه.

ئایەکوو ئەوه ژیرایەتیه؟! ئەوەدوای حەدیسەکە لە کوێیه؟

٣

عائشه دەڵێ بیستم له پێغەمبەری خودا صلی الله علیه و آله که ئەیووت :شەو ناگاته ڕۆژ مەگەر ئەوەی که الت
و عزی پەرەستش بکرێت .ووتم ئەی ڕەسول الله آیا کارێکی درووسه گومانم هەبێت لەوەی که خودا فەرموویەتی:
ئەو کەسێکه که پێغەمبەرەکەی بۆ هیدایەت بۆ دینی حەق نارد تا دینەکەی ڕۆشنەو بکاتەوه ،هەرچەند مورشیکەکان
ئیکراهیان بێت .که تەواوی و کامیلی قسەکە ئەمەیه :ئەوە وەها دەبێت که حەزی خودای لەسەر بێت ،دوای ئەوەیە
که خودا بایەکێ خاوێن هەڵ دەستێنە و بەو بایه تەواوی ئەوانەی میسقالی خەردەڵێک له ئیامن له قەلبیانه دەمرێنێت
و ئینجا هەرشتێک هیچ خێرێکی تێدا نەبێت دەیگەڕێنێتەوه بو باوکەکانیان.٤) .
( - ٣التوبة)33:

 - 1رواه البخاري ومسلم.

 - ٤رواه مسلم يف صحيحه

 - 2التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد باب الياء ص .264

وه لێرەدایه که دەردەکەوێ که عیبادەتی الت و عزی و ئەم بوتانه پەرەستشێک له جاهلیەت بووه
که هیچ کاتێک ناگەڕێتەوه بجگه دوای ئەوەی که الله ڕوحی تێکڕای مومینەکان له ئاخری زەمان دا
له کاتی دەرکەوتنی نیشانەکانی ساعەتی کوبرا قەبز دەکات ،وه ئەمه شتێکه که له چەرخی ئێمەدا
ئیجات نابێ و بۆیه ئیامن لە ناو ناچێت به گەورەیی خودای تەعاال.

بڕوای هەڵە لە نێوانی موسوملاناندا
بــەاڵم پرســیار ئەمەیــه ئایەکــو ئــەو زیارەتگەرانــەی قەبــرەکان کــه بــه دەوری قەبرەکانــدا تــەواف دەکــەن
و گــەورەی دەکەنــەوه مورشیــک نین؟
کــرداری تــەواف لــه دەوری قەبــرەکان کارێکــی حەرامــە بــەاڵم شــیرک نیــه ،چونکــه شــیرک بەواتــای ئەوەیــه
کــه کەســەکان خاوەنــی قەبرەکــه عیبــادەت بکــەن و ئەمــە شــتێکی بــاو نیــه ،بەڵکــوو ئــەو کەســانە ئەیانــەوێ
کــه بــەم تەوافــە بــه خــودا نزیکــر بوونــەوه ،هەرچەنــد ئەمــه حەرامــه چونکــه دەبێــت خــودا عیبــادەت بکــەن
بــه تــەواف لــه دەوری کەعبــه نــەک دەوری قەبــر.
بەاڵم مەگەر
مورشیکەکانیش نەیان ئەووت
که ئێمه عیبادەتیان ناکەین
بەڵکوو ئێمه به خودا نزیکرت
ئەکەنەوه( .الزمر  .)3ئەو
کەسانەیش که به دەوری
قەبرەکاندا تەواف دەکەن
دەیانئەوێ بەو شێوازه به
خودا نزیکەو بوونەوه وەکوو
ئەو مورشیکانه؟

هەرگیــز

 ،فەرقــی نێوانــی ئــەم دو دانەیــە زۆره ،چونکــه
مورشیکــەکان ئیعرتافیــان دەکــرد کــه ئــەم بوتانــه پەرەســتش دەکــەن بــۆ
تەقــەروب بــۆ الی خــودا ،بــەاڵم بــی ئآگاهــی موســوملانان ،بڕوایــان ئــەوە
نیــه کــه ئــەو قەبرانــه عیبــادەت دەکــەن (اصحابــی قبــور ،دەی جیــاوازی
ئــەم دو گەلــە زۆر ڕوونــه.
وه تــەواف کــردن بــه دەوری شتێکیشــدا ،بــه واتــای عیبــادەت کردنــی ئەو
شــته نیــه ،ئێمــه بــه دەوری کەعبــەدا تــەواف دەکەیــن و تەوافەکــەکان
بــه واتــای عیبــادەت بــۆ خودایــه.
وەهایــە کــه ئەوکەســانەی تــەواف دەکــەن بــە دەوری قەبرەکانــدا
عیبادەتیــان ناکــەن ،بــەاڵم تووشــی بیدعەتــی تــەواف بــه دەوری
قەبرەکانــدا ئەبــن ،و اللــه تعالــی عیبادەتیــان قبــوول نــاکات بــەم تــەواف
کردنــەوە هەروەهــا کــه لــە پێشــەوه ئاماژەمــان پێــی کــرد.

ئایەکوو دەلیلێکی تر بۆ گەڕانەوهی عیبادەت بۆ غەیری
خودای تەعالی لەسەر موسوملانەکان پەیدا نابێ؟
بەڵــێ ژمــاری دەلیلــەکان سەرنجڕاکێشــه کــه لــه جابــر ابــن عبداللــه ڕیوایــەـ دەبــێ کــه بیســتم
پێغەمبــەر ووتــی :بەڕاســتی کــه شــەیتان لــەوەی کــه نوێژخوێنەکانــی جەزیــرەی عــەرەب بیپەرســن
١
نائومێــد بــووه ،بــەاڵم بــه شــەڕ لــە نێوانــی ئەوانــدا دڵــی خــۆش کــردووه.
ئەوەیــش کــه لــه ابــن مســعود رەزای خــودای لــێ بێــت ڕیوایــەت بــووه کــه ووتــی ،ڕەســول اللــه
فەرمــووی :بــە ڕاســتی کــه ئیبلیــس لــەوەی کــه بوتــەکان لــه جەزیــرەی عەرەبــدا پەرەســتش بکرێــت
٤

ناهومــێ بــووه ،بــەاڵم بــه شــتێک کــه گوناهــی کەمــره ڕازی بــووه ،و ئەوەیــش ڕەزیلەتەکانــه.
 - ١رواه مسلم يف صحيحه.
 - ٢أخرجه الحاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهبي.

٢

بەاڵم زۆر هەیه له نێوانی
شێخەکان و الیەنگرەکانیان
که خەڵکی به کافر دەزانن و
تۆمەتباریان دەکەن به شیرک،
دەی چۆن دەبێ؟

ئەمانــه لــه گومڕایــی و هەڵــەدان ،و پێغەمبــەر ئێمــەی نەهــی کــردووه لــه
ئــەم کارانــه پێشــر لــه  1400ســاڵ وەکــوو ئــەوەی کــه لــە نێوامناندایــه.
حذیفــه ووتــی کــه پێغەمبــەر فەرمــووی :مــن لــەوەی ناترســم کــه مــرۆڤ
قورئــان بخوێنێتــەوه و خۆشــیەکەی لەســەری دڵــی دا دەرکــەوێ ،و بەئــەوه
خەڵکــی بــه کافــر بزانێــت ،و کێشــە بــەو کارەی بــدات ،بۆیــه لــە قورئــان
دور دەکەونــەوه و پشــتی لــێ ئەکــەن ،و بــه شمشــێر خەڵکــی دەترســێنن و
تۆمەتباریــان دەکــەن بــه شــیرک.
پرســیاری کــرد :پرســیم :ئــەی پێغەمبــەری خــودا کامەیــان بــه شــیرک
نزیکــرن؟ ئــەوەی تۆمەتبــار ئــەکات یــان ئــەوەی تۆمەتبــار دەبــێ؟
١
فەرمــووی :ئــەوەی تۆمەتبــار دەکات.

سبحان الله چۆن دەبێ بەم کارەوه ئەو هەموو کوشنت و خوێن ڕشتنه بێت بە هۆی تەکفیرەوه و
تۆمەتبار کردن به شیرکێک که پێغەمبەر نەهی لێ کردووه .؟!
بەڵــێ ،هەرکەســێک کــه مورتەکیبــی ئــەم مەترســیه گەورەیــە بێــت ،ئــەوه گوناهێکــی گەورەیــه لــه
گوناهــه هــەرە گــەورەکان و و ەکــوو ئەوەیــە کــه تــەواوی خەڵکــی پێکــەوه کوشــتبووبێت .خــودا
فەرموویەتــی:
(بۆیــه بــه بەنــی ئیرسائیــان واجــب کــرد کــه هەرکەســێک کــه نەفســێکی بــه قەتــل گەیانــد بــە بەجــێ،
و یــان فەســادی دەرخســت لەســەر زەمیــن ،وەکــوو ئەوەیــه کــه تــەواوی خەڵکــی پێکــەوه بــە قەتــڵ
گەیاندبووبێــت و هــەر کــەس کەســێک زینــدوو بکاتــەوە وەکــوو ئــەوه یــه کــه تــەواوی خەڵکــی
زینــدوو کردوبوبێتــەوه و بەڕاســتی کــه ڕێــگای ڕۆشــن بۆیــان دەرکــەوت بــەآڵم دوای ئــەوای دەســتیان
کــرده بــا گوناهانــی گــەورە بەڕاســتی کــه مورسیــف بــوون.
2
و ڕەسول الله فەرمووی :جنێو دان به موسوملان فیسقه و کوشتنی کوفره .
لــه خــودای گــەوره داوا ئەکەیــن کــه ئێمــه لــه گوناهــی کەبیــرەی تۆمەتبــار کردنــی موســوملانان بــه
شــیرک بپارێزێــت ،و خوێنــی موســوملانان نەڕێژیــن و براکامنــان هیدایــەت بــدات ،ئەوانــەی کــه گومـڕا
بــوون بــه تەکفیــری موســوملانان و ئــەو تەکفیــره ئەنجامــی بــوو بــه کوشــن و تەفجیــر  ،و لــه خــوا
داوا دەکەیــن کــه ئۆممەتــی موحەممــەد لــه فتنەکانــی دوای ئــەو بپارێزێــت و بــه ڕاســتی کــه خــودا
دەســەاڵتدارە لەســەر ئــەوه و ئــەو ارحــم الراحمینــه.
 - ١روى ابن حبان ( ،)81والبخاري يف "التاريخ الكبري" ( ،)2907والبزار (.)2793
 -2رواه البخاري ومسلم.

٥

هاوکاری درووس و ڕاستەقینه لەگەڵ هەڵەکانی موسوملانان
ئەگــەر جــەدەل و شــەڕمان تــەواو کــرد بــەو دەلیالنــەی کــه ســەبارەت بــه تۆمەتبــار کــردن و
مورشیــک زانینــی موســوملانان دەرمــان بــڕی ،نەتیجــەی ئــەم کــردارە درووســه ڕاســتەقینەیه ،و
ئایەکــوو بــۆ عولەمــا هەیــە کــه لەســەر ئەمــه ســاکت بــن و لــە بەرامبــەری ئــەم هەمــوو الســاری
و الدەریــه لــه کومەڵــگای ئیســامی دا هیــچ نەڵێــن؟

نــه ،چارەیەکــان نیــه بجگــه لــەوەی کــه عولەمــا و پەیڕەوەکانیــان ڕاســتەقینەی ئــەوەی
دژ بــه شــەرعە ســەرنج بــه ئــەم پێشــنیارانه چاکســازی بکەنــەوه:
● ●خەتــا کان و هەڵــەکان بــه نەرمــی و دۆســایەتی چاکســازی بکــەن و ئەمــە شــتێکه کــه
پێغەمبــەری ئێمــه ڕێگاکــەی پێــان نیشــان دا.
● ●ئۆممــەت بــه گشــتی و گەلەکانیــەوه لــه وقوعــی کوفــر یــان شــیرکی اکــر بریــن ،اال
ئــەوەی کــه بــه نەســی ڕونــی نەبــەوی چاورچێوەکانــی دەربڕابووبێــت.
● ●ئــەو کەســانەی کــه ئەیانــەوی هەڵەکانــی موســوملانان چاکســازی بکــەن بۆیــان هەیــه کــه
ســوء ظــن و بەدگومانــی موســوملانان لــه کــردار و بڕواکانیــان ڕوون بکەنــەوه و بزانــن
کــه مورتەکیــب بوونــی ئەوانــه نابێــت بــه هــۆی کافــر بــوون ،ئەگینــا ناتوانیــن بگایــن بــه
نەتیجــەی دڵخــواز.
● ●واجبــه لــه ســەر عولەمــا بــۆ ئەوهــی بۆچــوون دەربــرن کــه لــه علومــی شــەرعی هاتووه،
نابێــت ئــەوەی نازانــن و فقهیــان نیــه اجتهــاد بکەن لەســەری.
● ●الیەنگــری غەیــری پســپۆڕەکان لــه فقــه دەبێــت بــه گەنجــەکان فێــر بکردرێــت ،بــەاڵم
نابێــت ناهومــێ بــوون لــه مەســدەری فەتــوا.
● ●تەکفیــر حوکــم و بڕیارێکــی شــەرعی قەزایــی بێــت و بــۆ موســوملان هەیــه کــه لــه دینــی
دا دوری بــکات لــه کافــر زانیــن دیگــەران.

٦

زنجیرەی الدەری و تێگەیشتنی هەڵە
پێغەمبــەری خــودا ســام و درودی خــودای لەســەر بێــت فەرموویەتــی( :لــە
هــەر نەســڵێک دادگــەر و عادڵەکانــی ئــەو ،ئــەم زانیاریــە فێــر ئەبــن ،و
الدەری دانــی دەســدرێزان و زۆرووتنــی ئەهلــی باتــڵ و تەئویلــی نادانــەکان
پارێــزداری لــێ دەکــەن).
تێگەیشــتنی هەندێــک لــه خاوەنەوانــی بێــر و بــڕوا الدەرەان لــه کــەالم
و ووتــاری اللــه ســبحانه و تعالــی بــە شــێوازێکه کــه لەگــەڵ مەنهەجــی
زانســتی بــە می ـرات گەیشــتوو لــه ســەلەف ســاڵەح هــاو ئاهەنگــی نیــه ،و
لەگــەڵ ئامانجــەکان و نرخــە مەزنەکانــی وەحــی ئیالهــی ناکۆکــه.
تێگەیشــتنیان ئەوەیــه کــه هەندێــک لــه ئایەتەکانــی قورئانــی پیــرۆز
کــه ســەبارەت بــه غەیــری موســوملانان هاتووەتــه خــوارەوه ،دەربــارەی
موســوملانانه.
و ســەرنجیان بــه ئایەتگەلێــک ڕاکێشــا کــه به هەاڵوێــر وەر گیراوەتــەوه ،بۆیه
ســەرنج بــه ئــەو ئایەتانــه ئەحکامێکــی گشــتیان پێکهێنــا و مەبەســتەکانی
ووتــاری خودایــان کیشــا بــه الســاری بــە شــێوازێک کــه بــوو بــه هــۆی
قــووڵ بوونــەوەی چەمکانێــک لــه ژیرایەتــی موســوملانان کــه هەڵەیەکــی و
ئاشــکرا و ناپەســەند بــوون ،کــه بــە هــۆی ئەوانــەوه رسۆشــت و کردارگەلێــک
گەیشــن بــه ئەنجــام کــه هیــچ پەیوەندیەکیــان بــه دینــی ئیســامەوه نیــه.
لەمــاوەی ئــەم بەشــەکانی جۆراوجــۆری ئــەم زنجیــره پەیوەنــدی داره
ســەبارەت بــه مانعاکانــی ئایەتەکانــی قورئانــی پیــرۆز زور لێکۆڵینەوەمــان
دەبێــت ،ئــەو الدەری و الســاریانەی کــه خاوەنەکانــی بیــر و ڕای تونــد و
تیــژ تووشــی هاتــوون پێکــەش دەکرێــت ،بێگومــان جیــاوازی ئەمانــه لەگــەڵ
تێگەیشــتنی پێغەمبــەر صلــی اللــه علیــه و و آلــه و صحبه و ســلم و ســەلەفی
ســاڵەح و شــەرێعەتی خاوێــن.
حەدیســی بەناوبانگــی ابــن عبدالــر ،ڕیوایەتــی کــردووه لــه احمــد کــوڕی
حنبــل کــه ووتویەتــی :ئــەم حەدیســه ســەحیحه.
 - 1حديث مشهور صححه ابن عبد الرب ،وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال :هو حديث صحيح.
www.sanad.network
twitter: @sanadnetwork
facebook.com/sanadnetwork
youtube.com/sanadnetwork

