زنجیرەی تەحریف و ئیدعا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
هۆشداری بۆ قەوماندنی کوشتنی ناحەق
لــه ابــن عبــاس ريض اللــه عنهــا ڕەوایــەت ک ـراوه کــه پیاوێــک هــات بــۆ الی و وتــی :حوکمــی ئــەو
کەســەی کــە کەیســێکی تــر بــه ناحــەق دەکوژێــت ،چیــه؟ ابــن عبــاس لــه وەاڵمــدا ئــەم ئایەتــەی
ـب اللّ ـ ُه َعلَيْ ـ ِه َولَ َع َن ـ ُه
تــەالوەت کــردَ :و َمــن يَ ْقتُـ ْـل ُم ْؤ ِم ًنــا ُّمتَ َع ِّم ـ ًدا فَ َج ـ َزآ ُؤ ُه َج َه َّن ـ ُم خَالِ ـ ًدا ِفي َهــا َوغ َِضـ َ
َوأَ َعـ َّد لَـ ُه َعذَابًــا َع ِظيـ ًـا [نســاء ]93 :واتــه " :هەرکــەس بــه ئەنقەســت ئیامندارێــک بکۆژێــت کەیفــەری
جەهەمنــه کــه لــه نــاوی جەهەنەمــدا بــۆ هەمیشــە دەمێنێتــەوه و خــودا ڕقــی لێیەتــی و لەعنەتــی
ئــەکات و عەزابێکــی گــەورەی بــۆ ئامــادە کــردووه"
ابــن عبــاس درێــژەی بــه وتەکانــی دا :ئــەم ئایەتــە لــەو ئایەتانەیــه کــه لــه کۆتاییــدا هاتووەتــه خــوارەوه
و مەنســوخ بــوه تــا ئــەو کاتــەی کــه پێغەمــەر کۆچــی دوای کــردووه و دوای ئــەوه ئیــر وەحــی نــازڵ
نەبــووه.
دیســان ئــەو کەســه لــه ابــن عباســی پرســی :بۆچووتــان ســەبارەت بــه ئــەو چیــه ئەگــەر تۆبــە بــکات
و کاری چاکــه بــکات بــه پیشــه؟ ابــن عبــاس لــه وەاڵمــدا وتــی :لــە کــوێ تەوبەکــەی قبــووڵ دەبــێ
لــه کاتێکــدا مــن لــه پێغەممــەرم بیســی کــه فەرمــووی" :دایکــی ڕۆی بــۆ بــکات ،ئــەو کەســە ،کــه
کەســێک لــە ئەنقەســت بکوژێــت ،کوژراوەکــه لــه ڕۆژی قەیامەتــدا لــه حاڵێکــدا دێــت کــه
قاتڵەکــەی خــۆی بەدەســتی ڕاســت یــان چەپــی گرتــووه و ســەری بــه دەســتی ڕاســت یــان
چــەپ گرتــووه و لــه حاڵێکــدا لــە ڕەگەکانــی خوێــن بــه الیەنــی عــەرش
فریشــقه دەکات و ئەڵــێ :ئــەی خودایــە لــە ئــەم کەســە پرســیار بکــه:
منــی بــۆ کوشــتووه؟" (مســند امــام احمــد بــا ســند صحيــح)

پابەندی به گرێبەست لەگەڵ جەنگجۆی موحاریب
گرنگــی ئــەم کاره لــە ئاســتێکدایه کــه پێغەممــەر لــە خەیانەتــکاران ئێعالمــی
بێ ـزاری کــردووه ،هەرچەنــد خەیانەتکارەکــە بســوڵامن و ئــەو الیەنەکــەی تــر
کافــر بێــت .پێغەممــەر فەرمــووی" :هــەر کــەس ئەمــان بــدات بــه پیاوێــک
لەســەر خوێنەکــەی و ئینجــا ئــەو بکوژێــت ،مــن لــه قاتــڵ بێـزارم ،هەرچەنــد
مەقتــووڵ کافــر بێــت( ".بخــاري يف تاريــخ الكبــر  ،322/3ابــن حبــان ، 5982
مســند ب ـزار )2308
١

مندااڵن مەکوژن
ژنان مەکوژن
ئەو کەسانەی که پیرن
مەیانکوژن

پارێزداری لە ژیانی نەسڵی دوشمن
پێغەممەری خودا له غەزوەی موته به سوپاکەی ئامۆژاری کرد و
فەرمووی" :من ئێوه به تەقوای ئیالهی وە سەبارەت بەو کەسانەی له
بسوڵامنان که لەگەڵ ئێوه هاوڕێن ،به خێر و کاری چاک ئامۆژاری
ئەکەم و پێشنیار دەدەم که منداڵ و ژن و پیر و الواز نەکوژن( ".صحیح
مسلم)
٢

ڕاهیبەکان مەکوژن
و مەعبەدەکان وێران
مەکەن

ڕەعایەتی ئازادی ئایینی دوژمن
پێغەممەری خودا فەرمووی" :کەسێک که له مەعبەدەکەی خۆی
گۆشەگیری کردووه ئەوه مەکوژن( ".صحیح مسلم)
"وە هەر ڕاهیبێکیش مەکوژن( ".سنن بیهقی)
وە هەر وەها پێغەممەر لەگەڵ ئەهلی نەجران ئاشتی کرد سەبارەت
بەوەی که کلیساکانی ئەوان وێران نەکات .سنن ابی داود

٣

هیچ بنیاتێک وێران
مەکەن .

دەبێ بنیات برنێت و چاک بکرێتەوه نەک وێران و خراپ بکرێت
پێغەممەری خودا فەرمووی" :به هیچ دارێکی خورما نزیکەو مەبنەوه و هیچ
مانگایەک مەکوژن مەگەر ئەوەی که بۆ خواردن بێت و هیچ کوورەی هەنگوینێک
نەخەنە نێو ئاوەوە و مەیسووتێنن( ".سنن كربي للبيهقي ).17904
٤

نەرمی و ڕوحم لەگەڵ حەیوانەکان
لە کاتێکدا پێغەممەری خودا رێسپار بوو به الیەنی عرج (وادیەکی لە نێوانی مەککە
و مەدینه) و له کاتێکدا گەیشته نێوانی عەرج و طلوب (ئاوێک لە نێوانی مەککه و
مەدینه) ،به سەگێک که توتڵەکانی لە دەوری ئەو دەوەڕین و ئەو سەگە شیری دەدا
پیان ،ووردەو بووەوه و ئینجا وتی به یەکێک له هەواڵەکانی بەناوی جعیل بن رساقه
دەسووری دا که لە کەناری ئەو سەگە بێستێ هەتاکوو له سوپاکەی ئەو کەسێک به ئەو
سەگەو تۆتڵەکانی دەسدرێژی نەکات( .مغازی واقدی (الپەڕەی؛ )804

٥

نەهی له موسله کردن
عم ـران بــن حصــن ڕەوایەتــی کــردووه کــه پێغەممــەری خــودا هیــچ کاتێــک بــو ئێمــه قســهی
نەدەکــر مەگــەر ئــەوەی کــه ئێمــه بــه ســەدەقه دان ئەمــر ئەکــرد و ئێمــەی نەهــی ئەکــر لــه
موســله( .احمــد و ابــوداود)

خورشفتاري به ارسان جنگي
خــودا دەفەرمــووێَ ( :ويُطْ ِع ُمــو َن الطَّ َعــا َم َعـ َـى ُح ِّبـ ِه ِم ْسـ ِكي ًنا َويَ ِتيـ ًـا َوأَ ِسـ ًرا )﴿انســان ﴾8:واتــه« :و
بــه [پــاس] دۆســایەتی [خــودا] بێکــەس و هەتیــو و ئەســیر خــۆراک دەدەن".
پێغەممــەری خــودا فەرمــووی « :پێغەممــەری خــودا فەرمــووی" :مــن ئێــوه ئامــۆژاری ئەکــەم
بــەوەی کــه لەگــەڵ ئەســیرەکان بــه جوانــی و خۆشــڕەفتاری ڕەفتــار بکــەن( »..طـراين بــه بەڵگــەی
حســن)

من من ئێوه ئامۆژاری
ئەکەم بەوەی که لەگەڵ
ئەسیرەکان به جوانی
و خۆشڕەفتاری ڕەفتار
بکەن.

٦

لێبوورده کردن و تۆڵە نەسەندن
لێبــووردە کردنــی پێغەممــەری خــودا تەنیــا بــۆ ئەوانــەی نەبــوو کــه لــه شــەڕەکان و غــەزاکان دژ بــه
بســوڵامنان بەشــدار بــوون ،بەڵکــوو بــۆ تــەواوی گەلــەکان بــوو و لێبــۆردەی لێیــان دەکــرد و بــە ئەوانــە
دەیفەرمــوو:
« ئــەی گەلــی قوڕەیــش! ئێــوه گومــان دەکــەن کــه مــن لەگــەم ئێــوه چــۆن ڕەفتــار ئەکــەم؟ ؟» ئــەوان
ووتیــان :بــه چاکــی و ئێحســان ،تــو برایەکــی گــەوره و کــوڕی برایەکــی گــەورەی .حەزرەتیــش فەرمــووی:
"بــڕۆن ئێــوە ئــازاد کـراون( ".ســره ابــن هشــام ،411/2:فتحالبــاري).18/8

بڕۆن
ئێوە ئازاد کراون...

٧

بابەتەکە به کورتی
بەڕاســتی ،ئــەو شــتەی کــه ئێمــه لــه ئامۆژگاریەکانــی پێغەممــەر تێگەیشــتووین ،پێــش لــە شــەڕ
و خەبــات بەوانــه پێویســتامنه ،ئــەوەش ســەرنج دان لــه دۆخــی ئاشــتی کــه ئێمــه لــه نێوانــی
ئــەوەدا دەژیــن و ئــەو کەســانەی کــه مودەعــی عەمــەل بــە موقتــەزای ئیســامن و لــه کوشــتار و
دەســت درێــژی بــه ژنــان و منــدااڵن ئیـراف ئەکــەن و تــەواوی ژێــر بەنــا حەیاتیــەکان نابــوود
ئەکــەن و هــەر جۆرێــک جەنایــەت وەکــوو وێ ـران گــەری ،خنکانــدن و ســوتاندن و کوشــتنی
گشــتی و وێرانــی واڵتــەکان و ســەرزەمینەکان مورتەکیــب ئەبــن.
بــە دڵنیایــەوه ئــەم تەحریفــە ڕوونــه پەیوەنــدی بــه ئامــۆژاری و تەوجیهەکانــی نەبــەوی بــه
ســپایەک کــه ئــەوەی بــه الیەنــی غــەزوەی موتــه نــارد .هەروەهــا کــه" :مــن تــو بــه تەقــوای
ئیالهــی و پەیوەنــدی لــه کەســانێک لــه بســوڵامنان کــه لەگــەڵ ئێــوەدا هــاوڕێ ،ئامۆژاریتــان
ئەکــەم بــه خێــر .بــه نــاوی ئــەاڵوه بــەڕێ کــەون و لــه ڕێــگای اللــه لەگــەڵ هەرکەســێک کــه کافر
بــوو شــەڕ بکــەن و لــه ئەمواڵــی غەنیمــەت غــەدر نەکــەن ،خەیانەت مەکــەن ،منــدااڵن مەکۆژن،
ژن مەکــوژن ،پیــرەکان مەکــوژن ،کەســێک کــه پەنــای بــردووه بــۆ عیبادەتــگا مەیکــوژن ،نزیکــی
مەبنــەوه بــه دار خورماکانــف دارەکان مەبــڕن ،و بونیاتــەکان وێــران مەکــەن( ".ســنن کــری
بیهقــی ،69/9 :ســبل الهــدي والرشــاد.)149/9:
هەروەهــا پێغەممــەری خــودا ،حەزرەتــی موحەممــەد فەرمــووی" :هیــچ منــداڵ ،ژن ،مرۆڤــی
پیــر و عاجــز ،نەخــۆش و ڕاهــب مەکــوژن ،هیــچ دارێکــی بــەردار مەبــڕن ،هیــچ ماڵێــک وێـران
مەکــەن ،و هیــچ ووشــرێک و مانگایــەک جگەلــە بــو خــواردن قوربانــی مەکــەن و هیــچ کــوورە
هەنگوینێــک نەخەنــه نێــوه ئــاوەوه و مەیســووتێنن".
●
●
●
●
●
●
●
●
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●هیچ منداڵێک مەکوژن.
●هیچ ژنێک مەکوژن.
●هیچ مرۆڤێکی پیر عاجز مەکوژن.
●هیچ نەخۆشێک مەکوژن.
●هیچ ڕاهبێک که له عیبادەتگا گۆشەگیری کردووه مەیکوژن.
●هیچ مەعبەدێک وێران مەکەن.
●هیچ دارخورمایەک مەبڕن.
●هیچ دارێکی بەردار مەبڕن.
●هیچ بنیات و ماڵێکی ئاوان وێران نەکەن.
●هیچ وشرت مانگایەک جگەلە بۆ خواردن مەکوژن.
●هیچ کووره هەنگوینێک مەخەنه نێو ئاوەوه و مەیسووتێنن.
●له ماڵی غەنیمەتی خەیانەت مەکەن.

زنجیرەی تەحریف و ئیدعا
پێغەممــەری خــودا ســاوی خــودای لەســەر بــێ فەرمــووی :لــە نێوانــەی ئەوانــەی دوای
ئێمــەن ئــەم زانســته عادڵــەکان هەڵــی دەگــرن و ئــەوه لــه تەحریــف و الســەری تونــدڕۆکان و
1
پەیوەنــدی دانەکانــی ئەهلــی باتــڵ و تەئولــی جاهیلــەکان دەپارێــزن..
هەندێــک لــه خاوەنەکانــی ئەفــکاری الســەری کەالمــی خــودای ســوبحان بــه جۆرێــک تــێ
دەگەیــەن کــه هاودەنــگ لەگــەڵ مەنهەجــی زانســتی بــه می ـرات گەیشــتوو لــه ســەلەفی
ســاڵەح نیــه و هاوجــۆر نیــه لەگــەڵ مەبەســتەکان و نرخــە گەورەکانــی وەحــی ئیالهــی.
و ئەوانــە هەندێــک لــەو ئایەتانــەی کــه لــە شــەئنی کافــرەکان نــازڵ بوونه ،لەســەر بســوڵامنان
حەمــڵ دەکەن.
و لــە ئــەو ئایەتانــەی کــه بــە جــۆری تایبەمتەنــد و هەاڵوێــر نــازڵ بــووه ،ئەحــکام گشــتی
دەردەبــڕن و مانعاکانــی خــودا دەکێشــنه الســاری بــه جۆرێــک کــه دەرەنجامــی دەبێتــه
تــووش هاتــن لەگــەڵ چەمکــە هەڵــەکان لــه ژیرایەتــی و عەقڵــی گشــتی بســوڵامنان ،کــه لــه
ئیســامدا نیــه.
لــە نێوانــی ئــەم زنجیــرە بابەتانــه لەگــەڵ تەحریفــی مانعاکانــی قورئانــی پیــرۆز لــە الیەنــی
خاوەنەکانــی ئەفــکاری مونحەریــف وجیابوونــەوەی بەربــاو لــە تێگەیشــتنی پێغەممــەر
صلــی اللــه علیــه و ســلم و ئەســحابه بەنرخــەکان و ســەلەفی ســەڵەح و شــەرێعەتی غــەرا
ئاشــنا دەبیــن.
 -1حەدیســی بەناوبانگــی صححــه ابــن عبدالــر ،روی عــن احمــد بــن حبیــل انــه قــال  :هــو
حدیــث صحیــح.
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