زنجیرەی

الدەری و
تێگەیشتنی
هەڵە

چاپی یەکەم

چەمکی ئەم ئایەته لە ڕووانگەی ڕێکخراوە توندڕەوەکان چیه:
﴿ َو َمن ل َّْم يَ ْحكُم ِب َما أَن َز َل اللَّهُ َفأُولَٰ ِئكَ ه ُُم الْكَا ِف ُرونَ ﴾

f
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني
سيدنا ونبينا محمد األمني وآله وصحبه أجمعني

تۆزێک تێفکرین
چەمکی ئەم ئایەته چیهَ ﴿ :و َمن لَّ ْم يَ ْحكُم بِ َا أَن َز َل اللَّ ُه فَأُولَٰ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرو َن﴾﴿ ،الظاملون﴾﴿ ،الفاسقون﴾ .١
ئایــا لــه ڕووانگــەی ئێــوەوه مەدلولــی ئــەم ئایەتــه هــان دان بــه نیشــتەجێ کردنــی حوکمــی خودایــه،
ئەگەرچــه بــه تەمەســوک بــه شــەڕ و کوشــتار بێــت؟ ئایــا فکــر ئەکەنــه کــه بــه بۆنــەی بــه دی هاتنــی
ئــەم ئایەتــه ئەبــێ لــه نێوانــی موســوملاناندا خەباتێــک ڕوو بــدات؟ هەڵبەتــه هەندێــک بــەم جــۆره
لــه ئــەم بابەتــە تێگەیشــتونه! چ کەســگەلێک ئــەم ئایەتــه بــەم جــۆره تێگەیشــتوونه؟ ئــەم ئایەتەیــان
چــۆن تەفســیر کــردووه؟ ئایەکــو ئــەم جــۆره تێگەیشــتنه درووســە؟

پرسیار :خاوەنەکانی ئەم
هەنۆکە تندو تیژانه چ
تەگەیشتنگەلێکیان هەیە لەم
ئایەته؟

بیردۆزەرەکانــی گرووپــە تنــد و تیــژەکان بــه نــاوی ئیســامەوه بڕوایــان ئەوەیــه کــه
هەرکەســێک ســەرنج بــه مینهاجــی شــەریعەتی اللــه حوکــم نــەدا کافــره و خەبــات
لەگــەڵ ئــەو واجبــه و کوشتنیشــی حەاڵڵــه .تەنانــەت کەســێ کــه بــۆ ســەرۆکایەتی
وواڵتەکــەی کەســێک هەڵبژێــر کات کــه ئــەو ســەرۆکه بــه ویفقــی شــەرعی خــودا
عەمــەل نــاکات ،ئەویــش کافــره و کەســێک کــه یاســا دان ـراوەکان لــه دەســووری
کاری خــۆی قــەرار دەدات ،وەهــا کەســەک بــۆ خــودا شــەریکی دانــاوه و بنەمــای
ئــەم حوکمــەی ئــەوان ،تەگەیشــتنیان لــەم ئایەتــەی قورئانــه:
﴿ َو َمن لَّ ْم يَ ْحكُم بِ َا أَن َز َل اللَّ ُه فَأُولَٰ ِئ َك ُه ُم الْكَا ِف ُرو َن﴾.
پرسیار :چ تەئسیرێک لەسەر تێگەیشتنی هەڵه ئیجاد دەبێت؟

● ●تەکفیــر کردنــی زۆرینــەی ئۆممەتــی ئیســامی و پەیوەنــدی دانــی ئــەوان بــه
جاهلیەتــی مورشیکانــه.
● ●بانگهێشت کردن به تەکفیری سەرۆکەکان و دەسەاڵتدارانی موسوملان.
● ●درووس بوونــی هەنۆکــه تەکفیــری و جیهادیــەکان و پێشــڕەوی ئــەوان بــه الیەنی
ڕێکخراوەکانــی داعشــی هاوچەرخ
١

 - ١املائدة آية ()47 ,45 ,44

● ●پاساو دانەوەی خەبات و خوێن ڕشنت به چەنگ دان له ئایەتەکانی قورئان.

سەرەتای ئەم تێگەیشتنە هەڵەیە دەگەڕێتەوه بۆ سەر چ بورهەیێک له مێژوودا؟
یەکەم :خاڵی سەرەتایی

دووهەم :ئەڵقەی پەیوەندی
به ئەعاملی مەیدانی

سێهەم :تەئیید و تەئکید
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1399 - 1321هەتاوی 1979 - 1903زائینی
ابواالعلی مودودی
ئــەو بــه تێگەیشــن و بۆچوونــی هەڵــەی خــۆی ســەبارەت بــەم ســێ ئایەتــه پەیوەنــدی بــه
حوکمــی خــودای عزوجــل دەفەرمــووی :قورئــان ئەفەرمــووێ :بەڕآســتی کــه هــەر حوکمێــک
کــه دژ بــه حوکمــی خــودا بێــت ،تەنیــا هەڵــە و حــەرام نیــه ،بەڵکــوو ،کوفــر ،گومڕاهــی،
ســتەم و فیســقه و هــەر حوکمێــک کــه بــەم جــۆره بێــت ،حوکــم و داوەریەکــی جاهالنەیــه و مادامێــک کــه
ئینســان کفــر نــەکات بــەوه ،پێــی کافــر دەبــێ.1
1386 - 1324هەتاوی 1966 - 1906زائینی
				
سيد قطب
لــە ســەرەتای بیردۆزەکانــی ســەید قوتــب ،ئەندیشــەی حاکمیــەت یــان ســەرۆکایەتی هەیــه،
ئــەم بیــردۆزەی لــه ابواعلــی مــودودی بــە دەس هێنــاوه ،بــه ئــەم تەفاوتــه کــه ئــەوەی ســەر
خســتووه و ئومورێکــی مەترســیداری لەســەر بەنــا کــردووه ،و بنەمــا و ژیربەنآیەکــی دڵتەزێنــی لــه
کاتــی تێگەیشــن لــەم ئایەتــه دانــاوه .هەروەهــا کــه بــۆ هەمــوو فروعاتــی ئــەوه مەســەلەیەکی بڕوایــی
دانــاوه و بــه هــۆی ئــەوه حوکمــی بــه تەکفیــری هەمــوو ئــەو کەســانه داوه کــه بــه غەیــر مــا أنــزل اللــه
حوکمیــان کــردووه ،هەرچەنــده کــه ئــەو کەســه بــه ڕاســتەقینەیەتی و وەحــی خــودا بــڕوای بــووه.2
ئــەم بابەتــە لــه قســەکانی ســەبارەت بــه تەفســیری ئــەم ئایەتــهَ ﴿ :و َمـ ْن لَـ ْم يَ ْح ُكـ ْم بِ َــا أَنْـ َز َل اللَّـ ُه فَأُولَ ِئـ َـك
ُهـ ُم الْكَا ِفـ ُرونَ﴾ ڕوون دەبێتــەوه.
هەروەهــا کــه دەڵــێ :وە ئــەم وەســف کردنــه بــه مانــای ئــەوه نیــه کــه ئەمــه حاڵەتێــک بجگــه لــه
ئــەو وەســف کردنەیــه کــه لــه ئایەتی﴿ َو َمـ ْن لَـ ْم يَ ْح ُكـ ْم بِ َــا أَنْـ َز َل اللَّـ ُه فَأُولَ ِئـ َـك ُهـ ُم الْكَا ِفـ ُرونَ﴾ بــه کفــر
موتەســەف کـراوه ،بەڵکــوو ئــەوه بــه مانــای زیــاد کردنــی ســیفەتێکی تــره بــو ئــەو کەســانەی کــه بــه
غەیــری ئــەوەی خــودا ناردوویەتیــە خــوارەوه حوکــم دەدەن .بۆیــه ،وەهــا کەســێک بــه ئــەم ئیعتبارەوه
کافــره کــه ئولوهیەتــی خــودای ســوبحانی بــه جــێ هێشــتووه و بــۆ بەنەکانــی اللــه خــۆی تایبەمتەنــد
بــه تەرشیــع دانــاوه و شــتێکی ئیدعــا کــرددوه کــه حەقــی خودایــی ئەڵاڵیــه بــو تەرشیعــی
خەڵــک.
2014 - 1919زائینی
1435 - 1337هەتاوی		
			
محمد قطب
تەرشیــع بــه غەیــری مــا انــزل اللــه و رازی بــوون بــه تەرشیــع و یاســایەک کــه دژ بــه مــا
أنــزل اللــه بێــت ،هــەر دو حاڵــەت لــه ســەر حوکمــی خودان-نقــض الألــه أال اللــه هســتند .بۆیــه
حوکمــی یــەکال هاتووەتــه خــوارەوه و خــودا فەرموویەتــی َ ﴿ :و َم ـ ْن لَ ـ ْم يَ ْح ُك ـ ْم بِ َــا أَنْ ـ َز َل اللَّ ـ ُه فَأُولَ ِئـ َـك
ُهـ ُم الْكَا ِفـ ُرونَ﴾ بۆیــه ،جێگایەتــی کــه ببینیــن چــۆن ئــەم تێگەیشــتنە مونقەتیعــه لــه فەهمــی ســەلەف
لــه ئــەم ئایەتانــه ،بــه ئــەم شــێواز سەرســووڕهێنەره وارد بــووه و لــه ئاخــری ئاحــادی ئۆممــەت بــه
جاهلیــەت و کفــر تۆمەتبــار دەکرێــت.

 - 1الخالفة وامللك أبو األعىل املودودى
 - 2انظر ظالل القرآن لسيد قطب 17 887 |2

ساتێک توێژینەوه
ئایەکــو تێگەیشــتنەکانی پێشــوو لەگــەل ڕێنامییەکانــی نەبــەوی و فەهمــی ســەحابە و ســەلەفی ســاڵەح و
عولەمــای ئۆممــەت هاودەنگــه؟

عەرسی نەبووەت

دەبــێ پرســیار بکریــت کــه ئــەم ئایەتــه لــه کــوێ و ســەبارەت بــه چ کەســانێک
هاتووەتــه خــوارێ؟

ئــەم ئایەتــه لــه مەدینــەدا هاتووەتــه خــوارەوه و لــەو کاتــەدا جوولەکــەکان ســەبارەت بــه دوو کــەس کــه
زینایــان کردبــوو ،لــه حــەزرەت ئیســتفتایان کــرد و تــەواوی ئــەم ئایەتانــه ســەبارەت بــه کافــرەکان هاتوونەتــه
خــوارێ

تەفســیری وەرگێڕانــی قورئــان و زاناکانــی ئۆممــەت ،حەزرەتــی عەبــدواڵی کــوڕی عەبــاس رەزای خــودا
لــه هەردووکیــان بــێ  17هەتــاوی.

تــاووس لــه ئــن عەباســەوه ڕیوایــەت دەکات ســەبارەت بــەم ئایەتــهَ { :و َمـ ْن لَـ ْم يَ ْح ُكـ ْم بِ َا أَنْـ َز َل اللَّـ ُه فَأُولَ ِئـ َـك ُه ُم
الْكَا ِفـ ُرونَ} کــه فەرمــووی" :مەبەســت لــەم ئایەتــه کفــری ئیســتاڵحی نیــه" و لــه عیبارەتێکــی تریشــدا فەرمــووی:
"مەبەســت کوفرێکــه کــه ئــەو کەســەی مورتەکیبــی ئــەوه لــه دینــی ئیســام دەرناچــێ ".و لــە ڕیوایەتێکــی تــردا
فەرموویەتــی" :مەبەســت لــه کوفــر ،کوفــر بەبــێ کوفــر ،و ســتەمی بــێ ســتەم ،و فیســقی بەبــێ فیســقه".
ئایا کەسێک له سەر تەفسیری
ئیبن عەباس لەسەر ئەم ئایەته
ناڕەزایی خۆی دەربڕیوه؟
ئەرزشی ئەم ناڕەزایی دەربڕینە تا
چ ئاستیکە؟

دەرئەنجام:
3

جەرح و تەعدیل

ناڕەزایــی دەربڕینــی یەکــەم :لــه ســەنەدی ڕیوایــی پێشــووی هیشــام کــوڕی
حەجیــر هەیــه کــه هەندێکــی لــه ئــەو ســەنەدانەی زەعیــف زانیــوه.
وەاڵم :بــۆ ڕاســت بوونــی هیشــام کــوڕی حەجیــر هــەر ئەمــه کافیــه کــه
بوخــاری و موســلیم لــه کتێبەکانیانــدا لــه ئــەو ڕیوایەتیــان کــردووه و هــەروەوا
ئیــام ســەفیان ثــوری لــه مەســام موتابیعەتــی کــردووه و هەروەهــا ســفیان
بــن عیینــه ئــەم حەدیســەی لــه ئــەو ڕیوایــەت کــردووه.
ناڕەرایــی دەربڕینــی دووهــەم" :دەســتەواژەی کوفــر بەبــێ کوفــر" له قســەکانی
تاووســە نــەک لــه قســەکانی ئیــن عەبــاس ،هەروەهــا کــه عەبــدوڕەزاق
ڕیوایەتــی کــردووه.
وەاڵم :ڕاوی ئــەم دەســتەواژەیه ،لــه ئیــن عەبــاس ،ســفیان بــن عینیەیــه و
ســفیان لــه عبدالــرزاق قابلــی متامنەتــره ،بۆیــه لــە ئــەو موقەددەمــره و ئــەم
ڕیوایەتــەی حاکــم لــه موســتەدرەکه کــه ئــەوەی تەســحیح کــردووه و ذهبــی
لەگــەڵ ئــەوەدا ناکۆکــی خــۆی دەربڕیــوه.

ئەم ناڕەزایی دەربڕینە بێ بنەما و غەیری قابلی حوججەتان له ڕەدی تەفسیری ئیبن
عەباس سەبارەت بەم ئایەتەیە پیرۆزه.

تێگەیشتنی گەورەکان و ئەکابری عولەما لەم ئایەته چ بووه؟
امام احمد بن حنبل

241هـ

اســاعیل بــن ســعد دەڵــێ :مــن لــه احمــد بــن حنبــل ســەبارەت بــەم ئایەتــهَ ﴿ :و َمــن لَّـ ْم يَ ْح ُكــم بِ َــا أَنـ َز َل اللَّـ ُه
فَأُولَٰ ِئـ َـك ُهـ ُم الْكَا ِفـ ُرو َن﴾ .پرســیارم کــرد ،ووتــی :مەبەســت کوفرێکــه کــه خاوەنــی ئــەوه لــه ئیســام دەرناچــێ

بــە هــۆی ئــەوەوه.

١

463هـ
ابن عبدالرب 		
«عولەمــا ئیجامعیــان هەیــه کــه جــەور و ســتەم له حوکمــی گوناهــه کەبیرەکانه و بو کەســێک که بەئەنقەســت
و لــە ڕووی پێزانینــەوه مورتەکیبــی ئــەوه ئەبێــت ،لــەم بابەتــەدا ئەحادیســەک لــه ســەلەف ڕیوایــەـ کـراوون.
خــودای عــز و جــل فەرموویەتــیَ ﴿ :و َمــن لَّــ ْم يَ ْحكُــم بِ َــا أَنــ َز َل اللَّــ ُه فَأُولَٰ ِئ َــك ُهــ ُم الْكَا ِف ُرو َن﴾﴿،الظَّالِ ُمــو َن﴾،
﴿الْف َِاس ـقُو َن﴾ ،ئــەم ئایەتــه ســەبارەت بــه ئەهلــی کتــەت هاتووەتــه خــوارەوه و حوزەیفــە و ئیــن عەبــاس
وتوویانــه :ئەمــه بۆچوونــی گشــتامنه کــه مەبەســت کفرێــک نیــه کــه مورتەکیبەکــەی ئــەوه لــه ئیســام پێــی
دەردەچــێ ،هەرکاتێــک یەکێــک لــه ئەهلــی ئیســام مورتەکیبــی ئــەوه بێــت ،بــه مەنزەلــەی کەســێک نیــه کــه
٢
بــه اللــه ،فریشــتەکان ،کتێبــەکان ،پێغەمبــەرەکان و ڕوژی قەیامــەت کافــر بــووه.
امام قرطبی 		

671هـ

«خــەوارج لــه ڕوواڵەتــی ئــەم فەرمایشــتەی خــوداَ ﴿ :و َمــن لَّ ـ ْم يَ ْح ُكــم بِ َــا أَن ـ َز َل اللَّ ـ ُه فَأُولَٰ ِئـ َـك ُه ـ ُم الْكَا ِف ـ ُرو َن﴾

بۆچــوون و لێکۆڵینەوەیــان ئــەوه بــووه کــه جێبەجێکــەری گونــاه کافــره ،بــەاڵم ئــەم ئایەتــه دەلیلێک بــۆ ئەوان
نیــه؛ چونکــه ئــەم ئایەتانــه ســەبارەت بــه جوولەکــەکان هاتوونەتــه خــوارێ کــه کەالمــی خودایــان بــه الســاری
کیشــاندووه؛ هەروەهــا کــه لــه حەدیســدا هاتــووه و ووتویەتــی کــه ئەوانــە کافــرن ،بویــه لــه حوکمەکــەی
٣
ئــەوەدا بــوون بــە هــۆی نزولــی ئــەو ئایەتــه.

ئایەکو جمهوری عولەما هاودەنگن لەگەڵ ئینب عەباس له تەفسیری ئەم ئایەته؟

بەڵــێ ،جمهــووری عولەمــا لەگــەڵ فەهمــی زانــای ئۆممــەت ،حەزرەتــی ابــن عبــاس رضــی اللــه عنهــا
هاودەنگــن ،کــه مەبەســتیان لَــەم ئایــەت( ،کوفــر بەبــێ کوفــره) ،واتــه مورتەکیبــی ئــەم ئایەتــه تەکفیرنابــێ،
هەروەهــا کــه هەندێــک نــەک بــه عینوانــی حــەرس ،بەڵکــوو بــه عینوانــی منوونــه لــه ژێــری ئــەم ئایەتــەدا نــاو
دەبەیــن:

4

عبد الرزاق بن هامم الصنعاين

211هـ  -تفسري الصنعاين

أيب محمد عبد الرحمن بن أيب حاتم الرازي
ابن جرير الطربي

277هـ  -تفسري ابن حاتم
310هـ  -جامع البيان

أحمد بن عيل أبو بكر الرازي املعروف بالجصاص
محمد بن أحمد القرطبي

370هـ  -أحكام القران
468هـ  -الجامع االحكام القران
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االمام أبو مظفر السمعاين

489هـ  -تفسري السمعاين

محمد بن نرص املروزي

294هـ  -تعظيم قدر الصالة

عبدالحق بن عطية األندليس
أبو بكر محمد بن عبدالله املعافري

541هـ  -املحرر الوجيز البن عطية
543هـ  -أحكام القران أليب بكر بن العريب

أبو الفرج بن الجوزي
محمد بن عمر التيمي البكري الرازي

597هـ  -زاد املسري البن الجوزي
606هـ  -تفسري الرازي

ابو العباس أحمد بن عمر القرطبي

656هـ  -املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم

الحسني بن مسعود البغوي
عبدالله بن أحمد النسفي

 5١٦هـ  -معامل التنزيل
710هـ  -تفسري النسفي

احمد ابن تيمية
عيل بن محمد إبراهيم الشيحي عالء الدين

738هـ  -فتاوى ابن تيمية
741هـ  -تفسري الخازن

محمد بن يوسف بن حيان األندليس الجياين النفري

745هـ  -تفسري البحر املحيط

محمد بن محمد جزي الكلبي الغرناطي

7٤١هـ  -التسهيل يف علوم التنزيل

أبو إسحاق إبراهيم بن موىس الشاطبي
ابن أيب العز الحنفي عيل بن عالء الدين الدمشقي
القايض أبو السعود

790هـ  -املوافقات
793هـ  -رشح العقيدة الطحاوية
983هـ  -تفسري أبو السعود

محمد صديق خان

1307هـ  -فتح البيان يف مقاصد القرآن

محمد عيل الشوكاين

1355هـ  -فتح القدير

أحمد مصطفى املراغي
الشيخ عبدالرحمن بن نارص السعدي
محمد األمني الشنقيطي

1371هـ  -تفسري املراغي
1376هـ  -تفسري السعدي
1393هـ  -تفسري أضواء البيان للشنقيطي

ســەرنج بــه زیکــری ئەقــوال و ووتارەکانــی عولەمــای ئەهلــی ســوننەت و جەماعــەت ،بەڕاســتی دەتوانیــن بیبینیــن
کــه تێگەیشــتنی مەراجیــع هاوچــەرخ لەگــەل بۆچوونــی ئەوانــەی کــه حوکــم بــه مــا انــزل اللــه دەکــەن موخالیفن،
هەروەهــا کــه ئەلبانــی لــه سلســلة صحیــح آلبابــی  106/6و ابــن عثیمیــن لــه کتێبــی :التحذیــر مــن فتنــة الکفیــر
الپــەڕەی  68بــەوه تەرسیــح دەکات

٥

کورته

دەرئەنجامی تێگەیشتنی توندوتێژانه

دەرئەنجامی تێگەیشتنی عولەمای ئۆممەت

● ●مونجــەر بــه تەجــاوەز لــه ســنۆرەکانی شــەرێعەت
لــه ئاســتی تەکفیــری موســوملانان.

● ●تێگەیشــتنی توندڕەوانــه و بــە الســاریا کێ ـراو
لــه ئــەم ئایەتــه هاودەنــگ لــه تێگەیشــتنی
خــەوارج لــه قەرنــی یەکەمــی کۆچیــه.

● ●تەکفیــری ئــەو کەســانەی کــه بــە حوکمــی ئــەم
حاکامنــه رەزامەنــد بوونــه و ئەوانیــان بــه عینوانی
حاکــم هەڵبــژاردووه یــان لــه بەرامبەریــان ســاکت
دەمێنــن.
● ●دژایەتــی لەگــەڵ فەهــم و ڕای ســەلەفی ســاڵەح
بریتــی لــه :ســەحابە و تابێعیــن و ســایەری
عولەمــای ئوممــەت
● ●بــاو کردنەوهــی قەتــل و حــەاڵڵ زانینــی خویــن
ڕشــن و نابــود کردنــی کەســە بێگوناهــەکان و
تەوجیهــی شــەڕه ناوخــۆکان بــە تەمەســوک بــه
زیندووکردنــەوەی خەالفــەت و حوکــم دان بــه
ئەوهــی خــودا نازڵــی کــردووه.

● ●هەرکــەس بــە ئەنقەســت حوکــم بــکات بــه
غەیــری ئــەوەی خــودا ناردوویەتیــه خــوارەوه،
مورتەکیبــی مەعســیەت و گوناهــی کەبیــره
بــووه و خــودا لەگەڵیــدا حەســێب و کتێــب
دەکات.
● ●هەرکــەس وەهــای کــرد ،لــه دایــەرەی ئیســام
دەرنەچــووه و خوێنیشــی مەعســوم و
کوشتنیشــی ناجایــزه.
● ●لەســەر عولەمــا واجبــه کــه ئــەو کەســه بــه
شــێوازێکی ئەحســەنەوه پەنــد و ڕێنامیــی
بــدەن.

بزانه که خەوارج بەمەوه لێکۆڵینەوەیان هەیه که هەرکەسێک به
غەیری ما أنزل الله حوکم بکات ،کافره و ئەلی سوننەت پێی دەڵێن :بە
تەرک کردنی حوکم کەس کافر نابێ.
ئیامم سەمعانی
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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 دەکەن).١
تێگەیشــتنی هەندێــک لــه خاوەنەوانــی بێــر و بــڕوا الدەرەان لــه کــەالم و ووتــاری اللــه
ســبحانه و تعالــی بــە شــێوازێکه کــه لەگــەڵ مەنهەجــی زانســتی بــە میـرات 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 ،دەربارەی موســوملانانه.
و ســەرنجیان بــه ئایەتگەلێــک ڕاکێشــا کــه بــه هەاڵوێــر وەر گیراوەتــەوه ،بۆیــه 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 صحبــه و ســلم و ســەلەفی ســاڵەح و شــەرێعەتی خاوێــن.
 - 1حەدیسی بەناوبانگی ابن عبدالرب ،ڕیوایەتی کردووه له احمد کوڕی حنبل که ووتویەتی :ئەم حەدیسه سەحیحه.
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