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  األحزاب سورەت تەفسیری
 ( ١) وانـــــــــــــــــــــــــەی

 
 ((  األحـــــــزاب))                              

 
 چەند خەندەق غەزوەی لە چونکە ، کۆمەلەکان:  واتە ، االحزاب دەلێن پێی ئەوە لەبەر//  سورەتەکە ناوی

 ، کردن شەڕ بۆ بوون ئامادە و کۆبوونەوە موسلمان دژی ، موسلمانان دژی گرت یەکیان کۆمەلێک
 و کشف ڕووەکان دوو چونکە ، بوون ڕیسوا و بوون کشف:  واتە"  الفاضحة: "  دەلێن پێی چۆن ھەروەک

 .  کەوت بەدیار ئیمانداران و خێزانەکانی و پێغەمبەر بۆ ئەوان ئازاردانی تووندی ، بوون ڕیسوا
 

  ؟ ھاوەالن یان داناوە سورەتەی لەم بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر األحزاب ناوە ئەم ئایا
 ئایا ، داناوە قورئانی سورەتەکانی ناوی کێ ، بابەتە بەم سەبارەت کراوە الدائمة اللجنة زانایانی لە پرسیار

  ؟ دایناوە بێت لێ خوای سەالنی پێغەمبەر
 
 ھەموو لە ناوی کە بێت کرا نقل بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر لە بەلگە زانیووە نەمان // دەلێن دا وەالم لە

 ال و البقرة سورەت:  وەک ، بووە پێغەمبەرەوە لەالیەن سورەت ھەندێک بەالم ، دانابێت قورئانی سوڕەتەکانی
 .  ناوەندایا ھاوەالن بێت دیار ئەوەی تر سورەتەکانی بەالم ، عمران
 فتاوی.  قعود بن عبداللە الشیخ ، غدیان بن عبداللە الشیخ ، عفیفی عبدالرزاق الشیخ ، باز بن عبدالعزیز الشیخ
  ١٦ الپەڕە ٤ج الدائمة اللجنة

 
 //  سوڕەتێکە چ تەکەەسوڕ
 .  دابەزیووە مەدینە لە األحزاب سورەت:  دەفەرمووێت بێت ڕازی لێی خوا عباس ابن

 . دابەزیووە مەدینە لە ئەحزاب سورەت:  دەفەرمووێت کراوە نقل زوبەریش کوڕی لە ھەروەھا
      . (( ھەمووان وتەی لەسەر مەدەنییە األحزاب سورەت: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی قرطبی
  ٤٨ الپەڕە ١٥ج القران ألحکام الجامع
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  ؟ دایناوە کێ وە ، چییە مەدەنی سوڕەتی وە ، چییە مەککی سوڕەتی
 جیاوازی ھەروەھا ، مەدەنی و مەککی بۆ کردووە دابەش قورئانیان بێت لێ خوایان ڕەحمەتی زانایان/  وەالم
 :  ھەیە وتە سێ مەدەنی و مەککی بە سەبارەت زانایان نێوان لە ھەیە

 
 . بالمدينة نزل ما المدنية و ، بمکة مانزل المكية أن:  دەلێن زانا ھەندێک/  یەکەم

 .  بێت دابەزی مەدینە لە کە ئەوەیە مەدەنیش ، بێت دابەزی مەککە لە کە ئەوەیە مەککی:  واتە
 

 بعد نزل ما المدنية و ، بالمدينة كان إن و ، الهجرة قبل نزل ما المكية أن:  دەلێن زانا ھەندێک/  دووەم
 . بمكة كان إن و الهجرة

 مەدەنی وە ، مەککیە بێت دابەزی مەدینەش لە ئەگەر بێت دابەزی کردن کۆچ پێش ئەوەی مەککی:  واتە
 .  بێت دابەزی مەککەش لە ئەگەر مەدەنییە ئەوە بێت دابەزی کردن کۆچ دوای ئەوەی

 
 ألھل خطابا وقع ما المدنية و ، مكة ألھل خطابا وقع ما المکیة أن:  دەلێن زانا ھەندێک/  سێیەم وتەی

 . المدينة
 ئەوە بێت ەوانئ بۆ ڕێگرییەکان و فەرمان و بکات مەککە خەلکی باسی ئەوەی مەککی:  واتە

 .  مەدەنییە ئەوە بێت ئەوان بۆ ڕێگرییەکان و فەرمان و بکات مەدینە خەلکی باسی ئەوەی بەالم ، مەککیە
 

 کۆچ ئەوەی پێش دابەزیووە بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر بۆ ئەوەی مەککی کە دووەمە وتەی ڕاست وتەی
 ئەوە مەدینە بۆ کردن کۆچ پاش دابەزیووە پێغەمبەر بۆ ئەوەی بەالم ، مەککیە ئەوە مەدینە بۆ بکات

 بۆ کەچی مەدەنییە المائدە سورەت ، بێت دابەزی مەککەش شاری لە کردن کۆچ دوای لە ئەگەر مەدەنییە
 .  عەرەفە لە ماڵئاوایی حەجی لە دابەزیووە بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر

 
 ڕۆژێکدا چ لە زانیمان ئێمە..... "  دینکم لکم أکملت الیوم"  ئایەتی:  دەفەرمووێت بێت ڕازی لێی خوار عومە

 بوو وەستا پێوە بە دابەزی پێغەمبەر بۆ ، بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر بۆ دابەزی ئایەتە ئەم شوێنێک چ لە وە
 ( . ٣٠١٥) مسلم ،( ٤٥) البخاری رواە.  بوو جومعە ڕۆژی وە ، عەرەفە لە
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 جیا یەکتر لە چۆن و یەکن وەک مەدەنی و مەککی ئایا ، چین مەدەنی و مەککی زانیمان کەواتە
  ؟ بکەینەوە

 
 //  مەککی

 
 و خوا دینی لە پشتیان کە دەکات ئەوانە باسی بەزۆری چونکە ، توندترە مەککی شێوازەوە لەڕووی( ١)

 .  دادەنێن گەورە بە خۆیان و کردووە پێغەمبەر
 .  کورتن ئایەتی بەزۆری مەککی ئایەتەکانی درێژی و کورتی لەڕووی( ٢)
 دۆزەخ و بەھەشت و بوونەوە زیندوو و یەکتاپەرستی بیروباوەڕو باسی بەزۆری مەککی بابەتەوە لەڕووی( ٣)

 .  دەکرد یەکتاپەرستیان بوونەوەو زیندوو ئینکاری چونکە ، دەکات
 .  مەککیە ئەوە بێت تێدا سوجدەی ئایەتی سوڕەتێک ھەر گشتی بەشێوەیەکی دەلێن( ٤)
....  ءامنوا یأیھاالذين))  وە ، بێت تێدا ی..... ((  الناس يأيها: ))  سوڕەتێک ھەر گشتی شێوەیەکی بە( ٥)

 واركعوا ءامنوا یأیھالذين: ))  کۆتاییەکەی لە نەبێت حەج سوڕەت ئیال ، مەککیە ئەوە نەبێت تێدا ی((  
 . تر سوڕەتی ھەندێک لە جگە وە ، مەککیە دەلێن زانایان زۆربەی بەالم تێدایە ی.... ((  واسجدوا

 بکات شەیتان و ئادەم و پیشتر ئومەتەکانی و پیغەمبەران چیڕۆکی باسی سوڕەتێک ھەر شێوەیەکی بە( ٦)
 .  نەبێت البقرە سوڕەت لە جگە مەککیە

 
 //  مەدەنی

 
 .  بوون تەسلیم و ھێناوە باوەڕیان کە ئەوانەیە بۆ چونکە ، ئاسانە و نیان و نەرم مەدەنی شێوازەوە لەڕووی( ١)
 . درێژن ئایەتەکانی بەزۆری ، ئایەتەکان درێژی و کورتی لەڕووی( ٢)
 بیروباوەڕ فێری موسلمان چونکە ، دەکات معامالت و عیبادات باسی بەزۆری مەدەنی بابەتەوە لەڕووی( ٣)

 .  پێییەتی پێویستیان ڕۆژانە کە معامالت و عیبادات وەک زیاترە بەشتی پێویستیان و بووە
 .  مەدەنییە ئەوە حەد یان بێت تێدا واجباتی سوڕەتێک ھەر( ٤)
 .  مەککیە نەبێت العنکبوت سوڕەت لە بێجگە مەدەنییە ئەوە کردبێت دووڕووی باسی سوڕەتێک ھەر( ٥)
 . مەدەنییە ئەوە کردبێت کتابی ئەھلی موجادەلەی باسی سوڕەتێک ھەر( ٦)
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 :  مەدەنی و مەککی سووڕەتی زانینی سوودەکانی
 

 بە ئایەتێکە حوکمی الدانی:  نسخ ، گرینگە زۆر سوودێکی ئەمە کە منسوخ و ناسخ زانینی بۆ/  یەکەم
 ، دابەزیووە مەککی دوای مەدەنی ئایەتی وە و دابەزیووە پێشتر مەککی ئایەتی کەواتە ، نوێ حوکمێکی

 .  منسوخە مەککی ئایەتی وە ناسخە مەدەنی ئایەتی کەواتە
 

 چ کاتێک چ لە وە ، پێکردووە دەستی ھەنگاو ھەنگاو کە ھەنگاوەکانی و مێژوو زانینی بۆ/  دووەم
 .  کراوە مامەلە جۆرە چ موسلمان و کافر بەرامبەر وە نراوە ھەنگاوێک

 

 زانینی مێژووی چونکە ، سوڕەتەکان و ئایەتەکان لە دروست و ڕاست تێگەیشتنی بە دەگات مرۆڤ/  سێیەم
 .  دروست و ڕاست تێگەیشتنی بۆ یارمەتیدەرە زۆر سوڕەت و ئایەت

 

 خوێندنەوە و کردن لەبەر بۆ تەنھا قورئان کە قورئان بە موسلمان دانی گرینگی گەورەی/  چوارەم
 .  گەیشتوون تێشی وە و دابەزیووە کە کراوە لەبەر کاتەش ئەو وە و کراوە لەبەر قورئان بەلکو، نەھاتووە

 

 ھەر لەگەڵ کە کردن بانگەوازی بۆ بڕۆن قورئان ڕێگای لەسەر دەکات فێر خوازان بانگ/  پێنجەم
 چ لە وە بھێنی بەکار نیانی و نەرم کات چ لە کە دەکات فێرت وە ، دەکەیت قسە بەجۆرێک قەومێک

 .  بھێنی بەکار تووندی کات
 

 بە دەکات قەومێک ھەر لەگەڵ قسە دایە پلە لەبەرزترین کە قورئان بەالغەتی کەوتنی بەدیار/  شەشەم
 .  جۆرێک

 

 تێدا ڕەجمی ئایەتی ھەروەھا ، بووە البقرة سوڕەت بەقەدەر کە سوڕەتانەی لەو یەکێکە ئەحزاب سوڕەت
 و نووسین بەاڵم((  حكيم عزيز والله الله من نكاال البتة فارجموھما زنيا إذا الشيخة و الشیخ: ))  بووە

 ڕاڤەکارانی و فەقیھەکان و فەرموودە و ئوصول زانایانی زۆربەی ، ماوە حوکمی وە و بووە نسخ خوێندنەوەی
 قورئان لە نسخ ، ماوە حوکمی بەالم کراوەتەوە ڕەش ئایەت قورئان لە بووە نسخ کە چوون ئەوە بۆ قورئان

 : ھەیە جۆرمان سێ
 

 شیر تێر جار پێنج بۆ ژن لە خواردن شیر تێر جار دە بوونی نسخ وەک ، حوکم و ئایەت بوونی نسخ/  یەکەم
 :  بەلگە ، مناڵە ئەو شیری دایکی ببێتە تا خواردن

 
 ھەتا بخوات شیر تێر مناڵ جار دە دەبوایا بوو دابەزی ئایەت قورئان لە:  دەفەرمووێت بێت ڕازی لێی خوا عائشە
 ئایەتەی ئەو قورئاندا لە ، خواردن شیر تێر جار پێنج بۆ کرا نسخ بەالم ، منالە ئەو شیری دایکی ببوایا ژنەکە
.  خوێندەوە دەمان بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر مردنی دوای ھەبوو دەکرد خواردنی شیر تێر جار دە باسی
 ( ١٤٥٢) مسلم رواە
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 دروست سەرەتا ، ڕەمەزان مانگی لە فیدیە بوونی نسخ وەک ، ئایەت لە بێجگە حوکم بوونی نسخ/  دووەم
 .  بوو باشتر بۆیان گرتن ڕۆژوو بەالم بدات فیدیە و نەگرێت ڕۆژوو بوو

 

 ڕۆژوو توانای ئەوانەی لەسەر:  واتە.... ((  فيدية يطيقون الذين علی و: )) ...  دەفەرمووێت گەورە خوای
 .  ئێوە بۆ باشترە بن بەڕۆژوو ئەگەر بەالم ، بدەن فیدەیە ھەیە گرتنیان

.....  فلیصمە الشھر منکم شھد فمن: ))  دەفەرمووێت کە خۆی دوای ئایەتی بە کراوەتەوە نسخ ئایەتە ئەم
 .  بێت بەڕۆژوو با بینی مانگی ئێوە لە کەسێک ھەر:  واتە(( 
 

 :  بەلگە ، ماوە حوکمیش وە ڕەجم ئایەتی بوونی نسخ وەک ، حوکم لە بێجگە ئایەت بوونی نسخ/  سێیەم
ه  إِن   : )) دەفەرمووێت دەدات خەلک بۆ وتار بێت ڕازی لێی خوا عومەر ًدا بهعهثه  ّللا  م  ل ى ُمحه ُ  صه لهْيهِ  ّللا  ل مه  عه سه ق   وه  ، بِاْلحه

له  أهْنزه لهْيهِ  وه انه  ، اْلِكتهابه  عه ا فهكه له  ِمم  ُ  أهْنزه ْجمِ  آيهةُ  ّللا  ْأنهاهها ، الر  قهْلنهاهها ، فهقهره عه ْينهاهها ، وه عه وه مه  ، وه جه ُسولُ  ره ِ  ره ل ى ّللا  ُ  صه لهيْهِ  ّللا   عه

ل مه  سه ْمنها وه جه ره هُ  وه ان   بِالن اسِ  طهاله  إِنْ  فهأهْخشهى ، بهْعده مه ِ :  قهائِل   يهقُوله  أهنْ  زه ّللا  ا وه ْجمِ  آيهةه  نهِجدُ  مه ِ  ِكتهابِ  فِي الر   فهيهِضلُّوا ، ّللا 

ة   بِتهْركِ  لههها فهِريضه ُ  أهْنزه ْجمُ  ، ّللا  الر  ِ  ِكتهابِ  فِي وه ق   ّللا  لهى حه نْ  عه نهى مه الِ  ِمنْ  أُْحِصنه  إِذها زه جه اءِ  الر  الن سه ا ، وه  ، اْلبهي نهةُ  قهامهتْ  إِذه

انه  أهوْ  بهلُ  كه افُ  أهوْ  ، اْلحه  ( . ١٦9١) ومسلم( ٦٨٣٠) البخاري رواه((  اِِلْعتِره

 بۆ ڕەجمیشی ئایەتی وە و دابەزاندووە بۆ قورئانیشی وە ، حەق بە ناردووە محمدی گەورە خوای:  واتە
 بە کراوە ڕەجم وە ، تێیگەیشتوون و کرد لەبەرمان وە و خوێندەوە ڕەجمان ئایەتی ئێمە ، دابەزاندووە

 خەلک بەسەر کاتێک دەترسم ، کردووە ڕەجمان ئەویش دوای وە ، بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر فەرمانی
 خوای کە واجبێک لە ھێنان واز بە بنن گومڕا وە ، نییە دا قورئان لە ڕەجم ئایەتی بلێن کەسانێک دابێت

 ھەبن شایەت چوار ئەگەر خێزاندارن کە ژنانەی و پیاو ئەو لەسەر حەقە شتێکی ڕەجم ، دایبەزاندووە گەورە
 .  بنێت دان خۆی یان بێت پڕ سکی یان

 صحيفة في وكانت ، الرجم آية نزلت لقد: ))  دەفەرمووێت بێت ڕازی لێی خوا کراوە نقل عائشە لە ھەروەھا
 . ماجه ابن صحيح في األلباني وحسنه ،( ١9٤٤) ماجه ابن رواە((  سريري تحت
 .  بوو تەختم لەژێر بوو نووسرا شتێک لەسەر بوو دابەزی ڕەجم ئایەتی:  واتە
 بن أبي لە کراوە نقل دووانەش لەم ڕەجم ئایەت:  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی عسقالنی حجر ابن

 . عنهما الله رضي ثابت بن وزيد كعب
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 بێ و دانا پێ دانیان ھەموویان بوون ئامادە ھاوەالن ، کردووە باسی مینبەر لەسەر بێت ڕازی لێی خوای عومەر
 ! ؟ کردووە ڕەجمی ئایەتی باسی عومەر تەنھا بلێن خەلکانێک دەبێت چۆن ، بوون دەنگ

 

 حساب وە ، سونە ئەھلی زانایانی ھەموو دەنگی یەک و سونەت و قورئان بە بووە جێگیر ڕەجم دەلێن زانایان
 ھاوەالن و سونەت و قورئان لە دین ، دەکەن ڕەجم ئینکاری کە ناکرێت معتزلە و خەوارج وتەی بۆ

 .  ئارەزوو و ھەواو و بیدەع ئەھلی لە نەک وەردەگرین
 

 رجال ، المحصن الزانی علی الرجم وجوب باب"  بابەتی لە: ))  دەفەرمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی قدامە ابن
 . ژن یان بێت پیاو چ جا بێت خێزاندار ئەگەر بکرێت ڕەجم زیناکەر واجبە:  واتە ،"  امرأة أو کان

 

 کەس زانیووە نەمان ، دواتر زانایانی و ئەوان دوای ئەوانەی و ھاوەاڵن لە زانایانە زۆربەی وتەی ئەمە دەلێن
 .  خەوارج لە بێجگە بکات ئەمانە پێچەوانەی

 

 یەک ھەموویان ھاوەاڵنیش لە وە ، کردەوە و وتە بە بێت لێ خوای سەالمی بووە جێگیر ڕەجم دەلێین وە
 ٣9 الپەڕە 9ج المغنی. ((  ڕەجم لەسەر بووینە دەنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


