
1 
 

  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( ١٠) وانـــــــــــــــــەی

 

ن َجآُءوُكم إِذ  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای قُِكم   مِّ فَلَ  َوِمن   فَو  رُ  َزاَغتِ  َوإِذ   ِمنُكم   أَس  َب َصَٰ  ٱل قُلُوبُ  َوبَلََغتِ  ٱْل 

 [ .  ١٠:  اْلحزاب] ((  ٱلظُّنُونَا   بِٱّلَلِ  َوتَظُنُّونَ  ٱل َحنَاِجرَ 
 

 شاری خۆرئاوای و تاڵھەخۆر لە:  واتە ، ھاتن بۆتان خوارووتانەوە لەالی سەروو، لەالی دوژمن کە:  واتە

 باری ڕوانینی لە و بوو مۆلەق کالو چاوێ تگش ئیتر و دران، ئابلۆقە و سەرتان ھێنایە ھێرشیان وە مەدینە

 . دەبرد خوا بە جۆراوجۆرتان زۆری گومانی ئێوەش گەروو، گەیشتە لەترسدا دلێکیش ھەموو و خۆی، ئاسایی

 

 :  ئـــــایــــەتــــــە ئــــەم ســــــــوودەکــــانـــــی

 

 بەرگری نەیاندەتوانی وە بوو، کترسنا و گەورە حالێکی بوون تێیدا انمانڵموس حالەی ئەو // یەکەم سوودی

 .  دەکەوێ بەدیار بەسەریان گەورە خوای نیعمەتی بەمەیان بکەن، خۆیان نەفسی لە

 

 ئەوە لەبەر ناکرێیییت، حسیییاب شییییرک بە بێیییت سروشیییتی ترسیییێکی ئەگەر ،میییرۆ  ترسیییی //دووەم سووووودی

 المی خیوای لیب بیی ێت( ( )سییەموسیا) باسیی گەورە خیوای ھەروەک ھەبییووە، سروشیتییان ترسیی پێغەمبەرانییش

 .  دەکات
 

 لەبەر ڕێگەپێییدراوە، دا ئەسیی  لە سروشییتی ترسییی: )) دەفەرمووێییت (بێییت لییب خییوای ڕەحمەتییی) عثیمییین ابیین

 قتلت إني رب: "  دەفەرمووێت ھەروەھا ،"  یترقب خائفا منها فخرج: "  دەفەرمووێت  كە گەورە خوای وتەی

 کردنیی ییان بێیت واجبێک  كردنى( لە رك وازھێنان )تە بۆ  ترسەکە ئەگەر ماڵبە ،" یقتلون أن فأخاف نفسا منهم

. (( ڕێگەپێدراوە ئەوە ڕێگەپێدراو شتێکی بە کرا پابەند ئەگەر حەڕامە، ئەوە ،حەڕامێک
١
  

 

 جیاوازی ماڵبە دێن ترس مانای بە ھەردووکیان ، ()خشیة( و )خوف() نێوان لە ھەیە جیاوازى دەلێن زانایان

 : نێوانیان لە
 

 :  دەلێن (خشیة(ال) بە سەبارەت
 

 . دەترسێت لێی کە کەسەی بەو ھەیە زانستی و دایە لەگەڵ زانستی ترسانێکە( ١)

 .  دەترسیت لێی کە کەسەیە ئەو دانانی گەورە بە ھۆکارەکەی یان بوونەکەی دروست ترسانێکە( ٢)

 . ()خوف() لە بەرزترە پلەی و شارەزایە کەسی و زانایان ھی ()خشیة()( ٣)
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 : دەلێن (خوف(ال) بە سەبارەت
 

 . نییە لەگەڵ زانستی ترسانێکە( ١)

 . دەترسێت کە کەسەیە ئەو الوازی لەبەر بوونەکەی دروست ترسانێکە( ٢)

 .   ()خشیة() لە نزمترە پلەی و ئیماندارانە ھەموو ھی ()خوف()( ٣)

 

 تیایبەت ماڵبە ،تیرس جۆرەکیانی لە جیۆرێکە  ()خشیة() : )) دەفەرمووێت (بێت لب خوا ڕەحمەتی) عثیمین ابن

 : نێوانیان لە ھەیە جیاوازی وە ،ترە

 

       : دەفەرمووێییت گەورە خییوای ئەوە لەبەر ، دەترسییێت لێییی کە بەوەی ھەیە زانسییتى کە ئەوەیە  ()خشیییة()(١)

 .  زانست بب ،نەزانین بە دی دێتە ()خوف() ماڵبە((  العلماء عباده من هللا یخشى إنما)) 

 ئەو الوازی ھۆکیارەکەی ()خیوف() ماڵبە دەترسی، لێی کە ئەوەیە دانانی گەورە بە ھۆکارەکەی ()خشیة()(٢)

....  (( ، دەترسێت کە کەسەیە
١
  

 

 عبیاده مین هللا یخشیى إنمیا: ))  دەفەرمووێیت زاناییان بە سیەبارەت گەورە خیوای بیۆچی بلێو  یەکێک لەوانەیە

 .  دەترسن خوا لە ھەمووان زیاتری زانایان تەنها:  واتە((  العلماء

 لە دەترسن لەخوا كانفریشتە:  واتە((  فوقهم من ربهم یخافون: ))  دەفەرمووێت فریشتەکان بە سەبارەت ماڵبە

 . بنێری بۆ سزایان سەروویانەوە

 فریشتە ئایا ؟ بەکارھاتووە فریشتە بۆ ))خوف(( وشەی ماڵبە بەکارھاتووە زانایان بۆ ()خشیة() وشەی بۆچی

 ؟ دانانێن گەورە بە گەورە خوای فریشتە ئایا  ؟ زانا وەک نییە زانستى
 

 ماڵبە ، دادەنیێن گەورە بە گەورە خیوای وە ،ھەیە زانسیتیان فریشیتە کە نیییە تێیدا گومیانی دەلێن زانایان / ماڵوە

 الوازی )خیوف( چیونکە بکەوێیت، بەدییار خیوا یییگەورە ئەوەی بیۆ ھیاتووە بەکیار )خوف( وشەی ئەوە لەبەر

 فریشیتە دەترسیێت، کە کەسیەکەیە الوازی نیشیانەی ،دەترسیێت لێی کە بەوەی بەرامبەر دەخات بەدیار کەسەکە

 . گەورە خوای ییگەورە بۆ گەڵبە دەبێتە ئەمە گەورە خوای بە بەرامبەر الوازن خۆیان گەورەیی بە
 

 و ىئارام لەکاتی چونکە دەکەوێ، بەدیار مرۆ  و دەکات پەروەردە مرۆ  تەنگانە و ترس // سێیەم سوودی

 .  ناخۆشی و ترس کاتی بە بەراورد نابێت ئەوتۆ گومانێکی ھیچ توشی مرۆ  خۆشی
 

 چیونکە ، بیوون گومیان تووشیی تیرس و نەخۆشیی کیاتی لە بەرزەدا پیایە و پیلە لەم ھیاوەاڵن //چوارەم سوودی

 پێشیتر ئیایەتی چیونکە ،ئیمانیدارانە باسیی ئیایەتە ئەم ،((  ٱلظُّنُونَیا   بِیٱّلَلِ  َوتَظُنُّیونَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای

 ..... ((  ءامنوا یأیهالذین: ))  دەفەرمووێت

 کە گەورە خیییوای بەلێییینەی بەو ،بیییوو ئیییارام دڵییییان بینیییی کافرەکانییییان کیییۆمەلی کاتێیییک ئەمەش لەگەڵ بەاڵم

 .  سەردەکەون
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 و (محمد) بە دەگەن کە برد گومانیان دووڕووکان:  دەلێت حەسەن: )) دەفەرمووێت (البیان فتح) خاوەنی

... (( ، وەکانەودووڕ باسی ئایەتەکە:  وتراوە سەردەکەون، برد گومانیان ئیمانداران وە ، ھاوەاڵنی
١
  

 

 پییلەو لە ، تییرس یییان نەخۆشییی کییاتی لە بییوو گومیان تووشییی ئەگەر مانڵموسیی دەلییێن زانایییان //پێووەمەم سووودی

 بیۆی حەقیی ییان زانیی حەقی و ھێنا ھیدایەتی بە گومانانە ئەم وە و بوو جێگیر حالی کاتێک نابێتەوە کەم یەیپا

 .  کەوت بەدیار

 

ِمنُونَ  ٱب تُلِىَ  ھُنَالِكَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  [ .  ١١:  اْلحزاب] ((  َشِدیًدا ِزل َزااًل  َوُزل ِزلُوا   ٱل ُمؤ 

 دڵە تووشیی ، بیوون بەھێیز و تونید زۆر سیەختییەکی و تەنگیانە تووشیی و تیاقیکرانەوە ئیمانداران لەوێدا:  واتە

 .  کران سەخت زۆر لەرزەیەکی
 

 شیوێنی بۆ"  ھنالك"  بەکاردێت، نزیک شوێنی بۆ"  ھنا)) " : دەفەرمووێت (بێت لب خوای ڕەحمەتی) قرطبی

... (( ، بەکاردێت ناوەند مام شوێنی بۆ"  ھناك"  بەکاردێت، دوور
٢
  

 

 شیییوێن و کییات بییۆ یە( إشییارە اسییم)"  ھنالییك: )) "  دەفەرمووێییت (بێییت لییب خییوای ڕەحمەتییی) عثیمییین ابیین

 سینة بأسنا رأوا لما إیمانهم ینفعهم یك فلم"  دێت کاتیش بۆ وە ، بەکاردێت شوێن بۆ وایە ئەس  بەاڵم بەکاردێت،

 ،"   ھنالیك"  ، بیوون زەرەرمەنید کاتە لەو کافرەکان:  واتە"  الکفرون ھنالك وخسر عباده في خلت قد التي هللّا 

((.  (خطابە) بۆ کاف ، دێت دووری بۆ بەاڵم ، دەگونجێت کات و شوێن بۆ ھنا
٣
  

 

 :  ئــــایــــەتــــە ئـــەم ســــــــــوودەکانــــــی

 

 کەشڕوو بە تیاقیکردنەوە گەورەتیرین بە تیاقیکرانەوە کە کیاتە لەو مانانڵموس حالی پیشاندانی //یەکەم سوودی

 .  دڵ و
 

 و شیییەڕ و گەورە خییوای پییاڵ دەدرێییتە نیییعمەت کە گییرینگە بنچییینە ئەو کییردنەوەی ڕوون // دووەم سوووودی

 خیوای چیونکە ، نادییار بکەر شێوەی بە دەکرێت باس:  واتە ، للمجهول مبنی شێوەی بە دەکرێت باس ناخۆشی

 (( .  وزلزلوا))  یان((  ٱب تُلِىَ  ھُنَالِكَ : ))  دەفەرمووێت گەورە

 

  نییییالێین مەجوسییییی وەک ، گەورەدان خییییوای قەدەری ژێییییر لە ھەموویییییان خێییییر و شییییەڕنیوووویە تێوووو ا مووووانیگۆ

 دەسییتی رێییژ لە ڕشییە و خێییر دەلێییین و ھەیە دروسییتکەر یەک دەلێییین کییوڵبە ،ھەیە ڕشییە تییری دروسییتکەرێکی

 . گەورە خوای پاڵ بدەیتە شەڕ نییە جوان ئەدەب وەک ماڵبە ، دایە گەورە خوای
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 ((  علیهم المغضوب غیر علیهم ٲنعمت الذین صراط*  المستقیم الصراط اھدنا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای
 

       تییۆ فەرمییووی لێییرە ، کییردوون ڵگەلە نیعمەتییت تییۆ کە ئەوانەی((  ٲنعمییت: ))  فەرمییووی باشییی و نیییعمەت بییۆ

       :  فەرمیییوو نەی((  علییییهم المغضیییوب: ))  فەرمیییووی ییگیییوم ا و غەزەب بیییۆ ماڵبە ،"  گەورە خیییوای واتە" 

 .  کردووە لێیان غەزەبت تۆ  کە ئەوانەی فەرموو نەی:  واتە((  علیهم غضبتَ )) 
 

 ئەگەر:  واتە...((  مرضیتُ  وٳذا: ))  دەفەرمووێیت (السیالم علیە) ئیبراھیم بە سەبارەت گەورە خوای ھەروەھا

 .  کرد نەخۆش منی گەورە خوای:  واتە... ((   ٲمرضنی واذا: ))  فەرموو نەی ، بووم نەخۆش من

 

 ((  رشدا ربهم بهم ٲراد ٲم االرض فی بمن ٲرید ٲشر ندری ال وانا: ))  وتیان شێوە ھەمان بە جنۆکەش

 چەنیدین وە ، خیوا ڵپیا داییانە کە دییارە باشیی و خێیر ویستنی ماڵبە ، نییە دیار ڕشە ویستنی"  یکارا"  بکەری

 . گەورە خوای ڵپا نەداوەتە شەڕیان ھاتوون شێوەیە بەم تر ئایەتی
 

 ( . ٧٧١) مسلم رواە((  الیك لیس والشر: )) دەفەرمووێت (بێت لب خوای سەالمی) پێغەمبەر ھەروەھا
 

 پیاڵ تەێیدراب شیەڕیان نەتنسیو و قورئیان لە نەھیاتووە: ))  دەفەرمووێیت (بێیت لیب خوای) ڕەحمەتی تیمییە ابن

 : ..... نەبێت حالەتانە سب لەم نها تە ، گەورە خوای
 

 گەورە خییییوای:  واتە ،[  6٢:  الزمییییر(( ]  شیییی  کییییل خییییال  هللا: ))  دەفەرمووێییییت گەورە خییییوای // یەکەم

 المعیز ، النیافع الضار و ، المانع كالمعطی پێکەوەن کە ناوانەی ئەو ھەروەھا وە ، شتێکە ھەموو دروستکەری

 لەسیەر دەاللەت پیێکەوە ھەردووکییان ، بکرێ باس تەنها بە یەکێکیان بابن ناوانە ئەم ، الرافع الخافض ، المذل

 ، گەورەیە خییوای چییاکەی ئەوە ،بێیت سییوود و ڕەحییمەت بوونیدابێت لە شییتێک ھەر ، دەکەن (عمییومتی ) گشیتیە

 چیاکەیە نیعمەتێکی ھەموو ، گەورەیە خوای دادپەروەری لە ئەوە بێت ڕەحمەت و سوود لە بێجگە شتێک ھەر

 ....  ، دادپەروەرییە كی یەنەخۆش ھەمووی وە ،

 

 ٲم االرض فیی بمین ٲریید ٲشیر نیدری ال وٲنیا))  كان ۆكیەجن وتەی وەک ، ناکەیت دیار"  کارا"  بکەر // دووەم

 الذین صراط: ))  دەفەرمووێت کە (فاتحە) رەتۆس وەک ھەروەھا وە ،[  ١٠:  الجن(( ]  رشدا ربهم بهم ٲراد

 .ئەمانە وەک تری رەتیۆس ھەروەھا وە[  ٧:  الفاتحە(( ]  الضالین ال و علیهم المغضوب غیر*  علیهم انعمت

 

((   خلی  میا شر من و: ))  دەفەرمووێت کە گەورە خوای وتەی وەک ،( سەبەبھۆكار )  پاڵ دەدەیتە // سێیەم

[ .  ٧٩:  الکهیی (( ]  ٲعیبهییا ان فییدردت: )) دەفەرمووێییت کە گەورە خییوای تییری وتەی وەک ،[  ٢:  الفلیی ] 

)) ......
١
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 ىخۆشی و بیوو ھاوەاڵن چی ۆکی ئەمە و ،ژیانە نەتینسو ئەمە کە ئەوە بۆ گەیەڵبە ئایەتە ئەم // سێیەم سوودی

 پشییت ،وەربگرێییت لییب ئامۆژگییاری و پەنیید مانڵموسیی بێییت گرینیی  ئەوەی ، دێییت بییرس و تییرس و نەخۆشییی و

 خییوا لە تەنهییا ڕاسییت ڕێگییای لەسییەر بییوون بەردەوام و چییاکە و خێییر و سییەرکەوتن داوای و ،ببەسییتێت بەخییوا

 .  بکات

 


