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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 12) وانـــــــــــــــــەی

 

وا لَُكمم   ُمقَامَ  ال ثريب يە أَه لَ  يَا ِمن هُم   طَائِفَة   قَالَت   َوإِذ  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ُُ ِِ مََْ ِذ ُ  فَمار   ِممن هُمُ  فَِريم    َويَس 

َرة   بُيُوتَنَا إِ َّ  يَقُولُو َ  النَّبِيَّ  َرة   ِهيَ  َوَما َعو  و  َُ  [ .  13:  األحزاب(( ] فَِراًرا إاِلَّ  يُِريُدو َ  إِ    بِ

 بگەڕێمنەوە ،نيميە ئێموە شموێنی همي  ئەمە ثريمب ەيم ئەهلی ئەی:  وتيا  دووڕووەکا  لە هەندێکيش کاتێک:  واتە

 گمموايە)  دەرەوەيە بە مالەکانممما :  دەيممانو  دەخواسممت پێغەمممبەر لە مۆلەتيمما  لەوا  دەسممَەيەکيش ،شممار نمماو

 ناتوانێمت دوژممن)  نيميە بەدەرەوە مالەکما  ، وانيە دا ڕاسَی لە(  سەری هەلکوتێَە دەتوانێت ئاسانی بە دوژمن

  .نەبێت ڕاکرد  تەنها نييە مەبەسَيا  هي  ئەوا (  بەرێت پێ زەفەريا 
 

 لمێ خموای سمەالمی) ێغەممبەرپ ، مەديمنەيە شماری ثريمب ەي: )) دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) قرطبی

 نماو ،دەورووبەريەتمی لە مەديمنە ،زەويميەکە نماوی ثريمب ەيم:  دەلێمت عبيمدە ئەبو ، طابە و طيبە ناوە ناوی (بێت

(( .بووە عميل بن يثرب ناوی (عمالي ) لە دابەزيووە شوێنە لەم کەسێک ئەوەی لەبەر ثريب ەي بە نراوە
1
  

 

 لە کۆمەلێمک کاتێمک واتە"  ِممن هُم طَائِفَمة   قَالَمت   َوإِذ  : )) "  دەفەرمووێمت (بێمت لمێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 قَالَت   َوإِذ  : "  دەلێت قورئا  ڕاڤەکاری هەروەک ، دووڕووەکا  بۆ دەگەڕێَەوە ضمير"  منهم"  ، وتيا  خەلک

 شاری خودی:  وتراوە ، مەدينەيە زەوی:  دەلێن ثريب يە"  ثريب يە ه لَ أَ  يَا"  ،دووڕوەکا  لە واتە"  ِمن هُم   طَائِفَة  

 مەدينەيە شاری خودی يا  مەدينە لە شوێنێکە ناوی ثريب يە ئايا:  هەيە ِياوازيا  مێژوو لە زانايا  ، مەدينەيە

. (( مەدينەيە وتە لە دياربێت ئەوەی ؟
2
  

 

 :  ئــــــایـــــەتــــە ئــــــەم ســــــــــــــــوودەکانی

 

 نەزانمين سمەردەمی لە ثريب يمە ،ثريب يمە بە بنێيمت مەديمنە لە نماو دروسمَە گەيەڵمبە ئايەتە ئەم // یەکەم سوودی

 ، نماوە پيما دانمی و دەهێنێمت ثريب يمە نماوی و دەکما  چيمۆککەکە باسمی گەورە خموای ،بووە مەدينە شاری ناوی

 خمموای ، ثريب يممە خەلکممی ئەی دەلممێن دووڕووەکمما  چممونکە ،گەڵممبە نممابێَە پممێوەوانەوە بە دەلممێن زانمما هەنممدێک

 .  دەکا  باس  دووڕووکا  زاری لەسەر  هگەور

  : گەڵبە ، نەزانين سەردەمی لە بووە مەدينە شاری ناوی ثريب يە

رُ  أَن ي الَمنَامِ  فِي َرأَي تُ : ))  قَالَ  ، (َوَسلَّمَ  َعلَي ەِ  للاُ  َصلَّى) النَّبِي   َعنِ  ُموَسى، أَبِي عن ِِ مةَ  ِممن   أُهَما ض   إِلَمى َمكَّ  بِهَما أَر 

ل    ( . 2272) ومسلم ،( 3622) البخاري رواه (( يثرب  الَمِدينَةُ  ِهيَ  فَإَِذا هََجُر، أَو   اليََماَمةُ  أَنَّهَا إِلَى َوهَلِي فََذهَبَ  ، نَخ 
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 سممەردەمی لە بممووە مەديممنە شمماری نمماوی ثريب يممە: )) دەفەرمووێممت (بێممت لممێ خمموای ڕەحمەتممی) النممووی ئيمممام

((  طيبە و طابە بە نا لێ ناوی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر ، مەدينە بە لێنا ناوی گەورە خوای ، زانين نە

 ( .15/31" ) مسلم صحيح شرح" 

 . مەدينە بە لێنرا ناوی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر هيجرەتی دوای

لَهُم َوَممن   ال َمِدينَمةِ  أِلَه ملِ  َكما َ  َمما: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای منَ  َحمو  مَرابِ  م  َع  ُسمولِ  َعمن يََََخلَّفُموا أَ  األ  ِ  رَّ ((  للاَّ

 .120/ الَوبة
 

ابِرِ  َعن   تُ :  قَالَ  ، َسُمَرةَ  ب نِ  َِ  ُ مالَى للاَ  إِ َّ : ))  يَقُمولُ  (َوَسلَّمَ  َعلَي ەِ  للاُ  َصلَّى) للاِ  َرُسولَ  َسِم َُ  طَابَمةَ  ال َمِدينَمةَ  َسممَّى تَ

 .  طابە بە ناوە مەدينە لە ناوی گەورە خوای:  واتە ،. ( 1385) مسلم رواه(( 

 

نِي - طَي بَةُ  إِنَّهَا: ))  قَالَ  (َوَسلَّمَ  َعلَي ەِ  للاُ  َصلَّى) النَّبِي   َعنِ  ، ثَابِت   ب نِ  َزي دِ  وَعن    ُ  ، ال َخبَم َ  تَن فِمي َوإِنَّهَما ، - ال َمِدينَمةَ  يَ

ةِ  َخبَ َ  النَّارُ  تَن فِي َكَما  . لە واللفظ( 138٤) مسلم ورواه ،( ٤58٩) البخاري رواه((  ال فِضَّ

 .  الدەدا  زيو پيسايی ئاگر چۆ  هەروەک الدەبا  و دەکا  نەفی پيسی وە ، طيبەيە مەدينە:  واتە
 

 

  نماو لەوەی کمراوە نەهمی و مەديمنە بە بنێمی نماوی کمردووە ئەوە بمۆ يما ئاماژە هماتوو  فەرموودەدەلێن زانایان

 .  بيثر ەي بە بنێی
 

ُ  َرِضيَ  هَُري َرةَ  أَبي عن ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قال َعن ەُ  للاَّ يَة   أُِمر  ُ : )) (َوَسلَّمَ  َعلَي ەِ  للاُ  َصلَّى) للاَّ  يَقُولُو َ  ، القَُرى تَْ ُكلُ  بِقَر 

 ( .1382) ومسلم ،( 1871) البخاري رواه((  الَمِدينَةُ  َوِهيَ  ، يثرب
 

 مەديمنە لە نماو نيميە بما  کە گەيەڵمبە فەرمموودەيە ئەم: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عبدالبر ابن

. (( بوو نرا لێی زانين نە لەسەردەمی کە ناوەی ئەو ،بيثر ەي بە بنێيت
1
  

 

 کماری بيمثر ەيم بە مەدينە نانی ناو ئايەتە ئەم سوودی: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

"   المدينە هی ، يثرب:  يقولو : "  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر ئەوە لەبەر ، دووڕووەکانە

. (( ناوە بەم نەبووە ڕازی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر ئاشکرايە و ڕوو  ئەمەيا 
2
  

 

 .  ئيماندارا  بە بەرامبەر دووڕووەکا  دڵی دوو و کردنەوە ڕوو  بۆ گەيەڵبە ئايەتە ئەم //دووەم سوودی
 

 نيشممَمانييا  دەرمماگيری و کمرد  بەرگمری دووڕووەکما  کە ىئەوە بممۆ ئامماژەيە ئمايەتە ئەم // سوێیەم سووودی

 و غەم و هەم هەممممموو و يە نيشممممَمانی بەرگممممری پێممممی مەبەسممممَيا  ، بيممممثر ەيمممم خەلکممممی ئەی:  دەلممممێن ، اليە

 واتە((  اإليمما  من الوطن حب: ))  دەلێت فەرموودەی بەو سەبارە  ، نيشَما  بۆ کردنە ڕشە خۆشەويسَييا 

 ماڵبە ، (بێمممت لمممێ خممموای سمممەالمی) پێغەممممبەر پممما  دراوەتە درکيە ئەمەيممما  ، ئيممممانە لە وال  خۆشەويسمممَی: 

 . دروسَە ئەمەيا  ئيسالمييە والتێکی ئەوەی لەبەر وال  لە کرد  بەرگری
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 بمۆ دەکرێ دابە  نيشَما  و خاک لە کرد  بەرگری: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 :   بە  دوو

 

 و نيميە کمرد  ِيهماد ئەمەيما  ، نيشمَمانيەتی ئەوەی لەبەر دەکما  نيشمَما  و خاک لە بەرگری // یەکەم بەشی

 .  دەکا  خۆی نيشَمانی لە بەرگری کافريش هەتا ، يەکسانن تێيدا موسلما  و کافر

 کمما  ئەو ، ئيسمالمييە نيشمَمانێکی ئەوەی لەبەر ،دەکما  خممۆی نيشمَمانی و خماک لە بەرگمری // دووەم بەشوی

 ئەوەی ترسمی و ئيسمالم لە دەکما  بەرگری و دەکا  شەڕ چونکە ، خوا ڕێگای لە ِيهادە کردنەکەی بەرگری

..... (( ، بگۆڕ  شارەکەی مەنهەِی و کافر دەسَی ژێر بکەوێَە شارەکەی دەترسێت لەوە و هەيە
1
  

 

  ِيهمماد بە ا بۆيمم کەچممی دەکە  نيشممَما  و خمماک لە بەرگممری ا مانڵموسمم لە زکردەژیوون لەسووەردەکێ  ئووێ ە

 بمۆ تەنهما يما  قەومييە  بۆ   كەدە بەرگری خەلک چەند ، دەبە  ا ناوي شەهيديش بە خەلک و ناکرێت حساب

 هەمموو و بکما  پماک خمۆی نييەتمی ما ڵموس دەبێت! ؟ خۆی حيزبی سەرخسَنی بۆ تەنها يا  نيشَما  و خاک

 چوی پێنواو لە بکەوە بیر وە ، کردەوەکا  باشَرين لە يەکێکە کە کرد  ِيهاد تايبەتی بە بێت خوا بۆ کردەوەی

 بە بگەیو  ئەوەی بوۆ کەفرۆشە کیللەت و خاک و کەکە داکاو و ھەژار خەلکی لە خیانەت و باشە بکوژرێی

  . کەراکەکان 
 

 لمێ خموای سمەالمی) پێغەممبەر الی هماتنە ِۆرێمک بە دووڕووەکما  فێلمی ڕوونکمردنەوەی // چوارەم سوودی

 .  وەربگر  ئيز  ئەوەی بۆ (بێت
 

 و درکيە ئيمانيما  یڵئەسم چمونکە ، کمردنەدرک پيشمەيا  دووڕووەکما  کە گەيەڵمبە ئايەتە ئەم // پێنجەم سوودی

َرة   بُيُوتَنَا إِ َّ  يَقُولُو َ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ، نين ئيماندار کەچی ئيماندارين ندەلێ َرة   ِهميَ  َوَمما َعمو  مو  َُ  بِ

 ((  فَِراًرا إاِلَّ  يُِريُدو َ  إِ   

 ، وانميە دا ڕاسمَی لە(  سمەری هەلکموتێَە دەتوانێمت ئاسمانی بە دوژممن گموايە)  دەرەوەيە بە مالەکانما :  وتيا 

 .  تر هيوی و ڕاکردنيا  تەنها(  بەرێت پێ زەفەريا  ناتوانێت دوژمن)  نييە بەدەرەوە ەکا ڵما
 

 گەورە خموای ، هەيە شمَێک هەموو بە زانسَی کە ،گەورە خوای زانسَی ڕوونکردنەوەی//  شەشەم سوودی

 .  نەبێت ڕاکرد  تەنها نييە مەبەسَيا  هي  ئەوا :  واتە ،((  فَِراًرا إاِلَّ  يُِريُدو َ  إِ   : ))  دەفەرمووێت
 

 .  درکدا لە بخەيَەوە بەدرک درکز  دەبێت // حەوتەم سوودی
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