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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 13) وانـــــــــــــــــەی

 

ن   َعلَي ِهم ُدِخلَت   َولَو  : )) دەفەرمووێت گەورە خوای هَا ٱل فِت نَةَ  ُسئِلُوا   ثُم   أَق طَاِرهَا مِّ ا إِّل   بِهَا   تَلَب ثُوا   َوَما َلَءاتَو  ًا ((  يَِسيي

 [ . ١٤:  اّلحزاب] 

 جەنگيييا  داوای لەوەودوا ، سييەريا  بچوونييايەتە مەدييينەوە ّلی چييوار لە دوژمنييا  لەشييیًی ئەگەر خيي : واتە

 .  نەدەخست دوا مەکەيا اڵوە نەبێت کەمێک تەنها ، دەمييەوە بە دەچوو  ئەوە ، مانا ڵموس دژی لێبیًايە

 

 :  ئـــایــــەتــــە ئـــەم ســــــوودەکانی
 

 .  شيًک و کوفً لە دووڕووەکا  نزيیی //یەکەم سوودی

 ، ەکانيييا ڵما يييا  مەدييينە ڕووەکييانی هەمييوو لە سييەريا  بێييتە دوژميين ئەگەر: ))  دەفەرمووێييت الزحيليي  وهبيية

 ئەمە و پالييا  دەچينە ئەوە ، بيیە  شيەڕ  مانا ڵموسي دژی و بیًێت لێ کوفًيا  ب  هەلگەڕانەوە داوای پاشا 

... (( ، ناگً  پێوە دەستی و ناکە  خ يا  ئيمانی لە پارێزگاری ، دەکە  خێًايی بە
١
  

 

 يا  بێت کافً چ جا بژين دەيانەوێت ،مادييە ژيانيا   كە دووڕووەکا  ژيانی ڕوونیًدنەوەی // دووەم سوودی

 ، نييييە شييێوەيە بەم ئيمانييرار بەّلم ، دەچيين يەوەيبييانگ بە بیًێييت لييێ کييوفًی داوای ئەگەر چييونیە ،ما ڵموسيي

 .  ناچن بانگييەوە بە بیًێت لێ شيًکی داوای ڕاستەقينە ئيمانراری
 

 .  ينن متمانە جێگای و خيانەتن و غەدر خاوەنی دووڕووانە ئەم // سێیەم سوودی
 

 :  ئەمانەن کە ھەیە زیانی چەند غەدر دەلێن زانایان

 لەپێش ەڕش  رسە و ڕيسوا ، کًدووە غەدری کە قيامەت ڕۆژی ّليە ئاّليەکی دەکات غەدر کەسەی ئەو (1) 

 .  دروستیًاوەکا  هەموو چاوی

 .  بێت کافً يا  بێت ّلواز زۆر ئيمانی ئەوەیر گە مە نييە تێرا سيفەتەی ئەم کەس ،ناشيًينە سيفەتێیی (٢) 

 .  دەکات ڵلەگە لێپًسينەوەی قيامەت ڕۆژی  لە و ت ڕەيە لێی گەورە خوای کە بەسە ئەوە (3) 

 .  ناکە  لەگەڵ مامەلەی و نابن یڵتێیە و نييە پێ متمانەيا  و دەپارێزێت لێ خ ی خەلک (٤)

 .  کەسەکە نەفسی پيسی و خًاپی لەسەر گەيەڵبە غەدر (٥) 

 .  دی ناهێتە تەواوی بە کارەکەکانی و مەبەستەکەی پێچەوانەی دەکات لەگەڵ مامەلەی گەورە خوای (٦) 

 

 ،یييينڵخە تًينيييی تًسيين ک ئەميييانە ،دووڕووەکيييا  تًسيين کی لەسيييەر گەيەڵيييبە ئييايەتە ئەم //چووووارەم سوووودی

 .  خًاپە سيفەتە لەم گًتووە بەخوا ىپەنا (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر کًاوە زەم سيفەتێیی تًسن کی
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 :  ئەمانەن کە ھەیە زیانی چەند ترسنۆکی دەلێن زانایان
 

 .  قيامەت لە يە ش ڕی سەر و دونيا لە يە زەليلی( 1)     

 .  کڵخە م ئيما بە نابێت و ناکەوێت پێش تًسن ک (٢)

 .  خًاپتًينيانە و سيفەتە ناشيًينتًين (3) 

 .  دەبێتەوە لێ ڕقيا  یوڵبە و نزيیەکانی ّلی لە هەتا نييە خ شەويست تًسن ک( ٤)

 .  خ ی ناموسی و تاڵو کًدنی تەسليم ب  دەکێشيت سەرتًسن كی ( ٥) 

 .  دەگەيەنێت سوپا بە زۆر زيانێیی جەنگ گ ڕەپانی لە تًسن ک بوونی (٦) 

 

هَييُروا   َكييانُوا   َولَقَيير  : )) دەفەرمووێييت گەورە خييوای َ  َعَٰ ًَ  يَُولُّييو َ  َّل  قَب يي ُ  ِميين ٱّلل  يي بََٰ َد  ِ  َعه ييرُ  َوَكييا َ ۚ   ٱْل  يئُوُوّلا  ٱّلل  ((  َمس 

 [ . ١٥: اْلحزاب]

 کييياتی لە نەکە ڵيييهە پشيييت دابيييوو گەورە خيييوای بە پەيمانييييا  ئەوانە زووتيييً بەڕاسيييتی بەخيييوا سيييوێنر:  واتە

 .  دەپًسًێتەوە لێی درابێت گەورە بەخوای بەلێنێک بێگوما  ، دا دوژمن  بەرەنگاری
 

 : ئـــــایــــەتـــــە ئــــەم ســــــــــوودەکــــانــی
 

 ئاسانی بە زۆر و دا بەلێنيا  ،گەورە خوای مافی لە دووڕووەکا  کەمتەرخەمی و خەمی بێ // یەکەم سوودی

 .  شیانر کەيا بەلێنە

 لە پشت کە بەدر دوای و خەنرەق غەزوەی پێشتً خوارد سوێنريا  واتە: ))  دەفەرمووێت (البيا  فتح) خاوەنی

... (( ،  دەمً شەهيری بە و ندەب شەهير هەتا جيهاد لەسەر دەبن جێگيً یوڵبە ، جەنگ کاتی نەکە  دوژمن
١
  

 

 دەکات دووڕووەکا  حالی باسی گەورە خوای ، جەنگ کاتی لە کًد  لەشەڕ پشت حەڕامی // دووەم سوودی

 مەييرانی لە پشيت نيييە اتێير گوميانی ، بێيت شێوەيە بەم نابێت کە ئيمانرار ب  کًدنەوەيە ئاگادار ئەمە ، شێوە بەم

 .  نەتنسو و قورئا  گەیڵبە بە گەورەکا  تاوانە لە يەکێیە کًد  جەنگ
 

 .  کًدەوانە و شیانر  بەلێن ئەم لەسەر دەکًێت لێپًسينەوە کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم // سێیەم سوودی
 

 لە و بیييات خيي ی نەفسييی لەگەڵ لێپًسييينەوە ما ڵموسيي کە ىئەوە بيي  ئاميياژەيە ئييايەتە ئەم // چوووارەم سوووودی

 .  ئيمانە نيشانەی منافقەکا  سيفەتی و نيفاق لە تًسا  چونیە ،بتًسێت دووڕووەکا  سيفەتی
 

 تًسياوە شييًک لە (بێيت لێ خوای سەّلمی) ئيبًاهيم: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

! ؟ ئيێمە بي  دەلێيی چيی ئەی ،بيووە يەکتاپەرسيتا  پێشيەوای و بيووە خيوا خەليليی ئيبيًاهيم ،خ ی نەفسی لەسەر

 ناتًسييێت نيفيياق لە ،نەبێييت منيياف  ر گييە مە نابێييت ئەمييين نيفيياق لە ،نيفيياق لە مەبە ئەمييين ،شيييًک لە مەبە ئەمييين
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 پێغەميبەر هياوەاڵنی سيی بە گەيشيتوومە: "  دەفەرمووێيت (ملييیە أبی ابن) ئەوە لەبەر ، نەبێت ئيمانرار ر گە مە

. " ..... (( خ يا  نەفسی لەسەر تًساو  نيفاق لە هەموويا  (بێت لێ خوای سەّلمی)
١
  

 

 :  ئەمانەن نەفس لەگەڵ لێپرسینەوە سوودەکانی دەلێن زانایان
 

 . قيامەت و دونيا لە خ شی هێنانی دەست بە (1)

 .  دەهێنێت دەست بە گەورە خوای بوونی ڕازی و خ شەويستی (٢) 

 .  دەکات خ ی نەفسی لەگەڵ پًيسينەوە لێ کە مًۆڤەکە باشی لەسەر گەيەڵبە (3) 

 .  خ ی نەفسی لەگەڵ دايە پًسينەوە لێ لە بەردەوام چونیە ، شەيتا  پالنەکانی لە دوورە( ٤) 

 .  بەرز پلەی بە گەيشتووە بتًسێت گەورە ىخوا لە کەسێک هەر ، دەتًسێت گەورە خوای لە کە گەيەڵبە(٥) 

 

                                                             
 . المفير القول(  1


