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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 14) وانـــــــــــــــــەی

 

ُُم   إِن   ال فِراارُ  يَن فََعُكمُ  لَن   قُل  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای    ((  قَلِرل    إاِلَّ  َُُمتَُّعرونَ  ال َوإِذا   ال قَت رلِ  أَوِ  ال َمرو  ِ  ِمرنَ  فَرَار 

 .  [١6: األحزاب] 

 ،کوشرتن يران ،مرادن لە ھەلبرێن ئەگەر بۆُان نابێت بەخش سوود ڕاکادن ھەرگلز محمد ئەی بلێ پێلان ): واُە

 و مرادنە ھەر سرەرەناامتان ئلترا ، ڕادەبروێان و دەژيرن کەمێر  ھەر ، ببەخشێ پێ سووديشتان ئەگەر ئەوسا

 . ( خۆمان الی دەگەڕێنەوە
 

 ڕاکرادن ،کوشتن و مادن بۆ ھاُبێت ئەجەلی ئەوەی واُە: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەُی) قاطبی

 ، دێت یيکۆُا ئەجلتان ھەُا ڕاکادن دوای دونلا لە:  واُە"   قَلِل    إاِلَّ  َُُمتَُّعونَ  ال َوإِذا  "  ، نللە بۆی سوودی ھلچ

. (( نزيکە ئەمە و گەورە خوای الی بۆ دەگەڕێنەوە سەرەناام ئەوانە ھەموو
١
  

 

 :  ئـــــایـــــەتـــــە ئــــەم ســـــــــــــوودەکانی

 

 :  چونکە ، نللە گەورە خوای قەدەری لە ڕاکادن کە گەيەڵەب ئايەُە ئەم // یەکەم سوودی

ُُم   إِن   ال فِاارُ  يَن فََعُكمُ  لَن   قُل  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  (( .  ال قَت لِ  أَوِ  ال َمو  ِ  ِمنَ  فََار 

 کوشتن يان ، مادن لە ھەلبێن ئەگەر بۆُان نابێت بەخش سوود ڕاکادن ھەرگلز محمد ئەی بلێ پێلان:  واُە
 

 زوو و کەمە مراوەيەکی ئەوە بێرت درێر  چەنرد ئەگەر ژيانردا لە مرانەوە کە گەيەڵبە ئايەُە ئەم // دووەم سوودی

  : چونکە ، گەورەيە خوای الی بۆ ھەر ەگەڕانەو و دێت کۆُايی و دەڕوا 

 ، ببەخشررێ پررێ سووديشررتان ئەگەر ئەوسررا:  واُە ،((  قَلِررل    إاِلَّ  َُُمتَُّعررونَ  ال َوإِذا  : ))  دەفەرمووێررت گەورە خرروای

 .  خۆمان الی دەگەڕێنەوە و مادنە ھەر سەرەناامتان ئلتا ، ڕادەبوێان و دەژين کەمێ  ھەر

 

  ئەو بەختەوەر ،دێت کۆُايی ساڵ و دەڕوا  مانگ و دێت ڕۆژ ، ھەور  لەپە وەکخێرایی بە دەڕۆن ڕۆژەکان

 برۆ خرۆی و دەدا  ئەنارام ُێردا باشری کرادەوەی و دەکراُەوە کراُە ئەم ھراُنی یيکۆُرا و کراُە لەم بلا  كە  يە سە كە

 زۆريررنەی ،کەمە کرراُە بەم و کەمە دونلررايە بەم بررووينە غرراور ەمرر و ئاگرران بررێ زۆر خەلکررانێکی ،دەکررا  ئامررادە

 و ڕۆيشرت کرا  چرۆن نرازانلن ،وايە پێرا  و دوێنرێ وەک دەلرێن دەکەن خۆيران ژيرانی باسری ُەمەن بە خەلکی

 .  ُەمەنە ئەم گەيشتلنە چۆن

 لە ُررا دروسررتکااوەکانی و ،ناکررا  چاوەڕێررت دەڕوا  سررێبەر چررۆن ھەروەک ناکااات چاوەڕێاا  دەڕوات کااات

 دێرت ڕۆژێر ! ؟ ژيرانە لەم ئاگرای برێ و وەسرتان کەی ُرا ،نراکەن چاوەڕێرت خروالنەوەدان و جروولە و ڕۆيشتن
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 چرری لە دەکررا  لررێ مالررت پاسررلاری چررۆن ھەروەک ،کررادووە ُێرردا چلررت دەکاێررت لررێ ُەمەنە  ئەم پاسررلاری

 . !!؟!کاد سەرفت چۆن و کاد سەرفت

 مانرردوو خررۆی و دەکررا  کۆشررش و ھەول ،غەريرر  و گەشررتلار وەک دەژيررت ژيررانە لەم کەسررەی ئەو بررۆ خۆشرری

 لە و خروايە بروونی ڕازی ُەنھرا ئراواُی و ھلروا ڕۆژ و شرەو ، خروا برۆ ُەنھرا دەژيت ژيانە لەم و خوا بۆ دەکا 

 لە پراڕانەوە و دوعرا بەردەوام و خروا لە خەلرکە دووری خەملان ،دايە زيکا و کادن دوعا و پاڕانەوە و گايان

 .  ئاژەاڵن و کافاەکان و موسلمانان بۆ ڕەحمەُن ، خەل  ھاُنی بەھلدايە  بۆ دەکەن خوا
 

 لە و اليە لە زۆريرران ُاسررێکی و زەلررللن و ُاسررنۆکن دووڕووەکرران کە گەيەڵرربە ئررايەُە ئەم // سااێیەم سااوودی

 ئەم ُاسرانی ماڵبە ُاسراوە کوشرتن لە (بێرت   خروای سرەالمی) ش( موسرا)  نللرە ُێردا گومرانی ، دەُاسن مادن

 .  بوو لەگەڵ شەرعلشی حوکمی کادنەوەی پووچ دووڕووانە
 

 برێ بەر تەێبگرا ھۆکراريش نلرلە بەدەسرت ھلچی و ناچارە ماۆڤ کە گەڵبە نابێتە ئايەُە ئەم // چوارەم سوودی

 ھەلوەشرێنەرەوەی ھۆکرارێکە و کادەوە بە مەبەست ماڵبە کادووە ھۆکارەکانی نەفی ئايەُە ئەم ڕاستە ، سوودە

 .  بکا  ڕا لێی اۆڤم دروستە بێت شەرعی کادەوە و ھۆکار ئەگەر بەالم ، بێت شەرعی حوکمی
 

خۆیاان تااوانی بۆ گەڵبە دەکەنە قەدەر زۆر خەلکانێکی عەقرلەوە ڕووی لە و شرەر  لەڕووی دەلرێن زانايران ،

 : گەڵبە ، ُاوانەکان بۆ گەڵبە بکەيتە قەدەر نابێت

 مرن حامنرا وال ءاباؤنرا وال ٲشاكنا ما هللا شاء لو ٲشاكوا الذين سلقول: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای // یەکەم

 وٳن الظرن ٳال ُتبعرون ٳن لنرا فتخاجرو  علرم مرن عنردكم ھرل قرل بٲسنا ذاقوا حتی قبلھم من الذين كذب كذالك شئ

 [ .  ١٤٨:  األنعام] ((  ُخاصون ٳال ٲنتم

 ھاوبەشی باپلاانمان و باو و خۆمان کە ويستبا گەورە خوای ئەگەر دەلێن ،دانا خوا بۆ لانڵھاوە ئەوانەی:  واُە

 پررێش ئەوانەی ، نەدەکرراد حەڕام مررانخۆ لە شتێکمانشررمان ھررلچ و ،نەدەنررا دا بررۆ ھاوبەشررمان قە  ،نلدانەنێرر بررۆ

 سرزای ھەُرا ،خسرتنەوە بەدرۆيران ،بەسرتنڵھە دەلەسرەو و درۆ کەوُرنە و نەھێنرا پێغەمبەر بە باوەڕيان ئەمانەش

 ..... ، چەشتلان و ھا  بۆ ئێمەيان

 قەدەر ئەوانەی ھەروەھررا ، نەدەدران سرزا  ەبواير دروسرت ئەگەر ،گەڵرربە کرادنە قەدەر لەسرەر سرزادران ئەمرانە

 . گەورە خوای پاڵ ەن  دەد مڵزو وە ، ھەيە انکافاي ڕای ھەمان گەڵبە  ەدەکەن
 

 چررۆن ،نەبێررت ڕوودانرری دوای نھا ُررە نررايزانن کااوەکرران دروسررت لە ھررلچ و شرراراوەيە نھێنلێکرری قەدەر //دووەم

 دەزانلرت نھێنلرلە ئەو ُرۆ ئايا ،بکەم ُاوان ف نە يان نەکەم نوێ  کە نووسلووە منی بۆ گەورە خوای بلێلت دەبێت

 !  ؟
 

 و الاسرل بعرد حار  هللا علی للناس يكون لئ  منذرين و مبشاين رس : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای //سێیەم

 [ .  ١6٥:  النساء] ((  حكلما عزيزا هللا كان
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 ئەو بۆ بلانووێ  و گەڵبە ھلج پێغەمبەرانە ئەو دوای ُا ،بوون  ُاسێنەر و م دەدەر پێغەمبەری گشتلان:  واُە

 . کارزانە لە و ُداراڵدەسە خۆی خوا ،بوون السار و الر ئەگەر ،خوا لەالی نەمێنێ خەلکە

 . نەبووە سوودێکی هیچ پێغەمبەر ناردنی وابێ  ئەگەر

 

 لە نەکرادووە بەنردە لە داوای وە ،لێکرادووە ڕێگايشری وە کرادووەو بەندە بە فەرمانی گەورە خوای // چوارەم

 لە کە شرتێ  لە لێکرااوە داوای ئەوا ُراوان کادنری لە  ەبواي ناچار ماۆڤ ئەگەر ،نەبێت دا ُوانای لە کە شتێ 

 کادنرری نێرروان لە کررااوە جلرراوازی ديررن لە ئەوەش بەر لە ھەر ، پررووچە  قسررەيەکی ئەمەش کە ،نلررلە دا ُوانررای

 .   ئەنقەست بە ُاوان کادنی گەل لە کادن لێ زۆری و نەزانلن بە ُاوان

 

 خەلکررری ھەروەھرررا ،گەڵررربە دەکرررادە خرررۆی برررۆ شرررەيتان  ەبوايررر دروسرررت گەڵررربە کرررادنە قەدەر ئەگەر // پێااەمەم

 .  گەڵبە دەکادە خۆيان بۆ دۆزەخلش
 

 کادەوەيران ئەمرانە چرونکە ،شرێت و اڵمنر بە چوانردووە خۆيران نەفسری گەڵبە دەکەنە قەدەر ئەوانەی // شەشەم

 . نابێت ڕازی بەوە دەکەين لەگەل مناڵت و شێت مامەلەی بلێلت پێی ئەگەر ماڵبە ،نللە لەسەر
 

 نەھی و چاکە بە کادن فەرمان و دوعا و ُەوبە بە پێويست ،بکەيت قبول گەڵبە کادنە قەدەر ئەگەر // حەوتەم

 چرونکە ، دەبێرت دروسرت ئراژاوە ھەروەھرا ، نەُەنسرو و قورئان پێچەوانەی ئەمەش کە ،ناکا  خااپە بە کادن

 . ناکاێن بەجێ جێ سنورەکان ، گەڵبە دەکاُە قەدەر ُاوانبار
 

 ڕێگررای قلررامە  بررۆ ماڵبە ،ھەلرردەب ێای ئەو سررەالمەُە و برراش ڕێگررا کررامە دونلررا بررۆ بررۆچی دەلێررلن // هەشاامەم

 ڕێگرا دوو شرارە ئەو نراو چروونە برۆ ،شرارێ  برۆ بکرا  سرەفەر کەسرێ  ئەگەر:  نموونە ،ھەڵدەب ێای خااپ

 بێگومران!  ؟ھەلردەب ێای کامەيران ئايرا ،ُلايە کوشتنی و شەر ئاژاوەو ُايان ئەوی و سەالمەُە يەکێکلان ،ھەيە

 بەھەشررت چرروونە ڕێگررای دواڕۆژ بررۆ بررۆچی ئەی ،سررەالمە  ڕێگررای دەلێررت بپاسررلت عاقررل کەسررێکی ھەر لە

 ! ؟ ھەلدەب ێايت دۆزەخ چوونە ڕێگای ، ھەلناب ێايت

 

 کە ُاوانەکررانی بررۆ گەڵرربە بکرراُە قەدەر نلررلە کەس بررۆ: )) دەفەرمووێررت (بێررت لررێ خرروای ڕەحمەُرری) ُلملررلە ابررن

.....(( ُايش دينەکانی ھەروەھا ،دەنگن يەک زانايان ھەموو
١
  

 مررنوابەردە ئەوانەی: ))  دەفەرمووێررت ُلملررلە ابررن ، گەڵرربە دەکەنە قەدەر کەسررانەی بەو سررەبارە  ھەروەھررا

.... ((جولەکە گاورو لە کافاُان باوەڕە بلاو ئەم لەسەر
2
  

 

 . مادەکادنئا بۆ خۆ و مادن لە بلاکادنەوە بۆ ئاماژەيە ئايەُە ئەم // شەشەم سوودی
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 :  ئەمانەن کە هەیە سوودی چەندین مردن لە کردنەوە بیر دەلێن زانایان
 

 لە بخرراُەوە دوور خررۆی و برردا  بەُەواوی واجبەکرران حەقرری دەکررا  مرراۆڤ لە وا مررادن لە کررادنەوە بلررا (1)

 .  ُاوان و سەرپێچی

 و الی لە بێررت نرراخ بررێ دونلررا و ،دڵرری نرراو نەکەوێررتە دونلررای دەکررا  مرراۆڤ لە وا مررادن لە کررادنەوە بلرا( ٢) 

 .  ئاخلاە  بۆ بدا  ڵھەو

 کەسررەی بەو بەرامرربەر و مانڵموسرر بە بەرامرربەر دەبێرت بەزەيرری و دەکررا  نەرم دڵ مررادن لە بلاکرادنەوە (٣) 

 .  بەرامبەری دەکا  خااپەش

 دەبێررتە چرونکە ،نەدا  کەس ئررازاری و نەشرکێنت کەس دڵرری دەکرا  کەسررەکە لە وا مرادن لە بلاکرادنەوە( 4) 

 .  بماێت پێشی شکاندووە دڵی يان داوە ئازار کەسەی ئەو ئەگەر بۆی ناخۆشی و حەساە 

 دوور و کۆمەلگرا برۆ بێرت بەخرش سروود و بکرا  چراکە بەردەوام دەکرا  کەسرەکە وا مادن لە بلاکانەوە (٥)      

 .  خەل  بە بەخشلن زيان لە بێت

 

 .  غەريبی بە دونلا لەم ژيان و ،بوون زياد ئلمان و ،بوون نەرم دڵ بۆ ھۆکارە (٦)

 


