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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 15) وانـــــــــــــــــەی

 

ِى  َذا َمت  قُت   : ))  دەفەرمووێت  گەورە خوای ُُ  ٱلَّت ُُ ت صى ت َ  يَع  ى  مِّ ت    أََرادَ  إىن   ٱّللَّ ُُ ا بى ًا ت    أََرادَ  أَو   ُستوء ُُ ت ا  بى َُ  َوَل ۚ   َرح 

ُدونَ  ى  ُدونى  مِّ  لَهُ  يَجى ا َوَل  َولىي اا ٱّللَّ يرا  [ .  ١٧:  األحزاب] ((  نَصى

 ەوێتتت ييب ختتتوا ئەگەر ،ختتتوا ستتتزای لە بتانپارێزێتتت  و ختتتوا لە بتتتدا  پەناتتتتان ھەيە کتتت  بلتتت  پێيتتتان ): واتە

 بييەوێت  ئەگەر ،بگرێت  ستۆیی و ميهرەبتان  بەری دەتوانێت  ھەيە کت  ياخود ،بهێنێ  پێش بۆ ناخۆشييەکتان

 پشتيوانيان ناکەوێ  دەس  کەسيان خوا لە جگە ئەوانە ئيتر کاتەئەو ،ببەخشێ  پ  خۆيتان ڕەحُەت  و بەیەي 

  (. بخا  سەريان و بکا  ل 

 

ِى  َذا َمتت  قُتت   : )) "  دەفەرمووێتت  (بێتت  لتت  ختتوای ڕەحُەتتت ) قرطبتت  ُُ  ٱلَّتت ُُ تت صى تت َ  يَع  ى  مِّ  ھەيە کتت  واتە"  ٱّللَّ

تت    أََرادَ  إىن  "  ،بکتتا  ڕێگتتری ُُ ا بى ًا تت    أََرادَ  أَو  "  ،تيتتاووون واتە"  ُستتوء ُُ تت ا  بى َُ  لەش و ستتەرکەوت  و خێتترۚ  "  َرح 

تتُدونَ  َوَل "  ،ستتا   تت  لَهُتت  يَجى ى  ُدونى  مِّ ا َوَل  َولىي اتتا ٱّللَّ تتيرا  ھتتي  وە و ناگەيەنێتت  پتت  ستتوودی نزيکێتت  ھتتي "  نَصى

. (( ناخا  سەری كسەرخەرێ
١
  

 

 :  ئـــــایـــــەتــــــە ئــــــەم ســــــــــوودەکانی

 

 ڕێگتتری نيتتيە کەس و ،دروستتتکراوەکان  بەستتەر گەورە ختتوای حتتوکُ  بتتوون  بەجتت  جتت  // یەکەم سوووودی

ِى  َذا َمتت  قُتت   : ))  دەفەرمووێتت  گەورە ختتوای وتتونکە ،بکتتا  ُُ  ٱلَّتت ُُ تت صى تت َ  يَع  ى  مِّ پرستتياردردن  ايەتەئتت لەم((  ٱّللَّ

 .  دێ  نەف  مانای بە (ئيستفهام)
 

ُُ    أََرادَ  إىن  : ))  دەفەرمووێ  وونکە ،گەورە خوای بۆ ويس  کردن  جێگير // دووەم سوودی ا بى ًا  .(( ُسوء
 

 شتتێ  ناتوانێ  کەس وە و کەسێ  بە بدا  شتێ  ئەگەر نييە ڕێگری ھي  گەورە خوای // سێیەم سووودی

 .  بکا  ڕێگری ئەگەر کەسێ  بە بدا 
 

 . گەورە خوای لە بێجگە بخا  سەريان نييە کەسيان کافرەکان // چوارەم سوودی
 

 ختوای دەست  بە شت  ھەمتوو وتونکە ،ختوا بە تەنهتا بتوون پەيوەست  بۆ ھاندەرە ئايەتە ئەم // پێنجەم سوودی

 .  خوا بە تەنها بێ  پەيوەس  دەبێ  مرۆڤ و گەورەيە
 

 ختوای لە کردنە پش  بوون توند دڵ ھۆکاری گەورەتري : ))  دەفەرمووێ  (بێ  ل  خوای ڕەحُەت ) قي  اب 

 لە بتێجگە ويستتن  ختۆش و ختوا یيکتری لە بتوونە  افت  و  ،ختوا لە بێجگە بە دڵە بوون  پەيوەس  وە ،گەورە

 خۆشەويستت  بە دەکرێ  بەند دڵ  ،بەمە دەدرێ  سزا بوێ  خۆش یياتر خوای لە گەجێب کەسێ  ھەر ،خوايە

 و نەفستتە خۆشتت  و ،دونيتتاييە بەھەشتتت  خۆشەويستتتييە  ، ھەيە خۆشەويستتتيُان دوو.......  ، ختتوا  لتتە بتتێجگە
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 گەش پێتت  وتتاو و ،وتتاوە بيلبتتيلەی و ژيتتانيەت  کتتوڵبە ،دەرمتتانييەت  و ختتواردن و ڕوحە خۆشتت  و دڵە وێتت ی

 بەرەو ھەمتتوو خۆشەويستتت  و ويستتت  ھێتتزی ،دڵەوە ھەمتتوو بە ،تەنيتتا بە ختتوايە خۆشەويستتت  ئەويتتش ،دەبێتت 

 .  خوايە
 

 و ئتتێش ھۆکتتاری ،تەنگيتتيە ستتين  و ،ەڵد  یينتتدان و نەفستتە ژارەی ەپتت و  ەم و ڕوحە ستتزای خۆشەويستتتييە 

. (( خوايە لە بێجگە خۆشەويست  ئەويش ،يە نەخۆش  و ئایار
١
  

 

لَت ُ  قَد  : ))  دەفەرمووێ  گەورە خوای ُ  يَع  قىي َ  ّللاَّ َعتوِّ ُُ ُُ    ال  تن  تَوانىهى    َوال قَتائىلىي َ  مى خ  ى  إىلَّ  ال بَتْ سَ  يَتْ تُونَ  َوَل ۚ   إىلَي نَتا ھَلُت َّ  ِلى

 [ . ١٨:  األحزاب] ((  قَلىيلا 

 براکانيتان بە ئەوانەی ،ئێتوە لە دەکەن دروست  تەگەرە و کۆست  کە دەناستێ  کەستانە ئەو خوا بەڕاست :  واتە

 نتاو نتاخەن خۆيتان نەبێ  کەم تەنها ئەوانە ،" ئيُانداران سوپای لە بدینەوە خۆتان"  ،ئێُە لی بۆ وەرن دەلێ 

 .  (جەنگەوە تالۆکەی

 

 :  ئــــایــــەتــــە ئـــــــەم ســـــــــــــوودەکانــــــی

 

 . گەورە خوای یانست  دەست اڵبا بۆ گەيەڵبە ئايەتە ئەم // یەکەم سوودی
 

 ڕانەبتردوو کتاری شێوەی بە وونکە ،داھاتوو لە گەورە خوای یانست  بۆ گەيەڵبە ئايەتە ئەم // دووەم سوودی

 .  کراوە باس
 

 .  يەکترن ھاوکاری دووڕووەکان کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم // سێیەم سوودی
 

             ، کتتتردەوە گتتتوێرەی بە يەکتتتترن بتتترای و دەبێتتت  تتتتر کەستتت  تێکەلتتت  مرۆڤێتتت  ھەمتتتوو // چووووارەم سووووودی

َوانىهى    ئىلىي َ َوال قَا))  خ  ى  .  دي  برای نە  ، خراپە و نيفاق و شەڕ لە برا پێ  مەبەس  لێرە((  ِلى

 

 :  جۆرە دوو مرۆڤەکان نێوان لە برایەتی دەلێن زانایان

 

 ئەمە کە ،دەخەيتتت  ستتتەری و دەوێتتت  خۆشتتت  و دەکەيتتت  پشتتتتگيری کە ڕاستتتتەقينە برايەتتتت  // یەکەم جوووۆری

 :  گەڵبە ، نەبێ  ُانڵموس بۆ ُانڵموس لەنێوان نها تە نييە دروس  ئەمەيان ،دينە و ئيُان برايەت 

ا: ))  دەفەرمووێ  گەورە خوای َُ نُونَ  إىنَّ مى ؤ  ُُ َوة   ال   .  ١٠/الحجرا ((  إىخ 

تتلى ُ : )) دەفەرمووێتت  (بێتت  لتت  ختتوای ستتەلم ) پێغەمتتبەر س  ُُ تتلى ى  أَُختتو ال  س  ُُ  ومستتل ( ٢44٢) البختتار  أخرجتتە.(( ال 

(٢5٨٠. ) 

 ئتايەتە لەم گەورە ختوای بترايەتييەی ئەو: ))  دەفەرمووێت  (بێت  لت  ختوای ڕەحُەتت ) الشنقط  األمي  محُد

. (( نەسەب نە  دينە برايەت  ھەندێکيان بۆ ھەندێکيان ئيُانداران بۆ کردووە جێگيری
٢
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 أَيُّهَتا يَتا: "  دەفەرمووێت  گەورە ختوای ،بترا بکەيتتە مەستيحيەکان حەڕامە: ))  دەلتێ  ُت (اللجنت  الدائ) یانايان 

ي َ  ِى ُِوا َل  آَمنُوا الَّ ًَ  َوالنََّصاَر  ال يَهُودَ  تَتَّخى لىيَا ُضهُ    أَو  ًُ  بَع  لىيَا ُُ    يَتَتَولَّهُ    َوَم    بَع ض   أَو  تن  تن هُ    فَإىنَّتەُ  مى َ  إىنَّ  مى  يَه تدى  َل  ّللاَّ

مَ  ي َ الظَّالى  ال قَو  ا: "  دەفەرمووێ  گەورە خوای ،"  ُى َُ نُونَ  إىنَّ مى ؤ  ُُ َوة   ال   کتردووە (حصتر) ڕاستەقينەی برايەت "  إىخ 

 الُستل : "  دەفەرمووێت  (بێت  لت  ختوای ستەلم ) پێغەمتبەر بتووە جێگيتر فەرمتوودە وە ،ُانانڵموس نێوان لە

" (( يحقره ول ، يُِبە ول ، يخِلە ول يظلُە ل ، الُسل  أخو
١
  

 

 لە بێت  دووريتش نەسەب لە و  ئەگەر خۆی جنس  لە يان عەشيرە  يان نەسەب لە برايەت  // دووەم جۆری

 :  گەڵبە ، دروستە کافر و ُانڵموس نێوان

ا أََخاھُ    َعاد   َوإىلَى: ))  دەفەرمووێ  گەورە خوای مى  يَا قَالَ  ھُودا بُُدوا قَو  َ  اع  ت    َما ّللاَّ ُُ ت    لَ ((  تَتَّقُتونَ  أَفَتَل  َ ي تُرهُ  إىلَتە   مى

 . 65/األعراف
 

 برايتان:  وتتراوە ،باوکيان لە کوڕ واتە:  دەلێ  عباس اب : ))  دەفەرمووێ  (بێ  ل  خوای ڕەحُەت ) قرطب 

. (( ئادەم باوکە نەوەی لە مرۆڤێ :  وتراوە ،قەبيلە لە
٢
  

 شتار يە  يتان قەبتيلە يتان نەستەب وە  کتافر و ُانڵموست نێوان لە برا وشەی بەکارھێنان  دەلێ  یانايان ماڵبە

 ئەمەيتان ، کافرەکتان لە بتوون بەری بتوون  لوای و ويستتنيان ختۆش بۆ بکێشي  سەر ئەگەر ، جنس يە  يان

 .  نييە دروس 

 

  يە  و نەستەب برايەتت  ماڵبە ، نيتيە ُانڵموست بترای کتافر ،ديتنە و ئيُتان  برايەتت ،برایەتی لە ئەسڵ کەواتە

 لوای (ةبترآً )بوون بەری ئەگەر ُانڵموس و کافر نێوان لە دروستە ئەمەيان ،جنس يە  و قەبيلە يە  و شار

 .  کافرەکان بۆ نەکا  یياد (ولً) و نەکا 
 

  خۆشەويستت  خستتن  ديتار و لێيان بوونەوە نزي  لە يە بريت :  کافرەکان موالت : دەلێن فەرموودە زانایانی

 .  دڵ و کردەوە و وتە بە بۆيان

 دەکتا  ئەوە داوای ھێنتان شتايەتوومان وشتەی تەحقيقت : ))  دەفەرمووێ  (بێ  ل  خوای ڕەحُەت ) يەيُت اب 

 نەکەيت  کەس پشتتگيری وە ، ختوا بتۆ نها تتە نەبێتتەوە لەکەس ڕقت  وە ،ختوا بتۆ نها تتە نەوێ  خۆش کەس  کە

 ڕقت  وە ، دەوێت  خۆش  خوا کە بوێ  خۆش ئەوانە  وە ، خوا بۆ نها تە نەکەي  دوژمنايەت  وە ،خوا بۆ نها تە

 . ((  دەبێتەوە ل  ڕق  گەورە خوای کە بێ  لەوانە
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 :  کافرەکان مواالتی زیانەکانی

 

 .  دەکا  پشتگيرييان کە ئەوانە دين  بە دەگا  و دەردەکا  ئيسلم لە کەسەکە( 1)

 .  ئيسلم ن ييئا و پێغەمبەر و خوا لە بوونەوە ل  ڕق بۆ گەيەڵبە (٢) 

 .  دۆیەخ لە دەبێ   يھەتا ھەتا و بەھەش  لە دەبێ  بەش ب  خاوەنەکەی (٣) 

 .  ئەرکانەکان و واجب و ئيسلم بردن تيا بۆ دەدا  ئەوە يارمەت  (٤) 

 .  دەکا  بەھێز خراپە و ناحەق و کوفرە (5) 

 .  دەدا  ُانانڵموس ئایاری و ،ناخۆش  و اڵبە دەبێتە (٦) 

 


