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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 16) وانـــــــــــــــــەی

 

ة  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  يُْغَشى   َكٱلَِّذى أَْعيُنُهُمْ  تَُدورُ  إِلَْيكَ  يَنظُُرونَ  َرأَْيتَهُمْ  ٱْلَخْوفُ  َجآءَ  فَإَِذاۖ   َعلَْيُكمْ  أَِشحَّ

ة   ِحههَداد   بِأَْلِسههنَة   َسههلَوُوُكم ٱْلَخههْوفُ  َذهَهه َ  فَههإَِذاۖ   ٱْلَمههْو ِ  ِمهه َ  َعلَْيههەِ  ئِههكَ ۖ   ٱْلَخْيههرِ  َعلَههى أَِشههحَّ
ٓ ُ  فَههأَْحطَ َ  يُْؤِمنُههواْ  لَههمْ  أُْولَ   ٱّللَّ

لَهُمْ  لِكَ  َوَكانَ ۖ   أَْعَم  ِ  َعلَى َذ  ا ٱّللَّ  [ .  ١٩:  األحزاب] ((  يَِسير 

 دەيههان ئەوە دێههت به  جەنگيههان بيمه  و تههر  کاتێه  جهها ، هههيممەت  به  و نوقههاو دەسهت ئێههوە بەرامهطەر):  واتە

 ه شه  به  مەرگ ترسه  لە کەسهێ  وەک دەبه ، ەقڵئەبه و ەوەدەسوڕێن چاوەکانيان ، دەکەن تەماشا  بينيت،

 و ڕەق قسههەی بە دەدەن ئازارتههان درێژەکانيههان زمههان نەمهها بههيمە و تههر  ئەو کاتێهه  جهها هاتطێههت، بەسههەردا

 خهوا هه يەوە بەو نەهێنهاوە، باوەڕيهان ئەوانە ئها پهارە، به  هەڵهەەن بە و برسه  چهاو ئەوان دا کاتێ  لە ناخ ش،

 . ( ئاسانە خوا ب  هەميشە کارەش ئەو کردەوە، پووچ کردەوەکانيان 

 

ة  : )) "  دەفەرمووێههت (بێههت لهه  خههوای ڕەحمەتهه ) قرططهه  :  واتە ئێههوە، لەگەڵ بەخههيل :  واتە"  َعلَههْيُكمْ  أَِشههحَّ

 داربوون شه بە بە:  وتهراوە وتهووە، انئەمەيه قەتهادە و مجاههد خهوا، لەڕێگهای بەخشهي  مها  و خەندەق بەک لين 

 غەنهيمە بە بەخهيل :  وتهراوە ئێوە، هەژارەکان  بەسەر بەخشي  ماڵ بە وتراوە ، بەخيل  ئێوە لەگەڵ کردن شەڕ

 سهەيری ئەوەيە ترسهن ک ڕێگهای وە ،ترسن ک بە کردوون وەسف  گەورە خوای......  دەها  بەدەست کاتێ 

 لێکهدانەوە دوو تهر  بە سهەبارە  ،دەبێهت هه ش به  جهار هەندێ  وە ،دەگێڕێت چاو و دەکا  چەپ و ڕاست

 کاتێه  پێغەمطەر لە ترسان:  دووەم ، وتووە ئەمەی (السدی) ،دێت کاتێ  دوژم  ترس  لە:  يەکەميان ، هەيە

 پان خ يان زمان :  دەفەرمووێت قەتادە ، "  .....  ِحَداد   بِأَْلِسنَة   َسلَوُوُكم ٱْلَخْوفُ  َذهَ َ  فَإَِذا"  ، .....  ، کەو سەر

 ئێههوە لەگەڵ ئههێمە چههونکە ،دەرێ بمههان دەرێ بمههان:  دەلههێ  ،غەنههيمە کردنهه  دابەش کههات  ئێههوە لەگەڵ دەکەن

 جەنهه  کههات  ،لووسهه  زمههان دەکەن پههان خ يههان زمههان  و کەسهه  تههري  بەخيهه  غەنههيمە کههات  ،بووي دارشههبە

..... (( ، قەوم  ترسن کتري 
١
  

 

 :  ئــــایـــــەتـــــە ئـــەم ســــــــــــــوودەکانی
 

 .  هەيە ئيمانداران ب  سوودی ئەوەی لەسەر دووڕووەکان بەخيل  ب  گەيەڵبە ئايەتە ئەم //یەکەم سوودی

 کامەيهان:  دەلێهت نيشهتواناد بە ڕۆژێه  عمهر اب  لە کراوە ق  ەن: ))  دەفەرمووێت (األخالق مساوئ) خاوەن 

 چهونکە ، بەخيله  لە توونهدترە (شهح): "  فەرمهووی ،و  وتەيەک  يەکەيانهەر ؟ (شح) يان بەخيل  ،تووندترە

 ،وەردەگرێهت هەتا دايە خەل  دەست  لە ئەوەی لەسەر سوريشە وە ،دايە دەست  لە ئەوەی لەسەر سورە شحيح

. (( دايە دەست  لە ئەوەی لەسەر بەخيلە بەخي  ماڵبە
2
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 دەسههت  لە لەوەی مههرۆ ە بەخيله :  بخهه   دەلێهت طههاو : )) دەفەرمووێههت (بێهت لهه  خهوای ڕەحمەتهه ) قرططه 

 بە دايە ئەوان لە ئەوەی بێهت خه ی هه  دەکا  حەز ،دايە خەل  دەست  لە لەوەی مرۆ ە حەريس :  شح ،دايە

 عهامە شهح ،کاروبهارە تاک  لە بخ :  وتراوە ،بەخيل  لە تووندترە شح:  دەڵێت منظور اب  ، حەڕام  و حەالل 

 ، خێهر کردنه  مەنهع لەسهەر يە حەريسه  شهح:  دەڵێت هال  أبو ،چاکەيە و ماڵ بە شح ،ماڵە بە بخ :  وتراوە ،

. (( حەقە کردن  مەنع بخ 
١
  

 

 بەدەسههت دوای بەخشههي  لە کههردنە ڕێگههری:  بەخيلهه : ))  دەفەرمووێههت (بێههت لهه  خههوای ڕەحمەتهه ) قههيم ابهه 

 ،هێنهان  دەسهت بە دوای بەخيلە ،هێنان  دەست بە پێش  سورە ،خ ی الی هێشتنەوەی بە کردن حەز و ،هێنان 

. (( بەخيل  ب  دەکا  بانگت (شح) ، (شحە) بەرووبوم  (بخ )
2
  

 

  دەسههت بە پهێش بەخههيلە (شهح) ،لەگەڵە بوونيشهه  سهو (شههح) چهونکە ،بەخيلهه  لە توونهدترە (شههح)دەلان  زانایاا 

 .  ماڵە بە بەخيل  ، عامە شح:  وتراوە ، بەخيلە  ما هێنان  بەدەست دوای بەخيل  ،ڵما هێنان 

 

 :  بەخیلی زیانەکانی
 

 .  خ شەويست  گرێ  و خزمايەت  پەيوەندی پچڕان  ه ی دەبێتە (1)

 .  ڕێشت  خوێ  و کردن تەعدا و کردن مڵزو ب  ه کارە( ٢) 

 .  شەڕی لە دەگرن بەدوور خ يان و دەبێتەوە ل  ڕقيان خەل  (٣) 

 .  خراپە کردن  و تاوانەکان ب  دەکێشێت ڕا ( ٤) 

 .  دەبێت ت ڕە لێ  گەورە خوای و دەکا  ئيمان تەواوی نەف  (٥) 

 .  ئاشکرايە و ڕوون هاتووە فەرموودە هەروەک ،خەل  چوون  تيا ب  ه کارە (6) 

 .  لێيان خستنەوە دوور خ  بە کراوە فەرمان کە چووەکان هيالک بە گەورەتري  لە  ەيەکێک (٧) 

 .  قيامە  ڕۆژی لە خوا سزای لە نەبوون ڕزگار و سەرنەکەوت  ب  ه کارە (٨) 

 

 ،دان ترسههن ک  پههلەی بەرزتههري  لە کە ،دووڕووەکههان ترسههن ک  لەسههەر گەيەڵههبە ئههايەتە ئەم //دووەم سااوودی

 خهوا بە گرتهووە پەنهای (بێت ل  خوای سەالم ) پێغەمطەر ،دووڕووەکان سيفەتەی لەم پاراست  خ  ب  ئاماژەيە

 .   ناشرينە سيفەتە لەم
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 :  ترسنۆکی زیانەکانی

 

 .  ئاخيرە  لە يە ش ڕی سەر و دونيا لە يە زەليل  (1) 

 .  باش پێشەوايەک  و خەل  پێشەوای نابێتە ترسن ک (٢) 

 .  سيفەتەکان خراپتري  و خەلەلەکان خراپتري  لە يەکێکە (٣) 

 .  دێنێت ب  سوود  نە و دەخا  دوا مردنت نە ترسن ک  (٤) 

 .  خەل  و خوا الی نييە خ شەويست ترسن ک( ٥) 

 .  ناموو  و وال  کردن  ڕادەست ب  دەکێشێت سەر ترسن ک  (6) 

 .  س پا لەسەر هەيە زۆری کاريگەريەک  جەن  مەيدان  لە ترسن ک بوون  (٧) 
 

 تهههر  لە چهههونکە ، دونيههها بههه  دووڕووەکهههان خ شەويسهههت  توونهههدی بە گەيەڵهههبە ئهههايەتە ئەم //سااانیەم ساااوودی

 . دونيا ب  خ شەويستييان لەبەر پلە بەرزتري  گەيشتوونە
 

  :  دەفەرمووێههت گەورە خههوای وتەی لەبەر ،هەيە سهەکەرات  مههردن کە گەيەڵههبە ئهايەتە ئەم // چااوارەم ساوودی

 ۖ  " .  ٱْلَمْو ِ  ِم َ  َعلَْيەِ  يُْغَشى   َكٱلَِّذى" 
 

 لەبەر ،هەيە سهەکەرات  مهردن کە گەيەڵهبە ئهايەتە ئەم: ))  دەفەرمووێت (بێت ل  خوای ڕەحمەت ) عثيمي  اب 

 ، يئاسها مردنه  بە سهەبارە  ئەمەيهانۖ  "  ٱْلَمْو ِ  ِم َ  َعلَْيەِ  يُْغَشى   َكٱلَِّذى: "  دەفەرمووێت گەورە خوای وتەی

 يهان دەمرێهت ڕووداو بە ئەوەی وەک ،دەمرێهت لەناکاو هەيە جار مرۆڤ ،نييە سەکەرات  لەناکاو مردن  ماڵبە

. (( ئەمانە شێوەیهاو تری شت  يان دڵ وەستان 
١
  

 

 .  ئيمانداران بە بەرامطەر دووڕووەکان تووندی لەسەر گەيەڵبە ئايەتە ئەم //پننجەم سوودی
 

 چهههونکە ، دايە دڵيهههان لە کە بەوەی گەورە خهههوای زانسهههت  لەسهههەر گەيەڵهههبە ئهههايەتە ئەم //شەشاااەم ساااوودی

ئِكَ : "  دەفەرمووێت
ٓ  "  يُْؤِمنُواْ  لَمْ  أُْولَ 

 

 نابێهت ئيمانهدار چهونکە ،کهراون وەسه  پێه  دووڕووەکهان کە سهيفەتانەی لەو پاراست  خ  // حەوتەم سوودی

 .  نەهێناوە ئيمانيان کە ئەوانەن سيفەت  ئەمانە کوڵبە هەبێت سيفەتانەی ئەم
 

 يهان بێهت ديهار کهوفری چ جها دەکهاتەوە پووچ مرۆڤ کردەوەی کوفر کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم //ھەشتەم سوودی

 .  بێت شاراوە

 

 کههافرن دووڕوو ، کههردەوە پههووچ کردەوەيههان  گەورە خههوای دەڵێههت بهه چ  ، دووڕووەکههانە باسهه  ئههايەتە ئەم

  ؟ نەبووە قطو  کردەوەيان ەنڵئەس
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 لەگەڵ مان ڵموسههه مهههامەلەی ڕووکەش لە دووڕوو ماڵبە ، نەبهههووە قطهههوو  کردەوەيهههان ئەسهههڵەن ڕاسهههتە //ماڵوە

 هەر ڕاسهتيدا لە بەاڵم ،  ەڕووکەشه پێ  مەبەست کردووە کردەوەی کردنەوەی پووچ باس  ئايەتە لەم ، دەکرێت

 .  نابێت ڵقطو کردەوەيان و کافرن

 

 بەديهار واتهای بە ، کهرد پهووچ کهردەوەی:  واتە"  أعمهالهم ەللا فهأحط : )) "  دەفەرمووێهت (الطيان فتح) خاوەن 

 پهووچ  گەورە خهوای هەتها وەرگهرت  پاداشهت به  نيهيە دروسهت کردەوەيهان چهونکە ،دێت کردن پووچ خستن 

. (( بکا 
١
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