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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 17) وانـــــــــــــــــەی

 

ََُوایْ  لَوو ْ  ٱْْلَْحووَای َ  يَْحَسوُوا َ : ))  دەفەرماوێوو  گەورە خوای  ْْ ویْ  ٱْْلَْحوَای و  يَووتْ ِ  َوإِ ۖ   يَو  فِوو  بَووُدوو َ  أَنَّهوو  لَوواْ  يَووَادا

ُ فِيكو  َكُنوایْ  َولَاْ ۖ   أَۢنَُُٓئِكو ْ  َعنْ  يَْسـ َلوا َ  ٱْْلَْعَری ِ  تَلوٓایْ  مَّ  [ . ٢٠:  یْلحای (( ]  قَلِيًل  إِّلَّ  قََٰ

 گر کووُ  لەشوو ر  ئەگەر نەڕ يشووتن  َێشووتُ دەسووتەکُ  و گوور  و لەشوو ر کە دەزینوون وی َێشووتُ ئەوینە):  ویتە

 خو !! بپرسويُيە ئێاەيوُ  َەویڵو  لەوێ و  ەباونُيو نشويەەکُ  بيُبُ  عەرەبە لەنُو بريُ کە دەخایز  ئُوی  َُ  

 . ( نەدەکرد جەنگيُ  نەبێ  کەم تەنهُ باونُيە ئێاەدی لەنُو ئەگەر

 

 :  ئــــایـــــەتــــە ئـــــەم ســـــــــوودەکـــانــــی

 

 دەبە  گامووُ  وی َێشوتُ چوان ە دووڕوووکوُ   ترسوە ک  ز ر  لەسوەر گەيەڵوبە ئوُيەتە ئەم  //یەکەم سووودی

 .  نەڕ يشتن و مُو  گر کُ  و لەش ر

 دووڕووەکُ  ترسە ک  کردەوە ڕوون  گەورە خای : ))  دەفەرماوێ  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) عثيمين یبن

 :  شێاە دوو بە
 

 .  نەمُو  و ڕ يشتن کەچ    مُو  َێشتُ گر کُ  لەش ر  کە دەبە  گامُ  وی : یەکەم

 نشوويەەکُ  بيُبووُ  عەرەبە لەنووُو بريووُ کە دەخووایز  ئووُوی  ئەوی گەڕینەوە  گر کووُ  و لەشوو ر گريمووُ  : دووەم

.... ((   نەکردبُ شەڕيُ    باونُيە
1
  

 

 نشووويەەکُ  بيُبوووُ  خەل ووو  دەخایسووو  ئُویتيوووُ دووڕووەکوووُ   گەڕیبوووایيەوە لەشووو ر ئەگەر // دووەم سووووودی

 ئوُویتە ئەم کوردووە لوێ ویيُن  ترس بەاڵم خ شترە  نشيەەکُ  بيُبُ  لە شُر خەل   ژيُن  ئەوە لەگەڵ   ەباونُي

 .  بخایز 
 

 دوور دەيُنەوێو   وابەڵ مُنُ  ڵماسو لەگەڵ بو ە  جەنو  دیر بەشو نُيُنەوێو  دووڕووەکُ  //سێیەم سوودی

 .  جەن  مەيدین  لە بن
 

 نوُکە  جەنو  َيچيوُ  ئەوی  مُنُ ڵماسو لەگەڵ بون جەنو  دیر بەشو ئەگەر دووڕووەکوُ   //چووارەم سوودی

 .  نەبێ  کەمێ يُ  ر گە مە

 

 چوووان ە نيفوووُقە  لە کووورد  جيهوووُد بە  نەکووورد حەز کە ئەوە  بووو  ئُموووُژەيە ئوووُيەتە ئەم  //پێوووم ەم سووووودی

 شوەرع  کەڕیَەتيوُ   واڵبە سروشوت  و نەفسو  کەڕیَەت  نەک نەباو  کرد  جيهُد لە حەزيُ  دووڕووەکُ 

 .  باو  ترسە ک و باو
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 سروشوت  ویتە  ێوتەوەڕدەگە کرد ڕشوە( قتوُ ) بو (  وَوا: )) )  دەلێ   (بێ  لێ خای  رەحمەت ) عثيمين یبن

 ێوتەوە ڕبگە بواو  ویجو ( کتو ) بو ( وَوا) بێو  ئەوە پێو  مەبەسو  نەک ب وُ   شوەڕ نُکُ  حەز  ویيە پيُو

 بُێوتەوە ویجوُەکە لە قو ڕ يوُ  کوردووە ویجو  شت  فلنە گەورە خای  بێ  نُخ ش پێ  ئەگەر ئيمُندیر چان ە

 گەورە خووای  کە حوواکمە  بەو نەبێوو  خوو ش پێوو  کە کەسووە ئەو کووافر  لەسووەر گەڵووبە بەخووای  پەنووُ کووافرە

 ئەوەش:  ویتە ((ٲعموُله  فونحُ  هللا ینوا  موُ كرَوای بوننه  ذیلو ))  (محمود ت  ) هسوار (۹) ئُيەت  دیيُەزیندووە

 َەمواو  کردەوەکُنموُ  وە  دیيُەزینودووە خوای  كە دەباوەوە پەيُمە لەو قيُ ڕ ئەوی  یست ڕبە کە يەئەوە لەبەر

 . ((  کرد وجاپ
 

 گەورە خوای  کە بێو  نوُخ ش پێو  شوتێ   مُ ڵماسو نُبێو : )) دەفەرماوێو  (بيپُرێاێ  )خای یلفازی  صُلح

 ديووووون لە ئەوە ب وووووُ  ئەمە کەسوووووێ  َەر بخوووووُتەوە  دوور لوووووێ خەل ووووو  نُبێووووو  وە ديوووووەە  و دیوە ڕێوووووگە 

و  أَنَا َ  َمُ َكِرَوای بِتَنَّهو ْ  َذلِ َ  }  :  گەورە خای  ووتە  لەبەر َەلگەڕیوەتەوە      [  ۹  /  محمد]    {  أَْعَمُلَهو ْ  فَتَْحَُ َ  هللاَّ

)) ........
1
  

 فەرموواودە چووان ە نيفووُقە  لە شووەرع  کەڕیَەتوو  وەک نەکوورد  جيهووُد بە حەز و کوورد  تەرک جیھوواد کەواتە

 :  َُتاوە

ِ  َرسوا و  قَُ َ :  قَُ َ  عەە هللا رضي َوَرْيَرةَ  أَبِي و  َصلَّ ) هللاَّ  نَْفَسوەو  بِوەِ  يوَحدِّثْ  َولَ ْ  يَْغاو  َولَ ْ  َمُ َ  َمنْ : ))  (َوَسلَّ َ  َعلَْيەِ  هللاَّ

ْعَُة   َعلَ  َمُ َ   3٥33 مسل  صحيح((  نِفَُق   ِمنْ  شو

 موردووە ئەوی نەبێو   ەتو ني و تُێو ُنەَ دی دڵيش  بەسەر وە نەکردبێ   غەزی  و بمرێ  کەسێ  َەر:  ویتە

 .  نيفُق بەشێ   لەسەر

 

 چووان ە جەنوو   بوو  ئيمُنوودیر لەگەڵ بێوو  دیربەشوو دووڕوو دروسووتە کە گەيەڵووبە ئووُيەتە ئەم //شەشووەم سوووودی

 .  نەبن کەمێ  ر گە مە نُکە  شەڕ بن ئێاەش لەگەڵ دووڕووەکُ  ئەگەر دەفەرماوێ 

 

 بێو   دیربەشو دووڕووش ئوێمە لەشوەڕ  دروسوتە ئُيُ: ))  دەفەرماوێ  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) عثيمين یبن

  ؟ دووڕوو  باینين ئێمە ئەگەر

 لە زيوُترە ئوێمە بو  زيُنيوُ  چوان ە جەنو   بو  خ موُ  َوُوەڵ  بە نوُي ەين و لەگەڵيوُ  نوُبين دیربەشو : دەڵێین

(.حُڵ  بەگاێرە  دەکە  ڕووکەش بە حاک  ویيە ئەسڵ ئەوی نُزینين حُڵ  ئێمە دووڕووێ  بەاڵم   ساوديُ 
٢
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  : ھەیە وتە دوو زانایا  لەنێوا  ھەیە جیاوازی جەنگ کاتی ئیماندار بۆ کافر ھاوکاری و یارمەتی بە سەبارەت

 

  خو   پُڵپشوت  ب ەيوتە کوُفر يوُ  ب ەي  کُفرەکُ  لە يُرمەت  دیوی  نييە دروس  دەڵێن زینُ َەندێ : یەکەم

 : گەڵبە   ئەحمەدە و مُل  وتە  ئەمە کە  کُفرەکُ  دژ  کرد  شەڕ ب 

 کە و  پيووُوێ   بە (بێوو  لووێ خووای  سووەّلم ) پێغەمووُەر:  دەفەرماوێوو  (بێوو  ڕیز  لێوو  خووای) عُئشووە( 1) 

 نوووُکەيەە ماشوووري  بگەڕێوواە: ))  ب وووُ  جەنووو  دیر شووبە ئەوە  بووو  کەو  مُنُ ڵماسووو شوواێن بەدر ڕ ژ 

 ( 1٨1٧) مسل  رویە. ((  خ مُ  ب  يُرمەتيدەر

 .  خيُنە  و کرد  فێڵ لە نين ئەمين کُفرەکُ  چان ە (٢) 
 

:دووەم بو  خو   پُڵپشوت  ب ەيوتە کوُفر يوُ  ب ەيو  کوُفر لە يوُرمەت  دیوی  دروستە دەڵێن تر زینُ  َەندێ  

 ئەمە کە  َەبێو  يوُرمەت  بە پێايسوتييُ  مُنُ ڵماسو و بێو  ئەموين کوُفرەکە ئەگەر  کُفرەکُ  دژ  کرد ڕشە

 :  گەڵبە   بُزە یبن و ئەحمەد وتەکُن  لە وتەيەکە و شُفع  و حەنيفە ئەبا وتە 

 بە دیوە خەبەر  (بێووو  لوووێ خوووای  سوووەّلم ) پێغەموووُەر( ٤٢۹٢) دیودە ئەبوووا رویە َوووُتاوە فەرمووواودە( 1)

 .  دروستە کە گەيەڵبە  نەکردووە ئەمە  زەم   کُفرەکُ  دژ  مُنُ ڵماس و ڕ م يەکگرتە 

 لە شو  چەنودين پێايسوت  کوُت  کە  دروسوتە بون متموُنە جێگوُ  و َەبێو  پێ پێايستيُ  مُنُ ڵماس ئەگەر (٢)

 .  نەبێ  پێ  پێايستييُ  کە حُلەتەيە ئەو بُس  عُئيشە فەرماودە  وە  پێدریوە ڕێگە شەرعدی
 

 لەبەر (بێو  لوێ خوای  سوەّلم ) پێغەموُەر لەوینەيە: ))  دەفەرماوێو  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) شُفع  ئيمُم

 يوُ  بێو  مُ ڵماسو َەبێو  ئەوە  ئامێد  جەن  ب  مُنُ ڵماس لەگەڵ نەبێ  دیرشبە کە کردبێتەوە ڕەت  ئەوە

 وە  کورد  جەنو  بو  ب وُتەوە ڕەتو  و ب وُ  ڕێگور  َەيە بو   ئيموُم ئەمە لەسوەر  بێ  مُ ڵماس ئەوە  ب 

. (( بدی  پێ  ئيانيش  َەيە ب  
1
  

 

 لوێ خوای سەّلم ) پێغەمُەر ئُيُ:  بڵێ  يەکێ  ئەگەر: ))  دەفەرماوێ  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) عثيمين یبن

  ؟ درعەکُ  وەرگرتە  لێ بە نەکرد أميە  بن صفای  لە يُرمەت  دیوی  (بێ 
 

 نەفو  بێ  لێ خای  سەّلم  پێغەمُەر ئەوە    مُڵ بە کرد لێ  يُرمەت  دیوی  ئەمەيُ  بەاڵم   بەلێ : دەڵێین

 ئەوی نەفوو  بە خ مووُ  دەر  يووُرمەت  ب ەيووەە ئووێمە ئەگەر چووان ە  نەفوو  بە کووردنە يووُرمەت  دیوی  کووردووە

 جەنوو  نەک دەکووُ  جەنوو  يووُ    جەنوو  نهێەييەکووُن  بەسووەر دەبێوو  دەسوو  بووُاڵ و  خيووُنەت  لە نووين ئەمووين

 ئەوینە  چووان ە  دروسووتە و نيوويە تێوودی َيچوو  مووُڵ بە کوورد  يووُرمەت  دیوی  بە سووەبُرە   ئُزیيووُنە کردنێ وو 

 .  نييە فەرماودە پێچەوینە  و نييە ئێمە لەسەر زيُ  َيچ   باو  مُ ڵماس بەکُرَێەُ درعيُ 

 ترسوەُکترين لە نەکورد ماشوري ێ   لە يُرمەت  دیوی  بێ  لێ خای  سەّلم  پێغەمُەر ئە :  بلێ  يەکێ  ئەگەر

 یلودي  بەو  لە أريق  بن عُدهللا:  دەڵێن پێ    نيشُندەر ڕێ بە کرد ئەو  پێغەمُەر   باو کرد  َيجرە  کە مەوقف

  ؟ باو ماشري  وە   باو
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 لە کُفرەکوووُ  لە کووورد  يوووُرمەت  دیوی  لەنێوووای  َەيە جيوووُویز   َەيە وتەيەک شووواێەێ  َەمووواو بووو :  وەاڵم

 دەدرێوتەوە وەاڵم يوُ   ئەمُنە َُوشێاە  تر  شت  و پيشُندی  ڕێگُ ب  کرد  يُرمەت  دیوی  و جەن  حُلەت 

 بو  يوُ   وەرگور  بيروڕیيەکوُن  لە سواودمُ  و خيوُنەت  لە بواوين ئەموين کُتێو  َەر ئێمە  تر وەاڵمێ   بە

 لە ئەمە  واڵبە  عويلە  دەور  بە دەسواڕێتەوە حواکم  چوان ە  دروسوتە و نيويە تێودی َيچو  ئەوی   شوەڕکرد 

   دەکورد خيوُنەت  گەورەتورين ب وُ  خيُنە  ستُُيو ئەگەر ( أريق  بن عُدهللا) چان ە  بێ  ناي تر َەماوی 

 کُتە لەو   بدی  پێ وشتريُن  سەد دوو  بگرێ  ب ر ئەبا و پێغەمُەر کەسێ  َەر باوەُندیيُ قاڕەيش چان ە

 .  باو گەورە شتێ  

 و مصولەحە  ئەگەر بەاڵم   جەنو  ب  ماشري ەکُ  لە ب ەي  يُرمەت  دیوی  نُبێ   بێ  ديُر من ب  ئەوە 

 ان ەچووو   نيووويە تێووودی َيچووو  و دروسوووتە ئەوی  خيُنەتيوووُ  و غەدر لە بووواو  ئەموووين لەگەڵ َەبێووو  سووواودێ 

 دیوی    نەبووواون  و بووواون  بە عووويلە  بەدەور  دەسووواوڕێتەوە حووواک  چوووان ە   زيوووُنە بوووێ صووولەحەتێ   ەمووو

(( نەبێ  تێدی ئەمە  و مەصلەحەت  ئەگەر   کرێ بێ يُ  بێ  بەکرێ چ جُ  حەڕیمە کُفر لە کرد  يُرمەت 
1
  

 دژ  يوُ  بێو  کُفرەکوُ  دژ  چ جوُ   کورد  جەنو  ب  کُفر لە ب ەي  يُرمەت  دیوی  دروستە دەڵێن زینُيُ 

 .  خيُنەتيُ  لە باو  ئەمين و َەباو ساود  ئەگەر   کُر درێژ  دەس  ماسلمُنێ  

 

 :  وەاڵم ەیــوختــپ
 

  خيُنەتيوُ  لە نەبون ئەموين يوُ  نەبێو  پوێ پێايسوتيُ  مُنُ ڵماس ئەگەر کُفرەکُ  لە کرد  يُرمەت  دیوی  (1)

 .  حەڕیمە و نييە دروس  حُلەتە لەم

 .  دروستە مُڵ بە کُفرەکُ  لە کرد  يُرمەت  دیوی  (٢) 

 لەم   خيُنەتيوُ  لە بون ئەموين و َەبێو  پوێ پێايستيُ  مُ ڵماس ئەگەر کُفرەکُ  لە کرد  يُرمەت  دیوی  (٣) 

 .  دروستە حُلەتە
 

  نيفوُق بە بودەي  بەسوەر حواکم  يەکسوەر نوُتاین   نەکوُ  جەنو  دیر شبە کەسێ  َەر //شەشەم سوودی

 سويفەتێ   تاوشو  کەسوێ  َەر ماڵبە   دووڕووەکوُنە سويفەت  جيهوُد بو  دویکەوتون و نەبواو  دیرشوبە ڕیسوتە

 .  بچاوک و گەورە ج رە دوو نيفُق چان ە   نيفُق بە بدەي  بەسەر حاکم  نُتاین  باو دووڕوو

   َەڵەەخەلتێو  بُنگخایزی  و َەرزەکُری  قسە  بە و ب ُتەوە بير ژيرینە جيهُد بُبەت  لە دەبێ  مُ ڵماس وە

 لەم بەز ر  و َەيە مەرجوو  کوورد  جيهووُد چووان ە  نەکەوێوو  شوواێە  کووردەوە بەرز ئووُاڵيەک  کەسووێ  َەر

 نييە لەّليُ  گرتن ئُریم مُ ڵماس َەرزەکُر  چەندين بەدیخەوە.  دیدەنرێ  مُنُ ڵماس ب  دیو و تەڵ سەردەمە

 مُنُ ڵماسوو  ب ووُ  زيووُ  و سوواود تەمُشووُ  ئەوە  بووێ  دەکووُ  کوواێرینە بە جيهووُد و دەکووُ  کووُفر مُ ڵماسوو و

 .  زيُترە زيُن  و ّلویزييە کُفرەکُ  چەک  بە بەرویرد بێ  َەشيُ  ئەگەر يُ  نييە چەکيُ  و ّلویز 
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 شوەڕ بو چ : بلێو  ئێسوتُ يەکێو  ئەگەر ئەمە لەسوەر: ))  دەفەرماوێو  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) عثيمين یبن

  ؟ نەکەين سيلح لە کەوتاو پێش کُفرەکُن  وّلت  لەگەڵ

 چەکە ئەو  بووواو ئەوی  دەسوووت  لە سوووەردەمێ  ئوووێمەيە دەسوووت  لە چەکە  ئەو  تاینوووُ نەبووواون  لەبەر: ماڵوە

 لەبەر! ؟ب رێوو  ئەموُنە لەگەڵ شووەڕ دەکرێو   صوُرو  بەریمووُەر چەق يەکوُنن وەک ئەوی  چەکو  بە بەریورد

(.....  ب ەين وّلتُنە ئەم لەگەڵ شەڕ ئێمە لەسەر ویجُە: بلێ  يەکێ  يە سُويل ُيەت  و يە ئەحمەق  لە ئەوە
1
  

 

 نەف  جيهُد :  پلەيە چایر جيهُد ئەوە زینری ئەمە ئەگەر: ))  دەفەرماوێ  (بێ  لێ خای  ڕەحمەت ) قي  یبن

 . دووڕووەکُ  جيهُد  و کُفرەکُ  جيهُد  و شەيتُ  جيهُد  و

 

 :  پلەیە چوار نەفسیش جیھادی
 

  بە نهُ توە د  نَُێتە خ ش  و سەرکەوتن کە يە  حەق  ئەو و َيدیيە  باون  فێر لەسەر ب ُ  جيهُد: یەکەم

 .  دەبێ  ڕيسای و بەدبەخ  دونيُ َەردوو لە بڕوی  دەست  لە کُتێ  َەر  نەبێ  ئەمە
 

  چوو  ئەگەر بێوو  بوواو  فێوور تەنهووُ ئەگەر   بوواو  فێوور دوی  کوورد  پووێ کووردەوە لەسووەر ب ووُ  جيهووُد: دووەم

 .  نييە ب   ساود  نەبێ  ب   زيُنيش 
 

  نووُ ئەگەر   نُزینێوو  ئەوە  ب ووُ  فێوور کەسووە ئەو  بوو    خەل وو  کردنوو بووُنگەویز  بوو  ب ووُ  جيهووُد:سووێیەم

 زینسووتەکە    دەشووُرنەوە زینسوو  و َيوودیيە  لە دیيُەزینوودووە کە گەورە خووای  ئُيەتەکووُن  کە دەبێوو  لەوینە

 .  نُکُ  ڕزگُر  خای سای  لە و نُبێ  ب   ساود 
 

  ئەم تەحەمووال    خەلوو  ئووُزیر  و بووُنگەویز  ئووُزیر  لەسووەر گوورتن ئووُریم لەسووەر ب ووُ  جيهووُد: چوووارەم

 .  ب ُ  شتُنە َەماو
 

 ئەوە لەسوەر دەنگون يەک َەماويُ  پێشيەەکُ    ڕەبُنييەکُنە زینُيە لە ئەوی کرد تەویو پلنە  چایر ئەم ئەگەر

 فێور خەلو  و دەکوُ  پوێ کوردەوە  و دەزینێو  حەق َەتوُ ر گوە مە ڕەبوُن  بلێو  پێو  نيويە ئەوە شويُو  زینُ کە

 . کرد  بُنگەویز  ئُزیر  لەسەر دەگرێ  ئُریم و دەکُ 
 

 :  پلەیە دوو شەیتا  جیھادی
 

  .  ئيمُ  گامُن  لە دەَێەێ  بەندە ب  شەيتُ  کە ب ُ  گامُنُنە ئەو ّلدین  جيهُد : یەکەم
 

  .  وەسایس و خریپ شت  لە دەيهێەێ  مر ڤ ب  شەيتُنە کە ب ُ  ويستُنە ئەو ّلدین  جيهُد : دووەم
 

 موەه  وجعلەوُ: "  دەفەرماوێو  گەورە خوای    گورتەە ئُریم دوی  دووەم جيهُد  و يەقيەە دوی  يەکەم جيهُد 

 پێشوەویيەت  دیوە خەبەر  گەورە خوای    ٢٤/یلسوجدة((  ياقەوا  بآيُتەوُ وكوُنای صوُروی لمُ بتمرنُ يهدو  أئمة

 و گاموُ  يەقين وە   ّلدەدی  خریپەکُ  ويستە و شەَەوی  ئُریم    گرتن ئُریم و يەقين بە دێ  بەدەس  دين

 .  ّلدەدی  شابهەکُ 
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 :  پلە  چوار دووڕووەکا  و کافر جیھادی

 

 .  نەف  و مُ  و زمُ  و دڵ*
 

 .  زمُ  بە  ترە تُيُە  دووڕووەکُ  جيهُد  وە   دەس  بە  ترە تُيُە  کُفرەکُ  جيهُد 
 

 :  پلەیە سێ خراپە و بیدعە و زولم جیھادی بەالم

. (( دڵ بە نەيتاین  ئەگەر   دەکُ  بەزمُ  نەيتاین  ئەگەر   دەکرێ  دەس  بە جُر يەکەم
1
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