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  األحزاب رەتسو تەفسیری

 ( ٦) وانـــــــــــــــــــــەی

 

نُُكمْ  َءابَآَءهُمْ  تَْعلَُمٓواْ  لَمْ  فَإِنۚ   ٱّلَلِ  ِعندَ  أَْقَسطُ  هُوَ  ِلَءابَآئِِهمْ  ٱْدُعوهُمْ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ينِ  فِى فَإِْخَوَٰ  ٱلدِّ

لِیُكمْ  ِكن بِەِۦ أَْخطَأْتُم فِیَمآ  ُجنَاح   َعلَْیُكمْ  َولَْیسَ ۚ   َوَمَوَٰ  [  ٥:  األحزاب(( ]  َرِحیًما َغفُوًرا ٱّلَلُ  َوَكانَ ۚ   قُلُوبُُكمْ  تََعَمَدتْ  َما َولََٰ

 

 بلێن بەلکو ، محمد کوڕی زەيدی مەلێن"  بەرن نێويان و بکەن بانگیان خۆيانەوە باوکی بەناوی هەر)) :  واتە

 نەدەزانی باوکیشتان اوین ئەگەر خۆ ، دادگەرانەيە و دپەسەن ئەوە هەر خوا الی چونکە"  حارثە یڕکو زەيدی

 و خۆشەويست وە ، بن موسلمان ئەگەر تاننتدۆس و ئايینی ىبرا ئەوا ، بکەن بانگ باوکیانەوە بەناوی هەتا

 پێغەمبەر بەدوای بۆيە ، مەوالم کەسی فالنە:  بلێن دەبێ کۆياليەتی لە ئازادبوونی پاش:  واتە"  مەوالتانن

 بانگتان جارێکیش بەهەلەش ئەگەر خۆ"  ئێمەی مەوالی و برا بۆ:  دەگوت زەيدی بە (بێت لێ خوای سەالمی)

 کە لەوەدايە گوناح کوڵبە ، دا يەهەڵە لەو ێناگات گوناهتان و قەيناکا هیچ ئەوا ، ڕاهاتبێ وا زمانتان ، کردبێت

 و پۆشە گوناح هەمیشە خواش ، باوکیان بەغەيری بەرن ناويان و بکەن کارە ئەو ئەنقەست بە بەدڵەوە ئەگەر

  ((. دلۆڤانە

 

 لێی میراتیشی وە و خۆی پاڵ دەيدا تر كەسێکی مناڵی بە  ەبواي سەرسام يەکێک ئەگەر نەزانین سەردەمی لە

 .  کرد حەڕام کردنی مناڵ بە ،هات ئیسالم ماڵبە ، وەردەگرت

 

 دابەزی ئەمەيان کە دەنگن يەک تەفسیر زانايانی هەموو: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی)  قرطبی

 زەيدی بە نەدەکرد بانگمان ئێمە:  دەفەرمووێت عومەر ابن لە کراوە نقل ، حارثە کوڕی زەيدی بە سەبارەت

..... " (( ِلَءابَآئِِهمْ  ٱْدُعوهُمْ "  دابەزی ئايەت هەتا ،نەبێت محمد کوڕی زەيدی بە ئیال حارثە کوڕی
1
  

 

،  کردووە ئیسالم پێش ئەوەی نەسخی کردنە فەرمان ئەم: )) "  دەفەرمووێت ( بێت لێ خوای ڕەحمەتی) کثیر ابن

 خوای ، بوو بانگەشە وتە تەنها دەکران بانگ شێوە بەم ئەوانەی ، بێگانە پیاوی پاڵ بدەيتە مناڵ بوو دروست کە

 .....  ، دادپەروەرترە و باشترە ئەمەيان کە ، خۆيان ڕاستەقینەی باوکی بۆ بگەڕێننەوە کرد فەرمانی گەورە

 ، ەمانەل بێجگە و مەحرەم و خەلوەت لە ، ڕووێکەوە هەموو لە منالەکان مامەلەی وەک دەکرد لەگەڵ مامەلەيان وە

 خۆمان مناڵی بە سالم ئێمە ، خوا نێردراوی ئەی:  وتی حوزەيفە باوکی خێزانی سوهەيل کچی سەهلەی ئەوە لەبەر

 چووتە شتێک دەکەم هەست من ، المان دێتە سالم وە ، دابەزاندووە ئەوەی دايبەزاند گەورە خوای ، دەکەين بانگ

 " . دەبێت حەڕام لەسەرت بدە پێ شیری: "  دەفەرمووێت بێت لێ خوای سەالمی پێغەمبەر ، حوزەيفە باوکی دڵی
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 ٥٥ الپەڕە 1٧ج القران ألحکام الجامع(  
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 ، کردووە بانگ خۆت کوڕی بە کە بکەی مارە کەسە ئەو خێزانی درا ڕێگە وە ، بوو نەسخ حوکمە ئەم ئەوە لەبەر

 بوو حارثە کوڕی زەيدی خێزانی پێشتر کە،  کرد مارە جەحشی کچی زەينەبی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر

، )) .....
1
  

 

 ابی مەوالی سالم خوا نێردراوی ئەی:  وتی سوهەيل کچی سهلەی:  دەفەرمووێت عائشە فەرموودەی بە سەبارەت

 یڵد چووبێتە شتێک دەکەم هەست من ، بووە بالغ واتە پێگەيشتووە هەروەها ، ەوەڵما لە ئێمەيە گەل لە حذيفە

 وه ، دەبی حەڕام لێی تۆ بدە پێ شیری: ))  فەرمووی بێت لێ خوای سەالمی پیغەمبەر  ، حذيفە ابی پیاوەکەم

 دڵی لە ئەوەی وە ، دا پێ شیرم من:  وتی گەڕاوە((  نامێنێت ئەويش بووە دروست دا پیاوەکەت دلی لە ئەوەی

.نەما ئەويش هەبوو پیاوەکەم
2
  

 

  مسلم....((  ، ڕيشە خاوەن بووە گەورە حذيفة ابی مەوالی: ))  دەلێت سەهلە هاتووە وايەتير

 

 :  دەلێن زانايان ، گەنجە بەو داوە شیری چۆن کە نەکردووە ئەوە بۆ ئاماژەی فەرموودەيە لەم

 

 .  خواردبێتەوە گەنجەکەش کردبێت قاپێک لەناو شیری لەوانەيە( 1)
 

 . دروستە بوون پێويست حالەتی چونکە ، ژنەکە لە خواردبێتەوە شیری ڕاستەوخۆ لەوانەشە( 2)

 

 :  هەیە وتە دوو فەرموودەیە بەم سەبارەت 

 کە ، دەبێت جێگیر مناڵ بۆ چۆن هەروەک دەبێت جێگیر بالغ کەسێکی خواردنی شیر دەلێن زانا هەندێک : یەکەم

 . حزمە ابن ، داود ، عطاء ، عائشە وتەی ئەمە

 
 

 دانەوەی لێک بۆ هەيە جیاوازی وە ، نابێت جێگیر بالغ کەسێکی خواردنی شیر دەلێن زانايان زۆربەی : دووەم

 : فەرموودەيە ئەم

 

 . حذيفة ابی مەوالی سالم بە تايبەتە فەرموودەيە ئەم دەلێن زانا هەندێک( 1)

 

(( خاصة حذيفة ٲبی مولی سالم فی - ٲعلم وەللا - اهذ: ))  (دەفەرمووێت بێت لێ خوای رەحمەتی)  شافعی ئیمام
3
 ، 

 . حذيفة ابی مەوالی سالم بە تايبەتە زاناترە خوا ئەمەيان:  واتە
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 1٩٠ ــ 1٨٩ الپەڕە،  ٦ج ، العظیم القران تفسیر(  
2

 ( .1٤٥3) مسلم رواە(  
 ٧٩ الپەڕە،  ٦ج ،االم(  3



3 
 

 .  نسوخە ەم سالم ئەوەی دەلێن زانا هەندێک(  2)

 

 کە ، ڕووبدات حالەت هەمان سالم وەک تری کەسێکی هەر و سالم بە تايبەتە حوکمە ئەم دەلێن زانا هەندێک( 3)

 .  عثیمینە ابن ، شوکانی ، قیم ابن ، تیمییە ابن وتەی ئەمە

 

 :  ئەگەر شیری مناڵی دەبێتە کەسەکە و شیری دایکی دەبێتە ژن کاتە ئەو ،ژن خواردنی شیر

 

 . بکات نخوارد بە دەست ئەوەی پێش بێت مناڵەکە ژيانی سەرەتايی ساڵی دوو لە خواردنەکە شیر( 1)

 

 . ژنە لەو بخواتەوە شیر تێر(  ژەم پێنج واتە)  جار پێنج مناڵەکە(  2)

 

 ئەوەی  ، نییە کاريگەری گەورە کەسی خواردنی شیر: ))  دەفەرمووێت  (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثمین ابن

  جار پێنج دەبێت وە و خواردن پێش ژيانی سەرەتای يەکەمی سالی دوو لە خواردنەيە شیر ئەو هەبێت کاريگەری

 منالی نابێتە بخواتەوە خۆی خێزانی شیری يەکێک ئەگەر کەواتە ، بخواتەوە لێ شیری تێر(  ژەم پێنج واتە) 

(( خۆی خێزانی شیری
1
  

 

 جێگیر بالغ کەسێکی خواردنی شیر سێیەمە وتەی ڕاست وتەی وە ، زانايانە زۆربەی وتەی ڕاست وتەی دەلێین

 شیر کاتە لەو هەبێت عوزری کە سالم وەک تری کەسێکی هەر و سالم بە تايبەتە فەرموودەيە ئەم وە ،نابێت

 . بێت بوو بالغیش کەسەکە ئەگەر ،دەخواتەوە لێی کە ژنە ئەو شیری منالی دەبێتە و دەخواتەوە

 

 :  ئــــایــــەتــــە ئـــەم ســــــوودەکـــانــــی

 

         :  دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە ، تر کەسانی نەک باوکی پاڵ بدرێتە مرۆڤ واجبە // یەکەم سوودی

     وشە بە باوکیان پاڵ بدەنە واتە ، بکەن بانگی باوکیان بەناوی و باوکیان پاڵ بدەنە:  واتە((  ِلَءابَآئِِهمْ  ٱْدُعوهُمْ )) 

 .  حەقیقەت و"  دەربڕين" 

 

 :  جۆرە دوو باوک لە بێجگە پاڵ دانە مناڵ // دووەم سوودی

 

 .  فالن کوڕی فالنی:  وەک"  دەربڕين"  وتە بە باوك پاڵ دانە//  يەکەم

 

 .  بووە دايک لە پشتی لە کە ڕاستەقینەيە باوکی هی مناڵ وابێت باوەڕت ، حەقیقەت بە باوك پاڵ دانە//  دووەم

 

 

 

                                                             
 33٨ الپەڕە 3ج اسالمیة فتاوی(  1



4 
 

 : حالەتانەن سێ ئەم باوک لە بێجگە پاڵ دانە مناڵ دەلێن زانایان

 

 دروست ئەمەيان حەقیقەت و"  دەربڕين"  وتە بە بکات باوک لە بێجگە بۆ بانگەوازی کەسێک // یەکەم حالەتی

 و بکات باوکی لە بێجگە بۆ بانگەوازی ئەگەر داناوە کوفری بە (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر کوڵبە ،نییە

 . بزانێت

 

 مناڵی ئەحکامەکانی"  دەربڕين"  وتە بە بەس بکات باوک لە بێجگە بۆ بانگەوازی ئەگەر // دووەم حالەتی

 .  گەورەيە خوای فەرمانی پێچەوانەی ئەمە دەلێین و نابێت بەجێ جێ لەسەری

 

 کە ناداتەوە ئەوە ئەحکامەکانی لە ئاوڕی وە بوو بەناوبانگ تر کەسێکی مناڵی بە کەسێک ئەگەر // سێیەم حالەتی

 .  دروستە ئەمە دەلێن ، کوڕيەتی

 

 بەردەوام ، بووە بەناوبانگ بەوە منالی بە کراوە بەلکو نییە باوکی ئەسوەد ، ئەسوەد کوڕی میقدادی : نموونە

 بەوە هەر هاوەڵە ئەم کردۆتەوە پووچ كردنی بەمناڵ کە ئايەتە ئەم دابەزينی دوای هەتا ناوە ئەم لەسەر بووە

 .  ماوە"  دەربڕين"  وتە تەنها بەلکو و الچوو لەسەری کردن بەمناڵ ئەحکامەکانی چونکە ، بووە بەناوبانگ

 

 .  بکەیت بانگ باوکی ناوی بە وایە باشتر نییە تێدا گومانی بەالم

 

 و سۆز وەک کوڕم ئەی يان کوڕەکەم ئەی دەلێت بچووک بە گەورە هەروەک: ))  دەفەرمووێت الزحیلى وهبة

 خۆ دەرگای گرتنی وەک نییە باش کە داوە فەتوايان زانايان بەالم ، نییە حەڕام ئەمە بێت ديار ئەوەی ڕەحم

. (( کافرەکان بە چوواندن
1
  

 

 .  دەکرێت بانگ مەوال بە يان دەکرێت بانگ ئايینی برای بە ئەوە نەبێت باوکی کەسێک هەر // سێیەم سوودی

 

 عند أقسط هو: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە ، باشترن هەندێکیان لە کردەوە هەندێک // چوارەم سوودی

 (( .  ەللا

 

 ناکرێت حساب"  کردن مناڵ بە"  (تبنی) بە سەرەوە بەرەو باپیر ناوی بە خەلک کردنی بانگ // پێنجەم سوودی

 :  چونکە ،

 

(( عبدالمطلب ابن أنا: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر( 1)
2
  

 

                                                             
 2٦1 الپەڕە، 11ج ،المنیر تفسیر ( 1
 ( .1٧٧٦) مسلم و ،(2٨٦٤) البخاری أخرجە(  2
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 بانگیان سەرەوە بەرەو باپیر و باوک بەناوی کە ئەوەيە پێی مەبەست ،کردووە باسی کۆ بە باوکەکان:  آباء( 2)

 .  تر کەسانی بەناوی نەک بکەن

 

 ئايەتە لەم کۆ بە مەبەست ، أب تاکەکەی کۆيە:  آباء: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثیمین ابن

 هەموو دانەپاڵ باوک بە مەبەست يان زۆرن خەلک چونکە ؟ دەکەن بانگی کەسانەی ئەو گوێرەی بە ئەوەيە

  ؟ دەگرێتەوە هەردووکیان يان ، شێوەيە بەم و باپیری باوکی و باپیری و باوکی پاڵ دەدرێتە ، کەسێکە

 

 پێغەمبەر ، فالن کوڕی فالنی:  دەوترێت باوکی پاڵ دەدرێتە مرۆڤ دەگرێتەوە هەردووکیان ئايەتە ئەم / وەالم

 عبدالمطلب ابن أنا: ))  دەفەرمووێت بەلکو ، عبدالمطلبە کوڕی ی عبدەللا کوڕی محمدی (بێت لێ خوای سەالمی)

 ، دەگرێتەوە هەردووکیان بە کردووە یباس کۆ بە ئاياتەکە بێت ديار من بۆ ئەوەی ، عبدالمطلبم کوڕی من:  واتە(( 

 وە نزيکەکەيە باوک باوکەکان چونکە ، باوکەکان گوێرەی بە کۆيە وە و خەلک تاکەکانی گوێرەی بە کۆيە :واتە

. (( هەيە سەرەوەش بەرەوە و باپیر سەرووی
1
  

 

 چونکە ، باوکی لە بێجگە پاڵ دەداتە مناڵ بەهەڵە کە کەسەی ئەو لەسەر تاوان کردنی نەفی // شەشەم سوودی

ِكن بِەِۦ أَْخطَأْتُم فِیَمآ  ُجنَاح   َعلَْیُكمْ  َولَْیسَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  ۚ  (( قُلُوبُُكمْ  تََعَمَدتْ  َما َولََٰ

 

 بە ئەگەر باوکی لە بێجگە پاڵ بداتە کەسێک مرۆڤ ئەگەر: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) قرطبی

 گەورە خوای وتەی لەبەر ، نییە لەسەر تاوانی ئەوا ، مەبەست بێ دەربچێت زمانی لەسەر ، بێت هەڵە

ۚ  " (( قُلُوبُُكمْ  تََعَمَدتْ  َما ِكنَولََٰ  بِەِۦ أَْخطَأْتُم فِیَمآ  ُجنَاح   َعلَْیُكمْ  َولَْیسَ : "  دەفەرمووێت
2
  

 

 گەورە خوای چونکە ، دەکرێت حساب لەسەری دڵ بە و وەستاون دڵ لەسەر ئەحکامەکان // حەوتەم سوودی

ِكن: ))  دەفەرمووێت  ۚ  ((  قُلُوبُُكمْ  تََعَمَدتْ  َما َولََٰ

 

 .  رحیم و غفور:  گەورە خوای بۆ ناوە دوو ئەم کردنی جێگیر // هەشتەم سوودی

 

ِكن: ))  "  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) قرطبی  بەوەی لەسەرە تاوانتان واتەۚ  "  قُلُوبُُكمْ  تََعَمَدتْ  َما َولََٰ

 ەللا وکان: "  دەفەرمووێت ئەمە دوای ئەوە لەبەر ، زاناترە خواش ، بکەن کارە ئەوە ئەنقەست بە و دڵەوە بە

 هەڵە بە لەسەر تاوان الدانی بە يە يیبەزە وە ، دەلێت وا ئەنقەست بە ئەوەی بۆ لێیبوردەيە واتە"  رحیما غفورا

. (( باوک لە بێجگە پاڵ دانە مناڵ
3
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 ٤٧ - ٤٦ الپەڕە ،األحزاب سورة تفسیر(  
2

 ٥٨ الپەڕە،  1٧ ج ،القران ألحکام الجامع(  
3

 ٥٨ الپەڕە ،1٧ج ،القران ألحکام الجامع(  


