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  )األحزاب( سۆرەت تەفسیری

 ( ٩) وانـــــــــــــــــــەی

 

ِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  ِريًحا َعلَْيِهمْ  فَأَْرَسْلنَا ُجنُود   َجاَءْتُكمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  ّللاَّ

ُ  َوَكانَ  تََرْوهَا لَمْ  َوُجنُوًدا  [.9: األحزاب](﴾  بَِصيًرا تَْعَملُونَ  بَِما ّللاَّ
 

 کە دەمە ئەو ،بەسەرتانەوە بکەنەوە خوا بەخششی و نيعمەت يادی هێناوە ئيمانتان ئەوانەی ئەی) :  واتە

 بايەکی ترساناکەدا زۆر کاتە لەو ئێمەش ئەوسا"  خەندەق ڕۆژی لە واتە"  سەرتان هاتە گەورە لەشکرێکی

 هەموو خوا نەتانديتن، ئێوە کە فريشتە سەربازی کۆمەلێ لەگەڵ هاوڕێ ، سەريان ناردە ساردمان و توند زۆر

  (. ئەدەن ئەنجامی ئێوە کردەوانەی و کار بەو بينايە کات

 

 ئايەتە لەم"  جنود" وشەی ،"  ُجنُود   َجاَءْتُكمْ  إِذْ : )) "   دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 هاتە زۆر و گەورە لەشکرێکی کاتێک ، يە زۆری و یيگەورە پێی مەبەست ماڵبە ، (رەيەيک ەن)  ناسراوه نە

 بۆ گرت يەکيان کۆمەلێک چەند کە ،بوون جولەکەکان و موشريک لە کۆمەلێک لەشکرە ئەم ، سەرتان

. (( شەوال مانگی لە بوو هيجری پێنجەمی ساڵی لە کە ، مانانڵموس و پێغەمبەر دژی شەڕکردن
1
  

 

 ئەمە کە ،بوو هيجری پێنجەمی ساڵی لە جەنگە ئەم: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) کثير ابن

. (( بەناوبانگە و ڕاست وتەی
2
  

 

 کاتێک جا ، کرابوون ئامادە جەنگاوەر هەزار 12  جوولەکەدا و عەرەب تيرەکانی لەناو دا خەندەق ڕۆژی لە

 کرد هاوەاڵن لەگەڵ مەشورەتی خێرا ئەويش ، (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر گەيشتە باسە و دەنگ ئەو

 فارسەکان پالنی و نەخشە لەسەر شارەزای کە (فارسی سەلمانی) بۆچوونی ڕاو لەسەر جا ، باشە بکەن چی

 مانڵموس سەربازی هەزار سێ ئەوا ، لێدا دا لەنێوانيان چاڵێکيان و دروستکرد سەربازگەيەکان ، هەبوو

 لێ تێکشکانيان ترسی مانەکانڵموس ، وەستان کەسەيە هەزار دوانزدە لەشکرە ئەو ڕووبەڕووی و کۆبوويەوە

  .دەکرد جەنگەکە و خۆيان ئەنجامی بۆ حسابيان يەک و هەزار و نيشت

 

 

 

 

 

                                                             
 92 ــ 91 الپەڕە، األحزاب سورة تفسير(  1
 19٤ ، الپەڕە ٦ج کثير، ابن تفسير(  2



2 
 

 :  ئــــایــــــەتــــە ئــــەم ســـــــــوودەکانــــی
 

 لە بەرگرررری گەورە خررروای مەتە،مئرررو ئەم بەسرررەر گەورە خررروای منەتررری کرررردنەوەی ڕوون //یەکەم سووووودی

 .  بکەنەوە نيعمەتە لەو بير کردووە فەرمانی و کردووە ئيماندارانی

 ئەو ماڵبە ،کردەوەکان باشترين لە يەکێکە خوا یيگەورە و گەورە خوای نيعمەتەکانی لە بيرکردنەوە

 .  الوازن ئەمانە سالێک چەند کردەوەی لە باشترە بيرکردنەوە کە هاتوون فەرموودانەی
 

ُ  َرِضيَ  هَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  - ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ، َعْنەُ  ّللاَّ  ِعبَاَدةِ  ِمنْ  َخْير   َساَعة   فِْكَرةُ : )9َوَسلَّمَ  َعلَْيەِ  ّللاُ  َصلَّى) ّللاَّ

 ( .َسنَةً  ِستِّينَ 

 ". موضوع: "  وقال ،(173)" الضعيفة األحاديث سلسلة" في ّللا رحمە األلباني الشيخ أورده ، موضوع حديث وهذا
 

 .  ساڵ شەست عيبادەتی لە باشترە کەم ماوەيەکی کردنەوەی بير:  واتە

 

ْرَداءِ  أَبِي َعنْ  صحيح بسند( 117" )الشعب" في البيهقي روى - رُ : " "قَالَ  ـ عليە موقوفا ـ الدَّ  َخيْر   َساَعة   تَفَكُّ

 "  صحيح:  اإلسناد غريب" : صاعد ابن وقال ،عنە آخر طريق من( 9٤9" )الزهد" في المبارك ابن ورواه".  لَْيلَة   قِيَامِ  ِمنْ 

 

 .  نوێژ شەو لە باشترە ماوەيەک کردنەوەی بير:  واتە

 

  گەورە خوای یيگەورە و بکات جێگير و  پتەو دڵ و بکات زياد ئيمان کەئەوەیە بیرکردنەوە لە مەبەست* 

 .  ببێت زياد دا دڵی لە خۆشەويستی و بڕوێت دڵی لە

 

 لە باشترە لێکردنەوە بير بە کەمی خوێندنەوەيەکی: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) تيمييە ابن

. (( ئەمە لەسەر هاوەاڵن لە هەيە دەق کە ، لێکردنەوە بير بێ زۆری خوێندنەوەيەکی
1
  

 

 ،کرردن کرردەوە برۆ دەکرات بانرگ مررۆ  خێر لە کردنەوە بير:  دەفەرمووێت (بێت ڕازی لێی خوا) عباس ابن

 کرردەوەی لە باشرترە کردەوەکەی و الشە لە باشترە دڵ ،الشەيە کردەوەی عيبادەت ،دڵە کردەوەی فکرە چونکە

 .  الشە
 

 ئايەتە لەم ، يە ناخۆشی الدانی يان، خۆشە شتێکی هێنانی يان ،گەورە خوای نيعمەتەکانی//  دووەم سوودی

 .  بوو ناخۆشی و ترس الدانی
 

 ، ئيمانداران و پێغەمبەر بە بەرامبەر کافرەکان دوژمنايەتی و توندی کردنەوەی ڕوون//  سێیەم سوودی

 و ئيسالم دژايەتی بۆ ماڵبە نين يەک خۆيان لەنێوان کەچی ، ئيمانداران دژی گرت يەکيان هەموويان چونکە

 .  دەگرن يەک ئيمانداران
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 َعلَْيِهمْ  فَأَْرَسْلنَا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ،گەورە خوای توانای کردنەوەی ڕوون // چوارەم سوودی

 (( .  ِريًحا
 

 فَأَْرَسْلنَا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ، گەورەن خوای )جند( ى ربازی سە فريشتەکان // پێنجەم سوودی

 (( .  تََرْوهَا لَمْ  َوُجنُوًدا ِريًحا َعلَْيِهمْ 
 

 کە ، نفريشتەکان"  تََرْوهَا لَمْ  َوُجنُوًدا: )) "  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) ( البيان فتح) خاوەنی

 ناو بخەنە ترس ئەوەی بۆ نێردران  نفريشتەکا کوڵبە ، فريشتەکان نەکرد جەنگيان ،دەبوون فريشتە هەزار

. (( کۆمەڵەکان دڵی
1
  

 

 ِريًحا َعلَْيِهمْ  فَأَْرَسْلنَا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ،نابينێت فريشتە مرۆ  وايە ڵئەس //شەشەم سوودی

 (( . تََرْوهَا لَمْ  َوُجنُوًدا

 

دەلێن زانایان :  گەڵبە ، کراون دروست نور لە فريشتەکان تێدانييە گومانی 

 مسلم رواە......((  ،نور من المالئکة خلقت: )) قال (وسلم عليە ّللا صلی) ّللا رسول قال: قالت عائشة عن

 .  نور لە کراون دروست فريشتە:  واتە ، (299٦)
 

دەلێن زانایان  سرەالمی)  نەبێرت پێغەمربەر نها ترە خۆيران ڕاسرتی شرێوەی لەسرەر ببينێرت فريشتە ناتوانێت کەس 

 . (بێت لێ خوای

 

 مرۆڤەکان ،ەينوراني الشەی فريشتە ىئەوەلەبەر))  :دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) االشقر عمر

 نەبينيووە فريشتەی کەس ،ديتنی بۆ مرۆ  بە نەداوە توانايەی ئەو گەورە خوای ، بيانبينن بەچاو ناتوانن

 وەبيني جار دوو ی (جبريل) ، (بێت لێ خوای سەالمی) نەبێت پێغەمبەر نها تە خۆى ڕاستی شێوەی لەسەر

 دەتوانێت  مرۆ   هاتوون گەڵبە هەروەها ،کردووە دروست لەسەری گەورە خوای کە ىشێوە ئەو لەسەر

(( مرۆ  شێوەی لەسەری  ببينێت فريشتە
2
  

 

  (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر ،قورسە زۆر بينينيان و کردن قسە بۆمرۆڤ و فریشتە نێوان پەیوەندی

 کەواتە ، بينی جبريلی کاتێک ترسا و وبو زۆر ناخۆشيێکی تووشی ئەوەش ڵلەگە ،بووە مرۆ  باشترينی

 توانايەی ئەو گەورە خوای ،بووە بينينيان گرانی و تێگەيشتن لێک گرانی لەبەر فريشتە لە پێغەمبەر نەناردنی

 .  ڕاستيان شێوەی لەسەر بکات فريشتە یينبين بەرگەی کە مرۆ  بە نەداوە
 

 کردووە دروست نور لە فريشتەی گەورە خوای: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) تيمييە ابن

.....((نييە بينينی توانای مرۆ 
3
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  :  نەتانەڵحا سێ ئەم فريشتە بينينیدەلێن زانایان

 

 . ببينێت فريشتە لەخەودا مرۆ  دەگونجێت دەلێن ، خەودا لە فريشتە بينينی //یەکەم ەتیڵحا
 

 . هاتوون گەڵبە چەندين کە دروستە ئەمەشيان مرۆ  شێوەی سەر لە فريشتە بينينی //دووەم ەتیڵحا
 

 .  نايبينێت مرۆ  ئەمەيان ،خۆيان ڕاستی شێوەی لەسەر فريشتە بينينی //سێیەم ەتیڵحا

 

بەداخەوە مان (جبريل) يان جيهاد مەيدانی لە بينيووە فريشتەمان کە دەکەن ئەوە بانگەشەی مانڵموس چەند 

 بەدياری وێنە هەندێک ، کوفر تری والتانی و ئەمريکا والتی لە دەکرێت دروست ڤيديۆ چەندين يان بينی

 ، بێت کافر يان بێت مانڵموس چ جا دەکەن درۆ ئەمانە ،جبريلە يان فريشتەن ئەمانە بلێن ئەوەی بۆ دەخەن

 وە ،دەلێت (ّللا سبحان و کبير ەت) دەکات بەرز دەنگی دەبينێت ڤيديۆ کاتێک زمان بەستە مانیڵموس ئەوەيە کێشە

 .  بينی فريشتەم بوو زياد ئيمانم دەلێت
 

  فريشتە کەسێک ئەگەر دەلێن زانايان ، بينی جبريلمان يان بينی فريشتەمان ئێمەدەلێن سۆفی هەندێک یان

  مکائيلە يان جبريلە يان فريشتەيە ئەمە زانيت چۆن دەکەين لێ پرسياری ئێمە مرۆ  شێوە لەسەر ببينێت

 کاتێک فريشتەن کە وەانزانينەي (بێت لێ خوايان سەالمی) (لوط و ابراهيم) کاتێکدا لە! ؟ مرۆ  شێوەی لەسەر

 .  اليان هاتنە فريشتە

 

 دێت بەسەر مانڵحا هەندێک دەلێن فیۆس هەندێک: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) تيمييە ابن

 جوندييەکانی و شەيتانە عەرشی کوڵبە ئەمانە ، دەبينين فريشتە و دەبينين گەورە خوای عەرشی و دەبينين نور

 .....((  دەبينن شەيتان

 

  بڕاوە گەیڵبە هيچ دەلێين تر شتێکی هەر يان هەور پەلە وەک شتێکی يان بينی نورێکم منبلێت کەسێک هەر

 .  فريشتەيە ئەمە کە بيسەلمێنی بۆمان کە نەهاتوون
 

 و الشرررە کرررردەوەی و دڵ بە هەيە زانسررتی کە ، شرررتێک هەمررروو بە گەورە خرروای زانسرررتی //حەوتەم سوووودی

 . شتێک هەموو

 

 بە هەيە زانستی ، ناگات بەمە دروستکراوەکان زانستی کە شاراوە و بەرچاو شتی بە زانايە گەورە خوای

 و هەناسە و دەنگ و پيت و وشە و کردەوە و وتە و جوولە و ئەحوال لە دروستکراوەکان شتێکی هەموو

 پێی زانستی ئيال بەرنابێتەوە گەاڵيەک هيچ ، درەخت و دار گەاڵکانی ژمارەی و باران دلۆپەکانی ژمارەی

 و ئاژەڵ و مرۆ  و  ۆكەجن ژمارەی و فريشتەکان ژمارەی و دەزانێت زەوی و ئاسمان ئەهلی ژمارەی ، هەيە

 .  زيندوو و مردوو و باڵندە
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ُ  َوَكانَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ، خستنەسەر ڕەغبەت و ترساندن //هەشتەم سوودی  تَْعَملُونَ  بَِما ّللاَّ

 خوای الی زانراوە شتەکە چونکە ، سەرە خستنە ڕەغبەت باش کردەوەی بە سەبارەت ئەمەيان ،(﴾  بَِصيًرا

 .  يە شە ڕه هە و ترساندن خراپ کردەوەی بۆ ، وەردەگرێ لەسەری پاداشت و گەورە

 

ُ  َوَكانَ : )) "  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) (البيان فتح) خاوەنی  مانانڵموس ئەی"  تَْعَملُونَ  بَِما ّللاَّ

 ، دەبينێت گەورە خوای ،خوا لەسەر ئێوە تەوەکولی و ئێوە سەرخستنی و هەلکەنين چاڵ و جەنگ تەرتيبی

 وە و پێغەمبەر و خوا بۆ عيناد لە دەيکەن کافرەکان بەوەی هەيە زانستی واتە"  يعملون"  هاتووە خوێندنەوە

. (( ڕوويەک هەموو لە لەسەريان کۆبوونەوەيان و مانانڵموس دژی کۆمەڵێک چەند کۆبوونەوەی
1
 

 

 ، جەنگ کاروباری بۆ تايبەتی بە ،بکات خۆی هاوەاڵنی بەڕاوێژ  بەدەستکار دەبێت // نۆیەم سوودی

 کۆمەلێک چەند و جوولەکە و موشريک بوو لێ گوێی کاتێک (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر چونکە

 ، هەلبکێنرێت چاڵ کە کرد ئەوە بۆ ئاماژەی سەلمان ، کرد هاوەاڵنی بە پرسی مانانڵموس دژی گرتووە يەکيان

 ئەگەر فارس ئێمەی ، خوا پێغەمبەری ئەی:  وتی سەلمان ،بوو ڕازی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر

 .  هەڵدەکەند چاڵمان بدايا ئێمە لە دەورەی دوژمن

 

 پێغەمبەريان و خۆيان لەنێوان بەڵێنەی ئەو ئەوان چونکە ، خيانەتن و غەدر ئەهلی جوولەکە // دەیەم سوودی

 .  شکاند
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