
 

 

 سوورەتى )مولک(ـە. -76

 .( ئایەتە03مەککەییەو )

 بە ناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە پاش سورەىت )طور( هاتووە، ئەمیش وەک سوورەتە مەککەیییەکاىن تر، باىس ئیامن و بیروباوەڕو ئایدۆلۆژى  

ئیسالمیى دەکات، جگە لەوەش لە سێ شتى زۆر گرنگ و سەرەکیى دەدوێ، وەکو: گەورەیى و دەسەاڵىت بێ سنورى 
ئەنجام و پاشە رۆژى بێ باوەڕان و، ئەوانەى ملمالنێ و خوا..، هێنانەوەى چەند بەڵگەیەک بۆ یەکخواپەرستیى، دەر 

ئینکارى زیندووبوونەوە دەکەن. بۆ یەکەمجار دەڵێت: تەنها خوا بەرزە، بڵندە، خاوەن دەسەاڵتە، بااڵدەستە، چاودێرى 
. بونەوەرە، وە ئەو مردن و ژینەش کە هیچ کەسێک وەک پێویست پەى پێ نەبردوون، هەر بە فرمان و بڕیارى ئەون.

ئینجا باىس بەدیهێنان و دروستکردىن ئاسامنەکان دەکات، ڕازاندنەوەى ئەم ئاسامنەى نزیکامن بە چەندین چراو ئەستێرەى 
 -پرشنگدار.. وە لە پاشە ڕۆژو حاڵى تاوانباران دەدوێ، ئەوکاتەى کە دۆزەخ بەچاوى خۆیان دەبینن و چۆنیش لە ڕقا

ەریکە لەت لەت ببێ..!! لەگەڵ هەڵسەنگاندن و بەراوردێکیشدا لە نێوان خۆى دەخواتەوەو خ-بەرانبەر بە دوژمناىن خوا
 پاشە رۆژى بڕواداران و بێ بڕوایاندا.

بێداریى و هۆشیارى دەدات کە تا خوا قارى لێ نەگرتوون بکەونە خۆ. کۆتایى دێت بە هەڕەشە کردن لەوانەى کە ملمالنێ 

. جا ئەم سورەتە هەروەک پێى دەڵێن سوورەىت )مولک( پێیىش دەڵێن: )الواقية، sو چەلەحانێ دەکەن لەگەڵ پەیامبەردا 

دەفەرموێ:  sاملنجية( چونکە هەرکەسێک بە دڵسۆزییەوە بیخوێنێ، ئەوا لە سزاى گۆڕ خوا ڕزگارى دەکات. پەیامبەریش 

ە: خوێندىن سوورەى مولک دەبێتە ڕیگرو ڕزگارکەر لەسزاى گۆڕ. ))..ِهَي املاَنَِعُة، ِهَي املُْنِجَيُة، تُنِْجيِه ِمْن َعذاَِب الَقْْبِ..(( وات
، وقال: هذا حديث غريب  0982 )سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ما جاء يف فضل سورة امللك، حديث: 

 . (0982ُهَو َضِعيٌف، وضعفه األلباين يف سنن الرتمذي، برقم: من هذا الوجه، تََفرََّد ِبِه يَْحيَى بُْن َعْمِرو بِْن َمالٍِك، وَ 

فەرموویەىت: ))ُسْوَرُة تَباَرََك ِهَي املاَنَِعُة ِمْن َعذاَِب الَقْْبِ((.  sبەاڵم لە ڕیوایەتێکى ڕاست و درووستدا هاتووە کە پێغەمبەر 
، أخرجه موقوفاً  8209 حادية عرشة، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن جميل، حديث: )طبقات املحدثني بأصبهان أليب الشيخ األصبهاين، الطبقة العارشة وال

وە هەروەها لە رۆژى قیامەتدا  (.8740عىل ابن مسعود. قال الحافظ ابن حجر يف أماليه: إنه حسن، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب، برقم: 

 )إِنَّ ُسوَرًة ِمَن الُْقرْآِن، ثَ اَلثُوَن آيًَة، َشَفَعْت ِلرَُجٍل َحتَّى ُغِفَر لَُه(() دەفەرموێ: sپێغەمبەر  وەک دەکا، تکا بۆ خوێنەرەکەیىش

)مسند أحمد بن حنبل، ومن  ئایەتە، شەفاعەت بۆ کەسەکە دەکات، تا لێی خۆش دەبن. 02واتە: سوورەتێک لە قورئاندا هەیە، 

من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبية بهذا اإلسناد، وصحح إسناده،  8/070الحاكم ، وأخرجه  4478 مسند بني هاشم، مسند أيب هريرة، حديث: 

( عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به. وحسنه. وقال األرنأووط: حسن لغريه، رجاله ثقات رجال الشيخني 0988ووافقه الذهبي، وأخرجه الرتمذي )
 غري عباس الجشمي(.

 دنى مردن و مەزنایەتى خواو، دروستکر
 ژیان و، ئاسمان و هەسارەکان:



 * ٱٻ ٻ]
8

بەرزە، بڵندە، گەورەیە ئەو زاتەى دەسەاڵىت هەموو بوونەوەرى  [ٱ ٻٻ ٻ     

و هەر ئەویشە تواناو دەسەاڵىت بەسەر هەموو شتێکدا هەیە. پاشان بڕێک لە ئاسەوارى  [ٻ  پ پ پ پ]بەدەستە 

ئەو خوایە کە مردن و ژیاىن دروستکرد، ئەوەتە هەندێ  [ڀ ٺڀ ڀ  0]دەسەاڵىت خوا باس دەکاو دەفەرموێ:

دەژێینێ، هەندێ دەمرێنێ، خۆ مردنیش گواستنەوەیە لە جێگایەکەوە بۆ جێگایەکى تر، پاشان لە جێگاى دووەمدا 

بۆ ئەوەى تاقیتان بکاتەوە کامەتان کاروکردەى چاکرتو باشرتە،  [ٺ ٺ  ٺ  ٿٿ]ژیانێکى نوێ دەست پێ دەکاتەوە 

انیش بە پێى ئەوە پاداش وەرگرێتەوە، واتە: تاقیدەکرێنەوە بۆ ئەوە کە خۆیى و خەڵکانی تر بزانن لە ئاییندەدا چ پاش

ليبلوكم ](: 74/0. یان سوورەىت: )[وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون](: 08/07کارێ ئەنجام دەدات. لە سوورەىت )

وە تەنها ئەوە دەسەاڵتدار، )دەتوانێ تۆڵە لە  [ٿ  ٿ  ٹ]ە. . هەمان مەبەست دووپات دەکەنەو [أيكم أحسن عمال..

هەموو کەسێک وەر بگرێ، زۆریش گوناحپۆش و لێبوردەیە، بۆ هەر کەسێک تەوبە بکاو پەشیامن بێتەوەو بگەڕێتەوە 

0]بۆالى. ئینجا هەندێ تر لە دەسەاڵىت خوا لەم جیهان و بوونەوەرەدا باس دەکا، بۆیە دەفەرمووێ: 
ڤ ڤ ٹ ٹ       

 -لەگەڵ بەدیهێناىن هێزى ڕاکێشەر لە نێوانیاندا -ئەو خوایەى کە حەوت ئاسامىن لەسەر یەک و چین چین  [ڤڤ

دروستکرد، بێ هیچ جۆرە هۆیەک کە من و تۆ پێى بزانین، خاوەىن )يف ظالل( دەڵێت: ناتواىن بڵێیت ئەو حەوت ئاسامنە 
نابێ ئێمە بە دواى تیوورو بینییەى گەردونناسەکاندا بڕۆین، چونکە بەو جۆرەن و بەو شێوەیەن، یان لە فاڵنە شنت..! وە 

ئەو جۆرە تیوورانە هەمووکات دەست دەدەن بۆ گۆڕان و دەستکاریى و بۆچونێکى نوێ، بەتایبەت رۆژ بە رۆژ پشکاندن 
قورئان ببەرسێت بەو و دەرخسنت زیاتر دەبێت، ئەمڕۆ شتێک دەڵێن، بەیاىن شتێکى دیکە، جا لەبەر ئەوە نابێ و ڕەوا نییە 

دا بڵێین: حەوت چین ئاسامنن، بەاڵم بێ [سبع سموات]جۆرە بۆچوونانەوە.. وە تەنها ئەوەندە بەسە کە لە تەفسیرى 

لە ناو دروستکراوەکاىن )خواى( بە بەزەییدا هیچ جۆرە ناڕێکیى و  [ڦڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ]شیکردنەوە. 

ناتەواوییەک نابینى، بەڵکو لەو پەڕى قایمیى و مەحکەمییان، جوانیى و، رێک و پێکیى و، بێ عەیبیى و، ئەم قەشەنگى 

ظروا إىل السامء فوقهم أفلم ين]ئاسامنانەو دەسەاڵىت بێ وێنەى خواى بە بەزەیى لە چەند ئایەتێکى تردا باسکراوە، وەک: 

(. یان 04/99) [صنع الله الذي أتقن كل شئ](. یان دەفەرموێ: 02/7، )[كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج

(. بەاڵم لەگەڵ ئەو هەموو رێک و پێکیەدا پێش هاتنی قیامەت تێک 00/4) [الذي أحسن كل شئ خلقه..]دەفەرموێ: 

يوم تشقق ]، یان دەفەرموێ: [إذا السامء انشقت]. یان دەفەرموێ: [فطرتإذا السامء إن]دەچێت، وەک دەفەرموێ: 

جا ئەگەر گومانێکت لەوەدا هەبێ ومتان، چاو بگێڕەو بیبینە، بزانە هیچ  [ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ]. [السامء بالغامم

رەنجام سە [ڇ ڍ  ڍ    ڌ]پاشان جار لە دواى جار چاوت بگێڕەو بنواڕە  [چ  ڇ  ڇ    ڇ 7]قڵیشێک دەبینى..؟ 

و زۆر شەکەتەو هیچ کەم و  [ڌ  ڎ]ملکەچ دەبیی و چاوت بە زەبووىن دەگەرێتەوەو هیچ ناتەواوییەک نادۆزێتەوە 

0]کوڕییەکیىش چاو نەکردووە 
وە بەڕاستى ئێمە ئەم ئاسامنە نزیکەمان بە چەندین چراى  [ڈڈژ  ژ ڑ

وە، بە تایبەت لە شەوە تاریکەکاندا سەیر بکەن پرشنگدار )ئەستێرەکان( ڕازاندۆتەوەو زەویشامن پێ ڕۆشن کردوونەتە



و تیرباراىن شەیاتینەکانیشیان پێدەکەین، ئەوانەى وا لە سنوور دەردەچن و دەیانەوێ نهێنیەکاىن  [ڑ ک کک]

بونەوەر لە دەم فریشتەوە وەرگرن و، پاشان مەردمى پێ چەواشە بکەن.. واتە: هەرکات ویستبێتیان نزیک ببنەوە، ئێمە بە 

يف السامء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل ولقد جعلنا ]پزیسکى ئەستێرەکان سوتاندومانن، وە لە ئایەىت: 

. جەخت لە سەر ئەو حەقیقەت و ڕاستیە کراوەتەوە. 89-80/87) [شيطان رجيم، إال من اسرتق السمع فأتبعه شهاب مبني

 وە سزاى سووتێنەریشامن لە پاشە ڕۆژدا بۆ ئامادەکردوون. [ک گ گ گ]

 جەهەننەم نێڵدراوە بۆ جەهەننەمییەکان:

[7
 [ڱڱ]بۆ ئەوانەش بە پەروەردگاریان کافرو بێ باوەڕ بوون، سزاى دۆزەخ  هەیە  [ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ    

4]کە جێگایەکى زۆر خراپە دۆزەخ 
کاتێ کە فرێ دەدرێنە نێویەوە دەنگێکى زۆر ناسازو ناخۆىش  [ں ڻ  ڻڻ ڻ ۀ   

لێ دەبیرسێ، دۆزەخیش ئەو دەمەى لێ دەبیسن. )ئینب عەباس( دەڵێ: هێسرت کاتێ کە جۆى دەدرێتێ پرمەو دەنگێکى 

لە کاتێکدا  [ۀ ہ]کە کافران فڕێ دەدرێنە نێویەوە هەمان دەنگ و پرمەى هەیە، ئەوەیە پێى دەڵێن: )شەهیق(. 

9]دەکوڵێ، وەک مەنجەڵ  بەوانیشەوە قوڵپ دەداو هەڵدەچێ و
لە داخى کافراندا خەریکە لەت لەت  [ہہھ ھھ

ببێ و، لە یەک بێتەوە. بەڵێ ئەم ئایەتانەو چەندین ئایەىت تر ڕووىن دەکەنەوە کە ئاگر هەست و پێزانینى هەیەو، داواو 

(. یان دەفەرموێ: 00/80) [إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفريا]داخوازیش دەکات، وەک فەرماییشتى: 

هەر دەستەو تاقمێک لە بێ باوەڕان کە  [ھے ےۓ](. 02/02) [لجهنم هل امتالت وتقول هل من مزيديوم نقول ]

پاسەوانەکاىن لێیان دەپرسن. چاودێریى و سەرپەرشتى فریشتەکان بۆ دۆزەخ  [ۓ ڭ]فڕێ دەدرێنە نێویەوە 

 [ه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرونعليها مالئكة غالظ شداد اليعصون الل]لەچەند ئایەتێکدا ڕونکراوەتەوە، بۆ منوونە: 

وما جعلنا أصحاب النار إال ]( یان بە ئایەىت: 47/02) [عليها تسعة عرش](. ژمارەى ئەو فریشتانەیش بەئایەىت: 77/7)

ئایا هیچ کەسێکى ترسێنەرتان  [ڭ ڭ   ڭ]( دیاریکراوە. 47/08) [مالئكة وما جعلنا عدتهم إال فتنة للذين كفروا

بە دڵێکى زۆر  [ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 8]لەالیەن خواوە بۆ نەهات، تا لەم ڕۆژە هۆشیارتان بکاتەوەو دووچارى نەبووبان.؟ 

وما كنا معذبني ]تەنگەوە دەڵێن: بەڵێ بەراستى ترسێنەر )پێغەمبەر(مان بۆ هات و ئامۆژگارى کردین، وەک دەفەرموێ: 

ۋۋ ۅ ]بەاڵم ئێمە بروامان پێى نەکردو بە درۆزمنان زانیى و باوەڕمان پێنەکرد  [ٴۇ](. 84/80) [حتى نبعث رسوال

وە ئێوە لە  [ې ې ېې ى  ى]گومتان: خوا هیچ شتێکى بۆ هیچ کەسێک دانەبەزاندووە لە وەحی  [ۅ ۉ  ۉ

82]گومڕاییەکى گەورەدان! 
تبامان، یان تێگەیشتباین وە بە حەرسەتەوە دەڵێن: وە ئەگەر ئێمە بیس [ائ ەئ    ەئ  وئوئ  ۇئ    

ئەوڕۆ لە قیامەتا نەدەبووینە هاوڕێى دۆزەخ، بەاڵم بەداخەوە  [ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ]و ئەقڵامن خستباکار لە دونیادا 



88]لەچاوو گوێ و دڵ سوودمان وەرنەگرت، ئەوا ئەمڕۆش ئەوقەى دۆزەخبووین، وەک ئەفەرموێ: 
جا بە  [ېئېئ  

دەسا دوورى لە ڕەحمەىت خوا بۆ  [ىئىئ ىئ]خۆیاندا نا  خەجاڵەتیەوە ددانیان بە گوناح و تاواىن

(، یان دەفەرموێ: 0/4) [ختم الله عىل قلو بهم وعىل سمعهم]دۆزەخییەکان، شیاوى باسە لە جێگایەکى تردا دەفەرموێ: 

نطفة أمشاج إنا خلقنا اإلنسان من ](. یان دەفەرموێ: 89/04، )[إنا جعلنا عىل قلو بهم أكنة أن يفقهوه ويف آذانهم وقرا]

قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليال ما ](، یان دەفەرموێ: 47/0) [نبتليه فجعلناه سميعا بصريا

قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا ](، یان 9/08) [وال تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم اليسمعون](، يان 74/00) [تشكرون

ويل لكل ](، یان دەفەرموێ: 78/07، )[الذين كفروا التسمعوا لهذا القران والغوا فيه.. وقال](، یان 9/08) [مثل هذا

أفاك أثيم يسمع آيات الله تتىل عليه ثم يرص مستكْبا كأن مل يسمعها فبرشه بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها 

 (.08/4) [ا كأن مل يسمعها كأن يف أذنيه وقراوإذا تتىل عليه آياتنا وىل مستكْب ](، یان دەفەرموێ: 8+70/4) [هزوا

 ترسان لەخوا بە نەهێنیى و پەنهانیى:

80]ئنجا باىس پاداشتى فراواىن باوەڕداران دەکاو دەفەرموێ: 
بەراستیى ئەو کەسانەى کە بە  [ی  ییجئحئ

 [مئىئ يئ   جب]نهێنیى و پەنهانیى لە پەروەردگاریان دەترسن، چونکە دەزانن کە پەنهان و نادیار الى ئەو یەکسانە 

لیخۆشبوون و پاداشێکى گەورەیان بۆ هەیە، ئەم چەند ئایەتەش گرنگى ترسان لە خوا نیشان دەدەن، وەکو دەفەرموێ: 

 [إمنا يخىش الله من عباده العلامء](. یان دەفەرموێ: 08/78) [ب وهم من الساعة مشفقونالذين يخشون ربهم بالغي]

وإن من الحجارة ملا يتفجر منه األنهار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يهبط ](. یان دەفەرموێ: 00/09)

 [جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.. لوأنزلنا هذا القرآن عىل](. یان دەفەرموێ: 0/47) [من خشية الله..

فالله أحق أن تخشوه إن كنتم ](. یان 02/00) [من خيش الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب](. یان دەفەرموێ: 08/08)

 [الذين يبلغون رساالت الله ويخشونه وال يخشون أحدا إال الله وكفى بالله حسيبا](. وە دەفەرموێ: 8/80) [مؤمنني

80](. 0/0) [الذين يؤمنون بالغيب]وە دەفەرموێ:  (.00/08)
چ بەرستە رست قسە بکەن، یان بە  [ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻپ

بەڕاستى ئەو بە هەموو نهێنى نێو  [پ  پ  پ ڀ]ئاشکرا، الى خوا یەکسان و چونیەکە، ئەو هیچ شتێکى ال ون نابێ 

87]دڵ و سینەکان زانایە 
لە  [ٺ  ٺ ٿ ]مەگەر خوا نازانێ کێى دروستکردووەو چۆىن دروستکردووە  [ڀ  ڀٺٺ    

 کاتێکدا زۆر وردبین و بە ئاگایە؟ کەوابوو لە خوا برتسن، پیالن بۆ موسڵامنان مەگێڕن نە بە نهێنیى، نە بە ئاشکرا.

 زەویى بۆ ئێوە کەویى و ڕامکراوە:



80]کە بە خەڵکاىن بەخشیون، بۆیە دەفەرمووێ:  بۆ جارێکى تر دێتەوە سەر باىس هەندێ لە بەهرەکاىن خوا
ٿ  ٿ     

ئەو خوایەیە کە زەویى ڕامکردووە بۆتان، بەهەر شێوەیەک بتانەوێ سوودى لێ وەربگرن ئامادەیە،  [ٹٹ ٹ ٹ

وە لەگەڵ ئەو هەموو جموجووڵەو سوڕانەوەیدا، ئێوە زۆر بە ئاسوودەیى ژیاىن خۆتاىن تیا دەبەنە سەر. زانایاىن 
( هەزار 70( هەزار میل دەخولێتەوە، وە لە تەنها کاتژمێرێکدا )07( کاتژمێردا، )07یا( دەڵێن: زەویى لە ماوەى ))جیۆلۆج

میل دەڕوا تا بە گردیى رۆژدا بسوڕێتەوە.. جا لەگەڵ ئەو هەموو بزووتن و جموجووڵەیدا هێشتا زۆر بە ئاساىن خەڵک 

بوو بچن بە هەموو گۆشەو کەنارێکیا هەوڵى ژیاىن جا کەوا [ڤ ڤ ڤ]بەسەر پشتیەوە دەحەسێنەوەو دەژین 

و لە ڕزق و ڕۆزیى بخۆن. بەڵێ پێویستە مەردم هەوڵى ژیان بداو،  [ڤ ڦ ڦڦ]خۆتان بدەن و بازرگاىن بکەنە پیشە 

کاتێ خەڵکێکى بێ ئیشوکارى دیتبا  - خوا لێی رازى بێتچاوەڕوان نەبێت تا خوا بۆى ببارێنێ! وەک پێشەوا )عومەر( 

دەیوت: ئێوە کێن و چین ئاوا بێ کردو کۆششن؟ دەیانوت: ئێمە قەوم و گەلێکین پشتامن بە خوا بەستووە، بۆیە ئیشوکار 

ناکەین!، ئەویش پێیدەوتن: نەخێر، ئێوە گەلێکى بێکارو تەمەڵن، دەبێ تۆو بچێننە زەویى، ئەوجا پشت بە خوا ببەسنت. 

 ەر بۆالى خوایە زیندوبوونەوە بۆ حیساب و جەزا.و ه [ڦڄ]

 ئەى لەو خوایە ناترسن لە ئاسمانە؟:

جا پاش ئەوەى کە حاڵەىت هێوریى و هێمنیى و ڕامکردىن زەویى بۆ ژیانیان باسکرد، ئێستاش دایان ئەچڵەکێنێ و پێیان 

87]دەست بکات بە جموجووڵ؟ دەڵێ: ئایا ناترسن کە خوا ئەو خۆشیى و ئاسوودەیەتان لێ تێک بدات..؟ زەویى 
    

ئایا دڵنیان لەو )خوایە(ى کە لە سەرووەیە ئەى بتپەرستان! بە ناخى زەوییدا بتانباتە  [ڄڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ

ئینجا ئەو حەلە بە هەمیشە زەویی بێت و بچێ و  [چچ ڇ]خوارەوەو قووتتان بدات، وەک )قاروون(ى قووتکرد؟ 

84]واى بە بەزەیى دڵنیا مەبن، چونکە هەرکاتێ قارى لێگرتن دەیگرێ بجوڵێت، کەوابوو هەرگیز لە دەسەاڵىت خ
ڇ ڇ     

یان لەو زاتەى لە سەرەوەیە دڵنیان، کە وردە زیختان بە سەردا ببارێنێ..؟ ئیاممى  [ڍڍڌڌ ڎ ڎ ڈڈ

دا دەڵێت: مەبەست بەو )زاتە( لە ئاسامنە، هەر زاىت [..من يف السامء..]موفەسیرین )ئینب جەریرى طـەبەرى( لە ماناى 

خوا خۆیەىت، وەک ئەهىل سووننەت و جەماعەت بە تێکڕا ئەو بڕیارەیان داوە! بۆ ئەو ڕاستیەش ئەو فەرموودەیە دەکەنە 

امَءِ  sبەڵگە کە پێغەمبەر  ((، ئەویش گوىت: لە لە کەنیزەیەکى پرىس: ))أَيَْن اللُه((؟ واتە: خوا لە کوێیە؟. ))قاَلَْت يف السَّ

صحيح فەرمووى: ))أَْعِتْقهاَ َفإِنَّهاَ ُمْؤِمَنة((. دەسا ئازادى بکەن، چونکە خاوەن ئیامن و باوەڕە.  sسەروووەیە، پێغەمبەریش 

(ى شێخ وە هەروەها تەفسیرى )تيسري الكريم الرحمن . 979 مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب تحريم الكالم يف الصالة، حديث: 

دا دەڵێت: )وهو الله تعاىل، الَعاِِل َعىَل َخلِْقِه(، واتە: ئەوى [أم أمنتم من يف السامء..]سەعدى لە تەفسیرى: 

يف ]لەسەرووەوەیە خودایەو بەرزو بڵندە بەسەر درووستکراوەکانیدا. وە زانایاىن )سەلەف(یش دەڵێن: بێژەى )يف( لە 

أى عىل جذوع النخل( بە ماناى  – [وألصلبنكم يف جذوع النخل]روەک لە دا بە ماناى )عىل السامء(یە، هە[السامء

 [من يف السامء]، ئیرت ئەوانەى کە دەڵێن: مەبەست بە [من يف السامء])عىل(یە، ئەمە ڕاى زانایانە بۆ تەفسیرى 



ئینجا خواش لەسەر )جْبیل(ـە، یان دەڵێن لەسەر ڕاوبۆچووىن عەرەبەکان هاتووە کە پێیان وابوو: خوا لە ئاسامندایە! 

بیروبۆچووىن خۆیان قسەیان لەگەڵ دەکات.. دیارە ئەم هەموو بۆچوونەى دواییە لەگەڵ ڕۆحى قورئانەکەدا دورن و 
دەست نادەن، چونکە ئەوى بتوانێ خەڵک نقووم بکاو لە ئاسامن بێت، یان زیخ ببارێنێ هەر خوایە. وەک لە ئایەتەکاندا 

89]ەى من چۆنە ئەوجا دەزانن تۆڵ [ژژ ڑ]هاتووە. 
و بەهەقیقەت پێش ئەو بت  [ک ک ک ک گ   

جا چۆن  [گ  گ  گ]پەرستانە خەڵکاىن تریش پەیامبەرانیان بە درۆزن دانا وەک گەىل )نووح و، عادو، سەمود..(.. هتد 

بوو نکووڵى من بۆیان؟ ئایا دەزانن چۆن قارم لێگرتن.؟ جا ئێوەش هۆشیار بن. بەڵێ هەرچى لەم بوونەوەرەدا ڕووبدات 
وەکو: زەمین لەرزە، ڕۆچوون، بەردەباران، باى وێرانکەر، گەردەلوول و هەرچى تر، هەمووى بەدەستى پاشاى ئەم 

 ڕازێننەوەو خۆیان قاییم بکەن..! هەرگیز لە دەستى خوا ڕزگاریان نابێ.جیهانەیە، وە ئەوان هەرچەندە کۆشک و تەالر ب

 فڕین و لەنگەر گرتنى )مەل(ـەکان 
 بە حەواوە بە دەسەاڵتى خوایە:

ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  88]ئینجا بۆ ئەوەى وەبیریان بێنێتەوەو لە ئاسەوارى دەسەاڵىت خوا ورد ببنەوە دەفەرموێ: 

ئایا سەیرى باڵندەیان نەکردووە بە ڕا سەریانەوە بە باڵکراوەیى لە کاىت پەروازیانداو باڵەکانیان دەهێننەوە یەک؟  [ڱں

ئەو باڵندانە تەنها خواى بەخشندەى دلۆوان ڕایگرتوون، بێگومان لەمەدا نیشانەو بەڵگە هەیە،  [ں  ڻ  ڻ  ڻڻ]

أمل يروا إىل الطري مسخرات يف جو السامء ]ەو بارەوە دەفەرموێ: دەسا بۆ بڕوا ناهێنن؟! وەک لە جێگایەکى تردا هەر ل

(. ئەمانە هەموو جەخت لەسەر ئەو ماناو مەبەستە دەکەنەوە. 87/48) [ماميسكهن إال الله إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون

بەڕاستى ئەو خوایە بە هەموو شتێک بینایە، چاوى لە هەموو بونەوەرەو دەزانێ هەر شتەى چۆن  [ۀ  ۀ ہ ہ]

ژیاىن دەڕواو، چۆن بۆى باشە، بەو جۆرە هۆى ژیاىن پێ بەخشیوە. ئینجا سەر زەنشتى هاوبەش پەیداکەران دەکاو 

و سوپاى ئێوە دەزانێت و ئایا ئەو کەسە کێیە کە خۆى بە لەشکر  [ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ 02]دەفەرموێ: 

ڭ ]وا نیشان دەدات کە بە بێ خواى رەحامن دەتوانێت یارمەتیتان بدات؟ واتە: ئەگەر ئیرادەى زیانێکى بە ئێوە ببێ 

بێ باوەڕان هەمیشە سەر لێشێواوو فریوو خواردوون، واتە: ئەگەر پێیان وابێت بتەکانیان بە  [ڭ ۇ ۇۆ

08]وازیان لێ بێنن. هاواریانەوە دێن، دەبا بیرێ بکەنەوەو 
یان کێیە ئەوەى رۆزیتان دەدا  [ۈ  ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅۉ    

 بەڵکو ئەوان ڕۆچوون لە گومڕایى و دوورە پەرێزى لە هەقدا. [ۉ  ېې  ې ې]ئەگەر خوا ڕزقى گرتەوە لێتان 

 نەزیلەى موسڵمان و کافر:
00]ئینجا خوا منوونەیەک بۆ مرۆڤى باوەڕدارو بێ باوەڕ دێنێتەوەو دەفەرموێ: 

ئایا ئەو  [ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ    

یان ئەو  [وئ   ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ]کەسەى کە دەمەو ڕوو کەوتووەو، بەو حاڵەتەوە بەڕێدا دەچێ،  ڕێدەر کردوو ترە 

ارە یەکەمەکەیان منوونەى مرۆڤى بێ بڕوایە، چونکە کەسەى کە بە قنجیى و قیتیى لەسەر رێگەیەکى راستەوە دەڕوا؟ دی



وەکو کوێرو نابینا مل دەنێ و رێى راست هەڵە دەکات، دووەمیشیان منوونەى مرۆڤى موسڵامنە کە زۆر بە شارەزایى و بە 

 ئاگاییەوە پێهەڵدەگرێ و دەڕوا.

 ئەوى وەدیهێناون، زیندووشتان دەکاتەوە:
[00

خوایەیە ئێوەى بەدیهێناوەو  پێیان بڵێ: هەر ئەو sپێغەمبەر!  ئەى [ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ی  یی   

دروستیکردوون و گوێ و چاوو دڵیى پێبەخشیون و هەتا بە چاو رێگاى راست دەرک بکەن، بە گوێ ببیسنت و، بە دڵ بیرى 

 [يئ  جب   حب خب مب ىب 07]کەچى ئێوە کەمێ شوکرانە بژێریى دەکەن..!  [جئ حئ مئ]لێ بکەنەوە ئینجا باوەڕ بێنن 

و تەنها بۆالى ئەویش کۆ دەکرێنەوە بۆ  [يب جت]پێیان بڵێ: کە هەر ئەو زاتەیە ئێوەى لە زەویى باڵوکردۆتەوە 

00]لێکۆڵینەوەو پاداش تۆڵە 
بە گاڵتەشەوە دەڵێن: ئەم بەڵێنە بە هاتنى ئەو سزایە کەیە؟،  [خت مت ىتيت  جث  مثىث    

07]ئەگەر ئێوە ڕاست ئەکەن..؟! 
تەنها الى خوایە،  -بۆ هاتنەکەى -بێگومان زانیاریى تەواو پێیان بڵێ:  [حج مج جح   مح جخ

و من تەنها بێدار کەرەوەو ترسێنەرێکى ئاشکرام، واتە: کارى  [حخ مخ جس  حس]منیش وەک ئێوە بەندەم و شتێک نازانم 

04]من هەر ئەوەندەیە 
ئینجا کاتێ ئەو بەڵێنى خوایە بە سزاى رۆژى قیامەت لە نزیکەوە دیتیان  [ٱٻٻ    

و  [پ پ ڀڀ ڀ ڀ]ڕوخسارى ئەوانە باوەڕیان نەبوو تاڵ و ترش و ناشیرن دەبێت  [پپٻٻ ]

 پێیان دەوترێ: ئا ئەمە ئەو )ڕۆژەیە( کە ئێوە داواتان دەکردو بە درۆتان دەزاىن.

 موسڵمانانیش تیا بچن کێ خوانەناس
 لە ئێش و ئازار دەپارێزێ؟:

09]بێباوەڕەکان گەلێ جار ئاواىت مردىن پەیامبەرو موسڵامنەکانیان دەخواست..! بۆیە خوا فەرمووى: 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   

پێیان بڵێ: هەواڵم بدەنێ ئەگەر خوا من و هەموو ئەوانەى لەگەڵ مندان لە ناو بەرێ، یان ڕوحم و  [ٿ ٿ ٹ  ٹ

لە سزاى بە ئێش و سەخت پەنا بدا؟  کێ هەیە بێ باوەڕان [ٹ ٹ ڤڤڤڤ]میهرەبانیامن لەگەڵ بکات؟ 

[08
و هەر بەویش پشتامن بەستووە  [ڄڄڃ]بڵێ: ئەو خوا بە بەزەیییە باوەڕمان پێکردووە  [ڦ ڦ  ڦڄ ڄ

ڇ ڇڇ  ڇ ڍ   02]ئەوسا دەزانن کێ لە الریى و گومڕاییەکى ئاشکرادایە..؟ من یان ئێوە؟  [ڃ ڃڃ چ چ چ]

کێ دەتوانێ ئاوێکى  [ڌ  ڌ ڎ ڎ ]بڵێ: هەواڵم بدەنێ ئەگەر ئاوەکەتان رۆچێ بە ناخى زەویداو هەڵیمژیى  [ڍ

ڕوون و زواڵڵتان بۆ بەدەست بێنێت؟ دیارە جگە لەوە کە دەبێ هەر بڵێن مەگەر خوا دەروومان لێ بکاتەوە، وەاڵمێکى 

ئەو ڕۆژەیە باوەڕ بێنن و ملکەچ بنب بۆ دەسەاڵىت بێ تر نیە، جا کەوابوو چارتان هەر ئەوەیە کە ئەمڕۆ پێش هاتنى 
 سنوورى خواى میهرەبان.

 

 زۆر سوپاس بۆ خواى خاوەن بەزەیى کە یارمەتیدام بۆ تەواو کردنى تەفسیرى 
 سوورەتى )مولک(.



 

 

 سوورەتى )قەڵەم(ـە. -76

 ( ئایەتە.25مەککەییەو )

 نبەناوى خواى بە بەزەیى میهرەبا

تر گرنگى دەدات بە:  ئەم سوورەتە لە پاش سوورەىت )عەلەق(ـەوە دابەزیوە، ئەمیش وەک سوورەتە مەککەییەکاىن 
یەکخواپەرستیى، پەیامى پەیامبەرێتیى پێغەمبەر، زیندووبوونەوە بۆ پاداش و تۆڵە. جا پێش هەموو شتێک سوێند 

خاوەن ڕەوشتێکى بەرزەو، دوورە لەو درۆو پڕوپااڵنتەیە کە بێ بڕوایان دەیدەنە پاڵى، ئینجا  sدەخوات کە پێغەمبەر 

لەگەڵ باسکردىن ئەو سزاو تۆڵەیە ئامادەکراوە  sهەڵوێستى کافرەکاىن ئەو سەردەمە بەرامبەر بە بانگەوازەکەى پەیامبەر 

بەر نێررایە الیان و پشتگوێیان خست و ملمالنێیان بۆیان الى خواى گەورە. منوونەى بێ بڕواکان دێنێتەوە کاتێ پەیام
لەگەڵ کرد، بە خاوەناىن باخەکە، کە خواى کارجوان پیت و بەرەکەتێکى ئێجگار فراواىن تێخستبوو، جا لە جیاىت ئەوە کە 

ى ئەوان بەىش هەژاراىن لێ بدەن، کەچى بێ بەشیان دەکردن و، بە دزییەوە بەرەکەیان لێ دەکردەوە..!! ئینجا خوا
گەورەیش ڕقى لێ هەڵگرتن و ئافەىت خستە باخەکەوەو بوو بە قەرەبوو. وە هەروەها کۆتایى بە مەزەنەکردىن نێوان 

هەر  [أفنجعل املسلمني كاملجرمني..؟]بڕواداران و بێ بڕوایان دێ، پاشان دان نان بەوەدا کە ئەو دوانە وەک یەک نابن: 

بە پەلە پێش تەواوبووىن حاڵەتێکى قورىس ناهەموارى رۆژى دوایى  بەم پێیەش بەرەو دەرگا داخسنت دەڕوات، بەاڵم

 .[فاصْب لحكم ربك..]پێشکەش دەکات و، بە کلیىل ئارام و سەبر دەرگا لە خۆ دادەخا.. 

 سوێند بە بنووس و بەوەش دەینوسێ، 
 تۆ لێوە نیت و ئاکار بەرزى:

 * ٱٻ ٻ]
8

( سوورەىت 08( پیتە عەرەبییەکان، شیاوى باسە )09ئەم پیتى )ن(ـە، پیتێکە لە ) [ڈژ    

قورئان بەم پیتە بچڕاوانە دەست پێ دەکەن، هەر چەندە هەموویان ڕەوانبێژیى و، خۆشخوانیى و، بێ وێنەیى قورئان 

سوێند بە )قەڵەم(و،  [ژڑ ڑ]ڕادەگەیەنن.. بەاڵم لە ڕاستییدا مانا ڕاست و تەواوەکەیان مەگەر تەنها خوا بیزانێ 

0]بە هەر شتێکى ڕاست و دروست کە پێى دەنووسن، لە بەرزیى و پایەى پەیامبەرو قورئان و.. هتد 
ک ک ک  گ 

0]سوێند بە قەڵەم و دێڕەکان: تۆ لە چاکەى پەروەردگارتەوە شێت و لێوە نیت، وەک ئەو نەفامانە ئەڵێن  [گ
گ ڳ 

ۆ تۆ هەیە، چونکە بێ بڕوایان و هاوبەش پەیداکەران زۆر ئازارت دەدەن وە بەڕاستى پاداشێکى نەبڕاوە ب [ڳڳڳ

 [عطاء غري مجذوذ]و دڵت ئێشێنن، تۆیش خوا هەڵناگرێ چاک بەخۆتا ددان ئەگرى، بۆیە هەر لە قورئاندا دەفەرموێ: 

(88/829 .)[7
و زانیاریى، وە بەڕاستیى تۆ لەسەر خووڕەوشتێکى ئێجگار پەسەندو گەورەیت: زانست  [ڱ ڱ  ڱ ں   

هێمنیى و ئارامیى، شەرم و شکۆ، بەخشش و دەستگرۆیى، شوکرانە بژێریى و، سوپاسگوزاریى، کەم نەفس و دەست 
نەگرتنەوە لە دونیا، دلۆڤانیى و میهرەبانیى، رەفتاریى شیرین و ئەدەب و وێڵ و..هتد، هەر بۆ بەرزیى و شکۆمەندیى 



صحيح البخاري، كتاب األدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد أْحَسَن النَّاِس ُخلًُقا((  sيُّ دەڵێت: ))كاَن الَنِبـ cئەویشە کە )ئەنەس( 

جوانرتین و  sواتە: پێغەمبەر .  7040 ، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان رسول الله، أحسن الناس خلقا، حديث:  0904 للرجل، حديث: 

ًشا، وكاَن يقوُل: إنَّ ِمن ِخَيارِكُْم  sباشرتینى کەس بوو لە ڕووی ڕەوشت بەرزییەوە. یان ))لَْم يَكُِن النبـيُّ  َفاِحًشا واَل ُمَتَفحِّ

یس و جنێوفرۆش زمان پ sواتە: پێغەمبەرى خودا  . 0094 صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبـي، حديث: أْحَسَنكُْم أْخاَلًقا(( 

ڕەوشت بەرزو،  sنەبووە، بێگومان باشرتینتان ئەوانەتانن کە ئەخالق بەرزو پەسەندن. مەبەست ئەوەیە کە پێغەمبەر 

جا لە  [ڻ  ڻ 0]ئاکار چاک و، زمان شیرین و، ڕوو خۆشبووە، یان بەکورترت بڵێین: قورئان ببینەو، ئەویش ببینە.! 

7]ێ باوەڕەکان( دەبینن ئاییندەدا تۆ دەبینیى و، ئەوانیش )ب
4]کە بە کێتانەوەیە شێتیى؟  [ڻ ۀ

ہ  ہ  ہ ہ     

وە  [ے   ے ۓ]بەڕاستى پەروەردگارت لە هەموو کەسێک زاناترە کێ لە ڕێبازى ئەو الیداوە  [ھ  ھ   ھ  ھ

ئەویش لە هەموو کەس زاناترە بەوانەى رێنامن و ڕێگەى ئەویان گرتووە، ئیرت پێویست بە قسەى زیادە ناکات، وە بەم 

 نزیکانەیش دەر دەکەوێ.

 پێشنیازیى کافران وەرمەگرە:

8]جا کەوابوو تۆ بەقسەى ئەوانە مەکە بە درۆزنت دەزانن  [ڭڭ ڭ 9]
ئاواتە خوازن کە تۆ  [ۇۇ  ۆ ۆ    

نەرمیت لەگەڵ بکەن و رێککەون،  -ئەو حەلە–بکەیت )لە ئایینەکەتدا( دەربارەى بیروباوەڕەکەت، جا ئەوانیش  نەرمى

واتە: ئەگەر هەر تۆزقاڵێک لێیان نزیک ببیتەوەو دەست لە بەرنامەکەت شل بکەیت، ئەوانیش ئامادەن گوێرایەڵ بن! 

[82
88]بار مەکە  و گوێرایەڵى لە هیچ سوێند خۆرێکى درۆزن و بێ [ۈ ٴۇۋۋ ۅ

زۆر پالرگرى  [ۉ ۉ ې   

دەفەرموێ: ))الَ يَْدُخُل الَجنََّة َقّتاٌت((  sبشێون و، تێکدەرن بە قسە هێنان و قسە بردن )لە نێوان مەردومدا( پێغەمبەریش 

، صحيح مسلم، كتاب  0480 )صحيح البخاري، كتاب األدب، باب ما يكره من النميمة، حديث: واتە: قسەبەرو قسەهێنەر ناچێتە بەهەشتەوە. 

)صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان غلظ لە ڕیوایەتێکى تردا ))الَ يَْدُخُل الَجنََّة مَنّاٌم((.  . (844 اإلميان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، حديث: 

80]واتە: قسە هێن و، قسەبەر ناچێتە بەهەشت.  .( 847 تحريم النميمة، حديث: 
وک بۆ بەختکردىن ماڵ و ڕژدو چرو  [ې ې   

80]دەست درێژکاری گوناهبار، هەرچى بێتە بەر دەستى سڵى لێ ناکاتەوە  [ى  ى]سامان لە رێى خوا 
ائ  ەئ ەئ    

بەدخوو، لە دواى ئەوەش پیس و ناڕەسەن و باوک نادیار. لە فەرموودەدا هاتووە: ))أال أُْخِْبُكُْم بأَْهِل النَّاِر: كُلُّ  [وئ

، َجّواٍظ  ُمْسَتكِْْبٍ((. واتە: ئاگادارتان بکەم بە ئەهىل ئاگر.؟ هەر کەسێکى توندو سەختگیرو تەمەڵ و سست و خۆ ُعُتلٍّ
، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها  7707 )صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة، باب عتل بعد ذلك زنيم، حديث: بەگەورە زان. 

خاوەىن )يف ظالل القرآن( دەڵێت: )زنیم( بە کەسێک  . (0889 ارون والجنة يدخلها الضعفاء، حديث: وأهلها، باب النار يدخلها الجب
دەوترێت کە نەژادى گومان لێکراوبێت، وە یا مرۆیەکى پیس و خراپکارو، شەڕ فرۆش و گێرە شێوێن بێت. جا پێ دەچێ 

ەڕ فرۆش( دەس بدا،  خوا خۆیىش چاکرت دەزانێ. بۆ پیاوێکى وەک )وەلید( ئەم ماناى دواییە: )دڵرەق و کەللە رەق و ش

ئەمە ببێ و نەبێ تەنها )وەلیدى کوڕى موغیرە(یە، چونکە باوکى ئەو نادیار بوو، وە لە  ڕاڤەکارانى قورئان دەڵێن:

هەرگیز بە گوێى  sپاش هەژدە ساڵ لە تەمەىن وەلید، ئەوجا )موغیرە( کردوویەىت بە کوڕى خۆى. واتە تۆ ئەى پێغەمبەر! 



87]نامەردێکى ئاوا نەکەیت. 
80]لەبەر ئەوەى کە داراو کوڕدار بوو  [ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ   

کاتێ کە  [ېئ ېئ  ېئ ىئ  

بێباکانە دەڵێ: ئەمە ئەفسانەو قسەى باتڵ و پوچى  [ىئ  ىئ ی]ئایەتەکاىن ئێمەى بەسەرا بخوێرنێنەوە 

انەوە، کەچى ئەوەندە نەفامە بە گژ تۆدا پێشینانە.!! لە باىت ئەوە کە سوپاسگوزار بێت لە پاش ئەو هەموو سامان و کوڕ 

87]دێ..!! 
بە تەئکید بەم نزیکانە لووىت نیشان دەکەین و پۆزەى دەشکێنین. )خرطوم( لە بنەڕەتا بە لووىت  [ٱ ٻ ٻ    

بەرازى کەژیى و وشکاىن دەڵێن، چونکە )وەلید( پیاوێکى لووت بەرزو دەعیە چیبوو، بۆیە خواش بەو شێوەیە ناوى دەباو 

لووىت ڕەش دەکات، دیارە مەبەست ئەوەیە: کە دەبێ ریسوای بکەین. بەڵێ.. پاش دە دوازدە ساڵ، لە )بەدر(دا ماىف  سەر
 خۆى وەرگرت و پۆزەى دیاریکرا، تا مرد پێوەى دیار بوو.

 نەقڵى خوانەناسان لە نەقڵى خاوەن  
 باغەکان دەچێ:

ئینجا منونەیەکى الریى و سپڵەیى )مەککەیى(یەکان دێنێتەوە کاتێ کە خواى بە هەق ئەو هەموو خۆشگوزەرانییەى پێ 

84]بەخشین و پەیامبەرى بۆ ناردن، کەچى لە باىت شوکرانە بژێرى کوفرى نیعمەتیان دەکرد! بۆیە دەفەرموێ: 
 [ٻپ 

وەک خاوەناىن باخەکەمان  [پ پپ ڀ]رسێتیى و بێبارانیى بەڕاستى ئێمە بتپەرستەکاىن مەککەمان تاقیکردنەوە بە ب

ئەزموونکرد. دیارە مەککەییەکان داستاىن ئەو باخەیان دەزاىن، وە ئەو باخەش هى پیاوێکى چاک بوو، هەموو کات لە کاىت 
دەستى کۆکردنەوەى بەرەکەیدا هەژارەکاىن لێ ئاگادار دەکردو دەهاتن بەىش خۆیانیان دەبرد.. بەاڵم کاتێ کەوتە 

کاتێ سوێندیان خوارد کە: لەگەڵ  [ڀڀ ڀٺ ]وەچەکاىن، دەستیان نوقاندو لێیان بڕین، وەک دەفەرمووێ: 

89]شەبەقدا زوو بچن بەرەکەى لێ بکەنەوە، پێش ئەوەى هەژارەکان لەخەو هەڵسن.. 
وە ماىف هەژاراىن لێ  [ٺ ٺ  

بەڵێ.. خواى بااڵدەست تۆڵەى هەژارەکاىن لێسەندن وەک جیا نەکەنەوە.. بەڵێ بێبەزەییانە ئەم بڕیارە دڵڕەقانەیاندا. 

88]دەفەرموێ: 
ئینجا شەوێک هێامن لە خەوا بوون، بەاڵیەک )گڕەیەک( لە الیەن  [ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ  ٹ  

02]پەروەردگارتەوە سووڕایەوە بەسەریا 
ئیرت ئەو باخە سەوزو جوانە، وەک چرناوى لێهات و هیچى پێوە  [ڤ ڤ

08]نەما، دەتوت شەرا لێیداوە 
 ڦ  ڦ    

00
جا بەیاىن بەرەو باخەکەیان رۆیشنت و لەناو  [ڦ  ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ  ڃ    

00]خۆیاندا بانگیان لە یەکرت دەکردو دەیانوت: بەیاىن زوو بچنە سەر باخەکەتان، ئەگەر ئەیڕنن 
جا  [ڃچ چ   

07]رۆیشنت و بە ئەسپایى لە نێو خۆیاندا تەگبیریان دەکرد 
کە نابێ ئەمڕۆ هیچ هەژارێک پێی  [چ  ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ     

00]بخاتە باخەکەوەو بێت بە سەرمانا 
وە بەیاىن زوو بۆى دەرچوون و رێگەیان گرتە بەر، وایان دەزاىن  [ڌ ڌ  ڎ  ڎ    

07]بێ بەش بکەن ئەتوانن مەبەستیان جێبەجێ بکەن و هەژاران 
ئینجا کاتێ گەیشتنە الى باخەکەو  [ڈ ژ  ژ ڑڑ   

04]بینیان )هەڵپڕوزاوە( وتیان: بێگومان ئێمە ڕێامن ونکردووە، ئەمە باخەکەى ئێمە نییە، باخى ئێمە پڕ لە میوە بوو 
ک ک     

نییەت و نیازى خراپى  دوایى بیریان کردەوە وتیان نا، باخەکەى خۆمانە، بەڵکو ئێمە بەشبڕاو کراوین بەهۆى [ک



09]خۆمانەوە 
ئایا پێم  [گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ]وىت:  -لە ڕووى ڕاو بیرو بۆچوونەوە  –ئەوجا ناوەنجییەکەیان  [گ  گ    

08]نەوتن بۆچ تەسبیحات و یادى خوا ناکەن؟ واتە: دەسا تەسبیحى خوا بکەن و پەشیامن ببنەوە 
 [ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ   

02]رى ئێمە ستەمکارو ناهەقکار نیە، ئێمە خۆمان ستەمکار بووین ئەوانیش هەموو وتیان: پەروەردگا
ڻ ڻ  ۀ  ۀ     

08]ئەوسا ڕوویانکردە یەکرتو لۆمەو سەر زەنشتى یەکرتیان دەکرد!..  [ہ
وتیان: تیاچوون بۆ ئێمە،  [ہ  ہ  ھ ھ ھ   

00]بەڕاستیى ئێمە خۆمان یاخیى و سەرکێش و لە سنوور دەرچوو بووین، بەرى کێڵگەى خۆمان ئەخوێنەوە 
ے  ے  ۓ  ۓ   

بەڕاستیى  [ڭ ڭ ۇ ۇ]ئومێدەوارین پەروەردگارمان بەزەیى پێامن بێتەوەو چاکرت لەو باخەمان پێ ببەخشێت  [ڭڭ

وەک سزاى  [ۆ  ۈۈ 00]وەردگارى خۆمانین، هیوادارین ڕووى میهرەبانیامن تێبکاتەوە ئێمە بە ئومێدى رەزامەندى پەر 

خاوەناىن باخەکەیە سزاى من لە دنیادا، واتە: هەر چۆنێک سزاى ناردە سەر ئەو خاوەن باخانە، هەر ئاوایش دەتوانێ 

وە بەڕاستیى سزاى رۆژى  [ٴۇ ۋ ۋۅ]بنێرێ بۆ سەر قوورەیش، دەبا پێش ئەوەى کار لەکار برتازێ بیر بکەنەوە 

ئەگەر ئەوان بزانن و تێبگەن، کەوابوو با هەموو پیاو خراپێک، وە با هەموو  [ۅ  ۉ ۉ])قیامەت( گەورە ترە 

دەوڵەمەندێک پێش ئەوەى بەشبڕاو بکرێن، راچڵەکێن.. هەندێ لە )سەلەف( دەڵێن: ئەو خاوەن باخانە نیشتەجێى واڵىت 

ن: )حەبەشەیى( بوون. ئینجا دێت پاشە رۆژى موسڵامنان باس دەکاو دەفەرموێ: )یەمەن( بوون. هەندێکى دیکەش دەڵێ

[07
 بەڕاستى بۆ پارێزگاران، باخاىت پڕ لە نیعمەىت بەهەشت الى پەروەردگاریان ئامادەیە. [ې ې ې ى ى ائ

 باوەڕداران و بێ باوەڕان وەک یەک نین:

[00
07]ئایا موسڵامنان وەک تاوانباران لێدەکەین؟!  [ەئ    ەئ وئ    

چیتانە حوکم و بڕیارى وا  [ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ   

04]دەدەن..؟ چونکە هیچ کاتێک نابێ چاککارو، خراپکار چوون یەک مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ 
ئایا  [ۈئېئ ېئ  ېئىئ    

09]نامەیەکتان هەیە لە خواوە تێیدا دەخوێننەوە؟ 
ە بتانەوێ بە ئارەزووى خۆتان کە هەرچى ئێو  [ىئ  ی ی  ی ی    

08]لێیهەڵبژێرن؟! 
یان مەگەر پەیامىن بەهێزتان بە سەرمانەوەیە تا رۆژى قیامەت  [حئ مئ ىئيئجبحبخب  مبىب   

بۆتان هەبێ هەرچى بڕیارو حوکم بدەن؟! دیارە ئەمانە هیچیان نین، نە نامەى ئاسامنیان  [يبجت حتخت]دەمێنێتەوە 

72]هەرچییان ویست بیاندرێتێ.  هەیەو، نە پەیاممنان بۆ مۆر کردوون، کە
لێیان بپرسە: کامیان  [ىتيتجث مث

78]دەسەبەرى ئەو بڕیارو حوکمەیە..؟ چونکە ئێمە هیچ بەڵێنێکامن نەداونەتێ 
یا خۆ شەریک و هاوبەشیان  [يث حجمج   

دە ئەگەر وایە با شەریکەکانیان بێنن بۆ  [جح مح]هەن..؟ بۆ ئەوە کە موسڵامن و تاوانبار وەک یەک لێ بکەین..؟ 

ئەگەر راست دەکەن لە داواکەیاندا. ئاشکرایە کە هیچ کەسێک نیە بتوانێ بڕواتە ژێر ئەو  [جخ  حخ مخ]هاو کارییان 

 داوایە.



 دەرکەوتنى الق لە ڕۆژی دژوارو

 تەنگانەى پەساڵن: 
رۆژى قیامەت ئەوەندە  [حسخسمس حص 70]ئینجا چەند دیمەنێکى سەختى رۆژى دوایى باس دەکاو دەفەرموێ: 

تەنگانەیە )چاک( دەکرێت بە الداو هەموو القێک دەردەکەوێ، واتە: ئەوەندە رۆژێکى سەختە پێویستى بەخۆ گورج 

کردنەوەیە. ئیاممى )بوخاریى( لە )ئەبوو سەعیدى( خودرییەوە ئەم فەرموودەیە دێنێ: ))يَكِْشُف َربُّنا عن ساِقِه، َفَيْسُجُد 
نْيا ِرياًء وُسْمَعًة، َفَيْذَهُب لَِيْسُجَد، َفَيُعوُد ظَْهرُهُ له كُلُّ مُ  صحيح  طََبًقا واِحًدا((. ْؤِمٍن وُمْؤِمَنٍة، َفيَْبَقى كُلُّ َمن كاَن يَْسُجُد يف الدُّ

ان القى خۆى دەر واتە: لەو رۆژەدا پەروەردگارم . 7704 البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة، باب يوم يكشف عن ساق، حديث: 
دەخا، جا هەموو ژن و پیاوێکى بڕوادار سوژدەى بۆ دەباو ئەوەى لە بەر ڕووپامایى و ناو بانگ سوژدەى بۆ بردووە 

 دەمێنێتەوەو دەڕوا سوژدە ببا، کەچى پشتى ڕەق دەوەستێ و بۆى ناچەمێتەوە تا سوژدە ببا، واتە: ناتوانێ سوجدە ببات.

ماناى  )بەڕەحمەت بێت(ماناى بۆ کراوە، یەکەمیان ئەوەیە کە مامۆستا مەال ئەحمەد  : ئەم ئایەتە دوو واتاوتێبینى 

کردووە، دووەمیان ئەوەیە کە فەرموودەکەى ئەبوو سەعید تەفسیرى )ساق(ی کردووەو مەبەست پێی القى پەروەردگارە، 

واتە: لەو ڕۆژە سەخت و دژوارەدا خودا )جل جاللە( القى خۆی دەردەخا وەک هێامیەک بۆ دەستپێکردىن حساب و 

گ دەکرێن بۆ سوجدە بردن، بەاڵم ناتوانن بیبەن، وە بان [مصجض حضخض مض]لێپرسینەوە. دواتر خوا دەفەرموێ: 

چونکە دەبوو لە دونیادا سوجدە بەرن و یەکال ببنەوە بۆ خوا، کەچى ئەوان چەوتییان کردو ئێستاش پشتیان ڕەق بووەو 

70]ناچەمێتەوە 
زەبووىن و ریسوایى دایپۆشیون و ڕوویان نیە سەر بەرز  [ٻ ٻٻ]ئەو رۆژە چاویان شۆڕە  [ٱ ٻ

بانگ دەکران بۆ سوژدە بردن  -چونکە لە دونیادا [پ پپ پ ڀ]چونکە ئەزانن چییانکردووە لە دونیادا  بکەنەوە،

لە کاتێکدا لەشساغ بوون نەیان ئەبرد، ئێستا ناتوانن و دەبێ تۆڵەى خۆیان وەرگرن. ئینجا ئا لەو بارودۆخە  [ڀ ڀ]

77]توندو ترسناکەدا، سامناکرتین هەڕەشەیان لێ ئەکاو دەفەرموێ: 
وازم لێبێنە بۆ ئەو کەسەى  [ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

کە بڕوای بەم قورئانە نییەو بە درۆى لە قەڵەم دەدات، واتە: کاروبارى بدە دەستى خۆم، تۆ خۆت پێوەى سەرگەرم مەکە 

بە تەئکید وردە وردە بە سزا دایان دەگرین لە الیەکەوە نازانن لەوێوە سزا دێت، وەک لە  [ٿٿ ٹ ٹ ٹ]

( 07+00/00) [أيحسبون أمنا مندهم به من مال وبنني، نسارع لهم يف الخريات بل اليشعرون]رموێ: جێگایەکى تردا دەفە

[70
وە لە دونیادا مۆڵەتیان دەدەم و تەمەنیان درێژ دەکەم و پەلەیان لێناکەم  بە سزا، بەڕاستى  [ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ    

وكذلك أخذ ]گار نابن، وەک خۆى دەفەرمووێ: نەخشەى تۆڵەى من )لە بەرامبەر بەبێ بڕوایان( بەهێزە.. هەر گرمتن ڕز 

فەرموویەىت: ))إنَّ  s. ئیاممى بوخاریى دەگێڕێتەوە لە پێغەمبەرەوە [ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد

صحيح البخاري، كتاب تفسري ى خوێندەوە. [َوكَذلَك أْخُذ َربَِّك..]اللَّه لَُيْمِِل لِلّظالِِم حتَّى إذا أَخَذُه لَْم يُْفلِْتُه..(( پاشان ئایەىت 

واتە: بێگومان خوا بۆ ماوەیەک مۆڵەىت ستەمکار .  7784 القرآن، سورة البقرة، باب قوله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة، حديث: 

 [ڃ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 77]هەتا رۆژێ کە گرىت، ئیرت قەت لە دەستى رزگارى نابێت.  -جڵەوى بۆ شل دەکا -دەداو



لێ داوا دەکەیت لە بەرانبەر گەیاندىن پەیامەکەتەوە، تا بە قورىس بزانن و نەتوانن لە ژێرى  یاخۆ کرێ و مزەیەکیان

74]دەرچن؟ 
یان خۆ ئەوانە غەیبیان الیەو لە بەرى دەنووسنەوە ئەوەى حوکمى پێدەکەن، تا بە  [ڃ  چ  چ  چ چ     

بێت بۆ خۆیاىن وەرگرن و.. ئیرت پێویستیان بە پەیامەکەى تۆ نەبێت..؟ ئارەزووى خۆیان لێى بنووسن و چییان مەبەست 

 دیارە ئەمانە هیچیان نین، کەوابوو بۆچى بەگوێت ناکەن..؟!

 خۆ ڕاگربەو وەک )یونس( پیش مەخۆرەوە:

[79
وە  [ڍڍ ڌ ڌ]بە ئارام و خۆ ڕاگربە بۆ بڕیارى پەروەردگارت  sجا تۆش ئەى پێغەمبەر!  [ڇڇ ڇ   

( مەبە، کە لە گەلەکەى تووڕە بووو، ویستى لە دەریاوە دەرچێ، وە بەویستى uوەک خاوەىن نەهەنگەکە )واتە: یونس 

وە لە تەنگانەى ناو سکى نەهەنگەکەدا هاوارى لە پەروەردگارى کردو لەسەر  [ڎڎ ڈ  ڈ]خوا نەهەنگەکە قوتیدا 

خواى میهرەبانیش  [إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملنيال إله ]پێچى هۆزەکەى خەفەتبار بوو و هەر دەیگوت: 

فلوال أنه كان من ]، وە فەرمووى: [فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني]وەاڵمى دایەوەو فەرمووى: 

خۆ ئەگەر ڕەحمەت و میهرەبانیەک لە  [ژڑ ڑ ک ک  ک 78]. [املسبحني، للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون

فڕێ دەدرایە دەشتێکى ڕووتەن و  [ک گ]ریەوە فریاى نەکەوتبا بە قەبووڵکردىن تەوبەو پەشیامىن لێى پەروەردگا

جا پەروەردگارى هەڵیبژاردەوە  [ڳ ڳ 02]و سەر کۆنە کراویش دەبوو  [گ  گ]وشکەوە، واتە: بێ دارو درەخت 

دەفەرموێ: ))اَل يَْنَبِغي لَِعْبٍد أَْن يَُقوَل: أَنَا  sلە ڕیزى صاڵحاندا داینایەوە، پێغەمبەر  [ڳ ڳ ڱ]بۆ پێغەمبەرێتیى 

، صحيح مسلم، كتاب  0002 صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول الله تعاىل: وإن يونس ملن املرسلني، حديث: َخرْيٌ ِمن يُونَُس بِن َمتَّى((. 

 08]شیاوو ڕەوا نیە بڵێ: من لە )یونس(ى کوڕى )مەتتا( باشرتم. واتە: بۆ هیچ کەسێ  . 7790 الفضائل، باب يف ذكر يونس، حديث: 

ڻ ]ئەوانەى کە کافرو بێ بڕوا بوون نزیکە لە ڕق و دوژمنایەتیدا  sوە بەڕاستى ئەى پێغەمبەر!  [ڱ  ڱ ں ں

َعىَل وەختێ کە قورئانیان بیست. )ئینب کەسیر( دەڵێ: )يف َهذِه اآليَِة َدلِْيٌل  [ڻڻۀ]بە چاویان هەڵت دێرن  [ڻ

ڕۆڵ و دۆزى  أَّن الَْعنْيَ إَصابَُتهاَ وتَأْثِرْيُهاَ َحقُّ ِبأَْمراللِه َعَزَوَجّل..(. واتە: ئەم ئایەتە بەڵگەیە کە چاوى پیس بە ویستى خوا
خۆى دەبینێ و دەتوانێ زیان بگەیەنێت بەو شتە بۆى دەڕوانێت. هەر وەک چەند فەرموودەیەکیش لەو بارەیەوە 

))..اَل ُرْقَيَة إاّل ِمن َعنْيٍ أْو ُحَمٍة..(( واتە: نوشتەو چاوەزار بۆ چاووى پیس و گەستنی گیانداری ژەهراوی هاتوون و دەڵێن: 
، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الدليل عىل دخول طوائف من  0090 صحيح البخاري، كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غريه، حديث: دەبێت. 

، وإذا اْسُتْغِسلُْتْم فاْغِسلُوا((  . 078 اب وال، حديث: املسلمني الجنة بغري حس ، ولو كاَن يشٌء سابََق الَقَدَر َسَبَقْتُه الَعنْيُ صحيح ))الَْعنْيُ َحقٌّ

واتە: چاوپیسی ڕاستە، ئەگەر شتێک پێش چارەنوس بکەوتایە، چاو  . 7800 مسلم، كتاب السالم، باب الطب واملرض والرقى، حديث: 

 ، ئەگەر خەڵکتان بەچاوەوە کرد و داوای خۆشۆردنیان لێکردن خۆتان بشۆن.پێشی دەکەوت

قاپێکەوە، چاوپیس دەم و هەردوو دەست و مەچەک  تی: هەندێ ئاو دەکرێتە: شێوەی ئەم خۆ شۆردنە بە کورتێبینى  

و هەردو ئەژنۆی لەگەڵ الی ڕاستى دەرپێکەی لە دیوی ناوەوە، وە ئاستی سمتی دەشوا لەو ئاوە، هیچ لەو ئاوەش 



ناڕژێنێتە سەر زەوی بەڵکو ڕۆی دەکاتەوە ناو قاپەکە، لەکاتێکدا )چاولێدراوەکە( ئاگای لەخۆی نەبێت دەکرێت بەسەریدا، 

یان دەفەرموێ: ))اَل َعْدَوى،  .072، 4/009. اقرتان النريين: 807 -الطب النبوي إبن القيم الجوزية رفراز دەبێ بە فەرمانی خوا. بڕوانە: سە
(( واتە: نەخۆشی کەس ناچێت بۆکەس، وە پێشبینى کردن بە ڕووداوو  َواَل ِطرَيََة، َواَل َهاَمَة، َواَل َحَسَد، َوالَْعنْيُ َحقٌّ

تەکان بووىن نیە، وە پێشبینی کردىن مردن بەهۆی ئەو باڵندەوە کە ناوى )هامە(یە، بووىن نیە، ئیرەیی بەیەکرت بردن پێشها
)مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، و، ڕقبوون لەیەکرت بووىن نیە، وە چاوپیىس ڕاستە. 

بۆ زانیارى زیاتر لەسەر بابەىت ، وهذا إسناد ضعيف، لضعف رشدين بن سعد(. «وال حسد»يح دون قوله: ، قال األرنأووط: صح 7994 حديث: 
چاوپیسی لە ئیسالمدا بگەڕێنەوە بۆ کتێبـی فەتواکاىن مامۆستا ئەحمەد کاکە مەحموود لەوێ بە درێژە لەسەرى دوواوە. 

ە شێتە! باشە! ئەگەر شێتە بۆچى ئەوەندە بە وە لەگەڵ ئەوەیشدا دەڵێن: بەڕاستى ئەو )موحەممەد(ـ [ۀ  ہ  ہ]

وە ئەو قورئانە تەنها  [ہ ھ   ھ  ھ  ھ 00]خەفەتەوەن و لێیدەترسن و، هەر رۆژەى توانجێکى لێ دەگرن؟ 

 -کە ئەم قورئانەى بۆ هاتووە -ئامۆژگارییەکە بۆ هەموو خەڵکاىن دونیا )بە پەریى و بە ئادەمزادەوە(. ئیرت چۆن بەو کەسە 
دەڵێن: شێت.؟! بەڵێ پێغەمبەر هەر لە مەککەدا بووو جیهانییەىت ئیسالم ڕاگەیەنرا.! لە پاڵ ئەو هەموو سزاو ئەشکەنجەو 

زۆرەدا، خوا داى بە گوێى هەموو خەڵکاىن دونیادا کە: ئەو قورئانە بۆ هەموو جیهانیانەو، دەبێ باوەڕى پێ  چەوساندنەوە
 بێنن.

( خولەکى پاش نیوەڕۆ لە تەفسیرى 13،2( ز، کاتژمێر )06/5/0996( ک، بەرامبەر بە )03/03/0106لە )
 واى کارجوان.سوورەتى )قەڵەم( بوومەوە لە شارى )مەریوان(. زۆر زۆر سوپاس بۆ خ

 
 

 سوورەتى )حاققە(ـە. -79

 ( ئایەتە.25مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەىت )حاقە(یە پاش سوورەىت )مولک( هاتووە، وەک سوورەتە مەککەیییەکاىن تر باىس چەسپاندىن ئیامن و  

بیروباوەڕ دەکات.. باسێکى ئێجگار قورىس ڕۆژى دواییش دەکات، ئینجا ئەوانەى هەمیشە هەوڵیان دەدا بۆ دەمکوتکردن 
سەموود، گەىل لووط، فیرعەون، گەىل نووح(و چەندان کەللە ڕەق و بە درۆخستنەوەى پەیامبەرەکانیان، وەک: )گەىل عاد، 

و یاخیى بووى تر، هەر وەک باىس بەختیاران و بەدبەختان دەکات.. دەشتوانین بڵێین: تەوەرەى سوورەتەکە بۆ 

نە کردن بۆ دووپاتکردنەوەى چەسپاندىن ڕاستیى قورئانە، فەرموودەى خوایەکى زاناو، کارجوان و داناو بینایە.. لەگەڵ پاکا

 تۆمار دەکات. لەسەر بەدبەختییان نەبووە، هەر وەک تاوانکاریى و سەر لێشێواو کە: هەرگیز گومڕاو sپەیامبەر 

 * ٱٻ ٻ]
کارەساتە سەختەکە )رۆژى قیامەت( ڕاستەو دێتە دیى و هیچ گومانێکى تێدا نییە  [ے 8

[0
چیە ئەو کارەساتە بەرهەقە ڕوو دەدا؟ مەبەست ئەوەیە کە ئەوەندە قورس و گران و سەختە، جێگەى  [ۓ  ڭ    



تۆ چووزانیت ئەو کارەساتەى ڕوودەدا چییە؟ ئەگەر خوا هەندێکیت بۆ باس  [ڭ ڭ ۇ ۇ 0]پرسیارو بیر لێکردنەوەیە 

نەیبینى.. بەڵێ دەبوو ڕۆژێکى ئاوا کەس نەکات، سەرەڕاى ئەوەش هێشتا بەتەواوى لێى حاڵى نابیت تا بە چاوى سەر 

7]نکووڵى لێ نەکردایە کەچى 
سەموود )واتە: هۆزەکەى صاڵح( وە )عاد( واتە: قەومەکەى  [ۆ  ۈ ۈ ٴۇ       

)هوود(، بڕوایان بە ڕۆژە تێکشکێنکەرەکە نەهێناو، بە درۆیان زاىن، بۆیە خواى گەورەش لێیان توڕە بووو لە ناوى بردن، 

بە  -گەىل صاڵح بە هۆى سەرکێىش خۆیانەوە -جا هۆزى سەموود [ۋ ۅ ۅۉ 0]وەک ئەفەرموێ: 

كذبت مثود ]نەعرەتەیەکى ئێجگار گەورە تیاچوون، پاش بڕینى هەموو بیانووەکانیان، وەک لە ئایەىت تردا ئەفەرموێ: 

7]. [بطغواها
بە  -کە خوا پەیامبەرێکى بۆ ناردبوون -وە هەرچى )گەىل( عادیش بوو [ې ې ېې ىى    

4]باو گەردەلوولێکى ساردى سەختى هەرە بەهێز لە نێو چوون 
بە حەوت شەوو  [ائ ەئ ەئوئوئ ۇئۇئ

و هەشت ڕۆژ لەسەر یەک خوا زاڵى کرد بەسەریاندا، دەڵێن لە بەیاىن چوارشەممەوە دەستى پێکرد، بۆ ئێوارەى 

دە، چوار ڕۆژى لە کۆتایى )شوبات(و، سێ ڕۆژیش لەسەرەتاى )ئازار(ەوە کە پێى دەڵێن: بورجى چوارشەممەى ئایین
پیرەژن، چونکە وەک )مامۆستا خاڵ دەڵێ( پیرەژنێک لە گەىل عاد لە ژێر زەمینێکدا خۆى دەشارێتەوە تا لە ڕۆژى 

جا  [ىئۆئۆئۈئۈئ ېئ ېئېئ]هەشتەما خۆى دەردەخاو ئەویش ڕەق دەبێتەوە )خواش چاکرت دەزانێ(. 

ئەگەر لەوێ بوایەت ئەو گەلەت دەدی لەو شەوان و رۆژانەدا بە مردوویى کەوتوون وەکو کۆتەرەى پواوى دارە خورما، لە 

وایان لێهات خانووەکانیان نەبێ هیچ شتێکیان نە دەبیرنا، لە  [فأصبحوا اليرى إال مساكنهم]جێیەکى تردا دەفەرموێ: 

بُور((.  فەرموودەیەکى )متفق علیە(یشدا هاتووە: باَ، َوأُْهلِكَْت عاٌَد ِبالدَّ صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب ))نرُِصُْت ِبالصَّ

واتە: خوا  . 8077 ، صحيح مسلم، كتاب صالة االستسقاء، باب يف ريح الصبا والدبور، حديث:  8228 االستسقاء، باب قول النبـي، نرصت بالصبا، حديث: 
ى پێ ڕوخاند کە لە خۆرهەاڵتەوە دەهات، )عاد(یىش بەو بایە قڕکرد کە لە خۆرئاواوە منى بەو بایە سەر خست و، دوژمن

وە فیرعەون و  [ٱٻ ٻٻ ٻپ 8]جا ئایا دەبینى کەسیان مابێتەوە.؟  [ىئ ییی ی 9]دەهات 

82]ئەوانەى پێش ئەویش، لە دانیشتواىن شارو گوندە سەرەو ژێرکراوەکان هاتن 
جا هەر یەکەیان بێگوێیى  [پ پ ڀ   

و سەرپێچى کرد بەرامبەر بە پێغەمبەرى پەروەردگارى خۆیان، فیرعەون لە مووسا، گەىل لووط لە )لووط(، وەک 

كذبت ]یان فەرماییشتی  [كذبت قوم نوح املرسلني]یان دەفەرموێ:  [عقابإن كل إال كذب الرسل فحق ]دەفەرموێ: 

88] بە گرتنێکى لە ڕادە بەدەر، هەندێ بە با، هەندێ بە تۆفان جا خوا گرتیاىن [ڀڀڀ]. [عاد املرسلني
ٺ     

بەراستى ئێمە کاتێ ئاوەکە سەرى کردو بەسەر هەموو شتێکدا سەرکەوت لە کاىت تۆفانەکەدا،  [ٺٺٿٿٿٿ

دەوەو سەرى )باپیرەکاىن( ئێوەمان هەڵگرت لە کەشتیدا تا تیا نەچن و بنەبڕ نەبن.. پاشان ئادەمزاد وردە وردە زاوو زێیکر 

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ىف الفلك املشحون، ]وە ئایەىت:  [وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون]هەڵدایەوە، ئایەىت: 

80]دووپاىت ئەو ماناو مەبەستە دەکاتەوە  [وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
بۆ ئەوەى ئەو ڕووداوە  [ٹٹ ٹ    

بۆتان و بشزانن کە هەر کەسێک بچێت بە گژ پەیامبەرەکەیدا تۆڵەى لێ  بکەینە بیرهێنەرەوەو ئامۆژگارییەک



 خۆیاىن پاش وە ئەو گوێیانەى پارێزەرن، ئەو واقیعەیە بپارێزن لە ژیانداو بۆ گەالىن [ڤڤ ڤ]وەردەگیرێتەوە 

 خۆیانیاىن پێبکەن هەتا بەدواى ئەو الرو السارانەدا نەچن. نەوەکاىن بگێڕنەوەو ئامۆژگارى

 سەختەکانى رۆژى پەساڵن:چۆژە 

80]ئینجا دێتە سەر باسکردىن دیمەنێکى سەخت و قورىس ڕۆژى دوایى وەک دەفەرموێ: 
جا کاتێ  [ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ    

تەنیا جارێک فوو کرا بە شەیپووردا لە الیەن )ئیرسافیل(ـەوە بۆ مراندىن تەواوى گیانلەبەران، کە ئەویش تەنها پەروەردگار 

87]ـە دەزانێ خۆى شێوەى ئەو )صوور(
و زەویى و کێوەکان لە جێگاى خۆیاندا هەڵگیران و بەرز  [ڄ ڃ ڃ    

80]و ئەوجار یەککەڕەت دران بە یەکداو هەپروون هەپروون بوون، وە بوونە زەوییەکى تەخت  [ڃ ڃ چ]کرانەوە 
    

87]ئەو ڕۆژە ڕووداوەکە ڕوو دەدا )واتە: قیامەت بەرپا دەبێت(  [چ چڇ
و ئاسامن  [ڇ ڇڍڍڌ    

هەموو لەت و پەت بوو، جا ئاسامن لەو رۆژەدا شل و شۆڵە، چونکە لەو ڕۆژەدا وەک خورى ىش دەبێتەوەو، لە یەکرت 

84]. [وفتحت السامء فكانت أبوابا]دەترازێ، وەک دەفەرموێ: 
وە فریشتەکانیش لەسەر لێوارى  [ڎڎ ڈڈ    

 پەروەردگارى تۆ، بە بان سەریانەوە وە لەو ڕۆژەدا هەشت فریشتە عەرىش [ژ ژڑڑکک]ئاسامندان 

يٌْر ُذو َقواَئِم تَْحِملُُه املالئِكَُة، وُهَو كاْلُقبَِّة عىَل الَعالَ  ِم، َوُهَو َسْقُف هەڵ دەگرن. پێشینان لە ماناى عەرشدا دەڵێن: )إنُّه رَسِ
ن، وەک قوبەیەک وایە بەسەر ئەم املَْخلُوقاَِت(. واتە: عەرش نیشتگەیەکە چەند پایەیەکى هەیەو فریشتەکان هەڵى دەگر 

گەردوونەوەو، سەقفە بۆ هەموو درووستکراوەکان. )سيد قطب( بە ڕەحمەت بێ، دەڵێ: ئێمە نازانین ئەو هەشتە کە بە 
بان سەریانەوە عەرش هەڵدەگرن چین و کێن؟ هەر وەک نایشزانین چۆن )عرش( هەڵ دەگیردرێ، ئێمە ئەمانە هەموو 

ان، خۆ لەوالشەوە داوامان لێ نەکراوە بیانزانین، وە هەر ئەوەندە کە هەست بکرێ بە دەدەینە دەستى پەوەردگارم

89]گەورەیى و، دەسەاڵىت بێ سنورى خوا، چ لە دونیادا، چ لە پاشە ڕۆژدا بەسە 
لەو ڕۆژەدا  [کگگگ گ ڳ  

نیە الى خوا، پێغەمبەرى ئێوە هەموو نیشاىن خواوەندتان دەدرێن بۆ حیساب، هیچ کردارو گوفتارێکى نهێنیتان شاراوە 

ا ال sخوا  ا َعرَْضَتاِن َفِجَداٌل َوَمَعاِذيُر، َوأَمَّ ثَّالَِثُة َفِعْنَد َذلَِك تَِطرُي ئەفەرموێ: ))يُْعرَُض النَّاُس يَْوَم الِْقَياَمِة ثَ اَلَث َعرََضاٍت: َفأَمَّ

ُحُف يِف اأْلَيِْدي َفآِخٌذ ِبَيِميِنِه َوآِخٌذ ِبِشاَملِِه((  ، قال  88078 )مسند أحمد بن حنبل، أول مسند الكوفيني، حديث أيب موىس األشعري، حديث: الصُّ

واتە: لە ڕۆژى قیامەتدا سێ جار ئادەمزاد لە پێشانگاى خوادا ڕا دەنوێرنێن: دوو جاریان شەڕە  .شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف(

قسەو بڕوبیانوو هێنانەوەیە، سێیەمیشیان نامەى کارو کردەوەکان دەدرێتە دەس، جا یا بە دەستى ڕاست وەریدەگرێ، یان 
 بە دەستى چەپ.

 بەختیاران فەرەحناک و، بەد بەختان خەمناک:

88]کە ڕۆژە راستەکە هات، ئادەمزاد دەبنە دوو دەستە، وەک دەفەرموێ: ئینجا 
ئینجا ئەو  [ڳڳ ڱ ڱ ڱ    

جا )لە خۆشیى  [ڱںںڻ] -کە ئەوەش نیشانەى بەختیاریى مرۆڤە -کەسەى کار نامەکەى درایە دەستى راستیى

دەستى ڕاستى  درایە ێ کە نامەکەىو شادیدا( بە دەنگى بەرز دەڵێ: ها ئەوەتە نامەکەم بگرن و بیخوێننەوە )چونکە کات



02]ئیرت هەر بەوە زاىن بەختیارە، بۆیە بەسەر بەرزییەکەوە خۆى دەنوێنێ 
چونکە بەراستى من لە  [ڻ ڻۀ ۀ  ہ     

دنیادا ئەمزانیى و یەقینم بوو کە دەگەم بە حیساىب خۆم!! وا ئەمڕۆش خواى میهرەبان پاداشتى بە چاکە دامەوە، وەک لە 

08]. [الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم..]سوورەىت تردا بۆ دووپاتکردنەوەى ئەو ڕاستیە دەفەرموێ: 
جا  [ہہ ھ ھ    

00]و پەسەند کراوایە  ئەوە لە گوزەرانێکى خۆش
00]لە بەهەشتێکى بەرزدا  [ھ ے ے   

میوەجاىت  [ۓ ڭ

درەختەکانی نزیکە لێیەوە، واتە: دەس ڕەسە، بە ڕاوەستانەوە، بە دانیشتنەوە، دەستى دەگاتێ، تەنانەت دەمیىش ئەگاتێ، 

ڭڭۇ  07]دونیاى خواى کارزان بە هیچ شێوەیەک نایەڵێ بەهەشتیى ئەزیەت بکێشێ، پاش ئازارو ئەزیەتەکەى 

پێیان ئەوترێ: بخۆن و بخۆنەوە بە خۆشیى، بەهۆى ئەو کارە جوان و چاکانەوە لە رۆژگارەکاىن  [ۇۆ ۆ  ۈۈ

ڕابوردوودا ئەنجامتان دەدا. بەکورتیى: مرۆڤى بەهەشتیى لەو پەڕى خۆشییدا دەبێ. ئینجا تۆڵەى دۆزەخییەکان باس 

کە ئەوەش  -ى: کار نامەکەى دەدرێتە دەستى چەپی بەاڵم ئەو کەسە [ۋۋ ۅۅ ۉ 00]دەکاو دەفەرموێ: 

07]جا دەڵێ: خۆزگایە..! نامەکەمم پێ نەدرابا  [ۉ ې ې ېې] -نیشانەى بەد بەختیە
و نەمزانیبا  [ى ائ ائ ەئ   

04]سەر ئەنجامى حیساب و لێپرسینەوەم چیە؟ 
خۆزگایە ئەو مردنەم بڕابایەوە بە یەکجاریى و،  [وئ وئ ۇئ    

09]زیندووش نەکرامایەتەوە 
08]دارایى و ماڵەکەم هیچ کەڵکێکى پێنەگەیاندم بۆ ئەم ڕۆژەم  [ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ   

ېئ  ىئ     

ئەو موڵک و دەسەاڵتەى بووم لە دەس چوو، نە ڕشتەم، نە پلەو پایەم، هیچیان نەیانتواىن تۆزقاڵەیەک ئارامم  [ىئ

02]ە. ئەوسا ئیرت خوا فرمان دەدات بە دەرگاوانەکاىن دۆزەخ و دەفەرموێ: بکەنەو 
بیگرن، جا کە لەپچەى بکەن،  [ی  ی

ىئ  يئ جبحب  00]پاشان بیخەنە ناو ئاگرى دۆزەخ  [ی  جئ  حئ 08]واتە: کۆت و زنجیر لە دەس و قاچ و مىل بئاڵێنن 

بدەن، بۆ ئەوەى پرت ڕیسوا بێت، ئەگینە خۆ ئینجا بیخەنە ناو زنجیرێکى حەفتا گەزیەوەو جەڕەبابەى  [خبمب ىب

تەنها ئاگرەکەى بەسە، ئاى ئەو ڕۆژە چەندە ڕۆژێکى گران و نارەحەتە، وەرە لە ناو ئاگریشدا هێامن بەو شێوەیە زنجیر 

00]بکرێیت! 
بڕواى بەخوا نەبوو کە ئەمەش گەورەترین ستەمە، بۆیە  -لە دونیادا–چونکە  [جت   حت ختمت ىت يت     

07]وا سەر شۆڕو ڕیسوا بکرێ هەردەبێ ئا
وە هاىن خەڵکى نەدەدا لەسەر خواردن دان بە هەژار.  [مثىث يث حجمج    

چەند ئایینێکى بەرزو پیرۆزە..! سەرەڕاى ئەوەى دەبێ لە ماڵ و مناڵى خۆیان بگرنەوە بۆ هەژاران، دەبێ مەردومیش 

هیچ دۆستێکى بۆ نیە  -واتە: ڕۆژى قیامەت –جا ئەمڕۆش لێرە  [ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ 00]دنەو هان بدا بۆ بووژاندنەوەیان. 

07]تا تکایەکى بۆ بکاو تۆزێ ئەو بارەیەى لێ سووک بکات. 
و خواردن و خواردنەوەىش هەر کیم و  [پ  پ پ  ڀ  ڀ

گوناهباران نەبێ کەىس دیکە لێى ناخوات، واتە: هەر  [ڀ ٺ ٺ ٺ 04]زوخاوى داچۆڕاوى الشەى دۆزەخییەکانە 

 نە دەیخۆن کە باوەڕیان بەخوا نەبوو.ئەوا

 قورئان کەالمى خوایە:



09]جا پاش ئەوە باسێکى گەورەیى قورئان ئەکاو ئەفەرموێ: 
 08 ٿ ٿ  ٿ  ٿ 

جا سوێندم بەو شتانەى ئێوە  [ٹ ٹ ٹ

بەچاو دەیان بینن و بەوانەش نایان بینن و دەرکى ناکەن لە بوونەوەر، وەکو بەشێکى زۆرى دونیا، پاشە ڕۆژ، تەن و لەش 

72]و رۆح، ئادەمیى و، پەریى و فریشتە.. هتد. 
بەڕاستى ئەو قورئانە لە زارى پەیامبەرێکى گەورەو  [ڤ   ڤ ڤ  ڦ     

78]ن ڕادەگەیەنرێت بەڕێزەوە پێتا
وە گوفتارو قسەى شاعیر نیە، وەک ئەو بەد بەختانە پێیان وایە، وە  [ڦ ڦ  ڄ ڄڄ    

پێغەمبەر )شیعر(و هونراوەىش نەبووە، وە ئەوانەش کە شارەزاى زانست و زانیاریى )عەرووز(ن ئەم راستیە بە چاکى 

70]نن! کەچى کەمێکتان باوەڕ دێ [ڄڃڃ]دەسەملێنن کە قورئان شیعر نیە. 
و وتەو قسەى جووکیش نیە  [ڃ چ چچ     

70]کەموایە بیربکەنەوەو ئامۆژگارى وەرگرن  [چ ڇ ڇ]
ئەم قورئانە لەالیەن پەروەردگارى  [ڇ  ڍڍ   ڌ    

77]جیهانەکانەوە دابەزێرناوە، واتە: نە جادووە، نە وتەى جووکیى و فاڵچیە، بەڵکو تەنها فەرموودەى خوای تاک و تەنیایە 
     

70]هەندێ قسەى لە سەرمان هەڵبەستبا  sئەگەر ئەو پەیامبەرە  [ڎ ڈ ڈ     ژ ڎ
بێگومان  [ڑ ڑ ک

74]و پاشان ڕەگى دڵیامن دەبڕی  [ک ک گ  گ 77]بەهەموو توانا، بە توندی دەمانگرت 
جا  [گ ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   ڱ    

هەرگیز لە نەخشەى  sکەسێکتان نە دەبوو بتوانێ بەر هەڵستى لێ بکاو لە دەستامن ڕزگارى بکات، خۆ پەیامبەریش 

79]ئێمە الناداو هیچ شتێکیش لەسەر ئێمە هەڵنابەسێت 
و بەڕاستى ئەو قورئانە یاداوەرییە بۆ خۆ  [ڱ ڱ ں    

بۆ  [قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء]ئامۆژگارى وەرگرن، ئایەىت: پارێزان و خواناسان، ئەوانە ئامادەییان تێدایە پەندوو 

78]هەمان ماناو مەبەستە. 
وە بەڕاستى ئێمە ئەزانین کە لە نێو ئێوەدا هەندێ هەن ئەم قورئانە بە  [ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ   

02]درۆ دەدەنە قەڵەم 
08]اوەڕان وە بێگومان لە رۆژى قیامەتدا قورئان داخ و کەسەرە لەسەر بێب [ہ  ہ ہ ہ    

    

00]وە بەڕاستیى حەقیشەو گوماىن تێدا نیە  [ھ  ھ  ھ
( ناوى sجا کەواتە تۆش )ئەى پێغەمبەر  [ے  ۓ ۓ  ڭ    

پەروەردگارى گەورەت بەرزو پاک ڕابگرە، وە هەمیشە تەسبیحات و ستاییىش بکە لە بەرامبەر ئەو بەهرانەوە پێى 
 بەخشیویت.

( ز، لە تەفسیرى ئەم سوورەتە بوومەوە. 51/52/5/96بەرامبەر بە )( ک، 0106( شەشەاڵنى )06/06لە )
 سوپاس بۆ خواى میهرەبان.

 

 

 

 سوورەتى )مەعاریج(ـە. -63



 ( ئایەتە.11مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە وەک سوورەتە مەککەییەکاىن تر باىس ئیامن و بیروباوەڕە بناغەییەکان دەکا، رۆژى قیامەت و، قۆناغە گران  
و سەختەکاىن، جا بڕواداران و، بێ باوەڕان، ئەوجا پاداش و تۆڵەیان، دەشتوانین بڵێین تەوەرەکەى باىس بێ بڕوایاىن 

 sپاداش و تۆڵەیان دەکرد، گاڵتەو القرتییان بە بانگەوازەکەى پەیامبەر مەککەیە، کە چۆن ئینکارى زیندووبوونەوەو 

 sدەکرد. جا لە سەرەتاوە باىس سەرپێچیى و سەرکێىش بێ بڕوایاىن مەککە دەکات، کە چۆن لە فەرمانبەردارى پەیامبەر 

وونەى )نەزرى کوڕى حاریس( دەرچوون و سووکایەتیان بە بانگەوازەکەى دەکرد، کاتێ کە بە سزاى خوا ئەیرتساندن.. بە من
منوونە دێنێتەوە، ئەو دەمە داوا لە خوا دەکات کە بەزوویى سزایەک بنێرێ بۆ خۆیى و نەتەوەکەى، پێش ئەوەى قیامەت 

، ئینجا دووچاربووىن تاوانباران لەو [سأل سائل بعذاب واقع..]بێت! ئەگەر موحەممەد ڕاست بکا. لە هەڕەشەکانیدا: 

ختە ئاسامن وەک مىس تواوەو کێوەکان وەک خورى شیکراوەیان لێ دێت، رسوشتى ئادەمزاد کاتێ رۆژەدا کە ئەوەندە سە

کە تووىش نارەحەتییەک دەبێ، چۆن چرکە چرکى پێ ئەکەوێ و، لەوانەیە لە حەرسەتدا مىل خۆى بشکێنێ، کاتێکیش کە 
ییىش بە سوێندى بە پەروەردگارى خۆشییەکى ئەوقە دەبێت، چۆن لووىت بەرز دەکاتەوەو )ڕاستیى( نابینێ.؟!. کۆتا

فال أقسم ]جیهانەکان دێ کە زیندووبوونەوە ڕاستەو، پاداش و تۆڵەش دەست پێ دەکاو، ئەوانیش لە دەست دەرناچن 

 .[برب املشارق واملغارب..

 خوا نەناس بە تالووکەی سزایە، 
 تۆش بە ئارامبە:

 *   ٱ    ٻ                             ٻ]
8

پرسیارکەرێک لە بێ باوەڕەکاىن مەککە )نەزرى کوڕى  [ڭ           ڭ           ۇ       ۇ           

حارس( داواى سزاى کرد بێتە سەریان، خۆ هیچ گومانێک نیە هەر بۆیان دێ و پێش دێت، گەلێ جار بە بانگەوازەکەى 

ن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من اللهم إ ]پەیامبەرو بە رۆژى دوایى گاڵتەى دەکرد، تەنانەت دەیوت: 

0]ئەم سوورەىت )مەعاریج(ـە دابەزى.  -وەک تەبەرى دەڵێ -. جا بەو بۆنەیەوە [السامء..
ئەو سزایە  [ۆ ۈ ۈ ٴۇ    

بۆ کافرو بێ باوەڕان هیچ کەس و شتێک نیە بیگێڕێتەوە لێیان، واتە: هەرکات لەالیەن خواوە سزاکە هات، هیچ کەسێک 

0]ێ دووچارى ئەوان بێت نیە نەهێڵ
لەالیەن خواى خاوەن دەسەاڵت و خاوەن پلەکان، وەک  [ۋ ۅ ۅۉ

7]دەفەرمووێ: 
فریشتەکان و جْبیل بەرز دەبنەوە بۆالى لە  [ېې   ېېىى  ائ ائ ەئ ەئ وئ

رۆژگارێکدا کە ماوەکەى پەنجا هەزار ساڵە الى مورشیک و بێ باوەڕەکان، واتە: سزاو ئەشکەنجەیان لە هەندێ کاتدا 

ئەوەندە زۆرە ئەو رۆژەیان لێ دەبێ بە پەنجا هەزار ساڵ، یان بە هەزار ساڵ، وەک لە جێگایەکى تردا هاتووە، دیارە 
ت پلە پلەیە، بۆیە جێگاى واى هەیە ئەوەندە قورس و سەختە بە هەزار ساڵ لێیان دەڕوات، جێگاى وایىش هەیە بە قیامە

0]پەنجا هەزار ساڵ، جا لەو رۆژەدا فریشتەو جْبیل بۆالى خواى میهرەبان سەر دەکەون. 
جا ئەى  [ۇئ  ۇئ ۆئ

رامگرتنێکى جوان و شیاو بە پلەى تۆ، واتە: هەرگیز سکااڵو پێغەمبەر! ئارام بگرە لە بەرامبەر داواى ئەو داوا خوازەوە بە ئا



7]بێزارى تێدا نەبێ و جگە لە خوا سکااڵ بۆ کەسێک نەبەیت 
بەراستى ئەوان ئەو رۆژە بە دوور دەبینن!  [ۈئ ۈئ ېئ    

[4
ئەو رۆژە ئاسامن وەک  [ىئ ییی 9]و ئێمەش بە نزیکى ئەبینین، چونکە بۆ ئێمە هیچى تێناچێت  [ېئ ىئ     

8] تواوە، یان وەک ڕەنگى ڕۆن زەیتوىن لێ دێ مىس
و کێوەکانیش وەک خوریى شیکراوەی رەنگاو  [جئ حئ مئ   

82]رەنگیان لێدێ و دەبنە گەردو دەنیشنە ئاسامن 
هیچ دۆست و خزمێکى نزیک لە حاڵى دۆست و  [يئجب حب خب

88]خزمى خۆى ناپرسێ، لەبەر خەریکبووىن بە حاڵى خۆیەوە 
ن دەدرێن و یەکرتیش دەناسن، بە یەکرت نیشا [ٱٻ     

واتە: وە نەبێ یەکرت نەناسن، نەخێر، یەکرتیش دەناسن، کەچى لەگەڵ ئەوەیشدا هەر پرسیار نیە لە حاڵى یەکرت، وەک لە 

..واخشوا يوما ال يجزي والد ]. یان دەفەرموێ: 92/04[لكل امريء منهم يؤمئذ شأن يغنيه..]سوورەىت تردا دەفەرموێ: 

ٻ ٻ ٻپپ پپ ڀ   ]. 08/00 [مولود هو جاز عن والده شيئاعن ولده، وال 
80

تاوانبار حەز  [ڀڀ    

80]دەکات بۆ ڕزگاربووىن خۆى لە سزاى ئەو رۆژە بریتى بدات بە کوڕەکانیى و هاوسەرەکەیى و، براکەی 
 [ٺ ٺ ٺ

87]وە بەو عێلەى لە خۆى دەگرت و پەناى دەدا 
ە گشتى بدا لە وە ئەوەى لەسەر زەویى هەی [ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    

80]پاشا ڕزگارى بکات، خۆ ڕزگارى نابێ، ئەگەرچى ئەوانەیش بکاتە برێتی بۆ خۆى، وەک دەفەرموێ: 
نەخێر، برێتیت  [ڤڤ

87]بەڕاستى ئەو ئاگرە ئاگرێکى بڵێسەدارى وایە  [ڤڤ]لێ وەر ناگیرێ، دەسا دەست کۆتاکە 
و داماڵێنەرە  [ڦ ڦ    

84]قرچێنێ و هەڵیدەکەنێ و دەیبا بۆ پێىس سەر، واتە: پێىس سەر هەڵدە
ڄ  ڄ ڄ  ڄ     

89
ئەو ئاگرە ئەو کەسە  [ڃ ڃ  

بانگ دەکات لە دونیادا پشتى لە هەق و ڕاستى کردبێ و ڕووى لە فەرماىن خوا وەرچەرخاندبێ و ماڵ و دارایی کۆ 

 کردبێتەوەو لە هەژاراىن شاردبێتەوەو بەشی نەدابن.

 مرۆڤ تا بێ پشت و چاو چنۆکە:

ئینجا دێتە سەر باىس دوو خووى زۆر خراپى ئادەمیى، کە هەر لەو رۆژەوە دروست بووە، لە گەڵیدا بوون و قەت لە 

88]کۆڵى نابنەوە، مەگەر ئیامن و بڕوا بێنێت. 
بەڕاستیى ئادەمیى بەرچاوبرسیى و چاوچنۆک  [چچ چ   چ ڇ

02]دروستکراوە 
08]و کەمدەستى بوو ماخۆالىن پێدەکەوێت هەر کە تووىش ناخۆشیى و، هەژاریى  [ڇ ڇ ڍ      ڍ

ڌ    

 sو کاتێکیش تووىش خێرو چاکە بوو لە مەردم دەیگرێتەوەو بەىش خەڵکى لێ نادات. وەک پێغەمبەر  [ڎ ڎ ڈ

وە  دەفەرموێ: ))رَشُّ ماَ يف َرُجٍل ُشحٌّ هاَلٌِع َوُجنْبٌ خاَلٌِع((. واتە: خراپرتینى خەسڵەت بۆ مرۆڤ، چرووکیى و چاو چنۆکییە،

 00] .0088، وصححه األلباين يف سنن أيب داوود، برقم:  0870 سنن أيب داود، كتاب الجهاد، باب يف الجرأة والجنب، حديث: ترسێکى دڵ و جەرگ بڕە. 

 [ڑ ک کک ک 00]:  یەکەم -جگە لە نوێژ خوێنەکان ئەوانەیان کە ئەم هەشت سیفەتانەیان تێدایە: [ژ  ژ

قد أفلح ]ئەوانەى کە لەسەر کاىت نوێژەکانیان بەردەوام و سوورن، ناى پچڕن و سەرگەرم نابن بە دونیاوە، ئایەىت: 

یش هەر ئەو ماناو مەبەستە دووپات دەکاتەوە. لە فەرموودەى دروست و [املؤمنون، الذين هم يف صالتهم خاشعون



((  ڕەوایشدا هاتووە: ))..أََحبُّ األَْعامَِل إِىَل اللهِ  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة عىل العمل، أَْدَوُمهاَ َوإِْن َقلَّ

واتە: خۆشەویسرتینى  . 8070 ، صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغريه، حديث:  7829 حديث: 

07]: دووەمم بێت، ئەگەر زۆر کەمیش بێت!. کارو کردەوە الى خوا، ئەو کارەیە بەردەوا
ئەوانەى  [گ گ گ ڳ ڳ

00]کە مافێکى دیاریکراو لە سامانیاندا هەیە 
بۆ داواکار )لە مەردوم(و بۆ بێ بەشکراوى داوا نەکەر،  [ڳ ڱ   

07]: سێیەمچونکە بۆ خۆى ڕووى نیە داوا بکاو، خەڵکیش وا دەزانن هەیەىت. 
ئەوانەى بڕوایان هەیە  [ڱ ڱ ں  ں   

04]: چوارەمبە ڕۆژى پاداش و تۆڵەو کاریىش بۆ دەکەن. 
ئەوانەن لە سزاى ئەو رۆژەى  [ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ     

09]پەروەردگاریان دەترسن 
بەڕاستى سزاى پەروەردگاریان کەس لێى ئەمین نیە، تا پاڵى لێ بداتەوە،  [ہ  ہ ھ ھ  ھ   

08]: ەمپێنجکەواتە جێگەى خۆیەىت لێى برتسن. 
02]ئەوانەى داوێنى خۆیان دەپارێزن لە حەرام  [ے ے ۓ  ۓ    

  

جگە لە ژنەکانیان، یان لە کەنیزەکانیان، واتە: تەنها لەگەڵ ئەوانەدا کارى خۆیان دەکەن  [ڭ ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ ۆ

08]جا بەڕاستى ئەوانە لۆمەو سەر زەنشت کراو نین.  [ۈ ۈ  ٴۇ]
 ئینجا ئەوەى جگە [ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې   

00]: شەشەملەوە بخوازێ و ئەو کارە بکات، ئەوانە دەست درێژیکارن و خۆیان ڕانواندووە بۆ سزاى خوا. 
ې     

: حەوتەمئەوانەى بۆ سپاردەو پەیامنیان پارێزەرن، هەرگیز خیانەت و گزى لەگەڵ کەسدا ناکەن.  [ىىائ ائ

[00
ئەوانەى بە پابەندى بە شایەتییەکانیان هەڵدەسن، بێ جیاوازى لە نێوان کەساىن دوورو نزیکدا،  [ەئ  وئ وئ  ۇئ

07]: هەشتەم(، 090بەقەرە: ) [..ومن يكتمها فإنه آثم قلبه..]وەک لە سوورەىت تردا دەفەرموێ: 
 [ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

00]اىن )نوێژ( دەپارێزن. ئەوانەى پارێزگارى نوێژەکانیان دەکەن. واتە بە ڕێکوپێکى دەستنوێژو پایەک
 [ېئ ىئ ىئ ىئ    

لە باخەکاىن بەهەشتدا لە الیەن خواوە ڕێز لێگیراون، بە هەر جۆرێک خۆیان پێیان  -کە خوو ڕەوشتیان ئاوایە -ئەوانە 
خۆش بێت. بێ بڕواکان گاڵتەیان بە بەهەشت و موسڵامنەکان دەکرد، پێیان وابوو کە ئەگەر بەهەشت راستیش بێت، ئەوا 

سڵامنەکان دەکەونەوە، چونکە ئەوان لە پیاو ماقواڵن و گەورەى عەرەبن! جا بەو بۆنەوە ئەو ئایەتە هات و پێش مو

07]فەرمووى: 
04]چیە وا ئەوانەى بێ باوەڕ بوون بەرەو الى تۆ دێن ئەى پەیامبەر!  [ی ی  ی جئ حئ     

ىئ  يئ جب    

یى، پاشان باڵوەى لێ دەکەن و هەڵدێن، وەک لە لە الى ڕاست و لە الى چەپەوە دەستە دەستە بە پەڕاگەندە [حب خب

. بتپەرستەکان دەورى پێغەمبەریان دەداو [كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة]ئایەتێکى تردا خوا دەفەرمووێ: 

دەڵێت بڕۆنە بەهەشتەوە، ئەوا ئێمە پێش ئەوانەوە  sگاڵتەیان پێدەکردو دەیانوت: ئەگەر ئیامندارەکان وەک موحەممەد 

ئایا هەر یەک  [ىب يب جت حت خت مت ىتيت 09]ە بەهەشتەوە، ئینجا ئەم ئایەتە دابەزیى و فەرمووى: دەڕۆین

لەوانە بەو حاڵەوە بە تەمایە بْبێتە بەهەشتێکى پڕ لە نازو نیعمەت و پڕ بەهرەوە لە کاتێکدا بڕوایان بەو پەیامبەرە 

08]نەبوو؟! 
بەڕاستى ئێمە دروستامن کردوون لەوەى خۆیان دەزانن،  [يث حجمججح]قەت شتى وا نابێت  [مثىث   

واتە: ئاوێکى بۆگەىن قیزەون، پاشان هیچ کارێکى چاکیشیان ئەنجام نەداوە، ئیرت چۆن بەر لەوانە دەڕۆنە بەهەشتەوە..؟!، 



سان مم فلينظر اإلن]. 44/02 [أمل نخلقكم من ماء مهني]وەک ئەم ئایەتانەیش بنەڕەت و بناغەى مرۆڤ باس دەکەن: 

72]. 7+97/0 [خلق، خلق من ماء دافق
جا سوێند بە خاوەىن خۆرهەاڵتەکان و خۆرئاواکان )ڕۆژو  [ٱٻ ٻ   ٻ  ٻ     

78]بێگومان ئێمە بە تواناو بە دەسەاڵتین  [پپ]مانگ و ئەستێرەکان(. 
ئەوانە لە ناو بەرین و  [پ  ڀ ڀ    ڀ  ڀ  

خۆ بۆ ئەو مەبەستەش کەسامن پێش نەکەوتووەو لە دەس  [ٺ  ٺ  ٺ]کەساىن باشرتو چاکرت بێنینە جێیان 

 [نحن قدرنا بينكم املوت ومانحن مبسبوقني]دەرنەچووە، واتە: هەرکات مبانەوێ ئەو کارە ئەنجام دەدەین. ئایەىت: 

70]. هەر ئەو مانایە دوپات دەکاتەوە. 07/72
با هەر لە  -sئەى پەیامبەر!   –جا کەواتە وازیان لێ بێنە  [ٿ ٿ ٿ   

تا دەگەن  [ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ]قسەى پڕوپووچدا ڕۆ بچن و  گەمە بکەن، تۆیش بێ وچان کارى خۆت ئەنجام بدە. 

بەو رۆژەی هەمووجار بەڵێنیان پێدەدرێ بە سزا، واتە: رۆژى قیامەت، جا ئەوکاتە هیچ شتێک کەڵکیان پێ ناگەیەنێت 

[70
 [ڦ ڦ ڄ  ڄ]بە پەلە دێنە دەرەوە بۆ الى ئیرسافیل  ئەو رۆژەى کە لە گۆڕەکانیان [ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

77]دەڵێیت بۆالى بتەکانیان ڕادەکەن و تاو دەدەن 
زەبوونییەک  [ڃ ڃڃ]چاویان شۆڕەو، شەرمەزارن  [ڄ ڃ    

دەوترێ: ئەمە ئەو رۆژەیە کە لە دونیادا بەڵێنیان پێدرابوو و  [چ چ  چ چ  ڇ]دایاندەگرێ، بە ڕوومەتیانەوە دیارە 

 گاڵتەیان پێ دەکرد، وا ئەمڕۆ بە چاوى خۆیان پاداش و تۆڵەى دەبینن. ئەوان

 زۆر سوپاس بۆ خواى میهرەبان کە یارمەتیدام بۆ تەواوکردنى تەفسیرى سوورەتى )معارج(.
 

 

 

 

 سوورەتى )نووح(ـە. -60

 ( ئایەتە.56مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتەش وەک سوورەتە مەککەییەکاىن تر باىس ئیامن و بیروباوەڕ دەکات. ئینجا کەمێک درێژە بە داستاىن پیرى  

( ساڵى ڕەبەق 802دەدات هەر لە سەرەتاى بانگەوازەکەیەوە، تا )تۆفان(ـەکە، کە ) uپێغەمبەران )شيخ األنبياء( نووح 
ووح(، لەگەڵ پێش چاو خستنى منوونەیەک لە دەسەاڵىت خواى گەورە بوو. هەر بۆیە بەم سوورەتەش ئەڵێن سوورەىت )ن

بەرامبەر بە بێ بڕوایان. جا بۆ یەکەم جار باىس ڕەوانەکردىن نووح پێغەمبەر دەکات، ئەوجا ئەرکەکاىن سەرشاىن بۆ 
است و دروست، راگەیاندىن بانگەوازەکەیى و، ترساندىن قەوم و گەلەکەى لە سزاى خوا، ئەگەر نەگەڕێنەوە سەر هێڵى ڕ 

وەک سوورەىت:  «ساڵوى لەسەر بێت»شیاوى باسە چەندین سوورەىت تر بەو شێوەیە بایەخ بەم داستانەى )نووح( دەدەن 
( ئایەت، )واتە: لە 00)شعراء(و )مؤمنون(و )أعراف(و )أنبياء(، وە زیاتر لە هەموویان سوورەىت )هوود(، چونکە نزیکەى )

(، باىس ئەو پەیامبەرە بەرزە دەکەن، ئەم سوورەتەش مناییىش ئەوە دەکات کە چۆن ئەو پەیامبەرە سەروەرە بە 78بۆ  00



ە پەنامەکى، بە هەموو جۆرێک درێژەى بە بانگەوازەکەى خۆى داوە. وە وانەى ماندوونەبوون شەوو بە رۆژ، بە ئاشکراو ب

تا زیاتر بەئارام  sو کۆڵ نەدان و نەپسان، فێرى هەموو تێکۆشەرێک دەکات، لە هەمووى گرنگرت دڵدانەوەى پەیامبەرە 

رى جیهادى الیەنگراىن رێگەى راستیى، بێت و، دان بە خۆیدا بگرێ. بە کورىت: ئەم سوورەىت )نووح(ـە بە شێوەى کا

 بەرامبەر بە الیەنگراىن ڕێگەى ناراستیى، مناییش دەکا.

 نووح بێ وچان بانگى قەومەکەى

 دەکا بۆ الى خوا: 
  *    ٱ           ٻ               ٻ]

8  
وەک  -بەڕاستیى ئێمە )نووح(مان ناردە الى هۆزەکەى،  [ڇ         ڇ      ڍ      ڍ        ڌ   

فەرمامنان  [ڌ ڎ  ڎ]لە نیوە دوورگەى عەرەبییدا، پاش ئەوە کە لە )کووفە(دا پلەى پەیامبەرێتیى پێدرا:  –دەڵێن 

پێش ئەوەى سزایەکى ئێش پێگەیەنەرى  [ڈ ڈژژڑ ڑ]پێدا: کە هۆزەکەت برتسێنەو هۆشیاریان بکەوە 

0]ەالیەن پەروەردگاریانەوە سەختیان بۆ بێت ل
پێی گوتن: ئەى قەوم و هۆزى خۆم..! بەڕاستى  [ک ک ک گ  گ  گ   

0]من ترسێنەرێکى ئاشکرام بۆتان 
و لە سزاو نافەرماىن خۆ پارێزن  [ڳ]پێتان دەڵێم هەر خوا بپەرسنت  [ڳ ڳ ڳ  

7]و گوێرایەڵیم بکەن لەوەى پێتان ڕادەگەیەنم  [ڱ]
ئەو کات خوا لە گوناحەکانتان خۆش دەبێ  [ڱ ڱ ںں  

و تەمەنتان درێژ دەکا بۆ کاتێکى دیاریکراو )بۆ مردن، واتە: بە ئاسوودەیى و بەهرەمەندیى لە  [ڻ ڻ ڻ ڻۀ]

ژێر سێبەرى نیعمەتەکاىن خۆیدا دەتانهێڵێتەوە، لە واقیعدا کردارى پیرۆزو ڕەفتارى جوان و شیرین دەبنە هۆى زیادبووىن 
)املعجم األوسط للطْباين، باب األلف، پێغەمبەر لەم فەرموودەدا دەفەرموێ: )).. َوإنَّ ِصلََة الرَِّحِم تَِزيُْد يف الُْعُمِر..((  تەمەن، وەک

واتە: پەیوەندى خزمایەىت و نەپچڕاندىن یەکێکە لەو  .0477، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، برقم:  802 من اسمه أحمد، حديث: 

بەراستى ئەوکاتەى خوا دیاریکردووە بۆ مردن و تۆڵەو سزا بە هیچ  [ۀہ ہہہھ ھھ]ن زیاد دەکات. هۆیانەى تەمە

ئەگەر ئێوە بزانن و بە باىش تێبگەن بڕیار ئاوایە، جا هەقە ئێوەیش تیژ ڕەویى  [ھ ے ے]شێوەیەک دوا ناکەوێ 

ەو پێغەمبەر ئاساییانە چووە گۆڕەپاىن بکەن بۆ کارى چاک و، لە کارى بەد ڕەفتاران دوور بن. ئینجا نوح بە مەردان

تێکۆشانەوە، وە بە هەموو شێوەیەک هەوڵ و تەقەالى لەگەڵ گەلەکەی دا تا بەشکو بگەڕێنەوە سەر هێڵى ڕاست، بەاڵم 
کارەکاىن پێشکەش بە پەروەردگارى  ڕاپۆرتێکى سکااڵ نامەو بە ناچارى ئەویش بۆیە دەرۆیشنت، بەو الوە ئەوان دەهات تا

0]خۆى کرد 
پەروەردگارم.! بەڕاستى من بە شەوو بە ڕۆژ بانگى گەلەکەمم کرد بۆ  ئەى وىت: [ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۇ    

7]ئیامن و تەوحید 
4]کەچى تا دەهات زیاتر هەڵ دەهاتن!  [ۆ  ۈ ۈ  ٴۇۋ

و بەڕاستى  [ۅ ۅۉ ۉ  ې 

ن دەخستە گوێیانەوە! پەنجەیا [ېې ېى]هەرکات بانگم دەکردن بۆ ئیامن و تەوحید تا تۆ لێیان خۆش ببیت 

و جل و بەرگەکانیان لە خۆیان دەپێچا، بۆ ئەوە وتەکانم نەبیسن و نەم بینن! وەکو قوڕەیش بەرامبەر  [ىائ]

وە پێیان  [ائ ەئەئ]. 78/07 [..ال تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون]بە قورئان دەیانوت: 



9]لەسەر بێ بڕوایى داگرت و، خۆیان زۆر بە گەورەزاىن شوێنم بکەون 
ئینجا من بانگەوازەکەم بۆ  [وئ ۇئ ۇئ  ۆئ

8]ئاشکرا کردن 
وە هەندێ جاریش بە نهێنى لە گەڵیان دوام و بانگەوازەکەم پێگەیاندن،  [ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

82]ۆ بیانهێنم واتە: هەموو رێگایەکى بانگەوازم گرتە بەر بۆیان، تا بەڵکو بەرەو ت
جا  [یی یی   جئ حئ

 sبەردەوام پێم گوتن: داواى لێخۆشبوون لە پەروەردگارتان بکەن، چونکە هەمیشە گوناحپۆشە، وەک پێغەمبەر 

صحيح َن اللََه َفَيْغِفُر لهْم(( ُرو دەفەرموێ: ))َوالًِّذي نَْفِِس ِبيَِدِه لو لَْم تُْذنُِبوا لََذَهَب اللُّه ِبُكْم، َولََجاَء ِبَقْوٍم يُْذنِبُوَن، َفَيْسَتْغفِ 

واتە: سوێند بەو زاتەى کە گیان و رۆحى منى بە دەستە، خوا  . 0270 مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب باالستغفار توبة، حديث: 
و داواى ئەوەندە بەخشینى الخۆشە، ئەگەر ئێوە گوناح نەکەن، ئەوا لە ناوتان دەباو هۆزى تر دێنێ تا ئەوان گوناح بکەن 

 بەخشینى لێبکەن و، ئەویش لێیان خۆش ببێت.

فەرمووى: ئەگەر ئێوە بڕوا بێنن و مل راکێشن بۆ فەرمانەکاىن خوا، ئەو دەمە ئەویش ئەم پێنج شتەتان بۆ  uئەوجا نووح 

88]: یەکەمدەکا: 
80]: سێیەمو  دووەمبارانتان پەیتا پەیتاو بە لێزمە بۆ بەردەداتەوە.  [ٱ  ٻٻ ٻ    

پ پ 

: چوارەموە دارایى و کوڕى زۆرتان پێ دەبەخشێت، کە ئەو دوو شتە لە ناو جۆرە مرۆڤێکدا مایەى سەروەریین.  [پ

ڀ ڀ ]: پێنجەمچەندین باخات و بێستانتان دەداتێ کە جوانرتین هۆن بۆ ڕابواردن و خۆىش گەالن.  [پڀ   ڀ]

 uئاوو ڕووبارى زۆریشتان بۆ بەدى دێنێت کە لە ژێر بنکى درەختەکانیەوە، ئەو چۆمە ئاوە دێ و دەڕوات.. نووح  [ٺ

هۆشیاریان دەکاتەوە کە هۆى بێ ڕۆزیى و بێ پیتى زەویی و زارو مەڕو مااڵتیان و، کەمى نێرینەکانیان گوناح و تاوان و 

80]! بێ باوەڕییە.. دەسا ئێوە باوەڕ بێنن ئەى قورەیش
چیتانە لە گەورەیى و شکۆمەندى خوا  [ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ   

87]ناترسن؟! 
ئێوەى بە چەند قۆناغێ دروستکردووە: )تنۆکێ ئاو، خوێنێکى وەستاوى  خۆ بێگومان [ٹ ٹٹ

80]هەڵوارساو، پارچە جووراو.. هتد(. 
ئایا نەتانبینیوە چۆن خوا حەوت چین ئاسامىن  [ڤ ڤڤ  ڦ ڦ ڦڦڄ  

87]دروستکردووە.؟ نهۆم لەسەر نهۆم 
و مانگى کردووە بە هۆى ڕووناکى تیایانا، واتە: ئاسامىن  [ڄ  ڄ     ڃ  ڃ   

یەکەمى پێ ڕووناک کردۆتەوە، وە بە هەموو ئەستێرەکانیش هەروەها، چونکە ئەوانیش هەریەکەیان مانگێکى خۆى 

ونەوەر سودى لێوەردەگرێ، و خۆریىش کردووە بە چراو هەموو بو  [ڃ ڃ  چ]هەیەو ڕووناکى خۆیان دەدەنەوە 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني ]وەک لەم جێیەدا دەفەرمووێ: 

84]. 82/0[والحساب
وە خواى تاک و تەنیایە ئێوەى لە توخمەکاىن زەویى ڕوواندووىن بە ڕوواندن  [چچ ڇ   ڇڇ   

89]وەک ڕووەک و گیا 
ئەتانگێڕێتەوە بۆ ناویى و لەوێ بە فەرماىن خۆى  -دواى مردنتان -پاشان  [ڍ ڍ  ڌ   

و ئەتانهێنێتەوە دەرێ لە زەویى بە دەرهێنان، واتە: زیندووتان دەکاتەوەو بە  [ڌڎ]ئەشاردرێنەوە 

88]دادگەرانەش پاداش و تۆڵەتان دەست دەکەوێتەوە 
وە هەر خوایە زەوى بۆ ئێوە ڕاخستووە  [ڈ ڈ  ژ  ژ ڑ    



02]بە ڕاخستنێک لەسەرى قەرار بگرن 
تا بە ئاساىن بە ڕێگا فراوان و دۆڵەکانیدا بڕۆن، دەسا بۆ ورد  [ک ک کک    

 نابنەوەو بیرناکەنەوە، تا ئیامن و باوەڕ بێنن.؟!

 نووح نزاى شەڕ لە قەومەکەى دەکا:

08]بە هەموو شێوەیەک لەگەڵ گەلەکەیدا هەوڵیداو، بێ هیواو بێ ئومێد بوو  «سەالمى لەسەر بێ»پاش ئەوەى نووح 
گ     

 [ڳڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں  ں]بەڕاستى ئەوانە سەرپێچییان کردم  [ڳ  ڳ]وىت: ئەى پەروەردگارى من.!  [گگ

ەروەت و وە کەوتنە شوێنى ئەوکەسە کە دارایى و مناڵى هیچى بۆ زیاد نەکرد، جگە لە زیان، واتە: شوێنى خاوەن س

خاوەن کوڕاىن قەومەکەیان کەوتن، ئەوانیش پێیان وابوو کە ئەگەر پەیڕەوى لە نووح بکەن دەسەاڵتەکەیان نامێنێ. جا بۆ 

00]ئەوە فڕوفێڵیان لە هەژارەکانیش کردو بەرەو خۆیان بردنیان و، دەرەنجام ئەمانیش وەک ئەوان دووچار بوون 
ڻ     

گەورەیان بۆ داڕشنت و، بە ئاشکرا هاىن خەڵکەکەیان دەدا بۆ ئازارداىن نووح  و ئەوانیش پیالن و فڕو فێڵێکى [ڻ ڻ

u :بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له ]، جا لە رۆژى قیامەتیشدا ئەمان بەسەرانیان دەڵێن ..

 .07/00 [أندادا..

 بتەکانى قەومى نووح:

[00
ہ   ]پیاو خراپە زلە زلەکانیان بە شوێنکەوتووەکانیان گوت: قەت واز لە خواکانتان مەهێنن!  [ۀہہہ   

وە واز لە )وەدد(و )سوواع(و )یەغووس(و )یەعووق(و )نەرس(یش مەهێنن. بەڵێ.. بۆ  [ھھھھےےۓ  ۓ

قەوم و گەلێکى زۆر  :یەکەمدواییش بتپەرستى وردە وردە پەرەى سەندو درێژەى کێشاو لەگەڵ رۆژگاردا هات، چونکە: 
کۆن هەبوون پێیان وابوو کە هەرچى شتە ئەستێرە دەیکات، جا لەبەر ئەوە دەیانپەرسنت! تەنانەت وێنەو نیگاریان بۆ 

دەڕازاندنەوە.! لە پاشان دەچوون وێنەکانیان ماچ دەکردن و، بە پیرۆزیان دادەنان و داواى کوڕو رزق و شفاى نەخۆشیان 
: هەندێ لە پیاو صاڵح و چاکەکان لەبەر پیرۆزیى و سوود وەرگرتن لە دووەمدەگوترا )صابئین(. لێدەکردن، ئەمانە پێیان 

کارە جوانەکانیان و، بۆ ئەوەى لە یادیان نەچن، وێنەیان بۆ دروستدەکردن و دایان دەنان، پاشان ماچیان دەکردن و، بۆ 

رەدا دەردەکەوێ کە بۆچى ئایینى پیرۆزى ئیسالم ماوەیەکى دوورتریش پەرستنیان و سوجدەشیان بۆ بردن!. ئینجا ئا لێ
وێنەو پەیکەرو ڕازاندنەوەى گۆڕى مردووان قەدەغە دەکات، جگە لەوەیش تا گێلە پیاوو پیرەژن و نەزانەکان هەڵ 

نەخەڵەتێنن و، داواى ماڵ و منداڵ و شفاى نەخۆشیان لێنەکەن. ئاشکرایشە سەرداىن گۆڕستان، پێغەمبەر بە شتێکى 
داناوە، تا ئاخیرەتت وە بیر بێنێتەوە.. بەاڵم بەداخەوە ئێستا لەسەر گۆڕەکان شتى وا دەکرێ، هێامن پێىش سووننەىت 

07]نەفامیەتیش کەوتوونەتەوە. 
ۇ ۆۆۈ ]وە بێگومان ئەوانە جگە لە خۆشیان زۆریان گومڕا کرد  [ڭ ڭڭۇ   

پاش هەوڵە  «سەالمى لەسەر بێ»نووح  وە خوایە تۆیش هیچ شتێ زیاد مەکە بۆ ستەمکاران، جگە لە گومڕایى، [ۈ

ربنا ]کردو وىت:  نزاى شەڕى لە فیرعەون uهەمە جۆرەکانیى و کەڵک نەبوونیان بۆیان ئەو دۆعایەى لێکردن، وەک مووسا 



00]. 82/99[اطمس عىل أموالهم واشدد عىل قلوبهم فال يؤمنوا حتى يروا العذاب األليم
بەهۆى  [ۋ ۋۅ     

ۉ ]دەرەنجام خرانە ناو ئاگرێکى گەورەوە  [ۅۉ]گوناحەکانیانەوە بە تۆفان نقومکران و خنکان 

جا جگە لە خوا هیچ یارمەتیدەرێکیشیان دەست نەکەوت )نە بت، نە سەرۆکخێڵ و هۆز(.  [ېېېېىى 

ود نا، وەاڵمى ئەو پرسیارە لە لێرەدا پرسیارێک دێتە پێش: ئایا ئەو تۆفانە ئەواىن خنکان، هەموو زەویى گرتەوە؟ یاخ
قورئاندا نەهاتووە.. ئەوەندە نەبێت کە دەڵێت: ئاو لە هەموو الیەکەوە، تەنانەت لە نێو تەنوورەکانیشیانەوە هەڵقواڵ، 

ئەوجا ئەوانەى کە بڕوایان بە نووح هێنابوو سوارى کەشتییەکە بوون و، ئەویش وەک کێو بەسەر شەپۆىل ئاوەکەدا 
گوودیى( کە لە خۆرهەاڵىت )دجلە(وەیە لە  کوردستاىن تورکیا لە جێگایەک کە پێى -ەر کێوى )جوودى دەچوو، پاشان لەس

دەڵێن: )ئەرارات( لەنگەرى گرتوو سەقامگیر بوو. دیارە نووح زۆر سزاى دەروونیى چێشتووە بۆیە زۆر بە توڕەییەکەوە 

07]دەفەرموێ: 
اوەڕێکیش لەسەر زەویی بە ئەى پەروەردگارم! تەنها بێ ب [ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

زیندوویى مەهێڵەوە )واتە: هەموویان لە ناو ببە(، جا خواى گەورەیش وەاڵمى دایەوەو، هەموو تیاچوون، تەنانەىت 

 [..سآوي إىل جبل يعصمني من املاء]کوڕەکەى خۆیىش، چونکە فەرمانبەردارى نەکردو لێى وە دوورکەوتەوەو گوىت: 

(88/70 .)[04
چونکە ئەگەر تۆ وازیان لێبێنیت هەرچى بەندەکاننت لە ڕێ ال دەدەن و گومڕایان  [ېئېئ ېئ ىئ ىئ 

وە هیچ منداڵێکیشیان نابێ، مەگەر بێ بڕواو خوا نەناس، چونکە مناڵێک لە ئاییندەدا لە  [ىئی ی یی]دەکەن 

( ساڵ لە ناو 802کۆىش ئەوانەدا پەروەردە ببێت، گومان نیە کە هەر وەک خۆیان دەر دەچێت، چونکە کەسێک کە )

09]گەلێکدا بژیى، لە وردو درشتیان دەناسێت و دەشزانێت چى لە بارەیاندایە، بۆیە ئەو داوایە دەکات 
حئ مئ   

ئەى پەروەردگارم! لە خۆم و دایک و باوکم و ئەوانە خۆش ببە کە دێنە ماڵم بە ئیامن و  [ىئيئجب حبخبمب

وە هیچیش بۆ ستەمکاران  [جتحتخت مت ىت] وە لە پیاواىن بڕوادارو، ژناىن بڕواداریش [ىب يب]باوەڕەوە 

 زیاد مەکە جگە لە نابوودبوون و تیاچوون.

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )نووح( هات.

 
 

 سوورەتى )جن(ـە. -65

 ( ئایەتە.56مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە وەک سوورەتە مەککەییەکاىن تر باس لە بنەما سەرەکییەکان دەکات: یەکخواپەرستیى، پەیامەکەى خوا،  

جۆرێکن لە  :جنۆکەپاداش و تۆڵە، بەاڵم تەوەرەکەى باىس )جن(و پەرییەکانەو، هەر شتێکیش پەیوەندى بەوانەوە ببێ. 



لە ئاگر  uبە چاو نابیرنێن و ئەوان بەر لە )ئادەم(  -یانلەسەر شێوەى خۆ –دروستکراوەکاىن خواى میهرەبان کە 

دروستکراون. جن یەکێکە لە غەیبیات کە موسڵامنان هەر لە دێرین ڕۆژگارەوە بڕوایان هێناوە بە بوونیى و قورئاىن 

بە درێژە باسیان لێ دەکەن، ئێمەى موسڵامنیش بێگومان و دوودڵى گوێڕایەڵ و ملکەچین،  sپیرۆزو پەیامبەرى خواش 

چونکە لەوە بەوالوە هیچامن پێ ناکرێ و پێناوترێ، قسە لە جنۆکەکان دەکرێت هەر لە گوێگرتنیانەوە بۆ قورئان، تا بڕوا 
گوێگرتنى دەستەیەکیان دەکات، بەتایبەت  هێنانیان، هەندێ هەواڵى سەر سوڕهێنەریان دێنێت، جا بۆ یەکەم جار باىس

لەگەڵ چەند  sئەو دەمەى کە گوێیان لە قورئانەوە بوو پاشان بڕوایان پێى هێنا. بوخاریى ئەگێڕێتەوە کە پەیامبەر 

کەسێک لە هاوەاڵىن چوو بۆ بازاڕى )عكاظ(، جا لە چۆڵى )نەخلە( دابەزیى و نوێژى بەیاىن بە کۆمەڵ کردو، ئینجا چەند 

، هەڵوێستەیەکیان کردو sلە جنۆکەکان بە الیانا تێپەڕین و، گوێیان لە قورئان خوێندنەکەى پەیامبەرەوە بوو  کەسێک

گوێیان بۆ قورئانەکە گرت و بە وردى دڵیان دایە، جا پاش ئەوە بڕوایان هێنا کە: ئەمە فەرموودەى خوایەو بۆ 

بەچاو دیتبووىن، وە نە پێیىش زانیبوون کە لەو دەمەدا نە  sپەیامبەرەکەى هاتووە، شیاوى باسە کە بڵێین پێغەمبەر 

نارد. دواتر دەڕواتە سەر باىس سوپاس و  [قل أوحي إِل أنه استمع نفر من الجن]گوێیان گرتووە، جا خواى کارزان 

دادەنێن. ستاییش کردنیان بۆ خواو، داننانیان بە تاک و تەنیاییدا، وە بە گەوج و نەفام داناىن ئەوانەى هاوبەش بۆ خوا 

ئەوسا دێتە سەر باىس هەوڵدانیان بۆ دزینى وشەو قسە لە فریشتەکان و، ئینجا هەڵداىن پزیسک بە دوایانداو 

دەبنە دوو بەشەوە ئیامندارو موسڵامن، وە دەرەنجامیشیان، بانگەوازەکەى  sسووتاندنیان، ئەڵبەت پاش هاتنى پەیامبەر 

 sیدا کاتێ کە لە نوێژى بەیانیدا قورئاىن دەخوێند، دەبێ پەیامبەر پەیامبەرو کۆبوونەوەى جنۆکەکان لە دەوروبەر

ڕابگەیەنێ و، هەموو کەس پێى بزانێ کۆتاییىش دێت بەوە کە زانست و  -بەرامبەر بە دەسەاڵىت خوا –دەسەاڵىت خۆى 

ئاگادارى بکات. جا  زانیاریى تەواو بە شتە نادیارەکان تەنها الى خوایە، هەر ئەو غەیب ئەزانێ. مەگەر کەسێک ئەو خۆى

بۆ زێدە ئاگاداریى و، زانیاریى لەم باسەیە پێم باش بوو پێکەوە ئەم چەند دێڕەیەى خوارەوە لەکتێبەکەى: )اللەکاىئ(و، 
: ئەهىل یەکەم. بخوێنینەوە کە دەڵێت: 8088ل 7لێکۆڵەرەوەکەى، لە کتێبى )رشح إعتقاد أهل السنة والجامعة( بەرگى/

ن و ڕایان لەسەر ئەوەیە کە )شەیتان(و )جن( هەر دووکیان هەن، ئەمەش بە پێچەوانەى سوننەت و جەماعەت، ئیام
دەڵێت: )وجامهريُ األَُمِم يُِقرُّ بالِجّن ولَُهْم وقائُع يَطُوُل  «ڕەحمەىت خواى لێ بێ»ڕاوبۆچووىن )فەالسیف(ـە!. )ئینب تەیمیە( 

رِِذَمٌة َقلِيْ  ْْ (. واتە: کۆمەڵى ئوممەىت 88/00لٌَة ِمن ُجّهاِل الُْمَتَفلِْسَفِة واألطّباِء َونَْحِوِهم( الفتاوى )ُوْصُفهاَ َوملْ يُْنِكر الِجّن إالّ ِش
ئیسالم دان بەوەدا دەنێن کە )جن( بووىن هەیەو چەندین ڕووداو کارەساىت سەیریان هەیە کە لێرەدا باس ناکرێت، وە 

ەالسیفەکان و دکتۆرو هاو وێنەکانیان نەبێت. لە قورئاىن هیچ تاقمێک ئینکارى بووىن )جن( ناکات، جگە بەشێکى کەمى ف
پیرۆزدا هاتووە کە: )جن(یەکان دەبیسنت، قسە دەکەن، تێدەگەن و ژیریى و فامیان وەک ئادەمى هەیەو تەکالیفى 

لوا إنا قل أوحي إِل أنه استمع نفر من الجن فقا]. 07الذاريات/ [وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون]شەرعییان لەسەرە: 

لە فەرموودەیشدا هاتووە کە پێشەوا )بوخاریى( لە )ئەبوو هورەیرە(وە دەگێڕێتەوە: ))َوكًّلَِني َرسوُل  [سمعنا قرآنا عجبا

، َقاَل: إينِّ sِل اللِّه بِحْفِظ َزكَاِة َرَمَضاَن، فأتَايِن آٍت َفَجَعَل يَْحُثو ِمَن الطًَّعاِم فأَخْذتُُه، وُقلُت: واللَِه أَلَْرَفَعنََّك إىل َرسو  sاللَِه 

: يا أبَا ُهَريْرََة، ما َفَعَل أِسريَُك الَباِرَحَة، sُمْحَتاٌج، وَعَِلَّ ِعَياٌل وِِل َحاَجٌة َشِديَدٌة، َقاَل: َفَخلًّْيُت عْنه، فأْصَبْحُت، َفَقاَل النبـيُّ 

رَِحْمُتُه، َفَخلًّْيُت َسِبيلَُه، َقاَل: أما إنَّه قْد كََذبََك، وَسَيُعوُد، َفَعرَْفُت أنَّه َقاَل: ُقلُت: يا َرسوَل اللَِه، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، وِعَيااًل، فَ 

اَل: ، قَ sإنَّه َسَيُعوُد، َفرََصْدتُُه، َفَجاَء يَْحُثو ِمَن الطًَّعاِم، فأَخْذتُُه، َفُقلُت: أَلَْرَفَعنََّك إىل َرسوِل اللِّه  sَسَيُعوُد، لَِقْوِل َرسوِل اللَِه 

: يا أبَا ُهَريْرََة، ما َفَعَل sِه َدْعِني فإينِّ ُمْحَتاٌج وَعَِلَّ ِعَياٌل، ال أُعوُد، َفرَِحْمُتُه، َفَخلًّْيُت َسِبيلَُه، فأْصَبْحُت، َفَقاَل ِل َرسوُل اللّ 



ْيُت َسِبيلَُه، َقاَل: أما إنَّه قْد كََذبََك وَسَيُعوُد، َفرََصْدتُُه أِسريَُك، ُقلُت: يا َرسوَل اللَِّه َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، وِعَيااًل، َفرَِحْمُتُه، َفَخلًّ 

اٍت، أنََّك تَْزُعُم ال تَُعوُد، ثُمَّ تَُعوُد الثَّالَِثَة، َفَجاَء يَْحُثو ِمَن الطًَّعاِم، فأَخْذتُُه، َفُقلُت: أَلَْرَفَعنََّك إىل َرسوِل اللَِه، وهذا آِخُر ثَ اَلِث َمرَّ 
: اللُّه ال إلََه إاّل هو ْعِني أَُعلِّْمَك كَلِاَمٍت يَْنَفُعَك اللُّه بَها، ُقلُت: ما ُهَو؟ َقاَل: إَذا أَويَْت إىل ِفَراِشَك، َفاْقَرأْ آيََة الكُرْ َقاَل: دَ  ِِسِّ

َحاِفٌظ، واَل يَْقَربَنََّك شيطَاٌن حتَّى تُْصِبَح، َفَخلًّيُْت ، حتَّى تَْخِتَم اآليََة، فإنََّك لَْن يَزَاَل َعلَْيَك ِمَن اللَِّه 000البقرة: الَحيُّ الَقيُّوُم. 

: ما َفَعَل أِسريَُك الَباِرَحَة، ُقلُت: يا َرسوَل اللِّه، َزَعَم أنَّه يَُعلُِّمِني كَلِاَمٍت يَْنَفُعِني اللُّه sَسِبيلَُه، فأْصَبْحُت َفَقاَل ِل َرسوُل اللِّه 

لَِها حتَّى تَْخِتَم اآليََة: البَها، َفَخلًّْيُت َسِبيلَُه، قَ  لُّه ال إلََه اَل: ما هي، ُقلُت: َقاَل ِِل: إَذا أَويَْت إىل ِفَراِشَك َفاْقَرأْ آيََة الكُْرِِسِّ ِمن أوَّ
وكَانُوا أْحرََص يشٍء  -اٌن حتَّى تُْصِبَح ، وَقاَل ِِل: لَْن يَزَاَل َعلَْيَك ِمَن اللِّه َحاِفٌظ، واَل يَْقَربََك شيطَ 000البقرة: إاّل هو الَحيُّ الَقيُّوُم. 

اَك : أما إنَّه قْد َصَدَقَك وهو كَُذوٌب، تَْعلَُم َمن تَُخاِطُب ُمْنُذ ثَ اَلِث لََياٍل يا أبَا ُهَريْرََة، َقاَل: اَل، َقاَل: ذَ sَفَقاَل النبـيُّ  -عىَل الَخرْيِ 

کورتەى ماناى ئەم فەرموودەیە ئەمەیە کە: ئەبوو هورەیرە .  0029 رجال، حديث:  صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وكل شيطَاٌن((.
فرماىن پێکرا کە سەرفیرتەى مانگى ڕەمەزان چاک هەڵگرێ و بیپارێزێ کەچى سێ شەو لەسەر یەک،  «خواى لێی رازى بێ»

یەکێک لە جن پەیدا دەبێ و بەشێک لە خۆراکەکەى دەباو، ئەمیش هەر سێ شەوەکە دەیگرێت و، دەیەوێت بیبات بۆ 

م لێ بێنە مەرج بێت ئیرت نەیەمەوە، بەاڵم ، بەاڵم ئەمان و تەوبە دەکات و دەڵێ: موحتاجم و ئەمجارە واز sالى پێغەمبەر 

فەرمووى: ئەبوو  sهەر سێ جارەکە پەیامن و بەڵێنەکەى دەشکێنێ و هەر دێتەوە، لە شەوى کۆتاییدا پێغەمبەر 

هورەیرە! زانییت ئەوە کێ بوو..؟! وىت: نەخێر، ئەویش فەرمووى: ئەوە شەیتان بوو!. )ئینب حەزم( کاتێک قسە لە )جن و 
کات دەڵێت: )َوقد َجاَء النَّص بذلك وبأنهم أمة َعاِقلَة ُمَميزَة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة ميوتون َوأْجمع شەیتان( دە

و تَأَول الُْمسلُموَن كلهم عىل َذلِك نعم َوالنََّصاَرى َوالَْمُجوس والصابئون َوأكْرث الَْيُهود حاشا السامرة َفَقط َفمن أنكر الِْجّن أَ 
م َوالْاَمل َقاَل تََعاىَل: أفتتخذونه َوذريته أَْولَِياء من  فيهم تَأِْويال دوين..(. يخرجهم ِبِه َعن َهَذا الظَاِهر َفُهَو كَاِفر ُمرْشٌك َحاَلل الدَّ

واتە: بەپێی بەڵگەى قورئان و سوننەت )جن( بوونی هەیەو گەل و ئوممەتێکى عاقڵ و جیاواز لە ئێمەن و خاوەىن 
بەهەشت و دۆزەخ بەڵێنیان پێدراوەو خاوەىن وەچەو نەژادن و دەیشمرن، ئەمەش یەکدەنگى و  بەندایەىت خودان و بە 

کۆڕاى زانایانی لەسەرە، تەنانەىت گاورو سوببی مەزهەب  )سوببـی: ئەوانەن لە ئایینى موساو عیسا الیانداو بوونە فریشتە 
تاقمى سامرى، وە هەرکەس باوەڕی بە جن  پەرست( و ئاگر پەرست و زۆربەى جولەکەش لەسەر ئەو ڕایەن، بێجگە لە

نەبێت، یان ال ڕێی و ئەمالو ئەوال بکات سەبارەت بە بووىن جن، ئەوە پێی کافر دەبێت. وە ئەم فەرموودەیەش هاتووە: 
َوِصْنٌف يَِحلُّوَن َويَظَْعُنوَن((. واتە: جن سێ ))الِْجنُّ ثَ اَلثَُة أَْصَناٍف ِصْنٌف لَُهْم أَْجِنَحٌة يَِطريُوَن يِف الَْهَواِء، َوِصنٌْف َحيَّاٌت َوِكالٌَب، 

بەشن، بەشێکیان باڵیان هەیەو دەفڕن، بەشێکى دیکەیان لە شێوەى مارو سەگن، بەشەکەى تریان دێن و دەچن و جێ 

، وقال: َهَذا  0704 )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، كتاب التفسري، تفسري سورة األحقاف، حديث: حەوانەوەو سەفەرو هاتووچۆیان هەیە. 

: قورتوىب لە تەفسیرەکەیدا دەڵێت: )بە پێى ڕەواڵەىت دەقى قورئان و دووەم. َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسنَاِد ووافقه الذهبـي(

جنیەکاىن نەدیتووە، ئیاممى )موسلیم( لە )ئینب عەباس(ـەوە دەگێڕێتەوە: ))ماَ َقَرأَ َرُسوُل اللِه  sفەرموودەکان، پێغەمبەر 

s  َواتە: پێغەمبەر  . 482 صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة يف الصبح والقراءة عىل الجن، حديث:  الِجنِّ َوماَ رَآُهْم..((. َعىَلs نە :

قورئاىن بەسەر جندا خوێندەوە، نەبینینیىش، بەڵکو هەر گوێیان بۆ گرتبوو. بەاڵم لە ڕیوایەتێکى دیکەدا پێشەوا )موسلیم( 
کە رى شەعبیە(وە هێناویەىت: ))..أتَايِن داَِعَي الِجنِّ َفَذَهْبُت َمَعُه َفَقَرأُْت َعلَْيِهُم الُقرْآَن..(( واتە: بانگخوازی جنۆ لە )عامی

صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب الجهر بالقراءة يف الصبح والقراءة عىل الجن، هات بۆالم، لەگەڵی ڕۆیشتم، قورئانم بۆ خوێندنەوە. 

ئەم فەرمودەیە بەڵگەیە لە سەر ئەوەى دیونیى و قورئاىن بەسەردا خوێندوون، وە ئیاممى )بەیهەقى( دەڵێت:  . 488 حديث: 

يف ُصَورِِهْم كَامَ يََرَى املاَلَئِكََة(. واتە: هیچ مانعێک نیە کە پێغەمبەر جنیەکاىن بینیبێت،  s)َولَْيَس مِبُْمَتِنعٍ أَْن يَراَُهُم الَنبـُِي 



: سەبارەت بەوە کە سێیەمش پێم وایە: بۆ پێغەمبەران دروست بووە جن ببینن. )بەندە(شتەى بینیوە. وەک چۆن فری

)جنیى بڕواتە نێو الشەو جەستەى ئادەمیەوە، ئیاممى )ئینب تەیمیە( دەڵێت: )ُدُخوُل الِجنِّ يف بََدِن اإلنَْساِن ثَاِبٌت بإتّفاَِق 

ەنگى ئەهىل سوننەو جەماعەى لەسەرە کە )جن( دەچێتە الشەى مرۆڤەوە. وە أْهِل الُسنَِّة والَجاَمَعِة(. واتە: یەکد
وعِ َوَغرْيِِه، َوَمنْ  ُب  گوتویەىت: )َولَْيَس يِف أَِِئَِّة اْلُمْسلِِمنَي َمْن يُْنِكُر ُدُخوَل الِْجنِّيِّ يِف بََدِن الَْمرْصُ َع يُكَذِّ ْ َعى أَنَّ الرشَّ أَنْكََر َذلَِك َوادَّ

ِْعيَِّة َما يَْنِفي َذلَِك(. واتە: هیچ پێشەوایەکى موسوڵامنان ئینکَذلَِك، َفقَ  عِ، َولَْيَس يِف اأْلَِدلَِّة الرشَّ ْ ارى ئەوە ْد كََذَب َعىَل الرشَّ
ناکەن کە )جن( دەچێتە الشەى نەخۆش و غەیری نەخۆشیش، وە هەرکەس ئینکارى ئەوە بکات و بڵێ ئەم شەرع و دینى 

ۆ دەخاتەوە، ئەوە درۆی بە دەم دین و شەرعى خوداوە کردووە، وە هیچ بەڵگەیەکى شەرعیش خودایە ئەو بابەتە بەدر 
 نیە کە ئەم بابەتە ڕەت بکاتەوە.

 جن گوێیان بۆ قورئان گرت و 

 ئیمانیان پێ هێنا:
 * ٱٻٻ]

8
بڵێ: لە الیەن پەروەردگارمەوە وەحیم  sئەى پێغەمبەر!  [ٱ   ٻ   ٻ    ٻ    ٻ  پ   پ  پ      

جا وتیان: بێگومان  [پڀڀڀڀ]بۆ کراوە کە چەند کەسێک لە جنیەکان گوێیان ڕاگرت بۆ قورئان خوێندنەکەم 

ئێمە گوێامنگرت بۆ قورئانێکى سەیروسەمەرە لە ڕووى هۆنینەوەو، ڕەوانبێژیى و، خۆشخوانیەوە، واتە: هەقە 
ردبا بۆ بڕواهێنان پێى، چونکە بەزماىن ئەوان هاتووە، چاک تێ دەگەن و دەزانن کە چەندە عەرەبەکانیش پرت تیژ ڕەوییان ک

ڕەوانبێژە، کەچى لەگەڵ ئەوەشدا هەر ئەمڕۆو سبەینێ دەکەن! بەاڵم جینیەکان هەر ئەو دەمەى کە بیستیان موسڵامن 

0]بوون 
ت و هەق، ئێمەش بڕوامان پێهێنا ئەو قورئانە، هیدایەت و ڕێنامیى دەکات بۆ ڕێى ڕاس [ٺٺ  ٺ  ٿ ٿٿ    

وە بەڕاستى  [ڤ ڤ   ڤڤ 0]و هەرگیز هیچ کەسێک ناکەینە شەریک و هاوبەشیى پەروەردگارمان  [ٿ ٹ ٹٹ]

نە هیچ ژن و نە هیچ مناڵێکى بۆ خۆى دانەناوە،  [ڦ ڦ  ڦ ڦڄ]گەورەیى و مەزىن پەروەردگارمان بەرزو بڵندە 

وو شتێک بێ نیازە، قسەی ئەم جنیانەش بۆ بە درۆ خستنەوەى عەرەبەکانە کە چونکە ئەوانە بۆ پێویستین، خواش لە هەم

7]ئەوان پێیان وابوو خوا لە جنۆکەکان ژىن هێناوەو، فریشتەکان لەو ژنەن 
وە بەڕاستى  [ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ   

ىن ژن و مناڵى هەرزەکەمان )ئیبلیس( قسەى نا پەسەندو نا بەجێى دەربارەى خوا دەکرد: بە وەسفکردىن شەریک و هەبوو 

0]هەیە! 
وە ئێمە یەقینامن بوو کە هەرگیز دەستەى ئادەمیى و، جنیى درۆ لە بۆ خوا  [چ چڇ ڇ  ڇ ڇ  ڍ ڍ  ڌ ڌ   

7]هەڵنابەسن، کەچى کاتێ قورئامنان بیست زانیامن زیادە ڕەوى زۆریانکردووە 
 [ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ  ک  ک    

بێگومان پیاو گەلێک لە ئادەمیى پەنایان دەبرد بە پیاوانێ لە جینیان، لە سەفەریاندا بە شەو تا لەو شتانەى کە مەترسییان 

جا جینیەکانیش ئەوەیان قۆزتەوەو زیاتر گومڕاوو سەر لێشێواوو ماندوویانکردن.  [کک]هەبوو بیانپارێزن.؟! 

ا جێگایەکى چۆڵەوانیەوەو شەوى بەسەردا هاتباو ترىس لێ نیشتبا، )ئەبوو سەعوود( دەڵێ: ئەگەر پیاوێک رێى کەوتب
تەنانەت لە پێش ئیسالمیشدا هەرکاتێ عەرەبەکان لە دۆڵ و شیوێکدا شەویان بەسەرا بهاتایە، زۆر دەترسان لە جنۆکەى 

وەیە، وە دەیانگوت: ئەو دۆڵ و شیوە، ئینجا پەنایان دەبردە بەر گەورەکەیان تا پەنایان بدات لە زیاىن جنۆکەى ئەو نا



م )أَُعوُذ ِبَسيِِّد هذاَ الَواِدِي ِمْن ُسَفَهاِء َقْوِمِه(! پەنا دەبەمە بەر سەرۆکى جنۆکەى ئەم دۆڵ و شیوە، تا نەفامەکاىن ئازار 

نەدەن. وە یان ئەگەر نەخۆش بکەوتنایە نووشتەیان دەکرد بە خۆیانا، یان پارچە دارێک، یان پەڕۆى سەر گۆڕێکیان هەڵ 
رت، وە یان زۆر کەس لە مرۆڤەکان پەنایان دەبردە بەر چەند مرۆڤێکى تر )وەک جوکیى و، جادوگەرو، فاڵچیى..( وە دەگ

داواى نوشتەى دێوە بەندیان لێ دەکردن تا بیانپارێزن لە زیاىن جنۆکە.. ئینجا ئەوانە بۆ گەرمکردىن بازاڕى خۆیان 

4]ئەوەندەى تر دەیان ترساندن لە دێوو جنۆکە 
وە بەڕاستى ئەوانیش گومانیان وابوو  [گ ڳڳ ڳڳ ڱ ڱگ گ  

وەک ئێوە گومانتان وابوو کە ئیرت خوا هیچ کەسێک زیندوو ناکاتەوە دواى مردن، یان هیچ پێغەمبەرێک نانێرێ، وا ئێستا 

9]حاڵى بووین و دەزانین کە خوا مردوان زیندوو دەکاتەوەو پێغەمبەریش دەنێرێ 
وە بەڕاستى ئێمە  [ڱںں

جا بینیامن پڕە لە پاسەواىن  [ڻڻڻ ڻ ۀ]اسامن کشاین بۆ زانینى هەواڵ و، دەنگوباس بەرەو ئ

بەهێزو پریشکى ئاگرى سوتێنەر. مامۆستا )شیخ موحەممەدى خاڵ( دەڵێت: دەبێ ئەو پاسەوانانە غەیرى )شهب( بن و لە 
 -لە ئاسامنەوە بێت  -ە بە هەر مادەیەکا ئاسامنیشدا بن، واتە: لەو بۆشاییەدابن کە لە دەورى زەویدایە. جا ئەم پاسەوانان

هەڵ تەقین، خێرا لە ناوى دەبەن، لەوەیش دەچێ کە هەر پارچە ئەستێرەیەک لە بۆشایى دەرەوەى ئاسامنەوە بێت و 
ڕوو بکاتە سەر زەوى خێرا جۆرە )پرۆتۆنێکى سارد( پیا هەڵ دەتەقێ و دەیسوتێنێ و نایەڵێ بگاتە زەویى، مەبەست لە 

کە لەگەڵ زەویدا بە دەورى رۆژا دەسوڕێنەوە، وە لەبەر  -خوایش چاکرت دەزانێ –پارچە ئەستێرانەن  )شهب(یش ئەو
بچووکى خۆیان بە ئاسامنەوە نابیرنێن، وە بە ملیۆن و بلیۆن لە کۆمەڵەى رۆژى ئێمەدا باڵو بوونەتەوە، وە لە شوێن 

8]خۆیان دەترازێن و ڕووەو زەویى دەکشێن. 
استیى ئێمە پێش هاتنى قورئان لە وە بەڕ  [ہ ہہ ہھھھ   

جا  [ھے ےۓۓ ڭ ڭ]هەندێ جێگاى ئاسامندا دادەنیشتین بۆ گوێگرتن لە هەواڵ و ئەخبارى فریشتەکان 

ئێستا ئەوەمان بیەوێت گوێ بگرێ بۆ وەرگرتنى ئەو هەواڵ و وتوو وێژەیە، یەکسەر نەیزەکێکى ئەستێرە لە کەمینایەو 

82]بۆى دەهاوێژرێت 
ە بەڕاستیى ئێمە نەماندەزانی ئایا خوا ویستى زیاىن بووە بە و  [ڭۇۇ ۆ ۆۈ ۈٴۇ

یاخود پەروەردگاریان ویستى  [ۋ  ۋ ۅ  ۅ ۉ]خەڵکى سەر زەویى بە حیراسەىت ئاسامن لە گوێگرتن بۆ هەواڵەکاىن 

88]خێرو چاکەى بووە پێیان؟! 
وە بەڕاستى ئێمە کەساىن چاک و باشامن تیا هەن، وە لە خوار  [ې ېې ېى ىائ   

ئێمە جاران ڕێباز گەلێکامن گرتبووە بەر، واتە: هەر دەستەیەکامن لەسەر ڕێگەو  [ائ  ەئ  ەئ]اکانەوەشامن تێدا هەن چ

ڕێبازێک بووین و کەس خەىت کەىس نە دەخوێندەوەو هیچ کەسێک گوێى بۆ ئەوى تر نە دەگرت، تا ئیسالم هات، ئیرت 

80]پاش ئەوە وائێستە لە هەوڵى یەکگرتنداین. 
وە ئێمە دەمانزاىن کە قەت ناتوانین لە ژێر  [ۆئۈئ ۈئ ېئ وئ ۇئۇئ ۆئ   

و ناتوانین بە هەاڵتن لە دەستى هەڵبێین. بەاڵم بەداخەوە سوودمان  [ېئ ېئ ىئ ]دەسەاڵىت خوادا دەرچین لە زەویدا 

80]وەرنەگرت لەو زانینە، جا تکایە ئێوە وەک ئێمە مەبن 
وە کە ئێمە کاتێ گوێامن لە ڕێنامیى  [ىئی یییجئحئ   

ئینجا ئەوەى ئیامن  [مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب]ئان( بوو، یەکسەر بڕوامان پێکردو وەک ئێوە نەبووین )قور 

بێنێت بە پەروەردگارى خۆى، ئیرت لە لێکەمکردىن چاکەکاىن ناترسێت، لەوە ستەم و غەدرى لێبکرێ، چونکە خوا زۆر 

87]دادگەرە، ستەم لە هیچ کەسێک ناکات. 
وە بێگومان لە ناو ئێمەدا پاش بیستنى قورئان  [ٱٻٻٻ ٻپ    



کەساىن موسڵامن هەیە، وە کەساىن لە ڕێ الدەریشامن تێدایە، واتە: وەک ئێوە بووینە دووبەش، بڕوادارو، بێ بڕوا 

جا ئەوکەسەى بڕواى هێناو ملکەچبوو، دیارە ئەوانە ڕێى راستیان گرتووەو بەختیارو  [پپ پڀ  ڀ]

80]سەرفرازن 
بەاڵم خوا نەناس و ستەمکاران )ئەوانەمان بڕوایان نەهێنا( دەبنە دەسە  [ٺ   ٺڀ ٺ  ٺ   

87]چیلکەى دۆزەخ. جا لێرەدا وت و وێژى جنیەکان تەواو دەبێت. 
وە بەراستى ئەگەر ئەو خەڵکە  [ٿ ٿ ٿ ٹ    

ت دەکەوتە ئەو حەلە ئاوێکى زۆرمان پێدەنۆشین و پی [ٹ ٹ ٹ])ئادەمیى و جن( رێى ئیسالمیان ڕاست گرتبا 

مەزراو باخ و بێستانەکانیانەوە. بەڵێ بڕوا هێنان مرۆڤ هەڵ دەنێت بۆ وریابوونەوەو تێکۆشان و ئاوەدانکردنەوەى سەر 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السامء ]زەویى، خواش  پیرۆزیان دەکا، وەک دەفەرموێ: 

84]. 87األعراف/ [واألرض..
تاقییان بکەینەوە پێى، ئاخۆ سوپاسگوزار دەبن، یا سوپڵەو بەدکار.؟. بەڵێ.. تا  [ڤڤڤ   

دەوڵەمەندیى، دەستداریى، جوانیى، دەنگ خۆشیى، هێزو توانایى. ناوو شۆرەت. ئەمانە هەموو هۆى تاقیکردنەوەن الى 

ڄ ]وە ئەوەى لە یادى پەروەردگارى خۆى، واتە: لە قورئان ڕوو وەرگێڕێ  [ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ]خواى گەورە 

خوا دەیخاتە ناو سزایەکى سەختەوە. بەڵێ هەر قەوم و گەلێک لە ڕێگاى خوا الیداو ڕووى کردە کەیف و  [ڄڄ

 خۆشیى و ڕابواردن، ئەوە بەرە بەرە خوا لە ناوى دەبات، ئەگەرچى ئێستایش وادیار نەبێت.

 اڵى خوان، بێ لەخواش مزگەوتەکان م

 هاوار لە کەس مەکەن:
[89

وە خوا وەحی بۆ کردوم کە بەڕاستى مزگەوتەکان تایبەىت خوان، جا لەگەڵ خوادا  [ڃ  ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 

هاوارو هانا بۆ کەىس تر مەبەن، واتە: هەر خوا بپەرسنت تیایانداو، وێنەو نیگارى بتاىن تیا هەڵ مەواسن و، هاواریش تەنها 

88] لەو بکەن
بۆ خواپەرستیى هەڵساو هەر خواى دەپەرست  sوە کاتێ بەندەى خوا )موحەممەد(  [ڇ ڇ ڍڍ ڌ  ڌ

جنیەکان خەریک بوو دابارنە سەرى لەبەر  سوور بوونیان لەسەر بیستنى قورئان  [ڎ ڎ ڈ ڈ]لە نوێژەکەیدا 

02])وەک ئینب عەباس دەڵێت(. 
کک ک ]بە بتپەرستەکان بڵێ: من هەر پەروەردگارى خۆم دەپەرستم  [ژ ڑ ڑک    

08]و کەسیش ناکەمە شەریک و هاوبەىش )نە ئادەمیى، نە بت(.  [گ
وە پێیان بڵێ: ئەى  [گ گڳڳڳ ڳ ڱ ڱ    

یە. بەڕاستى من هیچ جۆرە زیان و قازانجێکم بە دەست نیە بۆتان، بەڵکو زیان و قازانج هەر بەدەستى خوا sپێغەمبەر! 

[00
پێیان بڵێ: بەڕاستى هیچ کەسێک نیە پەنام بدات لە ئاستى سزاى خوادا، ئەگەر سەرپێچى  [ڱ ںں ڻڻ ڻ ڻ   

وە بێ لەویش هیچ پەناگەیەک نیە هەڵبێم بۆى، واتە: یاریدەدەرو پشتیوانێک شک نابەم  [ۀ  ۀ ہ ہ ہ]بکەم 

00]تا پەنام بدات، ئیرت چۆن بێمە سەر قسەى ئێوە؟! 
هیچ شتێکم بەدەست نیە بۆتان، جگە لە  [ےھ ھھ ھے   

بەالغێک لە خواوەو لە پەیامەکانیەوە، کەوابوو دەبێ پەیامەکەى خوا بە ڕێک و پێکى رابگەیەنم، ئەگینە خوا سزام 



و ئەوەى لە فەرماىن خواو پێغەمبەرەکەى سەرپێچى بکا بە الدان لە تەوحیدو شەریعەىت خوا  [ۓ ۓ  ڭ ڭ]دەدات 

ا بێگومان ئەوە ئاگرى دۆزەخى بۆ ئامادە کراوە، بە هەتا هەتایى و هەمیشەیى تێیدا ج [ڭ ڭۇ  ۇۆ ۆۈ]

07]دەمێنێتەوە. 
دەکرێت لە الیەن َ  تا کاتێ هەڕەشەو ئەو سزایەیان بینى کە هەڕەشەیان پی لێ [ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ 

ئەو دەمە ئیرت دەزانن چ کەسێ هاوکاریى و پشتیواىن الواز ترەو ژمارەى  [ۉۉېېې ې]خواوە 

لەشکرو سوپاى کەمرتە، هیچ گومان نییە کە خوا یارمەتیدەرى موسڵامنانە، کەوابوو موسڵامنەکان یارمەىت دەریان بەهێز 
 ترەو ژمارەیان زیاترە، چونکە خواو فریشتەکانیشیان لەگەڵە.

 کەى دێ:پێغەمبەریش نازانێ قیامەت 

[00
پێیان بڵێ: من نازانم ئایا ئەوەى هەڕەشەتان پێ لێدەکرێ لە الیەن پەروەردگارتانەوە  [ى ائائ ەئ ەئوئ   

یا خواوەندم ماوەیەکى بۆ دادەنێ؟ ئیرت ئێوە بۆ گاڵتە  [وئ ۇئۇئۆئۆئ]نزیکە بێتە سەرتان بە هاتنى رۆژى قیامەت 

07]دەکەن و بە سووک تەماشاى ڕووداوەکاىن رۆژى دوایى دەکەن 
ئەو زاتە زاناى  [ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   

04]نادیارو غەیبە، غەیبى خۆى بۆ هیچ کەسێک دەرناخاو ئاشکرا ناکا 
مەگەر بۆ پەیامبەرێک کە  [ی ی یجئ حئ    

خۆى لێى رازى بێت، ئەو حەلە ئاگادارى هەندێ لە نهێنیەکاىن خۆى دەکات، کەوابوو غەیب زانین تەنها تایبەتە بەزاىت 

پەروەردگارمانەوە )جل جاللە( ئیرت هیچ کەسێک پەى پێ نابات، مەگەر کەسێکى خاوەن خووى جوان و شیرین و ڕاساڵ و 
خوا لە پەیامبەران، وەک )عیسا(ى کوڕى )مەریەم(، ئەوەبوو ئوممەت و گەلەکەى خۆى بە گەلێ ملکەچ بۆ فەرمانەکاىن 

مئ  ىئ يئجب حب ].. 0/78 [وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم..]ئاگادار کرد:  -کە ئەوان نەیان ئەزاىن –شت 

لە پشتیەوە بۆ پاراستنى لە دەستى جا بێگومان ئەوکاتە پەروەردگارت فریشتە دەکاتە پاسەواىن لە پێش و  [خب مب ىب

09]شەیاتین و دزینى بۆ جنییەکان 
بۆ ئەوەى بزانێ و ئاگادار بێت کە بەڕاستیى پێغەمبەران  [جت  حت ختمتىتيت   

بە ڕێکوپێکى پەیامەکاىن پەروەردگارى خۆیانیان ڕاگەیاندووە، بەو شێوەیەى کە بۆیان رسوشتکراوە بێ زیادو کەم، واتە: 

وە  [جثمثىث]ودێرى پەیامبەراىن خۆى دەکات، بە فریشتە تا بە ئاساىن پەیامەکەیان بگەیەنن. خواى پەروەردگار چا

و هەموو شتێکیىش بە ورد  [يث حج  مججح]خوا بە هەموو شتێکیشان دەزانێ و بە ئاگایەو هیچ شتێکى ال بزر نابێ 

ەردە وردەو گەاڵى داران و کەىف سەر ئەژماردووە هەرچى لە زەویى و، لە ئاسامندایەو دڵۆپە دڵۆپى باران و، مل و زیخ و ب

دەریاچەکان. بەکورىت: هیچ شتێکى ال نادیار نییە ئیرت چۆن ئاگادارى ئەو وەحیى و رسوشە نییە بۆ پەیامبەراىن ئەنێرێ، تا 
 ئەوان بتوانن درێغیى و کەمتەرخەمى تیا بکەن؟.

 

 نى تەفسیرى زۆر زۆر سوپاس بۆ خواى جوانکار و دلۆڤان کە یارمەتیدام بۆ تەواوکرد
 سوورەتى )جن(.

 



 

 

 

 

 

 .ـە(موززەممیل) سوورەتى -60

 ( ئایەتە.53مەککەییەو )

 بەناوى خواى دەهندەو میهرەبان

باس دەکات، بەتایبەت خۆ یەکال  sسوورەىت )موززەممیل( پاش سوورەىت )قەڵەم( هاتووە، کورتە باسێکى ژیاىن پێغەمبەر  

، sکردنەوەیى و، شەو نوێژەکانیى و، قورئان خوێندنەکەى، دەشتواىن بڵێیت: تەوەرەکەى سەرجەم هەر باىس پەیامبەرە 

ئەو کاتە کە لە ئەشکەوىت )حراء(دا خەریکى خواناسین بوو،  sهەر بۆیەش پێى دەڵێن: سوورەىت )املزمل(. پەیامبەر 

وەحیى و رسوىش بۆ هێنا، جا لە قورسیى و گراىن ئەو ڕووداوە، ترس و لەرزێکى زۆرى لێ نیشت و  جْبیل هات و یەکەم
دڵى زۆر بێ تاقەت بوو، بارى سەرشاىن زۆر گران بوو، بۆیە زۆر بە پەلە گەڕایەوە بۆ الى خاتوو )خەدیجە(و فەرمووى: 

لُويِن..((  لُويِن، زَمِّ ، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بدء  0 بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ، حديث:  2صحيح البخاري، باب بدء الوحي، ))..زَمِّ

واتە: دامپۆشن دامپۆشن، بەڕاستیى دەترسم تووىش شتێک بووبم! لەوە دەترسا کە لە  . 004 الوحي إىل رسول الله، حديث: 

خۆى، بۆیە ئاوا تووىش ئەو دڵتەنگیى و ئاییندەدا نەتوانێ وەک پێویست هەڵسێ بە ئەنجامداىن ئەرکەکاىن سەرشاىن 
نارەحەتییە بوو، ئەگینە پەیامبەرێکى خۆشەویستى ئاوا هەرگیز ترىس ئەوەى نابێت و نایشرتسێت کە دەستى لێ 

وەشێرنابێت. سوورەتەکە بە وشەیەکى زۆر ناسک پەروەرانەو پڕ لە سۆزو میهرەباىن لەالیەن پەروەردگارەوە دەست پێ 

، بەتایبەت ئەو ماوەیەش زۆر خۆى ماندوو دەکرد بە شەو sاندوو نەبووىن لە پەیامبەر بکات دەکات، وەک بیەوێ م

نوێژو قورئان دەورکردنەوەوە، لەبەر خۆشنوودیى و ڕەزایەىت خواى گەورە. ئینجا باىس گەورەیى و مەزنیى و قورسیى 
ارانە هەوڵى پیادەکردىن بدات. فەرمان وەحى )رسوش(ى بۆ دەکات، تا بایەخێکى زۆرى بداتێ و زۆر بە بێداریى و هۆشی

واصْب عىل ما يقولون ]کە لە بەرامبەر ئەشکەنجەى هاوبەش پەیداکەرانەوە دان بە خۆدا بگرێ:   sدەدات بە پێغەمبەر 

، هەڕەشەیەکى زۆر قورس و سەختیش لە هاوبەش پەیداکەران دەکات و دەیانرتسێنێ بە سزاى [واهجرهم هجرا جميال..

ەو رۆژەى کە سەرى مندااڵىن تیا سپى دەبێت. کۆتاییىش دێت بەسووککردىن ئەرک و بارى سەرشانیان، تا رۆژى دوایى، ئ

 بتوانن لە پاڵ ئەوەشدا ژیان پەیدا بکەن.

 ئەى پێغەمبەر! شەو هەستە بۆ نوێژ:



 * ٱٻٻ]
8

ئەى کااڵ لە بااڵ پێچاو! ئەى ئەو کەسەى لەرزت لێ هاتووەو خۆتت  [ٱٻ 

s ![0داپۆشیوە! ئەى پێغەمبەر 
شەو هەستە واز لە خۆپێچانەوە بێنەو گوڕ بە خۆت بدەو نوێژ بکە، مەگەر  [ٻ  ٻ  پ پ   

0]کەمەکێکى شەو نەبێ بۆ خەوو حەوانەوەت 
ئەویش بەم شێوەیە: نیوەى )شەو(، یا هەندێکى لێ  [پڀ   ڀ  ڀ ڀ     

کەم بکەوە. )ئەگەر شەوگار درێژ بوو(. واتە: شەو نوێژەکەت هەموو کاتەکاىن شەوگارى پێ مەگرەوە، چونکە ماندوو 

7]دەبیت، بەڵکو سێیەک باشە 
یان زیاترى بکە، ئەگەر شەوگار کورت بوو. واتە: بیکە بە سێ بەشەوە، دوو  [ٺ  ٺٺ     

ەىش هەڵسەو، لەوە زیاتر نەبێ، نە وەک بەهۆى ئەوەوە نەتواىن ئیش و کارى پەیامبەریەىت ببەى بەڕێوە، وەک لە ب

ٿ  ٿ  ]. 84/48 [ومن الليل فتهجد به نافلة لك عىس أن يبعثك ربك مقاما محمودا]سوورەىت )ئیرسا(دا ئەفەرمووێ: 

بخوێنەو دەورى بکەوە، با لە دڵتا جێگەى خۆى  زۆریش بە ئاهستەو لەسەر خۆیى و ڕێکوپێک ئەم قورئانە [ٿ

تەنها ساڵێکى خایاندو بە کۆتایى  sبکاتەوە، )ئینب عەباس( دەڵێت: ئەم بڕیارى شەو نوێژە لەسەر شاىن پێغەمبەر 

سوورەتەکە بڕایەوە، ئەوەیە کە زانایان دەڵێن: کۆتایى سوورەتێک لە قورئان، سەرەتاییەکەى سڕییەوە. )لە بوخاریى(دا 

کە لە )ئەنەس( دەپرسن: لە وەاڵمدا دەڵێ: قورئان خوێندىن  sتووە: سەبارەت بە شێوەى قورئان خوێندىن پێغەمبەر ها

بسم الله الرحمن ]هەر شوێنێ پێویستى بە درێژ کردنەوە کردبا، درێژى دەکردەوە، بەم جۆرە: کاتێ کە  sپێغەمبەر 

صحيح البخاري، یش هەروا. [الرحيم]ى درێژ دەکردەوە، [منالرح]ى درێژ دەکردەوە، [بسم الله]ی دەخوێند، [الرحيم

الحمد لله رب ]دا دەوەستا، لە کۆتایى [بسم الله الرحمن الرحيم]لە کۆتایى  . 7478 كتاب فضائل القرآن، باب مد القراءة، حديث: 

، وقال: هذا  0970 التفسري، حديث:  املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، كتابیش هەر بەو جۆرە. [الرحمن الرحيم]دا هەروا، [العاملني

. وە لە رۆژى سەاڵو بەرێدا بە قورئان خوێن دەگوترێ: ))يَُقاُل لَِصاِحِب الُْقرْآِن: حديث صحيح عىل رشط الشيخني، و وافقه الذهبـي

نَْيا، َفإِنَّ َمْنِزلََتَك ِعْنَد آخِ  ِر آيٍَة تَْقَرُؤَها((. واتە: بخوێنە، بەرزبەرەوە بۆ پلەى بەرزو إْقَرأْ، َواْرَق، َوَرتِّْل كَاَم كُْنَت تُرَتُِّل يِف الدُّ
بڵندەکاىن بەهەشت، وە لەسەر خۆو بە ئارام بیخوێنە، وەک چۆن لە دونیا دەتخوێند، بەراستى پلەو پایەى تۆ لە قیامەت 

اشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هلە کۆتایی هەر ئایەتێکدایە کە لە دونیا دەتخوێندەوە. 

 قال شعيب األرنأووط: صحيح لغريه، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن أيب النجود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخني(.  7784 حديث: 

 گەورەو گرانى قورئان:

[0
بەڕاستى ئێمە فەرموودەو وتەیەکى قورس و سەنگینت پێ ڕادەگەیەنین، بەڵێ بەڕاستى  [ٹ ٹٹ ٹ  ڤ    

هەڵگرتن و ڕاگەیاندىن ئایینى پیرۆزى ئیسالم بێ ئەمبەرو ئەوبەر، ئەرکێکى ئێجگار قورس و گرانە، مەگەر تەنها پەیامبەران 

إنا عرضنا األمانة عىل السموات واألرض والجبال ]بە چاکى تێگەیشتنب لەو سپاردە گەورەیە کە خوا لە بارەیدا دەفەرمووێ: 

 .00/40 [فأبني أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان..

 شەو نوێژو بەخەبەربوون جێدارو لەبار ترە:



[7
ازو نیاز لەگەڵ پەروەردگاردا زۆر کاریگەر ترە َ  بەڕاستى شەو بێداریى و گفتوگۆو پاڕانەوەو ڕ [ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ    

لەسەر شاىن نوێژکار لە نوێژى رۆژ، چونکە شەو کاىت خەوو حەوانەوەیە.. پیاو حەق بڵێت شەو نوێژیش بۆ مرۆڤ کارێکى 

وە بۆ خوێندىن قورئانیش لەبار ترە، شەو بۆ  [ڄ ڄ ]زۆر گرنگەو، فێرى شەو نخوونیى و وەخت و بێوەختى دەکات 

دنەوەى قورئان زۆر گونجاوو ئاهستەیە، چونکە جیهان هەموو لە جموجووڵ و بزوتن دەکەوێت و دڵ و دەورکر 

4]دەروونەکان حەساونەتەوە، زیهن و دەروون لە خەتەرە پاک بۆتەوە 
بەڕاستى بە رۆژیشدا  [ڄ ڃڃڃ  ڃ چ     

مەوداى هات و چۆت درێژو فراوانە بە دەم ژیان و گوزەرانەوە دەڕۆیت، جا کەوابوو بەشێکى شەو بۆ خواپەرستى دابنێ 

9]و، بەرۆژیشدا نان پەیدا بکەو کاروبارى ئایینەکەت بەڕێ بکە 
تۆ با هەمیشە ناوى  [چ  چ ڇ ڇڇ ڇ    

و شتێ دابڕەو خۆت یەکال بکەوە، بە تەواوى پشت لە هەموو شتێک بکەو پەروەردگارت لەسەر زارت بێت، خۆ لە هەمو 

8]تەنها ڕوو لە خوا بکە، لە غەیرەز ئەو زاتەى تۆ دەیپەرستى لە هەموو شتێک بتەکەوە 
ئەو زاتەى تۆ  [ڍ ڌ ڌ     

نیە  و بێجگە لەو هیچ پەرسرتاوێکى تر بە هەق [ڎڎڈڈ]دەیپەرستى پەروەردگارى خۆر هەاڵت و خۆر ئاوایە 

 جا تۆش بەردەوام هەر ئەو بکە بە پارێزەرو پشتیواىن خۆت و کاروبارت دەستى ئەو بدە. [ژژ]

 بەرامبەر بە قسەکانیان خۆڕاگر بە:

[82
وە بە  [ک گگ]وە لە ئاست ئەوەى ئەوان دەیڵێن هەردەم خۆ ڕاگرو بە ئارام بە  [ڑک ک ک   

88]شێوەیەکى جوانیش دەستیان لێ هەڵگرەو دووربە لێیان، واتە: هیچ جۆرە عەزیەتێکى تیا نەبێت 
گڳ ڳ   

لێم گەڕێ بۆ ئەو خاوەن سامان و ماڵ نیعمەتانە کە بەرنامەى خوا بە درۆ دەخەنەوە، تۆ تکایان بۆ مەکە با من  [ڳ

تەواوى بگەنە رۆژى خۆیان.. بەڵێ بە ئارەزووى خۆیان تۆ کەمێک مۆڵەتیان بدە با بە  [ڳڱ]تۆڵەیان لێ وەرگرم 

گەیشتە مەدینە، جا ئەو دەمە بە جۆرەها نارەحەىت عەزیەت دران و، پاشان  sرایان بوارد تا ئەو کاتە پێغەمبەر 

80]ناودارەکانیان لە )بەدر(دا کوژران! 
بەڕاستى ئێمە سزاى دونیاییامن هەیەو لە پاشە رۆژیشدا کۆت  [ڱ ڱںں

80]رى سەنگین و ئاگرى هەڵگیرساوى دۆزەخامن هەیە و زنجی
و هەروەها خۆراکێک کە لە گەرو دەگیرێت  [ڻڻڻ

سەرەڕاى سزاى سەخت  [ۀۀ]و لە بەرى درەختى زەققومە، کە زۆر بە نائاسایى لە گەروویانەوە دەڕواتە خوارەوە 

87]و پڕ ئێش و ئازار 
و  [ھھے ھ]رۆژێک دێت کە زەویى و شاخەکان دێنە لەرزە  [ہہ ہھ

کێوەکانیش وەها ورد دەبن، دەڵێیت تەپۆڵکەى مل و زیخە کە بەئاساىن تەخت دەبێت، پاش ئەوەى کە تابت و نەجوواڵو 
 بوون.

 موحەممەدیش وەک مووسایە کە نێردرایە الى فیرعەون:



80]ئینجا بە سزاى دونیا دەیانرتسێنێ وەک دەفەرموێ: 
خۆ بەڕاستیى ئێمە پەیامبەرێکامن  [ۓۓ ڭڭڭڭ  

بۆ ڕەوانە کردوون، بۆتە شایەد بە سەرتانەوە کە هەرچیامن بەسەرا داوە پێى ڕاگەیاندوون، ئێوە هیچ بڕو  s)موحەممەد( 

هەر وەک چۆن بۆالى فیرعەونیش پەیامبەرێکامن )مووسا( ڕەوانە کرد، تا تێى  [ۇۇۆۆ ۈ]بیانووێکتان نەماوە 

87]بگەیەنێت 
جا فیرعەون سەرپێچى کرد لە پەیامبەرەکەو لە فەرماىن دەرچوو و بڕواى نەهێناو  [ٴۇ ۋ ۋ 

ئینجا ئێمەش زۆر بە توندى پێچامانەوەو قارمان لێگرت، ئەوەبوو خۆیى و  [ۅۅۉ]داواى خوایەىت دەکرد.! 

 ین.تاقمەکەى لە دەریادا خنکان، جا ئێوەش ئەى قوڕەیش! بێدارو هۆشیاربن پێش ئەوەى قارتان لێ بگر

 کە قیامەت هات چۆن قوتار دەبن؟

[84
جا ئەگەر ئێوە ئەى بێ بڕواکاىن قوڕەیش! هەروا کافربن ئیرت چۆن خۆتان دەپارێزن لە سزاى  [ېېېېى  

89]کە ئەوەندە قورس و سەختە مناڵ پیر دەکاو کەس بەرگەى ناگرێ  [ىائ ائ]رۆژێک 
ئاسامن  [ەئوئ وئۇئ  

ئەوە بەڵێنى خوایە، خۆ بەڵێنى خواش هەر دێتە دى  [ۇئۆئ ۆئ]بە هۆى سەختى ئەو رۆژەوە لەت و پەت ئەبێ 

[88
بێگومان ئەم سوورەتەش پەندو ئامۆژگارییەکە بۆ مەردم، بەشکو لەسەر لێشێواویى خۆیان  [ۈئېئ ېئېئ    

بۆ ئەو کەسە بیەوێ ڕێگە بۆالى پەروەردگارى خۆى بگرێتە بەر. واتە: با ئەو  [ىئىئ ىئییی]بگەڕێنەوە 

 رى چاک و شیرین بدەن پێش هاتنى ئەو رۆژە.جۆرە کەسانە هەوڵى کا

 شەو نوێژ بە فەرزیى هەڵگیرا:

[02
نزیکەى دوو  sبێگومان پەروەردگارت چاک دەزانێ کە تۆ ئەى پێغەمبەر!  [ٱ ٻ ٻٻ  ٻپ  پ پ پ  ڀ ڀڀ

هەروەها هەندێ لەوانەى کە لە گەڵتان  [ڀ ٺ ٺٺٺ]بەىش شەو، یان نیوەى، یان یەک سێوومى هەڵدەسیت 

خوایش ئەندازەگیرى شەوو رۆژى  [ٿ ٿٿ ٿٹ]هەڵدەسنت بۆ شەو نوێژ ئەو دەمەى کە )فەرز( کرایە سەرت 

کردووەو دەزانێ چوار وەرز چۆن بێ، کاتێ کورتە، کاتێ درێژە، چونکە مەردم یان زوو هەڵ ئەسێ و، زۆر ماندوو ئەبێ، 

چاک دەزانێ کە ئێوە قەت ناتوانن ئەندازەى ئەو  [ٹ ٹٹ ڤ]کەى لە کیس دەچێ یا درەنگ هەڵ ئەسێ و کاتە

جا لەبەر ئەوە ئێوەى بەخشیى و باری  [ڤ ڤڤ]شەوە ڕاگرن و بیژمێرن و لە کاىت خۆیدا هەڵسن بۆ شەو نوێژەکەتان 

وێنێ، بۆیە دەفەرمووێ: گراىن لەسەر سووککردن، ئەوانەتان کە نەیانتواىن بەو بەرنامەیە کار بکەن، وە یا قورئان بخ

ئەوەندە شەو نوێژ بکەن، نەک ئەو سێ  -بێ دیاریکردىن کات–جا چەندەتان بۆ لواو مەیسەر بوو  [ڦڦڦ ڦڄڄ]

خواى میهرەبان زانی لە ئاییندەدا کە  [ڄڄڃڃڃڃ]یەک و نیوەو دوو بەىش شەوە، چونکە جگە لەو هۆیانەش: 

وە کەساىن  [چچچچڇڇڇڇڍ]و نوێژ کەسێکتان لێ نەخۆش بکەوێ و نەتوانێ هەڵسێ بە شە



تریش دەبن کە لەزەویدا دەگەڕێن بۆ بەدەست هێناىن بازرگانیى و فەزڵى خوا بۆ ڕزق و رۆزى بچنە سەفەر بۆ ئەم واڵت 

وە کەساىن تر لە ئاییندەدا جەنگ بکەن لە ڕێى خوادا )بچن بۆ جیهادو ماندوو  [ڍ ڌڌڎ  ڎڈ]و ئەو واڵت.. 

جا کەوابوو هەرچەندتان بۆ لوا ئەوەندە قورئان بخوێنن و شەو نوێژ بکەن، چونکە خواى گەورە  [ڈژ ژ ڑڑ]بنب( 

سۆزو میهرەباىن زۆرە لەگەڵ بەندەکاىن خۆیدا، وە دیارە مەبەستێکى تایبەىت خۆى هەیە لە داناىن هەر جۆرە 

نخوونیى و ئاگاداریى و هۆشیاریى، جا  خواپەرستییەکدا، لێرەشدا هەر لە سەرەتاوە ویستى ئەو خەڵکە ڕابێنێ لەسەر شەو

کە مەبەستەکەى جێبەجێ بوو بۆیان دەگۆڕێ. لەم ئایەتەوەیە )ئەبو حەنیفە( دەڵێت: خوێندىن سوورەىت )فاتیحە( لە 
نوێژدا واجیب نیە! بەڵگەیش ئەو فەرموودەیە کە هاتووە بەرامبەر کابرایە کە نوێژەکەى بە ناتەواو کردو، پاشان فەرمووى: 

َ َمَعَك ِمَن الُقرْآِن..(( ))..ثُ  ،  440 صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صفة الصالة، باب أمر النبـي، الذي ال يتم ركوعه، حديث: مَّ اْقَرأْ َماتََيرسَّ

خوێنە. واتە: چەندە قورئان دەزاىن و لەبەرتە، بی.  708 صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة، حديث: 

 جەماوەرى زانایانیش بە فەرموودەى: ))الَ َصالََة لَِمْن ملْ يَْقَرْأ ِبفاَتَِحِة الِْكتاَِب(( واتە: ئەوەى سوورەى فاتیحە نەخوێنێ
، صحيح  400 صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صفة الصالة، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها، حديث: نوێژەکەى قەبوڵ نیە. 

یان فەرموودەى: ))الَ َصالََة لَِمْن ملْ يَْقَرأْ ِبأُمِّ الُقرْآِن َفَصاِعداً((  . 708 مسلم، كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة يف كل ركعة، حديث: 
حديث عبادة بن  )مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار،واتە: نوێژ بۆ کەسێک نیە گەر سوورەى فاتیحە نەخوێنێ، یان زیاتر لەو. 

 [کک]بۆچوونەکەى ئەبوحەنیفە ڕەت دەکەنەوە.  ، قال األرنأووط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني(. 00808 الصامت، حديث: 

 [گگگگڳ ]و زەکاتیش بدەن  [کک]وە نوێژە  فەرزەکانتان بە چاکى جێبەجێ بکەن بە بیـرو هۆشەوە 

بدەن )دەسگیرۆیى هەژاران بکەن بێ ئەوەى سوودیان لێ وەرگرن( وە قەرزو )وام( بە شێوەیەکى جوان و چاک بە خوا 

و هەر خێرو چاکەیەک پێش خۆتاىن بخەن  [ڳڳڳڱ  ڱڱ ڱ ں]خواش پاداشێکى زۆرتان دەداتەوە 

کە هەر ئەویش چاکرتەو، پاداىش گەورە ترە )لەوەى الى خۆتان  [ں ڻڻڻڻ])پاداشتەکەى( الى خوا وەردەگرنەوە 

بەڕاستى  [ہہہ ھ]ئیرت ئێوەش داواى لێبوردن هەر لە خوا بکەن لە هەموو کاتدا  دەسا [ۀۀہ]ماوەتەوە(. 

، َخرْيٌ َوأََحبُّ إىل اللِه ِمَن املُْؤمِ  ِن خوا زۆر پۆشەرو لێبوردەو تاوان بەخشە، زۆریش داڵواو میهرەبانە. ))الُْمْؤِمُن الَقِويُّ

ِعيِف، ويف كُّل َخرْيٌ اْحرِْص عىَل ما يَْنَفُعكَ  ، َواْسَتِعْن باللَِّه َواَل تَْعَجْز، وإْن أََصابََك يشٌء، فال تَُقْل لو أيَنِّ َفَعلُْت كاَن كََذا َوكََذا، الضَّ
ْيطَاِن((.  تعانة صحيح مسلم، كتاب القدر، باب يف األمر بالقوة وترك العجز واالسَولَِكْن ُقْل َقَدُر اللِه َوما َشاَء َفَعَل، فإنَّ لو تَْفَتُح َعَمَل الشَّ

واتە: موسڵامىن بە هێزو ماندوو و ئیش کەر، چاکرتو خۆشەویسرتە الى خوا لە موسڵامىن  . 7800 بالله وتفويض املقادير لله، حديث: 
الوازو بێ هێزو ئیش نەکەرو خۆماندوو نەکەر، ئەگەرچى هەردوکیان خێرو چاکەیان لێدەوەشێتەوە، هەر شتێک سوودت 

وە دەست هێناىن، یارمەىت هەر لە خوا بخوازەو کۆڵ مەدە، خۆ ئەگەر نەهامەتیەکت  پێبگەیەنێت هەر دەم سووربە بۆ
تووش بوو، هەرگیز مەڵێ: ئەگەر )ئاوام( کردبا، ئاواو ئاوا دەبوو و )ئەم بەاڵیەم تووش نە دەبوو(، بەڵکو هەر ئەمە بڵێ: 

م کردبا، وا دەبوو( دەروازەى کارى بڕیارى خوا بوو و هەر شتێکى خواست هەر ئەوە دەبێت، چونکە وشەى )ئەگەر وا
 شەیتانت لێ دەکاتەوە.

 زۆر سوپاس و پێزانین بۆ خواى بااڵدەست کە یارمەتیدام بۆ تەواوکردنى تەفسیرى 
 سوورەتى )موززەمیل(.



 

 سوورەتى  )موددەسـیر(ـە. -61

 ( ئایەتە.27مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەىت )موددەسسیر(ەیش وەک سوورەتی )موززەممیل( باسی چەند الیەنێکی کەسێتیی پەیامبەری بەڕێزو  

کە هەستێ بە  s، هەر بۆیەش بە )املدثر( ناو نراوە. جا لە سەرەتاوە داوا لە پەیامبەر دەکات sسەروەر دەکات 

بانگەوازەکەى خوا، وە زۆر گرنگیى و بایەخ بەو کارەیە بدا، ئەنجامداىن ئەرکەکاىن سەرشاىن خۆیى و هەستێ بە ڕاگەیاندىن 

بێ بڕوایانیش لە سزاى سەختى پاشە ڕۆژ برتسێنێ، خۆیىش لە بەرامبەر ئازارى قورەیشەوە ددان بەخۆدا بگرێ تا دوا 
نەوەیەکى بڕیارى خوا دێت، ئینجا بێ بڕوایان لە سزاى قورىس رۆژى دوایى دەترسێنێ، بە شێوەیەک کە ئەوان هیچ حەوا

تیا نابینن.. پاشان باىس ئەو سەر سەختە کەللە رەقەیە )وەلیدى کوڕى موغیرە( دەکات، کە وەک )ئینب عەباس( دەڵێ: 
وەلید گەلێ جار گوێى بۆ قورئان دەگرت و دەیشیزاىن کە فەرموودەى خوایە، بەاڵم )کورسیى(ـەکەى ژێرى نەیهێشت 

مى )بوخاریى( دەڵێ: پاشان باىس ئەو ئاگرە بڵێسە دارە دەکات کە خوا خۆى بدات بە دەستەوەو بڕوا بێنێ!! وەک ئیام
بەڵێنى بە بێ بڕوایان و، سەرکارە دڵڕەقەکاىن داوە.. سوێند بە مانگ و ڕوناکییەکەى دەخوات کە: دۆزەخ یەکێکە لەو بەاڵو 

نان و تاوانباران، کاتێ لە نەهامەتیانەى کە یەخەى بێباوەڕان دەگرێ، تیشکێکیش دەخاتە سەر گفت و گۆى نێوان موسڵام
 هۆى چوونە ناو دۆزەخیان دەپرسن. کۆتاییىش بە کورتە باسێکى هۆى بڕوا نەهێناىن هاوبەش پەیداکەران دێت.

 پاش سوورەتى )إقرأ( ئەم ئایەتانە هاتن:

 * ٱٻٻ]
s[0 ئەى ئەوەى جلکى خەوت بەخۆوە پێچاندووە! ئەى پێغەمبەر!  [ھ ھ 8

 [ے   ۓ    

لە ئەشکەوىت )حیرا(دا بوو  sهەستە، لە ناو نوێنەکەت خەڵکى بێباوەڕ بێدار بکەرەوەو برتسێنە لە سزاى خوا. پێغەمبەر 

دەستى پێکرد، جا چونکە هێشتاى یەکەمجارى بوو  [إقرأ باسم ربك الذي خلق..]کاتێ کە وەحیى بۆ هات و بە ئایەىت: 

م لەرزەوە بە پەلە هاتەوە بۆ ماڵەوەو فەرمووى: ))..َدثُِّرْويِن، جۆرە ترسێکى لێ نیشت و موچرکە دەیگرت و بەدە

، قال األرنأووط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني(.  87470 )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند جابر بن عبد الله، حديث: َدثُِّرْويِن..(( 

واتە: دامپۆشن، دامپۆشن، جا ئیرت پاش ئەوەى کە سەرەتاى سوورەىت قەڵەمى بۆ هات، دوو ساڵ و نیو رسوش ڕاگیراو 

حاڵەتە پێشووەکەى جاراىن نەماو، دیسانەوە ئارەزووى وەحیى کردەوەو گەلێ بۆى بێ  sنەهات، ئیرت پێغەمبەریش 

ەین خۆى نیشان ئەداو، ئەمیش بەدەم لەرزەوە دەگەڕێتەوە تاقەت بوو، جا ئیرت لەو ماوەیەدا فریشتەى رسوش بەیناو ب

ماڵەوەو دەفەرموێ دامپۆشن. ئەم ماناو مەبەستە وەک پێشرت باسکرا لە سوورەى موززەمیل، ئیاممى بوخاریى و موسلیم 

0]ڕیوایەىت دەکەن. 
یا(یە، وە پەروەردگارى خۆت بە گەورە بگرە، چونکە تەنها ئەو خاوەىن گەورەیى و )کْب [ڭ  ڭ    

7]کەوابوو ڕووى دڵت هەر لەو بکە، ئیرت بێ بڕواکان بڕوا دێنن یان ناهێنن گرنگ نیە 
وە بەرگ و کااڵت،  [ڭ  ۇ    

خاوێن بکەرەوە، واتە: دڵ و دەروونت، کارو کردارت هەمووى بە خاوێن رابگرە )چونکە موسڵامن دەبێ گرنگى بە دیوى 



0]دەرەوەو ناوەوەى بدات( 
وو گوناح و جۆرە کارێکى ناپوخت و نا پەسەند گەڕێ. ئەم ئایەتانە لە هەم [ۆ ۆ     

لە هێڵ الى دابێت، نەخێر.. بەڵکو مەبەست ئەوەیە کە  sمانایان ئەوە نییە کە خوا نەخواستە رۆژێ پەیامبەر 

7]ئوممەتەکەى تەمێ بێ و خۆیىش لەسەر ڕەوشتە بەرزەکاىن بەردەوام بێت 
وە شتێک مەبەخشە بۆ  [ۈٴۇۋ

4]ۆرترت دەسکەوێت، واتە: منەت بە سەریاندا مەکەو، چاوەڕواىن زۆریان لێ مەکە ئەوەى ز 
و لەبەر  [ۅۅ

ئینجا کاتێ فوو دەکرێ بە  [ۉېېې 9]ڕەزامەندى پەروەردگارت خۆگربە لە بەرامبەر ئازارو هەڕەشەی هۆزەکەتدا 

دەفەرموێ: چۆن دڵم خۆش بێ و، بە خۆىش ڕابوێرم لە کاتێکدا خاوەن  sصووردا بۆ زیندووبوونەوە. پێغەمبەر 

شەیپوورەکە )ئیرسافیل( دەمى بە )قەرن(ـەکەوە ناوەو تەوێڵ و ناوچاوى نەویکردووە، چاوەنواڕە کەی فەرماىن پێ بکەن، 
)َحْسُبناَ اللُه َونِْعَم اْلَوِكيُل، فووى پیا بکات، هاوەاڵىن وتیان: جا لەو کاتەدا ئێمە چ بکەین و چ بڵێین؟! فەرمووى: بڵێن: )

، قال شعيب األرنأووط:  0980 )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن العباس بن عبد املطلب، حديث: َعىَل اللِه تََوكًّلْناَ(( 

8] .ات رجال الشيخني(حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العويف وهو ابن سعد العْويف، وباقي رجاله ثق
جا ئەو  [ى ى ائائ  

82]ڕۆژە، ڕۆژێکى زۆر گران و سەختە 
لەسەر خوانەناس و بێ بڕوایان سووک و ئاسان نیە، چونکە  [ەئ وئ وئ ۇئ

 لێپرسینەوەو حیساب و لێکۆڵینەوە هەیە.

 خوا بەو کەسە دەڵێ قورئان جادووە:

[88
لە من و لەو کەسە گەڕێ دروستم کردووە بە تەنیا خۆى، واتە: تا لە سکى دایکیا بوو نە ماڵ، نە  [ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

مناڵ، نە هێزو نە دەسەاڵىت هەبوو، کەچى ماڵ و کوڕیشم دایەو هەر بڕواى نەهێناو چوو بە گژ پەیامبەرەکەیشدا!. 

خوا دەسەاڵتێکى زۆر چاکى دایە، کەچى لە باىت  ڕاڤەکاراىن قورئان دەڵێن: مەبەست بەو کەسە )وەلیدى کوڕى موغیرە(یە،

80]سوپاسگوزاریى یاخى بوو! وەک دەفەرمووێ: 
ماڵ و داراییەکى زۆرم پێبەخىش )مەڕو مااڵت، باخ  [ېئېئىئ ىئ  

80]و بێستاىن جوان و دڵگیر( 
وە کوڕاىن هەمیشە ئامادەو بەر دەست )لە گەڵیا، واتە: لە هەموو کاتێکى  [ی ی   

87]یدا ئامادەبوون، ئەویش خۆى پێ هەڵ ئەکێشا( خۆشیى و ناخۆشی
وە دونیام بۆ راخستبوو بە  [ی  جئ  حئ    

پاشان ئەوەندە تەماعکارە هەر  [ىئ يئ  جب  حب   80]راخستنێکى تەواو، واتە: بە ئارەزووى خۆى )دونیام ڕشت بە سەریا( 

87]بەتەمایە بۆى زیاد بکەم.. )لەگەڵ ئەوەیشدا کە خوا نەناس و بێ بڕوایە..!( 
نەخێر ئەو چاوچنۆکە  [مبىب يب  جت  حت خت

84]با بە تەما نەبێ، چونکە ئەو بەرامبەر بە ئایەتەکامنان هەر سەرکەش و سەر سەختە 
بە تەئکید منیش  [ىت يت  

سەخت بە سەریا ئەدەم )زۆر ماندوو هیالکى دەکەم، بە ناو بەرزایى کێوەکاىن دۆزەخدا  سزایەکى قورس و گران و

89]هەڵیدەگێڕم 
چونکە بەڕاستى بیرى کردەوەو ئەندازەگیرى کرد چى بڵێ دەر بارەى قورئان، بەاڵم بە هەڵەدا  [ٱ  ٻ  ٻ    

88]چوو و ملکەچى حەق نەبوو! 
بکات( چ جۆرە مەزەنەو ئەندازەیەکى دە بە کوشتچێ و )خوا ڕیسواى  [ٻ پ  پ    

02]گرت، )ئەو نەفامە، پاش هەموو بیرکردنەوەیەکى،  ئەوجار دەڵێت: قورئان جادووە.!!( 
پاشان  [پ  ڀ ڀ ڀ     



کاتێ کە نوێژى دەکردو قورئاىن دەخوێندەوە  sبەکوشتچێ، چۆن مەزەنەو ئەندازەگیرى کرد؟! ڕاڤەکاران دەڵێن: پێغەمبەر 

تێپەڕیى و گوێى بۆ گرت و چاک چاک دڵى دایە، دواییش کە گەڕایەوە بۆ ناو هۆزو گەلەکەى وىت: ئێستا  )وەلید( بەالیا
گوێم لە )موحەممەد(ەوە بوو قورئاىن دەخوێند، سوێندم بەخوا ئەوە ئەو دەیخوێند نە وتەى ئادەمى بوو، نە وتەى جنیى 

وویەوە کە وەلید چووەتە سەر ئایینى )موحەممەد(، بوو، جا کاتێ ئەو قسەیە گەیشتەوە قورەیش، دەنگ و باس باڵوب
ئەگەر ئەوە وابێت قورەیش هەموو شوێنى دەکەون، جا )ئەبوجەهل( رۆیشت بۆ الیى و وىت: دەڵێن دواى موحەممەد 

کەوتووى تا بەڵکو پاروە نانێکت بداتێ، ئەویش ڕقى هەڵساو وىت: جا موحەممەد ناىن لە کوێ بوو، تا من بۆ نان دواى ئەو 
کەوم؟ خۆت چاک دەزاىن کە من مرۆڤێکى الت و هەژار نیم، پاشان وەلید وىت: باشە ئێوە پێتان وایە موحەممەد شێتە.؟ ب

دە ئایا تا ئێستا بیستووتانە کارى شێتانە بکات.؟ التان وایە کە فاڵچى بێت.. بیستووتانە فاڵ بگرێتەوە.؟ پێتان وایە 
تووە.؟! پێتان وایە کابرایەکى درۆزنە، قەت درۆتان لەو بیستووە.؟! لە وەاڵمى شاعیرە.. تا ئێستا هیچ شیعرێک بە دەمیا ها

هەموو پرسیارەکاندا وتیان نەخێر. جا قوورەیش وىت: ئەى تۆ چۆن بیرى لێ دەکەیتەوەو هەڵى دەسەنگێنى.؟ وەلید وىت: 

08]. [فكر وقدر، فقتل كيف قدرإنه ]جادووە! کوڕ لە باوک دەکاو، باوک لە کوڕ.. بۆ ئەمەیە کە قورئان دەفەرمووێ: 
ٺ    

00]پاشان سەیرى کرد چى بڵێ  [ٺ
 [ٿ ٹ   ٹ 00]لە پاشا ناوچاواىن هێنایەوە یەک و ڕووى گرژ کرد  [ٺ ٿ ٿ

پاشان پشتى هەڵکرد لە ئیامن بە قورئان و خۆى بە زلزاىن دواى پێغەمبەر کەوێ! وە لە باىت ئەوە کە قسەیەکى گونجاو 

07]بکات کەچى 
وىت: ئەم قورئانە هەر جادووە لە خەڵکێکى ترەوە وەردەگیرێ، )واتە: موحەممەد لە  [ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ ڦ    

00]بابیلیى و، ئاشوریى و، میرسیى و، هیندییەکانەوە وەری دەگرێ(! 
ئەمە هەر قسەى مرۆڤە، لە  [ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ    

07]قسەى خوا ناچێ! 
04]لەمەو پاش دەیخەمە ناو سەقەرەوە  [ڃ ڃ

جا تۆ چوزاىن )سەقەر( چییە..؟  [ڃچ  چ چ    

09]ئەگەر پێت نەڵێم 
ئاگرێکە هیچ شتێک نایەڵێتەوەو دەیسووتێنێ لە گۆشت و ئێسقان و دەمارو وازیش  [ڇڇ ڇ ڇ    

08]ناهێنێت و جێناهێڵێت 
02]پێستى سەرەوەو الشە ڕەش دەکاتەوە، واتە: بە هەرچى بگات دەیسوتێنێ  [ڍ ڌ    

ڎ    

 نۆزدە فریشتەى بە سەرەوەن بۆ سەرپەرستیى و چاودێریى و بەڕێوەبردىن دۆزەخ. [ڎ ڈ

 ژمارەى فریشتەى سەرکارى ئاگر 
 بۆ ئەزموینە:

08]ئینجا خوا دەفەرموێ: 
واتە: سەر »وە هەر فریشەکامنان گێڕاوە بە خەزەنەى دۆزەخ،  [ژ ژڑ    ڑک کک     

ناتوانێ ملمالنێیان لەگەڵ بکاو هەوڵ بدات خۆى لێیان دەرباز بکات  خەزەنەکاىن دۆزەخ هەر لە فریشتەن، کەوابوو کەس

و ژمارەیامنان نەگێڕاوە بە )نۆزدە( بۆ تاقیکردنەوەى بێ  [ک گگگ  گ  ڳ ڳ]« وەک ئەبووجەهل دەڵێت

بۆ ئەوەش خاوەننامەکان بێگومان بن لە  [ڳ ڳڱڱ]باوەڕان نەبێ، واتە: دەمانەوێ بەو هۆیەوە باوەڕ بێنن 

و بۆ ئەوەش  [ڱ ڱ ںںڻ]م قورئانە، چونکە ژمارەى ئەو فریشتانە لە کتێبەکاىن ئەوانیشدا هەیە ڕاستى ئە

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ]بڕوادارەکان زیاتر بڕوایان دامەزرێت، کاتێ خاوەن نامەکان دەبینن بڕوایان هێنا بە ژمارەکان 



وە ئیرت خاوەننامەو بڕوادارانیش گومانیان نەبێ لە حەقیقەىت دین و ژمارەى فریشتەکان، دیارە ئەمە بۆ  [ہہ

ہ ہھ ھھ ]دووپاتکردنەوەى قسەى پێشووە، ئەگینە کاتێ کە بڕوا زیاتر بوو، ئیرت دوو دڵیى و گومان نامێنێ 

م ژمارەی نۆزدەیە چیە بە منوونە وە بۆ ئەوەى دووڕوو و بێ بڕواکان بڵێن: خوا مەبەستى بە [ھےے ۓ ۓڭڭ

وەک گومڕا کردىن کافرەکان و مونافیقەکان، خوا ئەوەى خۆى بیەوێ گومڕاى  [ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ]هێنایەوە؟ 

دەکا، وە هەرکەسیش خۆى بیەوێ هیدایەىت دەدا، هەڵبەت هەرکەس خوا گومڕاى بکا لەبەر نەشیاوى ئەو کەسە خۆیەىت، 

وە جگە لە خوا خۆى، کەىس تر بە  [ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ  ۉې]ات لەبەر شیاوى خۆیەىت. وە هەرکەسیش خوا هیدایەىت بد

ژمارەى لە شکرو سوپاى پەروەردگار نازانێ، واتە: هەر ئەو دەزانێ ژمارەیان.. ئەوانەش وەنەبێ تەنها هەر ئەو نۆزدە بن 

مەعمور(دا فەرمووى: ))وإذا هو  لەشەو ڕەوییەکەیدا لە وەسفى )بەیتول sبەڵکو بە هەزاران هەزارن. وەکو پێغەمبەر 

واتە:  . 072 صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب اإلرساء برسول الله، إىل الساموات، حديث: يَْدُخلُُه كُلَّ يَوٍم َسْبُعوَن ألَْف َمَلٍك ال يَُعوُدوَن إلَْيِه(( 

ې ې ]ئەو شوێنەى پیشرت لێی بوون. هەموو رۆژێک حەفتا هەزار فریشتە دەچنە نێوى، جارێکى تر ئەوانە ناگەڕێنەوە بۆ 

ئەو ئاگرەش هەر پەندو ئامۆژگارییە بۆ ئادەمزادە یاخییەکان، تا لێى برتسن و بڕوا بێنن و ڕاست و ڕاساڵ بن  [ې ى ى

[00
00]سوێند بە مانگ کە چەند شتێکى گرنگە  [ەئ]نەخێر، وانیە، رۆژێک دێت پەشیامن دەبنەوە  [ائ     

 [وئوئۇئ    

07]و سوێند بەشەو کاتێ تێدەپەڕێت 
و سوێند بە بەرەبەیان و دەمى بەیانیان، کاتێ وردە وردە بێ پەردە  [ۆئ ۆئۈئ

00]خۆى دەنوێنێت 
بەڕاستى ئەو )ئاگرى دۆزەخ(ـە، بەاڵیەکە لە بەاڵ هەرە گەورەکان، جا ئیرت ئێوە چۆن  [ېئېئ  ېئ    

07]گاڵتەى پێ دەکەن؟ حەق وایە خۆتاىن لێ بپارێزن 
بۆ بێدار کردنەوەو ترسێنەرى سەرجەم ئادەمزادە، تا لە  [ىئ ىئ  

0]هەموو خراپەیەک سڵ بکەنەوە 
بەتایبەت بۆ ئەو کەسەى بیەوێ پێشکەوێ و کێ بەرکێ بکا لە  [ی یی جئ حئمئىئ

چونکە لە قیامەتدا هەموو کەسێک لە بارمتەو  [جب  حب خب  مبىب 09]کارى چاکەدا، یان خۆى دوا بخات لە کارى خراپەدا 

08]ى کاروکردەوەى خۆیەىت، ئیرت ئێستا کەیفى خۆیەىت، چاک دەکات یا خراپ گرەو 
یاراىن دەستەى ڕاست  [جت حت    خت    

72]نەبێ، کە نامەکانیان بە دەستى ڕاستییانەوە دەدرێ و، پارێزراویش دەبن لە ئاگر 
لە ناو باخ و باخاىت  [ىت يت جث

78]بەهەشتدان و لە یەکرت پرسیار دەکەن 
70]سەبارەت بە تاوانکاران:  [ىث يث   

و پێیان دەڵێن: ئەوە  [مج  جح  مح  جخ     

70]چیبوو ئێوەى بەرەو دۆزەخ ڕاپێچکرد؟ وا ئێستا ئەو سزا سەختە دەچێژن.؟ 
: یەکەمئەوانیش لە وەاڵمدا دەڵێن:  [مخ   

77]: ەمدوو ئێمە لە نوێژ خوێنان نەبووین بۆ پەروەردگارمان، چونکە بڕوامان پێ نەبوو.  [جس  حس خس مس]
مص جض حض     

70]: سێیەمو خواردمنان بە بێ نەوایان نە دەداو دەستگرۆییامن نە دەکردن.  [خض
وە ئێمە  [حطمطمظ  جع   

77]هەمیشە سەرمان لە قسەى ناڕەوا دەنا لەگەڵ ئەوانەى سەریان لە قسەى ناڕەوا دەنا 
و بڕوامان بە  [جغ مغ جف  حف 

74]رۆژى پاداش نەبوو بە درۆمان دەزاىن 
ا مردن یەخەى پێگرتین و بە چاوى خۆمان دیامن، ئێمە هەر لە ت [مف ىفيف  



79]ناو ئەو گومڕایى و سەر لێشێواوییەدا بووین 
کەڵکێ  -ئەگەر بشبێت  -ئیرت تکاى تکاکاران  [ٱٻٻٻ

بەوان ناگەیەنێ، چونکە تکا وەک )ئینب کەسیر( دەڵێت: بۆ ئەو کەسانە نابێ کە ئەو خوو و صیفەتە ناپەسەندانەیان هەبێ 

[78
 جا چیانە وا لە پەندو ئامۆژگارییەکاىن )قورئان( ڕوو وەردەچەرخێنن و هەڵدێن؟. [پپپپڀ

 کە لە قورئان هەڵدێن دەڵێى گۆڕە خەرگەلن لە شێر هەڵدێن:

[02
08]هەر ئەڵێى کەرە کێوین  [ڀ ڀ  ٺ     

کە لە دەستى شێر هەڵدێن و ڕەو دەکەن و سڵ  [ٺ ٺ ٿ   

ە شێر دەبینێ زۆر بە پەلە ڕەو دەکاو هەڵدێت.. هاوبەشدارنەرەکانیش کاتێ کە پێغەمبەر دەکەن، دیارە کەرەکێوى کاتێ ک

s  00]دەبینن و گوێیان لە قورئانەوە دەبێ، هەر ئاوا هەڵدێن و پشتى تێدەکەن
 [ٿ ٿ ٹٹٹٹ ڤڤڤ   

بەڵکو هەر یەکەیان دەیەوێ نامەیەکى کراوەى پێبدرێ و تیا بنورسێ: لە خواوە بۆ فاڵىن کوڕى فاڵن و فەرماىن پێ بکرێ بە 

شوێنکەوتنى )موحەممەد( جا بڕواى پێبکەن کە خوا بە پێغەمبەرێتیى ناردوویەىت بۆیان!! کەواتە وازیان لێ بێنە با هەر 

چونکە ڕاستیەکەى هەر  [ڦ ڦڄڄ]نەخێر، بە تەماى شتى وا نەبن  [ڦڦ 00]لەو سەر لێشێواویەدا بسووڕێنەوە 

07]ئەوەیە کە لە پاشە رۆژ ناترسن، هەر بۆیەش ئاوا تێکچوون 
ڃ  ]نەخێر، با ئەوەندە ڕۆ نەچن لە بێباوەڕییدا  [ڄ

دەکات چونکە بەڕاستى ئەم )قورئان(ـە یادخەرەوەى راستیەکانە، جا هەر کەسێک ئارەزووى خۆیەىت بە گوێى  [ڃ

00]یانە؟ وەک دەفەرموێ: 
07]با لە یادى بگرێت  -ئێستا ئازادە–ئەوەى دەیەوێت  [ڃ چچ   

چڇ ڇ ڇ     

خۆ ئەو خەڵکە ئامۆژگارى وەرناگرن، مەگەر ویستى خواى لەسەر بێت. واتە: تواناى وەرگرتنى ئامۆژگارى نابێ،  [ڇڍڍ

وە هەر  [ڎڈ]ونکە خاوەىن تۆڵەى سەختە هەر ئەویشە شیاوى لێ ترسانە، چ [ڌ ڌ ڎ]ئەگەر خوا نەیەوێ 

 ئەویشە شیاوى لێبوردنە لە تاوان، کەواتە تا زووە وەرن تەوبە بکەن و پەشیامن ببنەوە لەو کارە خراپانەتان.

 والحمد لله أوال وآخرا، والصالة والسالم عىل محمد

 وآله وصحبه. 
 

 

 سوورەتى )قیامەت(ـە. -62

 ( ئایەتە.13مەککەییەو )

 خواى بەخشندەى میهرەبانبەناوى 

تۆڵە دەدوێ، بەڕاستیى باسێکى زۆر گرنگەو گەلێ لە مرۆڤەکان  ئەم سوورەىت )قیامەت(ـە لە زیندووبوونەوەو پاداش و 

لێیان تێکچووە، وە بە شێوەیەکى تایبەت باس لە رۆژى ڕەستاخێزو قۆناغە قورسەکاىن دەکات، باىس ئەو رۆژە دەکات 
امە(و مرۆڤ بە مردن نزیک دەبێ و لە گیانەاڵدایە، بۆ یەکەمجار سوێند دەخوات بە رۆژى قیامەت و بە نەفىس )لەوو 

سەرزەنشتکار کە لەسەر هەموو کارێکى خراپ سەر کۆنەى خاوەنەکەى دەکات.. سوێند دەخوات بەوانە کە: 



ئینجا گەلێ لە  [ال أقسم بيوم القيامة، والأقسم بالنفس اللوامة..]زیندووبونەوە ڕاستەو هیچ گومانێکى تیا نییە: 

و ئەبڵەق دەبێ و، مانگ تاریک دەبێ و دەگیرێ، خۆرو نیشانەکاىن هاتنى ئەو ڕۆژەیە باس دەکات: وەک ئەوە کە چا

مانگ هەر دوو کۆدەکرێنەوەو دەبنە یەک پارچەو هەڵدەوەرێن و نامێنن.. لە تەفسیرى قورتوبیدا هاتووە: )قيل: إن )ال( 
ەدا بەماناى صلة، وجاز وقوعها يف أول السورة ألن القرآن متصل بعضه ببعض، فهو يف حكم كالم واحد(. واتە: وشەى )ال( لێر 

بەستنەوەى پێشووى خۆی دێ بە دواوەوەى خۆیەوە، وە ئەم مانایەش گونجاوە، چونکە ئایەکاىن قورئان پێش و پاشی 
بەسرتاوە بە یەکەوەو لە حوکمى یەک ڕستەدایە. )قال إبن عباس وإبن جبري وأبوعبيدة: معنى )ال أقسم(أى أقسم. وحىك 

عنى )ال أقسم(: أقسم، واختلفوا يف تفسري )ال( قال: بعضهم )ال( رد لكالم منهم أبو ليث السمرقندى: أجمع املفرسون أن م
حيث أنكروا البعث(. واتە: ئینب عەباس و ئەو زانایانەى دی وتوویانە: کە )ال أقسم( واتە: سوێند دەخۆم. وە ڕاڤەکاراىن 

نە بەواتاى وەاڵمدانەوەى وتەى ئەوانە قورئان لەسەر ئەوە یەکدەنکن، بەاڵم ناکۆکن لەسەر وشەى )ال(، هەندێک وتوویا
دێت کە ئینکارى زیندووبونەوەیان کردووە. )وقال الفراء: وكان من ال يعرف هذه يقرأ )ألقسم( بغري ألف، كأنها الم تأكيد 

دخلت عىل أقسم وهو صواب، ألن العرب تقول: ألقسم بالله، وهى قراءة الحسن وإبن كثري وإبن الزهرى وإبن هرمز(. 
فەراء وتوویە: ئەو ڕستە بەم شێوە )أَلُْقِسُم( خوێندراوەتەوە بەبێ ئەلیف، وەکو ئەوەى المەکە لەو وشەدا بۆ  واتە:

تەئکیدو دووپاتکردنەوە هاتبێت، ئەوەش ڕاى تەواوو ڕاستە. چونکە عەرەب گوتویانە: )أَلُْقِسُم ِباللِه(، ئەمەش قیرائەو 

دەکات  sری و ئینب هورمزە(. ئەوجا باىس گرنگیى و بایەخداىن پەیامبەر خوێندنەوەى: )حەسەن و ئینب کەسیرو ئینب زوه

، وە هەروەها ئادەمزاد دەکا بە دوو بەشەوە: [ال تحرك به لسانك لتعجل به..]بە وەرگرتنى قورئان لە )جْبیل(ـەوە. 

ەو گیان دەگاتە ئەو رۆژە مرۆڤ لە گیانەاڵدای [وجوه يومئذ بارسة..]بەختیارو سەرفراز، بەدبەخت و ڕووڕەش. 

قوڕقوڕاگەیى و خزم و کەسوکارى لە دەوریاو دەستە ئەژنۆ دادەنیشن و هیچیان پێ ناکرێ بۆى، وە قاچ لە قاچ دەئاڵێ و، 

أيحسب اإلنسان ]هێزى جواڵنەوەى لێ دەبڕێ، کۆتاییىش دێت بە هێناىن کۆمەڵێ بەڵگە بۆ چەسپاندىن زیندووبوونەوە، 

 ؟[أن يرتك سدى..

 ێ قیامەت ڕاستەو دێ:ئەمە سوێندى ب

 * ٱٻٻ]
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0]سوێند دەخۆم بە رۆژى ڕەستاخێز )رۆژى تۆڵەو پاداش(  [ژژڑڑ     
ککک 

وە سوێند دەخۆم بە نەفىس سەر زەنشتکار، واتە: هەرکات بەالى کارێکى خراپدا رۆیشت، بە پەلە سەر زەنشتى  [گ

 خۆى دەکاو دەگەڕێتەوە، واتە: سوێند بەوانە هەموو زیندوو دەکرێنەوە بۆ پاداش و تۆڵە.

 دەشتوانین پێشەو سەر پەنجەکانى 

 مرۆڤ ساز بکەینەوە:
ئایا ئادەمیى پێى وایە کە هەرگیز ئێسکە )ڕزیوەکاىن( پاش مردن کۆ ناکەینەوە؟! )عەدیى  [گگ ڳ ڳ ڳ 0]

بە درێژى بۆى  sڕۆژى قیامەت چۆنە؟ کەى دێت.؟ چۆن دەبێت.؟ پەیامبەر  sکوڕى ڕەبیعە( بە پێغەمبەرى وت: 

باسکردو، )عەدی(یش وىت: ئەگەر بە چاویش بیبینم هەر بڕوات پێ ناکەم! وە گوىت: باشە ئاخر پێم ناڵێیت خوا ئەو ئێسکە 



7]ڕزیوانە چۆن کۆ دەکاتەوە.؟ جا بۆ دووپاتکردنەوەى ئەو ڕووداوە، ئەو ئایەتە هاتە خوارەوەو فەرمووى: 
ڱ ڱ ڱ ڱ    

کە تەنانەت نەخشەو خەىت سەر پەنجەکانیىش وەکو خۆى ڕێک و پێک بکەینەوە، بە  بەڵێ ئێمە بە تواناین [ں  ں

هەموو نەخش و نهێنیەکانیەوە، لە کاتێکا نەخشەى سەر پەنجەى هیچ کەسێ لە هى کەسێکى تر ناچێ. دەتوانیت بۆ پرت 
ینى مامۆستا ئەحمەد کاکە وردەکاریى ئەو ڕاستیە سەرێک لە کتێبى: )وتەى زاناکان و باوەڕ بەخوا(  بدەیت، لە نووس

0]مەحموود. 
بەڵکو مرۆڤى بێباوەڕ هەر دەیەوێ بەردەوام بێ لەسەر خراپەکارى خۆى وەک ئاژەڵ  [ڻ  ڻ ڻ  ۀ    ۀ    

7]بێ بەرنامە بسووڕێتەوە، بۆیە هەردەم کارى ناشیاو دەکاو، نکووڵى زیندووبوونەوەش دەکات 
بە  [ہ  ہ  ہ  ھ    

4]لێپرسینەوەى چى؟!  و چیى قیامەت کەیە.. وەک بڵێ قیامەىت رۆژى گاڵتەوە دەپرسێ: و القرتیى
جا کاتێ  [ھ ھ  ے     

وە  [ۓ  ۓ 9]چاو ئەبڵەق بوو لەو رۆژە سەختەدا ئەبریسکێتەوەو لەبەر ترىس ئەو رۆژە مۆڵەق دەوەستێت 

8]هەیڤیش تاریک بوو 
و خۆرو مانگ کۆ کرانەوە، واتە: هەڵوەرینە خوارەوەو یاساى بوونەوەر تێکچوو  [ڭ  ڭ   ڭ    

[82
88]لەو رۆژەدا ئادەمیی بێ بڕوا دەڵێ: ئەى هاوار! بۆ کوێ ڕا بکەم، رێگاى هەاڵتن کوا؟  [ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   

ۋ ۋ  

80]نا، نا، ڕێگاو پەناى دەربازبوون لە سزا نیە  [ۅ
اى بەندەکان )بەهەشت یا دۆزەخ( لەو رۆژەدا قەرارگ [ۉ ۉ ې ې  

 بۆ خواوەندى تۆیە، واتە: کەس ناتوانێ پەناى کەس بدات.

 قیامەت هات مرۆڤ هەرچى پێش خستبێ و 
 جێمابێ هەواڵى پێدەدرێ:

[80
لەو ڕۆژەدا ئادەمیى هەواڵى هەموو پێدەدرێ بەوەى پێش خۆى خستووە لە کاروکردەوەى  [ې  ى  ى ائائ ەئ   

87]چاک و خراپ، وە بەوەش بە جێى هێشتووە لە ئەسەرو شوێنەوارێک کارى پێدەکرا لە دواى مردىن 
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    

ەى )بصرية( لەم ئایەتەدا )ت(ێى بێژ  تێبینى:بەڵکو ئەو رۆژە مرۆڤ لەسەر خۆى شایەتە چیکردووە، چیگوتووە؟.  [ۆئ

80]بۆ )موبالەغە(یە هەر وەکو چۆن لە )عالمة( و )راوية(دا بۆ موبالەغەیە. 
هەر چەندە بە زمانیش  [ۈئ ۈئ ېئ   

بڕووبیانوویەکى زۆر بێنێتەوە و پاکانە بکات بۆ ڕزگارکردىن خۆى، بەاڵم بێ سوودەو کەڵکى نیە، چونکە خۆى شایەتە 
 لەسەر خۆى.

 لە جبریلەوە قورئانى وەرگرت: sپێغەمبەر 

زۆر سوورو بە هەوڵ بوو بۆ وەرگرتنى قورئان لە دەم  sئیاممى )بوخاریى(و )موسلیم(و جگە لەوانیش دەڵێن: پێغەمبەر 

87]جْبیلەوە، بۆیە پەلەى بۆ وەرگرتنى دەکرد پێش ئەوەى  جْبیل لێ بێتەوە! تا خواى گەورە پێیفەرموو: 
ېئ ىئ ىئىئ     

84]ورئان خوێندن مەجووڵێنە، واتە: پەلە مەکە بۆ لەبەرکردىن زمانت بە ق [ی ی
بەڕاستى  [ی جئحئ مئ



89]کۆکردنەوەو لەبەر کردىن و ئیسپاىت خوێندنەوەى لەسەر زمانت لەسەر ئێمەیە 
جا کاتێ ئێمە لە  [يئ جب حب خب  

88]ەیڕەوى لەو بکە ڕێگەى )جْبیل(ـەوە بۆت دەخوێنینەوە تۆ شوێنى خوێندنەوەکەى ئەو بکەوەو دواى ئەو بیڵێ و پ
ىب 

لە پاش خوێندنەوەو لەبەر کردنیىش، ڕونکردنەوەى ماناکەیىش هەر لەسەر ئێمەیە. )ئینب کەسیر( دەڵێ:  [يب  جتحت

بە شێوەیەک هەوڵى دەداو سوور بوو بۆ لەبەر کردىن قوورئان، گەلێ جار لە خوێندنەوەیدا پێش )جْبیل(  sپەیامبەر 

دەکەوت.. ئینجا خواى کارجوان فەرماىن پێکرد لەسەرخۆ بێت و پەلە نەکات لە خوێندنەوەیدا، چونکە ئەو خۆى ماناو 
 مەبەستەکەى بۆ ڕوون دەکاتەوە.

 خۆش دەوێ: قیامەتى ال دوورە، چونکە دنیاى

  ٱ  ٻٻ ٻ  02]
08

نەخێر، وانیە.. وەک ئێوە پێتان وایە ئەى هاوبەشدانەران! گوایە زیندوو ناکرێنەوە.!  [پ  پ    

بەڵکو بۆیە ئەو قسەیە دەکەن، ئێوە دونیاتان خۆش ئەوێ کە دنیاش بە پەلە کۆتایى دێ، وە پاشە رۆژ واز لێ دەهێنن کە 

ان پشتگوێ خستووە، بۆیە ئابەو شێوەیە بیر هەر نابڕێتەوە، واتە: هەموو هەوڵێکتان بۆ دونیایەو، بە تەواوى دوا ڕۆژت
 دەکەنەوە.

 

 دیتنى خوا لە رۆژى پەساڵندا:

[00
لە رۆژى قیامەتدا دەموچاوو ڕوخسارگەلێ )واتە: ڕوومەىت باوەڕداران( گەشاوەو پاراوو پرشنگدارەو  [پ ڀ ڀ  

00]خۆشیى و شادییان لێ دەبیرنێ 
وەک لە چەندین  -بۆ پەروەردگارى خۆیان دەڕوانن. جەماوەرى زانایان [ڀ  ٺ ٺ    

دەڵێن: مەبەست لەم ئایەتە ئەوەیە کە لە ڕۆژى قیامەتدا بەندە صاڵحەکان  -فەرموودەى ڕەواو )صەحیح( وەرگیراوە

شەوى چواردە تەماشاى خواى خۆیان دەکەن و، بە چاوى خۆیان دەیبینن، وەک چۆن بە ئارەزووى خۆیان تەماشاى مانگە 
دەکەن و دەیبینن. )ئینب کەسیر( دەڵێ: ڕاى کۆى هاوەاڵن و شوێنکەوتوان )الصحابة والتابعون(یش هەر ئەمەیە، وە 

بۆ پشتگیرى لەو مەبەستە دەفەرموێ: ))إنَّكُْم  sهەموو پێشەوایاىن ئیسالم پاش ئەوانیش یەک دەنگن تێیدا. پێغەمبەر 

هذا الَقَمَر..(( واتە: بێگومان ئیوە لە رۆژی قیامەت خوداى خۆتان دەبینن، وەک چۆن ئەو مانگە  َسرَتَْوَن َربَّكُْم كام تََرْونَ 

، صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صاليت  008 )صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صالة العرص، حديث: دەبینن. 

موێ: ))إذا َدَخَل أْهُل الَجنَِّة الَجنََّة، قاَل: يقوُل اللَُه تَبارََك وتَعاىَل: تُِريُدوَن شيًئا أِزيُدكُْم؟ وە دەفەر  (. 8207 الصبح والعرص، حديث: 

نا ِمَن النَّاِر؟ قاَل: َفَيكِْشُف الِحجاَب، َفام أُ  إليِهم ِمَن  ْعطُوا شيًئا أَحبَّ فَيقولوَن: ألَْم تَُبيِّْض ُوُجوَهنا؟ ألَْم تُْدِخلْنا الَجنََّة، وتَُنجِّ

. ويف رواية: وزاَد ثُمَّ تاَل هِذه اآليََة: لِلَِذيَن أْحَسُنوا الُحْسَنى وِزياَدٌة((. واتە: وجلَّ کاتێ: ئەهىل بەهەشت  النَّظَِر إىل َربِِّهْم عزَّ
: ئایا چوونە نێو بەهەشتەوە، خوداى میهرەبان دەفەرموێ: ئایا هیچی ترتان دەوێ بۆتان زیاد بکەم؟ ئەوانیش دەڵێن

ڕووت سپی نەکردوین.؟ ئایا ئێمەت نەخستۆتە نێو بەهەشتەوەو لە ئاگر ڕزگارت کردوین.؟ پاشان خودا حیجاب و 
خۆشرت نیە  «بە ئەهىل بەهەشت»بەربەست ال دەباو ڕوخسارى پیرۆزى دەردەکەوێ، هیچ شتێک لەوەى پێیان بەخرشاوە 

َ  . 080 اإلميان، باب إثبات رؤية املؤمنني يف اآلخرة ربهم، حديث: صحيح مسلم، كتاب لە بینین و سەیرکردىن خودا.  یان دەفەرموێ: ))..َفَيَتَجىلًّ



ْم يَْضَحُك..((.  ُْ واتە: خودا گەورەیی و شکۆی خۆی بۆیان  . 027 صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب أدىن أهل الجنة منزلة فيها، حديث: لَه

 دەردەخاو پێدەکەنێت. 

 قیامەت( ڕووڕەش دەبن:یاخییان ڕۆژى ) 

[07
00]وە ڕوخسارانێکیش لەو رۆژەدا گرژن، واتە: تاڵ و تاریک و دێزو ڕەشن  [ٺ ٿ ٿ  

هەر  [ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ    

07]بڕە(ى پشت دەشکێنێ َ  یەکێکیان دەزانێ کە کردێکى مرۆغە، )بڕ
ڤ  ڤ  ]نەخێر، هەر ئاوا بۆیان ناچێتە سەر  [ڤ

04]کاتێ گیان گەیشتە قوڕ قوڕاگەو مرۆڤ گەیشتە گیانەاڵن و هیچ نوشتەو ئەفسانەیەک کەڵکى نەما  [ڦ
 [ڦ  ڦڄ  ڄ    

ئەو حەلە بەوەى لە دەوریەىت گوترا: کێ چارەسەرى دەکات؟ واتە: نائومێدبوون لە ژینی، هاوار دەبەن بۆ نووشتەیەک، 

)قورتوىب( دەڵێ: )وأظهَر عاصُم النُّوَن يف قوله تعاىل: )َمْن  :سەرنجێکپزیشکێک، دۆعایەک، بەڵکو شیفاى بۆ بێت؟!. 

يف تثنية الْب. والصحيح: ترك اإلظهار وكرسة « بران»ُهو باَئُِع املرقة، و « مراق»، لَِئالّ يَْثُبَت «بْل رانَ »راْق(، والالم يف قوله 

09](. القاف يف )َمْن راِق( و فتحة النون يف )بل راَن( تكفي يف زوال اللبس
وە زاىن ئەوە ساىت جیابوونەوەیە لە  [ڄ  ڃ   ڃ

دنیادا، ئیرت )نەخۆشەکە( یەقین پەیدا دەکا کە ئەو حاڵە ئەوى تێدایە بە ئێجگارى مردن و کاىت ماڵئاوایى و جیابونەوەیە لە 

08]دونیادا، چونکە فریشتەکاىن مەرگ دەبینێ 
وە القێکى لەوى ترى ئااڵ )کاىت گیان کێشان( لەبەر  [ڃ چ  چ

02]سەختى رۆژەکە 
ئەو رۆژە حوکمى راپێچکردن بۆ پەروەردگارتە بۆ لێپرسینەوەو خواردىن بەرى  [چ  ڇڇڇ   

 کێڵگەکەى خۆت.

 بێ باوەڕان و ئاییندەیان:

[08
00]یىش خوێندووە جا مرۆڤى بێ باوەڕ لەبەر ئەوە کە نە بڕواى کردووەو نە نوێژ [ڍ ڍڌ  ڌ    

بەڵکو  [ڎ  ڈ   ڈ   

پاشان بە دەعیەو فیزەوە  [ژ ڑ ڑ  ک ک 00]قورئاىن بە درۆ زانیوەو ڕوویىش لێ وەرگێڕاوە، لە قیامەتدا خەجاڵەتە 

کە ئەو مرۆ  -وەک ئیاممى )نەسائیى( هێناویەىت -دەرۆیشتەوە بۆ ناو ژن و مناڵەکەى. جەماوەرى زانایان لەسەر ئەوەن 

00]جا پێى دەگوترێ تیاچوون بۆت!  [ک گ  گ 07]کەللەرەقە، نەفامە، )ئەبوو جەهل( بووە. 
پاشان بۆ  [گ ڳ ڳ  ڳ    

ێ: تیاچوون بۆ تۆ، تیاچوون، واتە: ئاگاداربە لێت دووپات دەکەمەوە، فریاى خۆت بکەوە هەتا )جارێکى تر( پێى دەوتر 

ئایا ئادەمیى وا دەزانێ وازى لێدەهێرنێ بە پشتگوێ خراویى و زیندوو  [ڱ    ڱ  ڱ  ڱ   ں 07]بەدەمتەوە ماوە 

فەو ئاوێکى کەم نەبوو لە مەىن پیاو دەرێژرایە ناو ئاخۆ ئەو نوت [ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  04]ناکرێتەوەوەو پاداش و تۆڵە نیە.؟! 

09]منداڵدانەوە؟ ئەى بۆچى وا زوو گۆڕا؟! 
ھ ]دوایى بووە خوێنێکى مەیووى خۆ هەڵواسەر، وەک زەروو  [ہ  ہہ     

ئینجا خوا دروستى کردو لە جوانرتین شێوە ڕێکى خست و گەشەیکردو رۆحى وە بەر کردو، زۆر بە ڕێکوپێکى لە  [ھ

08]ین وێنەدا بەدیهێنا، دە بۆ بیر ناکاتەوە؟ جوانرت
جا هەر لەو دڵۆپە ئاوە جووتێ نێرو مێى  [ھ  ے  ے  ۓۓ    



)کوڕ و کچ( بە دیهێنا بە دەسەاڵىت خۆى.. جا کەسێک ئاوا دروستکرابێت، چۆن یەکەم دروستکەرى ئەو ناتوانێ بۆ 

72]جارێکى تر زیندووى بکاتەوە، وەک دەفەرمووێ: 
ئایا خوایەکى بااڵدەستى وا ناتوانێ بۆ  [ۇ  ۇ ۆ ۆڭ  ڭ ڭ      

جارێکى تر مردووەکان زیندو بکاتەوە؟ دیارە دەسەاڵىت هەیە بەسەر هەموو شتێکدا. )بەیهەقى و ئەبوداوود( چەند 

فەرموویەىت: ))كَاَن رُجٌل يُصِلِّ فوق بيِته، فكان إذا قَرأَ: أَلَْيَس َذلَِك ِبَقاِدٍر َعىَل أَْن  sفەرموودەیەک دێنن کە پێغەمبەر 

السنن الكْبى للبيهقي، كتاب الصالة، جامع  )((. sيُْحِيَي الَْمْوىَت، قال: ُسْبحانََك، َفبَىَل، َفَسأَلُوُه َعْن َذلَِك؟ َقاَل: سِمعُته ِمْن َرُسوِل اللِه 

، قال الشيخ األلباين ىف صحيح سنن أيب داوود:  0708 ب ما يجوز من العمل يف الصالة، باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبيح، حديث: أبوا
. والحديث أخرجه (700/ 7فإنه مل يسم، وال يرض ذلك، كام قال الحافظ ابن كثري )« غري الصحايب»قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخني 

أَلَْيَس َذلَِك ]واتە: پیاوێک لەسەرباىن ماڵەکەیان نوێژى دەکرد، کاتێک ئەم ئایەتەى خوێند ( من طريق املصنف.(. 082/ 0البيهقي )

، وىت: پاک و بیگەردی بۆ تۆ، بێگومان بەڵێ، پاشان پرسیاریان لێکرد لەوەى وىت، ئەویش وىت لە پێغەمبەرم [ِبَقاِدٍر َعىَل..

خوام بیست  sلەدواى خوێندىن ئەو ئایەتە هەمان شتى دەوت. وە ئەبوهورەیرە دەڵێ لە پێغەمبەرى  sست کە ئەویش بی

يْتُ دەیفەرموو: ))َمن قَرأَ: َوالُْمْرَساَلِت ُعرًْفا، فقال: َفِبأَيِّ َحِديٍث َبْعَدُه يُْؤِمُنوَن، فلَْيُقْل: آَمنَّا باللِه، ومَ  وِن، ن قَرأَ: َوالتِّنِي والزَّ

اِهديَن..((.  ، قال األرنأووط:  4024 )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند أيب هريرة، حديث: فلَْيُقْل: بىَل، وأنا عىل ذلك ِمَن الشَّ

َدُه َفِبأَيِّ َحِديٍث بَعْ ]واتە: هەرکەس سوورەى مورسەالىت خوێندو گەیشتە ئایەى  إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أيب هريرة(.

با بڵێ: باوەڕم بەخودا هێنا، وە هەرکەس سوورەى تینى خوێندو گەیشتە کۆتایی ئایەت با بڵێ: بێگومان.. ئێمە  [يُْؤِمُنونَ 

 لەسەر ئەوە لە شاهیدانین.

 

 سوپاسى بێپایان بۆ خواى گەورەو دلۆڤان، کە یارمەتیدام بۆ تەواو کردنى تەفسیرى
 سوورەتى )قیامە(. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سوورەتى )ئینسان(ـە. -67

 ( ئایەتە.00مەدەنییەو )

 47بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەىت )ئینسان(ـە، هەر چەندە قسەى جیاواز هەیە بۆ دیارییکردىن بارى مەدەنییەتیى و، مەککەییەىت، بەاڵم  
لەگەڵ ئەوەشدا مەرشەبەکەى لەوە دەچێ کە لە مەککەدا هاتبێ، هەر بۆیە )سەیید قوتب(یش دووەمیان هەڵدەبژێرێ، 

وەن کە مەدەنییە. ئەم سوورەتە گشت ئادەمییەک بانگ دەکات بۆ وە قورتوبیش دەڵێ: کۆڕاى ڕاڤەکاراىن قورئان لەسەر ئە
گوێرایەڵیى و بەرفەرماىن خواى گەورەو میهرەبان، بانگیان دەکات کە لە هەموو کاتێکدا تەنها پەنا بەخوا بەرن و، هەوڵ 

رەى بۆ باس بدەن بۆ بەدەست هێناىن رەزامەندیى و خۆشنوودى خوا، گەلێ لە نازو نیعمەت و بەهرەکاىن خواى گەو 
دەکات، هەتا سوپاسگوزارى خوا بکات و، لە هۆکاىن توشبووىن قارو سزاى ئەو دوورو کەنار بگرێت.. بە ئادەمزاد دەڵێت: 

دەزانیت پێش ئەوە بێیتە خانەى وجوودەوە لە کوێ بوویت.؟ ئەى دەزانیت کێ بەدى هێنایت و، چۆن هاتیتە خانەى 

. بە کورتە باسێک لە قورئاىن پیرۆز کۆتایی دێ. [من الدهر مل يكن شيئا مذكوراهل أىت عىل اإلنسان حني ]بووەکانەوە.؟ 

هەر کەسێکیش بێدارو هۆشیار بێت، ئەوا ئەم قورئانە کەڵک و سوودى پێدەگەیەنێ و دەیخاتە سەر شا ڕێگەى ژیان و 

 * ٱٻ         ٻ]بەرەو سەر بڵندى دنیاو قیامەت دەیبات. جا بەم شێوەیەش دەست پێ دەکات: 
ۈ    ٴۇ   8

ئەو هیچ شتێک نەبوو،  [ۉېېې]بێگومان ماوەیەک لە ڕۆژگار بەسەر ئادەمیدا هاتووە  [ۋۋ ۅ ۅ ۉ

تا باس و خواسێکى واى ببێ و، لە بوونەوەردا ناوێکى هەبێت. ئیرت یان هێشتا هەر لە پشتى باوکیا بووە، یان لەم ئەرزەدا 

پێى بڵێیت ئادەمیى هەر وجودى نەبووەو، کەسیش بە بیریدا نەهاتووە. جا کەوابوو ئەى ئادەمیى داچڵەکێ و خواى 

0]خۆت بە هەق بناسە 
بێگومان ئێمە ئادەمیامن دروستکرد لە دڵۆپێک ئاوى تێکەاڵو لە  [ى ائائەئەئ  ى  

هەردوو ئاوى ژن و پیاو، بەو شێوەیە کە خۆمان ویستامن بگاتە یەک، پاشان هەر لەو تنۆکەیە سوار چاک، قارەمان، 

بۆ خۆیىش دەردەکەوێ  تاقى دەکەینەوە لە ناو گیان لە بەرەکاىن تردا، وە [وئ]دەنگخۆش، چاک، خراپى، لێ پەیدا بوو 

ئینجا ژنەواو  [وئۇئ ۇئ]کە ئایا کاروکردەوەى چاک ئەکات، یان خراپ، ئایا سوپاسامن دەکات، یا سپڵە دەبێ؟ 

بینامان کرد بۆ ئەوەى ئایەتەکامنان بە گوێى خۆ ببیسێ، بەڵگەکاىن دەسەاڵمتان بەچاوى خۆى ببینێ، بەشکو مل رابکێشێ 

0]بۆ حەقیقەت و ڕاستیى 
ێگومان ئێمە ڕێگەى )چاک و خراپ(مان پێ نیشاندا، سەر پشکامن کرد ب [ۆئ ۈئۈئ   

یان سوپاسگوزار )ئیامندار دەبێ( یان سپڵەو بێ باوەڕو خوا نەناس، ئەگەرچى زۆر جاریش لە  [ېئېئېئىئ]

 .فرمامنان دەر دەچێ و مىل خۆى ئەشکێنێ، دیارە ئیرت ئەوکاتەش تەنها خۆى مجرۆ دەبێ و تەنها خۆیىش بەرپرسیار دەبێ

 جەزاى موسڵمانان و تۆڵەى بێ باوەڕان:



[7
کە هەردوو قاچ و پێى پێ دەبەسرتێتەوەو،  -بەڕاستى ئێمە کۆت و زنجیر  [ىئ ییییجئ    

لەگەڵ ئاگرێکى سوتێنەرو هەڵگیرساودا ئامادەمانکردووە بۆ بێ   -هەردوو دەستیى بەگەردنیەوە پێ جەڕ دەدرێ 

0]باوەڕەکان 
بەڕاستى چاکانیش لە جامى پڕ لە شەراىب تایبەىت دەخۆنەوە  [مئ  ىئيئجبحب خبمبىب    

کە تێکەڵەکەى )واتە: ئەوى تێکەڵى دەکرێ( کافوورە. )کافور( مادەیەکى زۆر تامخۆش و بۆنخۆشە لە دارێکە لە واڵىت 

7])هند(و )چین(دا دەڕوێ، ئەڵبەت لەو سەردەمەدا الى خەڵکاىن ئەو ناوچەیە نارساو بووە. 
انیاوێکە ک [ٱ ٻ ٻٻٻ    

بۆ هەر شوێنێک بیانەوێ بیبەن دەیبەن بە ئاساىن، واتە: بە هەشتییەکان لە  [پ پ]بەندەکاىن خوا لێى دەخۆنەوە 

 هەر جێگایەکدابن و لەهەر ژوورێکدا بن ئاوەکەیان لەگەڵ دەبێ.

 ئاکارى چاکان:

[4
بۆیە ئەم پاداشەیان هەیە، چونکە لە دونیادا هەر شتێ نەزر بکەن و بڕیارى لەسەر بدەن لە کارێکى چاکە،  [پ  ڀ    

دەفەرموێ: ))َمن نََذَر أْن يُِطيَع اللَّه َفلُْيِطْعُه، وَمن نََذَر  sوەفاى پێ دەکەن و پێى هەڵ دەسن، بێ کەم و کورىت. پێغەمبەر 

. واتە: هەرکەسێک بڕیاریدا کە دەبێ  7009 ح البخاري، كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة، حديث: صحيأْن يَْعِصَيُه فال يَْعِصِه(( 

گوێرایەڵى خوا بێت، دەبێ جێبەجێى بکا، بەاڵم کەسێ بڕیاریدا یاخى بێت لە خوا، نابێ قسەکەى جێبەجێ بکاو یاخى 

ٺ ٿ  9]وە لە رۆژێک دەترسن کە زیانەکەى بە هەموو شوێنێکدا باڵو دەبێتەوە  [ڀ ڀ ڀٺٺ]ببێت. 

و نان و خۆراک لەگەڵ حەزو پێویستیان بۆى، دەدەنە خەڵکاىن بێ نەواو هەتیوو دیل، بڕێ جار  [ٿ ٿ  ٿٹ  ٹ

خزمەتیان دەکرد،  ، ئەویش دەیدایە دەستى موسڵامنەکان و، ئەوانیش زیاتر لە خۆیانsئەسیر دەهێرنایە الى پێغەمبەر 

8]بەڵێ نان و خۆراکدان بە هەژارو هەتیوو دیل، پیشەى موسڵامن بووەو، دەبێ تا رۆژى قیامەت بەردەوام بێت. 
ٹ     

ڤڦ  ڦ    ]و دەڵێن: ئێمە ئەم خۆراکەتان تەنها لەبەر خواو بۆ بەدەستهێناىن ڕەزامەندى ئەو پێدەبەخشین  [ڤ ڤ ڤ

82]هیچ پاداش و سوپاسێکامن لێتان ناوێ، بێ شک دەبێ هەموو خێر خوازێک هەر ئاوابێت  [ڦ   ڦ  ڄ
ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ    

88]وە دەڵێن: بەراستی ئێمە لە رۆژێکى زۆر ترش و تاڵ و سەخت و قورس لە پەروەردگارمان دەترسین  [ڃچ
    

شیى و شادمانیان پێدە بەخشێ و ڕوو گە [ڇڍڍ]جا خوا لە زیاىن ئەو رۆژە دەیانپارێزێ  [چ چ ڇ    ڇ  ڇ

[80
و پاداشیان دەداتەوە بە بەهەشتێک بە هەتا هەتایى تێیدا دەمێننەوەو بە ئاوریشمێک  [ڌ ڎ ڎ ڈڈ  

دەیپۆشن، بە هۆى ئارامگرتنیان لەسەر جێبەجێکردىن تەکالیفى شەرعیى لە دنیادا. بەڵێ تەنها خوا پاداىش شیاوو شایستە 
نان و خواردەمەىن خۆش و، کااڵى باش و قەشەنگیان هەبوو بەخشییان بە هەژارو دەداتەوە، موسڵامنەکان هەرچى 

80]هەتیوو دیلەکان، جا ئێستاش خواى گەورە ئاوا پاداىش دانەوە. 
ئەو خۆشبەختانە لەسەر قەنەفەى  [ژ  ڑ ڑ  کک  

سەرمایەکى سارد،  نە گەرمایى خۆرى تیا دەبینن و نە [کک گ گ گگ]ڕازاوەو جوان لە بەهەشتدا شانیان داداوە 

87]چونکە هەوایەکى مام ناوەندیى و، زۆر خۆش و سازگارى هەیە 
و سایەو سێبەرى درەختەکاىن لێیانەوە  [ڳ ڳ ڳ   



و لێکردنەوەو چنینى میوەکەشیان ئاسان  [ڱ ڱ ڱ]نزیکە، تا زیاتر هەست بەخۆشیى و ڕێزو حورمەت بکەن 

یى هەر کات حەزى لە هەر جۆرە میوەیەک کرد، ئەوا خێرا لە دەمى کراوە بۆیان. )ئینب عەبباس( دەڵێ: باباى بەهەشت
نزیک دەبێتەوە، ئیرت نایەوێت ئەو عەزیەت بکێشێ و بڕوا بۆ لێکردنەوەى، بەڵکو خۆى دێتە الى ئەم. )سوفیان(یش 

80]گوتویەىت: دەستى بە میوەکەى دەگات چۆىن ویست، بە دانیشتنەوەو بە پاڵدانەوە. 
 و لە [ں ں ڻڻ  ڻ    

کە دەکرێتە ئەو کووپ و  [ڻ   ۀ  ۀ]شەرابیان بە سەردا دەگێڕدرێ بە قاپى زیوین  سوراحیى و کاسەى زیودا

87]کاسانەوە لە زەرکى میناو شوشەى تایبەتدا دروستکراون 
هەموو کاسەو سوراحى خواردن و خواردنەوەیان  [ہ ہ ہ

کە بە ئەندازەییەکى جوان و پێویست و دڵڕفێن )ساقییەکان( ئامادەیان کردووە بۆیان،  [ھ  ھ]لە شووشەى زیوە 

 تر هەیە، وە نە لێشیان ئەمێنێتەوە. واتە: نە پێویستیان بە هى

 شەرابى ئاوێتە بە زەنجەفیل و چۆمى سەرسەبیل دەخۆنەوە:

[84
89]وە پێکێکیان پێدەنۆرشێ، تێکەڵەکەى زەنجەفیلە  [ھ  ے ے   ۓ  ۓ ڭ   

وە لە ئاوى  [ڭ ڭۇ ۇ   

 کانیاوێکیش تێکەڵکراوە کە لەبەر خۆشقووىت پێى دەڵێن: )سەلسەبیل(.

 الوانى وەک مرواریى رژێنراو، بەسەر بەهەشتدا دەگەڕێن:

[88
الوانێ کە هەر بە جواىن دەمێننەوە بەسەریاندا دەگەڕێن بۆ خزمەتکردنیان، شیاوى باسە  [ۆ ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ 

هەر کە دەیانبینى وا دەزانیت مروارین و  [ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ]هەرگیز پیریى و ناشیرینیى و گۆڕان ڕوویان تێناکات 

راوەکە دڵى باشرتو زیاتر دەکرێتەوە. بەو ناوەدا باڵوبوونەتەوە، دیارە خزمەتکار تا جوان و پاک و خاوێن تر بێت خزمەتک

[02
و کاتێ بەهەر الیەکى ئەو بەهەشتەدا دەڕوانیت، نازو نیعمەت و بەهرەیەکى فراوان و  [ې ېې ى ى ائ ائ   

 موڵکێکى گەورەى بێ سنور دەبینى. واتە: نازاىن سەیرى چى بکەیت و گوێ بۆچى بگرى.

 جل و بەرگ و زەمبەریان:

[08
لە بەریاندایە پۆشاکێ لە ئاوریشمى قەشەنگ و نەرم و نۆڵ و جوان و سەوزى تەنک، کە  [ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئۆئ   

بەسەر ئاوریشمى ئەستووردا لە بەریان کردووە. )سندس( ئاوریشمێکى نەرم و نۆڵە. )إستْبق( ئاوریشمێکى ئەستوورو 

)سەعیدى کوڕى موسەییب( وە ڕازێرناونەتەوە بە بازن و دەستبەندى زیو. بۆ خزمەتکردنیان  [ۆئۈئۈئ ېئ]قاییمە. 

 [ېئېئ ىئ ىئ]دەڵێ: هەموو بە هەشتییەک سێ جۆر بازن و دەستبەندى لە دەستدایە: زیوو، زێڕو، مرواریى 

00]وە پەروەردگاریان شەرابێکى پاک و پوخت و خاوێنیان پێدەنۆشێ 
وە پێیان دەوترێ: بەڕاستى ئەمە  [ی ی ی ی جئ    

و کۆشش و هەوڵى ئێوە سوپاسکراوە. بۆیە ئەمڕۆیش وا بەو شێوەیە  [حئ  مئ ىئ ]پاداشتێکە بۆ ئێوە ئامادە کراوە 



پاداش دەدرێنەوە. جا پاش باسکردىن ئەو هەموو نازو نیعمەت و خۆشیى و بەهرەیە بۆ بڕواداران و ترساندىن بێ بڕوایان، 

مەت لە مامۆستا )خاڵ( کە ئیرت دێتە سەر وانەیەک بۆ تەواوى بڕواداران تا بە ئارام بن و دان بە خۆدا بگرن. هەزار ڕەح
چەندە جوان دەڵێت: سوورەتە مەککەییەکان بۆ یەکەمجار قسە لەگەڵ بێ بڕواکاىن قورەیش دەکەن، کە ئەوانیش زۆر 

حەزیان لە ڕابواردن بووە، جا لەبەر ئەوە درێژترین باىس بەهەشت لە قورئاندا لەسوورەىت )ئینسان(و )طور( دایە، کە 
ئانیش وەک پزیشک وایە، هەرکەسەى بە جۆرێ دەرمان دەکات، هەندێک حەزى لە باخ و هەردووکیشیان مەککین، قور 

باخات و میوەو گۆشت و کااڵى ئاوریشم و بازىن زێڕو زیوو مرواریى و تەخت و قەنەفەو کورسییە، هەندێکیش حەزى لە 

00]میهرەبانیى و نورى خوایە. 
پاک قورئامنان  هەر ئێمە بە چاک و sدڵنیاشبە ئەى پێغەمبەر  [جبحب خبمبىبيب

07]بۆ تۆ دابەزاند، تا خەڵکى پێ بێدار بکەیتەوە 
جا لە بەرامبەر فەرماىن پەروەردگارتەوە خۆ ڕابگرە،  [حت  ختمت   

وە بە فەرماىن هیچ گوناهبارێک، یان زۆر کافرو سپڵەیەک  [ىت يتجث مثىث  يث]چاوەڕوانبە خوا تۆڵەیان لێ دەسێنێ 

00]تەواوى ماڵى دونیاشت بدەنێ لە بتپەرستەکاىن هۆزەکەت مەکە، ئەگەرچى 
و بەیانیان و  [مججحمح جخحخ

07]ئێواران یادى ناوى پەروەردگارت بکە، واتە: لە نوێژى بەیانیى و نیوەڕۆو عەرسدا 
وە لە بەشێکى  [ٱ  ٻٻٻ    

وە لە بەشێکى زۆرى  [ٻ پ پ]شەودا سوجدەى بۆ بەرە، واتە: لە نوێژى مەغریب و عیشادا لە کاىت خۆیاندا 

شەودا تەسبیحات و بێخەوىش ئەو بڵێ، واتە: شەو نوێژ بکەو هەموو کات دڵت الى خوابێ و ناوى ئەو هەر لەسەر زارت 
بێت. بەڵێ: دەبێ بانگەوازکاران لە هەر جێگایەکدا بن، تووێشوویەکى زۆر هەڵگرن بۆالى خوا، چونکە رێگەکەیان هەزار 

 !بە هەزارەو درێژو نەبڕاوەیە

 بۆ دنیا وازیان لە قیامەت هێنا:

[04
بەڕاستى ئەو بێ باوەڕانە حەزیان لە ژیاىن دونیاى تەمەن کۆتایە، کە زۆر بە خێرایى  [پ  ڀ ڀڀ

وە رۆژێکى زۆر گران و سەخت و سەنگین پشتگوێ دەخەن و هیچ کارێکى بۆ  [ڀٺٺ ٺ]تێدەپەڕێت 

09]ناکەن و بڕوایان پێى نیە 
شتگوێ دەخەن؟! خۆ هەر ئێمە چۆن فەرمانەکان پ [ٿ ٿٿٿٹ

دروستامنکردوون لە نەبوونەوە هێناوماننە بوونەوەو ئەندام و جومگەکاىن لەشیامنان یەکخست و قایم کرد، تا بەهێزو 

 وە کاتێکیش مبانەوێ ئەوانە ال دەبەین و دەیانگۆڕین بە تاقمێ چاکرت لەوان. [ٹٹٹڤڤ]بەتوانا بن 

 قورئان پەندەو، رێنمایى بە خوایە:

[08
بەڕاستى ئەم سوورەتەو هەموو ئایەتەکاىن قورئان پەندو ئامۆژگاریەکە، بۆ جیهانەکاىن پەریى و  [ڤ ڦ ڦڦ    

ڦڄ ڄ ڄ ڄ  ]ئادەمزاد، واتە: مرۆڤە ژیرەکان کەڵک و سوودى لێوەردەگرن و نەفامەکانیش پێى قەڵس دەبن! 

ڃ  02]ێ بۆالى پەروەردگارى جا ئەوەى ویستى رزگارى ببێ لە ئاخیرەتدا، رێگایەکى راست دەگر  [ڃ



وە هیچ شتێک لەم شتانە ئارەزوو ناکەن، مەگەر کاتێ ویستى خواى لەسەر بێت. واتە: ئەگەر خوا  [ڃچچچچڇ

ڇڇ ڇ ]حەز نەکات ئێوەش ناتوانن خۆتان ڕزگار بکەن لە ئازارو سزاى ئەو، وە ڕێگاى راست و دروستیشتان پێناگیردرێ 

بەڕاستى ئەو خوایە زۆر زانایە، ئەزانێ کێ چى هەڵدەگرێ و، شایستەى چییە؟ زۆریش کارجوان و کار  [ڍ ڍ

دروستە، ئەگەر بیەوێ هۆ بۆ مرۆڤ دەست دەخاو سەرەنجام پیرۆز دەبێ، چونکە مرۆڤ تەنها کار کردنەکەى بەدەستە، 

یە ئەوەى ئەو بیەوێت لە بەندەکاىن بۆ [ڌ  ڎڎڈڈژ 08]ئیرت هێزو تواناو دروستکردن تەنها بە ویستى خوایە 

وە بۆ  [ژڑ ڑکک]خۆى، هۆى بۆ ڕێک دەخات و دەیخاتە ناو رەحمەت و میهرەباىن )بەهەشتى( خۆیەوە 

ستەمکارانیش سزایەکى پڕ ئێش و زۆر سەختى ئامادە کردووە. لە گەورەیى و فەزیلەىت سوورەىت )ئینسان(ـە کە ئیاممى 

ى سوورەىت سوجدەو، [أمل، تنزيل]لە نوێژى بەیاىن ڕۆژى هەینیدا  sت: پێغەمبەر )موسلیم( لە )ئینب عەباس(وە دەڵێ
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 سوپاسى شاییستە بۆ خواى میهرەبان کە یارمەتیدام 
 بۆ تەواو کردنى تەفسیرى سوورەتى )ئینسان(.

 

 

 

 سوورەتى )مورسەالت(. -66 

 ( ئایەتە.23مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

سوورەىت )مورسەالت(، گرنگی بە خاڵە بناغەیى و بنەڕەتیەکاىن ئیسالم دەدا وەکو: ڕۆژى سەاڵو زیندووبوونەوە، نیشانەو  
بەڵگەکاىن دەسەاڵت و توانایى خواى بااڵدەست و، چەندین شتى گرنگى ترى نادیار، وە لە پێشەوە سوێند دەخوا بە 

قیامەت ڕاستەو دێتە دیى و، سزاو تیاچونیش بۆ بێ بڕوایان مسۆگەرەو چەندین جۆرى فریشتەو، خەڵکاىن پاک و پاکژ کە: 

فإذا النجوم طمست.. ليوم ]، پاشان کاىت ئەو سزایە دیارى دەکات: [واملرسالت عرفا.. إمنا توعدون لواقع]بەرێوەیە: 

ويل يومئذ ]اد: چەند نیشانەو بەڵگەیەکیش دێنێت لەسەر توانایى خواى گەورە بۆ زیندوکردنەوەى ئادەمیز  [الفصل

إنطلقوا إىل ]پاشان دێتە سەر باىس ئەو سزاو ئەشکەنجەیە کە بۆ تاوانباران دانراوە:  [للمكذبني.. أمل نخلقكم من ماء مهني

إن ]دواى دیاریکردىن تۆڵەى ئەوان، پاداش و جێگەى بڕوا دارانیش باس دەکات:  [ما كنتم به تكذبون.. كأنه جاملة صفر



، بە کورتە باسێکى هۆى سەر کەشیى و یاخیبووان و، ئەنجامەکەى بە [ن.. إنا كذلك نجزي املحسننياملتقني يف ظالل وعيو 

 دەرگا لە خۆى دادەخا. [..كلوا ومتتعوا قليال إنكم مجرمون..]فەرمایشتى: 

 سوێند بەمانە رۆژى پەساڵن دێ:

 * ٱٻٻ]
8

سوێند بە )با( ڕەوانە کراوەکان یەک لە دواى یەک کە بەکارى پێویست و  [ک گ    

0]گرنگ دەنێردرێن 
بەو بایانەش کە بە هێزو توندى هەڵدەکەن بە هەڵکردنێکى بە هێزو توند دەبنە  [گ گ    

ردنەوە لە وە سوێند بەو بایانە کە هەور باڵو دەکەنەوە بە باڵوک [ڳ  ڳ 0]گەردەلوول و دارو درەخت لە بن دێنن 

سوێند بەو ئایەتانەش کە هەق و ناهەق، باتڵ و ناڕەوا لێک جیادەکەنەوە بە  [ڱ ڱ 7]ئاسامنداو باران دەهێنن 

0]جیاکردنەوەیەکى ڕوون 
)دروودو سوێندیش بەو فریشتانە پەیام و نامەى خوا دەبەنە الى پەیامبەران،  [ڱ ں     

7] ساڵویان لەسەر بێت(
بۆ نەهێشنت و البردىن بڕوو بیانووى خەڵک، یان بۆ ترس وەبەرنانیان، تا بەڵکو لەسزا  [ڻڻ  ڻ

برتسن و سڵ بکەنەوەو لە خراپە کۆتا بکەن، واتە: مەردم دوو جۆر دەبێ: یا بڕوا دێنێ، یا نایهێنێ. وە سوێند خواردنیش 
یۆنەها شتى نادیار، وە هەر یەکەشیان کارى بەو شتانەى سەرەوە بۆ ئەوەیە: هەتا خەڵک بزانێ کە بوونەوەر پڕە لە مل

خۆى دەکات. )سەلەف( لە نێوخۆیاندا لەمەڕ دیاریکردىن ماناو مەبەستى ئەوانەى سەرەوە قسەیان جیاوازە: هەندێ 
یە. هەندێ دەڵێن: فریشتەکانن، هەندێ تر دەڵێن: هەندێکیان )با(ن و، ئەواىن تریان فریشتەن. «با»دەڵێن مەبەست پێیان 

4]ملکەچین بەوە کە خواى گەورە خۆى چاک دەزانێت کە چ مانایە مەبەستە؟ ئێمەش 
سوێند بە هەموو  [ۀۀ ہ

جا کاتێ ئەستێرەکان ڕووناکیان  [ہہ ھ 9]ئەوانە بەراستى ئەو وادەو بەڵێنە بە ئێوە دەدرێت، هەر پێش دێت 

8]نەماو سڕانەوە، واتە: لە جێگەى خۆیان ترازان و کوژانەوە 
کیش ئاسامن یەکااڵ کرایەوەو لێک و کاتێ [ھ ھے   

82]ترازا 
دەمێکیش کێوەکان لە جێگەى خۆیان هەڵدەکرنێن و تەخت دەبن.. بەڵێ قورئان پڕە لەم  [ۓۓ  ڭ

88]دیمەنانە، کە هەر یەکەیان پەنجە دەخەنە سەر تێکچوون و هەڵوەشانەوەى یاساى ئەم بوونەوەرە 
و  [ڭ ڭ   ۇ   

80]کاتێک پەیامبەران کات و شوێنی دیارییان بۆ دادەنرێت بۆ لێکۆڵینەوەو موحاکەمەی نێوان ئەوان و گەلەکانیان 
ۆ ۆ     

80]ئاخۆ بزانن بۆ چ ڕوژێکى گەورەو سەخت لێپرسینەوە دواخراوە؟  [ۈ
بۆ ڕۆژی جیاکردنەوەو دادگایى لە  [ٴۇ   ۋ

87]نێوان دروستکراوەکاندا 
چوزانیت ڕۆژى دادگایى و جیاکردنەوە چ ڕۆژێکی سەخت و گرانە؟ تۆ  [ۅ ۅ ۉ ۉ ې    

چەند قورس و سەختە..؟ کاتێ ئەوانە ڕوویاندا، ئیرت ئەوکاتە هەرچی بەڵێنیان پێدراوەو پەیامبەرانیش پێیان وتوون، دێتە 

80]دی بێ دوو دڵیی و گومان 
انە. راڤەکاراىن سزاو تیاچوون لەو ڕۆژەدا بۆ بەدرۆ خەرەوانی پێغەمبەر  [ې  ې  ى   

( جار 82بۆ تەماع خستنە بەرو ترساندن، ) [ويل يومئذ للمكذبني]قورئان دەڵین: لەم سوورەتەدا ئەم ڕستەى 

 وتراوەتەوە.



 بەمکارانە خوا بناسە:

[87
ئایا ئێمە تاقمى پێشینامنان لە ناو نەبرد؟ واتە: ئەوانەى پەیامبەرەکانیان بە درۆ دەخستەوەو دەچوون  [ائ ائەئ    

84]بە گژیاندا، وەکو گەىل )نووح و عادو سەموود؟( 
لە پاشا بەدواى ئەواندا پاشینانیش دێنین، جا  [وئوئ  ۇئ   

89]ئەگەر ئەوانیش البدەن لە ناویان دەبەین 
جۆرەیە لەگەڵ گشت تاوانباران مامەڵەو ڕەفتار ئا بەو  [ۆئ ۆئ ۈئ     

88]دەکەین 
02]سزاو تیاچوون لەو ڕۆژەدا بۆ بە درۆ خەرەوەکان  [ېئ  ېئ ېئ   

ئایا لە ئاوێکی  [ٱ  ٻٻ ٻٻ     

08]پەست و الواز دروستامن نەکردن، ئەی خەڵکاىن خوا نەناس و بێ باوەڕ؟! 
جا خستامنە ناو  [پ پ پ ڀ    

00]مەوە کە منداڵدانە؟ جێگایەکی پتەوو قایی
و بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ئەویش وەختى زایین و لە  [ڀ  ڀ  ٺ    

00]دایکبوونە؟ 
جا ئێمە هەموو شتێکامن بەڕێکوپێکى بەدیهێنا، ئاى چ خوایەکى چاک ئەندازەگیرە ئەو  [ٺ ٺ  ٿ

07]زاتە، ئەوەتە لە جوانرتین وێنەدا ئێوەى دروست کردوو چارەنووسیىش دیاریکردوون 
سزاو تیاچوون  [ٿ   ٿ ٹ

00]لەو ڕۆژەدا بۆ بێ باوەڕان و بە درۆ خەرەوەکان 
مەگەر ئێمە زەویامن نەکردە مەکۆو جێى  [ٹ   ٹ  ڤ ڤ     

07]کۆبوونەوە 
04]بۆ ژیاوان و مردوان؟  [ڤ  ڦ        

و هەر لەوێشدا کێوى بەرزو بڵندو  [ڦ  ڦ ڄ  ڄ

ئەى ئاوێکى خۆش و شیرینامن پێ  [ڄڄڃ]امرکێ و هەڵتان نەدێرێ داکوتراومان دانەمەزراند، بۆ ئەوەى زەوى د

09]نەنۆشاندن 
 سزاو تیاچوون لەو ڕۆژەدا بۆ خوا نەناس و بەدرۆ خەرەوەکانە. [ڃ ڃچ    

 تاوانباران بەرەو جێى خۆیان لێدەخوڕێن:

[08
فریشتە بە دۆزەخییەکان دەڵێن: بێ خۆڕاگرتن دەرچن بۆ ئەو سزایەى کە بە درۆتان  [چچڇ ڇ  ڇ ڇ     

دەرچن بۆ سێبەرى ئەو دووکەڵە سێ شاخەیە، کە لە چڕە  [ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ 02]دەزانیى و بڕواتان پێى نەبوو 

وات لە قورىس خۆیدا دووکەڵى دۆزەخ پەیدا دەبێ. دووکەڵى چڕوپڕ کاتێ بەرز دەبێتەوە بۆ ئاسامن، ئەگەر بە ئاسایى بڕ 

08]دەبێتە سێ بەشەوە، مەبەست لەمەدا ئەوەیە کە ڕاست و چەپ و سەروویان هەر تاریکایى و دووکەڵە. 
ژ ژ ڑڑ     

ئەو سێبەرە نە سێبەرێکى فێنکى وەهایە تا لە گڕو بڵێسەى ئاگرى دۆزەخ بێ نیازتان بکاو بتانپارێزێت.  [ک ک

ْمُس يَوَم الِقياَمِة ِمَن الَخلِْق، حتَّى تَكُوَن منهْم كَِمْقداِر ِميٍل. قاَل ُسلَْيُم بُن عاِمٍر: دەفەرموێ: ))تُْدىَن الشَّ  sپێغەمبەریش 

. قاَل: َفَيكوُن النَّاُس  عىَل َقْدِر أْعاملِِهْم يف َفواللِّه ما أْدِري ما يَْعِني باملِيِل؟ أَمساَفَة األْرِض، أِم املِيَل الذي تُكَْتَحُل به الَعنْيُ

ْنُهْم َمن يُلِْجُمُه الَعرَُق لَعرَِق، َفِمْنُهْم َمن يَكوُن إىل كَْعَبْيِه، وِمْنُهْم َمن يَكوُن إىل ُركْبََتْيِه، وِمْنُهْم َمن يَكوُن إىل َحْقَويِْه، ومِ ا

، باب يف صفة يوم القيامة أعاننا الله عىل صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهابَيِدِه إىل ِفيِه((  sإلْجاًما. قاَل: وأَشاَر َرسوُل اللِه 

واتە: ڕۆژى قیامەت خۆر ئەوەندە لە خەڵک نزیک دەبێتەوە، هەر )میل(ێکى دەمێنێ بگاتە سەریان،  . 0087 أهوالها، حديث: 
جا ئەو دەمە مرۆڤەکان هەر یەکە بە پێى کاروکردەوەى نا لە بارى خۆى لە نێو گەرماو عەرەقى خۆیدا گیرۆدە دەبێ، 



هەندێکیان تا هەر دوو قولە پێى دەچەقن، هەندێ دیکە تا هەردوو ئەژنۆ، تاقمێ تر، تا هەردوو کەلەکەیان، دەستەیە تر 

00]تادەرگاى دەمیان! 
 00]ئەو ئاگرە بزیسکەى وا فڕێ دەدات دەڵێیت کۆشک و تەالرى گەورەیە  [ک گ گ  گ    

ەگرن و یەک لە دوای یەک رێگە دەدەنە بەر، ئەو هەر دەڵێى وشرتى بەرگ زەردن، کاتێ کە ڕیز د [ڳ   ڳ ڳ

07]بریشکانەش هەر ئاوا بەدواى یەکدا ریز دەبن و ڕوو دەکەنە دۆزەخییەکان 
سزاو لەناو چوون لەو  [ڱ ڱ ڱ    

 رۆژەدا بۆ خوانەناس و بە درۆ خەرەوەکان.

 تاوانکاران تواناى پۆزش و قسەیان نامێنێ:

[00
07]ئەمە ئەو رۆژەیە کە قسەیان نامێنێ تا کەڵکێکى هەبێ بۆیان  [ں ں ڻڻ    

و مۆڵەتیش  [ڻ ۀۀ ہ    

04]نادرێن، تا بڕو بیانوو عوزر بێننەوە، دیارە رۆژى قیامەت حاڵەت و قۆناغەکاىن زۆرن و لێک جیاوازن 
 [ہ  ہ ھ    

09]سزاو تیاچوون لەو رۆژەدا بۆ بە درۆ خەرەوەکان 
رۆژى دادگایى و جیاکردنەوەى ئەمە  [ھ ھ ےے ۓ ۓ    

08]هەق و ناهەقە، ئێوەو هەموو نەوەکاىن پێشینامن کۆکردۆتەوە 
ئینجا ئەگەر دەتوانن و لە ئاست  [ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ   

يا معرش ]مندا دەسەاڵت و فێڵێکتان هەیە، منەتتان نەبێت بەکارى بێنن و خۆتاىن پێ چارە بکەن، وەک ئەفەرمووێ: 

. دیارە هەرگیز ناتوانن دەرچن و خۆ 00/ 00[أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا..الجن واإلنس إن استطعتم 

72]ڕزگار بکەن، ئەوانیش هەروا 
 سزاو تیاچوون لەو رۆژەدا بۆ بە درۆ خەرەوەکان. [ۆ   ۈ ۈ     

 پارێزگاران لە سێبەرو کانیاوەکانى بەهەشتدان:

[78
70]بەڕاستى خۆپارێزان و لە خوا ترسان لە بن سێبەرو، الى کانیاوەکانن  [ۋ ۋۅ ۅ  ۉ    

وە  [ې ېې    

70]لە هەر جۆرە میوەیەک ئارەزووى بکەن بۆیان ئامادە دەکرێت 
پێیان دەوترێ: دەسا  [ى  ىائ ائەئ ەئ     

77]بەهۆى ئەو کارە چاکانەوە لە دونیادا کردوتانن، بخۆن و بخۆنەوە بە خۆشیى و نۆشتان بێت 
 [وئۇئ ۇئۆئ

70]دڵنیابن ئێمە ئابەو شێوەیە پاداىش گشت چاکە کاران دەدەینەوە 
سزاو تیاچوون لەو ڕۆژەدا بۆخوا  [ۈئ  ۈئ ېئ     

ئێوەیش ئەى خوانەناسان! لە دونیادا بخۆن و ڕابوێرن بە  [ېئ  ىئىئ ىئی 77]نەناس و بەدرۆ خەرەوەکان 

ئارەزووى خۆتان، چونکە بەڕاستى ئێوە تاوانکارو تاوانبارن، دەرەنجام پاشە ڕۆژێکى ڕەشتان دەبێ، هەروەک دەفەرموێ: 

 [كفرونثم نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا ي]. یان دەفەرموێ: 08/07 [منتعهم قليال ثم نضطرهم إىل عذاب غليظ]

82/42 .[74
79]سزاو تیاچوون لەو ڕۆژەدا بۆ بە درۆ خەرەوەکان  [ی ی جئ    

خۆ کاتێ  [مئ ىئيئجبحبخب

چ لە دونیاداو، چ لە قیامەتدا پێیان بگوترێ: کڕنوش و رکوع ببەن بۆخوا، رکوع و سوژدە نابەن، واتە: نوێژى بۆ ناکەن کاتێ 

78]ناتوانن بچەمێنەوە  -واتە: رۆژى سەاڵ -بەرن! دیارە لەوالیش کە لە دونیادا بوون بە عەیبیان دەزاىن رکوع و سوژدە 
    



02]سزاو تیاچوون لەو رۆژەدا بۆ بەدرۆ خەرەوەکان  [ىب يب جت
ئیدى بەم قورئانە بڕوا  [خت متىتيت    

 بڕوا دێنن؟! دیارە تەنها قورئان زۆر شیاوو بەرهەقە بۆ ئەوەى بڕواى پێ بێنن، -پاش ئەو -نەهێنن، ئەى بە کام قسە 
کەچى ئەوانە بڕوا ناهێنن؟!. )ئینب ئەبوحاتەم( لە )ئەبوو هورەیرە(وە دەڵێت: هەرکاتێ سوورەىت )مورسەالت( بخوێرنێت 

)مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بنـي هەقە قورئان خوێنەکە بڵێت: ))آَمّناَ ِباللِه((.  [فبأي حديث بعده يؤمنون]تا کۆتایى: 

جا لە گەورەیى و فەزڵى سوورەىت  ، قال األرنأووط: إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أيب هريرة(. 4024 هاشم، مسند أيب هريرة، حديث: 

)مورسەالت(، ئیاممى )بوخاریى( لە )عەبدوڵاڵى کوڕى مەسعوود(ـەوە دەگێڕێتەوەو دەڵێت: کاتێ سوورەىت )واملرسالت( 

چەند بە باىش  sدا، ئاگادارم کە پێغەمبەر لە ئەشکەوتێکدا بووین لە )مونا( sهات، ئێمە لە تەک پێغەمبەردا 

 sدەیخوێندەوەو، منیش لە دەمیم وەردەگرت، دەمیىش زۆر پاراوبوو پێى، لە ناکاو مارێک پەالماریدا، پێغەمبەر 

فەرمووى: )بیکوژن(. ئێمەیش بە پەلە هەڵساین بۆ کوشتنى، بەاڵم بۆمان نەکوژراو دەرچوو! پاشان فەرمووى: ))ُوِقيَْت 

صحيح البخاري، كتاب الحج، ْم كَام ُوِقيُتْم رَشَّهاَ((. واتە: ئەو لە شەڕى ئێوە پارێزرا، وەکو ئێوە لە شەڕو زیاىن ئەو پارێزران!. رَشَّكُ

 . 8470 أبواب املحرص وجزاء الصيد، باب ما يقتل املحرم من الدواب، حديث: 

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )مورسەالت(.

 نۆیەم.کۆتایى جزمى بیست و 

 

 ولله الحمد واملنة.

 

 


