
 

 

 

 (ـە.ءسوورەتى )نەبە -87

 ( ئایەتە.04مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە زیاتر بەدەورى دووپاتکردنەوەو چەسپاندىن زیندوبوونەوەدا دەسووڕێ، چونکە هاوەڵ دانەران و هاوبەش 
پەیداکەران ئینکاریى و ملمالنێى زۆریان لەسەر دەکرد، بۆیە هەر لە سەرەتاوە هەواڵى ڕووداوى رۆژى قیامەت و 

، ئینجا بەڵگەیەکى زۆرى هەمە جۆر [يتساءلون، عن النبأ العظيم..عم ]زیندووبوونەوەو پاداشت و تۆڵە ڕا دەگەیەنێت: 

دێنێتەوە لەسەر دەسەاڵت و توانایى پەروەردگارى جیهانەکان و پێت دەڵێت: ئەو خاوەن دەسەاڵت و توانایە کە ئەو 

ەمیى زیندوو بۆ جارێکى تر ئاد -زۆر بە ئاسانرت -هەموو شتە سەر سوڕ هێنەرانەى بەدیهێناوە، هەر ئەوەیش دەتوانێ 

، پاشان کاىت هاتنى رۆژى دوایى بە چەند نیشانەو بەڵگەیەک [أمل نجعل األرض مهادا.. وجعلنا نومكم سباتا]بکاتەوە: 

إن يوم الفصل كان ميقاتا.. يوم ينفخ يف الصور فتأتون ]دەست نیشان دەکات، کەیى و چۆن دەست پێ دەکات؟: 

 .[أفواجا..

إن جهنم كانت مرصادا، ]هەموو ئازارو سزایەوە کە بۆ دۆزەخییەکان ئامادەکراوە: کورتە باسێکى دۆزەخ دێنێت بەو 

، بۆ دواتر دەچێتە سەر باىس کرێ و پاداىش خواناسان و پارێزگاران و ئەو هەموو نازو نیعمەت و بەهرەیانە، [للطاغني مآبا

کۆتاییىش بە باسکردىن حاڵەت و بارى سەختیى  [إن للمتقني مفازا، حدائق وأعنابا، وكأسا دهاقا..]کە بۆیان ئامادە کراوە: 

إنا أنذرناكم عذابا قريبا.. ويقول الكافر يا ليتنـي كنت ]و گرانیى و قورسیى رۆژى دوایى و چارەنووىس بێ بڕوایان دێ: 

ا بانگى قەوم و گەلەکەى خۆى دەکرد بۆ بڕواهێنان بە زیندووبوونەوە، ئەو خو  sهەر ئەوکاتەى کە پەیامبەر  [ترابا

نەناسانە لە ناو خۆیاندا لە موسڵامنانیان دەپرىس: تۆ بڵێیت هاتنى رۆژى قیامەت ڕاست بێت؟ جا ئەگەر هەبێ ئەى کەى 
 دەبێ؟ ئەوسا ئەم سوورەتەى )نەبەء(ـە هاتە خوارەوە.

 

  

 بەڵگە گەلێ بۆ زیندووبوونەوەى پاش مردن:

 * ٱٻ ٻ]
1

2]ئەو خەڵکە دەربارەى چى لە یەکرت دەپرسن؟  [ٱ ٻ   
دەربارەى  [ٻ ٻ پ   

هەواڵە زۆر گەورەو گرنگەکە دەپرسن؟ کە ئەوان هەمیشە نکوڵیى و، ملمالنێى دەکەن، هەرگیز پێیان وانیە کە ئەو 



3]ڕووداوە ڕوو دەداو دەبێ! بۆیە ئەوەندە بە گاڵتەوە لە ناو یەکرتدا باىس دەکەن! 
ئەوەى ئەوان  [پ  پ ڀ ڀ    

4]ارى دەکا، هەندێکیىش گوماىن تیا هەیە! لەسەرى مشت و مڕیانە هەندێ ئینک
نەخێر، با کۆتایى بێنن بەو  [ڀ ٺ    

5]مشت و مڕەیان، چونکە لە ئاییندەیەکى نزیکدا چاک دەزانن کە چۆن دەبێ، بە تایبەت کاتێ بە چاوى سەر بینیان 
ٺ     

بەاڵیەکیان دووچار دەبێ.  هەمیسان بۆ جارێکى تر پرىس پێناوێ، لە داهاتوویەکى نزیکدا دەزانن، چ سزاو [ٺٿ

بەڵگە دێنێتەوە بۆیان، تا باش بزانن کە خوایەک ئەوەندە دەسەاڵتدار بێ و  «نۆ»ئینجا بۆ چەسپاندىن هاتنى ئەو رۆژەیە 

6](: یەکەمئەو هەموو شتانە بکات، هەر ئەو خواش زۆر بە ئاسانرت، هەمیسان زیندوویان دەکاتەوە، بەڵگەکان: )
ٿٿ        

مە ئەم زەویەمان نەکردۆتە النک و بێشکەو جێى ئارامگرتن بۆتان، تا بە ئاسوودەیى بێن و بڕۆن و ئەرێ ئێ [ٹٹ

7](: دووەمژیاىن تێدا بەرنە سەر؟. )
ئەى چیاو کێوەکانیشامن وەک مێخ بۆ دانەکوتیون و زەویامن پێ  [ٹڤ

8](: سێیەمنەبەستۆتەوە، تا هەڵتان نەدێرێ و نەتانفەوتێنێ؟ )
ئایا بە جووت )نێرو مێ( دروستامن  [ڤڤ    

ومن آياته ان خلق ]نەکردوون؟ بۆ ئەوەى درێژە بە ژیان بدرێ بە سەرپشتى ئەم ئەستێرەى زەوییەوە، وەک دەفەرموێ: 

9](: چوارەم. )33/21[لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
وە خەوو  [ڦڦڦ

13](: پێنجەمرسەوتن و حەسانەوەتان، لە ماندوویى و ئێش و ئازارى ژیانتان؟. )نووستنامن بۆ نەکردوون بە هۆى 
   

ئایا شەوگارمان نەکردووە بە کااڵو پۆشاک بۆتان؟ هەر وەکو کااڵ مەردوم دادەپۆشێ و، لە سەرماو گەرما  [ڄڄ ڄ

والليل إذا ]دەفەرموێ:  دەیپارێزێت، هەر ئاوایش شەوگار مرۆڤ دەشارێتەوەو دەیپارێزێ لە پەالمارى دوژمن، بۆیە

11](: شەشەم. )91/4 [يغشاها..
ئایا رۆژیشامن بۆ نەکردونەتە هۆى بەدەسهێناىن بژێوى ئاسوودەیى و  [ڃ ڃ ڃ

12](: حەوتەمخۆشگوزەرانی؟ )
ئایا حەوت چین )ئاسامىن( بەهێزو بتەوو قاییمامن بەڕاسەرتانەوە  [چ چچڇ   

کە  –ەورەیە خۆى بزانێ ئەو حەوت ئاسامنە چى بن؟ حەوت کەشکەشانە دروست نەکردووە؟ کە مەگەر تەنها ئەو خوا گ
هەر کۆمەڵەیان سەد ملیۆن ئەستێرەیە، یان ئەوانە نیەو، چەندیین ئەستێرەى ترن..؟ وەاڵمى ئەمانە  -کۆمەڵە ئەستێرەیەکن

13](: هەشتەمهەمووى دەدەینە دەستى خواى کار ڕەوان و کارزان. ) -ئەمڕۆ–
 ئایا چرایەکى [ڇڇ ڍ

بۆ فەراهەم نەهێناون، کە زەویتان ڕووناک بکاتەوەو رێگەى خۆتاىن پێ دەربکەن و،  -وەک خۆر –درەخشامنان 

14](: نۆیەمتیشکەکەیىش میوەو گەنم و دانەوێڵەکانتان پێ بگەیەنێت؟. )
ئەى ئایا لە هەورە  [ڌ ڌڎ ڎڈ  

والله الذي أرسل الرياح فتثري سحاباً فسقناه إىل بلد ]گورشاوەکاندا باراىن بە لێزمەمان نەباراندووە؟ وەک دەفەرمووێ: 

15]. 35/9 [ميت..
16]تا دەربێنین بەهۆى ئەو بارانەوە جۆرەها دانەوێڵەو گژوگیاو ڕووەک  [ژژ  ڑڑ   

 [ک ک   

ایا و چەندین باخ و باخاىت چڕو پڕو تێک ئااڵو کە بەهۆى ئاوەوە دێنە بەرو گەاڵو لق و پۆپ دەر دەکەن، بەدى بێنین، ئ
خوایەک ئەوەندە مهیرەبان بێت لەگەڵ ئادەمییدا شاییستەى ئەوە نییە کە بڕواى پێ بێنن؟ ئەى ئایا لە ئاییندەدا تواناى 



ويف األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ]نییە مرۆڤ زیندوو بکاتەوە بۆ پاداشت و تۆڵە؟ وەک ئەفەرمووێ: 

 .13/4[ونخيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد..

 رۆژى هەاڵواردن بەڕێوەیە:

17]ئیرت باىس ئەو هەواڵە سامناکە دەکات کە دەفەرموێ: 
بەڕاستى ڕۆژى جیاکردنەوەو موحاکەمەى  [گگ  گگڳ

وما نؤخره إال ألجل ]نێوان مەردوم کاتێکى دیاریى کراوە الى خوا، هەرگیز پاش و پێش ناکات، وەک دەفەرمووێ: 

18]. 11/134 [معدود
ئەوجا ئێوە پۆل پۆل و  [ڱڱ]ئەو ڕۆژەى کە فوو دەکرێ بە شەیپووردا  [ڳڳڱ ڱ   

دەستە دەستە بەرەو مەیداىن لێپرسینەوە دێن، واتە: لە گۆڕەکان هەڵدەسنت بۆ حیساب و لێکۆڵینەوە. جا ئەو شەیپوورە 

ست بوایە، ئەوا چۆنەو چۆن دەبێ، ئێمە هیچى لێ نازانین، خواى گەورەیش هەر ئەوەندەى فەرمووە، خۆ ئەگەر پێوی

. )ئەبو هورەیرە( دەڵێ: 17/71 [يوم ندعوا كل أناس بإمامهم..]شیدەکردەوە، وەک لە ئایەتێکى تردا دەفەرموێ: 

فەرمووى: ئەندازەى ماوەى نێوان هەردوو نەفخەکە چلە، وتیان چل ڕۆژە؟ فەرمووى: نایڵێم. وتیان: چل  s پێغەمبەر

مانگ؟ فەرمووى: نایڵێم. وتیان: چل ساڵ؟ فەرمووى: نایڵێم. جا فەرمووى: لە پاشان خوا ئاوێ لە ئاسامنەوە دەنێرێ، هەر 
هەموو زیندوو دەبنەوە، وە تەواوى ئەندامەکاىن ئادەمیى وەکو گژوگیاو ڕووەک سەوز ئەبێتەوە، هەر ئاوایش مرۆڤەکان 

نَْب( وە هەر لەویشەوە مرۆڤەکان دروست دەکرێنەوە.   )صحيحدەڕزێن و یەک ئێسکى نەبێ کە پێی دەڵێن: )َعْجُب الذَّ
حيح مسلم، كتاب الفنت وأرشاط الساعة، باب ما ، ص 4653 البخاري، كتاب تفسري القرآن، سورة البقرة، باب يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجا: زمرا، حديث: 

19].  (5364 بني النفختني، حديث: 
لە سەختى ئەو رۆژەدا ئاسامن دەکرێتەوەو لەت لەت دەبێ و دەبێتە  [ںڻڻڻ

23]دەرگاى هاتووچۆى فریشتەکان، پاش ئەوەى کە زۆر توندو قاییم بەسرتابوو بە یەکەوە 
 [ۀ  ۀ  ہ ہ   

لە دوورەوە ورشە ورىش دێ و بە « تراویلکە -سەراب»و دەخرێنە ڕۆیشنت بە ئاسامنداو دەبنە کێوەکانیش هەڵدەکەنرێن 
ئاو دەزانرێت، کەچى لە نزیکەوە ئاو نیە، واتە: چیاکان دەبنە تۆزو گەردو دەچن بە هەوادا، وەک لە سوورەىت تردا 

21]. 131/5 [وتكون الجبال كالعهن املنفوش]دەفەرمووێ: 
بەڕاستى دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕواىن  [ہھھ ھ     

22]بێ بڕوایان دەکات 
23]بۆ یاخیبووان جێگاو مەنزڵگەیە  [ے ے

هەزارەها ساڵى بێسنوورو نەبڕاوە  [ۓڭڭ

24]تیا دەبن، واتە: هەرگیز ڕزگاریان نابێ لێى 
هیچ فێنکییەک و شەرابێکى خۆىش تیا ناچێژن، بۆ  [ڭۇۇۆۆۈ    

25]ر ئاوا لەو حاڵەتە زۆر تەنگ و ناخۆشەدا دەمێننەوە سووک بووىن گەرماکەى، بەڵکو هە
جگە لە  [ٴۇ ۋۋ    

26]« دۆزەخیان»ئاوێکى زۆر گەرم و کوڵیوو کیم و چڵکى 
ئەویش پاداشتێکى پڕاو پڕە بەرامبەر بە  [ۅ ۉ  

27]کردەوەکانیان، واتە: لەو پاداشەدا ستەمیان لێ نەکراوە، چونکە هەر ئەو تۆڵەیە هەڵدەگرن 
 [ېىې ې ې   

28]چونکە بەڕاستى ئەوانە لە دونیادا بە تەماى لێپرسینەوەى ئەمڕۆژە نەبوون 
بەڵکو زۆر بەتوندیش  [ائائەئ

29]ئایەتەکاىن ئێمەیان بە درۆ دەخستەوەو، بە درۆیان دەزانین 
ئێمەیش هەموو شتێکامن  [وئوئ  ۇئۇئ   



33]لەسەریان ئەژماردووە بە نووسین 
ن کە لە سزاى سەخت و ئینجا پێیان دەوترێ: دە بچێژ  [ۆئۈئۈئېئېئ

 ئازار بەوالوە هیچتان بۆ زیاد ناکەین، واتە: تا ئێوە بپاڕێنەوە بۆ ڕزگاربوون، ئێمە سزاتان بۆ زیاتر دەکەین.
 

 رۆژى بە ئاوات گەیشتن:

سەرفرازیى و پیرۆزیى و رزگاربوون لە « لە پاشە ڕۆژدا« بەڕاستیى بۆ خواناسان و خۆپارێزان هەیە [ٱ ٻ  ٻ 31]

32]سزاى دۆزەخ و 
چەندین باخ و باخات و بێستان و ترێ و میوەى جۆراو جۆرى ڕازاوە، هەرچى نەفس  [ٻ  پ    

33]حەزى لێ بکات 
و تازە پێگەیشتوو ئامادەیە. )کواعب(: کیژو کچاىن هاوتەمەن و مەمک خڕو دیمەن جوان  [پ پ     

35]لەگەڵ جامى پڕ لە شەراىب پاک و خاوێندا  [ڀ   ڀ 34]بەو کچانە دەڵێن کە تازە مەمکیان خڕ دەکەن. 
ٺ  ٺ       

کە لەو بەهەشتەدا هیچ قسەیەکى پڕو پووچ و نابەجێ، یاخود بە درۆ خستنەوەیەک نابیسن، واتە: جێگەى  [ٺٺٿٿ

36]. 52/23 [ال لغٌو فيها وال تأثيم]گاڵتەو القرتیى و مەسخەرە نیە 
ئەمەش هەموو پاداشێکە لە  [ٿ  ٹٹٹ ٹ    

یان، پێیان دەبەخرشێت، واتە: ماىف خۆیانە ئابەو الیەن پەروەردگارتەوەیە، بەخشش و بەهرەیەکە بە پێى کارە چاکەکان

شێوەیە پاداشت بدرێنەوە. بەڵێ.. ئادەمیزاد هەر یەکەى بە شتێ دەگیرێ و، حەزى لە شتێکە.. هەر بۆیەش قورئان 
 خەاڵىت جۆراو جۆریان دەکات.

 کەسێ ناوێرێ خوا بدوێنێ رۆژى سەاڵ:

[37
ئەو خوایە پەروەردگارى میهرەباىن ئاسامنەکان و زەویى و ئەوەى لە نێوانیاندا هەیە،  [ڤ ڤڤ ڦڦڦڦ

هەر چەندە ئەوەندەیش  [ڄڄ ڄڄ]هەموو خێرو چاکەیەک هەر لەژێر سێبەرى میهرەباىن ئەودا دەبێت 

 [ده إال بإذنه..من ذا الذي يشفع عن]میهرەبانە.. بەاڵم بێ مۆڵەىت خۆى ماىف هیچ قسەیەکیان نییە، وەک دەفەرموێ: 

. لە فەرموودەى باوەڕپێکراودا هاتووە: ))..َوالَ يََتكَلًُّم 11/135 [يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه..]. یان دەفەرموێ: 2/255

ُسل..((  يح مسلم، كتاب اإلميان، ، صح 7321 صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله: وجوه يومئذ نارضة إىل ربها ناظرة، حديث: يَْوَمِئٍذ إاّل الرُّ

38]واتە: پێغەمبەران نەبێ کەسێکى دى قسە ناکا لەو رۆژەدا.  . 293 باب معرفة طريق الرؤية، حديث: 
 [ڃ ڃڃچچچ    

و  [چ ڇ ڇڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ]لەو ڕۆژەدا کە رۆح )جربیل(و فریشتەکان بەڕیز ڕا دەوەسنت و مل کەچن 

گەى بدا، وە لە هەمانکاتیشدا قسەى شیاوو بەجێ بکات، واتە: هیچیان قسە ناکەن، مەگەر کەسێ خواى بەخشندە رێ

فریشتەکان لەگەڵ ئەوەیشدا کە زۆر نزیکن بەخواوە بۆیان نیە هیچ شتێک بڵێن.. بەبێ ئیزىن خوا ئیرت خەڵکێکى تر لە 

39]خۆیەوە چۆن دەتوانێ تکا بکات 
ەڕێوەیە ئەو ڕۆژە ڕۆژێکى ڕاست و بەر حەقەو هیچ گوماىن تیانیەو ب [ڎڈ ڈژ   

جا ئەوەى ئەیەوێ با بۆالى پەروەردگارى رێگا بگرێتە بەر، واتە: هەمیشە ملکەچى بڕیارو  [ژ  ڑڑککک]

 فەرمانەکاىن خواى خۆى بێت، تا لەو رۆژەدا رزگارى ببێ.



 هاتنى قیامەت زۆر نزیکە:

[43
کە سزایەکى نزیک  -ئەى بێ بڕوایاىن مەککە -بەڕاستیى ئێمە هەر زوو ئێوەمان ئاگادار کردووە  [گگگگ   

لە چاک »ئەو رۆژە رۆژێکە کە ئادەمیزاد سەیرى دەسپێشکەرى خۆى دەکات  [ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ]بەڕێوەیە بۆتان 

ڱڱ  ]. 73/13 [ؤويه..وفصيلته التي ت]. یان 18/49 [ووجدوا ماعملوا حارضا..]وەک دەفەرمووێ: « و لە خراپى

نەک ئادەمیى، تا ئاوا زیندوو »ئەو دەمە کافرو بێ بڕوایش دەڵێت: ئاى خۆزگە هەر خاک و خۆڵ بوومایە  [ں  ں ڻ

 «.نەکرامایەتەوەو حیساب نەکرامایە
 

 .(ءسوپاس و پێزانین بۆ خواى گەورە لەسەر تەواوکردنى تەفسیرى سوورەتى )نەبە
 

 

 سوورەى )نازیعات(ـە. -87

 ( ئایەتە.04مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە وەک سوورەتە مەککەییەکاىن تر باىس بناغەکاىن بیروباوەڕى ئیسالم دەکات: یەکتاپەرستیى، پەیام،  
گیاىن  زیندووبوونەوە، پاداش و تۆڵە.. جا لە سەرەتاوە سوێند بەو فریشتانە دەخوا کە زۆر بە ئاسانیى و نەرمییەکەوە

موسڵامنان دەکێشن، وە زۆر بە سەختیى و توندییش گیاىن پیىس خوانەناس و بێ بڕوایان لە جەستەیان دەردەکەن، وە 

، ئینجا باىس [والنازعات غرقا.. فاملدبرات أمرا]هەروا بەو فریشتانەش کە پیادەکردىن کاروبارى زەوییان دراوەتە دەست: 

ئەو هاوبەش پەیداکەرانە دەکات کە لە زیندووبوونەوە ملمالنێ و نکوڵى دەکەن، دەرەنجامیش لە ترىس ئەو رۆژەدا 

. پاشان باىس سەرکەش و یاخیى و لە خۆبایى بووەکەى )میرس( [قلوب يومئذ واجفة]دڵیان دەکەوێتە گورپە گورپ: 

واى خوایەىت دەکرد! جا خواى گەورەش ڕقى لێ هەڵساو، بە توندى لێی توڕە )فیرعەون( دەکات، کە بەو پلەو ئەندازەیە دا

. هەر وەک باس لە سنوور [هل أتاك حديث موىس إذ ناداه ربه بالواد املقدس طوى..]بوو و پشتى شکاند.. 

دواییشدا باىس لە  [أأنتم أشد خلقا أم السامء..؟!]دەرچووەکاىن )مەککە(و سەر کۆنەکردنیان دەکات و پێیان دەفەرموێ: 

 .[يسألونك عن الساعة أيان مرساها..؟]هاتنى رۆژى دوایى دەکات کە بەالى ئەوانەوە زۆر دوورە..! 

 خوا سوێند دەخوات بە پێنج شت قیامەت دێ:



 * ٱ ٻ ٻ]
1

2]سوێند بەو فریشتانە کە بەتوندى گیاىن بێ بڕوایان دەکێشن  [ڻڻ   
ۀ     

وە سوێند بەو فریشتانەى کە زۆر بە ئەسپایى و ئاسانی گیاىن موسڵامنان دەکێشن و بە چاالکیى و بێ وچان  [ہ

وە سوێند بەو فریشتانەى وەک مەلەوان مەلە بکا، ئاوا بە  [ہ ہ 3]دەسووڕێنەوە بۆ ئەنجامداىن کارەکانیان 

4]خێرایى لە ئاسامن دادەبەزن بۆ ئەنجامداىن فەرمانەکاىن خوا 
ئینجا سوێند بەو فریشتانەى کە زۆر بە  [ھ  ھ   

5]توندى پێش بڕکێ دەکەن بە ئەرواح و گیاىن موسڵامنەکان بۆ بەهەشت 
جا بەو فریشتانەى کە بەویستى  [ے ے

سوێند بەم پێنج شتە قیامەت ڕاست و دروستەو لە پێشدایەو »خوا زۆر بە وردى کارو فەرماىن بوونەوەر جێبەجێ دەکەن 
دەکرێنەوەو موحاسەبە دەکرێن. هەندێ دەڵێن: مەبەست بەو پێنج شتە کە خواى گەورە سوێندى پێ ئێوەش زیندوو 

خواردن ئەستێرەیە کە هەر یەکەیان لە )َمداَْر(و خولگەى دیاریکراوى خۆیدا دەسوڕێتەوەو کارى خۆى ئەنجام دەدات.. 
شتە سوێند دەخوات و بەهەندێ تر لە هەندێکى تر تەفسیرى تریان بۆ دەکەنەوە.. جا خواى گەورە بۆیە بەو دوو

: ئەو شتانە وەک خۆرو مانگ و ئەستێرە، ئەوەندە گەورەو پیرۆز بوون الى خەڵکى دەیان یەکەمدروستکراوەکاىن خۆى: 

، ئینجا هەندێ شتیان بۆ باس دەکات، وەک ئاوابوون و هەڵوەرینیان، کە ئەوە لە پەسن و [والشمس وضحاها..]پەرسنت! 

: کاتێ کە مەردووم بچووک و بێ بایەخ تەماشاى ئەوانە دەکات، دووەمسیفەىت خوایەىت نییەو دەبێ لێیان دوور کەونەوە. 

6]«. رنجا خوا سوێندیان پێ دەخوات بۆ ئەوەى لێیان ورد ببنەوەو پەندیان لێ وەرگ
سوێند بەوانە  [ۓ   ڭ  ڭ    

7]هەموو، رۆژێک دێت زەویى بەتوندى تەکان دەداو دەکەوێتە لەرزە 
ئاسامنیش دواى ئەو، لەت لەت  [ڭ ۇ    

دەبێ و هەرچى ئەستێرەى لە خۆ گرتووە هەڵ دەوەرێ. )ئینب عەباس( دەڵێ: مەبەست بەو رۆژانە، رۆژى نەفخەى 

(. )موجاهید( 69/14. 73/14 [يوم ترجف األرض والجبال..] دیکەدا دەفەرموێ: یەکەم و دووەمە، وەک لە سوورەىت

إذا  sدەڵێ: یەکەم بۆ یەکەمە، دووەمیش بۆ دووەم. ئیاممى )ترمیزى(یش ئەم فەرموودەیەى هێناوە: ))كَاَن َرُسوُل اللِه 

اْذكُرُوا اللَه جاءِت الراجفُة تَْتَبُعها الراِدَفُة جاَء املْوُت مبا ِفيِه جاَء املْوُت مبا َذَهَب ثُ لَُثا اللّْيِل قاََم َفقاََل ياَ أيُّهاَ الّناُس اْذكُرواُ اللَه 

، وقال هذا حديث حسن،  2439 )سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب، حديث: ِفيِه..(( 

هەمیشە خووى وابوو هەر کە دوو سێیەمى شەو رۆشتبا  sواتە: پێغەمبەر  .(2457برقم:  وحسنه األلباين يف سنن الرتمذي،

هەڵدەساو دەیفەرموو: ئەى خەڵکینە! هەردەم یادى خوا بکەن و بێ ئاگا مەبن، لەرزەى یەکەم هات و، دووەمیش بە 

8]دوایدا دێ، وە هەروا مردن و قۆناغ و حاڵەتەکانیش دەگات. 
لەو رۆژەدا گەلێ دڵ دەکەونە گورپە  [ۆۆ ۈ

9]گورپ و لە ترسانا بەخێرایى لێدەدەن و 
چاوى خاوەىن ئەو داڵنە شۆڕەو ڕوویان نیە سەر بەرز بکەنەوە  [ٴۇ ۋ 

[13
لە دنیادا دەیانگوت: ئایا دواى مردن جارێکى تر بۆ ژیاىن پێشوو دەمانگێڕنەوە.؟! هەرگیز  [ۅۅۉۉې

11]یە شتى وا نابێت و بڕوامان پێی نی
ئایا کاتێ بووینە ئێسکە ڕزیوو پڕتووکاین..؟! سەر لە نوێ  [ېې ى ى   

12]زیندوو دەبینەوە.؟ 
بە گاڵتەوە دەیانگوت: ئەگەر ئەوە ڕاست بێت کە دەڵێن زیندووبوونەوە  [ائ ەئ ەئوئ وئ   

13]هەیە، ئەو حەلە بۆ ئێمە گەڕانەوەیەکى بە زیان دەبێت، چونکە جێگەمان دۆزەخ دەبێت 
ئێوە ئەوە  [ۇئۆئۆئ ۈئ  



بە شتێکى گران مەزانن. بەڕاستى بۆ ئێمە کارێکى زۆر ئاسانە، چونکە تەنها یەک رشیخەیە، واتە: دەنگێکى سامناکەو، 

14]یەک جار فوو دەکرێ بە شەیپوردا، ئیرت هەموو زیندوو دەبنەوەو لە گۆڕ دێنە دەرێ 
ئەوسا لە ناکاو  [ېئ ېئ  ېئ   

يوم يدعوكم ]کاکى بەکاکیدا بێدارن و زیندوو ئامادەن، وەک دەفەرمووێ: ئەو خەڵکە هەر هەموویان لە دەشتێکى 

وما أمر الساعة ]. 54/53 [وما أمرنا إال واحدة كلمح بالبرص]. یان 17/52 [فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إال قليال

. ئینجا بۆ دڵدانەوەى پێغەمبەرو هۆشیار کردنەوەى قورەیش داستانەکەى فیرعەون 16/77 [إال كلمح البرص أو هو أقرب..

 باس دەکا تا بەڵکو لەو یاخى بوون و سەرپێچییەیان دەست هەڵگرن. uلەگەڵ )مووسا(دا 

 :uسەر گروشتەى مووسا 

[15
16]ئایا باس و هەواڵى مووسات پێگەیشتووە..؟  [ىئ  ىئ  ی ی   

کاتێ کە پەروەردگارى لە  [ٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ    

17]دۆڵى پیرۆزى )طوى(دا کە لە خواروى شاخى )سینا(دایە بانگى لێکرد 
فەرمووى: بچۆ بۆالى  [پ پ  ڀڀ  ڀ 

فیرعەون )ئامۆژگارى بکە( چونکە بەڕاستى زۆر لە سنوور دەرچووەو یاخى بووەو گەىل بەىن ئیرسائیلیىش کردووە بە کۆیلە 

[18
19]ێ: ئایا ناتەوێ خۆت لە گوناح و تاوان پاک و پوختە بکەیتەوە.؟ پێیىش بڵ [ٺ ٺ ٺٺ  ٿ ٿ   

و  [ٿٹٹ ٹ

ڕێنامییت بکەم بۆ ناسینى پەروەردگارت و، ترىس ئەوت ببێ و ستەم نەکەیت؟. واتە: بەڵکو دەرەنجام دابچڵەکێیت و بیر 

23]لە پاشە رۆژى خۆت بکەیتەوە 
ى لەگەڵدا نەهاتە سەر بەڵێ مووسا رۆیشت، بەاڵم هەر چەندە هەوڵ [ڤ  ڤ ڤ   

21]ڕێى راست، جا موعجیزەو نیشانە گەورەکەى نیشاندا، ئەوە بوو لە پێش چاویەوە داردەستەکەى بووە ئەژدیها 
ڦ      

22]کەچى بە درۆزىن داناو یاخیش بوو  [ڦ
لە پاشان پشتى هەڵکردو هەمیشەش دەکۆشا بۆ بەدرۆ  [ڦڄ  ڄ    

23]خستنەوەى 
24]کۆ کردەوەو هاوارى خەڵکەکەى کرد « دووگەرەکاىنجا»بۆیە ئیرت هەموو  [ڄڃ

 [ڃ ڃچ چ    

25]من ئەو پەررساوەم کە لەالى ژوورمەوە کەىس تر نییە.! »وىت: من پەروەردگارى بەرزو بڵوندى ئێوەم 
چ ڇ ڇ        

26]ئەوسا خواى گەورە دووچارى سزاى هەردوو جیهاىن کردو قارى لێگرت  [ڇڇ
بێگومان ئا  [ڍ  ڌڌ ڎڎ  ڈ  

فرمانەکاىن ئەو بەجێ بێنێ، »لەو بەسەرهاتەدا پەندو ئامۆژگارییەکى گرنگ هەیە بۆ هەرکەسێک بیەوێ لە خوا برتسێ و 

ئەى « ئەگەر بیرێ بکاتەوە لە بەسەرهات و سەرەنجامى ئەو یاخییە.. کە بەو هەموو تواناو دەسەاڵتەیەوە گیرۆدە بوو
دەبن.؟ هەزار رەحمەت لە )سەیید( چەند جوان دەڵێت: هەر خەفڵەىت جەماوەر هاوبەش پەیداکەران ئێوە چۆن ڕزگار 

بوو لەو سەردەمەدا فیرعەونیىش سەر لێشێواو کردو فریویدا.. )بەڕاستى هیچ شتێک بە ئەندازەى خۆ خافڵکردن و خۆ بێ 
ەرچى دەکا، هەر فرماىن ئاگایى کردىن جەماوەر، )طاغية(ى زەمان یاخى ناکا، چونکە ئەو کە دەبینێ هەرچى دەڵێ و ه

بەجێیە، ساتێ دەبینێ هەموان پشتیان بۆ دانواندووە، ئیرت زۆر بە ئاساىن سوارى پشتیان دەبێ، دیتى ملیان بۆ راکێشاوەو 
سەریان بۆ شۆڕ کردووە، ئیرت ئەوانیش زیاتر زاڵ دەبن و، گەلیش عیززەىت خۆى لە دەست دەداو، ئەمیش یاخى تر دەبێ 

 دەبن و لە ئەنجامیشدا هەردووالشیان تیا دەچن..!  و، ئەوانیش ڕیسواتر

 دروستکردنى ئاسمان و زەمین لە بەدیهێنانى مەردم دژواترە:



دواى داستانەکەى موساو فیرعەون، دەگەڕێتەوە سەر ئەوانەى کە نکووڵیى و ئینکاریى زیندووبوونەوەیان دەکرد، تا 

27]هەندێ بەڵگەى تریان بۆ بێنێتەوە: 
خەڵکینە! ئایا دروستکردنەوەو زیندووکردنەوەى ئێوە دواى  [ژژ ڑ ڑکک ک    

مەرگ سەخرتو گرانرتە، یا بەدیهێناىن ئەم ئاسامنە کە خواى گەورە بیناى کردووە؟ لە کاتێکا ئێوەى لە ئاوێکى بێزراو و 

واتە: دروستکردىن الوازو بێ دەستەاڵت بەدیهێناوە، ئاسامنیىش زۆر بە قاییم و مەحکەم بە الى سەرووتانەوە ڕاگرتووە، 

. 43/57[لخلق السموات واألرض أكرب من خلق الناس..]ئاسامنەکان گرنگرتە لە زیندووکردنەوەى ئێوە، وەک دەفەرموێ: 

[28
بەرزى کردۆتەوەو پەیوەستى کردووە بە یەکەوەو جۆىش داون و بە توندو تۆڵ بەستووىن بە  [گ گگ   

29]یەکەوەو، بێ عەیب و نەنگ رێکى خستوون 
و شەوەکەى تاریک کردووە، رۆژەکەىش ڕووناک  [ڳ ڳ ڳڳ    

33]دەرهێنا، واتە: شەوو رۆژتان بە دواى یەکدا بۆ دێنێ 
دواى ئاسامنیش زەوى بە شێوەیەکى  [ڱڱڱں

رێکوپێک بە)تلدان(ەوە ڕێکخست و ڕاخست. واتە: دواى هەزاران هەزار ساڵ، یا سەدان ملیۆن ساڵ کە بەسەر زەوییدا 
تێ پەڕیى و بە کەڵکى ژیان نە دەهات، ئەوسا خواى گەورە زەویى ڕاخست و واى لێکرد کە گیاندارى لەسەر بژى، ئەم 

ت کە زەویى بەر لە دروستکردىن ئاسامن بەدى هێرنا بێت، بەاڵم ئامادەبووىن بۆ ژیان، دواى دروست ئایەتە وا دەگەیەنێ
تێبینی: ناوەندى کوردستان بۆ ئیعجازى زانستى لەقورئان و سوننەتدا دەڵێن: لە ئاماژەى ئیعجازى ئەم ئایەتانە  کردىن ئاسامن بووە.

31] زەوى بووە کە زانستى ئەمڕۆش ئەمە دەڵێت.دەردەکەوێت کە دروستبووىن ئاسامن پێش ڕێکخستنى 
ئاوو  [ڻ ڻڻڻ

32]لەوەڕى لێ دەرهێناو چەندین کانیى و ئاوو ڕووبارى لێ هەڵقواڵندووەو گژوگیاو لەوەڕى لێ سەوز کردووە 
ۀ 

ێوە کێوەکانیش زۆر بە تۆکمەیى چەسپاندو لەنگەرى گرتن و بوون بە مێخ بۆ دامرکاندىن زەویى و چەسپاندىن، تا ئ [ہ  

33]بەسەر پشتییەوە بژین 
تا خۆتان و، مااڵت و ئاژەڵەکانتان بەهرەى لێ وەرگرن، تا ئەوکاتەى کۆتایى  [ہہ ھ

 جیهان دێت.

 هەر خوا کاتى هاتنى رۆژى قیامەت دەزانێ:

[34
پێشهات کە بەڕاستى ڕووداوێکى زۆر گەورەو  -رۆژى قیامەت  -ئینجا کاتێ ڕووداوە گەورەکە [ھ ھ   ے ے    

35]. 54/46 [والساعة أدهى وأمر]بێ وێنەیە، وەک دەفەرموێ: 
ئەوە ڕۆژێکە ئادەمیى کردەوەى  [ۓڭڭڭ ڭ

36]. 89/23 [ذكرىيومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له ال]خۆى دێتەوە یاد، بەاڵم چ کەڵکێکى دەبێ، وەک دەفەرموێ: 
   

و دۆزەخ نیشان دەدرێت بۆ ئەوەى ئەیبینێ، واتە: بەچاوى سەر هەموو کەسێک دۆزەخ دەبینێ، جا  [ۇۆ ۆ  ۈ

37]ئەو حەلە ئادەمى دەبێتە دوو بەش: 
38]جا ئەوەى خوانەناس و یاخیبووبێ و سنوورى بەزاندبێ  [ٴۇ ۋ ۋ    

ۅ  ۉ     

39]سەر ئەو دونیادا و ژیاىن ئەم دونیایەى هەڵبژاردبێ بە [ۉ
ئەوە بێ گومان دۆزەخ جێگەى  [ې ېې ى    

43]مانەوەیەىت 
وئۇئ ]بەاڵم ئەوکەسەى لە گەورەیى و دەسەاڵىت پەروەردگارى خۆى ترسابێت  [ائائ ەئەئوئ    

41]و جڵەوى نەفىس لە هەواو ئارەزوو گرتبێتەوە  [ۇئ ۆئ
جا ئەوە بێگومان بەهەشتە جێى مانەوەو  [ۈئۈئېئېئ



42]حەوانەوەى 
43]لە بابەت رۆژى قیامەتەوە: لێت دەپرسن کە چ کاتێ ڕوو دەدا؟  [ىئ ىئ ىئ ی ی    

ی جئ حئ      

جا تۆ چیتە لە باسکردىن ئەو رۆژە؟ واتە: تۆ هیچى لێ نازانیت، ئیرت ئەوانە بۆ ئەوەندە تەنگاوت دەکەن.؟ خاتوو  [مئ 

فيم أنت من ]رىس: قیامەت کەى دێ.؟ تا ئایەىت: دەڵێ: پەیامبەر پەیتا پەیتا لێیان دەپ -خواى لێ ڕازى بێ–)عائیشە( 

44]هات. )ئینب جریر، حاکم( ئەوەیان گێڕاوەتەوە.  [ذكراها
سەرەنجام و کۆتایى دونیا تەنها الى  [يئ  جب حب     

مب ىب  45]. 7/187 [قل إمنا علمها عند الله]پەروەردگارتە، واتە: هەر خواوەندت کاتەکەى دەزانێ، وەک دەفەرموێ: 

ئەرکى تۆ تەنها بێدارکردنەوەو ترساندىن ئەوانەیە لەو رۆژە دەترسن و خۆیاىن بۆ ئامادە دەکەن، ئیرت  [يب  جت حت

کاتێ کە )جربیل( لە کاىت هاتنى رۆژى قیامەت لێی  sدیاریکردىن کاتەکەى بە تۆى نەسپاردووە، بۆیە پێغەمبەریش 

)صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب سؤال جربيل النبي، عن اإلميان، دەپرىس، دەفەرموێ: ))ماَ الَْمْسُؤُل َعْنهاَ ِبأَْعلََم ِمَن الَسائِِل(( 

منى لێپررساو لە تۆى پرسیارکار زاناتر نیم. جا کەوابوو تۆ  . واتە:( 34 ، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب معرفة اإلميان، حديث:  53 حديث: 

ئەو رۆژە کە ئەوانە  [متىت يت 46]کارەکەى خۆت ئەنجام بدەو خۆت بە شتێکەوە سەرگەرم مەکە کارى تۆ نەبێت. 

وا دەزانن لە دونیادا تەنها ئێوارەیەک یا چێشتنگایەک ماونەتەوە، واتە: لەبەر  [جثمثىث يثحجمج]قیامەت دەبینن 

ى و سەختیى و گراىن ئەو رۆژەیە، ماوەى ژیاىن دونیایان بەالوە زۆر کەم دەبێ، چەندین بەڵگەش بۆ ڕاستیى و درێژی
حەقیقەىت ئەم زیندوبوونەوەیە هەیە، جا بۆ منوونە: بەسەرهاتەکەى )عوزەیر(و خەوە درێژەکەى یاراىن ئەشکەوتەکە، کە 

 لێرەین، یان کەمرت لە رۆژێک!! پاش زیندووبوونەوەو بێدار بوونەوە وتیان: یان رۆژێکە

 

 تەفسیرى سوورەتى )نازیعات( تەواو بوو

 لەگەڵ سوپاسى زۆردا بۆ خواى کارزان.

 

 

 

 

 

 سوورەتى )عەبەس(ـەیە. -74 

 ( ئایەتە.04مەککەییەو )

 بەناوى خواى دەهندەى دلۆڤان



ئەم سوورەىت )عەبەس(ـە باىس بیروباوەڕە بناغەییەکان دەکات، هەر وەک باىس دەسەاڵت و توانایى خواى گەورە وەبیر  

 دێنێتەوە لە دیاردەى دروستکردىن ئادەمیى و ڕووەک و، خۆراک و.. هتد، لەگەڵ قورسیى و سەختیى رۆژى دوایى.

 پێغەمبەر لە هاتنى بێچاوەکە گرژ بوو، 

 رد:خواش گلەیى لێک
( دەست پێدەکات، ئەوکاتە کە هاتە الى خوا  لێى رازى بێلە سەرەتاوە بە داستانەکەى )عەبدوڵاڵى کوڕى ئوم مەکتووم، 

و داواى لێکرد کە پرت لە ئایینى پیرۆزى ئیسالم شارەزاى بکات، لەو دەمەدا ئەویش لەگەڵ سەراىن قورەیشدا  sپەیامبەر 

دانیشتنی هەبوو، زۆریش دڵخۆش بوو بە دانیشتنەکە لە گەڵیاندا، بەو مەبەستە بەشکو بتوانێ تینیان تێ بکاو وردە وردە 
پەیتا پەیتا قسەکاىن پێ دەبڕیى و دەیوت: شارەزام بکە لە ئیسالم،  بەرەو ئیسالم بیانهێنێ، جا لەو حەلەدا )عەبدوڵاڵ(ش

بە ناچارى ڕووى لێگرژ کردو لێى بێتاقەت بوو! ئیرت خواى گەورەش سوورەىت )عبس(ـەى ناردە خوارێ، وەک  sپەیامبەر 

تفسري القرآن عن رسول الله،  باب ومن )سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب ئیاممى )ترمیزیى( لە عائشەوە ڕیوایەىت کردووە. 

، وقال هذا حديث غريب، و قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخني، وصحح األلباين  3337 سورة عبس، حديث: 

قتل اإلنسان ]دەدوێ:  پاشان لە نکووڵیى و، ملمالنێی مرۆڤ لەگەڵ دەسەاڵىت پەروەردگاردا  (.3331يف سنن الرتمذي برقم: 

. دیسانەوە شتێک لە دەسەاڵىت خوا دەخاتە ڕوو، کە لەم بوونەوەرەدا چۆن رێگەى ژیاىن بۆ [ماأكفره.. ثم السبيل يرسه

، کورتە باسێکى سامناکیى [فلينظر اإلنسان إىل طعامه.. وزيتونا ونخال.. متاعا لكم وألنعامكم]ئادەمى ئاسان کردووە.. 

فإذا جاءت ]ن دێنێتە پێش چاو، تا بەڵکو مرۆڤەکان پێش هاتنى ئەو رۆژە وشیارو بە ئاگا ببنەوە.. رۆژى دوایى و پەساڵ 

 . وە بەم شێوەیەش دەست پێدەکا:[الصاخة.. أولئك هم الكفرة الفجرة

   *   ٱ      ٻ                            ٻ] 

1
 *ٱ   ٻ      

2
ڕوویگرژ کردو، ڕوویسوڕاند لەوە کە ئیامندارە  sپەیامبەر  [ٻ  ٻ   پ  

پاش ئەوە هەرکات بە عەبدوڵاڵ گەیشتبا دەیفەرموو: ))َمرَْحباً مِبَْن َعاتََبِنـي ِفيِْه  sنابیناکە هاتە الى. بەڵێ.. ئیرت پەیامبەر 

 )) أنه كان بعد نزول سورة عبس يقوم لسيدنا  sوى عن النبـي قال الشيخ محمد الربزنجي: مل أجد فيام بني يدي من املصادر إسنادا موصوال ملن ر )َرِّبي

، وهو sالنبـي ابن أم مكتوم، ويقول له مرحبا مبن عاتبني فيه رِّب، سوى ما أخرجه أبو يعىل يف مسنده عن أنس ريض الله عنه قال جاء ابن أم مكتوم إىل 

(. ق  .، ورجاله ثقات(3123/ح رقم5/431بعد ذلك يكرمه. مسند أِّب يعىل  sال: فكان النبـي يكليم أِّب بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل الله: }َعبََس َوتََوىلَّ

3]واتە: مەرحەبا لەو کەسەى پەروەردگارم لەسەر ئەو گلەیى لێکردم، وە یا خوا هەر بەخۆشیى و شادى بژیى. 
پ پ     

گوناح و تاوان، بۆیە ئەوەندە  جا تۆ چوزانیت بەڵکو ئەو بییەوێ زیاتر دڵ و دەرووىن خۆى پاک بکاتەوە لە [ڀ ڀ

4]سوورەو حەز دەکات کە زیاتر شارەزا ببێ 
یاخود ئامۆژگارى وەربگرێ بەو وتانە لە تۆى دەبیسێ،  [ڀٺٺٺ

  ٿ ٿٿ 5]ئەوجا ئەو ئامۆژگاریە سوودى پێبگەیەنێت 
6

کەچى ئەو کەسەى کە گوێى لە ئامۆژگارى نیەو،  [ٹٹٹ   

7]خۆى بێ نیاز نیشان دەدات، تۆ ڕوو لەو دەکەیت و گوێ بۆ قسەکاىن دەگریت.! 
وە تۆ هیچت لەسەر  [ڤ ڤڤ ڤ     

بەاڵم ئەوەى بە پەلە  [ڦ ڦڦڄ 8]نیە ئەو خۆى پاک نەکاتەوەو بڕوا نەهێنێت، چونکە ئەرکى تۆ تەنها راگەیاندنە 



9]و دەیەوێت شارەزای دین ببێت  هاتۆتە الت
13]و لە هەمانکاتیشدا لە خوا دەترسێت  [ڄڄ

تۆ خۆت  [ڃ ڃ ڃ    

11]خافڵ و سەرگەرم دەکەیت لێیی و گوێی نادەیتێ! 
نەخێر، جارێکى تر وانەکەیت، وە بەراستى ئەو  [چ چ چ   

یادخستنەوەو ئامۆژگاریین بۆ هەموو مرۆڤەکان بە گشتیى، کەوابوو دەبێ  -هەموویان-ئایەتانەش لەم سوورەتەدان 

عىل هذا الوجه جائز،  [كال]ڕاڤەکاراىن قورئان دەڵێن: )والوقوف عىل  تێبینى:هەموان بێ جیاوازیى سوودى لێوەرگرن. 

عىل معنى: َحقاًّ(. واتە: وەستان بە تەنها لەسەر وشەى )کال( درووستە، ئەوکات  [كال]ثم  [تلهى]أن تقف عىل  ويجوز

12]بەواتاى: )بەراستى( دێت. 
جا ئەوەى ویستى ئامۆژگارى لێ وەردەگرێت، واتە: هیچ رێگرییەک لە بەردەم  [ڇ  ڇڇ   

13]ئادەمییدا بۆ ئەوە نیە، مەگەر خۆى هەڵە بکات 
ئەو ئایەتانە لە چەندین الپەڕەى پیرۆزدا هەڵگیراون، لە  [ڍ  ڌ  ڌ   

14])لەوحوملەحفوز(دا 
15]بەرزو بڵوندو پاک و خاوێنن  [ڎ ڈ   

بە دەستى فریشتەى باڵێۆزو نوێنەرى  [ژ  ژ   

16]شارەزا گەیەنراون 
لە  -کە پەیامبەران دەیکەن –بەڕێزو پلە بەرزو فەرمانبەردارن، واتە: ئەو ئامۆژگارییانە  [ڑ ک   

نامەیەکى بەرزى، بڵوندى، پاک لە هەر ناتەواوییەک، وە لە دەست ئەو فریشتانەوە وەرى دەگرن کە وەحیى و رسوش 

فرِة دەربارەى قورئان خوێندنەکان دەفەرموێ: ))الًّ  sدێنن بۆالیان، بۆیە پەیامبەر  ذي يَْقرأُ الُقرْآَن َوهَو َماِهٌر ِبِه مَع السَّ

فلَُه أجراِن((. واتە: ئەو کەسەى  -قاَل هشاٌم: َوهَو شديٌد علَيِه. قاَل ُشعبُة: َوهَو علَيِه شاقٌّ  -الِكراَِم الرَبََرِة ، والّذي يقرُؤُه 
ودەمى فریشتە بەرێزو گوێڕاڵەکانن، وە ئەوەى قورئان دەخوێنێ و بە کارامەیی و لێهاتوویی دەیخوێنێتەوە، ئەوە ها

قورئان دەخوێنێ و ناتوانێ وەکو پێویست بیخوێنێـتەوەو لەسەرى قورس و گران بێت، ئەوە دوو ئەجرو پاداشتى بۆ هەیە 
، وقال: َهَذا  2936 ، حديث: سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ما جاء يف فضل قارئ القرآنالى خودا. 

 .2934َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح، وقال األرنأووط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني، وصححه األلباين يف سنن الرتمذي، برقم: 

 ئەو ئینسانە بە کوشت چێ، وا باوەڕ

 بە زیندووبوونەوە ناکا: 
ارەى زیندوبوونەوەو هەڵسانەوە لە گۆڕ، بۆیە خواى کارجوان دەچێ بە گژ ئەوانەدا کە حاشاو نکووڵى دەکەن دەرب

17]دەفەرموێ: 
ئادەمزاد بە کوشتچێت چەندە ناسوپاس و سپڵەیە، پاش ئەو هەموو نازو نیعمەت و  [ک   ک   گ   گ

18]بەهرانە کە خواى گەورە پێیداویت، کەچى هێشتا چەلەحانێ و ملمالنێ دەکەیت 
بۆ بیر ناکاتەوە،  [گ  ڳ  ڳ ڳ  

19]بزانێ خوا لەچى دروستی کردووە.؟! 
لە دڵۆپە ئاوێکى قوڵپدەر  دروستیکردووە، جا ئەندازەى  [ڱ ڱ ڱ ڱ

گرتووەو بە چەند قۆناغێکا تێیپەڕاندوو و رێکیخست، بەڵێ لە منداڵداندا دڵۆپە ئاوێک بوو، جا بوو بە خوێنێکى وەستاوى 

23]یە پارچە جوراوێک و ئەندازە گیرییەکى وردى کردوو هێنایە دونیاوە. هەڵوارساوى شێوە زەروو، ئەوسا کردی
ں  ڻ     

وەک )ئینب عەباس( دەڵێ: ئەگەرچى « تا لە سکى دایکى بێتە دەرەوە»لەوەودوا ڕێگەى بۆ خۆش و ئاسان کرد  [ڻ

وایە، واتە: سەر پشکى  [كفوراً  إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما]وەک ئایەىت:  [ثم السبيل يرسه])موجاهید( دەڵێ: ئەم 



21]هەردوو ڕێگاکەى کرد. 
لەبەر ڕێزلێنان و لەبەر »پاشان دەیمرێنێت و، بە فەرماىن خۆى لە گۆڕى دەنێت  [ڻ ۀ ۀ    

22]« ئەوە کە دڕندەو شتی وا نەیخوات..
ھ ھ   23]زیندووى دەکاتەوە  -دواى مردىن -پاشان کاتێک بییەوێ  [ہ  ہ  ہ   ھ    

24]. هێشتا ئەوەى خوا فەرماىن پێکردووە زۆربەى ئادەمزاد جێبەجێى نەکردووە! نا. [ےےۓ
دەبا  [ڭ  ڭڭ  ڭ   

ئادەمزاد سەیرێکى خواردنەکەى خۆى بکاو سەرنجى بداو، بزانێ خواى گەورە چۆىن بۆ دەرهێناوە لە زەویەکى ڕەق و 

25]تەق؟ 
26]ۆتە خوارەوە بە چ ڕژاندنێک بێگومان ئێمە لە هەورەوە بارانێکامن بۆ ڕژاند [ۇ ۆ ۆ ۈ    

ٴۇۋ ۋ    

لەوەودوا زەویامن لەت لەت و قاژ قاژ کردووە، بە چ لە تکردنێک، واتە: درزمان تێکردو، قڵیشامنان تا گیاو ڕووەکە  [ۅ

27]ناسکەکان بە ئاساىن بێنە دەرێ 
28]جا ڕواندمان لە ناویدا جۆرەها دانەوێڵە  [ۉۉ ې

و جۆرەها ترێ و،  [ېې

29]جۆرەها وێنجەو سەوزەوات 
و دارە زەیتوون و دارە خورماش، واتە: زەیت و هەموو جۆرە خورمایەکامن  [ىائ

33]لێ بەرهەم هێنا 
31]وە چەندین باخاىت گەورەو چڕو پڕ  [ەئەئ 

وە میوەى جۆراو جۆروو گژو گیا.  [وئۇئ

 [وفاكهة وأبا])عبس..(ـەى دەخوێندەوە تا گەیشتە  )ئینب کەسیر( دەڵێ: رۆژێ )عومەرى کوڕى خەتتاب( سوورەىت

چیە، بەاڵم ئاخۆ )أب( چى بێ؟ پاشان هەر خۆى وىت: ئەى کوڕى خەتاب! جا ئەو زۆر لە  [فاكهة]ئەوجا وىت: دەزانم 

32]خۆکردنەى بۆ چییە کە تۆ نەزانیت چیە؟! 
ئەوانەمان هەموو سەوزکردو ڕواند، بە کەڵک بۆ خۆتان و  [ۆئۆئ  ۈئ

تان، ئیرت حەقوایە ئینسان کوێرانە بەسەر ئەو هەموو شتانەدا نەڕواو، بیکاتە بەڵگەو نیشانەى زیندووبوونەوە لە مااڵتەکە
 گۆڕدا..!

 قیامەت هات برا لە برا ڕا دەکات:

[33
ئینجا کاتێ رشیخەکە هات، واتە: ڕۆژى قیامەت بەرپا بووو ئەو رشیخەیەش ئەوەندە قورسە گوێ  [ېئېئېئ  

34]کەڕو کپدەکاتەوە 
 ىئىئ ی یی    

35
جئحئ       

36
لەو ڕۆژەدا برا لە براى خۆى، وە لە دایک و باوکیى و لە  [ىئ يئ 

37]ژنیى و، لە کوڕەکاىن ڕا دەکا 
چونکە هەر کەسێک لێیان سەرگەرمى کارو کێشەى خۆیەتیى و  [حبخبمبىبيب جت   

هەریەکەیان دەڵێ ))..نَْفِِس، نَْفِِس..(( واتە:  -ساڵوى خوایان لێ بێ –ناى پەردەژێتە سەر ئەوى تر، تەنانەت پەیامبەرانیش 

، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب أدىن  3198 )صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول الله: واتخذ الله إبراهيم خليال، حديث: خۆم، خۆم. 

 ەتە هاتووە: کە تەنانەت عیساى کوڕى مەریەمیشلە بارەى تکاو شەفاعەتیشەوە ئەم ڕیوای (. 313 أهل الجنة منزلة فيها، حديث: 
دەڵێ: تەنها بۆ خۆم هاناو هاوار دەبەم و دەالڵێمەوە، دایکیشم کە منى لێبووە، ناتوانم تکاى بۆ بکەم! )عائیشە(ى دایکى 

 -لە ڕۆژى قیامەتا –واتە: ئێوە فەرمووى: ))يُْحرَشُ النَّاُس يَوَم الِقياَمِة ُحفاًة ُعراًة ُغراًْل..((.  sئیامنداران دەڵێ: پەیامبەر 

هەموو کۆ دەکرێنەوەو حەرش دەکرێن، بێ هیچ پێاڵوو کااڵیەک، وە بە پیادەو، بە خەتەنە نەکراوەیى، هەر وەک ئەو 
رۆژە کە لە دایکبوون. عائیشە وىت: ئەى پەیامبەر! جا وا دەبێت کە سەیرى )عەورەت(ى یەکرت بکەین؟! ئەویش فەرمووى: 

واتە: ئەى عائیشە کار زۆر لەوە گەورەو ترسێنەر ترە تا هەندێک  األْمُر أَشدُّ ِمن أْن َيْنظَُر بَْعُضُهْم إىل بَْعٍض((.))..يا عائَِشُة 
، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،    6171 )صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب: كيف الحرش، حديث:  سەیری هەندێکى دی بکەن.



38] ( 5213 وبيان الحرش يوم القيامة، حديث:  باب فناء الدنيا
لەو ڕۆژەدا ڕوخسار گەلێک دەدرەوشێتەوە، واتە:  [ختمتىت  

ئادەمزاد دەبنە دوو بەشەوە: هەیانە دەم و چاوو ڕوخسارێکى گەش و جوان و ڕۆشن و هەردەم لە خۆشیدان، چونکە 

39]بەرهەمى کارە چاکەکانیان هاتۆتەوە ڕێیان 
پێدەکەنن و، موژدە بەخشن و شادومانن  [جثمث

[43
ڕوخسارانێکیش لەو ڕۆژەدا تۆزیان بە سەرەوەیە، خەفەت بارو گرژو تاڵ و تۆزاویین، تەپ و تۆز  [يثحجمججح

41]دایگرتوون، ڕۆشناییان تیا نەماوە 
دێزیى و ڕەشیى و زەلیىل دایاندەپۆشێ و ڕوویان ڕەش بووە، لە  [جخحخ

، ينظر  1944 )تفسري مجاهد، سورة املطففني، حديث: دُّ كَرُْب َذلَِك الَيْوَم، َحَتى يُلِْجَم الكَاِفَر الَعرَُق..(( فەرموودەیەکدا هاتووە: ))يَْشتَ 

(، فقد رواه عبد الرحمن بن الحسن القايض، راوي تفسري مجاهد، فيه بنفس السند، وقد وقع يف تفسري مجاهد هذا جملة من 711تفسري مجاهد )ص 

 3(، وعزاه للبيهقي يف البعث، وحسن إسناده(394/ 11، )«فتح الباري»عن مجاهد، وهذا منها. واألثر ذكره أيضا الحافظ ابن حجر يف األحاديث ليست 

42]کافرەکان ئارەق دایاندەپۆشێ تا ئاستى دەمیان لە نێو قوڕدا دەچەقێن  -لەبەر گەرماى ئەو رۆژە  -واتە: 
جسحسخس 

گوناهکارەکاىن دونیان، وا ئێستایش  ئەوقەى ئەو جۆرە سزایە  ە سنوور دەرچووئا ئەوانە بێ بڕواو خوانەناس و ل [مس

 دەبن.

 

 

 

 کـۆتایـى تەفسیـرى سـوورەتى )عـەبـەس(ـە هـات لـەگەڵ سوپاس و پێزانینى زۆرم بۆ پەروەردگار.

 

 

 

 
 
 

 سوورەتى )تەکویر(ـە. -78

 ( ئایەتە.47مەککەیییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە دوو شتى زۆر گرنگ باس دەکات: )نیگاو رسوش، بەرنامەو پەیام( کە بەراستى هەردووکیان بەشێکى بە  
بەهاو بایەخدارن لە ئیامن و باوەڕدا، بۆ یەکەمجار باىس قیامەت دەکا، ئەو ئاڵوگۆڕو تەقینەوە گەورەیە کە لە بوونەوەردا 

، زەریاو دەریاکان، زەویى، ئاسامن، ئاژەڵ و مەڕومااڵت، گیانلەبەرە ڕوو دەدات: خۆرو، ئەستێرەکان، چیاو کێوەکان
کەژییەکان، هەر وەک هەموو ئادەمیى و بوونەوەر زۆر بەتوندى دادەچڵەکێنێ و دەیانخاتە لەرزە. پاشانیش بنەماو 



بۆ دەهات،  کاتێ نیگاى sحەقیقەىت رسوش و، ئەو بارو حاڵەتە سەختەیە کە هەمووجار پەیامبەرى خواى لەسەر بوو 

دەخاتە ڕوو، کۆتاییىش دێت بە باسکردىن بێهوودەیى و پووچەڵکردنەوەى دوو دڵیى و، بەد گوماىن هاوبەش پەیداکەرەکان 

 .[فأين تذهبون.. وما تشاءون إال أن يشاء الله رب العاملني]دەربارەى قورئان: 

 کە قیامەت دێ، هەمووکەس دەزانێ
 چى لەگەڵ خۆى بردووە: 

 * ٱٻٻ]
1

کاتێ خۆر پێچرایەوەو تاریک بوو، واتە: ڕووناکى نەماو، لە شوێنى خۆى  [ٱٻٻ    

راِن يَوَم الِقياَمِة((.  ْمُس والَقَمُر ُمَكوَّ صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، ترازا، وەک ئیاممى )بوخارى( ئەم فەرموودەیە دێنێ: ))الشَّ

واتە: ئەم خۆرو مانگەى ئێستایە هەردوو لە رۆژى بەرێدا تاریک دەبن و  . 3343 باب صفة الشمس والقمر بحسبان، حديث: 

2]دەپێچرێنەوە. 
وە دەمێک ئەستێرەکان هەڵوەرین و، لە جێگەى خۆیاندا ترازان و کەوتنە خوارێ  [ٻپپ   

[3
4]و دەمێک کێوەکان خرانە بزووتن و لەرزەو، بوونە گەردو نیشتنە ئاسامن  [پ ڀڀ

ئەو  [ڀٺٺ    

رتە ئاوسەکان بەرەڵاڵ کران و پشتگوێ خران و لێیان نەپررسایەوە، یان کاتێ هەورەکان لە باران بارین خران حەلەى وش

[5
و کاتێ گیانلەبەراىن کێویى کۆ کرانەوە، پاش ئەوە کە لە ترىس یەکرت نەیان دەوێرا بە یەکەوە بژین،  [ٺٿٿ

وما من دابة يف ]ەو دوژمنایەتیان نامێنێ، ئایەىت: چونکە ئەو رۆژە ئەوەندە سەختە ئەوانیش خۆیان لە بیر دەچێتەو 

. ئەو ڕاستیە 6/38 [األرض والطائر يطري بحناحيه إال أمم أمثالكم، ما فرطنا يف الكتاب من يشء ثم إيل ربهم يحرشون

6]دەگەیەنێت. 
و کاتێ دەریاکان تەقێرنانەوەو گڕ دران لە ئاگرو هەڵگیرسان و هەموو بوونە یەکپارچە  [ٿٹ ٹ   

ئاگر، دەشگونجێت زەویى لەت لەت ببێ و هەرچى ئاگر لە ناویایەىت دەرکەوێ و، هەرچى ئاوى دەریاکان هەیە، ببێتە 

هەڵم و گڕى تێ بەربێ و بچێ بە حەوادا، وەک دەیان جار کێوەکان بە هۆى زەمین لەرزەو تەقینەوەوە لەت و پەت 
، أو معتمٌر، أو َغاٍز يف َسِبيِل اللِه، فإنَّ تَْحَت الَبْحِر نَاًرا، بوون، لە )سوونەىن ئەبوداود(یشدا هاتووە: ))ال يَركَُب  البحَر إالّ حاجٌّ

قال األرنأووط: إسناده ضعيف جداً لجهالة برش أِّب   ،2143 )سنن أِّب داود، كتاب الجهاد، باب يف ركوب البحر يف الغزو، حديث: وتَْحَت الّناِر بَْحرًا(( 

 (.3838، وضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح، برقم: «تاريخه الكبري»اختالف يف إسناده، وقد ضعف هذا الحديث البخاري يف  عبد الله وبشري بن مسلم عىل
واتە: لەبەر ترسناکیى و سامناکى زەریاکان هەقە جگە لە حاجیى و عومرەکارى )ماڵى خوا(و، موجاهیدى ڕێگەى خوا، 

7]ژێرى دەریاکان ئاگرە، وە ژێر ئاگرەکەیش دەریایە!.  هیچ کەسێکى تر بە دەریاکاندا نەچێت، چونکە
 [ٹڤ ڤ     

و کاتێ هەموو گیانەکان جووتکرانەوە لەگەڵ الشەى خۆیاندا، واتە: کرانەوە بە جەستەى خۆیانداو هەمو گەڕانەوە بۆ 

8]. 37/22 [أحرشوا الذين ظلموا و أزواجهم وماكانوا يعبدون]حیساب و لێ پرسینەوە، وەک دەفەرموێ: 
ڤڦ 

9]و کاتێ کیژى زیندە بە چاڵکراو پرسیارى لێکرا  [ڦ
بەهۆى چ تاوانێکەوە کوژرا.؟!. هێشتا لە سەرەتاى  [ڦڄڄ

هاتنى ئیسالمیشەوە کچان لە الیەن ئەوانەوە کە بڕوایان نەهێنابوو هەر زیندە بە چاڵ دەکران، تەنها بە تاواىن ئەوە کە 

: من لە سەردەمى جاهیلییەتدا کچاىن خۆمم زیندە بە چاڵ دەکرد، دەبێ وىت sبۆچى کچن.!! )قەیس( هاتە الى پێغەمبەر 

چ بکەم ئەى پێغەمبەرى خوا! فەرمووى: بچۆ لە باىت هەریەکەیان بەندەیەک ئازاد بکە، وىت: ئاخر من وشرت دارم! 



13]. 3/351فەرمووى: دەبڕۆ لە باىت هەریەکەیان وشرتێک سەر ببڕە. عبدالرزاق:
دەمێک نامەو  [ڄڃڃ

11]ەڕاوەکاىن کردەوەکان وااڵ کران بۆ لێکۆڵینەوەو پاداش و تۆڵە پ
و کاتێ ئاسامن لە جێگەى خۆیدا ترازاو  [ڃ چ چ   

12]داماڵرا، وەک پێستەى مەڕ لە مەڕ دەکرێتەوە، واتە: سەرو خوارى نەما 
کاتێ کە دۆزەخ داگیرسێرناو  [چ ڇ ڇ   

13]کەوتە کڵپە کڵپ 
14]ک خرایەوە لە بەهەشتییەکانەوەو ئامادەکرا بۆیان کاتێ کە بەهەشت نزی [ڇ ڍ ڍ   

ڌ 

کاتێ ئەوانە هەموو ڕوویاندا، ئیرت ئەو دەمە هەموو کەسێک ئەزانێ چى ئامادە کردووە بۆ پاشە ڕۆژى  [ڎ ڎڈ

يوم تجد كل نفس ماعملت من خري محرضا وماعملت من سوء تود لو أن بينها ]خۆى، چاک یان خراپ، وەک ئەفەرمووێ: 

15]. 3/33 [مدا بعيداوبينه أ 
جا سوێند بەو ئەستێرانەى پەنا دەگرن بە ڕۆژداو بەشەودا دەردەکەون، وەک  [ژژڑ   

16])تەبەریى( دەڵێ. 
ئەوانەى گەڕۆکن و لەگەڵ خۆردا دەڕۆن، وە بە ڕۆژدا خۆیان دەشارنەوە لە ڕووناکى  [ک  ک    

17]ئەمیش جۆرە دەسەاڵتێکى ترى خوا نیشان دەدات. خۆردا، وەک ئاسک لە جێگاى پەناگاى خۆیدا، خۆى دەشارێتەوە، 
   

18]وە سوێند بە شەو کاتێ کە پشت هەڵدەکاو تاریک دەبێ تا تەواوى بوونەوەر دادەپۆشێ  [ک گ گ
گ ڳ    

19]سوێند بە سپێدەى بەرەبەیان کاتێ ڕووناکى خۆى دەردەخات و جیهان بە دەم هەموو شتێکەوە پێدەکەنێ  [ڳ
ڳ    

سوێند بەوانە هەموو، بێگومان ئەم قورئانە قسەو وتەى نێرراوێکى بەڕێزە کە فریشتەى نیگاو رسوشە. واتە:  [ڱ ڱ ڱ

23]فەرموودەى خوایە بەهۆى جربیلەوە نێردراوە 
خاوەىن هێزو مەکانەتە، الى عەرىش )خوا(ش  [ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ    

21]. 6+53/5 [مرة فاستوى علمه شديد القوى، ذو]زۆر بەڕێزو پایە بەرزە، وەک دەفەرمووێ: 
لەوێش )لە  [ۀ   ہ  ہ     

22]ئاسامندا( فەرمانڕەواو قسە بیرساوە، ئەمین و دەست پاکە لەو رسوشەدا دەیهێنێ، هیچ خیانەىت تێدا ناکا 
ہ     

شێت و لێوە نیە، وەک ئێوە دژى پڕوپااڵنتە دەکەن. واتە: )جربیل(و  sیارو هاوڕێکەتان موحەممەد  [ھھ

23]( هەردوو خاوەن ڕێزن لە دونیاو لە قیامەتدا )موحەممەد
فریشتەى  sو بێگومان موحەممەد  [ھ ےے ۓ

رسوش )واتە: جربیل(ـى بینیوە لەسەر شێوەى خۆى لە ئاسۆى ڕوون و منایاندا، واتە: لەو جێگایە خۆر هەڵدێت، وەک 

ا دووجار جربیىل دیتووە، ئەمە لە ماوەى تەمەنید s. بەڵێ پەیامبەر 53/7 [..وهو باألفق االعىل]دەفەرمووێ: 

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى ]جارێکیانەو، ئەوى دیکەیش لە سوورەىت )نەجم(دا هاتووە: وەک دەفەرموێ: 

24 ]. 16+15+14+53/13 [عندها جنة املأوى إذ يغىش السدرة ما يغىش
و ئەو )پەیامبەرە( لەسەر  [ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ    

25]گەیاندىن وەحی چکووس نیە، واتە: کۆتایى و بەخیىل ناکا لە گەیاندنەکەیدا، وە زۆر بەڕێک و پێکى دەیگەیەنێت 
ۆ     

26]ئەو قورئانەش قسەو گوفتارى شەیتاىن نەفرەتکراو نیە، وەک ئێوە پێتان وایە!  [ۆ ۈ ۈ ٴۇ
جا ئیرت ئێوە  [ۋ ۅ

کەى رێگەیە گرتوتانە بەر، دەربارەى قورئان؟ جارێک پێی دەڵێن: جادووە، جارێک  بۆ کوێ دەچن..؟! ئەوە



27]دەڵێن:هۆنراوەو شیعرە! 
بەڕاستى ئەو تەنها ئامۆژگارییەکە بۆ جیهانەکاىن ئادەمیى و پەرى، وە  [ۉ ۉېېې   

28]لەوانە نیە ئێوە دەیڵێن 
است ئیستیقامەى ببێ، یاداوەرییە بۆ ئەو کەسەتان بیەوێ لەسەر رێى ڕ  [ى ىائائ ەئ   

29]واتە: قورئان تەنها کەڵکى بۆ ئەو جۆرە کەسانە دەبێت 
وە ئێوە ئارەزووى  [وئوئ ۇئۇئۆئۆئۈئۈئ    

ئیستیقامە ناکەن، مەگەر خواى خاوەىن جیهانەکان ئارەزووى بکات، جا کەوابوو داواى یارمەىت هەر لەو بکەن و، خۆشتاىن 
 بێ و رێنامییتان بکا، ئەگینە خوا بە زۆر هیچ کەسێک ناهێنێتە ژێر بار. بە تەواوى بۆ ڕێک بخەن، تا خوایش پشتیوانتان

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )تەکویر(،
 زۆر سوپاس بۆ خواى بااڵ دەست.

 

 

 

 سوورەى )ئینفیطار(ـە. -74

 ( ئایەتە.87مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

سوورەتی )ئینفیتار( وەک سوورەىت )تەکویر(، باىس تەقینەوەو تێکچووىن سیستمى بوونەوەرو، هاتنى رۆژى قیامەت  
دەکا، جا لە سەرەتاوە چەند دیمەنێکى بوونەوەر باسدەکات: وەک لەتبوون و بچڕاىن ئاسامنەکان لە یەکرتو، هەڵوەرین و 

دەریاکان و، وەرگێڕانەوەى مردووى گۆڕەکان و پاداش و تۆڵەى  کەوتنە خوارەوەى ئەستێرەکان و، تەقینەوەى زەریاو

. پاشان نکوڵیى و ملمالنێی ئادەمیى بەرامبەر بەو [إذا السامء انفطرت.. علمت نفس ماقدمت وأخرت]مرۆڤەکان: 

صورة يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم.. يف أي ]هەموو نازو نیعمەت و بەهرەیە، خواى بەخشەر پێی بەخشیوە!: 

، دواتر هۆى ئینکاریى و ملمالنێی مرۆڤەکان و، ڕوونکردنەوەى ئەو ڕاستییە کە ئادەمیى هەر چەندە نکوڵى [ماشاء ركبك

. ئەو ڕۆژەش [كال بل تكذبون بالدين.. يعلمون ما تفعلون]بکات، دەستەیەک لە فریشتەکان کاروکردەوەکاىن دەنووسن: 

إن األبرار لفي ]اران و، دەستەى بەدکاران، دەرەنجامى هەردووالیشیان: ئادەمیی دەبێتە دوو دەستەوە: دەستەى چاکک

وما أدراك ]دیمەنێکى زۆر سەخت و گراىن قیامەتیش نیشان دەدا:  [نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين

پێشەوا )ئەحمەد( لە بارەى فەزیلەىت ئەم سوورەتەوە ئەم فەرموودەیەى هێناوە: ))َمن  [مايوم الدين..  واألمر يومئذ لله

اَمُء انَْفطَرَْت  َرْت، و إَِذا السَّ ْمُس كُوي اَمُء انَْشّقْت، وأحِسُب رسَّه أْن يَنظَُر إىل يَوِم القياَمِة كأنَّه رأُي َعنٍي، فلَْيقَرأْ:إَِذا الشَّ ، و إَِذا السَّ
ورَة ُهوٍد((. واتە: ئەوەى پێیخۆشە کە بە چاوى خۆى بڕوانێتە دیمەنێکى ڕۆژى بەرێ، با سوورەىت )تەکویر(و أنَّه قال: س



،  قال  4646 )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر ريض الله عنهام، حديث: )إنفطار(و )ئینشیقاق( بخوێنێ. 

 .الشيخ األرنأووط: إسناده حسن(

 ڤ نابێ خوا لە بیرکاو، قیامەتیش هەر دێ:مرۆ

 * ٱٻٻ]
1

کاتێ ئاسامن )بە فەرماىن خوا( لەت لەت دەبێ و هێزى کێشندەى  [ٱ ٻ ٻ    

2]دەبچڕێ 
و دەمێک ئەستێرەکان بەربوونەوەو پەرش و باڵوبوون و ڕژانە خوارو لە جێگاى خۆیاندا  [ٻپ پ

3]ترازان 
و ساتێکیش دەریاکان تەقێرنانەوەو بەردرانە ناو یەکرتو بوونە یەکپارچە، بەهۆى جموجوڵى  [پ  ڀ ڀ    

4]زەوییەوە شیرین و سوێریان تێکەڵبوون 
کاتێکیش گۆڕەکان هەڵگێڕدرانەوەو، مردووەکان دەرهێرنان  [ڀٺ  ٺ

5]لێیان و هەرچى لەناو سکى زەوییدا بوو فڕێیدایە دەرێ 
وویاندا، ئەوسا هەموو کە ئەوانە ڕ  [ٺ ٿٿٿ  ٿ    

کەسێک دەزانێ چى پێش خۆى خستووە لە چاک و خراپ، دەشزانێ چیىش دواى خۆی خستووە لە سوننەىت )حسنة(و 

6])سيئة(. 
ئەى ئادەمیى! چى تۆى تەفرەو فریو داو بەرامبەر بە پەروەردگارى بەخشندەت  [ٹٹ ٹڤ  ڤ  ڤ    

7]ا؟ کافر بوویت لەگەڵ ئەو هەموو نیعمەت و بەخششانەد
ئەوەى دروستیکردیت لە نەبوون،  [ڦ ڦ  ڦڦ      

ئینجا بە شێوەیەکى زۆر جوان ئەندامەکاىن رێکخستیت، قەدو بەژن و بااڵو ئەندامى شیاوو گونجاوى پێ بەخشیت، جا 

8]ڕێک و پێکى کردیت، واتە: قەدو قامەت و بااڵ لە جوانرتین شێوەى پێبەخشیت 
لە هەر شێوەو  [ڄ  ڄ  ڄ ڃڃڃ

9]دیمەنێکدا خۆى ویستى یەکى خستیت 
نەخێر، ئێوە تەفرە مەخۆن بەو ڕێزو حورمەتەى من  [چ چ چ  چ     

بەرامبەرتان و الڕێ مەبن، جا دەبوو سوپاسگوزار بن، کەچى هێشتا بڕواشتان بە رۆژى پاداشت و تۆڵە نیەو ئینکارى 

 دەکەن.

 فریشتە گشت کارێکى مرۆڤ تۆمار دەکەن:

[13
دەستەیەک لە فریشتەى چاودێرو پارێزەرتان  -کە ئێوە ئەوەندەش السارو یاخیین-لە کاتێکدا  [ڇڇ ڇ    

11]لەسەر دانراوە، هەرچى بکەن دەینووسن 
12]ڕێزدارانێکى نووسەرن  [ڍ  ڌ   

دەزانن چى دەکەن،  [ڎ ڎ ڈ   

 واتە: بە هەموو کارو کردەوەیەکتان بە ئاگان.

 خراپان:پاداشى چاکان و، تۆڵەى 

[13
14]بەڕاستیى چاکان لە ناو خۆىش بەهەشتدان  [ژ  ژ ڑ  ڑ   

و بێگومان تاوانباران و بەدکارانیش  [ک   ک   ک  گ

15]لە ئاگرى دۆزەخدان 
16]لە رۆژى پاداشتدا دەچنە ناویى و، گەرماى ئەچێژن و دەسوتێن  [گگ  ڳ  

ڳ  ڳ ڱ    

17]نابن، بەڵکو بە هەتا هەتایى لەوێن و قەتیس دەمێنن و، هەرگیز لێنابڕێن و دوور  [ڱ
وە تۆ  [ڱ ں ں ڻ  ڻ   



بەچی ئەزانیت )ئەى ئینسان!( رۆژى پاداشت چیەو چۆنە؟ ئەوەندە گران و سەختە، مەگەر خوا خۆى وێنەییت بۆ باس 

18]بکات 
تۆ چووزانیت رۆژى قیامەت و پاداشت و تۆڵە چیەو چۆنە؟  -بۆ جارێکى تر –دیسان  [ڻ ۀۀ ہہ ہ

[19
ۓ ]رۆژێکى سەختى وەهایە کە هیچ کەسێک بۆ کەسێکى تر هیچى بە دەست نیە  [ھ ھ ھ ھے ےۓ 

ملن امللك اليوم، لله ]وە ئەو رۆژە هەموو کارو فرمانێک هەر بۆ خوایە، وەکو لە جێگایەکى تردا دەفەرموێ:  [ڭڭ

 ا.. هیچ کەسێکیش ناتوانێت چەلەحانێ و ملمالنێ لەگەڵ خوا بک43/16[الواحد القهار

 کـۆتـایى تەفسیرى سـوورەتى )ئينفيـطـار(،

 لەگەڵ سوپاسى زۆرم بۆ خواى گەورە. 
 

 

 

 سوورەتى )موطەففین(ـە. -78

 ( ئایەتە.84مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس تەرازوبازیى خەڵکاىن مەککە دەکات، هەرچەندە دەبوو ئەم حوکم و مەسەلە شەرعییە لە مەدینەدا  
باس بکرایە، جا لەبەر ئەوە بۆتە جێی سەرنج و ورد بوونەوەى ڕاڤەکاراىن قورئان، )ئینب ماجە( لە )ئینب عەباس(ـەوە 

ِفنَي، َفأَْحَسُنوا الْكَْيَل الْمَ  sدەگێرێتەوە: ))لَامَّ َقِدَم النَِّبيُّ   بَْعَد ِديَنَة كَانُوا ِمْن أَْخَبِث النَّاِس كَْيالً، َفأَنَْزَل اللُّه ُسْبَحانَُه: َويٌْل لِْلُمطَفي

ين يف سنن أِّب داوود ، قال األرنأووط: إسناده صحيح، وحسنه األلبا 2223 )سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التوقي يف الكيل والوزن، حديث: َذلَِك(( 

هاتە مەدینە خەڵکاىن ئەوێ بە شێوەیەکى زۆر خراپ کێشانەو پێوانەیان  sواتە: ئەو دەمەى کە پەیامبەر  .(2223برقم: 

هات، پاشان حاڵى خۆیانیان گۆڕیى و چاک بوون. سەرەڕاى ئەوەیش  [ويل للمطففني]دەکرد، تا دەرەنجام فەرماییشتى: 

وەک سوورەتە مەککەییەکاىن تر باىس بیروباوەڕە بنەڕەتیە ئیسالمییەکان دەکات، لە سەرەتاوە هێرشێکى توندو تیژ 

ل للمطففني وي]دەکاتە سەر خەڵکاىن تەرازووبازچى، ئەوانەى وا لە قیامەت ناترسن و، هیچ حسابێک بۆ خۆیان ناکەن: 

پاشانیش باسێک لە هەموو سنوور دەرچوو و، بەدکاران دەکات لەگەڵ  [الذين إذا اكتالوا عىل الناس يستوفون

ئینجا الپەڕەیەکى جواىن زێڕین  [كال إن كتاب الفجار لفي سجني، وما أدراك ما سجني..]هەڵسەنگاندىن پاداش و تۆڵەیاندا: 

، وە بەکورتە باسێک لە هەڵوێستى بەدکاران بەرامبەر بە [برار لفى نعيم..إن األ ]بۆ چاکان و پارێزگاران دێنێت: 

 .[إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون]موسڵامنان کۆتایى دێ: 



 کەم فرۆشى مایەى زیانمەندى دوا ڕۆژە:

 * ٱٻٻ]
1

 [ۆۆۈۈ ٴۇ ۋ 2]تیاچوون  بۆ یاریکەران بە پێوانەو تەرازوو  [ڭ ۇ    

ئەوانەى کاتێ پێوانە بۆ خۆیان بکەن و شت لە خەڵکى بکڕن، بە ڕێک و پێکى ئەنجامى دەدەن و بە تەواوى وەرى دەگرن 

[3
وە کاتێ پێوانە، یا کێشانە بۆ خەڵک بکەن و شتیان پێ بفرۆشن بە ناتەواوى بۆیان ئەنجام  [ۅ ۅۉۉې

. بۆ دوپاىت 55/9 [يموا الوزن بالقسط وال تخرسوا امليزانوأق]. یان: 17/35 [وأوفوا الكيل إذا كلتم]دەدەن، جا ئایەىت: 

4]ڕاستکردنەوەى ئەو حاڵەتە ناهەموارەیە 
ئایا ئەوانە نازانن و بڕوایان نیە کە بەڕاستى زیندوو  [ېېىى  ائ

5]دەکرێنەوە بۆ وەرگرتنى تۆڵەى فێڵ و خەیانەتیان 
ردەى بۆ رۆژێکى زۆر بە سام و گەورە. واتە: ترازوو بازى ک [ەئ ەئ   

6]کەسێکە هەرگیز بڕواى بە زیندووبوونەوە نەبێت..! 
ئەو رۆژەى هەموو خەڵکى بە پێوە  [وئۇئۇئ ۆئ ۆئ      

دەفەرموێ: ))يَوَم  sدەڵێ: پەیامبەر  cدەوەسنت بۆ حوکم و فەرماىن خواوەندى جیهانەکان. عەبدوڵاڵى کوڕى عومەر 

سەختەو خەجاڵەت يَُقوُم النَّاُس لِرَبي الَعالَِمنَي، حتَّى يَِغيَب أَحُدُهْم يف َرْشِحِه إىل أنَْصاِف أُُذنَْيِه.(( واتە: ئەو رۆژە ئەوەندە 

ة البقرة، باب يوم يقوم )صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سور هێنەرە، هەر یەکەیان لە نێو ئارەقى خۆیدا تا بنە گوێى ون دەبێ. 

 . (5214 ، صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يف صفة يوم القيامة أعاننا الله عىل أهوالها، حديث:  4656 الناس لرب العاملني، حديث: 

 کارنامەى بەدکاران لە )سـجـين( دایە:

[7
بەڕاستى کارنامەى بەدکاران لە  [ٻ ٻ پ ٻ ٻ ]دەست لە یاریکردن بە پێوانەو تەرازوو هەڵگرن  [ٱ     

(. یان 95/5 [ثم رددناه أسفل سافلني..]جێگایەکى زۆر تەنگ و قوڵیى دۆزەخدایە، پێیدەڵێن: )سجني(. بۆیە دەفەرموێ: 

چى تۆى شارەزا کرد کە )سجین( چیە؟  [پ پ ڀ ڀ 8]. 25/13 [وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني دعوا هنالك ثبورا]

[9
نامەیەکى مۆر کراوو لۆکە، وە هیچ خێرێکى تیا نیە، وە دەستکاریش ناکرێ، چۆن کردەوەکانیان تۆمار کرابێ،  [ڀ  ٺ

13]وا دێتە بەر دەستیان 
11]تیاچوون لەو رۆژەدا بۆ بە درۆ خەرەوان  [ٺ ٺ ٿ

ئەوانەى بڕوایان  [ٿ ٿ ٹ ٹ    

12]بە ڕۆژى پاداش و تۆڵە نیەو بە درۆى دەزانن 
خۆ مەگەر هەر مرۆڤە سنوور بەزێن و  [ڦ ڦٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     

13]گوناهبارەکان بە درۆی بزانن و باوەڕی پێ نەکەن 
کاتێ ئایەتەکاىن ئێمەى بەسەرا بخوێندرێ بۆ  [ڦ ڄ  ڄ ڄ   

دەڵێ ئەمە ئەفسانەى پێشینانە تۆمار کراوە، وەک لە  [ڄ  ڃڃ]چەسپاندن و دووپاتکردنەوەى زیندووبوونەوە 

وقالوا أساطري ]. یان دەفەرموێ: 16/24 [وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطري األولني]وێ: جێگایەکى تردا ئەفەرم

14]. 25/5 [األولني اكتتبها فهى متىل عليه بكرة وأصيال
بەڵکو  [چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ]نا، ئەفسانەى پێشووان نیە  [ڃچ  

ئەوەى دەیانکرد لە تاوان و گوناە زاڵبووە بەسەر دڵەکانیاندا، بۆیە ڕاست و ناڕاست لە یەک ناکەنەوەو ئایەتەکامنان بە 

درۆ دەخەنەوە. ئیاممى )ئەحمەد( ئەم فەرموودەیە دێنیت: هەر بەندەیەک کە گوناح دەکات، خێرا خاڵێکى ڕەش بە 



ەشیامن بوویەوە، ئەوا لێی پاک دەبێتەوە، ئەگەرنا، وردە وردە زیاد دەکا تا دڵیەوە دەنووسێ، جا ئەگەر تەوبەى کردو پ

)مسند أحمد بن . [كال بل ران عىل قلوبهم ماكانوا يكسبون]بەتەواوى دڵى ژەنگ دەگرێت، هەر ئەوەیە کە خوا دەفەرموێ: 

ووط: إسناده قوي، محمد بن عجالن صدوق قوي الحديث، وباقي ، قال األرنأ  7746 حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند أِّب هريرة ريض الله عنه،حديث: 

15] .رجاله ثقات رجال الصحيح(
ئاگاداربن! بەڕاستى ئەوانە لەو ڕۆژەدا لە دیتنى خواوەندیان  [ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ  

رۆژى مەحجووبن و نایبینن. پێشەوا )شافیعى( دەڵێت: ئەم ئایەتە بەڵگەیە لەسەر دینت و بینینى خواى پەروەردگار لە 
بەرێدا، پێشەوا )مالیک(یش دەڵێت: کاتێک کە دیتنى زاىت خوا دوژمناىن لێ بێ بەش بکرێت، ئەوا بێگومانە کە زاىت خۆى 

پاشان  [ژ ڑ ڑ ک 16]. 23-75/22 [وجوه يومئذ نارضة، إىل ربها ناظرة]دەرئەخات بۆ دۆستەکاىن، وەک ئەفەرموێ: 

17]بێگومان دەخرێنە ناو دۆزەخەوەو دەسوتێن 
پاش چوونە ناو دۆزەخ پێیان ئەوترێ: ئەمە  [ک  ک  گگ گ  گ  ڳ   

 ئەو سزایەیە ئێوە بە درۆتان دەزاىن.

 کارنامەى پیاوچاکانیش لە )عليين( دایە:

[18
19]چاکان لە جێگایەکى زۆر بەرزو بڵنددایە لە بەهەشتدا  ئاگاداربن! کە کارنامەى [ڳ ڳڱ ڱڱ ڱ    

ں    

23]جا تۆ چووزانیت ئەو جێگا بەرزە چیە؟  [ڻڻ ڻ
21]نامەیەکى  سەر بە مۆروو لۆکەو، خێرى تێدایە  [ۀ  ۀ    

    

فریشتە نزیکەکاىن خوا دەیکەنەوەو ئەیبینن و ئامادەى دەبن، واتە: نامەى کردەوەکان الى فریشتەکان  [ہ  ہ

: زەویى حەوتەمەو رۆحى کافرو خوا نەناسان فڕێ هەڵگیراوە. )ئینب عەباس( لە )کەعب(ى پرىس: )سجني( لە کوێیە؟ وىت
)جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي، سورة دەدرێتە ئەوێ، )علیین(یش لە ئاسامىن حەوتەمەو، رۆحى ئیامنداراىن بۆ دەبرێت، 

22] (. 33913و   33956 املطففني، القول يف تأويل قوله تعاىل: كال إن كتاب األبرار لفي، وقوله: لفي عليني، حديث: 
بەڕاستیى  [ھ  ھ  ھ ھ   

23]چاکان لە ناو خۆشیى و بەهرەیەکى ئێجگار زۆردان لە بەهەشتدا 
لەسەر کورسیى و قەنەفە  [ے ۓ ۓ    

رازاوەکاىن بەهەشتدا دانیشتوون و تەماشاى ئەو هەموو نازو نیعمەت و بەهرەى بەهەشتە دەکەن کە بۆیان ئامادە کراوە 

[24
ووخساریاندا ڕوو گەشیى و خۆىش بەهەشت دەبینیى و دەزانیت لە ڕ  [ڭ ڭ ڭۇ ۇ    

[25
لە شەرابێکى پاک و صاف و سەر مۆریان پێدەنۆشێ، واتە: دەستى هیچ کەسێکى لێ  [ۆۈۈٴۇ

26]نەکەوتووەو چاکان خۆیان سەرەکەى ال دەبەن 
دوا قومى بۆىن میسکى لێ دێت، واتە: وەک شەراىب دونیا  [ۋ ۅۅ

جا ئەوانەى کە پێشبڕکێ و  [ۉ ۉ ېې]نیە تا بۆگەنیى و سەر ئێشەو دەردو داوێکى زۆرى هەبێت 

ملثل ]پێشدەستى دەکەن، با لەوەدا پێش دەستیى و کێبەرکێ بکەن و هەوڵبدەن بۆ کاروکردەوەى چاک، وەک دەفەرموێ: 

27]. [ونهذا فليعمل العامل
هەروەها ئەو شەرابە پاکە لەگەڵ ئاوى کانیاوێکى بەرزو پاک و خۆشدا  [ې  ى ى   

تێکەڵکراوە، واتە: شەراىب بەهەشت لە ئاوى )تەسنیم(ى تێکەڵ دەکرێ، ئەوجا دەیاندرێتێ بیخۆنەوە 

[28
 أبرار(.سەرچاوەیەکە نزیکاىن خوا لێى دەخۆنەوە، کەوابوو پلەى )مقربون( بەرزترە لەپلەى ) [ائەئەئوئ



 تاوانباران بە موسڵمانان پێدەکەنن:

ناوداراىن قورەیش هەردەم پێدەکەنین و سووکایەتیان بە موسڵامناىن ئەو سەردەمە دەکرد، جا خواى بە بەزەیى ئەم 

29]ئایەتەى ناردو فەرمووى: 
بێگومان ئەوانەى بەد کرداربوون لە دونیادا   [ۇئ ۇئ ۆئۆئۈئ ۈئېئېئ    

33]هێنابوو پێدەکەنین بەوانەى بڕوایان 
و کاتێ بەالیاندا تێدەپەڕین رستە رستیان دەکردو چاویان لە  [ىئ ىئىئ  ی   

31]یەکرت دادەگرت، بە مەبەستى ئازارداىن دڵ و دەرووىن بڕوادارەکان 
و کاتێکیش دەگەڕانەوە بۆالى  [ییجئحئ

32]بە خۆشیى و بە گاڵتە کردنەکەیان بە ئیامندارەکان دەگەڕێنەوە  [مئىئ]خێزان و ماڵەوەیان 
و  [جبحب     

ئەیانوت: بەراستیى ئەو کۆمەڵە بڕوادارانە سەر لێشێواوو گومڕان!  [خبمب ىبيب]کاتێ بڕوادارەکانیان دەبینى 

[33
ی ئەوان لە کاتێکدا ئەوان نەنێردرابوون بە چاودێر بە سەریانەوە، واتە: بۆ خۆیان دەڵێن، ئە [حتختمتىت

إنه كان فريق من عبادي ]ماىف ئەوەیان نیە کاروکردارى موسڵامنان هەڵسەنگێنن. وە لە جێگایەکى تردا دەفەرموێ: 

. 23/139 [يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خري الراحمني فاتخذمتوهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضكون

34]بۆ دووپاىت ئەو ماناو مەبەستەیە. 
بە  [يث حجمج]بڕوادارەکان  -رۆژى قیامەت -ئیرت ئەمڕۆش  [جثمثىث

کافران و بێ بڕواکان پێدەکەنن، واتە: هەر وەک ئەوان لە دنیادا گاڵتەیان بەمان دەکرد، ئەمانیش لەو ڕۆژەدا گاڵتە بەوان 

35]دەکەنەوە 
ن بەچاوى لەسەر قەنەفە ڕازاوەکانەوە پاڵیان لێداوەتەوەو تەماشا دەکەن و دۆزەخییەکا [ٱ ٻٻ    

36]خۆیان دەبینن و پێیان دەڵێن: 
 ئاخۆ بێ بڕواکان پاداشتى کاروکردەوەکانیان دراوەتەوە؟. [ٻپ  پ  پپ  ڀ    

بەڵێ لە هەموو سەردەمێکدا ئەو جۆرە مرۆڤە تاوانبارو خراپکارانە هەن و سوکایەتیى و گاڵتەو القرتێ بە دەستەى 
نادان و نەزان و، نەزانیش دەبێ بە زانا.!! جا لە پاشە رۆژدا هەموویان بەرى بڕواداران دەکەن و، داناو زانا دەبێ بە 

 کێڵگەى خۆیان دەخۆنەوە.

 

 . کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )مطففين(

 زۆر سوپاس بۆ خواى کارجوان.

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 سوورەتى )ئینشیقاق(ـە. -70

 ( ئایەتە.42مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە وەک سورەىت )تەکویر(و )إنفطار( باىس وێرانبووىن جیهان و ئاسامنەکان و زەویى دەکات پێش هاتنى رۆژى  
دوایى، وە هەر وەکو هەموو سوورەتە مەککەییەکاىن تر، باىس بیروباوەڕە سەرەکییەکاىن ئیسالم دەکات، جا لە سەرەتاوە 

، لە پاشانیش [إذا السامء انشقت، وأذنت لربها وحقت]ەر باس دەکات: هەندێ دیمەىن وەرگەڕان و وێران بووى بوونەو 

باىس ئادەمیزاد دەکات کە چۆن هەمیشە ماندوو شەکەت ئەبێ لە پێناوى بەدەست هێناىن ڕزق و ڕۆزیداو دەرەنجام یان 

يا أيها ]بێت: چاکە پێش ئەخات بۆ پاشە ڕۆژى خۆى، یان خراپە، دیارە پاداش و تۆڵەیش هەر بەپێى ئەو هەواڵنە دە

، کەمێکیش هەڵوێستى بێ بڕوایان سەبارەت بە قورئان باس دەکاو، تێشیان [اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيه

دەگەیەنێت کە سزاو ئەشکەنجەیەکى گەورەیان لە قیامەتا تووش دەبێت، لە کۆتاییشدا باىس بێ بڕوایان دەکاو سەر 
اهێنن لەگەڵ ئەو هەموو بەڵگانەدا. جا لە گەورەیى و فەزیلەىت ئەم سوورەتەیە زەنشتیان دەکات لەسەر ئەوەى کە بڕوا ن

کە پێشەوا )بوخاریى( ئەم فەرموودەى هێناوە: )ئەبو رافیع( دەڵێ: لە دواى )ئەبوو هورەیرە(وە نوێژى )عیشا(م کرد، 

بوو ئەو سوژدەیە؟ وىت: ى خوێندەوەو، سوژدەىش برد، منیش وتم: ئەوە چى [إذا السامء انشقت]دەبینم سوورەىت: 

نوێژم کرد، دیتم سوژدەى برد، بۆیە تا منیش ماوم لەم جێگایەدا  sمنیش جارێ لە دواى )ئەبولقاسم(ـەوە موحەممەد 

 . 747 صحيح البخاري، كتاب األذان، أبواب صفة الصالة، باب القراءة يف العشاء بالسجدة، حديث: هەر سوژدە دەبەم. 

 کە قیامەت هات ئاسمان ترەک دەباو، 
 زەوى ڕادەخرێ:

 * ٱٻٻ]
1

کاتێک ئاسامن لەت و پەت بوو و ئەم دەستوورو سیستەمە نەماو  [ڀڀٺ    

2]هەڵوەشایەوە 
3]وە گوێڕایەڵى فەرماىن پەروەردگارى خۆى بوو و شیاویش بوو بۆى ملکەچ بێت  [ٺ ٺ  ٿ    

     

کاتێکیش  زەویى پان و فراوان کراو کێوەکان بەرزو نزمیان تیا نەماو، بوونە دەشتێکى کاکى بە کاکیى،  [ٿٿٹ

ا لَِعظََمِة الرَّْحَمِن، ثُمَّ اَل يَ  كُوُن لَِبرَشٍ َمْن بَِني وەک )حاکمى نەیسابورى( ئەم فەرموودەیە دێنێ: ))مُتَدُّ اأْلَْرُض يَْوَم الِْقَياَمِة َمدًّ
، و وافقه  8793 املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، كتاب األهوال، حديث:  َمْوِضَع َقَدَمْيِه..(( آَدَم إِاّل  يَْخنْيِ ، َهَذا َحِديٌث َصِحيُح اإْلِْسنَاِد َعىَل رَشِْط الشَّ

ێتەوە، زەویى ڕا دەخاو مەردمیش تەنیا جێی پێى خۆى دەب -وەک پێستە -واتە: کە رۆژى قیامەت هات، خواوەند  الذهبـي.

4]ئەوسا )پێغەمبەر( یەکەم کەسێکم بانگ دەکرێم و شەفاعەىت ئوممەتم دەکەم. 
وە چى تیابوو تووڕى  [ٹ ٹ ڤڤ    



5]داو خاڵى بووەوە لێى 
و گوێڕایەڵى فەرماىن پەروەردگارى خۆى بوو، وە شیاویش بوو بۆى ملکەچ بێ،  [ڤ ڦ ڦ    

 جا کە ئەوە ڕوویدا مرۆڤ دەبینێ چى پێىش خۆى خستووە لە چاکەو خراپە.

 پاداش و تۆڵە بۆ کاروکردەوەى ڕاستە:

[6
بەڕاستیى تۆ هەردەم لە کۆششکردندایت بە کۆشش  [ڄڄڄڃ ڃڃ]ئەى ئادەمیى!  [ڦ ڄ    

ددى بۆالى پەروەردگارت، جا پێى دەگەیت تێکۆشاندانت و زۆر خۆت ماندوو دەکەیت، سەرەنجامیش دەبێ کردنێکى ج

بەرەو پەروەردگارت بڕۆیت و ڕوو بە ڕووى ئەو ببیتەوەو بچییە دیداریى، جا ئیرت ئەوکاتە بەرى کێڵگەى خۆت 

7]دەخۆیتەوە لە چاکە، یان لە خراپە، وەک دەفەرموێ: 
ئەو کەسەى نامەو دۆسیەى  ئینجا [چچچچ ڇ      

8]کاروکردەوەکاىن درایە دەستى ڕاستى، کە ئەوەش نیشانەى بەختیارییە 
ئیرت پرسینەوەیەکى  [ڇڇڍڍ  

9]سووک و ئاساىن لەگەڵدا دەکرێت، پاشان پاداش وەردەگرێ، وە لە خراپەکانیىش ئەبووردرێ 
و  [ڌ ڎ ڎ   ڈ    

13]بەخۆشیى و شادییەوە ئەگەرێتەوە الى ژن و مناڵ و خزم و کەس و کارى خواناىس لە بەهەشتدا 
ژ ژڑ ڑ ک     

11]وە بەاڵم ئەوکەسەى کە لە پشتییەوە نامەى کردەوەکاىن درایە دەستى، کە ئەوە نیشانەى بەدبەختییە  [ک
ک     

12]ەکات ئەوا هاوارو دادى لێ هەڵدەستێ و داواى مردىن خۆى د [گگ
چونکە دەزانێ ڕا دەکێرشێتە ناو  [گ  ڳ  

13]: یەکەمئاگرێکى بڵێسە دارو سوتێنەرەوە، سزاو گەرمایىش دەچێژێ، لەبەر ئەوە کە: 
چونکە ئەو لە  [ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  

14]: دووەمدونیادا لە ناو خزم و کەسوکارى خۆیدا کەیف خۆش و شاد بوو. 
وو پێى وابوو کە هەرگیز زیند [ں  ں ڻ ڻ ڻ   

15]نابێتەوەو ناگەڕێتەوە بۆالى پەروەردگاریى 
بەڵێ دەگەرێتەوەو موحاسەبەى دەکرێ، وە بەڕاستیى  [ۀ ۀہ ہہ ہ   

 پەروەردگاریى لە دنیادا چاک ئاگادارى کردەوەکاىن بوو و بینابوو پێیان.

 مرۆڤ قۆناغى جیاجیا دەبڕێ:

[16
17]جا سوێند دەخۆم بە سوورایى دەمیى ئێواران کە تا وەختى عیشا دەخایێنێ  [ھ ھ  ھ   

وە بە  [ےۓۓ

18]شەوو بەو شتانەش کۆیان دەکاتەوە لە تاریکیەکەیدا لە خەڵکیى و ئاژەڵ و، هتد. 
وە سوێندم بە  [ڭڭڭ   

19]مانگى چواردە، ئەوکاتە کە پڕ دەبێتەوەو خەرمانە ئەدا 
ە پلە بە پلە دەگەن بە سوێند بەوانە ئێو  [ۇ ۆۆ ۈ

 سەختیەکاىن قیامەت.

 لەبەر لووت بەرزیى و فیز باوەڕ ناهێنن:

[23
جا چییانە باوەڕ ناهێنن؟، دواى ئەو هەموو بەڵگەو نیشانانە، دەبوو مرۆڤى بیر تیژو ژیر مىل  [ٴۇۋۋۅ  

ەخاتە ئاسامن؟! راکێشایە بۆ خوا، نابینێ شەو چۆن چەترى ڕەىش خۆى هەڵدەدات و، مانگ و ڕووناکییەکەى د



[21
22]وە کاتێ قورئانیان بە سەردا بخوێرنێ سەر دانانەوێنن بەوەى باوەڕى پێ بێنن  [ۉۉې  ې  ېې ى

ائ      

لەبەر ئەوە نییە قورئان کاریگەریى نەبێت لە سەریان، بەڵکو ئەوانەى کافرن درۆى دەدەنە پاڵ، بۆیە  [ائەئەئ

23]کاتێ قورئان بە سەریاندا دەخوێرنێ ملکەچى نابن 
وە خواش زاناترە بەوەى دەیشارنەوە لە  [وئ ۇئ ۇئ ۆئ

24]سنگیاندا دەربارەى قورئان و پێغەمبەرو ئیسالم 
دەسا تۆش مژدەیان پێ بدە بە سزایەکى بە ئێش  [ۈئ ۈئ ېئ  

[25
 [ییی جئ]و کارە چاکەکانیان کردووە  [ىئ ی]بەاڵم ئەوانەى بڕوایان هێناوە  [ېئىئ ىئ    

عطاء غري ]هەردەم لە ژێر میهرەباىن خواى گەورەدان، وەک لە ئایەىت تردا ئەفەرموێ: پاداشێکى  نەبڕاوەیان بۆ هەیەو 

 .11/138 [مجذوذ

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )ئینشیقاق(.

 ولله الحمد واملنة وبه التوفيق والعصمة.

 

 

 سوورەتى )بڕوج(ـە. -72

 ( ئایەتە.44مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

و ڕاستییەک لە بیروباوەڕى ئیسالم نیشان دەدات، تەوەرەکەیىش باىس خاوەن لەغەمەکان  ئەم سوورەتە چەند حەقیقەت 

)أصحاب األخدود(ن، ئەوانەى وا بە ئەوپەڕى دڵرەقییەوە ئەشکەنجەو ئازارى ئیامندارەکانیاندا، ئەوانیش بە ئەوپەڕى 
رد، وە بە چەندیین سوێند دەست پێدەکات متامنەوە بیروباوەڕى خۆیانیان پاراست و ملمالنێیان لەگەڵ ئەو تاغووتانەدا ک

لەسەر ئەوەى کە تاوانباران لە ناو دەبرێن و سزا دەدرێن، پاشان هەڕەشە دەکا لەوانەى کە ئەزیەت و ئازارى موسڵامنان 
و دەدەن، ئینجا تواناو دەسەاڵىت خوا بۆ تۆڵە سەندن لە تاوانباران باس دەکا، لە دواییدا بە کورتەیەک داستاىن فیرعەون 

 * ٱٻٻ]دەسەاڵىت خواى گەورە بەرامبەریان دێتە پێش، جا بەم شێوەیە دەست پێدەکات: 
1

ٱ 

سوێند بە ئاسامىن دوازدە کەلو )بورج(ـە، کە خۆر لە ساڵێکدا بە هەر دوازدەکەدا تێدەپەڕێ، واتە: هەر مانگەى  [ٻ ٻ

2] لە یەکێکیانەوە دەڕوات، کە ئەمەیش دەسەاڵىت بێ سنوورى خوا نیشان دەدات
وە بە رۆژى بەڵێن دراو،  [ٻپ

3]بۆ حیساب و پاداش 
وە بە هەموو ئەو شتانە دەبینن و بەو شتانەیش دەبیرنێن، ئەگەرچى زۆربەى  [پپ  

)املستدرك عىل ڕاڤەکاراىن قورئان دەڵێن: مەبەست بە )شاهد( رۆژى هەینییەو مەبەست بە )مشهود( ڕۆژى )عەرەفە(یە. 

، َو َواَفقُه الَذَهِبُي( 3851 التفسري، تفسري سورة الربوج، حديث: الصحيحني للحاكم، كتاب  يَْخنْيِ جا سوێند بە  .، وقال: حديث َصِحيٌح َعىَل رَشِْط الشَّ

تووىش دەسەاڵتدارێکى دڵڕەقى بێ  u هەموو ئەمانە، لە پێش ئێوەوە کۆمەڵێ موسڵامن هەبوون لەسەر ئایینى عیسا



ان، بۆ ئەوەى لە ئایینەکەیان وەریان گێڕێ و پەشیامن ببنەوە، بەاڵم هەموو بەزەیى، هەمیشە دەردى سەریى دەد

هەوڵەکانیان بە نەزۆک مایەوە، بۆیە بڕیاریاندا بیانسوتێنن، جا ئەوە بوو هاتن لەغمێکى گەورەیان بۆ هەڵکەندن و 
لە باوەڕەکەیان پەشیامن ئاگریان تیا کردەوەو، بڕوادارەکانیان خستە ناویەوەو، هیچ کەسێکیان دڵى دانەچڵەکیى و 

 نەبوونەوە!

 یارانى کەلوو )ئوخدود( ستەمیان لە ئیمانداران کرد:
[4

 ڀ  ڀ ڀ    
بە کوشت چن خاوەناىن لەغەمەکاىن ئاگرى بە سووتک، دەرەنجام خاوەن لەغەمەکان  [ٺ ٺ ٺ 5 

6]ئەوانەى بڕیارى ئەو لەغەمەیان دا نەفرینکران، ئەوەبوو خواى گەورە تۆڵەى لێسەندن 
کاتێ دانیشتبوون  [ٿ  ٿ ٿ ٹ   

7]لەسەر لێوارى لەغەمەکان، کەیفیان دەکرد بە سووتاندىن موسڵامنەکان 
وە ئەوان لەسەر  [ٹٹ ڤڤڤ ڤ    

ئەوەى دەیانکرد بە بڕوادارەکان ئامادەبوون، مەبەست لەم داستانە وشیارکردنەوەى )قوڕەیش(ـە، کە ئەگەر ئەوانیش 
ن هەڵنەگرن خوا لە میهرەباىن خۆى بێ بەشیان دەکات و ئەیان فەوتێنێ، لەمالیشەوە دەست لە ئەشکەنجەى موسڵامنەکا

8]دڵدانەوەى موسڵامنەکانە 
عەیبیان لێنەدۆزی بوونەوەو هیچ شتێکیان پێناخۆش  [ڦڦ ڦ ڄڄڄڄ ڃڃ

9]نەبوو لێیان، ئەوە نەبێت کە باوەڕیان هێنابوو بە خواى دەسەاڵتدارى سوپاسکراو 
ئەو  [ڃچچ چچڇ  

و وە خوا ئاگایىش بەسەر هەموو شتێکا هەیەو  [ڇڇڇ ڍ ڍ]ەى دەسەاڵىت ئاسامنەکان و زەوى هى ئەوە خوای

 هیچى لێ ون نابێت، بە تایبەت ئەوانەى وا سزاى موسڵامنان دەدەن.

 تۆڵەى یارانى کەلوو:

[13
بێگومان ئەوانەى کە پیاواىن بڕوادارو ژناىن بڕواداریان ئازارداو دژایەتیان کردن  [ڌڎ ڎڈ ڈ  

سزاى دۆزەخ و سزاى ئاگرى سوتێنەریان بۆ هەیە،  [ڑ ککک ک گ]لە پاشا تەوبەشیان نەکرد  [ژژڑ]

11]چونکە ئەوانیش موسڵامنەکانیان دەسوتاند. ئینجا پاشە رۆژى موسڵامنەکان باس دەکات: 
ومان ئەو بێگ [گگ ڳ  

لە بەهەشتدا  [ڳ ڱ ڱ ڱ ڱںں]و کارە چاکەکانیان کرد بوو  [ڳڳ]کەسانەش بڕوایان هێنابوو 

ئا ئەوەشە  [ڻ ڻڻ]چەندیین باخیان بۆ هەیەو لە بنکى درەختەکانیانەوە جۆگە لە ئاوو ڕووبارەکان دەڕۆن 

 دەسکەوىت گەورە.

 هەڵمەتى پەروەردگار زۆر حەستەمە:
12]ەست وەشاندىن خۆى دەکات لە دوژمناىن دینەکەى وەک دەفەرمووێ: پاشان خواى گەورە باىس د

 [ۀۀہ  ہ  

13]بەڕاستیى دەست وەشاىن پەروەردگارت زۆر توندو بەتینە، هەرگیز مرۆڤ ڕزگارى نابێ لێی 
بەڕاستیى  [ہ ھ  ھ  ھ  

ئەو خوایەیە لەسەرەتاوە بێ بناغە خەڵکى دروست دەکات و، پاش مردن و نەمانیىش ئەیگێڕێتەوە بۆ ژیان و زیندووى 



14]دەکاتەوە 
وە هەر ئەویشە خوای لێبووردەى خاوەىن خۆشەویستى بۆ بەندە تەوبەکارو گوێرایەڵەکاىن  [ے  ے   ۓ  

[15
16]خاوەىن عەرىش گەورە  [ڭ  ڭڭ   

زۆر بەکارە هەرچى بیەوێ دەیکات، کەسێک ناتوانێ  [ۇۆۇ    

17]بەرهەڵستى بوەستێ 
18]ئایا هەواڵى لەشکرە سوپاکانت پێنەگەیشت؟  [ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ   

هۆزى  [ۅ ۅ  

فیرعەون و سەمودو ئەوەى بەسەرى هێرنا، ئەوەبوو کە لە موسا یاخى بوو و خوای گەورەیش لە ناوى بردن، لە شکرى 
ە بەهێزتر بوون، ئەوەبوو سەرپێچیان کردو خوایش گرتنى، جا کەوابوو ئەى قوورەیش و سەمود گەلێ لە ئێو 

19]هاوچەشنەکانیان ئێوەش ئاگادار بن، هۆشیار ببنەوە ئەگینا چیامن بەوان کرد، بەئێوەیىش دەکەین 
ۉ  

افرو بێ کافرەکاىن قوڕەیش کەڵکیان لەو داستانانە وەرنەگرت، وەکو دەفەرموێ: بەڵکو ئەوانەى ک [ېېېې

23]بڕوابوون لە هۆزەکەت لە بە درۆ ناساندنێکى شێتگیرانەدا بوون سەبارەت بەخۆت و بە قورئان 
و  [ى  ائ ائ ەئ   

21]خوایش لە پشتیانەوە بە زانست و عیلمى خۆى دەورى گرتوون و لە دەستى ڕزگار نابن 
وە نەبێ  [وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   

ناوەڕۆک بێت، نا! بەڵکو قورئانێکى گەورەو زۆر بەرزو بڵندو  ئەوەى ئەوان دژایەىت دەکەن سەر گوزەشتەیەکى بێ

22]پیرۆزەو هەرگیزیش ناتوانن خامۆىش بکەن 
لە تابلۆیەکى پارێزراو دایە، واتە: پارێزراوە لە دەست تێربدىن  [ۆئ ۈئ ۈئ   

 شەیاتین.

 کۆتـایى تـەفسـیـرى سـوورەتى )بـروج(.

 سوپاسى بێ پایانیش بۆ خواى گەورە.

 

 

 سوورەى )طاريق(ـە. -74

 ( ئایەتە.88مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە چارەسەرى چەند باسێک دەکات کە پەیوەندییان بە بیروباوەڕو عەقیدەوە هەیە بەتایبەت بڕوا بە  
و دەڵێت: باشە ئەو  زیندووبوونەوەو لێپرسینەوە، بۆیە چەندیین بەڵگە لەسەر دەسەاڵىت خوا بۆ زیندووبوونەوە دێنێ

زاتەى کە توانیبێتى هەر لە سەرەتاوە ئادەمیى دروست بکات، ئایا هەر ئەو زاتە ناتوانێ هەرکاتێک بیەوێ زیندووى 
بکاتەوە؟ جا لە سەرەتاوە بە سوێند بەو ئەستێرانە دەس پێدەکات کە بە شەوا دەردەکەون و دەدرەوشێنەوە بۆ ئەوەى 

ریکە شەودا، سوێند دەخوات بەوانە کە هەموو مرۆڤێک فریشتە بەسەریەوە دانراوە بۆ مەردوم ڕێیان پێ دەربکەن لە تا
 پاراسنت و چاودێریى کاروکردەوەى، پاشان چەند بەڵگەیەک بۆ توانایى پەروەردگار لەسەر زیندووکردنەوەى ئادەمیزاد



باسدەکات، ئینجا دەرخستنى تەواوى نهێنییەکاىن ئادەمیزاد لەدوا ڕۆژدا، لە کۆتاییدا باىس ڕاستیى و دروستیى قورئان 

دەکات کە: کۆمەڵە دەستوورێکى بەرزەو مایەى سەرکەوتن و پێشکەوتن و خۆشبەختیى هەردوو جیهانە بۆ گەالن، لەگەڵ 
و فێڵەکەیان. وە بەم شێوەیەش دەست پێدەکات: باىس فڕوفێڵى بێ بڕواکانداو، پووچەڵکردنەوەى فڕ 

 * ٱٻٻ]
1

سوێند بە ئاسامن و، بەو ئەستێرانەى کە بە شەوا دەرئەکەون و، بە رۆژدا  [ٱ  ٻ   

2]خۆیان ون دەکەن 
3]جا تۆ چۆن دەزاىن )طارق( چیە، ئەگەر ئێمە پێت نەڵێین؟  [ٻ ٻ  پ پ   

ئەستێرەی  [پ  ڀ    

4]ڕووناک کەرەوەیە، کە بە ڕووناکى خۆى، تاریکى شەو کون دەکات 
سوێند بەوانە هەموو کەسێک  [ڀ ڀ  ٺ ٺٺٺ    

 چاودێرو ئاگادارێکى بە سەرەوەیە، هەرچى بکاو هەرچى بڵێت دەینوسێت، کەوابوو بێداربن!.

 ئەم شێوە دروستبوونەى ئێستاى مرۆڤ،
 بەڵگەى زیندووبوونەوەیەتى:

[5
6]جا با مرۆڤ تەماشا بکا لەچى دروستکراوە.؟  [ٿ ٿ ٿ ٹ   

7]لە ئاوێکى مڵقدەر دروستکراوە  [ٹ ٹڤڤ  
     

کە لە نێوان ئێسکەکاىن پشت و پەراسوەکانەوە دەردەچێت. لە قۆناغەکاىن گەشەى کۆرپەلەدا  [ڤ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

ئەندامەکاىن زاووزێى نێرو مێ لەنێوان بڕبڕەى پشت و پەراسوەکان دروست دەبن دواتر بەرەو خوارەوە دادەبەزن 

[8
توانێ زۆر بە ئاساىن پاش مردىن بەڕاستى ئەو خوایە دووبارە بۆ دروستکردنەوەى، زۆر بە توانایەو، دە [ڄڄ ڄ ڃ

وەک خۆى لێبکاتەوە، واتە: خوایە ئەوەندە دەسەاڵىت هەبێت کە ئابەو شێوەیە لە سەرەتاوە ئادەمزاد دروست بکات، ئەى 
 چۆن لێینایەت دیسانەوە زیندووى بکاتەوە.؟!.

 کە قیامەت دێ، ئینسان دەسەاڵت و پشتیوانى نییە:

[9
13]لەو ڕۆژەدا )ڕۆژى قیامەت( هەرچى ڕازو نیازو نهێنیەکاىن دڵە ئاشکرا دەکرێت  [ڃ ڃ  چ     

جا  [چ چ  ڇ ڇ  ڇڇ  

 هیچ هێزو کۆمەککارێکى نیە بە دەمیەوە بێت و ڕزگارى بکات.

 

 سوێندى خوا لەبەر ڕاستیى قورئان:

[11
12]سوێند بە ئاسامىن خاوەن باران کە جار بۆ جار باران دەبارێنى بۆ مرۆڤەکان و گیانلەبەران  [ڍ ڌ    ڌ   

ڎ  ڈ      

وە بە زەویى کە درزو قڵیىش تێدەبێت، واتە: بە فرماىن خواى خۆى قڵیش دەبات و بۆ هەر گیایەک بییەوێ سەر  [ڈ

13]دەربێنێ 
14]کەرەوەیە، ڕەوا لە ناڕەوا بەڕاستى ئەو )قورئان(ـە وتەیەکى جیا [ژ  ڑ  ڑ   

وە گەمەو  [ک ک  ک   

15]شۆخیى نییە، واتە: بەبێ هودە نەنێرناوە، بەڵکو دەبێ بکرێتە بەرنامەى ژیاىن هەردوو دونیا 
بێگومان ئەو  [گ گ گ

16]بێ باوەڕانە فرت و فێڵ دەکەن بۆ کوژانەوەى نورى قورئان..!! 
وە منیش بە فێڵ تۆڵەیان لێدەسێنم، واتە: لە  [ڳ   ڳ   



بەرامبەر ئەو فێڵ و فەرەجى ئەوانەوە، منیش وردە وردە پالن و نەخشەى خۆم دەخەمە کارو ئەیانگرم و لە دەستم 

17]دەرناچن 
هەمیسان کەمێک  [ڱ  ڱ]پەلە لە بێ باوەڕەکان مەکە  sجا تۆش ئەى پێغەمبەر!  [ڱ  ڱ

تە، جا بۆ ماوەیەکى تر بە چاوى خۆت دەبینى چیان پێدەکەم، وەک لە ئایەىت تردا دەفەرموێ: مۆڵەتیان بدەو لێیان بووەس

. )نەسایى( لە )جابیر(ـەوە دەڵێت: جارێکیان )موعاز( پێش نوێژیى 31/24 [منتعهم قليال ثم نضطرهم إىل عذاب غليظ]

فەرمووى: ))..أََفتَّاٌن أَنَْت يَا  sوجا پێغەمبەر شێواىن کردو لە نوێژەکەیدا هەردوو سوورەىت: )بەقەرەو نیسا(ى خوێند! ئە

ُمَعاُذ..!؟(( مەگەر تۆ ئەى مەعاز! ئازارو ڕەنجە دڵى خەڵکى دەدەیت؟! ئەى بۆچى نە دەکرا سوورەىت: )ئەعال(، سوورەىت 
جابر بن عبد الله،  مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند)شمس(، ئەو دووانە لە باىت ئەو دوو سوورەتەدا بخوێنیت؟. 

 ، قال األرنأووط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني. 13936 حديث: 
 

 کـۆتایـى تەفسـیـرى سـوورەتى )طـارق(. 

 ستاییش و سوپاس بۆ خواى کارزان

 

 
 

 سوورەى )ئەعال(یە. -78

 ( ئایەتە.87مەککەییەو )

 بەناوى خواى دەهندەو دلۆڤان

ئەمیش بە کورىت بە تەنزیمى خوا دەست پێدەکات و سیفەتە جوانەکانیى و، چەند بەڵگەیەکیش لەسەر تواناو دەسەاڵىت  

و، ئاسانکردنیىش بۆ لەبەرکردن، پەندو ئامۆژگارى جوان و شیرین کە دڵە  sئەو، هاتنى وەحیى و قورئان بۆ پێغەمبەر 

 ت پێدەکات.زیندووەکان سودى لێ وەردەگرن و، بەم شێوەیە دەس

 تەسبیحات و پەسنى پەروەردگارت بکە:

 * ٱٻٻ]
1

بەردەوام پەروەردگارى بەرزو بڵندى خۆت بە پاکیى ناو ببە، واتە: بە  [ں ڻ ڻ ڻ    

هەرکات ئەم ئایەتەى  sپاکیى لە هەر کەم و کوڕیى و ناتەواوییەک ڕا بگرە. پێشەوا )ئەبوداوود( دەڵێت: پەیامبەر 

َ األَْعىَل((.  )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، ومن كتاب اإلمامة، أما حديث عبد الرحمن بن مهدي، دەخوێندەوە دەیفەرموو: ))..ُسْبَحاَن َرِّبي

، و وافقه الذهبـي(. 911 حديث:  يَْخنْيِ 2] ، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعىَل رَشِْط الشَّ
ئەو خوایەى کە هەموو شتێکى  [ۀ ۀ  ہ    

3]دروستکردووە، جا بە جوانیش رێک وپێکى کردووە 
ئەو زاتەى کە بۆ هەر شتێک شێوەى ژیاىن تایبەىت  [ہ ہ ھ



قال ربنا الذي أعطى كل يشء ]خۆى داناو ئەندازەگیرى کرد، ئینجا رێنامییىش کرد بۆ جۆرى بژێوى خۆى، وەک ئەفەرموێ: 

َمَواِت َواألْرَض . لە صەح23/53[خلقه ثم هدى یحى )موسلیم(دا هاتووە: ))كََتَب اللُّه َمَقاِديَر الَخاَلئِِق َقْبَل أَْن يَْخلَُق السَّ

واتە: بەڕاستى بەر لە  . 4933 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموىس عليهام السالم، حديث : ِبَخْمِسنَي أَلَْف َسَنٍة..((. 

وى بە پەنجا هەزار ساڵ خواى گەورە ئەندازەگیریى هەموو ئەم دونیایە بە تەواوى دروستکردىن ئاسامنەکان و زە
نهێنیەکانییى و کانگاو کانزاکانیەوە کردوون بۆ خزمەىت ئادەمیى و، تێیشیگەیاندوون کە چۆن سوودیان لێوەرگرن، نەک 

ەى ژیاىن خۆى ئاگادار کردووە، کە هەر ئادەمیى، بەڵکو تەنانەت مێروولەیش تا دەگاتە هەموو گیانلەبەرێکى تر لە شێو 

4]بەڕاستیى ئەوە بەڵگەیەکى گەورەیە لەسەر بووىن خوا. 
ئەو خوایەى کە لەوەڕگەو گژوگیاو ڕووەک و  [ھ ھ ے    

5]هەموو جۆرە سەوزاییەکى تر دەردێنێت بۆ ئاژەڵەکان، ئەوانیش بە پێى جۆریان سوودى لێوەردەگرن 
 [ۓ ۓ ڭ

 زەرد وەرى دەگێڕێ و دەیکا بە پوشێکى ڕەشباو.ئینجا پاش سەوزیى و جوانیى، 

 هەرگیز وەحیى لەبیر ناچێ: aپێغەمبەر 

[6
  ڭ ڭۇ    

7
دڵنیابە ئێمە قورئانت لە ڕێى جربیلەوە پێدەخوێنین، جا تۆش غەمت  sئەى موحەممەد  [ۆ ۆ ۈۈٴۇ    

نەبێت هەرگیز لەبیرت ناچێتەوە، مەگەر شتێک کە خوا خۆى ویستى لەسەر بێت و لە بیرىت بەرێتەوە، بە 

ات بەڕاستیى ئەو ئاگادارە بەو شتانەى کە مرۆڤ بە ئاشکراو نادیار دەیک [ۋ ۋ  ۅ   ۅ ۉ]نەسخکردنەوەیى و البردىن 

[8
و تەوفیقت دەدەین بۆ ئاسانرتینى شەریعەتەکان، کە ئەویش ئەم شەریعەىت ئیسالمەیە  [ې ې     

[9
ئینجا ئەگەر پەندو وە بیرخستنەوە کەڵکى هەبێ، پەند بدە بە قورئان و ئامۆژگارى مەردوم بکە.  [ېىىائ

ژیرى خەڵکى ئامۆژگارى نەکەیت،  ( چەند جوان دەڵێت: ئەگەر بە پێى ئەندازەى ئەقڵ وc)عەىل کوڕى ئەىب تاڵیب 

سەریان لێ تێکدەچێت، پێت خۆشە کە قسەیەکیان بۆ بکەیت و خواو پێغەمبەرى خوا بە درۆ بخەنەوە؟! کەوابوو دەبێ 

13]بزانیت لە کوێ قسە دەکەیت و، چیش دەڵێیت؟ 
ئەو کەسەى کە لە خوا برتسێ بێگومان پەندو سوود  [ەئەئ وئ    

11]وەردەگرێ 
12]و کافر خۆى الدەدا لە ئامۆژگارى و ناچێ بە گوێیدا  و بەدبەخت [ۇئۇئ 

 [ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ    

13]واتە: ئەوەى دەچێتە ناو ئاگرە هەرە گەورەکەوە 
لە پاشان نە دەمرێ بۆ ئەوەى لەوێ ڕزگارى ببێ،  [ېئىئىئىئیی

ڕاستییە وە نە ئەیشژیى بە ژیانێکى خۆش و ئاسوودە، ئەم فەرموودەیەش کە پێشەوا )موسلیم( دەیهێنێ هەر ئەو 

ا أْهُل النَّاِر الَِذيَن ُهْم أْهلُها، فإنَُّهْم ال مَيُوتُوَن فيها وال يَْحَيْوَن..((  صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب إثبات دووپات دەکەنەوە: ))أَمَّ

واتە: بەاڵم ئەوانەى واشیاوو خەڵکى ئاگرن، لەوێدا هەرگیز نامرن تا ڕزگار بنب،  . 297 الشفاعة وإخراج املوحدين من النار، حديث: 

. هەمان ماناو 43/77 [ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون]نایشژین بە خۆشیى، وە ئەم ئایەتەش: 

 مەبەست دووپات دەکاتەوە.

 خەڵکى پاککار، ڕزگارە:



[14
 ی جئحئ  مئ    

15
بەڕاستیى ئەو کەسە برەوە بوو خۆى پاک کردەوە لە شیرک و گوناه و تاوان و ناوى  [يئ جبحب خب   

16]پەروەردگارى خۆى هێناو، جا نوێژى کرد، واتە: ئەوەى لەسەرى فەرز کراوە لە پێنج نوێژەکان 
لە  [ٱٻٻٻ    

بەسەر دوا ڕۆژدا  جیاىت ئەوەى ژیاىن دوا رۆژ هەڵبژێن، کەچى ژیاىن ئەم دونیایە هەڵدەبژێرن و پێىش دەخەن

[17
18]لە کاتێکا کە ژیاىن ئەوال زۆر چاکرتو بە دەوامرتە بۆتان لە ژیاىن ئەم دونیایە  [پپپ

ڀ  

 بەڕاستیى ئەمەى باسکراوە لەم سورەتەدا لە نامە ئاسامنییە پێشووەکانیشدا هەیە. [ڀڀڀٺ

 نووسراوەکەى ئیبراهیم و مووسا:

[19
. لە فەزڵ و گەورەیى ئەم سوورەتەدایە کە «سەالمى خوایان لەسەر بێت»لە نامەکاىن ئیرباهیم و موسا،  [ٺٺ ٿ  

لە نوێژى جەژنەکان و رۆژى  sئیاممى )موسلیم(و خاوەن )سنن(ـەکان لە )نوعامىن کوڕى بەشیر(ـەوە دەڵێن: پێغەمبەر 

ەگەر جەژن و هەینیى بکەوتنایەتە یەک رۆژ، ئەو هەر هەینییدا سوورەىت )األعىل(و سوورەىت )الغاشية(ـى دەخوێند، ئ

)حاکم(یش لە خاتوونە )عایشە(وە دەڵێت:  . 1499 صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ يف صالة الجمعة، حديث: دەیخوێندن. 

مسند األنصار، امللحق  ))مسند أحمد بن حنبل،لە نوێژى )وەتر(دا سوورەىت: )األعىل، الكافرون، الصمد(ى دەخوێند.  sپێغەمبەر 

. خاتوو عایشە ئەمەىش بۆ زیاد کرد: وقال األرنأووط: صحيح لغريه( ، 25336 املستدرك من مسند األنصار، حديث السيدة عائشة، حديث: 

ث السيدة )مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، امللحق املستدرك من مسند األنصار، حدي)معوذتني(، واتە: )فەلەق و ناس(یىش دەخوێند. 

 ، قال األرنأووط: وهذا إسناد ضعيف(. 25336 عائشة، حديث: 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )ئەعال(،

 زۆرسوپاس بۆ خواى گەورەو دلۆڤان.

 

 
 

 سوورەتى )غاشیە( یە. -77

 ( ئایەتە.44مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

: قیامەت و پلە دژوارو قورسەکاىن، هاوکات لەگەڵ ئەو حاڵەتە زۆر نالەبارو یەکەمئەم سوورەتە باس دەکات لە:  

ناهەموارەدا، بەتایبەت کە تووىش مرۆڤە بێ بڕواکان دەبێت، وە ئەو خێرو خۆشیى و شادییەش بە موسڵامنان دەبڕێت. 
وشرتو ئاسامىن پڕ لە  : بەڵگەى هەمە جۆرە لەسەر تاک و تەنیایى خواى جیهانەکان، هەر لە دروستکردىن جۆرىدووەم



شتى سەیرو سەمەرە، تا دەگاتە زەویى و کێوەکان، دێنێتەوە، پاشانیش سەرنجى مرۆڤەکان ڕادەکێشێ بۆ ئەوەى کە پێش 

 ئەوە بگەڕێنەوە الى خوا حیسابێ بۆ خۆیان بکەن. وە بەم شێوەیە دەست پێدەکات:

 قیامەت و حاڵى بەدحاڵى جەهەننەمى:

 * ٱٻٻ]
1

 «قیامەت»ئایا دەنگوباىس رۆژە داپۆشەرەکەت، واتە:  [ٿٿٹ ٹ   

2]پێگەیشتووە؟ کە تەواوى خەڵک دادەپۆشێ و، کەسێک نیە لە ناڕەحەىت ئەو رۆژە دەرچێت 
لەو  [ٹڤ ڤ   

3]ڕۆژەدا ڕوخسار گەلێک زەبوون و زەلیلە 
ڕەنجدەرێکى ماندوون، چونکە هەرچییان کردووە تەنها بۆ ژیاىن  [ڤ  ڦ  

4]خوایان پشتگوێ خستووە، وا ئێستا هەر ماندووبوونیان بۆ دەمێنێتەوە  دونیا بووەو،
دەرۆنە ناو ئاگرێکى  [ڦ ڦ  ڄ    

5]گەرمەوە 
 [ڃ چ چچچ  ڇ 6]وە لە کاىن ئاوێکى زۆر گەرم و داخ و لە کوڵ، ئاویان دەدرێتێ!  [ڄ ڄ  ڃ ڃ    

7]هیچ خواردنێکیشیان نییە جگە دڕکێکى وشک و تاڵ و تفت، )کە مەگەر تەنها وشرت بیخوات(! 
 [ڇ ڇ ڍڍ  ڌ ڌ     

ئەویش نە ئەوەیە گۆشتى پێبگرن و قەڵەویان بکا، نە ئەوەیشە برسییەتیان ال بباو پێی بژین، بە پێچەوانەى خۆراکى 

 دونیاوە.
 

 حاڵى قەشەنگ و ناوازەى بەهەشتییەکان:

[8
9]وە چەند ڕوخسارو دەم و چاوێکى ڕووخۆش و گەشاوەن  [ڎڈڈ      

ڕازین بە پاداىش هەوڵ و  [ژ ڑ    

13]کۆششەکەیان 
11]لە ناو بەهەشتێکى بەرزو بڵندان  [ک ک ک  

هیچ قسەو وتەیەکى هیچ و پووچ و  [گ گ گ گ    

12]. 26+56/25 [إال قيالً سالما سالما ال يسمعون فيها لغوا وال تأثيام]بێ ماناى تیا نابیسن، وەک دەفەرموێ: 
ڳ ڳ     

دەفەرموێ:  sبە دائیم سەرچاوەى ڕەواىن تێدایە، لە چەند الیەکەوە ئاوى خۆشقوت دێت و دەچێت. پێغەمبەر  [ڳ

مناقب الصحابة ، ذكر املوضع الذي صحيح ابن حبان، كتاب إخباره، عن )))أنهاُر الجنَِّة تخُرُج ِمْن تحِت تالِل ـ أو ِمْن تَْحِت ِجباِل ـ ِمْسٍك(( 

. واتە: (3721، وقال األرنأووط: إسناده حسن، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب: حديث حسن صحيح، برقم:  7515 يخرج منه أنهار الجنة، حديث: 

13]ڕووبارەکاىن بەهەشت لە ژێر چەند کێوو تەپۆڵکەیەکى میسکەوە هەڵدەقوڵێن 
یستەم هەروەها چرپاو س [ڱ ڱ  ڱ  

و چەند تەختێکى بەرزى بەنرخى لێیەو کورىس لە هەموو الیەکەوە بە دەورى کانیاوەکەدا ڕیزکراوەو )حور العني(ـى 

14]لەسەر دانیشتووە 
15]و لە بەردەمیاندا پەرداخى جوان و نەخشین دانراوە  [ں  ڻ    

و پاڵە پشتى  [ڻ  ڻ   

16]ند ڕیز کراون جوان و ڕازاوەى تیایە کە بە شێوەیەکى جوان و پەسە
وە قاڵیى و ڕایەخى ڕەنگاو ڕەنگى تیا  [ۀ  ہ  

 ڕاخراوە.

 بۆ ڕانامێننە وشترو عەرزو چیاکان؟!:



[17
ئایا بێ باوەڕەکان بە وردى تەماشاى وشرت ناکەن، چۆن درووستکراوە؟ وشرت چەندە  [ہہھھھ ھ    

دەخوات، دەتوانێ چەند رۆژێ ئاو  «وشرت خوار»گیانلەبەرێکى گەورەو سەر سوڕهێنەرە، خواردنێکى سادەى هەیە، دڕکى 

18]ى بدات و بارى بکات و.. هتد. «یخ»نەخواتەوە، لەگەڵ ئەوەیشدا منداڵێک دەتوانێت 
و بۆ  [ے ۓۓ  ڭ 

أفلم ينظروا إىل السامء فوقهم كيف بنيناها ]( دەفەرموێ: 53/6ئاسامن ناڕوانن چۆن بەرز کراوەتەوە؟ لە سوورەىت )

19] [ن فروج؟وزيناها وما لها م
و بۆ شاخەکان ناڕوانن چۆن داکوتراون و لە ناخى زەویى توند  [ڭ ڭ ۇۇ   

23]کراون؟ 
و تەماشاى زەویى ناکەن، چۆن تەختکراوەو ڕاخراوە؟ جا خوایەکى بە دەسەاڵىت ئاوا  [ۆ  ۈ ۈ ٴۇ    

 بتوانێ ئەو هەموو شتانە دروست بکا، ناتوانێ چى بوێت دروستى بکات لە بەهەشتدا؟ واتە: بێ شک دەتوانێ.

 هەر ڕاگەیاندنى لەسەرە: sپێغەمبەر 

[21
ئامۆژگارییان بکەو ئەم شتانەیان بخەرەوە یاد، ئیرت گوێت لێ  sئینجا تۆیش ئەى موحەممەد!  [ۋ ۅۅ ۉ   

22]نەبێت، دەیبیسن، یان نایبیسن، چونکە تۆ لەم کاتەدا هەر ئامۆژگاریکارێکى بۆیان 
هیچ  [ې ې ې   

23]دەسەاڵتێکت نیە بەسەریانا تا بتواىن بە زۆر بڕوایان پێ بێنیت، یان کوشتاریان لەگەڵ بکەیت 
بەاڵم  [ىىائائ  

24]ەى کە پشت هەڵدەکاو کافر دەبێ ئەو 
خوا بە سزایەکى هەرە گەورە سزاى دەدات  [ەئوئوئ  ۇئ  

[25
26]بەڕاستیى گەڕانەوەیان بۆالى ئێمەیە  [ۆئۆئۈئ

لەوەو دوایش بەڕاستى حیساب و  [ېئېئ ېئ ىئ    

 لێپرسینەوەشیان هەر لەسەر خۆمانەو کەس فریایان ناکەوێ و، ناتوانێ لە سزاى سەخت ڕزگاریان بکات.

 

 ،)غـاشیـە(کۆتایى تەفسـیرى سـوورەتى 

 زۆر سـوپاس بۆ خـواى زانـا. 

 

 

 سوورەتى )فەجر(ـە. -77 

 ( ئایەتە.84مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان



: داستاىن هەندێ لەو گەالنەى بڕوایان بە پەیامبەرەکانیان نەهێناو یەکەمئەم سوورەتە باىس سێ شتى سەرەکى دەکات:  

: یاساى خواى کارجوانە کە دەبێ دووەمبە درۆیان خستنەوە، وەک گەىل )عاد، سەمود، فیرعەون(و ئەنجامى بێ بڕواییان. 
، هەژاریى، هاوڕێ گەلێ جار، ئادەمیى بە چەند جۆرێک تاقى بکاتەوە، بە خێرو بێر، شەڕو نەهامەت، دەوڵەمەندیى و

: هاتنى ڕۆژى دوایى و بووىن ئادەمى بە سێیەملەگەڵ باسکردىن رسوشتى مرۆڤدا لە زیادە ڕەوییکردندا بۆ ماڵ و دارایى. 
دوو بەشەوە لەو ڕۆژەدا: بەختیارو بێ بەخت، دەرەنجامیان و ئامادەبووىن دۆزەخ و، بیرکردنەوەى ئادەمیى و پەشیامن 

1 * ٱٻٻ]بوونەوەى. 
2]سوێند بە سپێدەى بەیاىن ڕۆژى جەژىن قوربان  [ٱ    

وە بە دە  [ٻ ٻ   

دەربارەى فەزیڵەت و گەورەیى ئەو دە شەوو رۆژەى سەرەتاى  sشەوە پیرۆزەکەى سەرەتاى مانگى حەج، پێغەمبەر 

ْيَل: والَ الِجهاَُد يف َسِبيِل اللِه؟ قال: مانگى زیلحیجەیە دەفەرموێ: ))ما ِمن أيَّاٍم أََحبُّ إىل اللِه الَعَمُل فيهن ِمْن هذِه األيَّاِم، قِ 

)مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني  والَ الِجَهاُد يف َسِبيِل اللِه، إاّل َمْن َخَرَج بَنْفِسِه وَمالِِه، ثُمَّ مل يَرِجْع َحّتَى تُْهراََق ُمْهَجُة َدِمِه((

. واتە: هیچ رۆژانێک الى خودا بە ئەندازەى شعيب األرنؤوط: صحيح لغريه( ، قال  6313 هاشم، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث: 

ئەم چەند رۆژە بۆ کارى خێرو بەندایەىت تێیاندا خۆشەویسرت نیە، پرسیار کرا، تەنانەت جیهادو تێکۆشانیش لە رێگەى 

وە لە ماڵ دەرچێ و : تەنانەت جیهادو تێکۆشانیش لە رێگەى خوادا، مەگەر کەسێ بەسەرو ماڵیەsخوادا، فەرمووى 

3]نەگەڕێتەوە تا خوێنى دڵى لە پێناوى خودادا دەرژێت. 
وە بە تاق و جوىت هەموو شتێ، یان سوێند بە  [پ پ  

4]خودى خواى گەورەو بە تەواوى گیانداران، یان سوێند بە ڕۆژى جەژن و ڕۆژى عەرەفە 
وە بە شەو کاتێ  [پڀڀ

ستیى ئەوەش ئاڵ و گۆڕکێیەکى سەر سوڕهێنەرە، چونکە سوڕانەوەى بەرەو ڕۆژ بوونەوە دەڕواو تێدەپەڕێ، کە بەرا

5]زەویى وە بیر دێنێت 
ئایا ئا لەوانەدا سوێندێکى کاىف نیە بۆ خاوەن ئاوەزێک؟ واتە: هەرکەسێک  [ڀ ٺ ٺ ٺٺٿ    

هەموو بێ  خۆى بە ژیر بزانێ دەبێ بیرێک لەو شتانە بکاتەوەو، بڕوا بە پەروەردگاریى خۆى بێنێ، جا سوێند بەمانە

 بڕوایان بە توندى سزا دەدرێن.

 ئەمانە یاخیى بوون و، خوایش بەر قەمچى غەزەبى خۆى دان:

[6
کە پەروەردگارى تۆ چۆىن کرد بە گەىل عاد کە )هود(ى بۆ ڕەوانە  sئایا نەتدیت ئەى موحەممەد  [ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ   

7]کردبوون 
8]ئێرەم، باپیرەى عادى یەکەم، خاوەن پایەى بەرزو خانوو و کۆشکى ستووندار  [ڤ ڤ ڤ   

ڦ ڦ      

ئەو قەومەى وێنەى دروست نەکرابوو لەسەر زەویى و شاراندا لە هێزو دەسەاڵت، کەچى لەگەڵ  [ڦڄڄڄ

رەیش ئێوەیش ئەوەیشدا کاتێ کە سەر پێچییان کرد لە ناومان بردن و، هیچیشیان پێ نەکرا.. جا کەوابوو ئەى قو 

9]هۆشیاربن! 
وە گەىل سەمود )ئوممەىت صالح(یشت نەبینى کە لە نێو شیوو دۆڵەکاندا تاشە  [ڃ ڃ ڃڃ چ    

13]بەردیان دەبڕیى و خانوویان پێدروست دەکرد. نازانیت کاتێ سەرپێچییان کرد چیامن پێکردن؟ 
وە  [چچ ڇ  

11]فیرعەوىن خاوەن سوپاى زۆرت نەدى؟، چ کۆشک و بینایەکى وەک مێخ دا کوىت بە زەوییدا هەبوو 
 [ڇ  ڇڍ ڍ    

12]ئەوانەى کە لە واڵىت خۆیاندا یاخى بوبوون و خەڵکیان چەوساندەوە 
خراپەو ستەمى زۆریان تیا کرد،  [ڌڎڎ



13]بە چەوساندنەوەى گەل و خواردىن بەروبوومى واڵت بەلێشاو 
ئینجا دواى ماوەیەک  [ڈ ژ ژ ڑڑ

پەروەردگارى تۆ بە قامچى سزاى دان و، سزاى کرد بە سەریاندا، واتە: بۆ هەموو گەلێکێان وەک شیاوى خۆى سزاى ناردە 

14]سەریان 
چونکە بێگومان پەروەردگارى تۆ هەمیشە لە کەمیندایە بۆیان، هەردەم ئامادەیە تۆڵەیان  [ک ک ک  

 انەوەیە.لێ بسێنێ و چاوى لێی

 دارایى و نەدارایى تاقیکردنەوەى خوان:

[15
کاتێ کە  «)وەک: عوتبە، ئومەییە، ئوبەى(و منونەى ئەوان»بەاڵم مرۆڤى کافرو خوانەناس  [گ گگڳ ڳ ڳ   

جا ڕێزى لێناو سەروەت و ساماىن پێبەخشی و نعیمەت  [ڳڱ]پەروەردگارى تاقیکردەوە بە پێداىن ماڵ و دارایى 

جا بە باییبوونێکەوە دەڵێت:  [ڱ ڱ ڱ]و بەهرەى بە سەردا ڕشت تا دەرکەوێ سپڵەیە، یان سوپاسگوزار 

16]پەروەردگارم رێزى لێناوم، لەبەر ئەوەى شایەىن ئەو بەهرەیەم بۆیە پێیداوم 
بەاڵم  [ں ڻڻڻ ڻۀ ۀ   

جا بە ئاگاییەکەوە دەڵێت: پەروەردگارم  [ہ ہ ہ]ەنگانەو، رزق و رۆزى لێگرتەوە کاتێکیش تاقیکردەوە بە ت

17] «وا دەزانێ رێزى مرۆڤ بە سامانەوەیە»سووکایەىت پێکردوم! چونکە 
نەخێر هیچى وانیە، چونکە خوا ماڵ و  [ھھ

ڵ ئەو هەموو بەڵکو ئێوە لەگە [ھھےے]سامان بە هەموو کەسێ دەدات، چاک و خراپ، یان لێیاندەگرێتەوە 

18]بیرە چەوتانەتان و ئەو هەموو دەسەاڵتەى هەتانە ڕێزى هەتیو ناگرن 
و یەکرتیش  [ۓڭ ڭ  ڭ  ڭ

19]لەسەر نانداىن بێ نەواو هەژاران هەڵنانێن 
بە شەرعیى و نا  –وە جگە لەوەیش میرات  [ۇ ۆۆ ۈ

23]کۆ دەکەنەوەو دەیخۆن!  -شەرعیى
بە »وە داراییشتان خۆش دەوێ بە خۆشویستنێکى زۆر،  [ٴۇ ۋ ۋۅ    

21] «جۆرێ ئابڕووى خۆتاىن لەسەر دادەنێن
کاتێ زەویى هەژێرنا  [ۉېېې ې]دەست هەڵگرن لەو کارانە  [ۉ

22]بە هەژان دواى هەژان، وە پارە پارە کراو، شاخەکان یەکسان بوون و قیامەت پێش هات 
وە لەو ڕۆژەدا  [ىائ  

 sبە هاتنێک شیاوى خۆى بێت. دواى ئەوە تکاو شەفاعەىت الدەکەن و خواش مۆڵەىت پێغەمبەر پەروەردگارت هات 

دەدات بۆ شەفاعەت، کە )مقام املحمود(ـە. )شەنقیتى( دەڵێ: مەسەلەى هاتنى خواى گەورە یەکێکە لە ئایەتەکاىن 

هل ينظرون إال أن ]ەرە(دا هاتووە وەک: / بەق213صیفات، وە هەروەها هاتن و دابەزین )النزول واإلتيان( کە لە ئایەىت )

بە زەقى هاتنى پەروەردگار دەسەملێنێ و  [يأتيهم الله يف ظلل من الغامم واملالئكة وقيض األمر وإىل الله ترجع األمور

دەشڵێت: هەموو ئەمانەو سیفەىت )ئیستیوا/ اإلستواء(، چوونیەکن، جا لە سەرووى هەموویانەوە نووسیویەىت: )إن جميع 

عىل غري مثال للمخلوق، فثبت استواء يليق  [ليس كمثله شئ..]فات من باب واحد، أي أنها ثابتة لله تعاىل عىل مبدأ: الص

بجالله عىل غري مثال للمخلوق، وكذلك هنا كام ثبت اإلستواء، ثبت املجيء، وكام ثبت املجيء، ثبت النزول، والكل من باب 

حيث يقول: نحن كلفنا باإلميان، فعلينا أن نؤمن بصفات الله عىل  «رحمه الله»أي عىل ماقاله الشافعي  [ليس كمثله ىشء]



مايليق بالله عىل مراد الله، وليس علينا ان نكيف، إذ الكيف ممنوع عىل الله سبحانه(. واتە: سەرجەم سیفاتەکاىن خودا 

بەاڵم بەبێ  [ليس كمثله ىشء..]ێن، )جل جاللە( لە یەک شێوەو شێوازن، بەو مانایە هەموو بۆ خودا جێگیرن و دەسەملێرن 

هیچ هاوشێوەییەک بۆ خودا لەگەڵ درووستکراوەکانیدا، بڵندبوونەوە بۆ خودا دەسەملێنین، بەو شێوەى شاییستەى زاىت 
پیرۆزى خودا بێت، وە هەر چۆن بڵندبوونەوە بۆ خودا جێگیربووەو هاتووە، هەروەهاش )هاتن(ى خوداش )جل جاللە( 

وە، کە هاتن سەملێرنا، دابەزینى خوداش )پاک و بیگەردى بۆ خودا( دەسەملێرنێت، هەموو ئەمانە لە جێگیرەو سەملێرنا

دەڵێت: ئێمە داوالێکراوین بە ئیامن  بەڕەحمەت بێتندایە، وەک ئیاممى شافعى لە )ریسالە(دا  [ليس كمثله ىشء..]بابەىت 

و باوەڕ، بۆیە لەسەرمانە باوەڕ هێنان بە سەرجەم سیفاتەکاىن خودا بەو  شێوەى شاییستەى زاىت ئەوون، وە چۆنیەىت و 

(ش پێم ڕەوا نیە بەندەشێوازى ئەم سیفاتانە لەسەر ئێمە نیە، چونکە چۆنیەتییەکەى قەدەغە کراوە لەسەر خودا. بۆیە )

وە فریشتەکانیش لە گەڵى ڕیز ڕیز، وە  [ائ ەئ ەئ]ە لە ڕاستە ماناکەى خۆى الیدەم و )تەئویل(ى بکەم. بێ بەڵگ

هاتنى خوا بۆ بڕیاردان و داوەرییە لە نێوان بەندەکاندا، وە ئەمەش دواى ئەوەى کە خەڵکى داوا دەکەن لە پێغەمبەر 

 تکایان بۆ بکات لە الى خوا.

 دۆزەخ هاتەپێش و مرۆڤ وە بیر دێ:

[23
دەفەرموێ: ))يُْؤىَت بَجَهنََّم يَوَمئٍذ  sوە لەو رۆژەدا دۆزەخ دەهێرنێتە ڕوو بۆ گومڕایان، پێغەمبەر  [وئۇئ ۇئۆئ 

ونَها((  صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يف شدة حر نار لها َسْبُعوَن ألَْف زِماٍم، مع كُلي زِماٍم َسْبُعوَن ألَْف َملٍَك يَُجرُّ

واتە: ئەو رۆژە دۆزەخ دێنن و حەفتا هەزار ڕەشمەى هەیە، لەگەڵ هەر  . 5182 وبعد قعرها وما تأخذ من، حديث: جهنم 

لەو رۆژە قورسەدا ئادەمیى هەرچى کردبێت بیرى  [ۆئۈئۈئ]ڕەشمەیەکا حەفتا هەزار فریشتە ڕایدەکێشن. 

لە کوێ پەندو ئامۆژگارى  وە [ېئېئېئ]دەکەوێتەوەو پەشیامن دەبێ لەسەر خراپەکانیى و پەند وەردەگرێ 

24]کەڵکى دەبێ بۆى؟ لەو ڕۆژەدا 
بۆ ئەم ژیاىن  [ٻ  ٻ]بە ئێش و خەفەتێکەوە دەڵێت: خۆزگە من  [ٱ ٻ    

25]پاشە ڕۆژەم شتێکم پێش خستبا لە دونیادا 
ئینجا لەو ڕۆژەدا سزایەک دەدات، هیچ کەسێک  [پ پ پ پ ڀ

26]ناتوانێ سزاى وابدات! 
27]و هیچ کەسێک ناتوانێ پێوەند بکات وەک پێوەندى خوا  [ڀ ڀ ٺ ٺ    

ٺ ٿ   

28]وە لە سەرە مەرگدا بە نەفىس ئیامندار دەوترێت: ئەى گیان و رۆح! ئارامبە بە یادو زیکرى خوا  [ٿ
ٿ  ٹ  ٹ  

ى بگەڕێوە بۆالى پەروەردگارت، ئاوا کە رازیکردبوویت بە پاداشتى خۆیى و لێت رازى بووە بە هۆى ئەوە [ٹ ٹ

29]پێىش خۆتت خستووە لە کردەوەى چاک 
33]دە بچۆرە ناو گیان و رۆحى بەندە صاڵحەکامنەوە  [ڤ ڤ ڤ    

ڦ    

و بچۆرە بەهەشتە ڕازاوەکەمەوە کە ئامادەم کردووە بۆت، جا کە ئەم ئایەتە هات )ئەبوبەکرى صدیق( دانیشتبوو  [ڦ

 .8/513بە ئەمە بە تۆش دەگوترێت. الدر املنثور: فەرمووى: دڵنیا sوىت: ماشاءالله چەندە جوانە! پێغەمبەر 

 کۆتایى تەفسیرى )فەجر(.



 

 

 سوورەتى )بەلەد(ـە. -74

 ( ئایەتە.44مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

مەبەستى ئەم سوورەتە هەمان مەبەستى سوورەتە مەککەییەکاىن ترە، وەکو: چەسپاندىن بیروباوەڕو ئیامن بە  

، sیەکخواپەرستیى، بە رۆژى پاداش و تۆڵە، ئەوەتە بۆ یەکەمجار سوێند دەخوات بە شارى مەککە کە نیشتگاى پەیامبەرە 

مالنێى حەقیقەت و ڕاستییان دەکرد، باسێکى کورىت پاشان باىس هەندێ لە بێ باوەڕە سەرکەشەکان دەکات کە مل
قیامەتیش دێت لەگەڵ ئەو بارە سەخت و قورس و ئاڵۆزانەیدا، کۆتاییىش دێت بەوە کە جیاوازییەکى زۆر هەیە لە نێوان 

پاداىش موسڵامنان و، تۆڵەى بێ باوەڕەکاندا، وە هەرگیز چوونیەک و یەکسان نین. بەم شێوەیەش دەست پێدەکات: 

1*  ٱٻٻ]
سوێند بەم شارە )پیرۆزەى مەککە(یە، کە بەڕاستیى شارێکى بەرزو بە  [ڄڄ ڄ ڄ   

دا [ال أقسم]نرخە، کابەى شەریف و ڕووگەى موسڵامناىن تێدایە، )قورتوىب( دەڵێ: هەندێ دەڵێن: بێژەى )ال( لە 

ەرەتاى هەر وشەو سورەتێکەوە )صلة(یە، واتە زیادەیەو بۆ تەئکیدو دووپاتکردنەوەى سوێندەکەیە. شیاوى باسیشە لە س
ڕەوایە ببێ، چونکە قورئان هەندێکى پەیوەستە بە هەندێکى تریەوە، جا کەوابوو هەمووى یەک حوکمى هەیە، بۆیە وا 

وقالوا يا أيها الذي نزل عليه ]دەبێ لە سوورەتێکدا شتێ باس دەکرێ، کەچى وەاڵمەکەى لە سوورەتێکى تردا دێت، وەک: 

، جا کەوابوو ماناى [ما أنت بنعمة ربك مبجنون]. وەاڵمى ئەمە لە سورەىت )القلم(دا هاتووە: 15/6 [الذكر إنك ملجنون

بەم شێوە دەبێ: بە دڵنیاییەکەوە سوێند دەخۆم. ئەمە ڕاى )ئینب عەبباس و ئینب جوبەیرو ئەبو عوبەیدەیە(،  [ال أقسم]

 ەک دەڵێ:وە هەروەها منوونەى ئەمە لەشیعرە عەرەبیەکانیشدا زۆر هاتووە و 

 تََذكًّرُْت لَْيىَلَ َفاْعرَتَتِْني َصباَبٌَة    

 َفكاََد َصِمْيُم الَقلِْب الَ يَتََقطّعُ                                       

2] واتە: یادى لەیالم کردەوەو سۆزو خۆشەویستى زۆر دایگرتم، نزیکبوو ناو دڵم بپچڕێ.
ئەو شارەى کە  [ڃ ڃ  ڃ چ   

3]تۆ نیشتەجێی تێیدا، واتە: بەبووىن تۆ لەوێ، مەککە شەرەفمەند ترە 
وە بە هەموو باوک و ڕۆڵەیەک کە  [چ چ   ڇ    

 دێتە دى، وەک ئینب جەریر وتوویەىت.

 مرۆڤ بە خەم و ناڕەحەتى بە دیهاتووە:



[4
سوێند بەوانە، بە حەقیقەت ئێمە ئادەمیامن لە جۆرەها ڕەنج و ئازاردا دروستکردووە، هەر لەو  [ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   

کاتەوە کە گیان دەکرێ بە بەریا تا دەمرێ، هەر لە نارەحەتیى و ڕەنجدایە، کەوابوو تۆش ئارامت ببێ لەسەر گرێ و 

یا ئەو ئینسانە پێى وایە کە هیچ کەسێک ئا [ڎڎ ڈ ڈ  ژ ژ  5]قۆرتەکاىن ژیان لە ڕێگەى دەعوەو بانگەوازەکەتدا 

6]دەستى ناڕوا بە سەریا..؟! بۆیە وا نکوڵیى و ملمالنێی زیندووبوونەوە دەکات 
ئەو ئینسانە بە  [ڑککک

شانازییەوە دەڵێت: من سامانێکى زۆرم لە دوژمنایەىت موحەممەد دا بەختکرد..! گوایا لە ناو قورەیشدا شانازى بەو کارە 

7]ەکات سەر شێتانەیەى ئ
بۆچى وا دەڵێت؟! ئایا پێی وایە کە هیچ کەسێک چاوى لێنەبووەو  [گ گ گ گڳ    

ئایا دوو چاومان پێ نەداوە، تا پێیان  [ڳ  ڳ ڱڱ 8]نەیبینیوە؟! ئەى بۆ نازانێ خوا ئاگاداریەتیى و تۆڵەى لێدەسێنێ 

9]ببینێ..؟ 
 هەروەها زمانێک و دوو لێومان پێنەبەخشیوە؟!. [ڱ ں   

 دەتوانێ خێرو شەڕ لێک بکاتەوە:مرۆڤ 

[13
إنا هديناه السبيل ]وە ئایا بۆ هەردوو رێگاکە )چاک و خراپ( رێنموونیامن نەکرد.؟ وەک دەفەرموێ:  [ڻ  ڻ  

11]. جا ئیرت لەمەڕ ئەم چاکانەوە بۆچى ئەوەندە سپڵەیە.؟! 76/3 [إما شاكرا وإما كفورا
خۆ لە هەورازو  [ڻۀ ۀ   

سەختى نەداوە، واتە: نەیتواىن بەسەر ئەو کۆسپ و سەختانەدا زاڵ ببـێ و.؟ لە باىت ئەوەى سامان لە دوژمنایەىت 

12]بەخت بکات، بەو ماڵەیە بەندەیەک بکڕێ و، ئازادى بکا؟  sپەیامبەردا 
وە تۆ چووزانیت رێگاى  [ہہ ہھ  

13]هەوراز چییە..؟! 
فەرموویەىت: هەرکەسێ  sدىن کۆیلەیەکە. لەمەڕ ئازادکردىن بەندەدا پێغەمبەر ئازادکردىن گەر  [ھ ھ   

گەردىن )بەندە(یە ئازاد بکات، ئەوا خواى گەورە لە بەرامبەر هەر ئەندامێکى ئەو بەندەوە، ئەندامێکى ئەمیش ئازاد دەکا 
وىت: ئەى سەعید! جا  vى حوسەین( لە ئاگر، تا دەگاتە دەست بە دەست، پێ بە پێ، عەورەت بە عەورەت(، جا )عەىل کوڕ 

تۆ بە گوێى خۆت لە )ئەىب هورەیرە(وە ئەمەت بیست؟ وىت: بەڵێ: ئەوجا ئەویش غواڵمێکى هەبوو لەڕێى خوادا ئازادى 

 14] . 6347 صحيح البخاري، كتاب كفارات األميان، باب قول الله: أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزىك، حديث: کرد. 
 یاخود [ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ

15]خۆراک بەخشینە لە رۆژێکى برسێتییدا 
بە هەتیوێکى خزم، چاکە لەگەڵ خزمى نزیکدا زۆر کارێکى  [ۇۇۆ

َدَقُة َعىَل الِْمْسِكنِي َصَدَقٌة، َوِهَي َعىَل ِذي الرَِّحِم اثَْناِن: َصَدقٌة، وِصلَ  )صحيح ابن ٌة((. پیرۆزو بەرزە، وەک ئەم فەرموودە: ))الصَّ

، قال األرنأووط: حديث صحيح.  3433 حبان، كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع، ذكر البيان بأن الصدقة عىل ذي الرحم تشتمل عىل الصلة والصدقة، حديث: 

دەقە واتە: یارمەتیى و دەسگیرۆکردىن کەسێکى هەژارو بێ نەوا بە یەک خێرو صە(. 3858وصححه األلباين يف صحيح الجامع، برقم: 

دادەنرێ، بەاڵم هاوکاریى و یارمەتیداىن خزم، دووجار خێرە، لەالیەکەوە هەم صەدەقەیە، لەالیەکى ترەوە ماىف خزمایەتیت 
ْم جێبەجێکردووە. دەربارەى بەزەییش ئەم فەرموودەیە هاتووە ))الرَّاِحُموَن يَرَْحُمهُم الرَّحمُن، إْرَحُموا أْهَل األرِض يَرَْحْمكُ

واتە: هەمیشە بە  (.4941، وصححه األلباين يف سنن أِّب داوود، برقم:  4311 )سنن أِّب داود، كتاب األدب، باب يف الرحمة، حديث: امَِء(( َمْن يف السَّ 
بەزەیى بن لە ڕووى زەوییدا ئەى خاوەن ڕوحامن! ئەوجا خواى )ڕەحامن(یش ڕەحم و میهرەبانیتان لەگەڵ دەکات.  یان 

،  4313 )سنن أِّب داود، كتاب األدب، باب يف الرحمة، حديث: َيرَْحْم َصِغريَناَ َويَْعرِْف حقَّ كَِبريِناَ فلَْيَس ِمنَّا((  ئەم فەرموودەیە: ))َمْن ملْ 

واتە: ئەو کەسەى وا لەگەڵ بچووک و کەم تەمەناىن ئێمەدا ڕەحم ناکاو، قایەل بە  (.4943وصححه األلباين يف سنن أِّب داوود، برقم: 



16] )گەورە(کامنان نابن ئەوە لە ئێمە نین!. پلەو هەق و ماىف
یا بە کەسێکى کەوتەکارو خاک نیشین؟ کە  [ۈ ۈ ٴۇ ۋ

لە هەژارییدا پەکى کەوتووەو کونوفت بووە، کەوابوو دەبێ هەوڵى جیددى بدرێت بۆ بنەبڕکردىن بەندەو کۆیلەکان، وە 

17]لەگەڵ خەڵکاىن کەم ژیانیشدا هەردەم دەس بە کارو بە بەزەیى بن. 
لە پاشا ئەوەى ئەو بارە  [ۅ ۅ ۉۉ ې  

وە وە  [ې ې]سەختەى هەڵ گرت، واتە: بەندەى ئازاد کردو، ناىن بە هەژارداو لەو کەسانەش بوو ئیامنیان هێنابوو 

وە وەصیەتیشیان بۆ یەکرت  [ېى]صیەتیان بۆ یەکرت دەکرد بە صەبرو خۆراگرتن لەسەر بڕواو خواپەرستیى 

18]اىن لە نێوان خۆیان و خەڵکیدا دەکرد بە بەزەیى و میهرەب
ئا ئەوانە کە ئەو سیفەتە جوانانەیان تێدایە  [ائ  ائ ەئ   

19]یاراىن الى ڕاسنت، واتە: بەختەوەرو بەهەشتین و خوا لێیان ڕازیە 
وە ئەو کەسانەش کە کافر بوون بە  [وئ  وئ ۇئ   

ەخین، نەگبەت و سەرلێشێواون، خەشمى ئا ئەوانە یاراىن الى چەپن، واتە: بەد فەڕو دۆز  [ۇئۆئ ۆئ]ئایەتەکامنان 

23]خوایان لەسەرەو نامەى کردەوەکانیان بە دەستى چەپیانەوە دەدرێ 
سەرەڕاى ئەوەش دەرگاى ئاگرێکى   [ۈئ ېئ  ېئ    

گەورەیان لەسەر داخراوە، واتە: نە هەواى لێ دەردەچێت، وە نە دێتە ژوورێ. سا خواى گەورە بە میهرەباىن خۆى لەو 

 ن بکا، مبانباتە نێو ڕیزى یاراىن الى ڕاستەوە.ئاگرە ڕزگارما

 کـۆتایـى تەفسیـرى سوورەتى )بـەلـەد(،

 لەگەڵ سوپاسمدا بۆ خواى  میهرەبان.

 

 

 

 سوورەتى )شەمس(ـە. -78

 ( ئایەتە.82مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

: نەفس و دەرووىن ئادەمیى، چونکە خواى کارزان یەکەمئەم سوورەتە گرنگیى و بایەخ بە دوو شتى زۆر گرنگ دەدات:  
بە جۆرێ بەدیهێناوە تواناى وەرگرتنى خێرو شەڕ، رێنومایى و گومڕایى هەیە، دەتوانێ صاڵح بێت، دەشتوانێ السارو الڕێ 

: سەرکێشیى و یاخیبووىن گەلەکەى )سەموود( ئوممەتەکەى صاڵح پێغەمبەر. جا لە سەرەتاوە خواى گەورە دووەمبێت. 

وێند بە حەوت شت دەخوات: بە خۆرو ڕوناکییەکەى، بە هەیڤ و بە رۆژ، ئەو دەمە کە خۆر دەردەخا، وە بە شەو ئەو س
حەلە کە خۆر دادەپۆشێ، وە بە عاسامن کە خوا خۆى دروستیکردووە، وە بەزەویى کە بۆ ژیاىن ئادەمیى ڕاخراوە، وە بە 

 بەخشیوە.. سوێند بەو شتانە دەخوا کە: ئەگەر ئادەمیى لە خوارۆح و نەفس، کە خواى گەورە صیفاىت تێرو تەواوى پێ 



بەد بەخت و شەرمەزار دەبێت، ئەوجا داستاىن  ئەوا یاخیی بوو، هەر کاتێکیش برتسێت ئەوا سەر فرازو بەختیار دەبێت،

دو کوشت، گەلەکەى )سەموود(یش باس دەکات کە چۆن چوون بە گژ پەیامبەرەکەیانداو یاخییبوون و وشرتەکەیان پەلکر 
وە چۆن دەرەنجامیش خوا کردىن بە پەندى زەمانەو لە ناوى بردن و، لە کەسیش نەترسا. جا کەوابوو ئێوەش ئەى مەردم! 

 وامەبن، ئەگینە وەک ئەوان دووچار دەبن.

 سەموود پێغەمبەرەکەی بە درۆ دەخاتەوەو تیادەچێ: 

 * ٱٻٻ]
1

سوێند بە خۆروو، بە تیشک و ڕووناکیەکەى لە سەرەتاى رۆژەوە، کە  [ٱ  ٻ 

2]تاریکى لەت دەکاو بوونەوەر درەخشان دەبێ 
و سوێند بە مانگیش کاتێ بە شوێن خۆردا دێ و دنیا  [ٻ ٻ پ   

3]ڕووناک دەکاتەوە 
4]و سوێند بە ڕۆژ، کاتێ قورىس خۆرى تیا دەردەخاو دنیا دەدرەوشێتەوە  [پ  پ  ڀ   

ڀ ڀ      

و سوێند بە شەویش، کاتێ بە تاریکییەکەى خۆر دادەپۆشێ، کە بەڕاستیى ئەو کاتانە کاىت وردبوونەوەیە لە  [ٺ

5]دەسەاڵىت خوا 
و سوێند بە ئاسامن و بەو زاتەش کە زۆر بە وردیى و بە قاییمى عاسامىن دروستکردووە،  [ٺ ٺ ٿ

6]. [ونوالسامء بنيناها بأيد وإنا ملوسع]وەکو دەفەرموێ: 
و سوێند بە زەویى و، بەو زاتەش کە بە  [ٿ  ٿ  ٹ   

و سوێند بە نەفس و  [ٹ ٹ ڤ 7]دەسەاڵىت خۆى ئەوى بە شێوەیەکى ڕێک و پێک بەدیهێناوەو ڕایخستووە 

8]دەرووىن مرۆو، بەو زاتەى دروستیکردووە بە ڕێک و پێکى 
ئینجا ئیلهامى بەدکاریى و پارێزگاریى   [ڤ ڤ ڦ   

ە: خێرو شەڕى بۆ ڕوونکردەوە، وە نیشانیدا چى چاکە بیکاو چى خراپە نەیکاو خۆى لێبپارێزێ، خوا سوێندى بۆ کرد، وات

خوارد بەو حەوت شتە بۆ ئەوەى گەورەیى خۆى لەوانەدا ببیرنێتەوە، لەوالیشەوە هەر کامێکیان حسێب بکەى پڕە لە 

ونفس وما سواها فألهمها فجورها ]تە ئەم ئایەتەى: هەمیشە کە دەگەیش sخێرو چاکە. )ئینب عەباس( دەڵێت: پێغەمبەر 

ا هەڵوێستەیەکى دەکردوو دەیفەرموو: ))..اللُّهمَّ آِت نَْفِِس تَْقَواَها، َوَزكيَها أَنَْت َخرْيُ َمن َزكّاَها، أَنَْت َولِيُّهَ  [وتقواها

َوَمْواَلَها..(( واتە: خوایە بە نەفسم تەقواو خواپەرستی ببەخشەو، خاوێنی بکەرەوە، تۆ چاکرتین خاوێنکاری، تۆ پشتیوان و 
، ئیاممى  5335 صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش ما مل يعمل، حديث:  خاوەنی ئەویت.

9] .4/371)ئەحمەد(یش لەمە درێژتر ڕیوایەىت کردووە: 
سوێند بەوانە هەموو، بێ شک ڕزگارى بوو  [ڦ  ڦ ڄڄ   

13]ەسادە پاک و پوختەى کردەوە ئەوکەسەى کە نەفىس خۆى لە هەرچى کارى بەدوو ف
و بەڕاستیى  [ڄ ڃ ڃڃ    

 ئەو کەسەش کە نەفىس خۆى بە گوناح و تاوان ئالوودە کرد، نائومێدو ناموراد بوو.

 پاشەرۆژى گەلى ثمود:

[11
12]سزاى )طـەغوا(یان بە درۆ زاىن  «صاڵح پەیامبەر»سەموودى ئوممەىت  [چچ چ   

ئەو  [ڇڇ ڇ

13]دەمە کە بە پەلە نەگبەترتینیان )قەدارى کوڕى سالیف( هەستایە سەرپێ بۆ کوشتنى وشرتەکە 
ڍڍڌڌ ڎ   



پێیگوتن: خۆتان لە ئەزیەتداىن وشرتەکەى خواو، ئاو خواردنەوەکەى  uئینجا پەیامبەرەکەى خوا )صالح(  [ڎڈ

 بەناوى پەیامبەرێکى تیرەیەک بوون لە عەرەب، خوابپارێزن، دەست مەهێننە ڕێى، لەسەرە ئاوى خۆیدا. بەڵێ.. سەموود 

ییان وترا: واز لەو وشرتە بێنن با َ  وشرتێکى کردە موعجیزە بۆیان و پ خوا خۆیان داواى لەسەر جا -ناردن، بۆ )صاڵح(ـەوە

بۆ خۆى بلەوەڕێ و، ئێوەیش شیرەکەى بخۆن، با ئەو نۆرە ئاوێکى ببێ و، ئێوەش رۆژە ئاوێکتان ببێ و، هیچتان زیاىن پێ 

14]مەگەیەنن 
و وشرتەکەشیان کوشت!  [ژ]کەچى بڕوایان بە صاڵح نەکردو بە درۆزنیان دانا  [ژ 

اح و سەرپێچییانەوە واڵتیاىن کاولکردو کوتاىن بەسەر پەروەردگاریان بەهۆى گون[ڑڑککک]

یەکداو، لەگەڵ خاک یەکساىن کردن و، هەموو وەک یەک دووچار بوون و کەسیان رزگارى نەبوو، واتە: ئەگەرچى تەنها 

ئەو کەسێکیان بوو هەستا وشرتەکەى کوشت، بەاڵم لەبەر ئەوە کە ئەواىن تریان رێیان لەو کارە دزێوە نەگرت و، دەستى 
کابرایەیان نەگرت، خوایش بێ جیاوازیى لە نێوان گەورەو بچووک و هەژارو دەوڵەمەندیاندا لە ناوى بردن، لەم سورەتە 

گەورەو پڕمانایەدا وەردەگیردرێ کە دەبێ موسڵامنان هەموویان یەک دەست و یەک دڵ و یەک بۆچوون بن بەرامبەر بە 
بدرێ تا دنیا وێران بکەن، ئەوانیش لە دوورەوە تەماشا بکەن، ئەگینا خوا  ڕووداوو خراپکاران، وەنابێ ڕێ بە تاوانباران

ئەم سورەتە ئەگەر کەسێک ئاژەڵ و حەیوانێکى بە نرخى نەهاتبایەتەوە،  چپەیەک:پەى دەرپەى بەاڵیان بۆ دەنێرێ. 

ئەوا دەرگایان بە خوێندەوارى ئەو گوندە دەگرت و ناچاریان دەکرد کە دەمى گورگى لێ ببەستێ! ئەویش بە ناچارى 

 بەو حسابە چەقۆیەکى دەهێناو یەک دووجار سوورەىت )شەمس(ـى بەسەرا دەخوێندو دەمى چەقۆکەى دەنوقانەوە، ئیرت

15]دەمى گورگى لێدەبەرسا! کە ئەوەش دوورە لە سووننەت و داب و نەریتی ئیسالمیی سەحیح. 
وە ئەو  [گ گ گ  

 خۆى )خوایە( لە دەرەنجامى پاشە رۆژى ئەو کارەىش ناترسێت، واتە: وەک پاشایەکى دنیا کە لە پاشە رۆژى کارەکاىن

 نیە. دەستى بااڵ خوا چونکە ناترسێ، هەرگیز ئەو دەترسێت،
 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )شەمس(

 زۆر سوپاس بۆ خواى کار درووست و لە کارزان. 

 

 
 

 

 

 

 سوورەتى )لەیل(ـە. -74



 ( ئایەتە.48مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

خوا سوێند دەخوات بە شەو کاتێ کە هەموو شتێ دادەپۆشێ، بە رۆژ کاتێ کە جیهان ڕووناک دەکاتەوەو دەردەکەوێ،  
بەو خوا گەورەیەى نێرو مێى لە هەموو شتێکدا دروستکردووە.. سوێند دەخوا بەوانە هەموو کە: هەوڵى ئادەمیى لە یەک 

 هەردووکیان ینجا ڕێى بەختیاریى و، بەد بەختیى و ئەنجامىناچێ و جیاوازە، هەر بۆیەش ئەنجامى لە یەک ناچێ، ئ

بەدکارانیش بۆ دۆزەخ، پاشان ئادەمیى هۆشیار دەکاتەوە کە دەبێ ماڵ و  بەهەشت، بۆ چاککاران دەکاتەوە، ڕۆشن

سامانەکەى لە ڕێى هەق و ڕاستیى کوێرى نەکات، چونکە لەو رۆژەدا هیچ شتێ فریاى ناکەوێ، لە کۆتاییدا منوونەى 
پیاوێکى چاک و صاڵح دێنێتەوە کە: چۆن ماڵ و ساماىن خۆى لە رێى خێردا بەخت دەکردو تەنها بۆ مەبەستى ڕەزامەندى 

خواو، بەو مەبەستە کە خۆى لە چروکیى و ڕژدى پاک بکاتەوە، جا وەک نیمچە ئیجامعێکى موفەسیرینى لەسەرە کە ئەو 
ەر لەبەر رەزامەندى خوا )بیالل(و چەندان کۆیلەى کڕیى و، پاشان پیاوە صاڵح و کار چاکەیە )ئەبووبەکر(ـە، ئەو بوو ه

 ئازادى کردن.

 هەوڵى مرۆڤ و ئەنجامەکەى:

خواى خاوەن بەزەیى هەر لە سەرەتاوە مرۆڤ هوشیار دەکاتەوەو هاىن دەدات بۆ بەدەستهێناىن کارى چاک و پیرۆز، 

 * ٱٻٻ]چونکە پاشە رۆژو ئەنجامیش هەر بە پێى هەوڵ و تێکۆشانەکاىن دنیایە، بۆیە دەفەرموێ: 
1

   

2]سوێند بە شەو کاتێ بە تاریکى خۆى ڕۆژ دادەپۆشێ، ئەوجا گەورەیى خواش زیاتر دەردەکەوێ  [ڳ  ڳ  ڳ
ڱ ڱ      

3]و سوێند بە رۆژ کاتێ بەهۆى قورىس خۆرەوە دەردەکەوێ و جیهان ڕوون دەکاتەوە  [ڱ
و بەو  [ں ں  ڻ  ڻ    

کزو الوازە هەڵقواڵوە، نێرو مێ جیا  زاتەى کە نێرو مێى دروستکرد، کە ئەوەش ئەو پەڕى دەسەاڵتە کە لەو ئاوە

دەکاتەوەو، گش پەسن و صیفاىت جسن و ڕەگەزى هۆزو خێڵى خۆى هەڵدەگرێت، لە جێگایەکى تردا دەفەرموێ: 

4]. 8/نەبەء [وخلقناكم أزواجا]
سوێند بەو گشت شتە جیاوازانە، بێگومان کارو تێکۆشاىن ئێوەش ئەى مرۆڤ  [ڻ  ۀۀ

هەتانە هەوڵەکاىن بۆ بەدەستهێناىن بەهەشتە، هەیشتانە هەردەم هەوڵیەىت بۆ ئەنجامداىن هەروا جیاوازو جۆراو جۆرە، 

5]کارى الڕێى و الساریى و دنیاى حەرام و یاساغ 
ئینجا ئەوەى ماڵ و ساماىن خۆى لە بەر خوا بەخشیى  [ہ ہہ    

6]و لە نافەرماىن خوا خۆى پاراست  [ھ]
7]و بڕواى بە پاداشتى چاکرت کرد  [ھ ھ   

ئەوا ئێمەش  [ے  ۓ

ڭڭ ڭ  8]بێگومان بۆ بەهەشت و بۆ کارى ئاسان و چاک، ئامادەو ڕێنوێنى دەکەین و، دەیخەینە سەر ڕاستە ڕێ 

9]وە ئەوەش چرووکى کردو خۆى بێ نیاز گرت  [ڭ
13]و بڕواىش بە پاداىش چاکرت نەکرد لە الى خوا  [ۇ  ۆ    

  

ئەوا ئێمەش کار ئاساىن بۆ دەکەین، بۆ دژوارترین رێگە. )ئینب عەباس( دەڵێ: ئەم ئایەتە سەبارەت بە  [ۈ ۈ

11])ئومەیە(ـى کوڕى )خەلەف( هات. 
ئەو کاتەش کە دەمرێ و فڕێدەدرێتە دۆزەخەوە، هەرگیزیش  [ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ   

: ئایا s کوڕی حوصەین( دەڵێ گوترا بە پێغەمبەر ماڵ و سامانەکەى هیچ کەڵکى پێناگەیەنێت و فریاى ناکەوێت. )عیمراىن



ئێمە کار بۆ شتێکى ئەزەلیى و بڕاوەو قەرار لەسەر دراو دەکەین؟ یان بۆ شتێکى نوێ و ئاییندە؟ فەرمووى: نەخێر، ئێوە 

ٌ بۆ شتێک کار دەکەن کە الى خوا ئەنجامەکەى بڕاوتەوە! گوىت: جا کەوابوو ئیرت کارى چى بکەین؟ فەرمووى: ))..كُ لٌّ ُمَيرسَّ
صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله: ولقد يرسنا ملاَ ُخلَِق لَُه((. واتە: هەرکەس بۆچى دروستکرابێ کاریش بۆ ئەوە دەکات. 

. بإختالف  4895 ث: ، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله، حدي 7133 القرآن للذكر فهل من، حديث: 
 يسري.

 دۆزینەوەى ڕێى ڕاست هەر بە دەست خوایە:

12]دەبێ ئینسان بزانێت کە خێرو شەڕ، حەاڵڵ و حەرام، گش بە دەس خوایەو بڕیارى ئەوى دەوێ، بۆیە دەفەرموێ: 
ې     

13]بەڕاستى ڕێنوێنى و ڕوونکردنەوەى رێبازى راست و دروست هەر لەسەر خوایە  [ې  ې 
و  [ى ائائەئ   

بێگومان ئەو دنیاو ئەم دونیاش، واتە: هەردوو جیهانەکە هەر بۆ ئێمەیە، هەر الى خۆمان وە دەست دێن و لە هەر 

 جێگایەکى ترەوە هەوڵیان بۆ بدرێت دەست ناکەون، کەوابوو هەموو کاتێکیش ڕوو هەر لە خۆمان بکەن.

 دۆزەخ هەر کەللەڕەقانى تێدەچێت:

[14
( بە ئاگرێک دەسووتێ و گڕ دەسێنێ، sجا من ئێوەم ئاگادار کردووە )لەسەر زماىن پێغەمبەر  [وئوئ ۇئ   

وتارى دەخوێندەوە دەیفەرموو: ))إنَّ أْهَوَن أْهِل النَّاِر َعذابًا يَوَم الِقياَمِة لََرُجٌل، تُوَضُع يف أْخَمِص َقَدَمْيِه  sپێغەمبەرى خوا 

واتە: بێگومان سووکرتین سزا بۆ خەڵکاىن  . 6232 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث: (( َجْمرٌَة، يَْغِِل ِمْنها ِدماُغهُ 
جەهەننەمیى لە رۆژى قیامەت، سزاى پیاوێکە دوو پشکۆ دەخرێنە ژێر هەردوو پاژنەى پێیەوەو، مێشک و دەماخى پێیان 

15]دەکوڵێ! 
16]ناچێتە ناویى و ناسووتێ بە هەمیشەیى، بەد بەخت و چارە ڕەش نەبێ  [ٱٻ ٻ ٻ

 [پ  پ  پ   

باوەڕ کرد. )ئینب عەباس( دەڵێ: مەبەست  و لە ئیامن پشتى و زانین بە درۆى نەکردوو خوا ئەوەى باوەڕى بە ئایەتەکاىن

یە(و )ئەبووجەهل(و هەر کافرێکى تر یە، )ئومە[ال يصالها إال األشقى]بەو کەللە ڕەق و بەد بەختەى ئەم ئایەتەى: 

 ئەوە سیفەىت بێت.

 خواناسانى پارێزکار لە دۆزەخ وە دوور دەبن:

[17
18]دوور دەخرێنەوە  «دۆزەخ»دڵنیاشنب خەڵکاىن پارێزکارو خواناس لە  [ڀ  ڀ   

ئەوەى  [ڀ ٺ ٺ ٺ   

19]ماڵ و ساماىن خۆى دەبەخشێت، بەوە خۆى لە چرووکیى و ڕژدى پاک و خاوێن دەکاتەوە 
وە  [ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹٹ   

23]هیچ کەسێک چاکەیەکى بەالیەوە نیە، ئەم لە جیاىت ئەوە، پاداشتى بداتەوە 
بەاڵم کە ئەوەش دەکا،  [ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ

ۆرێکى زۆرینەى ڕاڤەکاراىن قورئان دەڵێن: ئەم ئایەتەش لەمەڕ تەنها مەبەستى ڕەزامەندى پەروەردگارى بااڵیەتیى. ز 

ئیاممى )ئەبوبەکر(ـەوە هاتۆتە خوارەوە، چونکە ئەوکەسە کە لەو دەمەدا هەڵسا بە بەخشین و بەختکردىن ماڵ و سامان 

21]هەر ئەوبوو « بیالل»بۆ ئازادکردىن 
اى گەورە لە و بەڕاستى ئەوکەسە لە ئاییندەدا رازى دەبێت. واتە: خو  [ڦ  ڦ



جامع البيان يف تفسري پاشە ڕۆژدا ئەوەندە پلەو پایە دەبەخشێت بە ئیاممى )ئەبوبەکر(، هەتا ڕازیى و خۆشنوودى دەکات. 

 . 34767 القرآن للطربي، سورة الليل، القول يف تأويل قوله تعاىل: وما ألحد عنده من نعمة، حديث: 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )لەیل(.
 

 

 

 سوورەتى )زوحا(یە. -78

 ( ئایەتە.88مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

دەکات، لە سەرەتاوە سوێند دەخوا بە قەدرو پایەو پلەو ڕێزى  sئەم سوورەتە باىس شەخصییەت و کەسێتیى پەیامبەر  

و، دڵنیاىش دەکات کە خواى بااڵدەست هیچ سات و کاتێ وازى لێنەهێناوەو، کین و خەشمى لێ نیە،  sئەو پەیامبەرە 

وەک هاوبەشدانەرەکان پێیان وایەو کردوویانە هەرا، ئیاممى )بوخاریى(ش ئەو مانایەى بە جواىن لێکداوەتەوەو 
، صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب تقصري الصالة، باب ترك 4732 ث: )صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: كيف نزل الوحي، حديهێناویەىت. 

ڕاڤەیکردووە، لە پاشانیش مژدەى دەداتێ بە پاداش و بریتییەکى زۆرو فراوان لە رۆژى  (  1386 القيام للمريض، حديث: 
و قۆناغەکاىن مناڵى خۆى، قیامەتداو، پێیىش دەڵێت کە هەر شتێکى لێ داوا بکات، پێیدەبەخشێ. ئینجا هەندێ لە حاڵەت 

: یەکەم: sوەک قۆناغى هەتیویى و، هەژاریى و، ڕێگا دەرنەکردىن، وە بیر دێنێتەوەو، لە کۆتاییشدا سێ وەصیەىت بۆ دەکا 

: دووەمهەرگیز بە هەتیودا هەڵ نەشاخێیت، چونکە خۆت هەتیو بوویتەو چاک دەزاىن کات و زەماىن بێ باوکیەتیى چۆنە. 

: لەگەڵ بێ نەواو کەنەفت و پەککەوتەکاندا سێیەمبە سۆزو میهرەبانبە، چونکە خۆت هەژار بوویتە. لەگەڵ هەژاراندا 

 .[فأما اليتيم فال تقهر..]هەمیشە باش و چاکبە: 

 بێ شک بە، کە هەرگیز خوا دەست
 لەتۆ بەرنادا: 

بەڵێ پاش ئەو هەموو هەراو قاڵەى قوڕەیشە کە گوایا خوا دەىس لە پێغەمبەر هەڵگرتبێت، خوا دەفەرموێ: 

 * ٱٻٻ]
1

سوێند بە هەڕەىت هەڵهاتنى خۆر )چێشتنگاو(، کە کاىت هەموو جموجووڵ و  [ڄ   

2]ئیش و کارو چاالکیەکە، دەمى بزووتن و جواڵنەوەى هەموو شتێکە بۆ ژیان و خۆ ڕزگارکردن لە چنگى دنیا خۆران 
ڄ 

ەوە، دیارە ئەو ئاڵ وە بە شەو، کاتێ ئارامى گرت و چڕو پڕبوو و، تاریکییەکەى هەموو شتێکى داپۆشیى و زرنگای [ڄڃ

3]. [واليل إذا يغىش، والنهار إذا تجىل]و گۆڕە نیشانەى دەسەاڵىت خوایە، بۆیە لە سوورەتێکى تردا دەفەرموێ: 
ڃڃ 

بەوانە سوێند، لەوکاتەوە پەروەردگارت هەڵى بژاردوویت دەستبەردارت نەبووەو نەیبووغزاندوویت ئەى  [چ  چ  چ



)جوندب(ـەوە دەگێڕێتەوە )جربیل( بۆ ماوەیەک لە هێناىن وەحى دوا کەوت، ئینجا  !. ئیاممى )بوخاریى( لەsپێغەمبەر 

والضحى، واليل إذا ]مورشیکەکان وتیان: دیارە خوا دەست بەردارى موحەممەد بووە! ئەوجا خواى بااڵ دەست سوورەىت: 

 . 1386 الصالة، باب ترك القيام للمريض، حديث: صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب تقصري ى دابەزاند. [سجى، ماودعك ربك وما قىل..

 رۆژى سەاڵت لەم دنیایە باشتر دەبێ:

بەڵێ ئەم دنیایە، بۆ کەس بەقاى نیە، بۆیە پێغەمبەران و پەیڕەوانیان دواى نەکەوتوون و چاویان هەر لە قیامەتەوە بووە، 

4] بۆیە خواى دلۆڤان بە پێغەمبەر دەفەرموێ:
ئەو دنیا چاکرتە بۆت لەم دنیاى  بێگومانبە [ڇ ڇ ڇڇ ڍ     

یەکەمە، ئێستایش ئایینەکەت ڕۆژ لە دواى ڕۆژ بە پایان دەگات، هەر بۆیە دواى ئەو ئامۆژگاریەى خوایە، پێغەمبەر 

دنیاى زۆر بە کەم سەیر دەکردو شێوەى ژیان و حەوانەوەى زۆر سادە بوو، )عبداللەى کوڕى مەسعوود( دەڵێ: لەسەر 
ڕا دەکشاو، بە قەبەرغەیشیەوە جێگاى دیاربوو، منیش بۆم دەتەکان و  -خورما گیرابوویەوەکە لە پووىش -حەسیر 

نْياَ؟ ماَ  پێمدەگوت: ئەرێ بۆ شتێک نەخەین بەسەر حەسیرەکەدا هەتا بە قەبرغەتەوە دیار نەبێت؟ فەرمووى: ))ماَ يِل ولِلدُّ
نياَ كَراَكِ  اَ َمَثَِل وَمَثُل الدُّ نْياَ؟ إمنَّ )مسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد  ٍب ظَلَّ تَْحَت َشَجرٍة، ثُمَّ راََح َوتََركَهاَ((أَناَ والدُّ

بەسەر دنیاوە؟ چاک بزانن کە نەقڵى من و دنیا وەک  واتە: من چیمە  ، قال األرنأووط: حديث صحيح( 3582 الله بن مسعود، حديث: 
ە ێتەوەو، پاشان هەڵدەسێ وئەو سوارە وایە لە سێبەرى درەختێکدا دەحەو  جێی دێڵێت، کەوابو ئێوەش ئەى ئوممەىت ب

5] ئیامندار! ئەوەند پشت بە دنیاوە مەبەسنت.
وە لە ئاییندەداو لە رۆژى بەرێدا،  [ڌ ڌڎ  ڎ  

پەروەردگارت ئەوەندە نیعمەتت پێدەبەخشێت تۆ پێی ڕازى بیى و، دڵى پێخۆش بکەیت، )واتە: مەقامەملەحموودى( 
 شەفاعەت و تکا بۆ گشت ئوممەتەکەى دەکاو، خواش لێی وەردەگرێت.دەداتێ و 

 :s بەخششەکانى خوا بۆ پێغەمبەر
خواى میهرەبان هەندێ لە بەخششەکاىن خۆى وە بیر پێغەمبەر دێنێتەوە، بۆ ئەوە پرت شوکرانە بژێر بێ و، چاویىش لە 

6] خەڵکى هەژارو بە ئەنواوەوە بێت، بۆیە دەفەرموێ:
ئایا خواى پەروەردگارت بە هەتیویى  [ڈ ژ ژ ڑ    

نەیدیتیى و، خێرا پەناو داڵدەى نەدایت و نەحەوایتەوە. بەڵێ.. کاتێ باوکى کۆچى کرد، ئەم هێامن لە زکى دایکیابوو، وە 

هێامن شەش سااڵنەشبوو دایکیىش کۆچى دوایى کردو درایە دەستى باپیرەى، پاشان تەمەىن هەشت ساڵ بوو، باپیریشی 

7]. هێشت و مامى گرتییە الى خۆىدنیاى بەجێ
ئەى نەشارەزا نەبوویت، خوا شارەزاو رێنووینى  [ک ک ک     

8] کردییت؟
ئەى بە هەژارو دەستکورتیى و نەداریی نەیدیتى؟ دەوڵەمەندى کردیت و بژێوى  [گ گگ

دەفەرموێ: ))لَْيَس الِغنََى َعْن كَْْثَِة  sپێبەخشیت و، لەوالشەوە شوکرانە بژێر بوویت لە هەردوو حاڵەتەکەدا؟ خۆى 

الَعرَِض، ولَِكنَّ الِغَنَى ِغَنَى النَّْفِس(( واتە: دەوڵەمەندى بە زۆری سەروەت و سامان نیە، بەڵکو بە دەوڵەمەندى نەفىس 
ب ليس الغنى عن كْثة العرض، ، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، با 6393 صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، حديث: مرۆڤە. 

))َقْد أَْفلََح َمن أَْسلََم، َوُرِزَق كََفاًفا، َوَقنََّعُه اللُّه مبا آتَاُه(( واتە: بەڕاستی ئەو کەسە سەرفرازە  یان دەفەرموێ: . 1835 حديث: 
يح مسلم، كتاب صح کەموسڵامن بووەو ئەوەندەی هەیە کەبەشی دەکات، خوایشی ڕازی کردووە بەو بەشەی کە پێی داوە.

 . 1813 الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة، حديث: 



 رێز لە بەخششەکانى خوا بگرە!
[9

!( قار لە هەتیو مەگرە، چونکە تۆ خۆیشت هەتیوو بێ باب sجا کەواتە )تۆش ئەى موحەممەد  [ڳ ڳ   ڳ  ڳ    

1] بوویت 3
هەر چۆن ببێ، چونکە تۆ خۆیشت و هەرگیزیش بە سواڵکەردا هەڵمەشاخێ و مەیتارێنە  [ڱ ڱ ڱ ں   

نەدارو هەژار بوویت و خوا دەوڵەمەندو بێ نیازى کردیت، وە یان ئەر نەشارەزایەک داواى رێنامیى کرد، تۆش ئاسانکارى 

1] بۆ بکەو هاریکاریبە، وەکو خۆت رێت دەر نەدەکردو خوا رێنامیى کردیت. 1
وە ئەمام بە چاکەى  [ڻ ڻ ڻ ڻ   

ەمبەرێتیى و هەر نیعمەتێکى تر(، باس بکە بۆ خەڵک، واتە: سوپاىس خوا بکە لەسەر نیعمەىت خواوەندت )واتە: بە پێغ
پێغەمبەرێتیى و غەیرى ئەویش بەسەر خۆتەوە، چونکە باسکردىن نیعمەىت خوا شوکرو سوپاسگوزاریە بۆ خاوەىن نیعمەت 

ئەو سێ قۆناغەى هەر لە یاد بوو، بەڵکو زۆر  لە ماوەى ژیانییدا بەردەوام sبەخش، کە خوایە. بەڵێ.. بەڕاستیى پەیامبەر 

 .جاران خۆى بێ شێو سەرى دەنایەوەو، ئەیبەخىش بە خەڵکاىن هەژارو هەتیوان و لێقەوماوان

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )زوحا(.

 

 سوورەتى )ئینشراح(ـە. -70

 ( ئایەتە.7مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

بەالى خواى گەورەوە دەکات، هەروەها باىس گەلێ نیعمەت  sئەم سوورەتە باىس قەدرو پلەو رێزو حورمەىت پەیامبەر  

و بەهرەکاىن خواى بۆ دەکا کە پێى بەخشیبوو، وەک گوشاد کردىن سنگیى، ڕووناککردنەوەى دڵى بە حیکمەت و ناسینى 
ئەوەش هەموو بۆ دڵدانەوەى پێغەمبەرە، تا چاکرت بتوانێ لە مەڕ ئەزیەت  خواو پاکژو خاوێنکردنەوەى لە گوناح و تاوان..

و ئازارو ئەشکەنجەى قوڕەیشدا خۆى ڕا بگرێ، پاشان باىس بەرز ڕاگرتنى پلەو رێزى دەکات لە دنیاو لە قیامەتدا، 

ورفعنا لك ]موێ: هەروەها چۆن ناوى پیرۆزى ئەو بەرامبەر بە ناوى بەرزو بڵوندى خواى گەورە دانراوە، وەک دەفەر 

، ئەم دڵدانەوەو باسکردنەى پلەى بەرزى ئەوە لە کاتێکدایە کە ئەو هێامن لە مەککەدا ئەشکەنجەو سزا دەدرا، تا [ذكرك

فإن مع العرس ]بەو وە بیرهێنانەوە تااڵوو حاڵەتە تەنگییەکاىن لە بیر بباتەوەو، سەرکەوتن و پیرۆزى بدات بە گوێیدا: 

، لە کۆتاییشدا یادى پەیامبەر دەخاتەوە کە پاش ئەوەى پەیامەکەتت گەیاند، دەبێ هەر [يرسا، إن مع العرس يرسا

فإذا فرغت فانصب، وإىل ربك ]سوپاسگوزارى خواى خۆت بکەیت و لە ئەنجامداىن گش کارێکى خێرو چاکدا نەوەستیت: 

 .[فارغب

 سینە گوشادى پێغەمبەرو پلەو پایەو
 ناوو شۆرەتى: 



ئەشکەنجەیەکى زۆرى قورەیش و، ڕێگرتن لە باڵوکردنەوەى پەیامە جوان و شیرینەکەیی و، خەم و خەفەتێکى پاش ئازارو 

 * ٱٻٻ] زۆر لەو پێناوەدا، خواى میهرەبان دڵى دەداتەوەو ماندو نەبووىن دەکاو پێیدەفەرموێ:
1

ۀ     

ئایا سینگامن بۆت گوشاد نەکردیت بە هیدایەتکردنت بۆ ئیسالم؟، وەک خوا لە سوورەىت  sئەى پێغەمبەر!  [ہہ ہ

2] .6/125 [فمن يرد الله أن يهديه يرشح صدره لإلسالم])ئەنعام(دا دەفەرموێ: 
3 ھ ھھ

وە  [ے ے ۓ    

تبارو دڵگران بوو، بەاڵم زۆر خەفە sئەوەى پشتتى قورسکردبوو، ئایا دامان نەگرت، لە کۆڵى ئازارو خەمەکەت؟ پەیامبەر 

خواى گەورە دڵى فەرەح و گوشاد کرد، تا لە بەرامبەر گەیاندىن ئەو پەیامە پیرۆزەیەوە ئارام بگرێ، سەرەنجامیش هەر 

4] پیرۆز بوو و ناوى لە هەموو جیهاندا دەرکرد، وەک دەفەرموێ:
وە ناومان بۆ بەرز نەکردیتەوە لە ناو  [ڭ ڭ  ڭ   

دەبێ چ ناوێک لەوە بەرزتر بێت کە هیچ کەسێ بە موسڵامن دانەنرێ، هەتا پاش شایەتیدان بە خودى جیهانەکاندا؟، جا 

داً َرُسوُل اللِه..((  خوا، گەواهیش بە پەیامبەرێتى ئەو بدات و بگوترێ: صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب صفة ))..أَْشَهُد أَّن مَحمَّ

5] . 598 األذان، حديث: 
جا بەڕاستیى لەگەڵ تەنگانەدا خۆشیى و ئاسانیەک هەیە، کەوابوو لە ئاییندەیەکى  [ۇ  ۇ  ۆ     ۆ     

بەراستى لەگەڵ تەنگانەدا  [ۈ   ٴۇ ۋ    ۋ 6] نزیکدا دڵتەنگیى و بێزارییت دەبێتە گوشادیى و فەرەح و سەرکەوتنت

پشت ئەستووربە کە خواى دیسانەوە بۆت دووپات دەکەمەوە: کە خۆشیى و ئاسانکاریەک هەیە، کەوابوو دڵقاییم و 

گەورە بە زوویى دەرووى خێرت لیدەکاتەوەو سەرت دەخات، بەڵێ سووننەت و باوى خوایە هەر گەلێک، یان 
هەرکەسێک بارى ژیاىن دنیاى لەسەر تەنگ بووبێ و بزووتبێ و هەوڵى خۆ ڕزگارکردىن دابێت، ئەوا خواى گەورەیش سەرى 

7] خستووەو دەرووى خێرى لێکردۆتەوە.
، s جا کاتێ لە کارێک بوویتەوە )ئەى موحەممەد [ۅ ۉ ۉ      ڕاستەوەبە (

بۆ ئەنجامداىن کارێکیرت، چونکە پلەکاىن سەرکەوتن و مەردایەىت لە دونیاو لە قیامەتدا بێ ژمارەو بێ سنوورن، بۆیە 
وچان لە خزمەىت پێویستە مرۆڤ هەرکاتێ لە کارێکى خێرو چاک بوویەوە، زوو بە زوو دەست بداتە کارێکى ترو، بێ 

8] دینى ئیسالمدا تەکان بدات، بە تایبەىت پێغەمبەران و پەیڕەوانیان.
وە هەمیشە لە پەروەردگارت  [ې  ې  ې      

بالڵێوە، چونکە هەر ئەوە وەاڵمى داخوازیەکان دەداتەوە، )ئینب کەسیر( دەڵێت: هەرگا لە کاروبارى دونیات بوویتەوە، بە 

دە بۆ خواپەرستیى و هیچ ئەندێشەیەکى دنیات لەال نەمێنێ، بۆ پشتگیرى لەو مەبەستە ئەم چاالکانە هەستەو پەالمار ب
واتە: باشرت وایە نوێژەکانتان دوا بخەن لەکاىت  فەرموودەیەى هێناوە: ))الَ َصاَلَة بَحرْضَِة الطَّعاِم، واَل ُهَو يَُداِفُعُه األْخَبَثاِن((

صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة بحرضة الطعام  چوونە سەر ئاو. ئامادەبووىن خواردن، وە لە کاىت پێویستی

الُة وَحرَضَ الَعشاُء، فابَْدُؤوا بالَعشاِء((.  931 الذي يريد أكله يف الحال وكراهة، حديث:  صحيح البخاري،  یان دەفەرموێ: ))إذا ُأِقيَمِت الصَّ

، صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب كراهة الصالة بحرضة الطعام  5152 العشاء فال يعجل عن عشائ، حديث: كتاب األطعمة، باب إذا حرض 

واتە: کاتێ خواردن هاتە پێشێ و نان ئامادەکراو کاىت نوێژیش بوو، بچۆ  .. باختالف يسري 933 الذي يريد أكله يف الحال وكراهة، حديث: 
 دڵێکى ساف و خاڵى لە هەر خەیاڵێک ڕوو لە خوا بکە.نانەکەت بخۆو ئەوجار بە 

 کۆتایى سوورەتى )ئینشیراح(.

 
 



 سوورەتى )تین(ـە. -72

 ( ئایەتە.7مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ڕێزلێناىن خواى میهرەبان لە ئادەمزاد. دووەم: بڕوا هێنان بە  :ئەم سوورەتە باىس دوو شتى زۆر گرنگ دەکات: یەکەم 

رۆژى حیساب و تۆڵە، وە لە سەرەتاوە سوێند دەخوات بە ڕێ و شوێنە پیرۆزەکان، ئەوانەى جێگاى نیگاو وەحى بوون، 
وانرتین شێوە وەک )بەیتوملەقدیس(، کێوى طور، شارى مەککە، سوێند دەخوا کە خوا رێزى لە بەرەى ئادەمیى ناوەو، لە ج

قەدو بەژن و بااڵى دروستکردووە، کەواتە دەبێ سوپاىس ئەویش بکات، ئەگینا پەست و ڕیسواو زەلیل دەبێ، پاشان 
لۆمەى بێ بڕواکان دەکات لەسەر ئەوە کە بڕوا ناهێنن بە زیندووبوونەوە.. لە کۆتاییشدا باىس دادگەریى و دادپەوەرى 

 و، تۆڵەداىن بێ بڕوایان، دیارە هەر کەسە بە پێى شیاوى خۆى. خوا دەکات بە پاداشدانەوەى موسڵامنان

 مرۆڤ لە ڕێکترین شێوەدا بەدیهێنراوە:

 * ٱٻٻ]بەم شێوەیەش دەست پێدەکا:  
1

سوێند بە دارى هەنجیرو زەیتوون، یان بەو  [ٱ  ٻ    

u .[2جێگایەى کە هەنجیرو زەیتووىن تیا سەوز دەبێ، واتە: شارى قودىس پیرۆز جێگاى لە دایکبووىن عیسا 
وە  [ٻ ٻ 

3]بەو کێوە پیرۆزە کە خوا لەوێ لەگەڵ موسادا وتووێژى کرد )لە دەشتى سینا( 
وە سوێند بەم شارە  [پپ  پ   

4]هێمن و ئاسوودەیە، واتە: شارى مەککە کە کابەى پیرۆزى تێدایە 
سوێند بە هەموو ئەمانە، بێ شک  [ڀ ڀ ڀ

5]لە جوانرتین ڕێکى قەدو بااڵو شێوەدا  [ٺٺٺ]ئێمە ئادەم و نەوەیامن دروستکرد 
پاشان کە  [ٿٿ ٿٿ  

کە لە خوارى خوارەوەن لە پلەو نرخدا، واتە: لەبەر ئەوە کە سوپاىس  باوەڕى نەهێنا گێڕامانەوە بۆ نزمرتین پلەى ئاژەاڵنێ

6]خواى نەکردو یاخیبوو، بەوە خۆى بردە ڕیزى ئەوانەوە بە رسوشت ژیرنین، دەرەنجامیش چووە دۆزەخەوە. 
ٹ 

جا ئەوانە پاداشتێکى  [ڤڤڦڦ ]و چاکەکانیان کرد  [ڤ ڤ]غەیرەز ئەوانەى بڕوایان هێنا  [ٹٹ

7]هەیە، وە بە پەست و نزم دانانرێن و دەچنە بەهەشتەوە  نەبڕاوەیان بۆ
جا ئیرت چ شتێک وات  [ڦڄڄڄ

ئەى ئینسان! پاش ئەو بەڵگەو نیشانانە لەسەر تواناو قودرەىت خوا لەسەر زیندووبوونەوە باوەڕ بە حیساب  -لێدەکات 

8]نەکەیت و بە درۆى بزاىن؟ 
نیە؟! بەڵێ لە هەموو ئایا خوا لە هەموو داوەرەکان داوەرتر  [ڃ ڃڃڃ   

داوەرێک داوەرترو دادپەروەر ترە، چونکە ئادەمزاد بۆ ئەوە دروستکراوە ژیریى خۆى بخاتە گەڕ بۆ دۆزینەوەى خوا، جا 
کاتێ ئەو خۆى گێل و کوێر کرد، ئەوا ئیرت ڕەوایە پەسترتین پلەى بدرێتێ و بربێتە ریزى پەسترتین گیاندارەکانیشەوەو 

لە رکاتێکى  sگەورەیى و فەزیلەىت سوورەىت )تین(ـە کە: )بەڕاى کوڕى عازیب( دەڵێ: پێغەمبەر  بشنێردرێ بۆ دۆزەخ. لە

لە  -ئیاممى )ترمزیی( . 735 صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب القراءة يف العشاء، حديث: نوێژى سەفەردا، سوورەىت )تین(ى دەخوێند. 

ألَْيَس اللُه ]ى خوێندو گەیشتە کۆتا ئایەىت: [والتني والزيتون]دەگێڕێتەوەو دەڵێ: هەرکەسێ سوورەىت:  -ئەبو هورەیرەوە



اب تفسري القرآن عن سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبو دەبێ بڵێ: ))بَىَل، َوأَناَ َعىَل َذلَِك ِمَن الَشاِهدين((.  [ِبأَْحكَِم الَحاِكِمنْي 

، وقال: هذا حديث إمنا يروى بهذا اإلسناد عن هذا األعراِّب عن أِّب هريرة وال يسمى، وقال االرنأووط:  3356 رسول   الله، باب ومن سورة التني، حديث: 

 .3347إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أِّب هريرة، و ضعفه األلباين يف سنن الرتمذي، برقم: 

 ى سوورەتى)تین(، لەگەڵ  کۆتایى تەفسیر
 سوپاس و حورمەتدا بۆ خواى میهرەبان.

 
 

 سوورەتى )عەلەق(ـە. -74

 ( ئایەتە.87مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

: یاخیبووىن ئادەمزاد دووەم. s: سەرەتاى هاتنى وەحى بۆ پەیامبەر یەکەمئەم سورەتە بە کورتە لە چەند شتێک دەدوێ:  

بەو  s: داستاىن بەدبەختەکەى قوڕەیش )ئەبو جەهل(و ئەزیەت و ئازارەکەى بۆ پەیامبەر سێیەمبە هۆى ماڵ و داراییەوە. 

)صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب قوله: إن اإلنسان شێوەیە کە پێشەوا )موسلیم( لە )صەحیح(ـەکەیدا دەیهێنێ 

. جا بۆ یەکەمجار باىس بەهرەو میهرەبانیەکاىن خوا دەکات بەرامبەر بە پەیامبەر کە چۆن ( 5111 آه استغنى، حديث: ليطغى أن ر 

بەو شێوە ناوازەیە قورئاىن بۆ ناردووەتە خوارەوە، لە کاتێکا کە ئەو هێامن، لە ئەشکەوىت )حراء(دا لە خەڵوەتا بوو، بەڵێ.. 

بووە، خواى گەورە بەئیلهام خستوویەتییە دڵى پەیامبەرەوە، ئەوەبوو لە پێش ئەو چۆڵ ویستییەو خەڵوەکێشانە شتێک 
پەیامبەرێتیدا دەچووە ئەو جێگایە بۆ بیرکردنەوە لە دەسەاڵىت خواى گەورەو، چۆنیەىت چاککردىن ئەو گەلە سەر لێشێواوو 

  بۆ نارد.پیاو کوژو بێ وێڵە، تا ئەوەبوو لەوێ خواى گەورە خەاڵىت پەیامبەرێتى کردو قورئاىن



 sسەرەتاى پێغەمبەرێتى موحەممەد 
 بەم ئایەتانە دەستى پێکرد:

 * ٱٻٻ]
1

بخوێنە، ئەوەى وەحیت بۆ دەکرێ بەناوى ئەو  sئەى موحەممەد!  [چچچڇڇ    

پەروەردگارەتەوە، کە هەموو شتێکى دروستکرد. سەرنج بدە! ئەم دینە چەندە ئایینێکى بەرزوو ڕوو لە پێشکەوتن و 

2]شارستانیەتە، یەکەم نیگا فەرمان بە خوێندن دەداو هاىن مەردوم بۆ خوێندنەوە دەدا. 
خەڵقى  [ڇڍڍ  ڌ  

رد لە خوێنێکى وەستاوى هەڵوارساوى شێوە زەروو، جا خوایەکى بە دەسەاڵىت ئاوا، چۆن ناتوانێ نەوەکاىن ئادەمى ک

3]پەیامبەرێ فێرى خوێندن بکاو هەرچى پێ بڵێ پێى لەبەر بکات 
بخوێنە، وە پەروەردگارى تۆ لە هەموو  [ڎ ڎ  ڈ    

  کەسێک بەخشندە ترەو خاوەن رێزێکى بێ سنوورەو هیچ کەسێکى ناگاتێ؟!

 رەف و مەزنیى مرۆڤ بە زانستەوەیە:شە
[4

5]ئەو خوایەى کە بەهۆى قەڵەمەوە ئادەمیى فێرى زانست و نووسین کرد  [ژژ ڑ    
ئادەمیى  [کککک  گ   

فێرى ئەو شتانە کرد کە نەیدەزاىن، واتە: فێرى هەر شتێکى کرد کە لە ناو منداڵداىن دایکیدا نەیدەزاىن، بەاڵم لەگەڵ ئەو 

ـەوە تا کۆتاییەکەى لە [كال إن اإلنسان..]ئەم سوورەتە لە  سەرنجێک:هەموو بەخششانەدا، هێشتا هەر یاخى دەبێ. 

 هەردەم کە لە پاڵ کەعبەدا نوێژى دەکرد ئەو رێى لێدەگرت!!. sنکە کاتێ پێغەمبەر بارەى )ئەبوجەهل(ـەوە هاتووە، چو 

 مرۆڤ هەر کە دارایى دیت سەر 

 بزێوى دەکات:

[6
ڳ  7]بەڕاستیى ئینسان )واتە: ئەبوجەهل(و هاوشێوەى، یاخى دەبێ و ستەم دەکات  [گ  ڳ ڳ]ئاگاداربە!  [گ  

8]لەبەر ئەوەى کە خۆى بێ نیازو دەوڵەمەند دییت  [ڱ  ڱ
! گەڕانەوەى sدە بەراستى ئەى پێغەمبەر  [ڱ  ں ں ڻ       

 هەموان هەر بۆالى پەروەردگارتە.

 ئەوانەى ڕێگە لە نوێژو خواپەرستیى دەگرن:

[9
ڻ  ڻ ۀ      

13
( کاتێ نوێژ دەکرد بۆ sئایا دیتت ئەو )طاغيه(ى ڕێگرى کرد لە بەندەیەکى خوا )موحەممەد  [ہ ہ  ہ  

11]خوا، ئاى ئەو جۆرە کەسانە چ مرۆڤێکى یاخیى و دڵرەق و بێ ویژدان و بێ وێڵن! 
 -پێم بڵێ: ئەگەر  [ھ  ھ  ھ  ھ   ے   

12]لەسەر ڕێى راست و هەقیش بێت  -ئەو بەندە نوێژ خوێنە
یان فەرمان بە پارێزکاریى و تەقوا بدا، ئایا  [ۓ ۓ  ڭ  

13]پیاوێکى ئاوا، هەقە رێى لێ بیگیرێ و ئەشکەنجە بدرێ و نەهێڵرێ نوێژەکاىن بکات؟! 
پێم بڵێ: ئایا  [ڭ ڭ ۇ ۇ

14]ئەو کابرایە ئەگەر بڕواى بە قورئان نەهێناو پشتى لێ هەڵکرد، ناترسێت لەوە کە خوا قەهرى لێ بگرێت؟ 
ۆ  ۈ ۈ ٴۇ     



ئایا )ئەبوجەهل( نەیزانیوە کە بەراستى خوا دەیبینێ و ئاگاى لێیەىت؟ جا ئەگەر ئەو بۆخۆی ئەو هەستەى بووبا  [ۋ

15]ئەوەندە السار نە دەبوو 
سوێند بەخوا ئەگەر لەوکارە بەدانەى  [ۅ ۉ  ۉ ]دەبا ئەوەندە یاخیى و سەرکەش نەبێ  [ۅ   

16]سەرى دەیگرین و بۆ دۆزەخى ڕادەکێشین بە پێشە  [ېې]خۆى دەست هەڵنەگرێ و کۆڵ نەدات 
  

پێشە سەرێکى درۆزىن خەتا کار، واتە: ئەوەندە درۆزن و هەڵەکارە لە کارەکانیدا، بە ناو چاویەوە دیار  [ېىى

17]بووەو، بۆتە سیفەىت هەمیشەو هەتا هەتایى 
جا با ئەوکاتە هاوەڵ و هاوڕێ و هاو دانیشتووەکاىن بانگ  [ائ ەئ 

ۆ ببات، بەڵکو نەهێڵن، )ئینب عەباس( دەڵێ: ئەگەر هاوارى بۆ بردبان، دەستبەجێ فریشتەى سزا دەیگرت بکاو هاواریان ب

18]. 329و تیا دەچوو. پێشەوا ئەحمەد/
بە تەئکید ئێمەش دەرگاوانەکاىن دۆزەخى بۆ بانگ دەکەین تا بیگرن،  [وئ وئ

 کە بەڕاستیى کۆمەڵێکى زەبر بەدەسنت.

 راپ مەکە:هەرگیز پەیڕەویى لە پیاوى خ

[19
با کارى وا نەکات جارێکى تر ئەو سەر سەختە لە خوا نەترسە، واتە: با لەو ئیشانەى دەست هەڵبگرێ پێش  [ۇئ  

وە بەردەوامبە لەسەر  [ۈئۈئېئ]، قەت بە قسەى مەکە sتۆیش ئەى موحەممەد!  [ۆئ ۆئ ]دووچار بووىن 

کڕنووش و نوێژى خۆت، وە خۆت بەوە نزیک بکەوە لە خوا، چونکە باشرتین کات بۆ لە خوا نزیکبوونەوە کاىت سوژدەیە. 

عاَء((  sپێغەمبەر  ما يقال يف صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب فەرمووى: ))أَْقرَُب ما يَكوُن الَعْبُد ِمن َربيِه، َوُهَو َساِجٌد، فأكِْْثُوا الدُّ

واتە: نزیکرتین کاىت نزیکبوونەوەى بەندە بە پەروەردگاریەوە، ئەو دەمەیە کە نێوچاوان و  . 773 الركوع والسجود، حديث: 

 sتەوێڵى لە سوژدەدا بێ بۆى، کەوابوو دۆعاو الڵەى زۆر بکەن لە خواوەندى پەروەردگارتان. وە هەرکات پێغەمبەر 

 .1/436وژدەى )تیالوەت(ى دەبرد. موسلیم:سوورەىت )عەلەق(ى دەخوێندەوەو س
 

 کۆتایى سوورەتى )عەلەق(، 

 لەگەڵ سوپاسى بێپایان بۆ خواى کارزان.

 

 سوورەتى )قەدر(ـە. -78

 ( ئایەتە.2مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە لە بارەى دیاریکردىن سەرەتاى هاتنە خوارەوەى قورئانەوە قسە دەکات، وە لە پلەو گەورەیى ئەو شەوە  

پیرۆزە دەدوێ کە قورئاىن تیا هات، خۆ حورمەت و رێزى ئەو شەوەش لە تەواوى ڕۆژو مانگەکاىن ساڵ زیاترە، چونکە 



سوورەىت ئەم  :یەکەم ئاندا باىس هاتنە خوارەوەى قورئاىن پیرۆزکراوە.قورئاىن تیا هاتووە، شیاوى باسە لە چوار جێگاى قور 

شهر ](: 185/:)بەقەرەسێیەم. [إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين](: 3/: )دوخاندووەم(. 5-1)قەدر(ـە، ئایەىت: )

أنزلنا عىل عبدنا يوم الفرقان يوم التقى  ..إن كنتم آمنتم بالله وما](: 41/: )ئەنفالچوارەم. [رمضان الذي أنزل فيه القرآن..

 . هەموو ئەمانەش ئەو ڕاستیە دووپات دەکەنەوە کە قورئان لە شەوى )قەدر(ى مانگى ڕەمەزاندا هاتووە.[الجمعان..

 گەورەیى و مەزنیى شەوى قەدر:

خواى گەورە بۆ پرت شیرینکردىن قورئان الى موسڵامناىن جیهان، بەم چەند ئایەتە کورتانە پلەو مەنزیلەیەکى بێ وێنە 
دەبەخشێ بەو کاتە ئەوى تێدا هاتووە، جا دەبێ خۆى چەندە گەورەو مەزن بێت، بۆیە دەفەرموێ: 

 * ٱٻٻ]
1

بەڕاستیى ئێمە لە شەوێکى زۆر پیرۆزو بەڕێزدا قورئامنان دابەزاند.  [ٱٻٻٻٻ   

بەڵێ بەڕاستیى ئەو شەوە زۆر بەڕێزە، چونکە قورئاىن تێدا هاتووە، جا دەبێ چ پلەیەک لەوە گەورەتر بێ کە خواى گەورە 

2]بەخشیوە؟  بەو شەوەى
3]تۆ چووزانیت شەوى بە فەڕ چیەو چەندە بە بەرەکەتە؟  [پپ پڀڀ   

ڀٺ       

شەوى قەدر لە هەزار مانگ چاکرتە، واتە: فەڕو بەرەکەىت ئەو شەوە زۆر زیاترە لەو شەوانەى قەدریان  [ٺٺٺٿ

تیا نەبێ، دیاریکردىن ژمارەى هەزار مانگ پێدەچێ الى عەرەبەکان باو بووبێ و وترابێ: فاڵنە ئیش لە ئیىش هەزار مانگ 

 الى سەرووى ژمارە نەبێ، چونکە ئەو شەوە نەک لە هەزار مانگ، بەڵکو چاکرتە، واتە: لەوە دەچێ مەبەست دیارییکردىن
 بە بۆنەى هاتنى ئەم قورئانەوە لە تەواوى رۆژەکاىن ترى گێتى چاکرتە.

 فریشتەکان شەوى قەدر هەموو کارێ جێبەجێ دەکەن:

بەڵێ.. بۆ زیاتر قەدرو حورمەتنان لەو شەوە بە فەڕە، خواى گەورە گش کارو ڕووداوەکاىن ساڵى ئاییندەى تێدا بە فریشتە 

4]ئەنجام دەدا، وەک دەفەرموێ: 
لەو شەوەدا فریشتەکان کە جربیلیان لە گەڵدایە بە  [ٿٿٹ ٹٹ ٹ

نەى کە بۆیان دیارییکراوەو بەرنامەى بۆ دانراوە لەالیەن فەرماىن پەروەردگاریان دادەبەزنە خوارێ بۆ پیادەکردىن ئەو کارا

5]لەبەر هەر کارێک کە بڕیار دەدرێ لەو ساڵەدا  [ڤ ڤ  ڤ]خواوە 
شەوێ نەک هەر ئەوەندە  [ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    

گەورەو خاوەن ڕێز بێت، بەڵکو  هەر لە سەرەتایەوە هەتا هەاڵتنى شەبەق، ئاشتیى و سەالم و دروودو ڕەحمەتە، وە 

لە  sگەورە جگە لە خۆشیى و کامەرانیى شتێکى ترى تێدا نانووسێت لەبەر پیرۆزیى و رێزى قورئان. بۆیە پێغەمبەر  خواى

بارەى حورمەت و پیرۆزییەوە دەفەرمووێ: هەر کەسێک شەوى قەدر بە عیبادەت و خواپەرستیى بباتە سەر، وە  بە 

اىن خواى گەورە بێت، ئەوا خواى گەورەش لە هەموو تاوان و ئیامن و باوەڕى بتەوو بەهێزەوە بەتەماى رەحمەت و میهرەب
، صحيح مسلم، كتاب صالة  37 )صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب: تطوع قيام رمضان من اإلميان، حديث: گوناهاىن ڕابوردووى خۆش دەبێت. 

وە ئەو شەوە لە دە شەوەکاىن ئاخرى مانگدایەو لە شەوەوە  (. 1336 املسافرين وقرصها، باب الرتغيب يف قيام رمضان، حديث: 
تاکەکانیشدایە، وەک لە فەرموودەی ئیاممى )موسلیم و ئەحمەد( هاتووەو ڕیوایەىت دەکەن و دەڵێن: ))..َوأنََّها يف الَعرْشِ 

الَْتِمُسوَها يِف الَْعرْشِ الَْبَواِقي يِف الِْوتِْر ِمْنَها((. یان: ))..فَ  (.  2373 )صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، حديث: األَواِخِر..((. 

)ومسند أحمد بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند عبد الله بن عمر، واتە: لە شەوە تاکەکاىن شەواىن ڕەمەزان بەدووى بگەڕێن. 



کى پاکژو ساف و خاوێنە، مانگێکى ڕوون و شەوێ نیشانەکانى: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني(. ، قال األرنأووط: 4388 حديث: 

ئاشکراى هەیە، نە ساردە نە گەرم، پزیسکى ئەستێرەى تیا فڕێ نادرێت، خۆرەکەى زۆر بە خاوێنیى و جوان هەڵدێ و 

د أحمد بن ( و )مسن 1312 )صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب الرتغيب يف قيام رمضان، حديث: هەرگیز شەیتاىن لە تەک نابێت. 

، قال األنأووط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وصححه األلباين يف صحيح الجامع، برقم:  23662 حنبل، مسند األنصار، حديث زر بن حبيش، حديث: 
صحيح الجامع، برقم:  ، وصححه األلباين ىف 3525 .)شعب اإلميان للبيهقي، التامس ليلة القدر يف الوتر من العرش األواخر من شهر رمضان، حديث: 3754
5475.) 

 

 کۆتایى سوورەتى قەدر. والحمدلله رب العالمین.
 

 

 سوورەتى )بەیینە(یە. -77

 ( ئایەتە.7مەدەنییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

: دووەم.  s: هەڵوێستى خاوەننامەکان بەرامبەر پەیامەکەى پەیامبەر یەکەمئەم سوورەتە باس دەکات لە:  

: پاشە رۆژى بەختیاران و بەدبەختان لە پاشە رۆژدا. جا لە سەرەتاوە سێیەمیەکالکردنەوەى ئایینداریى تەنها بۆ خوا. 

، پاش ئەوە کە ڕاستییان بۆ sهەڵوێستى )جوولەکەو گاور(ـەکان باس دەکات سەبارەت بە بانگەوازەکەى پەیامبەر 

ان هەر تاوان و خراپە کارییە، وەک خاوەننامە بێ باوەڕەکان و دەرکەوت، هەر وەک دەست دەخاتە سەر ئەوانەى پیشەی
هاوەڵدانەران و مانەوەیان لە دۆزەخدا بە هەتا هەتایى، دەستیش دەخاتە سەر پاشە رۆژى موسڵامنان، ئەوانەى خێرو 

 دا بۆیان.چاکە بۆتە پیشەیان، بۆ دواییش دیارییکردىن بەهەشت لەگەڵ پەیامبەران و صدیقین و شەهیدەکان و صاڵحان
 

 ئەهلى کتێب بەڵگەى ڕوونیان بۆ هات و لە دین دەرچوون:

  * ٱ ٻ     ٻ]
1

بێ باوەڕەکان لە خاوەننامەو  [ڄ ڄڃ ڃڃ ڃ  چ     چ     چ    

2]تا بەڵگەو نیشانەى ڕوونیان بۆ هات  [چ ڇ ڇ]هاوبەشدانەران، دەست بەرداریان نەبوون لە کوفریان 
ڇ ڍ    

و کۆ پەڕەیەکى نوورساوى پاککراوەیان بەسەردا دەخوێنێتەوە  [ڌ ڌ ڎ]ئەویش پەیامبەرێکە لە الیەن خواوە  [ڍ

[3
خاوەننامەکان وەزعیان  sکە لە ناویاندا هەیە چەند نوورساوێکى ڕاست، بەڵێ لە پاش هاتنى پەیامبەر  [ڈڈ  ژ    

ێکیشیان هەر لەسەر حاڵەىت خۆیان مانەوە، وەک دەفەرموێ: گۆڕا، ئەوانەیان رسوشتێکى پاکیان بوو بڕوایان هێنا، هەند

[4
خاوەننامەکان لە پێغەمبەرێتى )مەحەممەد( جیاوازییان تێنەکەوت و  [ڑ ڑک ک کک گ گ گ گ ڳ    

دەستە دەستە نەبوون، دواى ئەوە نەبێ کە بەڵگەى ڕوونیان بۆ هات دەربارەى پێغەمبەر، ئیرت ئەوکاتە لەبەر حەسادەت 
خۆیان بوونە دوو دەستەوە، هەندێکیان بڕوایان هێنا، هەندێکیشیان وەک خۆیان مانەوە، ئینجا لەسەر بڕوا و دڵپیىس 



5]نەهێنانیان سەر زەنشتیان دەکا، وەک دەفەرموێ: 
لە هەمان کاتا لە )تەورات و ئینجیل(دا فرمانیان پێ  [ڳڳ    

نت و سەر بۆ ئەو دانەوێنن و ئایینى بەوە نەبێ کە بە تەواوى هەموو خوا بپەرس [ڱڱڱڱ ںں]نەدرابوو 

و بە تێرو تەسەل  [ڻڻ]و لە هەموو ئایینێکى هیچ و پوچ البدەن  [ڻ]خالیس هەر بۆ ئەو دابنێن 

و لە ماڵ و سامانیان زەکات بدەن بەو شێوەیەى بۆیان ڕوونکراوەتەوە  [ڻۀۀ]نوێژەکانیان بکەن 

و زەکات دانەیە، ئایینى پایەدارو ڕاست، ئاوا وە هەر ئەو خواپەرستیى و یەکالبوونەوەیەو نوێژ  [ہہہ]

ُة  sفرمانیان پێکرابوو، کەچى ئەوان جیابوونەوەو بوونە چەند دەستەیەک، پێغەمبەر  دەفەرموێ: ))..وَسَتْفرَتُِق َهِذه األُمَّ

: َمْن كَاَن َعىَل ِمْثِل َما أَنَا َعلَْيِه sاللِه؟ َفَقال عىل ثَ الٍَث وَسْبِعنَي ِفرْقًة كُلَُّها يف النَّاِر إال واَِحدًة، ِقْيَل: َمْن ِهَي يا َرُسوَل 

( دەستەوە، هەمووى لە ئاگردان، تەنها یەک تاقمیان نەبێت، ئەویش 73َوأَْصحاَِِّب..(( واتە: ئەم ئوممەتە دەبێتە )
سنن الرتمذي الجامع الصحيح، الذبائح، أبواب اإلميان عن رسول الله،  ئەوانەیانن کە لەسەر هاوشێوەى ڕێبازو بەرنامەى من و هاوەاڵمنن.

(، ورجاله ثقات 2641وحسنه األلباين يف سنن الرتمذي برقم: ) ، ورواه الحاكم وقال: صحيح عىل رشط مسلم. 2632 ما جاء يف افرتاق هذه األمة، حديث: 
 ن حبان يف الثقات و وثقه غريه، و روى عنه جمع، وللحديث شواهد.معروفون غري عباد بن يوسف وهو الكندي الحميص، وقد ذكره إب

 

 لە هەموو کەس خراپتر خاوەننامە لە دین دەرچووەکانن:

[6
ۓڭ   ]لە خاوەننامەو بتپەرستەکان  [ھ ے ےۓ]بەڕاستى ئەوانەى بێ بڕواو کافربوون  [ھ ھھ  

ئا ئەوانە  [ۇ ۆۆۈ]دەخرێنە ناو ئاگرى دۆزەخەوە بە هەتا هەتایى تێیدا قەتیس دەبن  [ڭ ڭ ڭۇ

 خراپرتینى درووستکراوەکانن، چونکە پاش دۆزینەوەى رێى راست الیاندا.

 لە هەموو کەس چاکتر ئیماندارە ئاکار چاکەکانن:
[7

کانیان ئەنجامدا و کارە چاکە [ۅۅ]بەڕاستى ئەوانەش وا ئیامن و بڕوایان هێنا  [ٴۇ  ۋۋ   

8]ئا ئەوانە چاکرتینى هەموو درووستکراوەکاىن سەر زەویین  [ۉۉېې ]
پاداشیان لەالى  [ٱٻٻ

لە بن درەختەکانیەوە چەندین  [پپپپ]چەند باخاتێکى هەمیشەیى بەهەشتە  [ٻ ٻ]پەروەردگاریان: 

و خوا لێیان  [ٺ  ٺٺ ]و بە ئێجگارى تێیدا دەمێننەوەو ژیان دەبەنە سەر  [ڀ ڀڀڀ]جۆگە ئاوو ڕوبار دەڕوات 

و ئەوانیش لەو رازیى و، خۆشنوودن سەبارەت بەو هەموو  [ٺٿٿ]رازیى و خۆشنوودە بە هۆى کارە چاکەکانیانەوە 

خۆى  ئەو ڕێزو پاداشە گەورەیە بۆ هەر کەسێکە کە بەراستى لە پەروەردگارى [ٿ ٿ  ٹٹ]بەخششەى پێیداون 

باشرتینى دروستکراوەکاىن سەر زەوییتان پێ بڵێم؟: )) دەفەرموێ:  sترسابێ و فرمانەکاىن جێبەجێ کردبێ. پێغەمبەر 

وتیان: بەڵێ، فەرمووى: پیاوێکە هەمیشە خۆى ئامادە کردووە بۆ غەزاو جیهاد، جڵەوى ئەسپەکەى بە دەستەوەیەىت، هەر 

، لە خوارووى ئەویشەوە کەسێکە لە ناو مەڕەکانیدا دەژى، نوێژ شتێک ڕوویدا بە خێرایى خۆى فڕێدەداتە سەرى
 ((دەخوێنێ و زەکات دەدات، خراپرتینى گشت خەڵکیش ئەو کەسەیە: کە داواى شتێکیان لێدەکرێ کەچى هێامن نایاندەن



، قال األرناووط: إسناده  4673 ، حديث: صحيح ابن حبان، كتاب السري، باب فضل الجهاد، ذكر وصف املجاهد الذي يكون أفضل من العابد املتجرد لله
 خني.حسن، أسامة بن زيد: هو أبو زيد املدين، روى له البخاري تعليقاً ومسلم يف الشواهد، وهو صدوق يهم، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشي

 (.بينةکۆتایى تەفسیرى سوورەتى )
 

 سوورەتى )زەلزەلە(ـە. -77

 ( ئایەتە.7مەدەنییەو )

 خواى بەخشندەى میهرەبانبەناوى 

ئەم سوورەتە هەر چەند بە شێوازو ئوسلوب لە سوورەتە مەککییەکان دەچێت، چونکە باىس قیامەت و حاڵەتە  

 *ٱٻٻ]دژوارەکاىن ئەو رۆژە دەکات، وە بەم شێوەیەش دەست پێ دەکات: 
1 

کاتێ کە زەوى بە توندى تەکانیداو کەوتە لەرزە لەرزو جووڵە جووڵ، بە هەر هۆیەکەوە بێت، )ئینب  [ٹڤڤڤ

عەباس( دەڵێ: ئەوە لە )نەفخە(ى یەکەمدایە، بە جۆرە لەرزەیەکى وا کە شاییستەى ئەو بێت، جا ئەبێ ئەو حاڵەتە چ 

2]ڕووداوێکى گەورە بێت 
و زەوى هەرچى بارى گران و قوورىس هەبوو فڕێى دایە دەرەوە:  [ڦ ڦڦ

دەفەرموێ: ))تَِقيُء األْرُض أْفالَذ كَِبِدها، أْمثاَل  s)مردووان، نەوت و، ئاوو، خەزنەو، هەزاران هەزار شتى تر(، پێغەمبەر 

ِة، َفَيِجيُء القاتُِل فَيقوُل: يف هذا َقتَ  َهِب والِْفضَّ لُْت، ويَِجيُء القاِطُع فَيقوُل: يف هذا َقطَْعُت َرِحِمي، ويَِجيُء األُْسطُواِن ِمَن الذَّ

اِرُق فَيقوُل: يف َهذاَ ُقِطَعْت َيِدي، ثُمَّ يََدُعونَُه فال يَأُْخُذوَن منه شيًئا((  صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال السَّ

پارچەکانی جەرگی خۆی بەوێنەی ستونی ئاڵتون و زیو دەخاتە دەرەوە، پیاو کوژ واتە: زەوی  . 1745 يوجد من يقبلها، حديث: 

دێت و دەڵێت: لەسەر ئەمە کوشتارم کردووە، خزمی خراپ دێت و دەڵێت: لەسەر ئەمە خزمایەتیم پچڕاندووە، دز دێت 
ست ئەوەیە کە هەرچى و دەڵێت: لەسەر ئەمە دەستم بڕاوە، ئەوسا هەمویان وازی لێ دەهێنن و هیچی لێ نابەن. مەبە

زێڕو زیوو و نەختینە هەیە لەو ڕۆژەدا بە فەرماىن خوا هەڵى دەداتە دەرێ، ئیرت خەڵکان دەڵێن: بەهۆى ئەمەوە بوو 
 گوناح و تاوامنان دەکرد!.

 قیامەت هات زەمین بوومەلەرزە لێیدەداو،
 مرۆڤ دەڵێ چى قەوماوە؟:

[3
4]ئەو کاتە ئادەمى کافر بەسەر سوڕمانێکەوە دەڵێ: زەوى چییەىت وا دەکات.؟  [ڄ ڄڄڄ   

 [ڃڃڃ

لەو ڕۆژەدا زەوى هەواڵەکاىن خۆى چاک و خراپ ڕادەگەیەنێت و، مەردوم تێ دەگات کە ئەو زەمین لەرزەیە سەرەتاى 

5]رۆژێکى سەخت و وێران بووىن دونیایە 
ەحیى و فرماىن ئەویش بەهۆى ئەوەوە کە پەروەردگارت و  [چچ چڇ

پێ کردووە بەو زەلزەلەیە، واتە: لە خۆیەوە ناتوانێ هیچ بکات و هەردەم لە ژێر دەسەاڵىت خوادایە 



[6
لەو ڕۆژەدا خەڵکى بە پەرش و باڵوى لە گۆڕەکانیان دەردەچن بۆ شوێنى حیساب  [ڇڇڍڍ

 بۆ ئەوەى پاداش و تۆڵەى کاروکردەوەکانیان نیشان بدرێت. [ڌڌ]

 شەڕ( ون نابێ: تۆزقاڵەیە )خێرو

[7
ئینجا هەرکەسێک کێىش وردیلەیەک چاکەى ئەنجامدابێت، پاداشەکەى دەبینێتەوە  [ڎڈڈژژ ڑ   

[8
و کەسێکیش کێىش وردیلەیەک شەڕو خراپەى کردبێت، تۆڵەکەى دەبینێتەوە، مەگەر  [ک کککگگ

خوا قەڵەمى عەفوو بێنى بە سەریا، کەوابوو با هەموومان هۆشیارو زیرەک و وریابین، بزانین ڕۆژانە چى دەکەین و لە 

 sەوە دەگێڕێتەوە کە: پێغەمبەر خوا برتسین. لە گەورەیى و فەزیلەىت ئەم سورەتەیە کە ئیاممى )تیرمیزى( لە )ئەنەس(ـ

لَْت لَُه ِبُربْعِ الُقرْآِن، َوَمْن َقرأَ: فەرموویەىت: ))َمْن قَرأَ: إَِذا ُزلِْزلَْت، ُعِدلَْت له ِبِنْصِف الُقرْآِن َوَمْن َقرأَ: ُقْل يَا أَيَُّها الْكَاِفُروَن، ُعدِ 
(. واتە: ئەو کەسەى کە سوورەىت )زەلزەلە( دەخوێنێتەوە، بەالى خواوە پاداشتى ُقْل ُهَو اللُه أََحٌد، ُعِدلَْت لُه ِبُثلُِث الُقرْآِن(

دەخوێنێ، ئەوا پاداشتى چوار یەکێکى قورئاىن بۆ  [ُقل ياأيّها الكاَِفرون]نیوەى قورئاىن بۆ هەیە، وە ئەوەش کە سوورەىت 

)سنن الرتمذي الجامع کى قورئاىن بۆ هەیە. دەخوێنێتەوە، پاداشتى سێیە [ُقل هوالله أحد]دەنوورسێت، ئەوەش کە سوورەىت 

، وقال: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث هذا  2893 الصحيح، الذبائح، أبواب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ما جاء يف إذا زلزلت، حديث: 

 (.2893يف سنن الرتمذي دون فضل زلزلت، برقم:  الشيخ الحسن بن سلم، وقال األرنأووط: إسناده ضعيف لضعف سلمة بن وردان، وحسنه األلباين

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )زەلزەلە(.

 

 سوورەى )عادیات(ـە. -844

 ( ئایەتە.88مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس واڵخ و ئەسپى موجاهیدان و سوارچاکاىن کاىت خۆى دەکا، کە چۆن شەبەیخونیان دەبردە سەر دوژمن،  
گومان نییە کە ئەوەیش نرخ و گرنگى واڵخ و سواریى نیشان دەدات تا ڕۆژى دوایى، وە هەتا دونیا دونیا بێ، نرخیان کەم 

وەاڵن کە: مرۆڤ بەرامبەر بە بەهرەکاىن خواى خۆى زۆر سپڵەیە، هەر وەک نابێتەوە، جا خوا سوێند دەخوات بە واڵخى ها
ئەو ڕاستییە دەچەسپێنێ کە ئادەمیى ماڵى دونیاى زۆر خۆش دەوێ، بە شێوەیەک کە گەلێ جار کەسایەىت خۆى لە کیس 

 دەدا بۆى! وە بەم شێوەیەش دەست پێدەکات:

 :خوا سوێند بە چارەوێى جەنگ دەخوا کە مرۆڤ پێ نەزانێ



 * ٱٻٻ]
1

سوێند بەو ئەسپانەى بە تاو غار دەدەن لە گۆڕەپاىن جیهاددا بە پرماندن  [گڳ   

2]و بە پەلە تەپ دەدەنە سەر دوژمن 
ئینجا بەو ئەسپانەى کە لەکاىت پڕتاودا ناڵ و بزمارى ژێر سمیان  [ڳڳ   

3]بەتوندى لە بەرد دەداو ئاگر هەڵدەستێنێ 
ئینجا بەو ئەسپانەى کە لە بەرەبەیاندا هەڵمەت دەبەنە سەر  [ڱڱ    

4]دوژمن 
بەو زوو هەڵمەت بردنەى بەیانیانەیان تەپ و تۆز  هەڵدەسێنن و بە هەمووالیەکدا باڵو  [ں ں  ڻ   

5]دەبێتەوە 
6]جا بەو زووە خۆیان دەکوتنە ناو جەرگەى کۆمەڵێ دوژمنەوە  [ڻ ڻ   ۀ

 [ہ  ہ ہہ  

7]سوێند بەوانە هەموو، بێگومان ئادەمیى سەبارەت بە پەروەردگارى خۆى زۆر سپڵەو ناسوپاسە 
وە  [ھھ ھ ے    

 بەڕاستى ئادەمیى خۆیىش لەسەر ئەو ناسوپاسییە ئاگادارەو کاروکردەوەیى و جموجوڵەکاىن بەڵگەن بۆ ئەوە.

 مرۆڤ لە ماڵى دنیا چکوس و ڕژدە:
9]وە بێگومان زۆر حەزى لە ماڵ و سامانە  [ۓ ۓ  ڭڭ 8]

جا کە وا دەکات، ئایا  [ڭۇۇۆۆۈۈٴۇ 

13]نازانێ کاتێ لە گۆڕەکان هێرنایە دەرێ و زیندووکرایەوە 
وە هەرچى لە سینەو دڵەکاندایە هەر  [ٱ ٻ ٻ ٻ

11]هەمووى کۆ کرایەوەو خرایە ڕوو 
روکردارو بەڕاستى لەو ڕۆژەدا پەروەردگاریان بە هەموو کا [پ پ پ پڀ  

گوفتاریان ئاگادارە، کەواتە: چۆن ئەوێرێ سەرپێچیى و تاوان بکات، لە کاتێکا ئەمرێ و زیندوو دەکرێتەوەو ڕازیى دڵى 

 دەر ئەخرێ.

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )عادیات(.

 

 
 

 

 سوورەتى )قاریعە(یە. -848

 ( ئایەتە.88مەککەییەو )



 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس پلەکاىن ڕۆژى )قیامەت( دەکات، ئەو شتانەى کە لەو ڕۆژەدا ڕوو دەدەن: دەرچووىن ئادەمیى لە  
گۆڕدا، باڵوەکردنیى و، سەرگەردان بوونیى وەک پەپولەى پرش و باڵو، گۆڕینى کێوەکان وەک خورى شیکراوە کە بە بایەکى 

و شوێنیان دیارى دەکات و، بەم شێوەیە دەست  خەڵکیى کردارى سوکىو  قورسیى سووک باڵوبێتەوە.. پاشان دەرەنجامى

 * ٱٻٻ]پێدەکات: 
1

2]ڕاچڵەکێنەر  [ڀ    
3]ڕاچڵەکێنەر چییە؟  [ٺ ٺ  

ٺٿٿ 

 تۆ چوزانیت داچڵەکێنەر چییە؟. [ٿ

 قیامەت هات مرۆڤ وەک پەپوولەى
 پرژاو دەبن: 

[4
ڕۆژێکە گشت مەردوم وەکو پەپوولەى پرش و باڵوى لێدێ  [ٹٹٹٹڤ

[5
 کێوەکانیش وەک خورى شییکراوەیان لێ دێت و بە هەوادا دەڕۆن. [ڤڤڦ ڦ

 پاداش و تۆڵە بەپێى تاى تەرازووە:

[6
ئینجا ئەو کەسە کە لەو ڕۆژەدا تاى کێشانەى کردەوەکاىن قورس بوو  [ڦ ڄڄڄ 

[7
8]ئەوە لە نێو گوزەران و خۆشییەکى وادا دەبێت، خۆى پێى ڕازییە  [ڃڃڃڃ

 [چچ چڇ  

9]بەاڵم ئەو کەسەش کە تاى کێشانەى کردەوەکاىن سووک بوو 
ئەوە دایکى ئەو دۆزەخەو باوەىش بۆ  [ڇ ڇ 

13]گرتۆتەوە 
11]جا تۆ چوزانیت )هاویە( چییە؟  [ڍ ڌڌڎ 

ئاگرێکى زۆر گەرمە. ئیاممى )بوخاریی(  [ڈڈ 

فەرمویەىت: ))نَاُركُْم ُجزٌْء ِمن َسْبِعنَي ُجزًْءا ِمن نَاِر َجَهنََّم، قيَل يا َرسوَل  s)ئەبو هورەیرە(وە دەگێڕێتەوە کە پێغەمبەر  لە

َلْت عليهنَّ بِتْسَعٍة وِستينَي ُجزًْءا ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحريَها((. واتە: ئەو ئا گرەى ئێوە بەشێکە لە هەفتا اللَِه إْن َكانَْت لَكَاِفَيًة قاَل: ُفضي

ئەو ئاگرەى دونیا بەس نیە بۆ سزاى تاوانباران لە قیامەت؟ فەرمووى:  sبەشی ئاگرى دۆزەخ، وترا ئەى پێغەمبەرى خودا 

( بەش، کە تین و بڵێسەى هەر بەشێک لەو بەشانە، وەکو تین و 69ئاگرى دۆزەخ پێشرتە بەسەر ئاگرى دونیادا بە )
وە هەروەها دەربارەى قورسیى و  . 3138 صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، حديث: یە. بڵێسەى ئاگرى دونیا وا

َة الَحري ِمن َفْيحِ َجَهنََّم((.  sنارەحەىت ئەو ئاگرەیە کە پێغەمبەر  اَلِة، فإنَّ ِشدَّ دەفەرموێ: ))..إَِذا اْشَتدَّ الَحرُّ فأبْرُِدوا َعِن الصَّ
، صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب اإلبراد  519 مواقيت الصالة، باب اإلبراد بالظهر يف شدة الحر، حديث:  صحيح البخاري، كتاب

واتە: هەرکە گەرماى نیوەڕۆ تینى سەند، ئێوەش نوێژ دوابخەن بۆ کاتێ  . 1334 بالظهر يف شدة الحر ملن مييض إىل جامعة، حديث: 
 وەختى نوێژى عەرس، هەتا ناڕەحەت و ماندوو نەبن، چون گڕەى گەرما لە هەناسەى دۆزەخە.فێنک دەکا، نزیک بە 

 

 کۆتایى سوورەتى )قاریعە(، لەگەڵ سوپاسێکى زۆردا بۆ خواى گەورە.
 



 ر(ـە.ثوسوورەتى )تەکا -844

 ( ئایەتە.7مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس سەر گەرمیى و سەرقاڵبووىن ئادەمیى دەکات بە هۆکاىن خۆشویستنى دونیاوە، وە بە شانازى کردن بە  
ماڵ و مناڵى زۆرەوە، دیارە ئەوە هۆیەکى خراپە، مرۆڤ لە خواناسین ال دەدا، هەر بۆیەش چەند جارێک هۆشیارییان 

اپەسەندو ناجوامێرانە بێنن، دواییش باىس ئەو حاڵەتە سەخت و دەداتێ و ئاگاداریان دەکاتەوە کە واز لەو خووە ن
 ناڕەحەتە دەکات کە لە قیامەتدا ڕوو بە ڕوویان دەبێتەوە.

 دنیا ویستى، قیامەت لە بیر دەبا:

 * ٱٻٻ]
1

خەڵکینە خۆ هەڵکێشانتان بە زۆریى سامان و مناڵ، بێ ئاگاى کردوون،  [ژ ڑ    

ا له ِمن ماِلِه ثاَلٌث: ما أكََل فأْفنَى، أْو لَِبَس فأبىَْل، أْو أْعطَى فاْقتَ  sپێغەمبەر  نَى، وما دەفەرموێ: ))يقوُل الَعْبُد: مايِل، مايِل، إمنَّ

واتە: هەمیشە بەندە دەڵێت: ماڵەکەم،  . 5373 صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، حديث: ِسَوى ذلَك َفهو ذاِهٌب، وتارِكُُه ِللنَّاِس(( 
ماڵەکەم، کەچى ماڵى ئەو تەنها سێ جۆرە: ئەوەى خواردوویەتیى و تیاچووە، یان ئەوەى لەبەرى کردووەو کۆىن کردووەو 

2]نەماوە، یان ئەوەى بەخشیویەىت و تێپەڕیوە، ئیرت بێ لەوە هەموو دەڕواو بە جێی دێڵێ بۆ خەڵک. 
تا  [ک ک ک

ن و دەنێژرێن لە گۆڕستانەکاندا، بیرکردنەوە لە )گۆڕ( داڵىن خەوتوو وە خەبەر دێنێ، رۆژى ئەوال وە بیـر ئەو کاتەى دەمر 

ُد يف  sدێنێ، دونیا کەم دەنرخێنێ، بۆیە پێغەمبەر  فەرمووى: ))..أالَ َوإيني كُْنُت نَهْيُتكُم َعْن ِزياَرِة الُقبوِر فُزوُروهاَ فإنَّها تُزهي

نيا وتُرغيُب  )صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب األدعية، ذكر ما يستحب للمرء أن يرتك االستغفار لقرابته املرشكني أصال، يف اآلخرِة((.  الدُّ

واتە: من کاىت خۆى لە سەرداىن گۆڕستان  (.4279، وقال األرنأووط: إسناده ضعيف، وضعفه أيضاً األلباين يف ضعيف الجامع  985 حديث: 

م ئێستا بچن بۆ سەرداىن گۆڕستان، چونکە واتان لێدەکات دووربن لە دونیاو دونیاشتان ال کەم نرخ ڕێگریم کردن، بەاڵ 

3]دەکا، وە ئەو رۆژەکەشتان وە بیـر دێنێ. 
وا نابێ ئێوە دەتانەوێ، لە مەوال چاک دەزانن و تێ دەگەن  [گ گ گ

4]کە ئێوە بە هەڵەدا چوون و چیتان بەسەر دێ 
وە دەتانەوێ، لە ئاییندەدا چاک دیسان وانابێ ئێ [ڳڳڳ ڳ

5]دەزانن و تێ دەگەن، پاشە رۆژتان چۆن دەبێ 
نا.. ئەگەر دەتان زاىن بەزانینى یەقین، وازتان لە  [ڱڱ  ڱں ں    

 خۆ هەڵکێشان بە زۆرى ماڵ و مناڵ دەهێنا.

 دۆزەخ دەبینن و، لە خۆشیەکانى دنیا بەرپرسیارن:

[6
7]سوێند بە خوا بە چاوى خۆتان دۆزەخ دەبینن  [ڻڻ 

دیسانەوە بێگومان بە  [ۀ ۀ ہہ 

8]چاوى یەقین دۆزەخ دەبینن 
پاشان باوەڕتان هەبێت لەو رۆژەدا پرسیارى هەموو  [ہ ھ ھ ھ ھ  

ەست بەهرەیەکتان لێدەکرێ: تەندروستیى، ماڵ و سامان، خێڵ و هۆز، هەر بەهرەیەکى تر کە خوا پێى دابن، چۆنتان د



کەوتووە.؟ لە ڕێى شەرعەوە، یا لە رێگاکاىن ترەوە.؟ وە چۆنتان بەخت کرد..؟ پێشەوا )موسلیم( لە )ئەبو هورەیرە(وە 

لە ماڵ دەرچوو، دیتى وا )ئەبوبەکر(و )عومەریش( هاتوونەتە دەرێ! فەرمووى: ))ما  sدەڵێ: رۆژێ یا شەوێ پێغەمبەر 

ا َعَة.؟(( چ شتێ ئێوەى لەم ناوەختەدا لە ماڵ وە دەرناوە؟! وتیان: ئەى پێغەمبەرى خوا أَْخرََجكُام ِمن بُُيوتِكُام هِذه السَّ

صحيح مسلم، كتاب األرشبة، باب جواز استتباعه غريه إىل  برسێتیى، فەرمووى: ))َوأَنَا، َوالَِذي نَْفِِس بَيِدِه، ألَْخرََجِني الذي أَْخرََجكُاَم((

واتە: منیش سوێندم بەو زاتەى کە گیاىن منى بەدەستە، هەر ئەو شتە وەدەرى ناوم، کە  . 3892 دار من يثق برضاه بذلك، حديث: 

 ئێوەى وەدەرناوە!.
 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )تەکاثر(.

 

 
 

 

 

 

 

 

 سوورەتى )عەصر(ـە. -848

 ( ئایەتە.8مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم کورتە سوورەتە، بە پەلە باىس هۆکاىن بەختیاریى و سەرفرازیى ئادەمزاد دەکات، هاوڕێ لەگەڵ هۆکاىن سەرکەوتنیى  

و بەختەوەرییدا، سوێند دەخوات بەوکاتەى کە تەمەىن مرۆڤ تێیدا تەواو دەبێ و، الپەڕەى ژیاىن تێیدا دەپێچرێتەوە، وە 
وو دەدەن، کە هەر هەمووى پەندوو ئامۆژگارییە بۆ ئەوانەى وا بە ورد بیـر بەو هەموو شتانە بە درێژى رۆژگار تێیدا ڕ 

دەکەنەوە، سوێند دەخوات بە )عەرص( کە هەموو ئادەمیى لە ناو زەرەرو زیاندایە، مەگەر کەسێک ئەم چوار پەسن و 
ئارامبوون و خۆ ڕاگرتن.  سیفەتانەى تێدا بێت: بڕواى کامڵ، ئاکارى باش و چاک،  باسکردىن هەق و راستیى بۆ یەکرت، بە

دەڵێ: ئەگەر خوا  )خوا لێیخۆش بێت(بەڕاستیى ئەم سوورەتە بناغەى ئایین و هەموو سەرکەوتنێکە، بۆیە پێشەوا )شافیعیى( 
تەنها ئەم سوورەتەى ناردبا بۆ بەرنامەى ژیاىن ئادەمیزاد بەس دەبوو. ئیاممى )تەبەریى(ش لە )عوبەیدوڵاڵى کوڕى 

رکە دووکەىس هاوەاڵن بە یەکرت گەیشتبان، تا سوورەىت )عەرس(یان بۆ یەکرت نەخوێندبا، لێک جیا حەفس(ـەوە دەڵێ: هە
نەدەبوونەوە. پێشەوا )شافیعیى( دەڵێ: ئەگەر خەڵک بە وردیى لەم سوورەتە تێفکرابان بە درێژایى رۆژگار بەسیان 

 دەبوو.

 مرۆ )بێ لەم چوار پەسنە( گش زیانبارە:



ە کە لە مەککەدا دابەزیوە، زۆر پێ لەسەر ئیامن و پەسنەکاىن ئیامن دادەگرێت، بۆیە خواى ئەم سوورەتە لەبەر ئەو 

 * ٱٻٻ]دلۆڤان دەفەرموێ: 
سوێند بە کات و رۆژگار کە چەندە گرنگ و بە نرخە، هەر  [ٱ 1

لەبەر ئەمەیشە خواى گەورە سوێندى پێ دەخوات، چونکە )کات( بۆ مرۆڤە زیرەک و وریاکان مایەى بەختیاریى و 

تەمەڵ  سەرفرازییان بووە، هەوڵیان تیا داوە بۆ ئازادیى و، سەربەستیى خۆیان، هیچ پشوویان تیا نەداوە.. بەاڵم بۆ گەالىن

و نەزان بۆتە مایەى ژێر دەستەیى و بەدبەختیان، ئاى چۆن چەندان ساڵ دێت و دەڕوات، گەالىن ژێردەستە هەر 

ڕاپەڕیى و، سوودى لێوەرگرت و دەرەنجام  sسود وەرگرن، وەک پەیامبەر  «عەرص»دەناڵێنن؟ دەسا بۆ ڕاست نابنەوەو، لە 

2]گەلەکەى خستە سەر فرازییەوە 
کە بەڕاستیى هەرچى ئادەمیزاد هەیە بە تایبەت ئەوانەیان کە  [ٻٻٻپ  

3]تەکلیفیان لەسەرە لە زیانێکى گەورەدایە 
و کارە  [ڀ ڀ]جگە ئەوانەى بڕوایان هێناوە  [پپڀ  

وە  [ڀ ٺ]چاکەکانیان کردووە، واتە: هەرچى خێرو چاکە بۆ دین و واڵتیان هەوڵى بۆ دەدەن و دەیکەن 

وە  [ٺٺ]دووە بە هەق، کە هەمیشە پابەندى هەق بن و ماخۆالىن ڕاستى بن وەسیەتیان بۆ یەکرت کر 

وەسیەتیان بۆ یەکرت کردووە بە صەبرو خۆڕاگریى لەسەر هەق و ئایینى خوا، واتە: مرۆڤى موسڵامن دەبێ هیچ کات 

 ماندوو نەبێ و، نەپسێ بەرامبەر بە ئەرکەکاىن سەرشاىن.

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )عەسر(.

 

 سوورەتى )هومەزە(یە. -840

 ( ئایەتە.7مەککەیییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس ئەوکەسانە دەکات کە هەردەم ناوى خەڵک بە خراپە دەبەن و، توانج و تەشەریان لێدەدەن و، هەوڵ  

دەدەن خراپیان بکەن و گاڵتەوگەپیان پێدەکەن، هەر وەک هێرش دەکاتە سەر ئەوانەى ماڵ و سامان کۆ دەکەنەوەو 

ناهێڵێ مبرن..! کۆتاییىش بە باسێکى کورىت پاشە رۆژو جێگاى خەریکى ژماردنینیى و، وا دەزانن کە ماڵەکەیان هەرگیز 
 بەدبەختەکان دێت، کە بە ئێجگارى دەڕۆنە ناو دۆزەخەوەو ئاگرێکى تێکشکێنەر هروژم دەباتە سەر دڵیان.

 هاوار بۆ مرۆى تەشەر دەرو حوسپکەرو فرەکەرى ماڵى دنیا:

و سامانیان کۆ دەکردەوەو، ئەم و ئەویان بە کەم سەیر خەڵکانێ هەبوون بێ حیساب و ئەژمار لە رێى ناهەقەوە ماڵ 

 ٱٻٻ]تەشەر پیشەیان بوو، جا بۆ ترساندن و سەر زەنشتی ئەوانە خوا فەرمووى:  دەکردو، توانج و

* 
1

سزاى سەخت بۆ هەموو توانج گرێکى عەیبگر، واتە: ئەوکەسە ناوى خەڵک بە خراپە دەباو بە  [ٿ ٿ ٿٿ   

2]شوێن کەم و کوڕیى و نەنگدا دەگەرێ 
ئەو کەسەى کە ماڵێکى زۆرى کۆ کردەوەو هەر خەریکى  [ٹ ٹٹڤ    



ئەو دەوڵەمەندانەن بە هۆى ژماردىن بوو، ئیرت بێ لێکدانەوەى حەاڵڵ و حەرام. واتە: ئەوانە کە ناوى مەردوم دەبەن 

3]سامانەکانیانەوە خۆ بە گەورە دەگرن و بەسووک سەیرى خەڵکى دەکەن 
وا خەریکە بە دنیاوە!  [ڤڤڦڦ

4]پێی وایە کە ماڵ و سامانەکەى بە ئێجگارى لە دنیادا دەیهێڵێتەوەو هەرگیز نامرێ، بۆیە ڕەفتارى وا دەکات 
با وا  [ڦڄ   

سووکیى و ڕیسوایى فڕێ دەدرێتە ناو تێکشکێنەرە )حوتەمە(وە  سوێند بەخوا بە [ڄڄڄ]نەزانێت 

[5
6]جا تۆ چوزانیت ئەو تێشکێنەرەیە چیە، ئەگەر خوا بۆت باس نەکات  [ڃڃڃچ

ئاگرێکى  [چچڇ

7]هەڵکراوى بڵێسەدارى خوایە، واتە: بە فەرماىن ئەوەو فریشتەى ئەوى لەسەرە 
ئەو ئاگرێکى وایە ڕوو  [ڇڇ ڍ ڍ

8]دەکاتە بنۆکەى دڵەکان و، پەڕەى دڵەکان دەسووتێنێ کە سەرچاوەى کوفر بوون 
بەڕاستى ئەو )ئاگرە(  [ڌڎ ڎ

9]دەورەى داون و لەسەریان داخراوەو دایپۆشیون، نە هەواى تێدەچێ و، نە هەواى لێدەڕواتە دەرەوە 
 [ڈژ  ژ  

ى درێژ کراوەدا. واتە: دژبانیى و کۆنرتۆڵیان لێبەسرتاوەو بە هیچ شێوەیەک ئەوان بەرساونەوە لە ناو چەند کۆڵەکەیەک

 رێگاى دەرچوونیان نیەو هەرگیز قوتار نابن.

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )هومەزە(.

 

 سوورەتى )فیل(ـە -842

 ( ئایەتە.2مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس داستاىن خاوەن فیلەکان )أصحاب الفيل( دەکات، ئەو کاتە کە هاتن بۆ وێرانکردىن )كعبة الله(، بەاڵم  

خواى گەورە داى بە پۆزەیانداو، پاشەو پاش سەرى خەجاڵەىت پێداخسنت و، بە الوازترین لەشکرى خۆى )واتە: بە کۆمەڵێ 
ى پاراست، کە بەراستیى ئەمەیش تا دونیا دونیا بێت بە چیرۆک و داستان باس باڵندە( تەفرو توناى کردن و، ماڵەکەى خۆ 

 دەکرێت.

 سەرگوزشتەى فیل سوارەکان:

ئایا ئەو دەنگ و باسەت پێ نەگەیى و، نەتدى کە  [ڑ  ک   ک    ک    ک   گ گ  1 * ٱ      ٻ            ٻ]

2]خواى پەروەردگارى تۆ بە خاوەن فیلەکان چى کرد.؟ ئەوانەى هاتن بۆ وێرانکردىن کابەى شەریف 
   

ئەرێ مەگەر سەرى لێ نەشێواندن و فرت و فێڵەکەیاىن پوچەڵ نەکردەوە.؟!  [گڳڳڳڳ

[3
4]ریان؟ کۆمەڵێکى زۆرو پۆل پۆل باڵندەى نەناردە سە [ڱڱڱں

تا بە بەردى  [ڻ ڻڻڻ  



5]گڵمتى ڕەق، بەردە بارانیان بکەن 
دەرەنجام وەک کاى خوراوى لێکردن و ڕێزە بەڕێزە بوون و  [ۀہہ 

چوونە زبڵگاى مێژووەوەو بوونە وانەو چیرۆک بۆ هەر کەسێک بیەوێ شەڕە شۆخ لەگەڵ ئیسالمدا بکا، کە  دەرەنجام 

هەر لەو ساڵەدا )عام الفيل( لە  sپێغەمبەر  تێبینى:هەر سەرى خۆیىش پان دەبێتەوە، وەک سوپاکەى )ئەبرەهە(. 

املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، كتاب تواريخ املتقدمني من عاَم الفيِل(( .  sدایکبوو، وەک ئین عەباس دەفەرموێ: ))ُولَِد النَّبـيُّ 

 مسلم. ، وقال: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني. وقال الذهبـي: عىل رشط 4123 األنبياء واملرسلني، ذكر أخبار سيد املرسلني وخاتم النبيني، حديث: 
بە پەنجا ساڵ و پێنج رۆژێ، بەرامبەر  sشیاوى باسە ئەو ڕووداوە لە مانگى )موحەرەم(دا، پێش لە دایکبووىن پێغەمبەر 

ئەبرەهەى جێگرى گشتیى  -وەک ئینب هیشام دەڵێ -زایینى ڕوویدا، هۆى ڕووداىن ئەو ڕووداوەش  (571بە مارىس )
ئا بەو جۆرە دەڕۆنە )کەعبە(، ئەویش لە )سەنعا(دا کەنیشتەیەکى گەورەى )نەجاشیى( لە واڵىت )یەمەن( دیتى عەرەبەکان 

کردەوە، بەو مەبەستە کە عەرەبان لەوێوە وەرگێڕێتەوە بۆالى کەنیشتەکەى خۆى، ئەوجا پیاوێک ئەوەى بیست و لە ڕقان 

بۆ ڕوخاندىن )کەعبە(!  ( هەزار کەىس ڕێکخست63چوو و )....( ی تێکرد، ئەویش )ئەبرەهە( بۆ تۆڵەکردنەوە سوپایەکى )
نێوان  -( فیل سواریى تێدابوو، سەرەڕاى فیلە گەورەکەى خۆى، جا کاتێ گەیشتە دۆڵى )مەحسەر13تا  9کە نزیکەى )

)موزدەلیفە(و )مونا(، فیلەکەى خۆى چۆکى داداو هەر چەندە هەوڵیدا نەڕۆیشت..!! جا لەو نێوانەدا خواى کار جوان ئەو 
و تەفروتوناى کردن. ئەمە کورتەیەکى ئەو ڕووداوە بوو. )عەبدوملوتتەلیب(یش پاش ئەوەى کە  پەلەوەرانەى ناردە سەریان

 داواکەیان ڕەتکردەوە بۆ ئازادکردىن وشرتەکاىن، دەستى بەئەڵقەکەى کەعبەوە گرت و گوىت:

 يَا َربي الَ أَْرُجو لَُهْم ِسواَكاَ      ياَ َربي فاَمَنْع ِمْنُهْم ِحامَكاَ 

 َعُدوَّ البَْيـِت َمـْن عاَداَكاَ     إِنّـــُهْم لَـْن يَْقَهـُروا ِقـواَكاَ إّن 

 الَُهــــمَّ إّن الــــَعْبــَد ميْـــ      نــُع َرْحلَُه * فاْمَنْع ِرَحالَك

 الَ يَْغــــلَِبـــــنَّ َصــلِيُبُهــْم    َوِمحـَــالــُهْم َغْدواً ِمحاَلَك

 الَبلَــَد الَحراَ   َم فــــأُْمــــْر مـــاَبَـــداَ لَكإْن يَــــْدُخلُوا 

واتە: ئەى خودا بێ لەتۆ بۆ لەناوبردىن ئەوان لە کەس داوا ناکەم، خوایە رێگرى بکە لەوان بۆ پاراستنى ئەو شوێنەى کە 
ە زاڵ نابن بەسەر تواناو دەبێ پارێزراو بێت، بەراستى دوژمنى کابە ئەو کەسەیە کە دوژمنایەىت تۆی کردووە، خوایە ئەوان

دەسەاڵىت تۆدا، خودایە هەموو کەس چواردەورو پێداویستیەکاىن خۆی دەپارێزێ، تۆش بیپارێزە، خودایە خاچ و توانایی 
 ئەوان سەرناکەوێ بەسەر توانایی تۆدا، گەر ئەوان چوونە ناو کابەى پیرۆزیشەوە، ئەوکات تۆ بەچی فەرمان دەدەی بیدە.

 رەتى )فیل(.کۆتایى تەفسیرى سوو

 

 

 سوورەتى )قوڕەیش(ـە. -844

 ( ئایەتە.0مەککەییەو )



 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە هەندێ لە نیعمەت و بەهرەکاىن خوا یادى قوڕەیش دەخاتەوە، ئەوە بوو زۆر بە ئاسوودەیى و، بێ ترس لە  
هیچ کەسێک، هاتوچۆى زستانەو هاوینەیان دەکرد بۆ بازرگاىن، هات و چۆى )یەمەن(و )شام(یان دەکرد لەو پەڕى 

 ێگەیان.خۆشیى و ئارامییدا، وە هیچ کەسێک نەبوو دەست بێنێتە ڕ 

 قوڕەیش هەقە خاوەنى کابە بپەرستن:

 * ٱٻٻ ]
2]لەبەر هۆگریى و یەکگرتنى قوڕەیش  [ٱٻ 1

 [ٻٻپپ

3]هۆگریان بە هاتووچۆى زستانەو هاوینەوە )زستان بۆ یەمەن و، هاوینیش بۆ شام( 
جا لەبەر  [پڀڀڀ    

)كعبة الله( بپەرسنت و هەموو هەر بۆ ئەو سەر  ئەو بەهرە گەورەیەى خوایە بەسەریانەوە، دەبا هەر خاوەىن ئەم خانەیە
دانوێنن، چونکە لە ژێر سێبەرى ئەمن و ئاساییىش کابەدا ئەوان ئەو هات و چۆیە ئەنجام دەدەن، وەک خواى مەزن 

ٍء َوأُمِ ]دەفەرموێ:  َا أُِمرُْت أَْن أَْعبَُد َربَّ َهِذِه الَْبلَْدِة الًِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ يَشْ . 27/91 [رُْت أَْن أَكُوَن ِمْن الُْمْسلِِمنيَ إمِنَّ

[4
ئەو خوایەى بەو هۆیەوە قوتارى کردن لە برسێتیى و هێوریىش کردنەوە لە  [ٺٺٺ ٺٿٿ ٿ

ترس، واتە: ترسیان لە هیچ دزو درۆزنێک نەما بێتە ڕێگەیان و رێیان پێ بگرێ، ئەویش بەهۆى حورمەت و رێزى کابەوە 

بەهرەیەکى خواییەوە سوپاسێک  بوو، کە لە باوو باپیرانیانەوە بۆیان مابووەوە رێزنان لە کابە، جا ئایا لە بەرامبەر هەر
 پێویست ناکات..؟ ئاى ئادەمیى چەند سپڵەیت..؟!

 کۆتایى سوورەتى )قوڕەیش(.

 

 
 

 سوورەتى )ماعون(ـە. -848

 ( ئایەتە.8مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

: بێباوەڕێکى دڵڕەقى سپڵەو نکووڵیکەرى رۆژى دوایى یەکەمئەم سوورەتە بە کورتیى باس لە دوو دەستەو تاقم دەکات:  

: دووڕوویەکى ڕیا بازو ڕووپاماییکار لە کاروکردەوەکانیا. یەکەمیان: بە پیشە سووکایەىت بە هەتیوان دووەمو بەرێ. 

دەکەن و پیایاندا هەڵ دەشاخێن و، پێی بڵێیت چاکە ناکەن و هەوڵیىش بۆ نادەن، وەک )عاىص کوڕى وائیل(و 
سێکى تر وەک ئەو. دووەمیان: ئەو دوو ڕازییانەن کە نوێژەکانیان تەنها بۆ ڕوو پامایی دەکەن، بۆیە زۆر بە سووک هەرکە



گرتوویانەو زۆر کەم ڕێک بکەوێت کە لە کاىت خۆیدا بیانکەن، وە یان لە کاىت کردنەکەیدا بێدارو هۆشیاربن، جا خواى 

 گەورە لە هەردوو الیان هەڕەشە دەکات.

 ڕۆژى جەزاى ال درۆیە!: ئەو مرۆڤە

 * ٱ ٻ         ٻ]
1

ئاخۆ دیتت ئەو کەسەى کە چۆن رۆژى جەزا بە درۆ  [ٹ  ٹ   ٹ     ٹ        

2]دەخاتەوە، ئەزاىن ئەو کەسە کێیەو صیفەتەکاىن چیین.؟ 
جا ئەو کەسە بێ بڕوایەکى وایە  [ڤڤ ڤ ڦ  

3]زۆر بە توندى پاڵ بە هەتیوەوە دەنێ و پیا هەڵدەشاخێ، لە باىت ئەوە دڵ نەوایى بکات 
[ ڦڦ ڄ ڄڄ 

هەر وەک خۆیىش ئاوایە، دنەو هاىن کەسیش نادات لەسەر بەخشین و خواردەمەىن دان بە هەژاران و بێ نەواو نەداران 

[4
5]ئینجا سزاى سەخت بۆ نوێژ خوێنەکان  [ڃ ڃ    

ئەوانەى لە نوێژەکانیاندا غافڵ  [ڃچ چچچ    

و بێ ئاگان، واتە: بە دڵ نوێژەکانیان ناکەن و لە ماناو مەبەستەکەى بیر ناکەنەوە، لە پێش چاو خەڵکەوە دەیکەن، بەاڵم 

6]ئەر هەر خۆیاننب نایکەن، ناشزانن فەلسەفەى نوێژکردن چیە. 
وانەى لە نوێژەکانیاندا ڕووپامایى ئە [ڇ ڇڇ  

 sدەکەن، واتە: لەبەر ئەوە نوێژ دەکەن پێیان بڵێن نوێژ خوێنن! ئەڵبەت مەبەستێکی تریشیان هەیە، پێغەمبەر 

ْيطَاِن، َقامَ  ْمَس حتَّى إَذا َكانَْت بنْيَ َقْريَنِ الشَّ َفَنَقرََها أَْربًَعا، ال يَْذكُُر اللَّه  دەفەرموێ: ))..تِلَْك َصاَلُة املَُناِفِق، يَْجلُِس يَرُْقُب الشَّ

واتە: ئەوە نوێژی مونافیقە، ئەوە  . 1321 صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب استحباب التبكري بالعرص، حديث:  ِفيَها إاّل َقلِيالً((
کاو زۆر بە قورس و ناڕەحەتیى و نوێژى مونافقە، ئەوە نوێژى مونافقە! دەبینى هەمیشە کاڵ و کرچەو لە جێی خۆیدا نای

ناچاریى ئەنجامى دەدات، دادەنیشێ و، چاوەنۆڕى خۆر دەکات، جا کە دیتى ئەوا لە نێوان دوو شاخەکاىن شەیتانەوە خۆر 

7]دەرکەوت، هەڵدەسێ چوار دەنووک لە زەمین دەدات، زۆر بە کەمیش ئاگاى لە خوایە!. 
وە هەموو  [ڍ ڌ

ەگرنەوەو کۆتایى و درێغى دەکەن. بەڵێ.. مرۆڤ وا دروستکراوە کە بە تەنها خۆى جۆرە یارمەتییەکیش لە خەڵکى د

ناتوانێ پێداویستییەکاىن ژیاىن خۆى جێبەجێ بکات، بۆیە پێویستیى بە دراوسێ و ئەم و ئەو هەیە، ئەویش دەبێ داواى 
اخێک، تەورێک، پاچێک... هتد. هەرچى لێکرد بە خواسنت، بیداتێ و، دەستى لێ نەقوچێنێ، لە دەرزییەکەوە، هەتا پەرد

 مرۆڤى نوێژ خوێنى راستەقینە ئاوایە، بەاڵم مرۆى دوو ڕوو، ڕیا بازو دەست قووچاوو و بێ خزمەتە.

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )ماعوون(.
 

 

 

 سوورەتى )کەوثەر(ـە. -847

 ( ئایەتە.8مەککەییەو )



 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

، بە تایبەىت ئەو بەهرە گەورەیە کە لە دنیاو لە قیامەتدا sئەم سوورەتە باىس بەهرە گرنگەکاىن خوا دەکات بۆ پەیامبەر  

پێیبەخشیوە، ئەى دەبێ چ بەهرەیەک لەوە گەورەتر بێت کە هەتا هەتایە ناوو شۆرەت و ئایینەکەى هەر دەمێنێ و 

ن و ناکوژێتەوە..؟ ئەوان کە بە پێغەمبەریان دەگوت بێ کوڕو وەجاخ کوێرەو زوو ناوى دەکوژێتەوە، خۆیان بنەبڕ بوو 
ناویان چوویە مەزبەلەى مێژوووەو، خۆیان و دین و رێبازیان پێچرایەوەو کۆتایى هات، بێگومانیشم هەر کەسێکى تر 

بیرو بۆچووىن وەک )ئەبوجەهل(و شوێنکەوتواىن ئەوبێ، وەک ئەوى لێدێ و سەرى خۆى پان ئەبێتەوە. لە فەزڵ و 

لە مزگەوتدا لە نێوامناندا بوو، کتوپڕ کەمێ خەوى لێکەوت،  sگەورەیى سوورەىت )کەوسەر(دا )ئەنەس( دەڵێ: پێغەمبەر 

پاشان بەڕوویەکى خۆش و گەش و لێو بە زەردەخەنەوە سەرى بەرزەوە کرد، جا ئێمەش ومتان: هۆى ئەو زەردەخەنەیەت 

 بسم الله الرحمن]چیبوو ئەى پێغەمبەر؟! فەرمووى: هەر ئێستا ئەم سوورەتەم بۆ هات و خوێندیەوەو فەرمووى: 

پاشان فەرمووى: دەزانن )کەوسەر( چیە؟ کەوسەر:  [الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هواألبرت

چۆم و تاڤگەو ڕووبارێکە لە بەهەشتدا، بەرەکەتێکى ئێجگار زۆرى هەیە، حەوزو گواڵوێکە پەروەردگارم بەڵێنى پێداوم، 

بە ئەندازەى ئەستێرەکاىن ئاسامن لێوان و پەرداخ و سوراحى تێدایە، هەندێ کە لە قیامەتدا ئوممەتەکەم بێنە سەریى، وە 
دەبێ، منیش دەڵێم: ئەى پەروەردگارى من! خۆ ئەوانە لە ئوممەىت منن، خوا ئەفەرموێ: تۆ نازاىن پاش تۆ  بێبەش کەس لێی

 . 635 ل سورة، حديث: صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كئەوانە چیان کرد؟! 

 خوا گش خێرو بێرێکى ئەمالو ئەوالى بەپێغەمبەر دا:

دوا بە دواى ئەو قسە ناخۆش و نالەبارانەى قوڕەیشە، خواى گەورە بۆ دڵدانەوەى پێغەمبەر، ئەم سوورەتە کورتەیە بۆ 

 * ٱٻٻ]دابەزاندو فەرمووى: 
1

بەڕاستیى ئێمە چاکەو خۆشیى و خێرێکى  [ڎ ڎ  ڈ    

زۆر گەورەمان بە تۆ بەخىش کە مایەى سەر بەرزیى دنیاو قیامەتتە، یەکێ لەوانە ڕووبارێکى تایبەتە لە بەهەشتدا، وەک 

2]ئیاممى )بوخاریى( دەڵێ. 
وە لە سوپاىس ئەو هەموو چاکەدا،  [ڑ]جا نوێژ بکە بۆ پەروەردگارت  [ژژ

ر ببڕە، واتە: وەک قورەیش مەبە، کە حەیوانیان هەم بۆ خواو، هەم بۆ بتەکان سەر دەبڕى، هەر بۆ ئەو قوربانی سە

قل إن صاليت ونسيك ]نەخێر، دەشێ تۆ تەنها بۆ خواى گەورە قورباىن بکەیت. وەک لە جێگایەکى تردا دەفەرموێ: 

بە  [وانحر]. ئینب عەباس دەڵێ: 163+6/162 [ومحياي وماميت لله رب العاملني الرشيك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني

واتاى قورباىن کردنە، هەندێکیش دەڵێن: مەبەست ئەوەیە کە لە کاىت نوێژدا دەستى ڕاستت لە بان دەستى چەپت دابنێى 
لە ژێر گەردنا. ئیاممى )تەبەریى(و )ئینب کەسیر( دەڵێن: قسەى ئەو کەسە ڕاستە کە وتوویەىت مەبەست قورباىن کردنە، 

شان قوربانیەکەى خۆى سەر دەبڕیى و دەیفەرموو: ))َمن َصىلًّ َصاَلتََنا، ونََسَك نوێژى جەژىن دەکردو، پا sچونکە پێغەمبەر 

اَلِة واَل نُُسَك لَُه(( واتە: هەرکەس نو  اَلِة، فإنَّه َقْبَل الصَّ ێژى  ئێمەى کردو وەک نُُسكََنا، فَقْد أَصاَب النُُّسَك، وَمن نََسَك َقْبَل الصَّ

و سەربڕینەکەى تەواوە، وە هەرکەس پێش نوێژی جەژن قوربانییەکەى کرد ئەوە ئێمەش قورباىن کرد، ئەوە بەندایەىت 
، صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب وقتها،  926 صحيح البخاري، كتاب الجمعة، أبواب العيدين، باب األكل يوم النحر، حديث: درووست نیە. 

 . باختالف يسري. 3723 حديث: 



 ناحەزانى دین وەجاخ کوێرن:

[3
بەڕاستیى هەر دژو ناحەزەکەت )عاىس کوڕى وائیل( کە بە تۆى دەگوت: وەجاق کوێرە، دوا  [کک کک      

 بڕاوو بێ ناوو نیشانەو لە هەموو خێرێک بێ بەشە، نەک تۆ.

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )کەوسەر(.

 

 سوورەتى )کافیرون(ـە. -847

 ( ئایەتە.4مەککەییەو )

 بەناوى خواى دەهندەو دلۆڤان

سوورەىت )کافیرون( باىس یەکخواپەرستیى و یەکالبوونەوەو یەخە هەڵتەکاندن لە گش کوفرو )شیرک(ێک دەکات، بێ  

داوا کرد کە ئەو ساڵێک خواکاىن ئەمان بپەرستێ و،  sلە پەیامبەریان  «ئەوەندە نەزان و کەم ئاوەز بوون»بڕوایان 

مکوتییان ئەم سوورەتە زۆر گرنگە هاتە خوارەوەو، بە هەموو ئەوانیش ساڵێک خواکەى ئەم! ئینجا بۆ ڕەىت ئەوانەو دە

شێوەیەک لەوە بێ هیواو مەیووىس کردن و، لەمپەرو بەر بەستێکى لە نێوان هەردوو الدا داناو پێى گوتن: کە هیچ کاتێک 
 نە ئێستا، نە ئاییندە بە تەماى شتى وا مەبن.

 بەڕائەت لە شیرک:

 * ٱٻٻ]
بڵێ: ئەى هۆزى کافرو بێ باوەڕان! دارو بەرد  sئەى موحەممەد!  [ٱ ٻٻ 1

2]پەرستان! خوا نەناسان! 
3]ئەوەى ئێوە دەیپەرسنت من نایپەرستم، من چى لە دارو بەرد بکەم؟  [ٻپ پ پ  

ڀ      

وە ئەوەش من دەیپەرستم ئێوە نایپەرسنت، چونکە من خوایەکى هەق و ڕاست دەپەرستم، ئێوەیش  [ڀ ڀڀٺ

4]دیارە ئەم دوانەش فەرق و جیاوازییان زۆر زۆرە  دارو بەردو ئەندێشە، 
وە منیش پەرەسندەى ئەوە  [ٺٺ ٿ ٿ ٿ  

5]نیم کە ئێوە پەرستووتانەو دەیپەرسنت 
ئێوەیش پەرەسندەى ئەو زاتە نین کە من دەیپەرستم.  [ٹٹ  ٹٹڤ    

ئەگەرچى ئێوەش حەقتانە خواکەى بەکورىت: لە هیچ کاتێکدا ئێوە بەتەماى ئەوە مەبن کە من بت و خواکانتان بپەرستم، 

6]من بپەرسنت، چونکە خواکەى من هەقەو راستە، بەاڵم خواکاىن ئێوە ناهەقەو ناڕاست 
جا کەوابوو  [ڤ  ڤ ڦ ڦ  

دین و ئایینى خۆتان بۆ خۆتان و، منیش دین و ئایینى خۆم بۆ خۆم. بەڵێ دەبێ هەموو کات مورشیکان و بێ بڕوایان 
رێن کە تەنها بۆ ساتێکیش بێت، موسڵامنان خواکاىن ئەوان ناپەرسنت، وە دەبێ هەمیشە بەر لەوە نائومێدو بێ هیوا بک

بەستێکى پۆاڵیین لە نێوان پەرچەمى )ال إله إال الله(و، پەرچەمى کوفرو بێ بڕواییدا هەبێت، کە ئیرت بەهیچ شێوەیەک 
ئەو نەبێت. هەندێ دەڵێن: ئەم ئایەتە بە ئایەىت: کاروبارى ئورسەى )ال إله إال الله( تێکەڵى بڕیارو عادەت و باوو خووى 



نەسخ بۆتەوە، هەندێ دیکەش دەڵێن: سوورەتەکە هەمووى نەسخە، تاقمێ تر  [فاقتلوا املرشكني كافة]سەیف، واتە: 

دەڵێن: هیچ بەشێکى لێ هەڵنەوەشاوەتەوە، لەوە دەچێ ئەمەیان ڕاست بێت. خواى گەورە خۆیىش باشرت دەزانێت. لە 

ئامۆژگارییەکم بکە،  sو مەزنیى ئەم سوورەتەدا هاتووە کە )ئینب حیبان( دەڵێ: پیاوێ وىت ئەى پێغەمبەرى خوا! گەورەیى 

 ْ ەىت: ِك(( واتە: لە کاىت خەودا سوور ئەویش فەرمووى: ))..اْقَرأْ: ُقْل يَا أَيَُّها الَْكاِفُروَن، ثُمَّ نَْم َعىَل َخامِتَِتَها، َفإِنََّها بَرَاَءٌة ِمَن الرشي

صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب )کافیرون( بخوێنە، چونکە بەرائەت و ئینکاریى و ملمالنێیە لەگەڵ هەموو جۆرە شیرکێک. 

، من طرق عن زهري بن 2/538، قال األرنأووط: إسناده صحيح، وأخرجه الحاكم  793 قراءة القرآن، ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الفعل، حديث: 

)ئینب عەباس(یش دەڵێ: لە قورئاندا لەم سوورەتە سەخترت نیە بۆ شەیتان و  .ية، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبـيمعاو
شوێنکەوتووەکاىن، چونکە دووپاتکردنەوەو چەسپاندىن بناغەى )تەوحید(ـە، لەوالشەوە )بەرائەت(و بێزارییە لە هەموو 

قل هوالله ]لە دوو ڕکاىت نوێژى )تەواف(ى ماڵى خوادا، ئەم سوورەتەو سوورەىت:  sجۆرە شیرک و کوفرێک. پێغەمبەر 

هەروەک لە دوو ڕکاتەکەى نوێژى بەیانیشدا  . 2212 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبـي، حديث: ى دەخوێند. [أحد

 . 1233 ، حديث: صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب ركعتي سنة الفجردەیخوێند. 
 

 کۆتایى سوورەتى )کافیرون(.
 

 

 سوورەتى )نەصر(ـە. -884

 ( ئایەتە.8مەدەنییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس ئازادکردىن شارى )مەککە( لە بت و بتپەرستیى دەکا، کە بەڕاستیى موسڵامنان بەو ئازاد کردنەیە  
سەریان گەیشتە لووتکەى سەر بڵندیى و، هەر بەوەش لە دواى ئەوە لە نیوە دوورگەى عەرەبییدا ئیسالم زۆر بە پەلە 

کراو بێ دەست و پێ کەوت، ئینجا خەڵکى لە هەموو الیەکەوە  پەخشبوو، بۆ دوا جاریش شیرک و بێ بڕوایى، نینۆکى
وەک ئیاممى  -پۆلپۆل موسوڵامن بوون و پەرچەمى )ال إله إال الله( سەد ئەوەندەى تر بەرز بوویەوە. )ئینب عەباس( 

و مەزنیى دەڵێ: ئەمە تەنها سوورەتێکە کە هەمووى پێکەوە بە جارێ هاتبێ. وە لەبەر گەورەیى  -)موسلیم( هێناویەىت
. ریوایەىت 6/525فەزیڵەىت بە چواریەکى قورئان دانراوە، هەر وەک بە ئاخر سوورەىت قورئاىن پیرۆزى دادەنێت. نەسایى: 

 هێناویەىت. 8/636، وەکو ئیاممى بوخاریى لە: فتح البارى: sدەکات. هەر وەک بە هێامى کۆچى دوایى پێغەمبەریىش دانا 

 لە لووتکەى دەسەاڵتدا تاریف و
 شوکرى خوا بکە: 

ئادەمزاد هەرکە کەمێ بەرەو سەرکەوتن چوو، بە پێى رسوشت قابیلە چەواشە ببێ و، خۆى لێبگۆرێ، جا بۆ ئەوە شتی وا 

 * ٱٻٻ]ڕوو نەدا، خواى گەورە دەفەرموێ: 
هەرکە کۆمەکى خوا هات  [ڦڄڄڄڄ 1



و، دەرگاى سەرکەوتن و زاڵبوون کرایەوە، واتە: مەککەت لە بت و بتپەرستیى ئازاد کردو زاڵبوویت بەسەر دوژمناىن دین و 

2]گەل و واڵتدا 
خواوە، بە  ئایینى و و دیتت خەڵکی پۆل پۆل دێنە ناو دین [ڃڃ ڃچچ چچ

3] ملمالنێیە و پاش ئەو خۆگرتن تایبەىت عەرەبەکان،
پەروەردگارى خۆت  بە دڵنیاییەوە زۆرتۆیش   ئەوسا [ڇ ڇ ڇ

بە پاک و بێخەوش راگرە، واتە: لەسەر ئەو نازو نیعمەت و بەهرە گەورەیە پێى بەخشیویت هەمیشە سوپاىس بکە 

هاوەاڵنتدا دێت، داواى لێبوردىن لێبکە، وەیان  و لە بەرامبەر هەندێ حاڵەت و بارودۆخ، کە بەسەر خۆت و [ڍڍ]

شارى مەککەوە خۆبایى بوون سەر هەڵبدا، واتە: ئەگەرچى تۆ هەرگیز لە خۆبایى نابیت، چونکە نەوەک بەهۆى ئازادکردىن 

بەڕاستیى ئەو  [ڌ ڌ ڎ]تۆ پەروەردە کراوى دەستى خوایت، بەاڵم با هاوەاڵنیشت دەرس لە تۆوە وەرگرن. 

خوا بەرێ، بۆیە پەیامبەران پاش  بۆ دەرگاى هەر خوایە زۆر تەوبە وەرگرو چاوپۆشیکارە، بەڵێ مرۆڤ دەبێ ڕووى پەشیامىن

هیجرەت و جیهادێکى زۆرو بێ وچان، زیاتر سەرى بەندایەتییان دا نواندووەو داواى لێبوردنیان لە خوا کردووە. ئەوەتە 

صحيح ِفْر يل(( لە سووژدەو ڕکووعى نوێژەکانیدا بەردەوام دەیگوت: ))..ُسْبَحانََك اللُّهمَّ َربََّنا وِبَحْمِدَك اللُّهمَّ اغْ  sپێغەمبەر 

سا خواى بەخشندە بە بەزەیى و میهرەباىن خۆى لە ئێمەش  . 773 البخاري، كتاب األذان، أبواب صفة الصالة، باب الدعاء يف الركوع، حديث: 

 خۆش ببێ و، کارە چاکەکامنان لێوەرگرێ و، قەڵەمى بەخشینیش بەسەر تاوانەکامناندا بێنێ.
 

 کۆتایى سوورەتى )نەصر(.
 

 

 

 سوورەتى )مەسەد(ـە. -888

 ( ئایەتە.2مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

دەکات، ئەوەبوو زۆر بە قورسیى و  sپێغەمبەر  مامى ئەم سوورەتە باىس دوژمنایەتیى و تیا چوونەکەى )ئەبولەهەب(ـى 

دەکردو ماڵەو ماڵ بە دووى دەگەڕا، تا بەڵکو کارەکاىن لێ تێک بداو، بە حیساىب خۆى  sسەختیى دوژمنایەىت پەیامبەرى 

بە درۆى بخاتەوە، مەبەستیىش لەوەدا هەر ئەوە بوو کە مەردوم موسڵامن نەبن، جا بەو بۆنەوە ئەم سورەتە هات تا ئەو 
بەڵێنى ئاگرێکى بڵێسە داروو هەڵگیرساوى ڕووداوە پڕ بە پڕ بگێڕێتەوە، وە وەک ئیاممى )بوخاریى( دەڵێ: ئەو سوورەتە 

شاییستە بە )ئەىب لەهەب( دەدات، هاوڕێ لەگەڵ خێزانەکەیشیدا، بە شێوەیەک کە خەجاڵەت و ڕیسوایى لێوە 

هاتە خوارێ،  [وانذر عشريتك األقربني]دەردەکەوێ. وە هەروەها لە )ئینب عەباس(ـەوە ڕیوایەت دەکات: کاتێ ئایەىت: 

ەر گردۆڵکەى )سەفا(و بە دەنگێکى بەرز فەرمووى: ))..يا بَِني ُفالٍن، يا بَِني ُفالٍن، يا بَِني ُفالٍن، يا بَِني چووە س sپێغەمبەر 

عبِد َمناٍف، يا بَِني عبِد املُطًِّلِب..(( ئەگەر پێتان ڕا بگەیەنم و بڵێم لەسەر ئەو کێوەوە سوارێکى زۆرتان بۆ دێت، ئایا بڕوام 

تا درۆمان لێ نەبیستوویت، ئەویش فەرمووى: ))..فإيني نَِذيٌر لَكُْم بنْيَ يََدْي َعذاٍب َشِديٍد..((. ئەبو پێ دەکەن؟ وتیان: تا ئێس



لەهەبیش وىت: یاخوا بەخێر نەێیت و تیابچیت، هەر بۆ ئەمە کۆت کردوینەوە؟ پاشان بۆ مجرۆ بووىن ئەوو ژنەکەى ئەم 

، صحيح مسلم، كتاب  4527 ورة البقرة، باب قوله: إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب، حديث: صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن، سسوورەتە هات. 

 . باختالف يسري. 333 اإلميان، باب يف قوله تعاىل: وأنذر عشريتك األقربني، حديث: 

 کەللە ڕەقى ئەبوو لەهەب و جەزاى خۆیى و هاوسەرەکەى:

 * ٱٻٻ]
1

 [ڑ]یاخوا هەر دوو دەستەکاىن )أبولهب( بە بڕین چن و تیابچن  [ڈڈژژ    

2]خۆ تیاشچوو 
، sماڵ و سامانیى و، ئەوەى کە کردى لە دوژمنایەىت کردىن پەیامبەر  [کک کک گ گ  

3]سوودى پێ نەدا 
4]لەمەو پاش دەچێتە ناو ئاگرێکى بڵێسە دارەوەو دەسوتێ  [گ ڳ ڳڳ

ڱ    

هاوڕێ لەگەڵ هاوسەرەکەیشیدا، هەڵگرى کۆڵەدارى فیتنەو، تێکداىن نێوان پەیامبەرو مەردم، چونکە  [ڱڱ

ئەویش ماڵەو ماڵ ئەگەڕاو، ئامۆژگارى خەڵکى دەکرد کە نەچنە سەر قسەى موحەممەد، سەرەڕاى ئەوەش کۆڵە چیلکەى 

5]دڕکاویى دەهێناو لەسەر ڕێى پەیامبەر دایدەنا، بۆ ئەوەى ئازار بچێژێ 
لە گەردنیایەىت لە  [ں ں ڻ ڻ ڻ

دۆزەخدا گوریسێکى چرناو لە پووىش خورما )پاش ئەوەى کە گەردنبەندى زێڕ لە گەردنیابوو(.. بەڵێ، ئەوانەى وا ئەزیەت 

و ئازارى موسڵامنان دەدەن، وە پارەو پوڵ بەخت دەکەن لە پێناوى الوازکردن و فەوتاندنیاندا، ئەوە بۆ خۆیان پەنجەى 
پەشیامىن دەگەزن و پەشیامن دەبنەوەو خەجاڵەت و ڕیسواو زەلیل دەبن لە قیامەتدا، وە هەر دەبێ بە دواى حەرسەت و 

 )أبولهب(دا بنێردرێن.

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )مەسەد(.
 

 

 سوورەتى )ئیخالص(ـە. -884

 ( ئایەتە.0مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

ئەم سوورەتە باىس تەوحیدو هەندێ لە سیفەتە پیرۆزەکاىن خواى کارزان دەکات، باىس تاک و تەنیایى و، جێگەى تاکە  
ئومێدو هیواى ڕازو نیازى گش خەڵکان دەکات، باىس بێ نیازیى و بێ ئاتاجیى و بێ هاوبەشیى و بێ هاوتایى خوا 

قنوم( پێکهاتووە، دەمکوىت ئەوانە دەکات دەڵێن: فریشتەو دەکات، ڕەىت ئەوانە دەداتەوە کە دەڵێن: خوا لە سێ )ئو 
جنییەکان منداڵى خوان!. هۆى هاتنى ئەم سوورەتە: وەک )ئوبەى کوڕى کەعب( دەڵێ: هاوبەشدانەرەکان بە 

قل هو الله ]گوت: ڕشتەو نەسەىب خوامان بۆ باس بکە! جا خواى بە دەسەاڵت لە وەاڵمدا ئەم سوورەىت:  sپێغەمبەریان 

، وقال: هذا حديث  3921 )املستدرك عىل الصحيحني للحاكم، كتاب التفسري، قد ذكرت فضائل هذه السورة يف فضائل القرآن، حديث: ى نارد. [أحد..



. وە لە فەزڵ و گەورەیى ئەم سوورەتەدا: ئیاممى )بوخاریى( لە )ئەبو سەعید(ـەوە دەڵێ: صحيح اإلسناد، و وافقه الذهبـي(

ووى: ))أَيَعِجُز أَحُدكم أْن يقَرأَ ثُ لَُث الُقرآِن يف ليلٍة؟((. ئایا ئێوە ناتوانن لە تەنها شەوێکدا سێیەکى قورئان فەرم sپێغەمبەر 

بخوێنن؟ هاوەاڵن ئەوەیان ال گران و قوورس بوو، بۆیە ئینکارى ئەوەیان کردو وتیان: جا کێ دەتوانێ کارى وا بکات؟ 

َمُد، ثُ لُُث الُقرْآِن((. واتە: سوورەىت )صەمەد فەرموى: ))اللُه الواَحِ  sپێغەمبەریش  صحيح ئیخالص( سێیەکى قورئانە.  -ُد الصَّ

 . 4733 البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله أحد، حديث: 

 ئاوا خوا بناسە!:

ورت و پوخت وەاڵمى کرد، خواى گەورە بۆ ئەو وەاڵمە، ک sئەو دەمە بتپەرستەکان داواى نەسەىب خوایان لە پێغەمبەر 

 * ٱٻٻ]دانەوەو فەرمووى: 
بڵێ: ئەو پەروەردگارەى کە من  sئەى موحەممەد!  [ٱ ٻٻ ٻ 1

2]دەیپەرستم، تاک و تەنیایەو، هاوەڵ و هاوبەىش نیە 
ئەو خوایە کە ناوى )الله(یە، جێگاى هیواو  [پ پ   

شیاوی ئەوە نییە گیروگرفتەکان بربێنە الى بۆ چارەسەر، هەر ئەو زاتە  -بێ لەو -ئومێدەو، بێ نیازیشە، هیچ کەسێکیش 

3]گەورەیەشە، کە دەبێ هەر بۆالى ئەو بگەڕێینەوە 
وەک جولەکەو  –کەىس لێ نەبووەو، هیچ ڕۆڵەیەکى نیە  [پ ڀ   

و  [ڀڀ]، چونکە خوا زۆر بڵوندو پاک و بێخەوش و دوورە لەو جۆرە بیرو بۆچوونانە -بتپەرستەکان دەڵێن  گاورو

لە کەسیش نەبووەو بێ دایک و بابە، چونکە هەموو شتێکى لە داییک بوو تازەو نوێیەو، سەرەتایەکى هەیە، خۆ خوایش 

4]بێ سەرەتاو )ئەزەل(ییە 
وەو هاوتاى نیەو، کەسێ ناتوانێ و هەرگیز هیچ کەسێک هاوشێ [ٺ ٺٺ ٺٿ

بەر هەڵستى بکات. بەڵێ زۆر کەس لە دۆزینەوەو دیارییکردىن خاوەىن ئەم بوونەوەرەدا بە هەڵەچوو و نەگەڕایەوە بۆ 

خاوەنێکى هەبێ،  -گەورەو بچووک، وەکو ئەم بوونەوەرە  –هەق، گومانیش لەوەدا نیە کە دەبێ هەموو دروستکراوێک 
فەتەکاىن چین و، دەبێ چۆن بێ؟ بەڵێ.. لە دۆزینەوەى ئەم ڕاستیە خەڵکێک لە کۆن و تازەوە لێیان بەاڵم ئایا کێیەو صی

تێکچووەو بە هەڵەچوون و، هەر یەکەیان بە شیوو دۆڵێکا ملیان ناوە، بەاڵم ئەگەر بیرێکى ورد لە شێوەو شێوازى 
ەرزیى و نزمیى و شەوو ڕۆژو خۆرو هەیڤ و دروستبووىن ئەم بوونەوەرە:)عاسامن و زەمین و شیوو دۆڵ و کێوو چیاو ب

هەسارەکان و باوو بۆران و تۆفان و گەردەلوول و سەرماو گەرماو باران و بەفرو تەرزەو دەریاو زەریاو هات و چۆى 
و ئافەراندىن مرۆڤ خۆى، ئەمانەو صەد ئەوەندەى تریش لەم بوونەوەردا( زۆر بە  -کێو ئاسایى -گەمیەکان بەناویاندا

نجە دەخرێتە سەر ڕاستییەکان و ڕاڤەى ئەو هەقیقەتە دەکرێت، بۆیە ئێمەش زۆر بەدڵنیاییەوە ملکەچین و ئاساىن پە
ه(. کە لە بارەى ئاقیدەو  1377 – 1342 -سەرى بەندایەتیامن بۆ دانواند. هەزار رەحمەت لە )حافیزى حەکەمیى

 دە جوان دەڵێت:بیروباوەڕى موسڵامنانەوە سەبارەت بە ناسینى زاىت عەلییەى خوا، چەن

 أّوُل واَِجــٍب عــلـَى الَعـــِبـــيـْــدِ    

 مـَـْعــرِفـَـُة الــرّْحــَمــِن بـِـالــتَّْوِحيدِ                          

 إْذ ُهـَو مـِْن كُـلي األَواَِمـِر أَْعــظَــمُ    

 ــْفــَهــمُ َوُهــــَو نَــْوعـَاِن أيـّـاً مـَــْن ي                       

 إثـْبـاَُت ذاَِت الـرِّب جـَّل وَعــــالَ    



 أْسـَمـائِــِه الُحـْسَنـَى ِصـفـَاتِــِه الــُعـلـَى                       

 وأنُّه الـــرَُّب الجـَـلِـْيـُل األَكْــَبــرُ    

 رُ الـخـَـالِــُق الــبـَــاِريُء والـــُمــَصـــوي                       

 بـارِي الـَبـراَيـاَ ُمْنـِشـيِء الَخالئِـقِ    

 ُمــْبــِدعـُــُهــْم بـِـالَ مـِـثــَاٍل سـَـابـِــق                      

ُل الــُمــبـْـِدي بـِـالَ إبْـِتـداٍء      األوَّ

 واآلِخـُر الباَقـِــــي بــِــالَ إنْـــتـِــهـَــاءِ                       

 األَحـَـُد الــَفــرُْد الـَقِديُْر األَزيِل    

َمـُد الـَبـّر الــُمـَهـيـْــِمُن الــعـــلــي                       الـصَّ

 ُعـلُـوَّ قـَــْهـــِر َوُعـلُــّوالـَشـأْنِ    

 جـَـــّل َعــــِن األَْضـــداِد واألعـْــــواَِن.                     

رێک واجب بێت لەسەر بەندە، زانینى یەکتاناسینى خوداى ڕەحامنە، چوون زانینی ئەو لە هەموو واتە: یەکەم کا

کاروکردارێک گەورەترە، بۆ هەرکەس بیەوێ تێبگات ئەو ناسین و زانینە، دوو بەشە، سەملاندىن زاىت خواى پەروەردگار )جل 
و بڵندە، دروووستکارو بەخشەرى ژیان و بێ عەیب و جاللە(، وە هەروەها ناوە جوان و بەرزەکاىن، وە ئەو خوایەکى بەرز 

عارە، وە نەخشەو نیگارکێىش درووستکراوەکانییەىت، درووستکەرو بەدیهێنەرى سەرجەم درووستکراوەکانە، وە داهێنەرى 
بێ وێنەیە، هەر ئەوە یەکەمى دەستپێکەر، کە هیچ شتێک یەکەمى نەبووە پێش ئەو، وە هەر ئەوە کۆتایی و ماوەوە و 

کۆتا، خواى تاک و ئەزەىل و خاوەن تواناى بێ وێنە، هەموو بوونەوەر موحتاجى ئەون، چاکەکار و، بەتواناو خاوەن  بێ
 شکۆیە، بەرزو بڵندە، زاڵ و بەدەسەاڵتە، بەرزو شکۆیە. دوورە لە هەموو هاو شێوەیی و هاو وێنەیی و هاوکارێک.

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )ئیخالس(.
 

 

 )فەلەق(ـە.سوورەتى  -888

 ( ئایەتە.2مەککەییەو )

 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان



ئەم سوورەتە بەندە ڕاستەکاىن خوا فێر دەکات کە: هەموو کات خۆیان بدەنە دەستى خواو پەنا هەر بەو بەرن لە  

دەکێشێ، لە زیاىن تەواوى شەڕو خراپەى خراپەکاران، بە تایبەىت لە زیاىن تاریکە شەو کە پەردە بەسەر ڕووناکییەکاندا 
 درۆزنان و دووڕووان، لە خراپەى جادو بازان و ساحیران، لە زیاىن ئەوانەى کە چاویان هەر لە ماڵى مەردمە.

 پەنـا هـەر بـەخـوایـە لـە گێچەڵـى گێچەڵگێڕان:

ى گشت مرۆ چەندە بە تواناو بەهێز بێت، هێامن هەر پێویستى بە پاڵپشتێکى وەک خوا هەیە، کە لە زیان و زەرەر 

 * ٱٻٻ]زیاندەرێ دڵنیاى بکاو ئۆقرە بە گیاىن بدات، بۆیە دەفەرموێ: 
1

ئەى  [ٿ ٿٹٹ    

بڵێ: پەنا دەبەمە بەر پەروەردگارى سپیایى بەرەبەیان، ئەو خوایەى کە پەردەى نەبووىن لەت کردوو  sموحەممەد! 

2]بوونەوەرى لێدەرهێنا 
لە شەڕو خراپەى هەرچى کە دروستى کردووە، هەر شتێ خراپەى لێبووەشێتەوە  [ٹ ڤ ڤ ڤ

[3
وە لە شەڕو خراپەو زیاىن تاریکى شەو، کە دادێت و هەموو شتێک دادەپۆشێ بە  [ڦ ڦ ڦڦڄ 

4]ژێریشیەوەو ترووسکایى لێ دەبڕێ و دەبێتە شەوە زەنگ 
وە لە شەڕو خراپەو زیاىن  [ڄ ڄ ڃڃ ڃ 

ئەو کەسانەى جادوو دەکەن و فوو دەکەن بە گرێکاندا، چاو بەستکردىن موسڵامنان و، فێڵ و تەڵەکە کردن لێیان، ئێجگار 

کارێکى دزێوو نا لەبارو بەدو خراپە، دەبێ هەمووکات پەنا بەخوا بربێ و، هەوڵیش بدرێ تا خەڵکى زاڵ نەبن بە 

5]. 132گادار بوون لە )سیحر(و جادوو، بگەڕێوە بۆ سوورەىت: )بەقەرە( ئایەىت: سەریاندا. جا بۆ پرت ئا
چ چ  چ     

وە لە شەڕو خراپەو زیاىن هەر حەسودێک کاتێ حەسوودیى و ئیرەیى دەباو، هەمیشەش هەر خەریکى زیان  [چڇ

گوىت: )دەڵێی  و جربیل( هاتناساغیەکى تووش بوو، لەو کاتەدا فریشتە ) sگەیاندنە بە موسڵامنان. بەڵێ پێغەمبەر 

ناساغییت؟ فەرمووى: بەڵێ، جربیلیش ئەم دۆعایەى بە سەرا خوێندەوەو فەرمووى: ))..باْسِم اللِه أَْرِقيَك، ِمن كُلي يشٍء 
السالم، باب الطب واملرض والرقى، صحيح مسلم، كتاب يُْؤِذيَك، ِمن رَشي كُلي نَْفٍس، أَْو َعنْيِ َحاِسٍد، اللُّه يَْشِفيَك باْسِم اللِه أَْرِقيَك((. 

واتە: بەناوی خواوە نوشتەت بۆ دەخوێنم، لەهەموو شتێک کە ئازارت بدات، لەشەڕی هەموو دەرون  . 4153 حديث: 
نەخۆشێک، لە هەموو چاوێکی پیسیش، خوا شیفات بدات، بەناوی خواوە نوشتەو دوعات بۆ دەخوێنم. بەڵێ: مرۆڤ هەر 

اتوانێ هەر کون و قوژبنێک زیاىن پێ دەگەیەنێت، لە خۆى بگرێ، بۆیە دەبێ هەموو کات پەنا چەندە دەسەاڵتدار بێت، ن
 هەر پەناى خواى بااڵدەست بێت.

 

 کۆتایى تەفسیرى سوورەتى )فەلەق(، 

 )والحمدللە رب العالمین(.
 

 

 سوورەتى )ناس(ـە. -880

 ( ئایەتە.4مەککەییەو )



 بەناوى خواى بەخشندەى میهرەبان

سوورەىت )ناس( مرۆڤ فێرى ئەوە دەکات کە هەموو کات هەر بەخواى گەورە پەنا بەرێ، لەگەڵ ئەوەیشدا هەندێ لە  
صیفاتیىش بۆ باس دەکاو دەڵێ: خوا )الله( پەروەردگارى هەموو خەڵکانە، پاشاى تەواوى مرۆڤەکانە، تاکە )مەعبوود(و 

ا بە خوا بگرێ لە زیاىن )ئیبلیس(و مرۆڤە الدەرەکان و پەرسرتاوى بە هەقى بەندەکانە، مرۆڤ فێر دەکا کە پەن
 شاگردەکانیان، ئەوانەى کە هەردەم لە چەواشە کردن و فریوداىن ئادەمزادان.

 پەنا هەر هى خوایە لە دەس جنۆکەو مەردمى بەد فەڕ:

باشرت پشتى پێ  بەڵێ خواى بااڵ دەس بڕێ لە پەسن و صیفاىت پیرۆزى خۆى لەم سوورەتەدا باس دەکا، بۆ ئەوە مرۆڤ

 ٱٻٻ]ببەستێ و، لە خراپەى ئینس و جنیی بەد کردار بیپارێزێ و لێیان نەترسێت، بۆیە دەفەرموێ: 

* 
1

2] )ئەى موسڵامن!( بڵێ: پەنا دەبەمە بەر پەروەردگارى خەڵک sئەى موحەممەد!  [ڇ ڇ ڍ ڍ    
ڌ   

3] پاشاى خەڵک [ڎ
خوایە: )رەب، مەلیک، ئیالە( لە ئەم سێ سیفەتە پیرۆزەى  پەرسرتاوى خەڵک، [ڈ  ڈ 

ملِِك يوم ] یان ،[الحمد لله رب العاملني، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين] سەرەتاى سوورەىت )فاتیحە(شەوە هاتووە:

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من ] هەروەک لە سەرەتاى سوورەىت )بەقەرە(شەوە دەفەرموێ: ،[الدين

تتقون، الذى جعل لكم األرض فراشا والسامء بناء وأنزل من السامء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال قبلكم لعلكم 

جا کاتێ کە تۆ قاییل بوویت بە )ڕبووبییەت(ى خواى گەورە، ئیرت دەبێ هەر ئەویش بە )إلــە( بزانیى  ،[تجعلوا لله أندادا

جا )ربوبیەت(و پەروەردگاریەتیشی لە گەلێ سوورەىت تردا  ،[لبيت..فليعبدوا رب هذا ا] و بیپەرستیى، وەکو دەفەرموێ:

(. 6/164) [قل أغريالله أبغي ربا وهو رب كل شئ](. 1/2) [الحمدلله رب العاملني] دووپاتکراوەتەوە، وەک دەفەرموێ:

فليعبدوا ](. 73/9) [رب املرشق واملغرب ال إله إال هو فاتخذه وكيال](. 13/16) [قل من رب السموات واألرض قل الله]

جا دواى باىس  (.23/116 [رب العرش الكريم]. 27/91 [إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة]، [رب هذا البيت..

تا مرۆ بزانێ کە ئەو خوایە، هەر وەک )رەب(ـە بۆ  [ملك الناس] )ربوبیەت(ى خوا، باىس پاشایەتیى دێت و دەفەرموێ:

ە، کەوابوو زاتێکى زۆر گەورەو بە دەسەاڵتەو، شیاوى پشت پێبەستنە لە کاىت هەموو جیهانەکان، خاوەن و پاشایشیان

پاشان  (،2/21) [..اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون] خۆشیى و ناخۆشییدا، وەک دەفەرموێ:

إله ] ۆیە دەفەرموێ:دەبێ تەنها بە )ئولوهیەت(و حاکمیەىت ئەویشدا برنێ و، هەر فەرماىن ئەویش بەڕێوە بربێت، ب

یان  .3/23) [قل اللهم مالك امللك..] (. یان51/56) [وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون] ، یان دەفەرموێ:[الناس

 (،59/23) [امللك القدوس] . یان2/137 [له ملك السموات واألرض..] (، یان64/1) [له امللك وله الحمد] دەفەرموێ:
ئایەىت دى، هەر هەموو داوا دەکەن و بە مرۆڤ دەڵێن کە: دەبێ تەنها خوا بپەرسرتێ و، هەر ئەم هەموو ئایەتانەو دەیان 

4] لەویش گوێ رایەڵیى و بەر فەرماىن بکرێ، دەبێ لە ماناو مەبەستى ڕاستەقینەى )رەب، مەلیک، ئیالە( وا تێبگەین.
ژ 



ر ناوى خوا براو یادى کرا، کە هە [ک] لە شەڕو خراپەو زیاىن دەغدەغە دروستکەرو وەسوەسە کار [ڑ  ڑ

ئەو خۆى پەنهان دەکات، زانایاىن تەفسیر دەڵێن: شەیتان تەپ دەکوتێتە سەر دڵى مرۆڤ و دەیکا بە خانەو النەى خۆى، 

دەفەرموێ: هەموو مرۆیەک شەیتانێکى هاوڕیى هەیەو،  sهەتا یادو زیکرى خوا نەکا بە جێى ناهێڵێ. پێغەمبەریش 

ىن دەدا بۆ کارى خراپ، تەنانەىت منیش، بەاڵم خوا منى زاڵکردووە بەسەر هاوڕێ لەگەڵیا هەڵدەسووڕێ و، ها 

5] شەیتانەکەمداو، ناتوانێ کارى خراپم پێبکات. موسلیم.
ئەوەى وەسوەسە دەخاتە  [ک ک گ گگ

6] ناو سینەو دڵى مەردمەوە
لە جنۆکەو لە ئادەمیى، )ئەوانەیان شەیتان ڕەفتارن( وەک  [ڳ ڳڳ   

، پێشەوا [وكذلك جعلنا لكل نبـي عدوا شياطني اإلنس والجن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا] دەفەرموێ:

لەوێیە، پاشان  s)ئەحمەد(یش ئەم فەرموودەیەى هێناوە: کە ئەبوو زەر دەڵێ: جارێک چومە مزگەوت، دەبینم پێغەمبەر 

، َهْل صلًّْيَت؟(( دانیشتم و، فەرمووى: ..(( ئەبازەر! نوێژت کردووە؟ وتم: نا، فەرمووى: واتە: ))يَا أَباَ َذرٍّ واتە:  ))..ُقْم َفَصلي

..(( هەر ئێستا هەستەو نوێژەکەت بکە، منیش نوێژم کردو پاشان فەرمووى: ْذ باللِه ِمن رَشي َشياطنِي اإلنِس والِجني لە  ))..تَعوَّ
: گوتم: باشە! شەیاتینى ئادەمیش هەیە؟! فەرمووى شەڕى شەیاتینى ئادەمیى و جیننى پەنا بەرە بەر خوا، )ئەبوزەر( دەڵێ

، قال األرنأووط: إسناده ضعيف جداً لجهالة عبيد بن الخشخاش،  23988 )مسند أحمد بن حنبل، مسند األنصار، حديث أِّب ذر الغفاري، حديث: هەیە. 

پەنا بەرینە بەر خواى گەورە لە . بەڵێ.. ئەم سوورەتە فێرى ئەوەمان دەکات کە هەموو کات ولضعف أِّب عمر الدمشقي(

هەموو ئیش و کارەکاندا، وە خۆمان بپارێزین لەوانەى دەیانەوێ بە قسەى لووس و بێ ناوەرۆک لە خشتەمان بەرن، 
بەتایبەت لە ئادەمیە شەیتان و شەیتانکارەکان، خۆ بێگومانە کە گەلێ کەس هەیە لە دێو )عیفریت(و جنۆکەکان، زۆر 

ترە، شەیتانیش بە شا ڕەگە خوێنبەرەکاندا دێت و دەچێ و، بەىش خۆیىش دەسەاڵىت دراوەتێ، بۆیە خراپرتەو زیاىن گەورە 
سا خوایا بەمیهرەباىن خۆت مبان پارێزە لە  پێویستە مرۆڤ هەمیشە وریابێ و ئاگاى لە خۆى بێ و شەیتان فریوى نەدات.

پارێزەو لەسەر ئایینەکەى خۆت دامەزراومان بکەو پیالىن جنۆکەو مرۆڤە دووڕوو و خراپەکارەکان و زمان لووسەکان مبان

کە دەچووە  -هەموو شەوێ  sهێزو پێزمان بۆ زیاد بکە، تا باشرت بتوانین خزمەىت ئیسالم و دینەکەت بکەین. پەیامبەر 

ـى [قل أعوذ برب الناس]، [قل أعوذ برب الفلق]، [قل هوالله] سێ جاران سوورەىت:  -جێگاى خەو بۆ نووسنت

، فووى بە هەردوو دەسستیا دەکردوو بە هەموو ئەندامەکاىن الشەیدا دەیهێنا، بە تایبەت دەم و چاوو سەرو دەخوێندو

 . 5423 صحيح البخاري، كتاب الطب، باب النفث يف الرقية، حديث: هەر جێگایەکى دى کە دەستى پێیدەگەیشت. 

 

 

( زایینی دەستم کرد بەنووسینى ئەم کورتە 1992(ى کۆچیى، بەرامبەر بە ساڵی )1413لە ڕەمەزاىن ساڵى ) تێبینى:

( زایینى لە هەڵەبجەى شەهید لە 9/6/1997(ى کۆچیى، بەرامبەر بە )1418(ى مانگى سەفەرى ساڵى )4تەفسیرە، وە لە )

)ڕاگەیاندن(ى بزووتنەوەى ئیسالمیى لەکوردستان/ عێراق، لێبوومەوە. بەاڵم بەهۆی پیاچوونەوەو زیادکردن و گۆرانکارى 
(ى زایینی هەروا مایەوەو پاشان ئامادەى چاپکردن 2335( کۆچیی بەرامبەر بە )1426تەفسیرەکەدا تا کۆتایی ساڵى)لە 

 کرا. داواکارم لە خواى بەبەزەیى و میهرەبان لێامن وەرگرێ و، قەڵەمى بەخشین بێنێت بە سەر هەڵەکامناندا.

 



 

 

 

 

 

 

ی جەمادی یەکەمی ٣١پێنجشەم، بەرواری  سوپاس و منەتبەری خوای تاقانەم کە لە شەوی تێبینی:
ز، لە خوێنۆۆۆۆۆونەواو پیۆۆۆۆۆاەوونەوای جۆۆۆۆۆاری شەشۆۆۆۆۆەم و  ٩/٣/٠٢٠٢ی کۆۆۆۆۆبەیی بەرامۆۆۆۆۆبەر  بە ٣٤٤٣

لێکبڵینەواو ڕێکخستنەوای سەرجەم  فەرمووداکان بە ژمارای فەرمی و دانۆانی سسۆەرو بۆبرو ژێۆ   
ی کوردی،  لێ بۆوومەوا، تەناۆا ببیان و وارگێڕانی سەرجەم فەرمووداو داقە عەرابییەکان بب زمان
 ئەوام داوایە خوا بیکاتە توێشووی قیامەتم. ئامین یا رب العالمین.

مانۆۆز زیۆۆات م پێبۆۆوو بۆۆب ئەم خوێنۆۆونەواو  ١داسۆۆتم پێکۆۆ دو مۆۆاوای  ٠٢٣٩/  ٩/  ٠٢لە بەرواری  
 لێکبڵینەواو وارگێڕانە.
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