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  )األحزاب( رەتۆس تەفسیری

 ( 18) وانـــــــــــــــــەی

 

َوة   َللّاِ  َرُسولِ  فِي لَُكم   َكانَ  لَقَد  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ُجنو َكنانَ  لَِمن    َحَسنََ    أُس  ِخنرَ  َوال يَنو  َ  َللّاَ  يَر   َوَذَكنرَ  اْل 

 [ .  ٢١:  األحزاب] ((  َكثِيًرا َللّاَ 

 لن  چناوی تنا ھەيە پێک و ڕێک و تەواو نموونەی چاکتري  خوا پێغەمبەری لە بەڕاستی ،بەخوا سوێَد):  واتە

 قيننامە  و سننەرفەرازی ،مەبەسننتە خوايننان ڕەزامەننندی کەسننانەی ئەو بنن  بەتننايبە  ،بنننەون شننوێَی و بنننەن

 .  (ئەو يادی بە پاڕاوە زمانيان و دەدەن ئەنجا  بەزۆری خوا يادی بەردەوا  و ھەميشە ،ئاواتيانە

 

 :  ئــــایـــەتـــــە ئـــەم ســـــــــــــــوودەکانی

 

ُجنو َكنانَ  لَِمن   : ))  دەفەرمووێنت گەورە خوای وتەی لەبەر ، بنەوي پێغەمبەر شوێ  واجبە //یەکەم سوودی  يَر 

ِخرَ  َوال يَو  َ  َللّاَ   .  واجبە ئاخيرە  ڕۆژی و بەخوا ئومێد چوننە ،((  اْل 
 

 رسنول يفن)) :گەورە خنوای وتەی لەبەر ،خنوايە نێنردراوی (بێت ل  خوای سەالمی) محمد  //دووەم سوودی

 .  (نبی) پلەی لە بەرزترە (رسول) پلەی ،((  َللا
 

 ،نينيە خراپنی ڕێنگەی ھيچنی ،باشن  (بێنت لن  خنوای سنەالمی) پێغەمنبەر ڕێگاکنانی ھەمنوو //سوییەم سووودی

َوة  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای چوننە  (( .  َحَسََ    أُس 
 

 کەمتەرخەمی ئەوەی ب  ،باش کەوتَێنی شوێ  بنەوي  پێغەمبەر شوێ  ئێمە لەسەر واجبە  //چوارەم سوودی

 (( .  َحَسََ   : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای چوننە ، بنەي  زيادەڕەوی يان بنەي 
 

 ئومێند بن  پنێچەوانە بە وە ،ھەبێنت دوای ڕۆژی و اخنو ڕەحمنی و،  بەخنوا مانئومێند واجنبە //پینجەم سوودی

 خننوا ڕەحمننی لننە بننوون ئومێنند بنن  نيننيە تێنندا گومننانی و ،تاوانەکننان لە تنناوانێنە ،گەورە خننوای ڕەحمننی لە بننوون

 : گەڵبە ، گومڕابووەکانە و كافرەكان سيفەتی
 

 چننوننە):  واتە ، 87/  يوسنن ( الكننافِرون القننو ُ  إال َللا روح ِمنن  يينن   ال إنّننە: ))  دەفەرمووێننت گەورە خننوای

 . (ب  ئومێدان ھيواو ب  خوا ميھرەبانی و ڕەحم لە بێباوەڕان و نەنا خوا مەگەر

 

 ئەوەش لەگەڵ ماڵبە ،کافرەکوووانە سوووییەتی گەورە خووووای ڕەحموووی لە بووووو  ئومیووو  بووو  گەیەڵوووبە ئوووایەتە ئەم

 .  شیوەیەک ھەموو بە کافرە بیت تی ا کافری سییەتەکانی لە سییەتیک کەسیک ھەر تیبلی ناتوانیت
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 ھەیە حالەتیش وه و بووه كوفر تووشى ھەیە حالەت گەورە خوای ڕەحمی لە بوو  ئومی  ب  دەلین زانایا 

 :  گەورەکا  تاوانە لە بووە تاوانیک تووشى
 

 خن ش كە  فالننە لنە ينان نابێنت خن ش لێنی خنوا وابنوو بناوەڕی و نەمنا خنوا بەڕەحمى ئومێدى ئەگەر :یەکەم

 كنە ،خسنت تەوە درۆ بنە  قورئنانی چونكنە كوفره ئەمە ، بكا  خوا بوونى خ ش ل  و ەحمڕ ئيَكارى  وه ،نابێت

 .  گرت تەوه شتێكى ھەموو خوا ەحمىڕ
 

 وە ،تنناوان ىيننگەورە لەبەر دانننا دوور بننە ىبننوون خنن ش لنن  بە نەمننا خننوا ڕەحمننی بە ئومێنندى ئەگەر : دووەم

 . بووه گەوره تاوانێكى تووشى ئەمە ناكا  خوا بوونى خ ش ل  و ەحمڕ ئيَكارى
 

 چنوننە نينيە دروسنت خنوا ڕەحمنی لە بنوون ئومێد ب : )) دەفەرمووێت (بێت ل  خوای ڕەحمەتی) عثيمي  اب 

 :  ڕووەوە دوو لە خوا بە بردنە خراپ گومانی
 

 ھەمنوو بەسنەر دەستەاڵبا گەورە خوای بزانێت کەسێک ھەر چوننە ،گەورە خوای توانای لە دانە  تانە : یەکەم

 . گەورە خوای توانای لە ناخا  دووری بە و نازانێت دوور بە شتێک ھيچ ،شتێک
 

 دووری بە ،ڕەحننيمە گەورە خننوای بزانێننت کەسننێک ھەر چننوننە ،گەورە خننوای ڕەحمننی لە دانە  تانننە : دووەم

. (( گومڕايە گەورە خوای ڕەحمی لە بووە ئومێد ب  ئەوەی ئەوە لەبەر ،ببا  پ  ڕەحمی نازانێت
١
  

 

َم ِ  ِم    يَق ََطُ  َوَم   : ))  دەفەرمووێت (بيپارێزێت خوا) الشيخ ال صالح  " ٥٦" حجر((  الّضالُّونَ  إاِل َربِّەِ  َرح 

 .  گومڕاوەکانە لە ئيال گەورە خوای ڕەحمی لە بێت ئومێد ب  کەسێکھەر:  واتە

 مانناکەی وە ،گەورە خنوای ڕەحمنی لە بنوويَە ئومێد ب  کە ئەوەيە بوونە گومڕا ئەوانەی سيفەتی گەيەڵبە ئەمە

 ،گەورە خنوای ڕەحمنی لە نناب  ئومێند بن  کە ئەوەيە دراوەکان ھيدايە  و تەقوادار سيفەتی کە دەگەيەنێت ئەوە

 لە واجنبە (رجنا  و خنو ) کن کردنەوە پنێنەوە ھەردووک وە ،گەورە خنوای ڕەحمنی بە ھەيە ئومێنديان نوڵبە

 دا دڵ لە پنێنەوە ک بنوونەوە ،عيبنادەتە ش( خنوا) ڕەحمنی بە بنوون ئومێد و عيبادەتە ترسان ،شەرعەوە ڕووی

. (( بێت دروست عيبادە  تاکو دا دڵ لە ک ببَەوە پێنەوە ھەردووکيان ئيال دەبێت ،واجبە
٢
  

 

 :  بەخوا بوو  ئومی  سوودەکانی

 .  ڕاست ڕێگای لەسەر بوون بەردەوا  و باش کردەوەی کردنی ب  ھ کارە بەخوا بوون ئومێد (1) 

 .  گەورە بەخوای بوون پەيوەست ب  ھ کارە بەخوا بوون ئومێد (٢) 

 .  گەورەيە بەخوای پێويستی کە بەندە ھەژاری و بەندايەتی خستَیديار ب  ھ کارە (٣) 

 بنەن ل  دوعای بەندەکانی دەکا  حەز گەورە خوای ،گەورە خوای غەزەبی لە بوون ڕزگار ب  ھ کارە (٤) 

 .  ننەکە ل  دوعای ئەگەر دەبێت ت ڕە وە ،ھەبێت پ  ئومێديان و
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 زيناتر خ شەويسنتی بێنت زيناتر ئومێندی چەنند ،دڵنی لە گەورە خوای خ شەويستی بوونی زياد ب  ھ کارە (٥)

 .  دەبێت

 ناوەکنانی بە پەيوەسنتە چنوننە ،گەورە خنوای سنيفەتەکانیو  لەنناو بيرکنردنەوە و ناسني  زيناتر ب  ھ کارە( ٦)

 .  الغفور الرحيم، التواب،:  وەک ، گەورەوە خوای

 .  قيامە  ڕۆژی لە ھەيە ب ی ئارامی و خ شی بوونەکەی ئومێد بەگوێرەی (٧) 

 

 ئيَننناری کەسننێک ھەر ،ئيمننان ڕووکَەکننانی لە يەکننێنە کە ،یينندوا بەڕۆژی ھێَننان ئيمننان //شەشووەم سوووودی

 .  نييە انمڵموس بنا  یيدوا ڕۆژی
 

 دوا چنوننە (،األخنر الينو ) دەڵنێ  قينامە  ڕۆژی بە: )) دەفەرمووێنت (بێنت لن  خنوای ڕەحمەتی) عثيمي  اب 

 لە  منرۆ  چنوننە ،دروسنتنراوەکانە ق ناغی دوا ڕۆژە ئە  چوننە ،ناھێت بەدوای تر ڕۆژێنی ھيچ و ڕۆژە

 گن ڕ نناو"  بەرزەخ ق ناغی و دونيا ناو ھاتَە ق ناغی و ،دايک سنی ناو ق ناغی:  ھەيە ق ناغی چوار دونيايە

 ڕۆژە نە و شنەوە نە ھەمنووی ، ڕۆژ نە ھەيە شنەو نە ، ق ناغ چوار ئەمە ، قيامە  ڕۆژی چوارە  ق ناغی ،"

. (( ئاگر ناو دەدرێتە فڕێ و دەپێچرێتەوە خ ر ،
١
  

 

 :  ییدوا ڕۆژی بە ھینا  ئیما  سوودەکانی
 

 .  دەکرێت لەگەڵ لێپرسيَەوەی یيدوا ڕۆژی چوننە ،تاوان لە پاراست  خ  ب  ھ کارە (1) 

 پاداشنننت یيننندوا ڕۆژی لە ئەوەی بننن  ،چنننووە دەسنننتی لە دونينننايە لە  کە لەوەی ئيمانننندار بننن  دانەوەيە دڵ (٢) 

 .  گرت  ئارا  بە لەسەری وەربگرێت

 .  قيامە  و بەرزەخ ب  ئامادەکردن خ  و باش کردەوەی کردنی بە دان گريَگی ب  ھ کارە (٣) 

 بەڵێَنی گەورە خنوای غەيب بە ھێَاوە ئيمانی ئەوەی ،غەيب بە ھێَانە ئيمان یيدوا ڕۆژی بە ھێَان ئيمان (٤) 

 .  گەورە پاداشتی و سەرکەوت  و ڕۆزی و ڕزق و ھيدايە  بە ب ی داوە

 

 َللّاَ  َوَذَكنرَ )) :دەفەرمووێنت گەورە خنوای چنوننە ،کنردنزينر زۆر بن  ئاماژەيە ئايەتە ئە  // حەوتەم سوودی

 (( .  َكثِيًرا
 

دەکریوت دڵ و بەزموا  زیکر دەڵین زانایا  بن ی پاداشنت بنرێنت زمنان بە زيننر تەنھنا ئەگەر دەلنێ  زاناينان ،

 لەگەڵ دڵيشنی ئەگەر  اڵبە ،زينک بە کنردووە جنوولەی زمنانی ،کنردووە باشنی کردەوەی چوننە ،دەنووسرێت

 . زياترە پاداشتی و باشترە نييە تێدا گومانی بێت
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 گەورە خوای ىزينر:  دەفەرمووێت عياض قاضی: ))  دەفەرمووێت (بێت ل  خوای ڕەحمەتی) الَووی ئيما 

 پاداشنتێنی  اڵبە  ،زينرە الوازتري  زمان بە کردن زينر ،دڵ بە زينردن و زمان بە کردن زينر ج رە دوو

. (( کردووە ب  ئاماژەی ھاتووە فەرموودە ھەروەک ھەيە ب ی گەورەی
١
  

 

 زيننر باشنتريَيان ، دەکرێنت دڵ و زمنان بە زيننر: )) دەفەرمووێنت (بێنت لن  خنوای ڕەحمەتی) الَووی ئيما 

(( باشترە دڵ بە کردن زينر بنا  يەکێنيان تەنھا ئەگەر  اڵبە ،دڵ و زمان بە کردنە
٢
  

 

 :  پلە  چوار زیکر سەبارەت خەلک: ))  دەفەرمووێت (بێت ل  خوای ڕەحمەتی) تيمييە اب 

 . پێنراوە فەرمانی ئەمەيان کە ، دڵ و زمان بە کردن زينر : یەکەم

 تەرکننی ھەبێننت توانننای ئەگەر ، باشنە بێننت زمننان نەتنوانيَی لەبەر ئەگەر ، دڵ بە تەنھننا  کننردن زيننر : دووەم

 ( . بنا  زمانيش بە نوڵبە نەکا  دڵ بە تەنھا واتە)  باشترە بنا 

 .... ، گەورە خوای زينری بە تەڕە زمانی کە ئەوەيە ئەويش ،زمان بە تەنھا کردن زينر : سییەم

((  زەرەرمەندانە حالی ئەمە کە ،دڵ بە نە وە دەکا  زمان بە زينر نە : چوارەم
٣
  

 

 وە دەکەينت زمنان بە تەنھنا ھەيە جنار زيننر: ))  دەفەرمووێنت (بێنت لن  خوای ڕەحمەتی) عسقالنی حجر اب 

 و بێننت لن  ئاگنا  دەبێنت ئننيال نينيە ئەوە کنردن زيننر مەرجننی ،وەردەگرێنت لەسنەری پاداشنت دەيننا  ئەوەی

 لەگەل بننا  زيناد بن ی دڵنيش زيننری ئەگەر ،وەرناگرينت پاداشنت ھنيچ و پنووچە ننا ئەگەر بينت غافل نابێت

....((، باشترە ئەوا زمان
4
  

 

 :  ئەمانە  زیکر پلەکانی باشترین کەواتە

 

 .  باشترە ھەمووان لە ئەمەيان ،زمان و دڵ بە کردن زينر:  یەکەم

 .  بنەيت زمان بە زينر تەنھا کە لەوەی باشترە ئەمەيان ،دڵ بە تەنھا کردن زينر : دووەم

 . زمان بە تەنھا کردن زينر : سییەم
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