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األحزابسورەتفسیرىهت

(٧)وانـــــــــــــــــهی

 

هَاتُهُمْ  َوأَْزَواُجەُ  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  ِباْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  أَْولَى بَْعُضهُمْ  اْْلَْرَحامِ  َوأُْولُو أُمَّ

ِ  ِكتَابِ  فِي بِبَْعض   ْعُروفًا أَْولِيَائُِكم ِإلَى تَْفَعلُوا أَن إِّلَّ  َواْلُمهَاِجِرينَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  ّللاَّ  اْلِكتَابِ  فِي َذلِكَ  کان مَّ

 .   [ 6  : اْلحزاب ]    {َمْسطُوًرا
 

 ، دونيادا و دين کاروبارێکی ھەموو لە ، پێشترە لە خۆيانيش خودی لە (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر:  واتە

 لە ، نەسەبيی و خزمايەتی بەھۆی ھێندێ لە ھێندێ ميراتی کە نووسراوە وا خوا کتابی لە ، دايکيانن كانيشی انەخێز

 و بکەن چاکەيەک و یپياوەت دۆستاندا و خزم لەگەڵ مەگەر ، لەپێشترە کۆچکەران و بڕواداران نێو تری خەلکانی

 پيرۆزدا قورئانی لە ئەمە ، موسلمان لە کافر نەبردنی ميرات و يەکتر لە خزمان بردنی ميرات ، بدەنێ شتێکيان

 بێ كاری پێ بكرێت. ھو ده  نووسراوه و تۆمارە

 

:ئـــــایـــــهتـــــهئـــــهمســــــوودەکانــــی

 

 وتەی لەبەر ، بخەيت خۆت نەفسی پێش (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر خۆشەويستی واجبە //یهکهمسوودی

 .  خۆت نەفسی لە لەپێشترە ئەو ،((  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : ))  گەورە خوای
 

 :  ڕوويەک چەند لەبەر پێشترە لە نەفس لە پێغەمبەر: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 

 و مەسلەحەت بۆ خۆيان نەفسی لە لەپێشترە ئيمانداران بە سەبارەت (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر //یهکهم

 (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر ئەوە لەبەر ، لەسەريان زيان ّلدانی وە ، دەگەيەنێت پێ سووديان ئەوەی

 ، مرد قەرزاری بە کەسێ ھەر جا ، نزيکترم خۆيان بۆ خۆيان لە موسلمانەوە خودی بە من: ))  دەفەرمووێت

 ميراتبەرانی بۆ ئەوا ، بەجێما لێ سامانی و ماڵ و مرد کەسێکيش ھەر ، دەيبژێرم من و منەو لەسەر قەرزەکەی

 .  مسلم و البخاری أخرجە. ((  دەبێ خۆی

 (( . أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : ))  دەفەرمووێت کە دەبێت ڕستە ئەم داخلی ئەمەيان

 

 ھەتا نابێت تەواو ئيمان ئەوە لەبەر ، نەفسيان بەسەر خستن پێش لە((  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  ))  //دووەم

 من خوا نێردراوی ئەی:  دەفەرمووێت (بێت ڕازی لێی خوا) عومەڕ ھەروەک ، خۆت نەفسی لە نەوێت خۆشترت

        :  فەرمووی (بێ لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر ، نەبێت خۆم نەفسی ئيال شتێک ھەموو لە دەوێ خۆشتر تۆم

 ، دەوێ خۆشتر خۆشم نەفسی لە تۆم من:  وتی عومەر((  عومەر ئەی بوێ خۆشتر خۆشت نەفسی لە من دەبێ)) 

 خۆش ىپێغەمبەر ئيماندارێک ھەموو لەسەر واجبە، . ((  بوو تەواو ئيمانت عومەر ئەی ئێستا: ))  فەرمووی

 .  خۆی نەفسی لە زياتر بوێ
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 خۆت نەفسی ئەگەر ، دەکات بانگت کە خۆت نەفسی لە کردووە بۆ ئاماژەی قورئان ڕاڤەکاری ئەوەی //سێیهم

.  خۆت نەفسی لە لەپێشترە پێغەمبەر ئەوا  کردی بانگی پێغەمبەر کە بوو ئەوە پێچەوانەی شتێک بۆ کردی بانگی

))
1
  

 

 بيت)  لە"  کاربەدەست"  ئيمام دەبێت:  دەلێن زانا ھەندێک: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) قرطبی

 ڕوونی بە چونکە ، (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر کەوتنی شوێن وەک بداتەوە ھەژارەکان قەرزی (المال

. " (( دەيبژێرم من و منە لەسەر قەرزەکەی: "  دەلێت کە خۆی لەسەر کردووە واجبی
2
  

 

 .  بخەيت نەفس گوێڕايەلی بەسەر (بێت لێ خوای سەّلمی پێغەمبەر) گوێڕايەلی واجبە //دووەمسوودی



 .  ئيماندارانن نیدايک (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر خێزانەکانی //سێیهمسوودی

 ڕێز و دانان بەگەورە و حەڕامی بۆ وان ئێوە دايکی وەک خێزانەکانی واتە: ))  دەفەرمووێت (البيان فتح) خاوەنی

 ، بکات مارە خۆی دايکی بۆی نييە حەّلل چۆن ھەروەک بکات مارە يەکێکيان نييە حەّلل کەس بۆ ، گرتنيان لێ

 و کردن سەير بۆ نەک دانانيان گەورە بە وە ، ھەتايی ھەتا بۆ کردن مارە حەڕامی بە تايبەتە يە دايکايەتی ئەم

 ژنانی دايکی کە گەيەبەڵ ئيمانداران کردنی تايبەت ، تر بێگانەکانی حەقی ھەروەک ، مانەوەيان لەگەڵ بەتەنيا

 ....  ، نين ئيماندار

 

 و ژن لەسەر حەقيان و دانانی بەگەورە بۆ ئيماندارانن پياوی و ژن دايکی بێ ديار ئەوەی:  دەفەرمووێت قرطبی

 ، دەگرێتەوە پياو و ژن ئەمەيان"  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : "  دەفەرمووێت گەورە خوای ھەروەک ، پياو

)) ...
3
  

 

 گەورە بە و ڕێز و حەڕامی لە ئێوەن دايکی خێزانەکانی: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) کثير ابن

 يەک بە خوشکەکانی و کچەکانی بۆ نابێتەوە بالو حەڕامی وە ، بمێنيتەوە لەگەڵيان تەنيا بە نابێت بەّلم ، دانان

. (( زانايان ھەموو دەنگی
4
  

 

 پێغەمبەر:  فەرموو نەی لێرە بکە دەربڕينە ئەم سەيری: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 تۆ باوکی"  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : "  فەرمووی کوڵبە ، ئێوەن دايکی خێزانەکانی و ئێوەيە باوکی

 کە لەوەی گەورەترە ئەمەيان ، لەپێشترە تۆ بۆ خۆت نەفسی لە پێغەمبەر بەّلم ، خۆت نەفسی لە نييە لەپێشتر

هَاتُهُمْ  َوأَْزَواُجەُ : "  دەفەرمووێت  "  أُمَّ

 

                                                             
1

 62 ــ 61 ّلپەڕە اْلحزاب سورة تفسير(  
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 1٩2 ّلپەڕە 6ج العظيم القران تفسير(  4
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      حەوتی ھی ندنەوەيەێخو ئەو ماڵبە"  لهم أب ھو و أمهاتهم وأزواجە: "  بە تەوەووخوێند پێشينەکان لە ھەندێک

 بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِي  : "  لە وردبيتەوە ئەگەر ، تەوەووخوێند شێوەيان بەم ھەندێک نەبێت ئەوە ئيال ، نييە"  سبع" 

. (( باوک لە گەورەترە دەکەيت ھەست"  أَنفُِسِهمْ  ِمنْ 
1
  

 

 چونکە ، بکرێن مارە مردنی دوای (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر خێزانەکانی حەڕامە //چوارەمسوودی

 .  نەيکردووە مرۆڤێک ھيچ کە تاوانێکە  كردنيان ماره ، نەکردوون مارەی کەس مردنی دوای ، ئيماندارانن دايکی

 

 . کردن ھيجرەت و برايەتی بەھۆی گرتن لەيەکتر ميرات بوونی نەسخ //پێنجهمسوودی

 ، کردن ھيجرەت بە وەردەگرت يەکتر لە ميراتيان موسلمانان: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) قرطبی

   :  بە بوو سخ ەن ئايەتە ئەم پاشان ، نەکات ھيجرەت ھەتا وەرنەدەگرت خۆی نزيکی لە ميراتی موسلمان دەشتەکی

" ((  بِبَْعض   أَْولَى بَْعُضهُمْ  اْْلَْرَحامِ  َوأُْولُو" 
2
  

 

 :  لەسەرە وتەی دوو ئايەتە ئەم: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمين ابن

 

 نێوان لە ھەبوو ئيسالم سەرەتای لە کە کردووە وەرگرتنەی يەکتر لە ميرات ئەو نەسخی ئايەتە ئەم //یهکهم

 خستە برايەتی (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر سەرەتا ،موسلمانان ھاجرەکانیوم و ئەنصار و ئيمانداران

 کە کرد ئەوەی باسی وە ، دابەزی ميرات ئايەتی ھەتا ، وەردەگرت لەيەکتر ميراتيان برايەتی بەھۆی و نێوانيان

 .  تر کەسانی لە ترن پێشتر لە نزيکەکان

 

 ئايەتەکە ئەمە لەسەر ، تر ھەندێکی لە يەکتر بۆ لەپێشترن موھاجرەکان و ئيمانداران لە واتە نزيکان //دووەم

 ھەموو لە تر کەسانی لە يەکتر بە لەپێشترن ، ميرات لە ترە گشتی ئەمە کەواتە ، نييە تێدا نەسخی و محکەمە

. (( ھەندێکيان لە لەپێشترن ھەندێکيان ئەوان ، تر شتی و نيکاح وياليەتی لە شتێک
3
  

 

 .  تر خزمەکانی لە وەرگرتن ميرات بۆ لەپێشترە ئەوا مرۆڤ لە بێت نزيکتر خزمێک ھەر //شهشهمسوودی

 

 .  خوا پێناو لە کردن ھيجرەت چاکەی و فەزل بۆ گەيەڵبە ئايەتە ئەم //حهوتهمسوودی
 

 ، دەوێ خۆشت و دەکات پشتگيريت ەك کەسێک و خۆت نێوان لە بکەيت وەسيەت دروستە //ھهشتهمسوودی

 .  بکەيت زياتر ماڵ سێيەکی بە وەسيەت نابێت بەّلم

 

 .  ناھێت بەسەردا گۆڕانکاری و جێگيرە و نووسراوە تێيدا شتی (المحفوظ لوح) //نۆیهمسوودی
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:ھهیهکتابدوودەلێنزانایان
 

 گۆڕانکاری وە ، زەوی و ئاسمان کردنی دروست پێش ،نووسراوە تێدا شتێکی ھەموو کتابێکە /المحفوظلوح

 .  نەبێت گەورە خوای نها تە نييە پێی زانستی کەسيش وە ، ناھێت دا بەسەری

 

 :  جۆرە دوو ئەمەيان /فریشتهکتابی

 

 يان رينەيەێن دەنووسرێت ، دەکرێت بەردا بە ڕوحی و گۆشت پارچە دەبێتە مناڵ کاتێک :العمریةالكتابة(١)

 :  گەڵبە ، کاتە لەو دەنووسرێت ھەموو ،دۆزەخە يان بەھەشتە خەلکی و ڕۆزی و زقڕ و تەمەن وە مێينەيە

 

ثَنَا: " مسعود بن ّللا عبد عن (أ) ِ  َرُسولُ  َحدَّ ُ  َصلَّى) ّللاَّ اِدقُ  َوھُوَ  (َوَسلَّمَ  َعلَْيەِ  ّللاَّ  أََحَدُكمْ  إِنَّ : ))  اْلَمْصُدوقُ  الصَّ

ەِ  بَْطنِ  فِي َخْلقُەُ  يُْجَمعُ   ثُمَّ  ، َذلِكَ  ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َذلِكَ  فِي يَُكونُ  ثُمَّ  ، َذلِكَ  ِمْثلَ  َعلَقَةً  َذلِكَ  فِي يَُكونُ  ثُمَّ  ، يَْوًما أَْربَِعينَ  أُمِّ

وحَ  فِيەِ  فَيَْنفُخُ  اْلَملَكُ  يُْرَسلُ   رواه((  َسِعيد   أَوْ  َوَشقِي   ، َوَعَملِەِ  ، َوأََجلِەِ  ، ِرْزقِەِ  بَِكْتبِ :  َكلَِمات   بِأَْربَعِ  َويُْؤَمرُ  الر 

 (.2643) ومسلم ،( 3208) البخاري

 

ُ  َوكَّلَ : )) قال (وسلم عليە ّللا صلى) النبي عن (عنە ّللا رضى )مالك بن أنس وعن (ب) ِحمِ  ّللاَّ  فَيَقُولُ  َملًَكا بِالرَّ

ُ  أََرادَ  فَإَِذا ُمْضَغة   َربِّ  أَيْ  َعلَقَة   َربِّ  أَيْ  نُْطفَة   َربِّ  أَيْ   َسِعيد   أَمْ  أََشقِي   أُْنثَى أَمْ  أََذَكر   َربِّ  أَيْ  قَالَ  َخْلقَهَا يَْقِضيَ  أَنْ  ّللاَّ

ْزقُ  فََما ەِ  بَْطنِ  فِي َكَذلِكَ  فَيُْكتَبُ  اْْلََجلُ  فََما الرِّ  (.2646) ومسلم ،( 6٥٩٥) البخاري رواه((  أُمِّ

 

 : گەڵبە ، دەنووسرێت قەدر شەوی لە مرۆڤە نەیاڵسا قەدەری :الحولیةالكتابة(٢)
 

( 3) ُمْنِذِرينَ  ُكنَّا إِنَّا ُمبَاَرَكة   لَْيلَة   فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا( 2) اْلُمبِينِ  َواْلِكتَابِ ( 1) حم: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای (أ)

 .  ٥-1/الدخان((  ُمْرِسلِينَ  ُكنَّا إِنَّا ِعْنِدنَا ِمنْ  أَْمًرا( 4) َحِكيم   أَْمر   ُكل   يُْفَرقُ  فِيهَا

 

 :  جـــــــــــۆرەدووزقڕ: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) تيمييە ابن
 

 .  ناگۆڕدرێت ئەمەيان دەدات پێی زقیڕ و دەزانێت گەورە خوای ئەوەی /یهکهمیان

 

 گوێرەی بە دەبێت کەم و دەبێت زياد ئەوە دەزانن و دراوە فريشتە پيشانی و نووسراوە ئەوەی /دووەمیان

 پەيوەندی ئەگەر ، بنووسێت ڕزقيان دەکات فريشتە بە فەرمان گەورە خوای بەندە چونکە ، (سەبەبھۆكار )

 (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر ھاتووە فەرموودە ھەروەک ، دەبێت زياد بۆی ئەوا گەياند خزمايەتی

ه َمن: "  دەفەرمووێت " .... (( رِحمە فليِصل أثره في لە ويُنسأ رزقە في لە يبسط أن سرَّ
1
 

                                                             
 ( . ٥41 ، ٥40/  8)  " الفتاوى مجموع" ( 1
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 گۆڕانکاری نووسراوە دا (المحفوظ لوح) لە ئەوەی ،ێتڕناگۆ گەورە خوای قەدەری شتێک ھيچ دەلێن زانايان

 ئەو کە ، دێت دا بەسەری انکاریڕگۆ نووسراوە فريشتەدا کتابی لە ئەوەی ماڵبە ،ێتينا دا بەسەری

 .  نووسراوە دا (المحفوظ لوح) لە ھەمووی ھاتنە دابەسەر گۆڕانکاری

 نَْبَرأَھَا أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  ِكتَاب   فِي إِّل أَْنفُِسُكمْ  فِي َوّل اْلَْرضِ  فِي ُمِصيبَة   ِمنْ  أََصابَ  َما: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای

ِ  َعلَى َذلِكَ  إِنَّ    22/  الحديد(  يَِسير   ّللاَّ

 

 پێش ئيال خۆشتاندا لە نە وە.....يان قڕی و قات وەک ، زەويدا لە نابێت تووشتان ناخۆشيێک واڵچ بەھي):  واتە

 . ((ئاسانە شتێکی خوا بۆ ئەوەش بەڕاستی ، کراوە تۆمار دا(  المحفوظ لوح) لە بێنين بەدی ئەوەی

 

 (2٥16) الترمذي رواه ((الصحف وجفَّت اْلقالم رفعت: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر

 .  بوونەتەوە وشک وەرەقەکان و ھەلگيراون قەلەمەکان:  واتە ، - عباس ابن حديث من وصححە

 

 ئەم دوای ،نووسرا  (المحفوظ لوح) لە قەدەر: )) دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) مبارەکفوری

........ (( ، نانوسرێتەوە تر ھيچی نووسينە لەم بوون تەواو و نووسينە
1
  

 

ُ  يَْمُحوا: ))  دەفەرمووێت گەورە خوای  ، 3/  الرعد(  اْلِكتَابِ  أُم   َوِعْنَدهُ  َويُْثبِتُ  يََشاءُ  َما ّللاَّ

 .  دەيهێلێتەوە بێت لێ ويستی شتێکيش ھەر وە ، دەيسڕێتەوە بێت لێ ويستی گەورە خوای شتێک ھەر:  واتە 
 

 کتابی باسی ھێالنەوە و کردنەوە ڕەش:   دەلێن زانايان: ))  دەفەمووێت بێت لێ خوای ڕەحمەتی تيمييە ابن

.....(( ێتينا دا بەسەری گۆڕانکاری ھيج گەورە خوای زانستی بەّلم ، فريشتەيە
2
 

 

 بەرفراوان ڕۆزی بکات حەز کەسێک ھەر: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر ھەروەھا

 (( بگەينێت ڕەحم سيلەی با بێت درێژ تەمەنی و بێت
 

 .    درێژی تەمەن و ڕۆزی بوونی زياد فريشتەيە کتابی باسی ئەمە دەلێن زانايان 

 

ِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ثَْوبَانَ  َعنْ  - ُ  َصلَّى) ّللاَّ َعاءُ  إِّل اْلقََدرَ  يَُرد   َوّل اْلبِر   إِّل اْلُعْمرِ  فِي يَِزيدُ  ّل: )  (َوَسلَّمَ  َعلَْيەِ  ّللاَّ  الد 

ُجلَ  َوإِنَّ  ْزقَ  لَيُْحَرمُ  الرَّ  ( . 4022)  ماجە ابن رواه( .  يُِصيبُەُ  بِالذَّْنبِ  الرِّ
 

 شتێک ھيچ وە ، نەبێت چاکە ئيال تەمەن ناکات زياد:  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەّلمی) پێغەمبەر:  واتە

 .  بووە تووشی کە تاوانەی ئەو بەھۆی دەبێت بەش بێ رزق لە پياو وە ، نەبێت دوعا ئيال ناکاتەوە ڕەت قەدەر
 

 ئەوەی بەّلم ، دێت دا بەسەری گۆڕانکاری دوعا ھۆی بە فريشتەيە کتابی باسی  حەديسەش ئەم دەلێن زانايان

 . ناگۆڕدرێت (المحفوظ لوح) گەورە خوای ّلی

 

                                                             
 26٧ ، ّلپەڕە ٧ج اّلحوذي، تحفة(  1
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 بێت نووسی منت بۆ تۆ ئەگەر ّللا يا: ))  دەيفەرموو و دەگريا و دەکرد تەوافی (بێت ڕازی لێی خوا) عومەر

 تۆ شتێک ھەر و دەيسڕيتەوە بێت لێ ويستت تۆ شتێک ھەر چونکە ، ، بکەوە ڕەشی ئەوا تاوان يان سزا

 . ((  بوون خۆش لێ و بەختەوەری بۆم بنووسە وە تۆيە ّلی لە الکتاب ام ، دەيهێليتەوە بێت لێ ويستت

 

 ، شەرعەکەی بە گەورە خوای دانی نگیگر و چاودێری تەواوی بۆ گەيەڵبە ئايەتە ئەم //دەیهمسوودی

 (( .  َمْسطُوًرا اْلِكتَابِ  فِي َذلِكَ  کان: ))  دەفەرمووێت چونکە

 

 وەسيەت وە ، ژياندا لە بکەيت گران ميرات لە بێجگە لەگەڵ چاکە نييە ڕێگری ھيچ //یانزدەمسوودی

 .  مردن کاتی بکەيت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


