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  (األحزاب) رەتسۆ تەفسیری

 ( ٨) وانــــــــــــــــــــەی

 

نَا َوإِذ  : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای ِِي َ  نُّنو    َوِمن  َوِمن ن َ  ِميثَناََُم    النَّبِيِّني  َ  ِمن َ  أََخذ  وَسن  َوإِب ناا  اب ن ِ  َوِعيَسن  َومم

يَ َ  نَا َما  يثَاًَا ِمن ُم    َوأََخذ   .  األحزاب( (( ٧) َغلِيظاً  مِّ
 

 سەرشانی ئەرکی بە ِەڵس  کە ،وەرگات تۆ پێش پێغەمبەرانی لە پەيمانمان ئێمە کە بێنە وەبيا کاتە ئەو:  واتە

 و موسنا و ئيبااِي  و نو  لە و ـ محمد ئەی ـ تۆ لە بەتايبەتی و ، ڕابگەين  خوا بەرنامەکەی باشی بە و خۆيان

 . لێوەرگات  تووندمان و پتەو پەيمانێکی ئەمەش بۆ ، (بێت لێ خوايان سەالمی) مەريەم کوڕی عيسای

 

 :  ئــــایــــەتــــە ئــــەم ســـــوودەکـــانـــــی

 

 تايبەتيانی گەورە خوای چونکە ،  پێغەمبەرەکان بەرپاسياريەتی بەرپاسيارييەتی یيگەورە//  یەکەم سوودی

 .  تووند و پتەو پەيمانێکی و پەيمان وەرگاتنی بە کادووە
 

 پێنج ئەم باسی تەنُا گەورە خوای ، (بێت لێ خوايان سەالمی) پێغەمبەرانە پێنج ئەم فەزلی // دووەم سوودی

 .  پايەيان و پلە و ڕێز و چاکە و فەزل بۆ گەيەڵبە ئەمە ، ئايەتە لەم کادووە پێغەمبەرەی

 

 باس ِەمووان پێش چونکە ، پێغەمبەرە باشتاي  (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەرمحمد // سێیەم سوودی

 چونکە کاتی بەندی ڕيز بەگوێاەی دەکاا باسی ئەوا ،بوايا يەکسان ئەگەر ، بووە پێغەمبەر دوا کەچی ،کااوە

 .  (بێت خوای سەالمی) پێغەمبەرە دوا

 

 تا پێغەمبەرەکانی ِەموو لە (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەرمحمد کە زانایان نێوان لە نییە جیاوازی

 تا پێغەمبەرێکی بەسەر پێغەمبەرێک چاکەی و فەزل کە کادووە لەوە نەِی ِاتووە فەرموودە ماڵبە ، باشتاە

 .  بدەيت
 

 .  مسل  و بخاری رواە((  األنبياء بي  تفضلوا ال: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر

 (( .  يونس علی تفضلونی ال: ))  دەفەرمووێت ِاتووە وايەتير

 

 :  ِەيە ڕوويەک چەند ئەمە بۆ ماڵوە: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) النووی ئيمام
 

 ئەمە چونکە ، تا پێغەمبەرانی دانانی کەم بە بۆ سەردەکێشيت يەکتا بەسەر چاکە و فەزل لە کادن نەِی (١)

 .  زانايان نێوان لە ِەبێت جياوازی ئەوەی بێ کوفاە
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 پێغەمبەرێکی بەسەر بکەيت باشتا پێغەمبەرێک کە لەوەی کاد نەِی (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر( ٢)

 سيد أنا: ))  فەرمووی کااوە دروست باشتاي  زانی کاتێک ، کااوە دروست باشتاي  کە بزانێت ئەوە پێش تا

 (( .  آدم ولد
 

 .  تواضعی و ئەدەب وەک کادووە نەِی (٣)
 

 ئەم وتنی ِۆکاری بووە جێگيا فەرموودە ِەروەک ، کێشە بۆ نەکێشيت سەر ئەوەی بۆ کادووە نەِی (٤)

 .  وتەيە
 

 لە نييە جياوازی ِيچ ، پێغەمبەرەکان زاتی نەک پێغەمبەرايەتی نەفسی دانانی باشتا بە لە کادووە نەِی (٥)

. (( ِەيە دا سيفات لە جياوازی کوڵبە پێغەمبەرايەتی
1
  

 

                 :  دەفەرمووێت ،کۆ بە کادووە خۆی باسی چونکە ، گەورە خوای یيگەورە // چوارەم سوودی

نَا))  يثَاًَا ِمن ُم    َوأََخذ   یيگەورە بە دەکات خۆی نەفسی باسی جار ِەندێک َورئان لە گەورە خوای ،((  َغلِيظاً  مِّ

 .  زۆرە َورئاندا لە ئەمە کە ،دەکات خۆی باسی تاک بە جار ِەندێک و
 

 ،پێغەمبەرە باشتاي  (بێت لێ خوای سەالمی) محمد ئايەتە ئەم بەندی ڕيز گوێاەی بە // پێنجەم سوودی

 .  عيسا پاشان موسا پاشان ئيبااِي  پاشان

 

 ئايەتە لەم سوود ناتوانيت بێت ديار ئەوەی: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای ڕەحمەتی) عثيمي  اب 

 دەزاني  ئێمە ڕاستە ، ِاتبێت گەڵبە ئيال نو  لە باشتاە ئيبااِي  نازاني  ئێمە چونکە ، ئەمە بۆ وەربگايت

 باسی کۆتايی لە ئەوا بوايا کادن باس بەندی ڕيز بە مەبەست ئەگەر چونکە ،باشتاە ِەمووان لە (محمد)

 بەندی ڕيز ئەمەيان ، کااوە عيسا و موسا و ئيبااِي  و نو  باسی محمد دوای ِاتووە ئايەت بەالم ، دەکاد

 .  بێت کاا باس اينيانتباش گوێاەی بە بێت ئەوە ِی نەک يە کاتی
 

 کە ئەوەی لەسەر دەنگيان يەک دوای ؟ عيسا يان نو  باشتاە کامەيان زانایان نێوان لە ھەیە جیاوازی

  ؟ عيسا يان نو  باشتاە کامەيان ِەيە جياوازی بەالم ، موسا پاشان ئيبااِي  پاشان باشتاينيانە (محمد)
 

 لە خەمی زۆر چونکە و ، نارد گەورە خوای بوو پێغەمبەر يەکەم چونکە ، باشتاە نو  دەلێن ھەندێک

 زيادەکەی ل گە بۆ ِيچ و کادووە بانگەوازی ساڵ پەنجا و نۆسەد و ،کادووە بۆ دوعای و خواردووە ەکەیل گە

 .  نو  بە نەبێت کادن گاڵتە و یيگومڕا ئيال نەبووە
 

 ....  ، کوشت  بە کااوەی لێ شە ڕه ِە و دراوە ئازار زۆر چونکە ، باشتاە عيسا دەلێن ھەندێک

 

.((يەکتای لە باشتا تێدايە سيفەتيان ِەندێک ِەردووکيان چونکە ڕاوەستانە، بابەتە بەم سەبارەت من الی لە
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أَلَ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای اِدَِي َ  لِّيَس  ُِ    َع  الصَّ َِ  .  األحزاب( (( ٨) أَلِيماً  َعَذاباً  لِل َكافِِاي َ  َوأََعدَّ  ِصد 
 

 گەياننننندنی نە سننننەبارەت ، بپاسننننێت ڕاسننننتگۆيان ڕاسننننتگۆی لە َيننننامەت ڕۆژی لە گەورە خننننوای تننننا : واتە

 خوا بۆ و ، بڕواکەيان و ئيمان لەسەر بداتەوە پاداشتيان ئەوجا ، بۆيان گەلەکەيان دانەوەی وەاڵم و پەيامەکەيان

 .  کادووە ئامادە ئێشی بە سزايەکی ئيمانەکانيش بێ و نەناس

 

 : ئـــایــــەتـــە ئـــــەم ســــــوودەکــانــــی
 

 . َيامەتە پێی مەبەست کوڵبە ،نييە دونيا لە کادنە پاسيار ئەم چونکە َيامەت، کادنی جێگيا //یەکەم سوودی
 

 دەکاێت، ڕاستگۆيانيش لە پاسيار ِەتا کوڵبە ،کافاەکان بە نييە تايبەت کادن پاسيار // دووەم سوودی

 دەلێی چی ئەی بکاێت ڕاستگۆ لە پاسيار ئەگەر پاسيارە، ئەم بۆ بکات ئامادە خۆی مانڵموس واجبە کەواتە

 . خێا ئەِلی وەک ناکاێ لێ پاسياريان کافا چونکە دانە، سزا و ئاگاە ناو چوونە پاداشتی کافا! درۆزن؟ بۆ
 

 . (( أَلِيماً  َعَذاباً  لِل َكافِِاي َ  َوأََعدَّ : )) دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە پاداشت، کادنی جێگيا //سێیەم سوودی
 

 گەورە خوای چونکە کااوە، دروست و ِەيە بوونی ئێستا"  دۆزەخ:  واتە"  ئاگا //چوارەم سوودی

 .  ڕابادووە کاری:  واتە ، يە ماضی فعل"  وأعد(( "  أَلِيماً  َعَذاباً  لِل َكافِِاي َ  َوأََعدَّ : ))  دەفەرمووێت

 

 و کااون دروست دۆزەخ و بەِەشت وايە باوەڕيان کە ئەوەيە نەنسو ئەھلی گرینگەکانی بنچینە لە یەکێک

 گەورە خوای و نييە بوونيان ئێستا دۆزەخ و بەِەشت:  دەلێ  معتزلە ،بيدەع ئەِلی پێچەوانەی ِەيە، بوونيان

  : یانگەڵبە ، دەکات دروستيان َيامەت ڕۆژی

 

ء   كملُّ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای (١) َُەم  إاِلَّ  َِالِ    َشي   . [ ٨٨:القصص] .. ((َوج 

 .  نەبێت گەورە خوای ئيال دەچێت تيا شتێک ِەموو : واتە
 

ەم  َويَب قَ . فَان   َعلَي َُا َم    كملُّ ))  دەفەرمووێت گەورە خوای (٢) َاامِ  ال َجاَللِ  ذمو َربِّ َ  َوج  ك  ِ  [ 2٧-2٦:الاحم ]((  َواْل 
 

 .  دەمێنێتەوە خۆی تەنُا گەورە خوای و دەچ  تيا زەمين  ڕووی لەسەر ئەوانەی ِەموو:  واتە

 دروست دوای و  بچ تيا دۆزەخ و بەِەشت ناکاێ ، دەچێ تيا شتێک ِەموو کە گەنڵبە  ەئايەت دوو ئەم

 .  ەوەنبکاێ
 

((  ال َجنَّةِ  فِي بَي تًا ِعن َدكَ  لِي اب  ِ  َربِّ : ))  دەفەرمووێت مزاح  كچیئاسياى  بە سەبارەت گەورە خوای (٣)

 [ .11:التحاي ]
 

 .  بەِەشت لە بکە دروست بۆ خانووێک  خۆت لەالی خوايە:  واتە

 .  دەکاێت دروست دوای نەکااوە دروست بەِەشت ەيگەڵبە
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    ((  هلل والحمد هللا سبحان غااسُا وأن َيعان الجنة: ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر (٤)

 (.34٦2:  التامذي صحيح في األلباني حسنە الحديث) 

 .  دەڕوێت درەخت و دار (الحمدهلل و هللا سبحان) وتنی بە و يە تەختايی زەويەکی بەِەشت:  واتە
 

 نخلة لە غاست وبحمده العظي  هللا سبحان َال م : ))  دەفەرمووێت (بێت لێ خوای سەالمی) پێغەمبەر (٥)

 .  34٦5:التامذي صحيح((  الجنة في
 

 .  دا بەِەشت لە دەڕوێت بۆی خورمايەکدار (بحمده و العظي  هللا سبحان) بلێت کەسێک ِەر:  واتە

 

 :  شــــوبھــەکــــان بــــۆ ماڵوە
 

 .  دەچ  تيا ِەمووی لەبەرەکان ڕۆ  و زەوی کوڵبە ناچێت تيا بەِەشت ،چوون تيا بە سەبارەت // یەکەم
 

 :  دەلێین بەِەشت لە درەخت و دار و خورمادار ڕواندنی يان خانوو کادنی دروست بە سەبارەت // دووەم

 

 خۆشتا و بکاێ تەواو ماوە شتی ِەندێک ماڵبە کااوە دروست بەِەشت بێت ئەوە مەبەستتان ئەگەر( ١)

 .  دەکاێت ئەمە دەلێ  ،درەخت و دار ڕواندنی و خانوو کادنی دروست وەک بکاێ
 

 و ئايەت پێچەوانەی ناکاێت ئەمەيان ،نييە بوونيان يەکجاری بە دۆزەخ و بەِەشت  بلێ ئەگەر (٢)

 .  ئاشکاان و ڕوون فەرموودەی

 

  گەیڵبە چەندي  چونکە ِەيە بوونيان دۆزەخ و بەِەشت کەدەنگن یەک ھەموویان نەنسو ئەھلی زانایانی

 .  ِاتوون ئاشکاا و ڕوون

 

 ، دا دۆزەخ لە دەکەن دان سزا ئازاری بە ِەست دۆزەخ خەلکی کە گەيەڵبە ئايەتە ئەم // پێنجەم سوودی

 ئيمانەکانيش بێ و نەناس خوا بۆ:  واتە((  أَلِيماً  َعَذاباً  لِل َكافِِاي َ  َوأََعدَّ : ))  دەفەرمووێت گەورە خوای چونکە

 کادووە ئامادە ئێشی بە سزايەکی

 

 .  دا دۆزەخ لە ناکەن دان سزا ئازاری بە ِەست دۆزەخ خەلکی:  دەلێن ئەوانەی بۆ مەاڵوە ئەمە

 

 . کااوە ئامادە بۆيان ئێش بە سزای چونکە ، کادن کوفا تاسناکی بۆ گەيەڵبە // شەشەم سوودی

 


