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  تی النساء سوره له  ٣٦تی  فسیری ئایه ته

  

  

   .الحمد لله وآفى والصالة والسالم على نبيه المصطفى، وعلى آل بيته ومن وااله 

واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيًئا وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا ( : رموت  فه دا ده) النساء ( تی  سوره له وره خوای گه

ابنْبِ وبِ بِالْجاحالصنُبِ وارِ الْجالْجى وبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُربِذو انُكُمملَكَتْ َأيا ممبِيِل ونِ الس

  . )للَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُورا ِإن ا

بریتی ) علیھم الصالة والسالم (  ران مبه م پغه رجه وازی سه وبانگه عوه ده گومانی تدا نیه

موو  هه رستی به شرك وبت په له وه وتنه رستی ودوور آه آتاپه كی بۆ یه وازآردنی خه بانگه له بووه

،  وه آاته ده یه له سئه مه م ر ئه سه خت له جه وره زۆر جگای قورئاندا خوای گه بینین له ده ، بۆ یه وه آانیه جۆره

واعبدوا اللَّه ولَا تُشْرِكُوا  (: رموت  فه ده میزاد وه آانی ئاده وه نه آات به رمان ده تا فه ره ردگار سه روه شدا په لره

بت  رد ونه به  دار ونه مرۆڤ، نه رستندا نه په شی له هاوبه نه آه تن وهیچ مهرس خودا بپه كینه ی خه ئه)  بِه شَيًئا

موو گوناهك خۆش  هه بانی خۆی له حم وسۆز ومیھره ڕه به وره خوای گه خلوقاتكی تر، چونكه هیچ مه ونه

هیچ  عاالی خۆی به ق ته ش دانان بۆ زاتی حه تاوانی شرك وهاوبه م له وت، به ر بیه گه بت ئه ده

ِإن اللَّه لَا يغْفر َأن يشْرك بِه ويغْفر ما دون ذَِلك ( : رموت  فه آی تردا ده جگایه ك له ك خۆش نابت، وه یه شوه

ڵ و  هاوه ی آه وه خۆش نابت له وره ڕاستی خوای گه به:  واته ) ِلمن يشَاء ومن يشْرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

بت بۆ  ش دانان خۆش ده هاوبه له موو گوناهكی تری جگه هه م له ریكی بۆ بیار بدرت، به شه

ڕاستی گوما  به وه ڵ بۆ خوا بیار بدات ئه ریك وهاوه ی شه وه وت، جا ئه سك خۆی بیه رآه هه

  .آی زۆر دوور گومایه به رلشواو بووه وسه

ر  سه به آانی خوا آه زاندنی مافه به زنرت، به رگیز نابت ببه هه آه نكه هو سنوور وپاو ئه چونكه

) خوای ل ڕازی بت( ل  به آوڕی جه، موعاذی  آدا هاتوه یه رمووده فه ك له ج نابت، وه ج به وه یه مرۆڤه

ڕی وپی  مدا تپهال به) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه بووم، پغه وه ر گودرژكه سه به: ت  ده

يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال { :رمووم فه

} فإن حق الله على العباد أن يعبدوه وال يشرآوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن ال يعذبھم
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 ) ٣٤٦٨ ن ماجه، للشیخ ناصر الدین األلباني رقم الحدیث صحیح سنن اب) (  أخرجه البخاری ومسلم ( 

آانیش  نده مافی به ، وه وه آانیه نده ر به سه به چیه وره زانیت مافی خوای گه ی موعاذ ئایا ده ئه:  واته

ه صلی اله علی( ر  مبه مجا پغه زانن، ئه ی ده آه ره مبه ووتم خوا وپغه: ت  ؟ موعاذ ده ر خوداوه سه به چیه

ی بۆ  ریك وهاوه رستن وهیچ شه بیپه آه یه وه ئه وه آانیه نده ر به سه به وره مافی خوای گه: رمووی فه) وسلم 

خوایان  یه و شوه آان به نده ر هاتوو به گه ئه یه وه ئه ر خوداوه سه آانیش به نده مافی به ن، وه ده بیار نه

  ) . وه شته هه به  یانخاته ده خ وه ئاگری دۆزه یانسوتنت به ونه( دات  ، ســزایان نه داوای آــردوه رست آه په

زۆر شت  وه مككی فراوانه ڕی ئیسالمیدا چه بیروباوه له)  العبادة( رستنیش  مكی په ئازیزان چه

نوژ  آانی ئیسالم له موو ڕوآنه هه( ك  ین وه آه آانیان ده گرنگترینه به دا ئاماژه نھا لره ته ، ئمه وه گرته ده

ها  روه آانن، هه رستنه ڕۆك وناوآرۆآی په ناوه بگره وه رستنه ی په چوار چوه چنه ج ده آات وحه وڕۆژوو وزه

جا وهیواو ئومد پ بوون  و ڕه) التوآل ( ستن  و هاوار وهانا بۆ بردن و پشت پ به وه دوعا وپارانه

مجا  آانمان بۆ خودا بت ئه رستنه هنھا پ نھا وته بت ته  ده به) هتد ..... وقوربانی آردن 

خودا  نھا له بت ته ین، ئه ج بكه ردگار ج به روه په ر به رامبه رشانمان به آانی سه مافه توانیومانه

ران  مبه پغه ت له نانه سكی تر ته ڵ خودادا هیچ آه گه و بت، له ر بۆ ئه وهاوار ونزا وهانامان هه وه بپاڕینه

أدعوني ( : رموت  فه خۆی ده وره ، خوای گه پیرۆزه و زاته شی ئه ینه هاوبه آه اسان نهوپیاوچاآان و خوان

گیرا  وه ودوعا ونزاتان متانه ده منیش دم به وه من بپاڕنه نھا له هاوار بۆ من بھنن وته:  واته  )أستجب لكم 

آاتی دوعا ونزادا  له بووه رگیز نه هه) صلی الله علیه وسلم ( ری خودا  مبه بینین پغه ده ر بۆیه م، هه آه ده

) لي الله عليه وسلم ِص(أن رجال قال للنبي { :   ت آراوه ك ڕیوایه ریك وهاوتای خودا، وه شه ناوی بكرته

رواه (  }؟ بل ما شاء الله وحده َأجعلتني لله ندا) صلی الله علیه وسلم ( ما شاء الله وشئت، فقال النبي 

صلی الله ( ری خوا  مبه ت پغه خزمه پاوك هاته:  واته ) ١/٢١٤، واحمد ٢١١٧ - ت باب الكفارا - ابن ماجه 

ئایا تۆ : رمووی مدا فه وه ری خوداش له همب وت، پغه وتۆ بتانه وره ر خوای گه گه ئه: ووتی ) علیه وسلم 

  .وت  بیه وره نھا خوای گه كو ته ریكی خودا؟ به ڵ وشه هاوه یت به آه من ده

ی خودا،  هاوه سك بكات به آانیدا هیچ آه رستنه په له ڕدار نابت له آوردی مرۆڤی باوه آوورتی وبه به

خودا  وله تی آردووه ندایه ك به یه چ شوه به) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه بت پغه وده

  .م وزیاد  ب آه ودا بچین به شون پی ئه ش به ئمه وه ته پاڕاوه
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ڵ دایك وباوآدا  گه له ) وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا (: رموت  فه دا ده آه ته شكی تری ئایه به ردگار له روه مجا په ئه

ئیحسان  به تی آردوه صیه زۆر جگای قورئاندا وه ردگار له روه ین په ده رنج ده آار بن، سه ئیحسان وچاآه به

وِإذْ (: رموت  فه ك ده ، وه رمانی پكردووه فه وه رستنی خۆیه پاش په له میشه ڵ دایك وباوآدا و هه گه آردن له

قُْل (: رموت  فه ده   ها روه هه ] ٨٣:   البقرة[  ... )َأخَذْنَا ميثَاقَ بني ِإسراِئيَل لَا تَعبدون ِإلَّا اللَّه وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا 

 كُمبر مرا حا َأتُْل مالَوانًا تَعسنِ ِإحياِلدبِالْوًئا وشَي َألَّا تُشْرِكُوا بِه كُملَيگایه له ] ١٥١:  األنعام[  .... )...عآی تردا  ج

هما َأو كلَاهما فَلَا تَقُْل لَهما وقَضى ربك َألَّا تَعبدوا ِإلَّا ِإياه وبِالْواِلدينِ ِإحسانًا ِإما يبلُغَن عنْدك الْكبر َأحد(  :تی رمویه فه

ی  ی گوایه وه ر ئه سه له یه گه ش به مه ر ئه هه ] ٢٣:  اإلسراء[  ) ُأفٍّ ولَا تَنْهرهما وقُْل لَهما قَولًا كَرِيما

ر هاتوو  گه بت ئه ا نهآاتكد ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا، له له یه ی هه وره آی گه یه یاندا پله گه خوازی له وچاآه

دا دروست  و آاته رستی بن، له ر شرك وبت په سه له نیاندا آه آه ڵ مناه گه ویاندا له دایك وباوك هه

ك خوای  یاندا، وه گه خواز بیت له بت چاآه دونیادابن ده گینا ئیتر تا له یت، ئه گویان بكه به نیه

 ...) على َأن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تُطعهما وصاحبهما في الدنْيا معروفًاوِإن جاهداك ( : رموت  فه ده وره گه

یت،  ریك بۆ من بیار بده ڵ وشه ڵ آردیت، تا هاوه گه ر دایك وباوآت آۆششیان له گه ئه:  واته

تكاركی چاك  ڵ وخزمه دونیاشدا هاوڕێ وهاوه م له ه، ب آه یان مه قسه وبه به رداریان مه رمانبه فه وه ئه

  ....موو بارودخكدا  هه بۆیان له به

وبِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ والْجارِ  (: رموت  فه دا ده آه ته ی تری ئایه آه شه به له وره مجا خوای گه ئه

  .)  حبِ بِالْجنْبِ وابنِ السبِيِل وما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِإن اللَّه لَا يحب من كَان مخْتَالًا فَخُوراذي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصا

خزمانی  ست له به ڵ خزمانی نزیكتدا، مه گه له فتار بكه ی چاك وشیرین ڕه وه آاروآرده ها به روه هه: واته

ك برا وخوشك وپوور ومام وخاڵ و برازا  یان، وه گه له یه ت هه) حم  ی ره صله(  آه یه سانه و آه نزیك ئه

وترت خزمانی  كیدا پیان ده خه رع و عورفی شه له ندكی تریش آه زا وئامۆزا وخاۆزا وپورزا وهه وخوشكه

ی خر  باره له) صلی الله علیه وسلم ( ریش  مبه پغه آه یه وره ی خوای گه ته صیه م وه ر ئه به ر له نزیك، هه

 الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة إثنتان{ : رموت  فه ڵ خزمانی نزیكدا ده گه آردن له وچاآه

  ). ١٤٤٩للشيخ ناصر الدين األلباني رقم الحديث  هصحيح سنن ابن ماج( }صدقة وصلة 
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ژاری خزمی خۆت  هه ن بهم خپرآرد ، به ك جار خره ژارك یه هه آردن به قه ده خر وصه:  واته

حم  ی ڕه جھنانی صله ك به ، جاركیش وه قه ده ك صه ی وه وه ر ئه به گات، جاركیان له دووجار خرت ده

  .ی خۆتدا  آه ڵ خزمه گه له

وایان  ژاران وب نه تیوان و هه ڵ هه گه له فتار بكه ی شیرین وچاك ڕه وه آاروآرده ها به روه هه

ڵ  ها هاوه روه ، هه وه لته دووره ش آه و دراوسیه ئه ، وه یه وه دیوارته دیواری به آه نیشت خۆت ودراوسی ته

شی  وانه سانی ڕبوار وموسافر وئه ڵ آه گه ها له روه گیانیت، هه یی وگیانی به میشه وهاوڕی هه

لووت  ی خۆش ناوت آه وانه ئه وره ڕاستی خوای گه به آتان، چونكه نیزه وآه سته وژر ده نده به ته بوونه آه

  .ن ) متكبر ( زل زان  رز وخۆ به به

باسمان آرد،  آه وه ردگاره روه ی په وازه م بانگه م ئه ده ن به ی نایه سانه و آه ئه ین آه گه تده وه مه له

ت، ی خۆش ناو وانه خوایش ئه ر بۆیه ، هه وره ر خوای گه رامبه به زانن له ت ده سه ن ده زل وخاوه خۆیان به

  ) .معاذ الله ( دات  ویست سزای ده سكیش خودا خۆشی نه آه

تی  د ڕیوایه حمه ئیمامی ئه  آدا آه یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ریشمان  مبه پغه

} خير األصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجيرانه { : رموت  فه ده آردوه

یدا باش بت،  ڵ وهاوڕكه ڵ هاوه گه له آه یه سه و آه ئه وره وهاوڕی چاك وباش الی خوای گه ڵ هاوه:  واته

  .ی چاك وباش بت  بۆ دراوسكه آه یه وه دراوسی چاك وباشیش الی خوا ئه

،  آی زۆری پدراوه ئاینی پیرۆزی ئیسالمدا گرنگیه تیوانیش له خوآردنی هه زی به فه

أنا  {:  رموت حیحدا بفه آی صه یه رمووده فه له) صلی الله علیه وسلم ( ری خوا  مبه پغه ی وه ئه ته شتوه تاگه

شتدا  هه یه تیوان له ری هه خوآه من وبه:  واته }وآافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى 

ری  خوآه به آی تر مانایه ی آرد، به ی ئاماژه آه جیه نه وناوه هاده ی شه نجه په مجا به ین، ئه یه و شوه ئابه

  . شتدا هه به له ری خودایه مبه ڵ پغه گه ردگار له روه الی په یه وره جری گه پاداشت وئه تیوان هنده هه

   .شتدا هه به له وه واماندا آۆمان بكاته ری پشه مبه ڵ پغه گه له وه آه  پاڕینه ردگار ده روه په آۆتایدا له له

  
 وسلم علی حبیبنا ونبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم  وصلی الله

 


