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قورئانی پیرۆز  وا له م و حه سزای ئاده  

 

،واكراوهموحهتیقورئانیپیرۆزداباسیسزایئادهسێسورهله

سورهئه لهتانهو بریتین ش سوره: تی ( سوره(البقرة ، )تی

(.طه)تی،سوره(األعراف

:مكهچوارخاڵداباسدهلهتهابهمبئه

.نكهوادهموحهباسیسزایئادهیكهتانهوئایهئه:مكهیه

.هۆیسزاكه:مدووه

.جۆریسزاكه:مسێهه

.مكردنیئادهوبهته:مچواره

:نكهوادهموحهباسیسزایئادهیكهتانهوئایهئه:مكهیه

(:البقرة)تیسورهله:مكهیه

نَْت َوَزوُْجَك اْْلَنََّة َولُُكَ } :رموێتفهدهورهخوایگه
َ
َوقُلْنَا يَا آَدُم اْسُكْن أ

الِِمنَي  َجَرَة َفتَُكونَا ِمَن الظَّ  (٥٣)ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئْتَُما َوََل َتْقَرَبا َهَِٰذهِ الشَّ
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ْخرََجهُ 
َ
يَْطاُن َعنَْها فَأ َُّهَما الشَّ َزل

َ
ا ََكنَا ِفيهِ فَأ َوقُلْنَا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض  ۖ  َما ِممَّ

رِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إََِلَٰ ِحنٍي  ۖ  َعُدوٌّ 
َ
َٰ آَدُم ِمْن َربِِّه  (٥٣)َولَُكْم يِف اْْل َفتَلََّقَّ

اُب الرَِّحيُم  ۖ  ََكَِماٍت َفتَاَب َعلَيِْه  يًعا قُلْنَا اْهِبُطو (٥٣)إِنَُّه ُهَو اتلَّوَّ  ۖ  ا ِمنَْها ََجِ

تِيَنَُّكْم ِمِّنِّ ُهًدى َفَمْن تَِبَع ُهَداَي فَََل َخوٌْف َعلَيِْهْم َوََل ُهْم ََيَْزنُونَ 
ْ
ا يَأ إِمَّ

 {فَ

 [.5٣-53:البقرة]

مبنلهێجشتهیتنکهوژنهتۆمخئادهیئه:وتمانوه:واته

وهشتهههبه خواردهههلهدا روێتبهنۆبخیکهیینمهموو

ختهمدرهئهیکیینزنوهکهزدهحهکهکێنێرشوههلهییلسهته

(53)مکارستهبنهتانه-نێردرێژممکاراننهستهوونتالهکهمه

شه ههئینجا خهیتان لهڵهڵی وهههبهتاندن ولهشتدا

مئادهبه):وتمانڕاندنوهریپهتێیدابووندهیکهرانیهخۆشگوزه

ندێکتاندوژمنهه(ویرزهبۆسه)وهخوارهبچنه(یتانواوشهوحه

ویرزهسهجێگیربوونلهیهبۆتانههندێکتانداوهڵههگهبنلهئه

مئادهنجایئ(5٣)کیهتاماوه(زوویدونیاوئاره)ندیمههرهبهوه

وتهچه یوهانهڕپا)یکهیند )رگرتوهوههییارردگروهپهله(
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شیوئه بهرایگێیل( ئهههیاستڕکرد گر یرراکهیو

نجایشتئههبهلهوهخوارهمووبچنههه:ووتمان(5٣)بانههرهیم

لهگهئه ئهۆبکتانهیینموونڕێوهمنهر کههات یدوایسهو

کهیینموونڕێ نهمن نهرهسهلهانیترسوت مخهو

.(قورئانیپوختهیریفسته).نۆخده

 (:األعراف)تیسورهله:مدووه
نَْت َوَزوُْجَك اْْلَنََّة فلَُُكَ ِمْن َحيُْث ِشئْتَُما َوََل َتْقَرَبا َهَِٰذِه }

َ
َوَيا آَدُم اْسُكْن أ

الِِمنَي  َجَرةَ َفتَُكونَا ِمَن الظَّ يَْطاُن ِِلُبِْدَي لَُهمَ ( ٩١)الشَّ ا َما ُوورَِي فَوَْسوََس لَُهَما الشَّ
ْن تَُكونَا 

َ
َجَرِة إَِلَّ أ َعنُْهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َوقَاَل َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهَِٰذهِ الشَّ

يَن  ْو تَُكونَا ِمَن اْْلَاِِلِ
َ
( ٠٩)َوقَاَسَمُهَما إِِّنِّ لَُكَما لَِمَن انلَّاِصِحنَي ( ٠٢)َملََكنْيِ أ

ُهَما بُِغُرورٍ  َجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعلَيِْهَما فَلَ  ۖ  فََدَلَّ ا َذاقَا الشَّ مَّ
قُْل لَُكَما إِنَّ  ۖ  ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة 

َ
َجَرةِ َوأ ْنَهُكَما َعْن تِلُْكَما الشَّ

َ
لَْم أ

َ
َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

يَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمِبنٌي  ْنُفَسنَا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرََْحْنَا قَاََل رَ ( ٠٠)الشَّ
َ
بَّنَا َظلَْمنَا أ

يَن  َولَُكْم يِف  ۖ  قَاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض َعُدوٌّ ( ٠٥)نَلَُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِِسِ
رِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إََِلَٰ ِحنٍي 

َ
وَن َوِمنَْها قَاَل ِفيَها ََتْيَْوَن َوِفيَها َتُموتُ ( ٠٢)اْْل

 .(٥3-91:األعراف) {ُُتْرَُجونَ 
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واته ووتمان)وه: تئادهیئه( نکهرههاوسهوۆم یێجشتهیت

ماڵبووبهێزتانلوحهستیوکهیرچههلهنۆشتبنبخههبه

(91)بنمکاراندهستهلهنایگئهوهونهکهمهختهودرهئهیکینز

یوهئهۆبانڵیدخستهیخراپیرهتهوخهڵایخهتانیشهنجایئ

و)انێیلوههیشاردبووکهیتهورهعهوبهیوعهئهانۆیرخاتبده

بووهنهوهرهدهبه وتنیێپوه( روهپه: هبهله)ردگارتان چیر

یوههرئبهرلهگهکردونمهنهێلیختهودرهئهیرگربه(كهۆیه

فربنهنهکه داههبهله)انیشتهیدوو شت بهوهننهێبم(

وتۆبیندێسووه(٥٢)ییشهیمهه لهگومانێبیخواردن من

یهانتاندنهڵخهنجامبهرئهسه(٥9)موهێئیزۆسڵدیژگارانۆئام

کات جا بوومبهله)كێدان یرو درهئه( شتچهانیختهو

عهبیعهانیردووکهه وهرکهدهانیتورهو کردانیستدهوت

یختاندره)یاڵگهبهانۆیخینیشۆداپبه وهههبه( شت

ئایانیردووکههیبانگانیردگارروهپه درهئهایکرد مختهو
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ۆبتانیشهگومانێبووتنکهنهمێپایئاوهتانێکردلنهغهقده

یئهانیوتانیردووکهه(٥٥)هیئاشکرایکێدوژمنوهێئ

مانێرلگهکردجائهمانۆخممانلهستهمهێردگارمانئروهپه

گومانێخواببهندێسوتیکهنهڵگهلهمانیبانهرهیومیبورنه

له)وهخوارهنهڕۆبیرمووخوافه(٥5)نیبدهانبارانیزلهمهێئ

لههیههتانۆبترتاننوهیکێندێهیدوژمنکتانێندێه(شتههبه

(٥٢)كهیتاماوهانیوژابواردنڕۆیبوونوهێجشتهیندایوزه

شیورلهمرنوههدهشدایوولهنیژدادهیوزهله:یرمووخوافه

.(قورئانیپوختهیریفسته.)وهنهێکردهندوویوزنێنرێهردهده

(:طه)تیسورهله:مسێهه

ْد ََلُ َعْزًما  َولََقْد َعِهْدنَا إََِلَٰ آَدَم ِمْن َقبُْل } َوإِْذ قُلْنَا ( ٩٩٣)فَنَِِسَ َولَْم ََنِ

ََبَٰ 
َ
َفُقلْنَا يَا آَدُم إِنَّ َهََٰذا ( ٩٩٣)لِلَْمََلئَِكِة اْسُجُدوا ِِلَدَم فََسَجُدوا إَِلَّ إِبِْليَس أ

َ ( ٩٩٣)َعُدوٌّ لََك َولَِزوِْجَك فَََل َُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْْلَنَِّة فَتَْشََّقَٰ  َلَّ ََتُوَع ِفيَها إِنَّ ل
َ
َك أ

 ِفيَها َوََل تَْضََحَٰ ( ٩٩١)َوََل َتْعَرىَٰ 
ُ
نََّك ََل َتْظَمأ

َ
يَْطاُن ( ٩٩١)َوأ فَوَْسوََس إَِِلِْه الشَّ

َٰ َشَجَرِة اْْلُْْلِ َوُملٍْك ََل َيبََْلَٰ  ُدلَُّك لََعَ
َ
َكََل ِمنَْها َفبََدْت ( ٩٠٢)قَاَل يَا آَدُم َهْل أ

َ
فَأ
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وََعََصَٰ آَدُم َربَُّه َفَغَوىَٰ  ۖ  ُهَما َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة لَُهَما َسْوآتُ 
يًعا ( ٩٠٠)ُثمَّ اْجتَبَاُه َربُُّه َفتَاَب َعلَيِْه وََهَدىَٰ ( ٩٠٩)  ۖ  قَاَل اْهِبَطا ِمنَْها ََجِ

تِيَنَُّكْم ِمِّنِّ  ۖ  َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض َعُدوٌّ 
ْ
ا يَأ إِمَّ

ُهًدى َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي َفََل يَِضلُّ  فَ

 (9٥5-993:طه) { َوََل يَْشََّقَٰ 

لهنمانڵێوبهمانیپهشترێپمهێئیاستڕخوابهبهندێسو:واته

ێپیکارماڵبه(خواتکراونهغهدهقهیختدرهله)رگرتموهئاده

یباس(993)یدنهانمانڕبێوداللهمهێئوه(چوویریبله)کردنه

کاتهئه وتکانمانشتهیفربهبکهو ببهسوژده: مئادهۆرن

کردیچێرپسهکهتانیشهلهبردجگهانیمووسوژدهههشیوانئه

مئهیاستڕمبهئادهیوتمانئهنجایئ(99٣)بردنه(یوسوژده)

سهیبلیئ) بنئاگا)واتهکهتهکهرههاوسهوۆتیدوژمن( دار له(

تحمهوزهیشۆناخیدووچارکاتچونکهرتاننهشتدهههبه

وووتڕوێنابتیدابرس(شتهههبه)ولهۆتگومانێب(99٣)تیبده

(رۆخ)یتاوههوهێنابنووتیوداتلهگومانێوب(99٣)یقوتناب
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یازینتانیشهنجایئ(991)ت(ێنهیناگاێئازارتپ)ناداتتێل

یختمدرهبدهشانتینایمئائادهیئهیوتوههڵیدخستهیخراپ

کههه)یمرنه لر ههێیس ێنامرزیرگبخوات مو( وكڵو

دواههێتاڵسهده ولهانیردووکههنجایئ(9٥٢)تهینهییر

ختهدرهیروبوومبه) بهانی( هخوارد به)وههۆیو و انیرگجل

دراوڵداما عهبیعهوترکهده( بهانیستدهوهانیتورهو کرد

مئادهشتوهههبه(یکانختهدره)یاڵگهبهانیشلهینیشۆداپ

یالاستڕیگاڕێلهتریکردئیردگارروهپهیرمانفهیچێرپسه

په(9٥9)دا یتێرمبهغهێپۆب)بژاردڵیههیردگارروهپاشان و(

ڵقبووێلیوبهته فه(9٥٥)ردکینموونڕێکردو یرمووخوا

بهه شتههبه)ێولهوهخوارهنهڕۆردووکتان وهکههیبه(

(راندامبهغهێپبه)رگهجائهیکترهییدوژمنبنهده(کانتانوهنه)

ینموونڕێینێشویوهوسائهئهوهمنهنهیالهاتلهۆبامتانیپه

یتووش(داییدوایژڕۆله)وێناباڕگوم(ادایدنله)وئهێومنبکه
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(قورئانیپوختهیریفسته.)ێتنابحمهوزهیشۆناخ

:هۆیسزاكه:مدووه

:مكهداباسدهندخاڵهمچهلههۆیسزاكه

 .شتداههبهیلهكهموژنهئاده -9

كردنه -٥ ئادهوهئاگادار وژنهی لهكهم خوایالیهی ن

 .نكههیتاننڵیشهتاكۆێڕایهوهورهگه

ئاده -5 خێزانهالوازی و بهكهم وهرامبهی یسهسوهر

 .یتانشه

 :شتداههبهیلهكهموژنهئاده -9
 

نَْت َوَزوُْجَك اْْلَنََّة َولُُكَ } :رموێتفهدهورهخوایگه
َ
َوقُلْنَا يَا آَدُم اْسُكْن أ

الِِمنيَ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئْتَُما َوََل َتْقَرَبا َهَِٰذهِ الشَّ   {َجَرَة َفتَُكونَا ِمَن الظَّ

 [.(53):البقرة]

مبنلهێجشتهیتنکهوژنهتۆمخئادهیئه:وتمانوه:واته
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وهشتهههبه خواردهههلهدا روێتبهنۆبخیکهیینمهموو

ختهمدرهئهیکیینزنوهکهزدهحهکهکێنێرشوههلهییلسهته

 .مکارستهبنهتانه-نێردرێژممکاراننهستههوونتالکهمه

كردنه -٥ ئادهوهئاگادار وژنهی لهكهم خوایالیهی ن

 :نكهیتاننهڵیشهتاكۆێڕایهوهورهگه

گه َجَرَة َفتَُكونَا ِمَن } :رموێتفهدهورهخوای َوََل َتْقَرَبا َهَِٰذهِ الشَّ

الِِمنيَ   .{الظَّ

واته ئهیکیینز: لهکهمهختهدرهم تا مکارانستهوون

.مکارستهبنهتانه-نێردرێژمنه

دهسورهلهوه َفُقلَْنا يَا آَدُم ِإنَّ َهََٰذا َعُدوٌّ لََك } :رموێتفهتێكیتردا

 [.(99٣):طه] {َولَِزوِْجَك فَََل َُيْرَِجنَُّكَما ِمَن اْْلَنَِّة فَتَْشََّقَٰ 

یدوژمن(سهیبلیئ)مئهیاستڕمبهئادهیوتمانئهنجایئ:واته

بن)واتهکهتهکهرههاوسهوۆت ئاگادار دهههبهله( رتانشت

 .تیبتدهحمهوزهیشۆناخیدووچارکاتچونکهنه
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ئاده -5 خێزانهالوازی و بهكهم وهرامبهی یسهسوهر

 :سیبلیئ

َُّهَما الشَّ } :رموێتفهدهورهخوایگه َزل
َ
ا ََكنَا فَأ ْخرََجُهَما ِممَّ

َ
يَْطاُن َعنَْها فَأ

[.(5٣):البقرة]{ِفيِه 

واته شه: ههئینجا خهیتان لهڵهڵی وهههبهتاندن ولهشتدا

.ڕاندنریپهتێیدابووندهیکهرانیهخۆشگوزه

يَْطاُن ِِلُبِْدَي لَُهمَ } :رموێتفهدهورهخوایگهوه ا َما فَوَْسوََس لَُهَما الشَّ

 [.(٥٢):األعراف] { ...ُوورَِي َعنُْهَما ِمْن َسْوآتِِهَما

ۆبانڵیدخستهیخراپیرهتهوخهڵایخهتانیشهنجایئ:واته

وههیشاردبووکهیتهورهعهوبهیوعهئهانۆیرخاتبدهیوهئه

...انێیل

به زیرهئيبليس زۆر قسهكانهشێوازێكی توانیو خۆش ی

دڵیاریگهك له بكات حهئادهری و لهم تا درهوا نزیكختهو

َما َنَهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهَِٰذِه } :رمووولێیبخۆن،پێیانیفهوهببنه
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ينَ  وْ تَُكونَا ِمَن اْْلَاِِلِ
َ
ْن تَُكونَا َملََكنْيِ أ

َ
َجَرةِ إَِلَّ أ  [.(٥٢):األعراف] { الشَّ

یختهودرهئهیرگربه(كهۆیهچیرهبهله)ردگارتانروهپه:واته

له)انیشتهیدووفربنهنهکهیوههرئبهرلهگهکردونمهنهێل

.ییشهیمههبهوهننهێبم(شتداههبه

كهدارهڵیانتاوایلێانكردلهگهوامبوولهردهربهئیبلیسهه

َجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما فَلَ } :رموێتفهدهورهبخۆن،خوایگه ا َذاقَا الشَّ مَّ

ْنَهُكَما َعْن تِلُْكَما  ۖ  َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة 
َ
لَْم أ

َ
َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

يَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  قُْل لَُكَما إِنَّ الشَّ
َ
َجَرِة َوأ  [.(٥٥):األعراف]{الشَّ

روبهله)كێدانجاکاتیهانتاندنهڵخهنجامبهرئهسه:واته

انیتورهوعهبیعهانیردووکشتههچهانیختهودرهئه(یبووم

وهرکهده بهانیستدهوت یاڵگهبهانۆیخینیشۆداپکرد

کردیانیردووکههیبانگانیردگارروهپهشتوهههبه(یختاندره)

ووتنکهنهمێپایئاوهتانێکردلنهغهقدهمختهودرهئهایئا

.هیئاشکرایکێدوژمنوهێئۆبتانیشهگومانێب
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:جۆریسزاكه:مسێهه

انیتورهوعهبیوتعهرکهده(دراوڵداماانیرگجلوبه) -9

بهانیستدهوه یاڵگهبهانیشلهینیشۆداپکرد

 .شتههبه(یکانختهدره)

لهده -٥ بهههبهركردنیان سهشت كردنیهۆی رپێچی

..وهردگاریانهروهرمانیپهفه

ُهَما بُِغُروٍر } :رموێتفهدهورهخوایگه    َجَرَة بََدْت  ۖ  فََدَلَّ ا َذاقَا الشَّ فَلَمَّ

لَْم َونَ  ۖ  لَُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا ََيِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة 
َ
اَداُهَما َربُُّهَما أ

يَْطاَن لَُكَما َعُدوٌّ ُمِبنيٌ  قُْل لَُكَما إِنَّ الشَّ
َ
َجَرِة َوأ ْنَهُكَما َعْن تِلُْكَما الشَّ

َ
 {أ

 [.(٥٥):األعراف]

روبهله)كێدانجاکاتیهانتاندنهڵخهنجامبهرئهسه:واته

انیتورهوعهبیعهانیردووکشتههچهانیختهودرهئه(یبووم

وهرکهده بهانیستدهوت یاڵگهبهانۆیخینیشۆداپکرد

کردیانیردووکههیبانگانیردگارروهپهشتوهههبه(یختاندره)
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ووتنکهنهمێپایئاوهتانێکردلنهغهقدهمختهودرهئهایئا

.هیئاشکرایکێدوژمنوهێئۆبتانیشهگومانێب

َكََل ِمنَْها َفبََدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوَطِفَقا } :رموێتفهدهورههخوایگوه
َ
فَأ

[.(9٥9):طه] {وََعََصَٰ آَدُم َربَُّه َفَغَوىَٰ  ۖ  ََيِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْْلَنَِّة 

وخواردبهانی(ختهدرهیروبوومبه)ولهانیردووکههنجایئ:واته

انیتورهوعهبیوتعهرکهده(دراوڵداماانیرگبهجلو)وههۆیه

(یکانختهدره)یاڵگهبهانیشلهینیشۆداپکردبهانیستدهوه

تریکردئیردگارروهپهیرمانفهیچێرپمسهئادهشتوهههبه

.دایالاستڕیگاڕێله

رِْض  ۖ  وٌّ قَاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِِلَْعٍض َعدُ }:رمووپێانیفهوه
َ
َولَُكْم يِف اْْل

 [.(٥٢):األعراف] {ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إََِلَٰ ِحنيٍ 

فه:واته شتههبهله)وهخوارهنهڕۆبیرمووخوا کتانێندێه(

بوونێجشتهیندایوزهلههیههتانۆبترتاننوهیکێندێهیدوژمن

.كهیتاماوهانیوژابواردنڕۆیوه
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:واموحهكردنیئادهوبهته:مچواره

ئهله ئادهوهپاش فهسهواحهمی خوایرپێچی كردانرمانی

خۆشبێت،وهكردلێانورهخوایگهانلهكردوداوایانیوبهته

ْنُفَسنَا َوإِْن لَْم َتْغِفْر نَلَا َوتَرََْحْنَا نَلَُكوَننَّ }:انرمویفه
َ
ِمَن َقاََل َربَّنَا َظلَْمنَا أ

ينَ  [.(٥٢):األعراف]{اْْلَاِِسِ

ممانلهستهمهێردگارمانئروهپهیئهانیوتانیردووکهه:واته

ئهمانۆخ جا لگهکرد میبورنهمانێر ڵگهلهمانیبانهرهیو

.نیبدهانبارانیزلهمهێئگومانێخواببهندێسوتیکهنه

یتانبمانپارێزێتێلیشهفرتوفلهورهخوایگهداواكارمله

 .رئاینیپیرۆزیئیسالمسهوجێگرمانبكاتله
 

 


