ثيَشةكى تةفسريى سورةتى ( ق )ء جوزئى ( الذاريات )

ثيَشةكى
سوثاضء ستايع بؤ ثةروةردطارى ميهرةبان خااوةى ةةوىء ىيرارةرى رورناان ااا
سآلوء ريرزى طايشتةغ بؤ طياى ثاك ثيرغةمبةرى نيشالم.
دواى نةوةى خواى طةورة تةوفيق داينء جوةن (عم َّ و تبارك)ماان ةاة تةفشا ة
ىاواةةكةى طاةييىى رورناان خشاتة بةردياىى خويرناةران ي جااريرل تار ماةدةدى
نيالي ياوةرمان بوو تواىيمان سورةت (ق)ء جاوةن (المّاايات َّ)ياع تةرجوماة
بلااةينء بييةينااة بةرديااىى ىاطااقاى رورناااني بااة نوميرااىى نااةوةى كااة نااةميع
تويرظااويةك ث ا تةى تاار بير ا ء طايشااتةى دةسااتةبةركردى رةةامةىااىى خااواى
طةورة بيرا ي ياةروةيا داواكاارين كاة خاواى طاةورة ثاداطات باس سانورى سايىى
طااةييى بىاتااةوة كااة نااةم تيرجةيظااتنة جااوانء تيراارء تةسااةةةى خشااتة بااةر ديااىى
َماني تاااا يةىاااىز طاااارةةايان بلااااء ةاااة طاااةورةي ء طااالؤمةىىىء
الواىاا موسااوة
ىاواةةي نةم رورناىةى كة بةردةوام ةةاليةن ىاحةةاىةوة يةوأل دراوةء دةدرير تا
َماىان بة تايبةت بظارىةوة ..
ىورء رِوىاكييةكةى ةة جيهان بة طظت ء موسل
بااااةام ناطاااالراية كااااة ثااااةروةردطارى بةديهيرنااااةرى ةةوى ء نا

اااااني ريرزطاااارى

َير نةم ىورة خامؤغ ببير ءثيالنء
ىةوةكاى نادةم تا ناخر ةةماني يةرطيز ىايةة
ثالىيان سةربجرري ي ناةوة تاةىها ماوةيةكاة؛ تاا نوةاةء باة تايباةء تويرااى الوان
َصء كةوتياىااىا ثيااادة دةكااةنء دةبنااة
بيرااىار دةبنااةوةء رورنااان ةااة رةوط ا ء يااةة
منووىةيةك جاواى طارساتاىيةت راساتةرينةى نيشاالم باة طايرواةيرل ثااكء
بيرجااةردء بااة دوور ةااة يااةموو ط ايرواةةكاى توىىوتياااى نااةم رورناىااة ثيادةكااةنء
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دةبنة رةمحةء ىةك ةةمحةءي دةبناة خزماةتجوةار ةاة ياةموو بواريرلاىا مةبةسات
سااااةرةكيان دةبيرتااااة دةسااااتةبةركردى رةةامةىااااىى خااااواى طااااةورةء بةيةطااااتة
راةاوةكةى تا ةةوزي بؤ يةميظة ةة سايةى رةمحةتيىا حةساوة بنء بةختةوةر ..
جا ةة بةرىامةى تةرجومةكةماىىا نةم خااىةمان رةضاو كردووة:
 .1تةفش ى نايةتةكامنان ةة تةفش ى رتطن دةبةةاىىووة ثاطان ضوينةتة سااةر
تةفشاا ى (َّيفَّظاللَّ).
 .2يةىىز جار طةر ثيرويش بووبس ةاة ىيراوان دوو ييرماادا رووىلردىاةوةى ةيااتر
كراوة.
َىراوة كاةغء ياةواى (يفَّظماللَّ) بجويرزريرتاةوة باؤ رورناان دتساتان وة باؤ
 .3يةوة
نةو مةبةستة يةىىز جار بة رِستةيةكي وطةيةك روون كراوةتةوة.
 .4يةىىز جاار ناياةء دووجاار ياان ةيااتر يااتووة ةاة (يفَّظماللَّ) ةكاةداي نيرماة باة
ثيرويشاااتمان ىاااةةاىيوة تةفش ةكةطاا جااااريرل تااار داباااةةير ي يةىاااىز جااااريع
تةفش ةكة ياتووة ء بة ثيرويش ىةةاىراوة نايةتةكة جاريرل تر دابةةيرنرري .
 .5ةااة تةرجومااةى يةىااىز فااةرموودةدا بااة ثيرويشاا ىااةةاىراوة ة اا ةى ىاااوى
راويةكان بنوسرري .
َةثؤثةى
َ اير كااة (ساايى قط م ) بااة رِةمحااةء بير ا ججااة ةااةوةى ةااة ض ال
ماوةتااةوة بل
نيمانء دينىاريىا بووةء ةتر بة سةرسام ء ريرزةوة باض ةاة رورناان دةكااءي ةاة
يااةمان كاتااىا ()ديااس)ء ىوسااةر ء رةواىبيرااايرل ةتر كارامااة بااووةي يااةر بؤيااة (يفَّ
ظمماللَّ )تااامء ضاايرايرل تايبااةت يةياااةء بااة وردةكاريااةكاى وطااة ي نايةتاااةكاى
رورنااان ةتر جااوان ط ا دةكاتااةوة  ..ةااة يااةمان كاتااىا نااةوةى بةرةكااةت ةياااترى
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خشتؤتة تةفش ةكةوة نةوةية كة خواى طةورة بؤى رةخشاىىووة ةاة طرتووخاىاة
ء ةااااة يراااار ناااااةارء نةطاااالة ةى جةسااااتةييىا نااااةم تةفشاا ا ة نامااااادة بلاااااءء
سةرة اميع طةييى بلرري ء ببيرتة طةييىى رورنان.
خواى ميهرةبان ثاداطت خيررى بىاتةوةء بة بةيةطت بةرين طاد بلاء ةةطةأل
ثيرغةمبةرانء راستانء طةييىانء ضاكاىىاء نيرماةغ باة دياىارى ناةو كةساايةت
يااة ريرزداراىااة طااادء خؤطاانوود بلاااءي يااةر نااةوةغ ةااة ثااةروةردطارى ميهرةبااان
دةوةطيرتةوة.
ةةطةأل داواى ةيربووردن ةاة رتحا سايىى طاةييىء ساةرجةم خويرناةراى نااةيز ي
طةر كةمء كورِى يةك ةة تةرجومةكةدا بةدى كرا..
ديارة خواى طةورة ناطادارة بة ىيةءء مةبةستةكان .
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