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 رگێرانی ماناكانیزانستی قورئانی پیرۆز وه ك لهتایهرهسه

  
   

مدی كوڕی ر محالم بۆ سهاڵت وسهدرود وصه بان وهومیهره ورهسوپاس وستایش بۆ خوای گه

   .تایهتا ههتوانی ههور و شوێنكهیت و یار ویاوهبدواڵ و ئال وبهعه

 ڕێخۆشکردن :   

بەشێوەیەک لە رووی واتا و لەرووی دەقیشەوە دابەزیوەتە  ،قورئانی پیرۆز فەرمایشتی خوایە   

موو کە پێغەمبەری رەحمەتە بۆ هە ) صلى الله عليه وسلم (سەر پێغەمبەری خوا موحەممەد 

جیهانیان، تا هەم موژدەبەخش و هەم وریاکەرەوە و هەم بە فەرمانی خوا بانگخوازی رێی خوا و 

 چرای رووناکی بێت، لێرەدا بە پوختی پێناسەیەکی قورئان و پەیامی قورئان دەکەین:

 پێناسەیەکی گشتی قورئانی پیرۆز:   

 یەکەم: پێناسەی قورئان و روونکردنەوەی ناو و سیفەتەکانی:   

قورئانی پیرۆز فەرمایشتی خوایە کە دەربڕین و واتایشی هی خوایە و دابەزیوەتە سەر    

پێغەمبەری خوا موحەممەد ) صلى الله عليه وسلم (  و لە پەڕاودا نووسراوەتەوە و بە تەواتور نەقڵ 

 وە هەرکەس بیخوێنێتەوە بە پەرستش وعیبادەت بۆی حسابە. ،کراوە

ناوی ناوە  ) صلى الله عليه وسلم (دایبەزاندووە بۆ پێغەمبەر خوای گەورە ئەو وەحیەی    

قورئانمان  اتا : بێگومان ئێمهو(1)ٱ َّ جي ٰه مه جه هن من  خن  ُّٱ :قورئان، ئــەوەتــا دەفەرموێت

 .- شش بهبه هب - ناردن،  خوارێ به بۆ ناردیته

 بهێنرێت.بۆیە دەبێت قورئان بخوێنرێتەوە و نابێت کەنار بخرێت و وازی لێ    

  َّ جع مظ حط مض خض ُّٱ وێت :ـەرمــهەروەها خوای گەورە ناوی ناوە کیتاب وەک دەف   

 اتا : ئەی موحەمەد بێگومان ئێمە قورئانمان بەهەق وڕاستی بۆتۆ دابەزاند .و، (1)

                                                           
 . 32تی اإلنسان : سوره( 1)
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پشتگوێ و ێنراوە چونکە دەبێت بنووسرێتەوەه لەم ئایەتە پیرۆزەدا قورئان بە کتێب ناو   

 نەخرێت.

          (،  ەظیکر، هودا، نور، شیفا، مەوعیذفورقان،  فی قورئانی کردووە بە )سوە گەورەخوای    

جیاکەرەوە، یاد و زیکر، رێنموونی، رووناکی، شیفا، ئامۆژگاری(، چەندین وەسفی تری کردووە کە  )

 هەموویان ئاماژەن بە گەورەیی قورئان و تەواوی و کامڵی پەیامەکەی.

ئەو پەڕەی کە قورئانی لەسەر نووسراوەتەوە  : حوفەوە وەرگیراوە واتەوصحەف لە صوشەی مو   

 و هاوەاڵن وەک ئاماژەیەک بۆ ئەو پەڕاوە بەکاریان هێناوە کە قورئانی تێدا نووسراوەتەوە.

کە جوبرەئیل سەالمی خوای لێ بێت دایبەزاندووە بۆ  ،قورئانی پیرۆز سروش و وەحی خواییە   

 يك ىك ُّٱٱد ) صلى الله عليه وسلم ( ، وەک خوای گەورە دەفەرموێت :سەر دڵی پێغەمبەر موحەممە

واتا : بێگومان  (2) َّ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل

ئەم قورئانە دابەزێنراوی پەروەردگاری جیهانیانە * جوبرەئیلی ئەمین هێنایە خوارەوە * بۆ سەر 

 رەبی ڕوون و ڕەوان . دڵی تۆ بۆ ئەوەی لە ترسێنەران بیت * بە زمانێکی عە

ئەمەش شتێکی نوێ نەبووە بۆ پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  کە پەیامی بۆ دابەزێت،    

بەڵکو پێغەمبەرانی پێش خۆی کە برای پێغەمبەرن ) صلى الله عليه وسلم (  لەالیەن خواوە لەرێی 

رەیە بە ویستی خۆی جوبرەئیلەوە پەیامیان بۆ دابەزیوە، خوای گەورەش بۆ ئەو سپاردە گەو

 رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱٱکەسانێکی هەڵبژاردووە، وەک دەفەرموێت :

واتا : خوا لەناو فریشتەکان و خەڵکیدا فروستادە و نێرراو هەڵدەبژێرێت، بەڕاستی خوا  (3) َّ مث زث

 . هبينايبیسەری 

                                                                                                                                                                                     
 . 501تی : تی النساء : ئایهسوره( 1)

 . 591 – 593كانی :  تهتی الشعراء : ئایه( سوره2)
 . 51تی : تی الحج : ئایه( سوره3)
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نکە خۆی هەموانی خواش زاناترە کێ شیاوە بۆ ئەو کارەو کێ گونجاو نیە بۆ ئەو ئەرکە، چو   

: ئەی موحەممەد پەروەردگارت اتاو (1)  َّ حصخص مس خس حس  جس  ُّٱبەدیهێناوە، وەک دەفەرموێت : 

 .هەڵی دەبژێرێتو ئەوەی بیەوێت دروستی دەکات

 دووەم: دابەزینی قورئانی پیرۆز:   

 دابەزینی قورئانی پیرۆز بۆ سەر پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  لە رۆژی دووشەممە   

و لە ئەشکەوتی حەرائدا کە دەکەوێتە ناو شاخێکی مەککەی  ،نیيزای ٠١٦حەڤدەی رەمەزانی ساڵی 

 زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱ: موکەرەمەوە دەستی پێکرد، جوبرەئیل ئەم ئایەتانەی بۆ دابەزاند

اتا : ئەی و(2)  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من

ە هەموو شتێکی دروستکردووە * مرۆڤی دروستکردووە لە موحەممەد بخوێنە بەناوی پەروەردگارتەوە ک

خوێنێکی بەستوو * بخوێنە پەروەردگاری تۆ لەهەموو کەس بەخشندەترە * ئەوەی کە مرۆڤی فێری 

 نووسین کردوووە بە قەڵەم * مرۆڤی شارەزا کردووە بەو شتانەی کە نەیدەزانی .

 .) صلى الله عليه وسلم (پێغەمبەرئەمەش یەکەم وەحی وسروشی خوایی بوو دابەزی بۆ سەر    

پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  بە شڵەژاوی و دڵەتەپێوە گەڕایەوە و ترسی لێ نیتشبوو،    

بەسەرهاتەکەی گێڕایەوە بۆ خەدیجەی دایکی باوەڕداران رەزای خوای لێ بێت، بە خەدیجەی فەرموو 

اڵمی دایەوە و ووتی : )نەخێر، موژدەت لێ (، ئەویش وە-دەترسم تووشی شتێ بم -)من لە خۆم دەترسم

هەرگیز سەرشۆڕت ناکات، تۆ پەیوەندی خزمایەتیت هەیەو قسەت راستەو  ورهی گهخوا ،بێت، بەخوا

جا خەدیجە مهئەرک و بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ دەگریت و رێزی میوان دەگریت و پاڵپشتی راستیت(، ئ

د بۆ الی وەرەقەی کوڕی نەوفەل کە پیاوماقووڵ و داناو پێغەمبەری خوای ) صلى الله عليه وسلم (  بر

) ت مامە گیان گوێ لە برازاکەت بگرە، کە پێغەمبەر وقسەرۆیشتوویەکی مەککە بوو، خەدیجە پێی و

وت ئەوە هەمان ئەو وبەسەرهاتەکەی بۆ وەرەقە باسکرد، وەرەقە پێی  صلى الله عليه وسلم (

ا، خۆزگە کاتی پێغەمبەرایەتی تۆ من گەنجێ دەبووم، کە دابەزیوە بۆ سەر مووس (3) فریشتەیە

                                                           
 . 86تی : تی القصص : ئایه(  سوره1)

 . 1 – 5كانی : تهتی العلق: ئایههور( س2)

 ران . مبهم پێغهرجهۆ سهحی بهێنانی وه به هڕاسپێردراوه ر بێت كسهالمی خوای لهسه ئیلهجوبرهپێی ست به( مه3)
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زیندووش بوومایە کاتێک هۆزەکەت لە شارەکەت دەرتدەکەن، پێغەمبەریش) صلى الله عليه وسلم (  

( وەرەقە وتی بەڵێ، هەرکەسێ ئەم  مەگەر ئەوان من دەردەکەن؟ بە سەرسوڕمانەوە فەرمووی )

بگەمە ئەو رۆژە بە تەواوی توانام پشتیوانیت دەکەم،  پەیامەی تۆی پێ بووبێت وەدەر نراوە، ئەگەر

 دوای ئەو دیدارە زۆری نەخایاند وەرەقە کۆچی دوایی کرد.

، لەکاتێکدا بۆ ) صلى الله عليه وسلم (هەموو قورئان بە جارێ دانەبەزی بۆ سەر پێغەمبەر    

) صلى الله عليه وسلم (   پێغەمبەرانی پێشوو پەیامی خوا بە یەک جار دادەبەزی، بەاڵم بۆ پێغەمبەر

بە بەش بەش دابەزی و ماوەی بیست و سێ ساڵی خایاندا، جار هەبوو سوورەتێ بە تەواوی 

 و جاریش هەبوو چەند ئایەتێک لە سوورەتێک دادەبەزی. ،دادەبەزی

حیکمەتی بەشبەش دابەزینی قورئان بۆ ئەوە بوو دڵی پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (     

ت و هەردەم بە سەرلەنوێ دابەزینی سروش لەالیەن جبرەئیلەوە تواناو گوڕوتینی بەرگەی بگرێ

پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  زیاتر بێت و زیاتر توانای بەرنگاربوونەوەی زبری و هێرشی 

، چونکە ئەوان لە سەرەتای پێغەمبەرایەتیەوە زۆر دژایەتی پێغەمبەریان ) صلى بێتی ههبێباوەڕان

  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱ:دەکرد، وەک خوای گەورە دەفەرموێته وسلم (  الله علي

: ئەوانەی بێباوەڕ بوون دەیانووت : بۆچی واتا (1)ٱَّ  حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك

ئا بەو جۆرە دامانبەزاندوووە بۆ ئەەی دڵی  ،موحەممەد هەموو قورئانی بەیەکجار بۆ دانەبەزێنراوە

وە بەو بۆنەیەوە ئایەتەکانی خۆمم بەرە  ،او وبەهێز بکەینتۆی ئەی موحەممەد بەو قورئانە دامەزر

 .ردننابەرە بۆن 

هەروەک ئەو بەشبەش دابەزینە حیکمەتێکی پەروەردەیی گەورەیشی هەبوو، ئەویش ئەوەیە    

موسڵمانان فێر بن لە زانست و پەیڕەوی حوکمەکانی دیندا پلەبەندی و هەنگاو بەهەنگاو فێربن، تا 

تێگەیشتنی ئاسانتر بێت بۆیان و بە ئاسانی لەو تاریکی و کوفر و بێباوەڕیەی  هەم فێربوون و هەم

 هەبووەو هەیە دەرباز بن و بچنە ناو رووناکی ئیمان و زانست و یەکخواپەرستی.

    

 

                                                           
 . 23تی : تی الفرقان : ئایههسور( 1)
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 : نووسینەوەی قورئانی پیرۆز: ەمهسێ

وە دەکرێت لە گرنگترین پێناوەکانی پاراستنی دەق نووسینەوەیەتی، ئەو وتەی نەنووسرێتە   

بیربچێتەوە، قورئانی پیرۆزیش کە بۆ رێنموونی مرۆڤایەتی دابەزیوە تا رۆژی دوایی، هەر دەبوو 

 بنووسرایەتەوە.

نووسینەوەی لەژێر چاودێری و سەرپەرشتی پێغەمبەردا ) صلى الله عليه وسلم (  بوو، ئەوەبوو    

قورئانی پیرۆز بنووسنەوە و ئەوانی فەرمانی کرد بە هەندێ لە هاوەاڵنی کە نووسینیان دەزانی تا 

 . (1) اری بوو رەزای خوای لێ بێتصابتی ئەنثکرد بە نووسەرەوەی وەحی، دیارترینیان زەیدی کوڕی 

، لەبەری دەکرد و دواتر ) صلى الله عليه وسلم (کاتێک وەحی دادەبەزی بۆ پێغەمبەر   

ئەو ئایەتانە لەو  وە، دەیفەرموو )دەیخوێندەوە بۆ یەکێک لە نووسەرەوەکانی وەحی تا بینووسێتە

ئیتر ناوی سوورەتەکەی دەبرد بۆیان و  (2)سوورەتەدا دابنێن کە تیایدا باسی ئەوە و ئەوە کراوە( 

فەرمانی دەکرد تیایدا ئەو ئایەتانە بنووسنەوە، دواتر فەرمانی دەکرد هاوەاڵن فێری ئەو ئایەتانە بن 

هەموو قورئان لەسەر  ) صلى الله عليه وسلم ( دابەرـەمـی پێغـەردەمـە ســوو لـــو لەبەری بکەن، ئەوەب

 . (3)پێستە نووسرایەوە

برەئیل سەالمی خوای لێ بێت هەموو ساڵێک جارێک قورئانی لەگەڵ پێغەمبەر) صلى الله وج   

عليه وسلم (  دەور دەکردەوە، لە کۆتا ساڵی ژیانی پێغەمبەریش ) صلى الله عليه وسلم (  دوو جار 

نی لەگەڵ دەورکردەوە، ئەمەش بەپێی ریزبەندی ئایەت و سورەتەکانی، هەمان چەشنی ئەم قورئا

قورئانەی ئێستا لەبەردەستی موسڵمانانە، ئەمەش بەدیهاتنی فەرمایشتی پەروەردگارە کە 

: بەڕاستی وەک بەڵێنمان داوە واتا  (4) َّ جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم ُّٱ: فەرموویەتی 

کردنەوەی قورئان لەسنگتدا و خوێندنەوەی * ئەمجا کاتێک کە قورئانمان بێگومان لەسەر ئێمەیە کۆ

  ُّٱ: هەروەها فەرموویەتی ،ی ئەو بکەوەتۆیش شوێن خوێندنەوە ،بەهۆی جوبرەئیلەوە بۆ خوێندیتەوە

                                                           
 (.5/36ری )بهفسیری طهته( 1)

( وە ٦٦٧٠( وە سونەنی تیرموزی فەرموودەی ژمارە )٨٠٧بگەڕێرەوە بۆ سونەنی ئەبو داود فەرموودەی ژمارە ) (2)
ردووە, وە ووتویەتی : ئەم فەرموودەیە ( لە موستەدەرەکەکەیدا تەخریجی ک٦٦٣٣حاکمیش بە فەرموودەی ژمارە )

 فەرموودەیەکی سەحیحە لەسەر مەرجەکانی بوخاری وموسلیم, بەاڵم تەخریجیان نەکردووە .

 ( .٢٣٥٦, ٢٣٥٣سەحیحی بوخاری فەرموودەی ژمارە )(3)

 . ١٧ – ١٨سورەتی القیامە : ئایەتەکانی : ( 4)
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: ئەی موحەممەد قورئانت بەسەردا دەخوێنینەوە کە هەرگیز بیرت اتاو (1)َّ حج مث هت  مت

 ناچێتەوە.

 دنەوەی قورئانی پیرۆز لە پەڕاودا:: کۆکر چوارەم   

دیق رەزای صپاش وەفاتی پێغەمبەر) صلى الله عليه وسلم (  خەلیفەی راشیدی ئەبووبەکری    

خوای لێ بێت فەرمانی کرد قورئانی پیرۆز لە پەڕاودا کۆبکرێتەوە تا بە مەرگی کەسانێ قورئانیان 

ابت ثچ لە قورئان نەفەوتێت، زەیدی کوڕی لەبەربوو یان بە فەوتانی پەڕە نووسراوەکانی قورئان هی

کە نووسەرەوەی وەحی بوو ئەم ئەرکەی لە ئەستۆ گرت، پاش پێداچوونەوە و جەختکردنەوە لە 

هاوشێوەبوونی دەقەکانی قورئان چ ئەوەی لە پەڕەکان نووسرابوویەوەو چ ئەوەی لە دڵەکاندا تۆمار 

دیق تا ئەوەی ئەبووبەکر وەفاتی کرد، صری بوو هەمووی نووسیەوەو نوسخەکەی دایە دەست ئەبووبەک

دواتر لە ماڵی خەلیفەی دووەم عومەری کوڕی خەتتابدا پارێزرا تا ئەویش وەفاتی کرد، دواتر لە ماڵی 

 .(2)ەی کچی عومەردا پارێزرا صدایکی باوەڕداران حەف

نخوێندەوە، ، موسڵمانان چەند نوسخەی قورئانیان لەبەردەست بوو و دەیاۆوهکاتێک ئیسالم باڵوب

رەزای خوای لێ  مانی کوڕی عەففان )ثهەندێ لە هاوەاڵن پێشنیاریان کرد بۆ خەلیفەی راشیدی عو

بێت( تا هەموو نوسخەکانی قورئان بکات بە یەک تا هەموو موسڵمانان لە خوێندنەوەیدا پێشەنگی 

رابوون بەوەی پێوە بکەن، ئەویش فەرمانی کرد بە دەستەیەک لەوانەی قورئانیان لەبەربوو و ناس

خوێندەواریشیان هەیە تا ئەو ئەرکە بەجێبگەیەنن، لە سەروو هەموویشیانەوە زەیدی نووسەرەوەی 

دیقدا کۆکرابوویەوەو صوەحی بوو، پشتیشیان بەست بەو نوسخەی کە لە سەردەمی ئەبووبەکری 

ەبەرگرتەوەو نووسرابوویەوە، هەموو نوسخەکانیان لە یەک نوسخەدا کۆکردەوەو چەند نوسخەیەکیان ل

بۆ هەر ناوچەیەکی جیهانی ئیسالمی نوسخەیەکیان نارد و فەرمان کرا موسڵمانان لەسەر ئەو 

 نوسخە چەند نوسخەی تر بگرنەوە.

                                                           
 . ٠سورەتی االعلی : ئایەتی :  (1)

(, ومەسنەدی ئەحمەد ٦١٦١(, وە سونەنی تیرموزی فەرموودەی ژمارە )٢٥٧٠فەرموودەی ژمارە ) سەحیحی بوخاری(2)
 ( .٨٠فەرموودەی ژمارە )
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هەموو نوسخەکانی قورئان کە لەمڕۆدا هەن چ ئەوانەی بە دەست نووسراونەتەوە و چ ئەوانەی 

تەوە بۆ سەر ئەو نوسخانەی سەردەمی لە چاپخانەکان چاپ کراون، هەموویان بنەڕەتیان دەگەڕێ

 چ لە دەق و چ لە ریزبەندیدا هیچ جیاوازیەکیان نیە. ،مانی کوڕی عەففانثعو

پێشتر و لەمڕۆشماندا موسڵمانان گرنگییان داوە بە چاپکردنی نوسخەی قورئانی پیرۆز و پێناو و 

سخەی قورئان بخەنە کەرەستە نوێکانیان بۆ خزمەتی ئەو مەبەستە بەکارهێناوە تا جوانترین نو

مانی کوڕی ثبەردەستی خەڵکی لەسەر هەمان شێوەی نوسخەکەی سەردەمی خەلیفەی راشیدی عو

 مانی.ثعەففان کە ناسراوە بە رەسمی عو

 پێنجەم: ریزبەندی و بەشبەشکردنی قورئانی پیرۆز:

ە قورئانی پیرۆز بە سوورەتی فاتیحە دەست پێدەکات و بە سوورەتی الناس کۆتایی دێت و ل

، واتە لە پێغەمبەری خواوە ) صلى الله عليه وسلم ته وقيفيهسوورەت پێکدێت، ئەم ریزبەندیە  (١١٢)

(  وەرگیراوەو پشت نابەستێت بە ریزبەندی دابەزینی ئایەتەکان، جا یەکەم سوورەت کە دابەزی 

یزبەندی ئایەت هەمینە لە قورئاندا، هاوەاڵن ر  (٥٠)ریزبەندیەکەی سورەتی  هو ،سوورەتی العلق بوو

و سوورەتەکانیان دەزانی بەهۆی ئەوەی پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  قورئانی پیرۆزی 

 (1) دەخوێندەوە بۆیان

ەش بووە و هەر جوزئێکیش دوو داب  ءجوز (٦٦) ا :لەمڕۆدا قورئانی پیرۆز بۆ سی بەش وات   

ەم دابەشکاریەش ئیجتیهادی حیزبە و هەر حیزبێکیش دابەش بووە بۆ چوار چارەک، زۆربەی ئ

 زانایان بووە تا لە خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزدا ئاسانکاری بکەن بۆ موسڵمانان.

 شەشەم: فێربوونی قورئانی پیرۆز:   

خوێندنەوەی دەقەکانی قورئانی  و موسڵمانان گرنگیەکی زۆریان داوە بە فێربوون و لەبەرکردن   

ە بۆ سەر پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  و پیرۆز بە هەمان ئەو شێوەی کە دابەزیو

قورئانخوێنانی ناو هاوەاڵن چۆن تابعیەکانیان بە جوانی فێر کردووەو لەسەر هەر ئایەتێک 

رایانوەستاندون تا جوان واتاکەشی بزانن، ئەوانیش هەم فێری بون و هەم کارپێکردنیشی فێر بوون، 

ێندنگەیان دامەزراند بۆ قورئان خوێندن و ئەو جۆری دواتر ئەو تابعیانەی قورئانیان لەبەربوو خو
                                                           

( لە ئیمام مالیکی کوڕی ئەنەسەوە باسی ٧الپەڕە ) المقنع في رسم مصاحف األمصار :  أبو عمرو الداني : له (1)
 . کردووه
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خوێندنەوەی لە هاوەاڵنەوە فێری بووبوون ئەوانیش خەڵکیان فێر دەکرد، ئیتر بەو شێوەیە لەرووی 

دەربڕین و دەق و ژمارەی پیت و ریزبەندی سوورەت و ئایەتەکانی و تەجوید و جوان خوێندنەوە و 

ن وەرگرتبوو وا خەڵکیان فێر دەکرد، ئیتر بەردەوام قورئانی چۆنێتی خوێندنەوەی چۆن لە هاوەاڵنیا

پیرۆز فێری خەڵک دەکرا و خوێندکار لە مامۆستاکەیەوە بە دەمی و بە زمانی پاراوی عەرەبی فێر 

دەبوو هەمان چەشنی ئەوەی دابەزیبوو بۆ سەر پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  تا ئەمڕۆ وا 

 فێرکردنی خەڵک بەردەوامە.

قورئانی پیرۆز بە چەند قیرائەیەک دەخوێندرێت کە ئەویش چۆنێتی دەربڕینی وشەو    

پیتەکانی قورئانە و تابعیەکان لەو هاوەاڵنەوە وەریانگرتبوو کە قورئانیان لە پێغەمبەرەوە ) صلى 

 وە پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  دەرفەتی پێدابوون بەو چەشنە ،الله عليه وسلم (  وەرگرتبوو

ی صیمە لە گێڕانەوەی حەفصبیخوێنن، بەناوبانگترینیان لە سەردەمی ئەمڕۆماندا خوێندنەوەی عا

کوڕی سولەیمانی خوێندکاریەوە، هەروەها خوێندنەوەی نافیع لە عوسمانی کوڕی سەعیدی 

و  ،ریصخوێندکاریەوە کە بە وەرش ناسراوە، هەروەها خوێندنەوەی دووری لە ئەبی عەمری بە

 گێڕانەوەی قالوون لە نافیعەوە.

 حەوتەم: تەفسیری قورئانی پیرۆز:   

واتای قورئان تێناگەیت ئەگەر ست بههمتەفسیری قورئان واتە روونکردنەوەی واتاکانی، لە    

لەسەر واتاو دەاللەتی قورئان رانەوەستیت، خوای گەورە قورئانخوێنانی هانداوە تا لە واتاکانی 

اتا و(1)  َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: وەک دەفەرموێتقورئان تێبگەن، 

وە  ،بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە لە ئایەتەکانی ،: ئەم قورئانە کتێبێکی پیرۆزە ناردومانەتە خوارەوە بۆت

 خاوەنانی بیر وژیری پەندی لێوەبرگن .

 تەدەببوریش واتە تێگەیشتن وبیرکردنەوە لە مانا و مەبەستەکانی .   

روونی دەکردەوە  ) صلى الله عليه وسلم (کی قورئانی پیرۆز ناروون بوایە پێغەمبەرهەر واتایە   

بۆ هاوەاڵن، بەاڵم شارەزایی ئەوان لە زمانی عەرەبی لەو کاتەدا و دابەزینی قورئانی پیرۆز بە 

                                                           
 . ٣٥سورەتی :  ص : ئایەتی : ( 1)
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زمانی خۆیان وایکرد پێویستیان بەوە نەبێت سەبارەت بە واتاکانی قورئان پرسیار بکەن، دواتر بە 

 ەڕبوونی کات خەڵکی پێویستییان بە تەفسیر زیادی کرد.تێپ

و هاوەاڵن و خوێندکارە تابعیەکانیانەوە  ) صلى الله عليه وسلم (ئەوەی لە پێغەمبەر   

سەبارەت بە تەفسیری ئایەتەکان هەبووە  دەست کەوتووە، ئەوانە بنەڕەتی زانستی تەفسیرن، 

ن پێناوی تێگەیشتن لە قورئان دادەنرێت، چونکە وور کە بە گرنگتریثبەوەش دەوترێت تەفسیری مەئ

ەوە، چونکە نەوەی یەکەم تتێگەیشتنی نەوەی یەکەم لە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆزمان بۆ روون دەکا

چاک شارەزای زمانی عەرەبی بوون و لەگەڵ بار و رووداوەکانی کاتی دابەزینی قورئانی پیرۆزدا 

 دەژیان.

 جۆرەکانی تەفسیر:   

ئاراستەی زانایان تەفسیر بەدیدەکەین، ئەمەش لەبەر زۆری بوارە زانستیەکانیان،  چەندین   

تەفسیر هەیە گرنگی دەدات بە الیەنی زمانەوانی قورئانی پیرۆز، هەیە گرنگی دەدات بە الیەنی 

یان ڕەفتاریەکانی قورئانی  ،یان عەقڵی ،حوکمە فیقهیەکان، هەیە گرنگی دەدات بە الیەنە مێژوویی

 لەسەر ئەم بنەمایە زانایان تەفسیریان بۆ دوو بەش دابەش کردووە: پیرۆز،

ئەوەیە لە پێغەمبەر ) صلى الله عليه وسلم (  و هاوەاڵن و تابعیەکانەوە :  وورثتەفسیری مەئ -

 وەرگیراوە.

کە پشتی بەستووە بە چەند بنەڕەتێکی دروستی  : تەفسیرکردن بە راو بۆچوون و ئیجتیهاد -

 زانستی.

 ن جۆری تەفسیر و مەرجەکانی:چاکتری

وورە کە پێشتر باسمان کرد، چونکە ئەمە لە پێغەمبەری خوا ) صلى الله عليه ثتەفسیری مەئ

وسلم (  یان لە هاوەاڵنی یان لە تابعینەوە نەقڵ کراوە، ئەوانەش لە هەموو کەس زیاتر شارەزان بە 

رئان پێویست بکات زیاتر لە واتاو مەبەستی قورئان، ئەگەریش بۆ تێگەیشتن لە ئایەتێکی قو

 وور وەربگریت ئەوە پێویستە کەسی موفەسیر وریای ئەم مەرج و رێنماییانە بێت:ثتەفسیری مەئ

ووردا چەسپاوەو باس نەکردنی ثرەچاوکردنی ئەو واتا و مەبەستەی لە تەفسیری مەئ یەکەم:   

 بابەتێکی نەگونجاو لەگەڵ ئەو تەفسیرەدا.
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ەحیحدا بگونجێت، دروست نیە صڵ واتا گشتیەکانی قورئان و سوننەتی تەفسیرەکە لەگە دووەم:   

تەفسیرێک بخاتەڕوو کە لەگەڵ ئەو واتایانەدا نەیار و نەگونجاو بێ، بەڵکو ئایەتەکانی قورئان 

ەحیحیش بۆ روونکردنەوەو نیشاندانی واتای صراڤەی یەکدی دەکەن و پێکەوە نەگونجاو نین، سوننەی 

 انی پیرۆزە.کۆی گشتی پەیامی قورئ

و بوارەکانی  شارەزابوون لە رێزمان و زمانی عەرەبی لە دەربڕین و پێکهاتەی رستە ەم:هسێ   

بەکارهێنانیدا، جا قورئانی پیرۆز بە زمانی عەرەبی دابەزیوە، بۆیە پێویستە لە سایەی رێزمانی 

 عەرەبیدا هەوڵی تێگەیشتن لە قورئان بدرێت.

موتەشابیهەکانی ناو قورئان بۆ ئایەتە موحکەمەکان، چونکە گەڕاندنەوەی ئایەتە  چوارەم:   

شابیهە هتقورئانی پیرۆز خۆی راڤەی خۆی دەکات، زۆربەی ئایەتەکانیش موحکەم و روونن، هەیانە مو

و واتای روون نیە و پێویستە بۆ تێگەیشتن لێیان بگەڕێینەوە بۆ ئایەتە موحکەمەکان تا یارمەتیمان 

 مم ام  يل  ُّٱ بەستی ئەو ئایەتانە تێبگەین، خوای گەورە دەفەرموێت :بدەن لە واتاو روونی مە

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 مض خض  حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب

واتا : ئەو خوایە قورئانی بۆ ناردویتە خوارەوە هەندێکی ئایاتی ڕۆشنن کە بنەڕەتی  (1)  َّ مظ حط

کە  یوانههئئەمجا ،وانی تریان ئایەتانێکن کە مەبەستەکانیان ڕوون وڕۆشن نینوە ئە ،قورئانن

بۆ  ،ئایەتانە دەکەون کە لە قورئاندا موتەشابیهو وهاوشێوەن ولەدڵیاندا الدان چەوتی هەیە دوای ئە

 لەحاڵەتێکدا کەس راڤە ،تێکدانی بیروباوەڕی موسڵمانان و بۆ ڕاڤەکردنیان بە ئارەزوی ناپاکی خۆیان

وە ئەو کەسانەش زانا ودامەزراون لە زانستدا دەڵێن ئێمە  ،کردنیان نازانێت تەنها خوا نەبێت

تەنها ئەوانەی کە خاوەنی بیر وژیرین بیر لە  ،هەمووی لە پەروەردگارمانەوەیە ،بڕوامان پێی هێناوە

 مانا و مەبەستەکانی قورئان دەکەنەوە وپەندی لێوەر دەگرن . 

وە  ،بەڕاستیە زانستیە چەسپاوەکان لە راڤەی ئەیاتە کەونیەکاندا پشت بەستن پێنجەم:   

ڕووبەڕوو نەبوونەوەی ئەگەرە زانستیەکان لە تەفسیری قورئاندا تا هەندێ واتای نادروست 

 نەچەسپێنرێن بە قورئانەوە.

                                                           
 . 5ورەتی ال عمران : ئایەتی : س (1)
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ە ی خوا و دوور لموریابوون لە تەئویل و لێکدانەوەی نارەوا و دووور لە واتاکانی پەیا شەشەم:   

راستیەکانی شەریعەتی پاک، ئایا ئیتر بە ئەنقەست بێت یان بەهۆی شارەزا نەبوون بێت لە زمانی 

عەرەبی و جۆری بەکارهێنانی، یان بەهۆی ئەوەی خەیاڵی چەند واتایەکی نارەوای دوور لە پەیامی 

 خوا دایگرتبێت.

 ھەشتەم: ئیعجازی قورئان:   

ئەمەش  ،بێتتوانای مرۆڤدانهله كه كردار و ڕا وپالنكار و ێنانی شتێك له: هئیعجاز واتە    

وەسفێکە دەربڕی بڕێ نیشانە و بەڵگەی تایبەتی پێغەمبەرانی خوایە، لە قورئانیشدا چەمکی ئیعجاز 

 (  و )البرهان( و هاوشێوەی ئەوانە هاتووە.اآليةنەهاتووە، بەڵکو چەمکی )

وێتی لە واتاکانیدا هەیەو ئەوپەڕی جوانی لە قورئانی پیرۆز فەرمایشتی خوایەو کەمال و تەوا   

 ىل يكملُّٱ: ئایەت و وشەکانیدا هەیەو مرۆڤ لەئاستیدا دەستەوسانە، وەک خوای گەورە دەفەرموێت 

ئەم قورئانە  ،میم دەخوێنرێتەوە ،الم  ،اتا : بە ئەلیف و (1)  َّ  ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 ەتەوە لە الیەن خوای کار دروستی زاناوە .پاشان ڕوونکراو ،کتێبێکە ئایەتەکانی بتەو داڕێژراوە

بێباوەڕان هەوڵیانداوە گومان بخەنە سەر سەرچاوەی قورئانی پیرۆز و بە درۆ و گومان نانەوە    

خەڵکی لە قورئان دووربخەنەوە، خوای گەورەش بڕێ ئایەتی نارد کە تیایدا تەحەددای هەموویان 

یان تەنها سوورەتێک وەک قورئان  ،ەک قورئاندەکات نموونەیەک لەو قورئانە یان دە سوورەت و

لەبەر ئەوە قورئان  ،بهێنن ئەگەر راست دەکەن، کەچی نەیانتوانی ئەوە بکەن و دانیان بەوەدا نا

هەرچەندە بە زمانی عەرەبی دابەزیوە بەاڵم ناتوانرێت نموونەیەکی وەک قورئان دابنرێت، خوای 

 (2)  َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ٱٱُّ گەورە دەفەرموێت :

بۆیە  ،واتا : ئەی موحەممەد ئەو بێباوەڕانە یان دەڵێن خۆی ئەم قورئانەی هەڵبەستووە بەدەم خواوە

بۆ ئەم کارەش هەرکەسێک کە دەتوانن بانگی بکەن  ،بەوانە بڵێ دەی سورەتێک هاوشێوەی ئەو بهێنن

 ئەگەر ئێوە ڕاست دەکەن . ،جگە لە خوای گەورە

                                                           
 . ١سورەتی : هود : ئایەتی :  (1)

 . ٦٧سورەتی : یونس : ئایەتی :  (2)
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پیرۆز راشکاوانە رایگەیاندووە مرۆڤ و جنۆکەش بە هەموویانەوە ناتوانن  قورئانی   

 وەک فەرموویەتی : ،نموونەیەکی وەک قورئان بهێنن ئەگەر چی هاریکار ویارمەتیدەری یەکتریش بن

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ

هەموو جنۆکە وئادەمیزاد کۆببنەوە بۆ واتا : ئەی موحەممەد بڵێ سوێند بەخوای گەورە ئەگەر  (1)

هەرچەند بۆ ئەم کارە پشتیوانی  ،ئەوەی هاوشێوە  وێنەی ئەم قورئانە بهێنن ناتوانن بیهێنن

 یەکتریش بن .

قورئانی پیرۆز موعجیزەیە، چونکە فەرمایشتی خوایە و لە وتەی هیچ دروستکراوێک ناچێت،     

هەواڵ و بەسەرهاتە  هو ،و خستنەڕووی ناوی ،و وێنەی رەوانبێژی ،و زمانی ،ووشە و ئایەت

و راستیە  ،و هێزی کاریگەری دەروونی و ویژدانی ،و هەموو حوکم و تەشریعاتی ناوی ،راستەکانی

زانستیە ناوازەکانی سەرجەم بەڵگەو نیشانەن لەسەر ئەوەی ئەم قورئانە ووتە وگوفتاری خوای 

 وهی پێغەمبەر وهیچ مرۆڤێکی تر نیە . ،گەورەیە

زانایانی سروشت و گەردوونناسی و ئەوانەی سەرقاڵی زانستەکانی ژیان و پزیشکی و    

زانستەکانی ترن زۆر سەرسامن بە فەرمایشتی قورئانی پیرۆز کە بڕێک راستی زانستی و ئاماژەی 

گەردونی پەیوەست بە زانستە تایبەتەکانی ئەو بوارەی لەخۆگرتووە، بە دەستەواژەیەکی وردی 

انیت بڕوا بکەیت ئەمە زادەی نێردراوێکی نەخوێندەواری ناو گەلێکی نەخوێندەوار و زانستی ناتو

ژمارەیەکی زۆر لەو  دجیهانێ بێت کە هیچیان سەبارەت بەو دیاردانە نەدەزانی، ئەمە وایکر

زانایانە موسڵمان ببن، چونکە ئەوان تێگەیشتن ئەوەی لە قورئاندا هاتووە ناکرێت وتەی مرۆڤ بێت، 

 رمایشتی بەدیهێنەری مرۆڤ و گەردوونە.بەڵکو فە

لە قورئانی پیرۆزدا چەندین ئایەت هەن کە بەڵگەی تاکوتەنها بوونی خوای گەورە و    

 مف خف حف جف  مغ  ُّٱٱ:بااڵدەست وجوانکاری بەدیهێنانیەتی، وەک خوای گەورە فەرموویەتی 

واتا : لەمەودوا لە  (2) َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جل  لكمك خك حك جك مق حق

هەتا بۆیان ڕوون  ،بوونەوەر ودەروونی خۆیاندا بەڵگەکانی خۆمانیان پیشان دەدەین ئاسۆکانی

                                                           
 . ٧٧سورەتی االسراء : ئایەتی : ( 1)

 . 12تی : تی فصلت : ئایهسوره( 2)
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ئایا شاهیدی پەروەردگارت  ،ببێتەوە بێگومان ئەم قورئانە ڕاست ودروستە و کەالمی خوای گەورەیە

 ەر هەمو شتێکدا .ـبەس نیە کە بەڕاستی ئاگادارە بەس

 نۆیەم: وەرگێڕانی واتاکانی قورئانی پیرۆز:   

وەرگێڕان بریتیە لە گواستنەوەی وتەیەک لە زمانێکە بۆ زمانێکی تر، وەرگێڕانیش بێ    

ناڕەحەتی نابێت، چونکە داڕشتنەوەی زمانەوانی بنەڕەتێکی دەقە، زۆرجاریش سەختە بتوانیت لە 

 وەرگێڕانی دەقێکدا واتای تەواوی ئەو دارشتنە زمانەوانیە بپارێزیت.

ن بێت بۆ دەقە مرۆییەکان، ئەوە نارەحەتیەکە بۆ وەرگێڕانی ئەگەر ئەمە باری وەرگێڕا   

واتاکانی قورئانی  پیرۆز زۆر سەختتر دەبێت، چونکە قورئان فەرمایشتی خوایە و بە زمانی عەرەبی 

دابەزیوە و چ دەق و چ واتایشی هی خوایە، بۆیە بۆ مرۆڤێ ئاسان نیە بانگەشەی ئەوە بکات توانای 

یان بڵێت دەتوانێت بە هەمان ئەو شێوەی  ،سەر واتاکانی قورئانی پیرۆزدازاڵبوونی تەواوی هەیە بە

 لە دەقە عەرەبیەکەدا هەیە دەق و دەربڕینەکانی قورئان بە زمانێکی تر داڕێژێتەوە.

وێڕای سەختی وەرگێڕانی واتاکانی قورئانی پیرۆز، زانایانی موسڵمان جەختیان کردوەتەوە لە    

ەیامەکەی بە هەموو گەالنی سەر زەوی ئیتر زمانیان هەر زمانێ بێ، گرنگی گەیاندنی قورئان و پ

 ئەمەش تەنها لە رێگەی وەرگێڕانەوە دێتەدی.

 وەرگێڕانی واتاکانی قورئان بۆ زمانێکی تر:   

یان دەبێت وەرگێڕانی واتاکانی قورئان بێت، واتە تەنها وەرگێڕانی تەفسیرە و بە  یەکەم:   

 ئان روون دەکاتەوە.کورتی پەیامی دەقەکانی قور

یان دەبێت وەرگێڕانی تەفسیرێکی ورد و قووڵ بێت و شیکاری و وردەکاری لەخۆبگرێت  دووەم:   

 کە ئەمەش واتە تەفسیری قورئان بە زمانێکی جیا لە زمانی عەرەبی.

هەرچەندە وەرگێڕانی واتاکانی قورئان ورد بێت و هەرچەندە وەرگێڕ لە هەردوو زمانەکەدا    

ێت و واتای ئایەتەکانی قورئان بزانێت، هێشتا ئەو وەرگێڕانە پێی ناوترێت قورئان، ئەمەش بەهێز ب

 لەبەر دوو هۆکار:
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قورئانی پیرۆز فەرمایشتی خوایە بە زمانی عەرەبی و لە لووتکەی خستنەڕوو و  یەکەم:   

 ڵێت.بەهێزیدایە و داڕشتنەوەی ئایەتەکانی بە زمانێکی تر چەمکی قورئانبوونی لێ دادەما

وەرگێڕان تێگەیشتنی وەرگێڕ بۆ واتاکانی قورئانی پیرۆز دەخاتەڕوو، ئەمەش لەم  دووەم:   

روانگەوە لە تەفسیر دەچێت، جا وەک چۆن بە تەفسیر ناوترێت قورئان ئاواش بە وەرگێڕان ناوترێت 

 قورئان.

ئەو بنەمایانەی بۆ ئەوەی وەرگێڕانی واتاکانی قورئانی پیرۆز جێی رەزامەندی بێت، پێویستە    

تێدا بێتە دی کە زانایان دایانناوە بۆ روونکردنەوەی واتاکانی قورئان، هەروەها وریاش بین وەرگێڕ 

بە وەرگێڕانەکەی پەردەیەک بەسەر کارەکەیدا نەدات کە مەبەستی بالوکردنەوەی هەندێ واتای 

پیرۆزیەکانی موسڵمانان، نادروست بێت بۆ قورئانی پیرۆز، یان گاڵتەو سووکایەتی بێت بە دروشم و 

ئەمەش لە وەرگێڕانی هەندێ لە رۆژهەاڵتناسان و کەسانێکیشدا رەنگی داوەتەوە کە بە ناڕەوا لە 

موسڵمانان ئەژمار کراون، لەکاتێکدا لە بنەڕەتدا بیروباوەڕێکی پووچ و خراپیان هەیەو هەوڵ دەدەن 

ەشێنن لە بیروباوەڕی دروستی ئیسالم بەهاکانی ئاینی پیرۆزی ئیسالم لەناوبەرن و گورزی خۆیان بو

 و شەریعەتە لێبووردەکەی .

جمعین و التابعین أحابتە صلی اللە علی نبینا محمد و علی آلە و صوالحمد للە رب العالمین و    

 .و من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین
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