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  دەربارەى قورئانى پيرۆز) سەلەف(بيروباوەڕى

    

    

    

خ محمد صالح العثيميين رحمه اهللا دەربارەى بيروباوەڕى سەلەف  پرسيار آرا لەش

  سەبارەت بەقورئانى پيرۆز؟

امى دایەوەو فەرمووى بيروباوەڕى سەلەف دەربارەى قورئانى پيرۆز :ئەویش وە

ئەویش .هەروەك بيروباوەڕیانە دەربارەى هەموو ناوو سيفەتە تەواوەآانى خواى گەورە

غەمبەر صلى اهللا  كە بنيات نراوە لەسەر ئەو شتەى آەقورئان و سوننەتى پ بيروباوەڕ

دەاللەتى بۆ ئەآەن،وەهەموومان ئەزانين آەخواى گەورە قورئانى بەوە  عليه وسلم

[ : ، وەلەالیەن ئەوە دابەزیوە وەك ئەفەرم.قسەى خۆیەتى) آالم(وەسف آردووە آە 

َذِلَك  َوِإْن َأَحٌد مَِّن اْلُمْشِرِآيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َآَالَم الّلِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه

نا :واتە٦:سورة التوبة] ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن ئەگەر یەآ لەموشریكەآان پەناى بۆتۆ ه

منى )وبيرى ل بكاتەوە(پەنا بدە تا قسەى خواببيست گەى ه لەپاشان بيگەنە ج

كى نەزانن رەدا ب گومان .خۆى،چونكە ئەوان گەل قورئانى ) آالم اهللا(،وەل

ب :واتە ١٠٢::سورة النحل ]ُقْل َنزََّلُه ُروُح الُقُدِس ِمن رَّبَِّك[: ەها ئەفەرمپيرۆزە،وەهەرو

ِإنَّ َهَذا [ : وەهەروەها.ەى لەالیەن پەورەدگارتەوەبەهەق دابەزاندووە)قورئان(جبریل ئەوە

ئەم :واتە] ٧٦:سورة النمل ]اْلُقْرآَن َيُقصُّ َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َأْآَثَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن 

يدا هەیە بۆیان  قورئانەبەڕاستى زۆربەى ئەو شتانەى آەبەنى اسرائيل جياوازیان ت

تەوەو بۆیان بەیان ئەآا و ) لفظ(جاقورئان قسەى خواى گەورەیە بەگۆ.ئەگ

ندوویەتى بەسەر جبریلى )معنى(واتاش ،خوا بەڕاستى قسەى پ آردووە و خو

غەمبەر صلى اهللا عليه وسلم بۆئەوەى ئەميندا،پاشان جبریل دای ى پ بەزاندووە بۆسەر د

كى عەرەبى ڕوون ك لەئاگادارآەرەوەآان بەزمان تە یەآ   .بب
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نراوە، خواش دایبەزاندووە بۆ سەرمحمد  وەسەلەف بيروباوەڕى وایە آەقورئان دابەز

رەى حيكمەت و دانایى )٢٣(صلى اهللا عليه وسلم بەش بەش لەماوەى دا بەگو سا

هەیە وەهى واش ) ابتدائى(اى گەورە بۆ بارودۆخەآان،پاشان دابەزاندنى سەرەتایىخو

نراوە،واتە كى دیارى آراو : هەیە لەبەر هۆیەك دابەز كى دابەزیوە بەهۆى هۆآار هەند

كى دابەزیوە بۆ چيرۆآى  كى دابەزیوە بەب هۆ،وەهەند ویستى آردووە،وەهەند آەپ

ش پ ك آە ڕابردوون لەپ ى آەسان انى، حا غەمبەر صلى اهللا عليه وسلم و هاوە

كى دابەزیوە دەربارەى حوآمە شەرعيەآان رەى )سەرەتایی:ابتدائى(وەهەند ، وەبەگو

  .ئەوەى آە ئەهلى عيلم باسيان آردووە لەم باسەدا

كى گەورە  امان شاراوەنيە آەبەڕاستى خواى گەورە قورئانى بەوەسف گەل وە

ز،وە)آریم(دانا،وە)حكيم(آردووە،وەسفى آردووە بەوەسف  گەورە،وە ) عظيم(پيرۆز و بەڕ

سەربەرز،وەئەو وەسفانەى آەخواى گەورە آەالمەآەى پ وەسف آردووە بۆ ئەو )مجيد(

نى و ئاشكرا ئەوە  آەسانەى آە دەستيان گرتوووە بەم قورئانەو آارى پ دەآەن لەنه

اتيان پ ئەدات، خواى بەڕاستى خواى گەورە سەربەرزى و دان ایى گەورەیى و دەسە

رەوە هەموو  گەورە ئەمانە نادات بەوآەسانەى آەدەست ناگرن بەم قورئانە، وەبۆیە ل

كى گشتى بۆ دەست گرتن  ر دەستەو،زانایان و خە مانان بانگ دەآەم،حاآم و ژ موسو

بەآەى خواى گەورە نى هەتا سەربەرزى،وآامە) قورئان(بە آت رانى و، و لەئاشكراو نه

نن ات و ڕۆژئاواى زەوى بەدەست ب وەداوا ئەآەین لەخواى گەورە .دەرآەوتن لەڕۆژهە

  .آەیارمەتيمان بدات بۆ ج بەج آردنى ئەمە

 وەهەروەها پرسيارى ل آرادەربارەى ئەو فيتنەیەى آەدروست بوو،آە[

  ] دروستكراوە؟) قورئان(ئەووترا

امى دایەوە شەوا ئە:ئەویش وە ش ئەویش لەسەردەمى پ حمەد رحمه اهللا وەپ

آان بەمە )معتزلە(دروستكردنى قورئان دەرآەوت، وە) خلق القرآن(فيتنەو ئاژاوەى

دەستان، ئەیان ووت آەالمى خواى گەورە دروستكراوە وەك هەموو دروستكراوەآانى :هە

كو  ك نيە لەوەسفەآانى خواى گەورە،جاقورئان بەخواوە نەوستاوە بە تر،وە وەسف

وان دروستكراو وا ئاسمان و ووتەى خوا،وەلەن كەو جياوازە لەو،بۆیە جياوازى ناآەن لەن

ن دروستكراوە وەك ئاژەڵ و  ك وەك دە زەوى و ووتەى خوا،جاهەموو شت

تە ئاراوە،  دانيە آەبەهۆى قسەآانيانەوە چەندەها شتى ناڕەوا د باران،وەگومانى ت

ك وەك ووتەى خوا:جائەب ئەو آەسەب ك آەووتەى خە یە چونكە ووتەى خە

تەوە لەئایەتى) تقسيم(دروستكراوە،وەئەب لەسەرى آەدابەشكردن ن وەش أال له (هە

ت،جاآات قسە بووە دروستكراو )أمر(چونكە)الخلق واألمر گەى ووتەوقسەوە ئەب لەڕ
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ك نيە بەناوى كو تەنها ) أمر(جاهەمووی دروستكراوە بۆ دروستكردن،وەشت ) خلق(بە

وەشاندنەوەى قورئان،وەچەندەها شتى ترى هەیە،وەئەمەش س ش بۆ هە ەرئەآ

ژەآاندا باسيان آردووە بە در شەوا ئەحمەد رحمه .لەسەرە وەك ئەهلى عيلم لەآت وەپ

مانان بوو سەرۆآایەتى ) مأمون(اهللا و جگە لەویش تاقيكرایەوەچونكە  آە خەليفەى موسو

كى بۆ بانگ ئەآرد ویست جا وەك زان.ئەم قسەیەى دەآرد و خە كى پ راوە آەحاآم شت

ت، جاآەس ئارامى نەگرت لەپياوان جگەلە چەند  كى گرانە ل ى دەرچ آرد لەسەر خە

كى زۆر زۆر و تەواوى گرت،بۆیە  شەوا ئەحمەد رحمه اهللا سەبر ، وەپ كى آەم نەب پياو

دان وسزابوو،بەمەش ناسراو خواى گەورەش بەهۆى ئەوەوە  تووشى گرتن و ل

ك سوپاس بۆخوا ) خلق القران(لى سوننەتى پاراست لەووتەىبيروباوەڕى ئەه جاخە

  .قورئان ووتەى خوایەو دروستكراو نيە: لەدواى ئەو ئەیان ووت

  )١مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه اهللا جزء(

  


