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 خوێندنەوەی قورئان بە قورئان

 
 دکتۆر کەمال میراودەلی 

 بەشی چوارەم

 روانگەیەکی گشتیی:  رەوشی تێکستیی قورئان
 

لەبەشەکانی پێشوودا ئەوەم روونکردەوە کە کرۆک و مەبەستی ئەم لێکۆڵینەوە 
خوێندنەوەی قورئانە وەک تێکستێکی زمانیی و لەرێگەی ئەو بنەماو رێنمایی و 

ی قورئان خۆی وەرەبگیرێن و ئەمەش بە ڕیکارانەوە کە دەتوانرێ لە تێکستەکان
 .  بۆچوونی زۆر لە لێکدەرەوە یان موفەسسیرانی قورئان دروستترین بۆچوونە

واتە ئێمە وەک کتێب سەیری قورئان دەکەین هەروەک چۆن قورئان لە زۆر شویندا 
یش بۆ خۆی بەکار دێنێت و لە بەشی سێیەمدا ماناکانی ئەو [  کتاب ]ناوی 

 . کردنەوە ناوانەمان روون

 ( کتێب) قورئان وەک تێکستێکی زمانیی  ١.٤

، بریتییە لە کۆمەلە تێکستێک  قورئان ، وەک ئەو کتێبە ستناداردەی ئێستا هەیە
 . ناوی دەبات پێکهاتووە[  ئایە ]کۆی [  ئایات ]کە بە 

 ..  سورە:  کۆمەلە ئایەتێک بە یەکەوە پێی دەوترێ 
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بە زمانی عەرەبیین و قورئان جەخت لەوە ئەوە [  ئایەت و سورەت ]ئەم تێکستانە  
دەکات کە دابەزینی قورئان بە عارەبی خۆی لە خۆیدا ئامانج و هۆکاریشە بۆ 

 بەش یان جوزوو دا دابەش کراون  ٠٣سورەتەکانیش بە سەر .   گەیشتن بە ئامانج

دا ، لە دەستنووسە  کۆنەکان دیارە ئەم دابەشکردن و ریزکردنە لە سەرەتادا نەبووە
 . نە دابەشکرن بۆ سورەت و ئایەت ، نە نیشانەی هەمزەو نوقتەو حەرەکات هەبووە

وەک بابەتیكی هزریی لە شوینێکی تردا پێوەندی نێوان زمان و دین لە ڕوانگەی 
 .  قورئانەوە سەرنج دەدەین

ئەوەی ئێستا مەبەستمە پێکهاتە تیكستییەکەی قورئانە وەک سورەت و ئایەت و 
 . ەبیڕستەو وشەی عەر

 :  ژمارەی سورەت و ئایەت و وشەکانی قورئان ١.٤

 سورەتن  ٤٤١:  سورەتەکانی قورئان

 : بە پێی کاتی هاتنەخوارەوەیان دابەشکراون بە سەر

 و [  ئەوانەی لە مەککە هاتوونە خوارەوە :  ] سورەتی مەککی 

 هەندێکیش جیاوازییان.. '  ئەوانەی لە مەدینە هاتوونە خوارەوە:  مەدینیی
 : دەربارە هەیە

 بەش ٠٣:  جزووەکان/  بەشەکانی قورئان

 ٤٤١:    کۆی سورەتەکان وەک لە کۆکردنەوەی دواییدا دامەزراون

 ٢٤:   سورەتی مەککەیی

 ٤٣:  سورەتی مەدینەیی

 ئایەتن ٦٤٠٦:  ئایەتەکانی قورئان

 ١١٤٣:   ئایاتی مەککەیی

 ٤٤٤١:    ئایاتی مەدینەیی

 لە مەدینەو مەککە هاتوونە خوارەوە ئایەت لە شوینی تر جگە ٠٤

 ئایەت نازانرێ لە کوێ هاتوونە خوارەوە ٤٤
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بەالم ئەمە وەک کۆی گشتی واتە بە وشە   -وشەیە  ٤٤،١٠١:   وشەکانی قورئان
 . چەند جار دووبارەکراوەکانیشەوە

 : سەرچاوە

http://www.e-quran.com/q-statis.html#bookmark4 

ە گرفت لە خوێندنەوەو نووسینی وشەکانی قورئان دیارە هەمیشە ئیشکال وات
هەبووە لە بە رئەوە نە لە کۆندا نە تا ئێستا هاوڕایی  یەک لە سەر کۆی تەواوی 

 : بۆنموونە...  وشەکانی قورئان نەبووە و نییە

، بە رای ابو حامد  وشەیە ٤٤،١٠١بە پێی رای السيوطي ژمارەی وشەکانی قورئان  
هەروەها جیاوازی زۆر دەربارەی ژمارەی حەرفەکانی .  وشەیە ٤٤،٤٣٣الغزالي 

لە '  ئیعجازی زانستی 'الکحیل کە تایبەتە بە قورئان هەیە و بە پێی ڕای سایتی 
،  هەموو ئەو هەولە زۆرانەی بۆ ژماردنی حەرفەکانی قورئان دراون،   قورئاندا

 : هەڵە بوون

ن وجميعها كانت خاطئة ومع أن المسلمين بذلوا محاوالت كثيرة لعد حروف القرآ
موقع الکحیل لالعجاز : سەرچاوە.. ومنها ما كان بعيدا جدا عن المنطق الرياضي

 العلمی

http://www.kaheel7.com/ar/index.php 

،  گەرچی مسڵمانان هەواڵنی زۆریان داوە بۆ ژماردنی حەرفەکانی قورئان:  واتە
 .  هەموویان هەڵە بوون و هەندێکیان زۆر لە لۆجیکی ماتماتیکی دوور بوون

، هەر سەرچاوەیە ژمارەیەکی جیاواز  یش –دەربارەی ژمارەی وشەکانی قورئان 
 :  بە پێی رایەکی سەردەمیی تر.  دەدات

 وشەن  ٢٤،٤٤٤: ژمارەی وشەکانی قورئان 

 وشەن ٤٤،٦١١:  ژمارەی وشەکانی قورئان بێ دووبارەکردنەوە

 ]،  ئەمە گەر چەندین وشەی لە یەک رەگی وشە وەرگیراو بە وشەی جیا دابنرێن 
 .[  دیارە وەک ماناو ئەرک و شێوە، وشەی جیان

 : ئەگینا وەک رەگی وشە ژمارەی وشەکانی هەموو قورئان تەنیا

 . وشە ٤٣٣٣رەگی  وشەیە واتە زۆر کەمتر لە  ٤٤٦٤

http://www.kaheel7.com/ar/index.php
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 : ژمارەکان بە  کورتی

 
 ٤٤١(            ژمارەی سورەتەکان :  ) ور في القرآن الكريمعدد الس

 ٦٤٠٦(             ژمارەی ئایەتەکان :  )عدد اآليات في القرآن الكريم
 ٢٤٤٤٤:   ( ژمارەی وشەکان )عدد الكلمات في القرآن الكريم؛ 

ێ  ژمارەی وشەکان ب : ) عدد الكلمات بدون تكرار في القرآن الكريم
 ٤٤٦١١:   ( وەدووبارەکردنە

 
 ٤٤٦٤:   ژمارەی رەگی وشەکانی قورئان:  عدد الجذور التي تعود لها كلمات القرآن

، هناك العديد  من هذه الكلمات ً  ، طبعا كلمة 55611، يتشكل من  فالقرآن الكريم
 )كلمتان تعودان للمصدر (  ، هدى إهدنا ) ً  منها يمكن إرجاعه لنفس المصدر مثال

 .. جذر 5565، وعدد الجذور المختلفة في القرآن هو  ( دىه )، والجذر  ( هداية

دیارە هەندێ لەم وشانە زۆریان دەشێ .   وشە پێک دێت ٤٤،٦١١قورئانی کەریم لە 
کە دوو (   ، هدى إهدنا )بۆ یەک رەگ بگەڕیندرێنەوە لە هەمان سەرچاوە وەک 

ی رەگی جیاواز دەگەڕێنەوەو ژمارە(  هدى )، و رەگی  ( هداية )وشەن و بۆ چاوگی 
 . رەگی وشەیە ٤٤٦٤لە قورئاندا 

 .  کۆم . ئەهل ئەلحەدیس:  سەرچاوە

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=198463 

ازیی قورئان کەواتە کاتێ ئێمە وەک کتیبێكی کۆکراوەو وەک تێکست باسی وشەس
[ هەندێ وشەی ئەعجەمیش] رەگی وشەی زمانی عەرەبی و  ٤٤٦٤دەکەین باسی 

وشەی  ٢٣٣٣٣وشەی دووبارەنەکراوەو نزیکەی  ٤٤٦١١دەکەین کە لەم رەگانە 
 .  ، لە ڕستەی زمانی عەرەبیدا وەک ئایەت و سورەت بەکارهێنراون دووبارەکراوە

 . کتێب / تێکستئەمە وەک بوونی ماددیی کۆنکریتی قورئان وەک 

دووبارە کردنەوەی زۆر وشە گرنگی ئایدیایی و دینیی یان مێژوویی لە پرۆسەی 
، هەندێکیش دیارە هەرلە کەسانی جیاوە کە قورئانیان لە بەر  ئیسالمدا دەردەبڕن

بووە، وەرگیراون و لە سورەتی جیاجیادا وەک خۆیان یان بە گۆڕانێکی کەمەوە 
 .   دووبارە کراونەوە

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=198463
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 : م دووبارەکراوانە گرنگی نەهجی قورئان دەردەخەنبۆنموونە ئە

 .جار هاتووە(  8662 )لە قورئان دا ( الله ) لەفزی 

 جار هاتووە ٤٣٤،  بەاڵم لەفزی دین  جار هاتووە ٢٤٤لەفزی ئیمان 

بە مانای (  علم)، بەالم وشەی  جار هاتووە ١٤وشەی صالت و وەرگیراوەکانی  
نی بە مانای زانا و زانین و ئاگاداریکردن و جار هاتووە، و وەرگیراوەکا ٦١زانست 

 .جار هاتووە ٤٣٣فێربوون وئاگاداربوون زیاتر لە 

 :وەک
ْ عْ ال ْ • ْ عْ يْ ا،ْلْ ه ْمْ ل ْ،ْعْ هْ مْ ل ْ،ْعْ ل  ْ عْ ن ْ،ْلْ ل  ْ مْ لْ ،ْع ْل  ْ وا،ْاع ْمْ ل ْاعْ وا،ْوْ مْ لْ ،ع ْْت  ْ مْ ل ْ،ْع ْل  ْ عْ ت ْ،ْ ْت ْمْ لْ ،ْع ْهْ ت ْمْ لْ ،ْع ْت  ْ،ْل 

ْا،ْف ْن ْمْ لْ ع ْ ْنْ وهْ مْ تْ مْ لْ ،ْع ْنْ مْ ل ْعْ ت ْل ْ،ْوْ ونْ مْ ل ْعْ يْ س  

ْ 

ْ ع ْ  • ْ مْ ل ْ،ْع ْونْ مْ ل ْعْ ي ْ،ْف ْونْ مْ ل ْعْ تْ ي ْا،ْف ْن ْتْ مْ ل ْ،ْع ْل  ْ مْ ل ْ،ْع ْنْ ون  ْمْ ل ْ عْ ،ْت ْكْ مْ ل ْ،ْع ْهْ مْ ل ْ،ْع ْك  ْ مْ ل ْ ،ْع ْكْ تْ مْ ل ْ،ْع ْك  ْ،ت 

ْمْ ل ْع ْْ ْْاهْ ن ْمْ ل ْع ْ،ْوْ ن 

 

ْْيْ لْ عْ ال ْْ•
بەاڵم وشەی  عقل وەک ناوی ئەبستراکت  ...جار هاتووە ١١قلون یع/ وشەی تعقلون 

 نەهاتووە
 .  جار هاتووە  ٤٤تتفکرون  /یتفکرون/ وشەی فكر

ئەمە تەنیا وەک بیرێک دەربارەی گرنگیی هەندێ لە وشە دووبارەکراوەکانی 
لە قورئاندا دەدوێم بە تایبەتی (  علم وعەقل )قورئان، دوایی بە درێژی لە بابەتی 

دوو  بیرە گرنگییەکی یەکجار جەوهەریی و گەورەیان بۆ دیاریکردنی  کە ئەم
میتۆدێک بۆ دیراسەکردنی قورئان خۆی و هەروەها مەنهەجێک بۆ تێگەیشتنی ژیان 

 .و جیهان و گەردوون بە پێی بنەما قورئانییەکان هەیە

 
 رۆژگاریی /  قورئان وەک تێکستێکی زەمەنیی ١.٠

یەک جار و بە یەک سرۆش و وەحی  نەهاتۆتە  ئەو چەند هەزار وشەی قورئانە بە
بەلکو موفەسسسیران و تۆمارنووسانی عەرەب و ئیسالم لە سەر ئەوە .. خوارەوە

 .  ساڵدا تەواو بووە ٤٠کۆکن کە هاتنەخواوەوەی ئەو ئایەتانەی قورئان  لە ماوەی 
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کە هێشتا جیاوازی هەیە چ ئایەتێک ] دوای یەکەم ئایەت لە ئەشکەوتی حەرا  -٤
تا سێ ساڵ دوای راگەیاندنی پەیامەکەی محەممەد  هیچ [  یەکەم ئایەت بووە

 .ئایەتێک نەهاتۆتە خوارەوە

، دەوترێ کە هاتنەخوارەوەی یەکەمی قورئان لە شەوی قەدردا لە  دوای ئەوە -٤
 .ی رەمەزان لە ساڵی دەیەمی پێش هیجرەت لە مەککە روویداوە ٤٠شەوی 

ی پێش  ٤٣سالی تری خایاندووە لە سالی  ٤٣ئان دوای ئەوە هاتنەخوارەوەی قور -٠
 . دوای هیجرەت ٤٤کۆچ ەوە تا ساڵی  / هیجرەت

هەموو ئایەتێک هۆکاری هاتنەخوارەوەی هەیە بە جۆرێك کە هۆکانی  -١
بۆتە زانستێکی جەوهەریی و جیانەکراوەی [  اسباب نزول القران ]هاتنەخوارەوە 

گرنگەکانی پەیدابوونی زانستی  تەفسیری قورئان و یەکێک بووە لە هۆکارە هەرە
 .  واتە هۆکارەکە زۆر جار روونکەرەوەی ئایەتەکەیە..  تەفسیریش

، بەم پێیە لە زانستی  مادام هۆ پێش ئەنجام دێ و هۆکارەکان مێژوویی و دنیایین
، ئاشکرایە کە زۆربەی ئایەتەکان بۆ رێنمایی و  هۆکانی هاتنە خوارەوەدا

واتە زۆربەی .  ەتی دنیایی هاتوونە خوارەوەروونکردنەوە  جەدەل و کیشەو باب
- ، لە جیاتی ئەوەی پەیامێكی پێش قورئان وەک ئێستا لە دووتوێی کتێبدا هەیە

لەگەڵ پرۆسەی بالوکردنەوەی :  رووداویی یە -، پەیامیكی پاش رووداویی بێت
دینەکە لە الیەن محەممەدەوە دەردەکەوێت و بیرو کێشەکانی پەیامەکە لە قۆناغی 

 . یەوە  بۆ قۆناغی مەدینەیی پێشدەکەوێت و پەڕە دەستێنێت مەککەیی

گەرانەوە بۆ سەرچاوە کۆنەکان دەربارەی هۆکارەکانی هاتنەخوارەوەی زۆر ئایەت  
زۆر زانیاری پێویست و ماناو و تەفسیری  راست  دەربارەی ئایەتەکان رون 

.  ی  الواحدي یە أسباب النزولیەکێک لەکتێبە هەرە گرنگەکان کتێبی .  دەکاتەوە
،  موفەسسیری  ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي

، کە الذهبي بە ئیمامی زاناکانی تەفسیری و زانایەکی ئەدەب و زمانە –قورئان 
کتێبەدا لەم. لە نیسابور وەفاتی کردووە کۆچییی  ١٦٢قورئانی داناوە، لە سالی 

و :  روونی دەکاتەوە کە زۆر لە ئایاتی قورئان هۆکاری هاتنەخوارەوەیان هەبووە
 رووداو موناسەبەت باس دەکات کە بە هۆی ئەوانەوە ئایاتی قورئان ١٤٣زیاتر لە 

بە بێ زانین . هاتوونە خوارەوەو لە زمانی سەحابەکانەوە رووداوەکان دەگێڕێتەوە
، تەفسیرێکی بابەتیی دروستی قورئان  و ئاگاداری ئەو رووداوو موناسەباتانە

 . زەحمەت دەبوو

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84/c687&p4
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 : دەقی تەواوی ئەم سەرچاوە مێژوویی یە گرنگە لەم سایتەدا هەیە]  

eman.com/-http://www.alلنزولا اسباب  

رۆژگاریی و مێژوویی زۆر لە [  کۆنتێکستی ]ئەم راستییانە ڕەوش  و کۆئاخنی 
ئایەت و لەمەوە حوکم و بیرەکانی قورئان روون دەکەنەوە و گەر بۆچوونی عەقاڵنی 

، دەکرێ  و زانستی دروست هەر بە پێی بنەماکانی قورئان خۆی ڕەچاو بکرێت
مە کاتیی و تایبەتییەکان لە حوکمە گشتیی و بنەمایی یەکان  جیا بکرێنەوەلە حوک

الیەکی تریشەوە هۆکارەکانی هاتنەخوارەوە، دەرفەتێکی باش دەخولقێنن کە 
پەرەسەندنی ئاخاوتنی قورئانیی  وەک دین و سیاسەت قۆناغ بە قۆناغ لە ماوەی 

 .  بۆ بکرێتسالی تەمەنی محەممەد دا بە وردی بەدواداچوونی  ٤٠

 قورئان وەک تێکستێکی پەیامیی ئاسمانیی ١.١  

مێژوویی بوون و دنیایی بوونی قورئان ئیشکالێک لە گەڵ ئاسمانیبوون و  - ٤ 
قورئان خۆی ئاماژە بۆ سێ کێشە لە سەر .  کاریی قورئان دروست دەکات -وەحی

 :   ئەمە دەکات

ی یە بۆ بە یەک جار کە مەسیحیی و یەهودییەکان دەیان وت گەر قورئان وەح - ٤
ناێتە خوارەوە، وەاڵمی قورئان ئەوەیە کە بۆ خاتری محەممەد و بەهیزکردنی دڵ و 

ساڵدا کەم کەم و ناو بە ناو هاتۆتە  ٤٣باوەری ئەو بەرامبەر موشریکان لە ماوەی 
 : خوارەوە

ْ ْالْ ق ْوْ  (ْالفرقان٢٣ْ) ْ ْآ نْ رْ قْ ال ْْهْ يْ ل ْع ْْلْ ز  ُْْ ْل ْوْ واْل ْرْ ف ْك ْْينْ اّل  ْةج  ْ ذْ ك ْْةْةدْ احْ وْ ْل  ْت ْرْ ت ْْْاهْ ن ْل ْت ْرْ وْ ْكْ ادْ ؤْ ف ْْهْ ب ْْت ْب  ْث ْن ْل ْْل  ْيلة

ْ

 : مانەکەی ]

  
كالتوراة واإلنجيل ( نزل عليه القرآن جملة واحدة )هال ( وقال الذين كفروا لوال )

ورتلناه  )نقوي قلبك (  لنثبت به فؤادك )متفرقا ( كذلك)والزبور قال تعالى نزلناه 
 ..[[شيئا فشيئا بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه أتينا به(  ترتيال

http://www.al-eman.com/اسباب
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وەک تەورات  ]ەریەکەوە ئەوانەی کوفریان کرد وتیان بۆچی قورئانی بەس : ]] واتە
دەینیڕین تا [  کەم کەم ]بۆ نایەتە خوارەوە، ئێمە بەم جۆرە [  و ئینجیل و زەبوور

 .[[ دلێ تۆی پێ قایم بکەین و بۆ وتنەوەو فێربوون و  لەبەرکردن ئاسانی بکەین

 :  بۆ تەفسیری زیاتری ئەم ئایەتە بڕوانە ] 

awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=25&aya_number=32-http://al 

 : لە ئایەتێكی تردا هاتووە

 (506:اإلسراء){  وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنـزيال }

انەتە ناردووم[  ئایەت بە ئایەت ]قورئانێکە جیامان کردۆتەوەو لە کاتی جیاجیادا 
 . خوارەوە تا  وردە وردە بیخوێنیەوە بۆ خەلك و ئاوا دامانبەزاندووە بە مەبەست

 : بۆ تەفسیرە جیاکانی ئەم ئایەتە بڕوانە ] 

 
newlibrary/display_book.php?idfrom=2202&idthttp://library.islamweb.net/

o=2202&bk_no=48&ID=1633 

'   ئەهلی کیتاب 'ئەوەیە کە .  کیشەی دووەم کە قورئان ئاماژەی پێدەکات - ٤
 .  ، تا باوەڕ بێنین وتوویانە با بە چاوی خۆمان بیبین کە لە ئاسمان دێتە خوارەوە

دەکات کە داواکاری ئاوا ئەمە جوولەکەکان وتوویانەو قورئان سەرزەنشتیان 
زاڵمانە دەکەن و چیرۆکی موسایان دێنێتەوە بیر کە چۆن داوای گەورەتر لەمەیان 
لە موسا کردووە کە  باوەڕ بە پەیامەکەی ناکەن تا بە چاوی خۆیان خودا نەبینن و 

 :  خودا لە بەر ئەو داواکارییە زاڵمانە بە هەورەتریشقە سووتاندوونی

أكبر من ذلك "  نزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسىيسئلك أهل الكتاب أن ت
 .. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

 تفسير الميسر
،ْانْةيْ حىتُْرىْهللاْعْ  ،ْايْموىسْلنْنصدقكْيفْآ نْالالكمْاّليْنسمعهْمنكْهوْالكمْهللا:ْْواذكرواْا ذْقلت

ْآ تكْعىلْهللاْتعارْ كْبسببْذنوبك،ْوجْ تْ ل ْت ْ،ْفق ْْفزنلتْنرْمنْالسامءْرآ يمتوهاْبأ عينك

http://al-awail.com/quran/tafseer.php?sura_id=25&aya_number=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2202&idto=2202&bk_no=48&ID=1633
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2202&idto=2202&bk_no=48&ID=1633
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،  ئەهلی کیتاب داوات لێدەکەن کە کتێبێکیان لە ئاسمان بۆ بێنیە خوارەوە:  واتە
بە روونی دەموچاوی :  بەالم داوای لەوە گەورەتریان لە موسا کرد و پێیان وت

 .خوامان نیشان بدەو خودا لە بەر ئەو زوڵمە سووتاندنی

 . ەری نۆ ئەم ئایەتەب تەفسیری طە:  بروانە

http://www.islamweb.net/quran/display_book.php?idfrom=1429&idto=14
29&bk_no=50&ID=1436 

تویانە باوەڕت پێ هەروەها عەرەبەکانیش داوایان لە محەممەد کردووە و - ٤
ناهێنین تا خودا وەحییەک و موعجیزەیەکی ی ئاسمانیی بۆ ئێمە نەنێرێت وەک 

 :ئەوەی بۆ پێغەمبەرانی پێشووی ناردووە

ْوْ 
 
ْىحْ ْنْ مْ ؤْ ن ْْنْ واْل ْال ْق ْْةْ آ ي ْْمْ ت  ْاءْ اْجْ ذْ ا ْىؤْ ن ْْىت  ْ اْآ ْمْ ْلْ ث ْمْ ْت  ْ ْلْ سْ رْ ْوت  ْ ْْۘ ْاّلل  ْ ع ْآ ْْاّلل  ْ ْثْ يْ حْ ْل  ْْْۘ ْهْ ت ْال ْسْ رْ ْلْ عْ ي  ْيبْ صْ يْ س  
 ْ ْ ْدْ نْ عْ ْارْ غ ْواْصْ م ْرْ جْ آ ْْينْ اّل   ونْ رْ كْ مْ واْي ْن ْاْكْ مْ ب ْْيدْ دْ شْ ْابْ ذْ ع ْوْ ْاّلل 

ئەهلی مەککە کە ئایەتێکیان بۆ دەهات دەربارەی راستیی ودروستیی :  واتە
دەیان وت باوەڕ ناهێنین هەتا :  پەیامەکەی پێغەمبەر دروودی خودای لە سەر بێت

 .....  یامی وەک پێغمەمبەرەکانی خودا بۆ ئێمە نەیاپە

، عەرەبەکان داوایان لە پێغەمبەر  بە پێی تەفسیری ابن جریرو زۆر تەفسیری تر
دەکرد کە موعجیزەی وەک شەقکردنی دەریا و زیندووکردنەوەی مردوو کە خودا بۆ 

 . ، نیشانی ئەوان بدات موساو عیسای کردبوو

ن پێغەمبەرەکانەوە دەنارد خەلكی دەیانوت دەیان وت کە خودا پەیامی لە الیە - ١
ئەگەر پەیامی خودایە بۆ فریشتەو مەالیکەت راینەگەیەنێت بۆ بەشەرێکی وەک 

 : ئێمە پەیامی خودا رابگەیەنێت

ْ ذْ  ْ ب ْآ ْْواال ْق ْف ْْات ْن ْي  ْب ْل ْب ْْمْ ه ْل ْسْ رْ ْمْ يْ ت ْأ ْت ْْت ْن ْكْ ْهْ ن ْأ ْب ْْل  ْ ْش  ْوْ ْْۘ ْاوْ ل ْوْ ت ْوْ ْوارْ ف ْكْ اف ْن ْون ْدْ ي  ْغْ ت ْاس   ْ ْن  ْ وْ ْْاّلل  ْيغ ْْاّلل  ْ ْن  ٦﴿ْيدْ ح 

﴾ْ

چۆن ئەوانە بەشەر :  پێغەمبەرەکایان راستیی ئاشکرایان بۆدێنان بەاڵم دەیانوت
خوداش فرامۆشی ..  ؟ ، کوفریان دەکردو پشتیان تێدەکردن بن و ئێمە هیدایەت بدەن

 . کردن ئەو دەوڵەتدارو و ستایشدارە

موو هەلێکدا خۆی وەک تێکستێک کە تەنزیل بووە واتە لە الیەن قورئان لە هە - ٤
خوداوە نێردراوەتە خوارەوە وەسف دەکات بی گوێدانە هەلومەرج و هۆکاری تەنزیل 

http://www.islamweb.net/quran/display_book.php?idfrom=1429&idto=1429&bk_no=50&ID=1436
http://www.islamweb.net/quran/display_book.php?idfrom=1429&idto=1429&bk_no=50&ID=1436
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مەبەست لە تەنزیلبوونەکەش گەیاندنی پەیامی خودایە لە الیەن .   بوونەکە
 .مرۆڤێکەوە کە خوداوەند وەک پێغەمبەر هەڵی بژاردووە

یەنەی قورئان دامێنیکی تری گرنگی تر بە قورئان دەدات کە ئاخاوتنی ئەم ال - ٠
واتە لە قورئاندا پێغەمبەرایەتی تایبەتی نییە بە محەممەد :  پێغەمبەرایەتییە

بەلکو دیاردەو پرۆسەیەکی یەزدانیی مێژوویی یە کە بە نوح دەست پیدەکات و بە 
 .محەممەد کۆتایی دێت

،  تەورات:  نی پێش قورئان دێنێت کە بریتین لەئاسما ێبیناوی سێ کت: قورئان 
تر هەبوون کە بە کتێبە  ێبیهەروەها پیش ئەوانیش کت.  ، ئینجیل زەبوور

زەردەشت دەگرێتەوە کە / یەکەمەکان ناویان ەدبات کە ئەمە کتێبەکانی ئیبراهیم 
 ..یەکەمین پەیامی ئاسمانیی بوون

 

ْ أ ْت ْْمْ ل ْوْ آ ْ ْْامْ ْةْ ن ْي  ْب ْْمْ ت  ْحْ الصْ ْيف  ْ ْف  ْىال      ﴾١٢٢طه١ْْْْول 

 کتێبە یەکەمەکاندا بۆ نەهێنان؟ئایا بەڵگەی ئاشکرامان لە : واتە

ْ  ﴾١١األعلى     
 
ْحْ الصْ ْيفْ ل ْْاذْ ه  ْ ْنْ ا ْ ْف  ْىال    ﴿ْول 

 . ئەمە هەمووی لە کتێبە یەکەمەکاندا هەیە:  واتە

  : کە بریتین لە پێغەمبەرن ٤١ هێناونکە قورئان ناوی  ئەو پێغەمبەرانەش
* إسحاق * إسماعيل * شعيب * لوط  *إبراهيم  *صالح * هود  *  نوح  * إدريس * آدم 

* اليسع * إلياس  *هارون * موسى * يونس * ذ ي الكفل * أيوب  *يوسف  *يعقوب 
 * عيسى * يحيي * زكريا * سليمان * ود دا

، لە جەدەلیدا لە گەڵ یەهودو مەسیحییەکان قورئان هەوڵ دەدات  راستیی 
شەرعییەتی پەیامی محەممەد وەک بەردەوامیی و  بەشێکی جیانەبۆوەی پەیامە 

بۆیە وەک گیرانەوە قورئان وتاری یان ئاخاوتنی .   ئاسمانییەکان بەرجەستە بکات
یەو پڕە لە ناوو چیرۆکی پێغمەبەرەکان وەک ئادەم و نوح و پێغەمبەرایەتی

 هتد... ئیبراهیم و موساو عیساو ئیسرائیل 

 

 . جار هاتووە ١٠ناوی نوح 

 جار هاتووە ١٠ناوی ئیسرائیل 

http://www.almaany.com/quran-b/20/133/
http://www.almaany.com/quran-b/87/18/
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 . جار هاتووە ١٠ناوی مریەم 

 جار هاتووە ٤٤ناوی یوسف 

 . جار هاتووە ٤٦ناوی یەعقوب 

 جار هاتووە ٤١ناوی عیسا    

 
 .جار هاتووە ٤٠٦جار باس کراوەو ناوی موسا   ٤٣ی موسا چیرۆک

، قورئان کتێبە دینییە ئاسمانییەکانی پێش قورئان  لەم الیەنەی ئاخاوتندا - ١
وەک سەرچاوەی سەرەکی خۆی دەستنیشان دەکاو قورئان بە دووبارەکردنەوەو 

وونی ئەم الیەنەش بۆتە هۆی دروستب.   بیرهێنانەوەو درێژەپێدەری ئەوان دادەنێت
ئەو باوەڕەی کە محەممەد لە الیەن کەسانی زانای جوولەکە یان مەسیحییەوە فێر 

، قورئان ئاماژە بۆ ئەمە دەکات و جەخت  دەکرێت و ئایەتەکان لەوان وەردەگرێت
 : لە سەر عارەبیبوونیی قورئان وەک رەتدانەوەیەک بۆ ئەو تۆمەتان  دەکات

ْ عْ ن ْْدْ ق ْل ْوْ  ْْونْ ول ْقْ ي ْْمْ آ ن  ْْل 
 
ْ ب ْْهْ مْ ل  ْعْ امْي ْن ْا ْ ْانْ سْ ل ْْش  ْْونْ دْ حْ ل ْيْي ْاّل 

 
ْ آ ْْهْ ي ْل ْا ْيرْ عْ ْانْ سْ اْلْ ذْ هْ وْ ْيْيمْ ع   :  النحل }" يْ ب ْمْ ْب 

5.8} 

واتە  ]ئەو [ بەشەرە ]ئێمە دەزانین کە ئەوان دەڵێن ئەوە مرۆڤێکە  : ]] ماناکەی
ەمییە ، ئەعج ، بەالم زمانی ئەو کەسەی ئاماژەی پێ دەکەن فێر دەکات[ محەممەد

 .[[ ئەو قورئانەی محەممەد عارەبییەکی ئاشکرایە

ئەمە یەکێکە لەو ئایەتانەی زوو هاتۆتە خوارەوەو بە بێ زانینی هۆکارو 
بەالم تەفسیرەکان رووداوەکە .موناسەبەتی هاتنەخوارەوەی ماناکەی روون نابێتەوە

لە هەموو  تەفسیرەکان لە سەر ئەوە ڕیکن کە محەممەد .  بە روونی دەگێرنەوە
هاورایی لە سەر ناوەکەی  ]مەککە هاتوچۆی زۆری کەسێکی زانای نەصرانی کردووە 

عەرەبەکان تۆمەتباریان کردووە کە ئەو  [   نییەو جەند ناویكی جیا بردراوە
، ئەم ئایەتە بۆ ئەو موناسەبەتە هاتۆتە  نەصرانییە ئایەتەکانی فێر دەکات

ی قورئان بە عارەبییەکی خوارەوە کە ئەو کەسە زمانەکەی ئەعچەمییەو ئایات
فەصیح دابەزیون و کەسیكی ئەعجەمی ناتوانی ئەم زمانە عەرەبییە رەوانە 

 ؛  بۆ زانینی موناسەبەتی ئەم ئایەتە بڕوانە.   بزانێت
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ibrary.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=980&idto=980
&bk_no=49&ID=998  

یان ئاسمانیی قورئان لە ئاخاوتنی دینیی  ئەوەی جیاوازی ئاخاوتنی دینیی - ١
مەسیحیی و یەهوودیی بە تایبەتی جیادەکاتەوە  دوو شتە کە قورئان جەختیان لە 

 ١:  سەر دەکات

ئەم قورئانە بە تایبەتی  بۆ محەممەد وەک پەیامی پێغەمبەرایەتی هاتووە تا لە 
ی راستیی خودا رێگەیەوە خەلک لە تاریکیی نەزانینەوە بەرەو رووناکیی و رێگە

 : بەرێت

ْْاهْ ن ْل ُْزْ آ ْْابْ ت ْرْكْ ال ْ"ْ
 
ْالن ْْجْ ر ْخْ ت ْل ْْكْ ي ْل ْا ْْات ْمْ ل ْالظْ ْنْ مْ ْاس 

 
ْا ْْورْ ْالن ْل 

 
ْ رْ ْنْ ذْ ب  ْْمْ ب  

 
ْا ْ ل   ِ ْْ سورة  "ْيدْ مْ حْ ال ْْيزْ ز ْعْ ال ْْاط 

 ابراهيم

کتێبێکە بۆ تۆمان ناردۆتە خوارەوە تا خەلک لە تاریکاییەکانەوە بۆ رووناکی 
 .چوێنی و بە ئیزنی خودا بۆ رێگای ئازیزو سوپاسگوزاردەرب

ئەم کتێبە بۆ عەرەب بە زمانی خۆیان هاتووە بۆ ئەوەی عاقڵیان بکات و   - ٢
بیانوویان نەبیت کە زمانیكی بێگانەیەو تێی ناگەن جگە لەوەی کە قورئان وەک 

بە  یاسایەکی ئاسمانی جەخت لەوە دەکات کە هەر نەتەوەیەک خودا پێغەمبەری
 :زمانی خۆی بۆ دەنێرێت

نْ   "  { 8 : يوسف } "ْونْ ل ْقْ عْ ْت ْك ْل ْعْ اْل ْي ْب ْرْ ْعْ آ نْةرْ ق ْْناهْ ل ْزْ ْآ ُ ْا 

 .ئێمە وەک قورئانێکی بە عارەبییمان ناردۆتە خوارەوە بەشکم پێی عاقل بن:  واتە
 
ْ ذْ ك ْوْ  " ةْحْ ْناهْ ل ْزْ ُ ْآ ْْل   {75: الرعد }"  اي ْربْ اْعْ ك 

 
 

 . بی ناردوومانەتە خوارەوەئێمە وەک حوکمێکی عەرە:  واتە

ْ ذْ ك ْوْ   " ْ اْوْ ي ْربْ ْعْ رآ نْةق ْْناهْ زل ْآ ُ ْْل  ْ ْوْ آ ْْونْ قْ ت ْي ْْمْ ه ْل ْعْ ل ْْيدْ عْ وْ ال ْْنْ مْ ْيهْ ناْفْ ف ِْ   {557: طه }"  ارْةكْ ذْ ْمْ ه ْل ْْث ْدْ ي 

ئێمە قورئانێکی بە عارەبییمان ناردووەو هەڕەشەو ئینزارمان تێبا باس کردووە 
 .بچنە سەر زیکری خودابەشکم خوا بپەرستن و 



 
13 

 

 
 
ن ْوْ   " ْرْ ْيلْ زنْ ت ْل ْْهْ ا  ْع ْ}{ْْيْ مْ الْ ْوحْ الرْ ْهْ ب ْْلْ زْ ُ ْ}{ْْيْ مْ ال ْالعْ ْب   ْيْ ب ْمْ ْب  ْ رْ نْعْ اْ سْ ل ْبْ }{ْْرينْ ذْ نْ مْ ال ْْنْ مْ ْونْ كْ ت ْل ْْكْ بْ ل ْْق ْىل 

 {561-568: الشعراء} "

[ برائیلجو ]ئەمە هاتووەخوارەوەیەکی خودای هەر دوو دنیایە کە رۆحی ئەمین 
و بە زمانێکی عەرەبی [ عەرەب ]هێناویەتە ناو دڵی تۆوە تا ببیتە ئینزارکەری 

 . روون و ئاشکرا یە

 
ْ ْدْ ق ْل ْوْ ْ " ْلن ْناْلْ ب ْض  ْْاس  ت ْي ْْمْ ه ل ْعْ ل ْْلْ ث ْمْ ْك  ْ ْنْ مْ ْآ نْ رْ ذاْالقْ ْهْ يف 

ْ اْغ ْي ْب ْرْ ْعْ آ نْةرْ ق ْ}{ْْونْ رْ ك ْذْ   } "ْونْ قْ ت ْمْي ْه ل ْعْ ل ْْج ْوْ يْعْ ذْ ْي 
 { 82 -85 : الزمر

.. ئێمە لەم قورئانەدا نممونەمان بۆ هەموو شتێ هێناوەتەوە تا لە بیریان بێت
 .قورئانێکی عەرەبییە خواروخێچی تێدا نییە بۆ ئەوەی ببنە خواپەرست

ْ الرْ ْنْ مْ ْيلْ زن  ْت ْ}{ْمْحْ ْ " ْ ف ْْتابْ كْ }{ْْيْ حْ الرْ ْنْ ح   { 7 -5 :فصلتْْ}"ْْونْ مْ ل ْعْ ي ْْمْ وْ ق ْاْلْ ي ْب ْرْ عْ آ نْةرْ ق ْْهْ ت ْآ ايْ ْلت ْص 

، کتێبێکە ئایاتەکانی وەک  ئەمە لە رەحمانی رەحیمەوە هاتۆتە خوارەوە
 . قورئانێکی عەرەبیی داڕێژراون بۆ قەومێک کە دەزانن

 
ْك ْوْ ْ " ل ْحيْ ْآ وْ ذل   { 5: الشورى  } ..اْه ل ْوْ حْ ْنْ مْ ىْوْ رْ القْ ْمْ آ ْْرْ ذْ نْ تْ اْلْ ي ْب ْرْ آ نْعْ رْ ق ْْكْ يْ ناْا 

و (  م القری٤وەحی قورئانیکی عەرەبییمان بۆ تۆ نارد تا ئینزاری خەلکی  ئێمە بە
 . دەوروبەری بکەیت

ْكْ والْ }{ْمْحْ   " نْ }{ْْبيْ ال ْْتاب   { 7 -5: الزخرف }{ } ونْ ل ْقْ عْ ْت ْك ْل ْعْ اْل ْي ْربْ ْعْ آ نْةرْ ق ْْناهْ ْجعل ْا 

یی بۆ ، کردوومانە بە قورئانێکی عەرەب ئەمە کتیىیكی روون و ئاشکرایە..  حەم
 .قەومێک پێی عاقڵ دەبن

 
ْ ب ْق ْْنْ مْ وْ  " ْمْ ْتاب ْكْ ْل  مْ وىس  ْ رْ اْوْ امْةْا  ْْرْ ذْ نْ يْ اْلْ ي ْب ْرْ ْعْ سانْةل ْْق ْد ْ ص ْمْ ْتابْ ذاْكْ هْ وْ ْةْةح  ْ ب ْواْوْ مْ ل ْظْ ْينْ اّل  ْحْ مْ ل ْىْل ْش   يْ ن ْس  
 { 58  : األحقاف }" 
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 قورئان ]ئەم کتێبەش [  ناردوومانە ]پێش ئەو کتێىی موسا وەک ئیمام و ڕەحمەت 
بۆ ئەوەی [  ناردوومانە] بە زمانی عەرەبی [   کتێبی موسایە ]سەلمێنەری [ 

 .. ئینزاری زاڵمان بکات و موژدە بە چاکەکاران بدات

ْ آ ْْآ نْةرْ ق ْْاهْ ن ْل ْعْ جْ ْوْ ل ْوْ "ْ  ْ ْف ْل ْوْ واْل ْال ْق ْل ْْاةْي ْمْ ع  ْ ءآ ْْهْ ت ْآ ايْ ْت ْل ْص  ْيرْ عْ وْ ْيْيمْ ع   44"  ب 
چۆن :  دەیان وت[ غەیرە عەرەبی ]انیكی ئەعجەمی گەر بمانکردایە بە قورئ

 ؟ ئایاتەکانی بە زمانی ئەعجەمی بێ و بۆ خەڵکی عەرەب بیت

 : سەرچاوە

ag=1&bk_no=4http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?fl
9&ID=1671 
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