
 

 
 

 
 

 تاريخ تطور ترجمة معاني القرآن الكريم 
 إلى اللغة الكردية

 
 
 
 
 

 حمسن بن حممد صابر جوامري

 



 1 

 
 المقدمة

 
شرف املرسلني حممد وعلى أاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

 أمجعني.آله وصحبه 
وحضارهتا ونتاجهاا   شام محااح   األمةن تطور ثقافة إكما هو معلوم ف

والعلميااة واأليبيااة ماارتبض بالويااي السياساا  القااالى واملهاايمن علااى  ة الفكريااةاحليااا
جماات  احليااة امللتلفاة  تحاتع ، فبقدر استقرار الواقي السياسا  األمةواقي تلك 

ن حالااااة ماااان الكباااا  إوتقاااارر حالااااة ماااان ات يهااااار والرقاااا  والتقاااادم، وبعكسااااه فاااا
 ،نفسااه ىويااحكم  علاايحغلااا الفكاار فاملوقاا ، علااى  تساايطركااو واتاسااار آوالت

 وت يصو القلى إىل مبتغاه. األصالة وبالتايل ت يسمو إىل
ملياااون نساامةج للت  لاااة 03وشااعبها   أريااهاكريسااتان محاا  أن تعريااا  و 

والطمأنيحاااة  األمااانمل جتاااد حالاااة مااان  ،جم9191بعاااد معاهااادة ساااايك  بيكاااو  
ئ واجلااااي ماان العلمااامل واملفكاارين واملصاالحني إىل اتنصااراف ا اااي بأبحالهاااتاادفي 

اهلل تعاااىل ويفيااد ال اااع    حتصاايلهى مدمااة يياااحهى  ااا يريااو لتوظياا  علمهااى 
هااا لبكثاارة علما رخييااا  اوحااده هاا ا   وقاا  رياا   كريسااتان ت .الكااريا املساالى
ومحهاااا  ،وجاااه العلاااىأالدراساااة والتااادري  والكتاباااة    تلااا   ىالااا ين انكباااوا علااا

مان املحاا ا االساالمية  كثاريا  قد تفوق   خصيصةن لكريستان أ وتسيماالتفسري، 
لمااا  ااد املاارمل قريااة باادون مساا د، فق ،أت وهاا  كثاارة املاادارا واجلوامااي األخاار ،

أهو قرية أن ختلو مان  ى ا مكان املس د ،ومن العار عل وإذا بحي  قرية خطض
 ،ن يفساااار العااااامل بالاااادين القاااارآنأاملساااا د.ومن التقاليااااد السااااالدة   كريسااااتان 
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 باللغة الكريية . ومجيي علوم ال ريعة
، حاادث  بعااد مااا جتاا أ  األكااراين الطامااة الكاال  الاا  قصاام  ظهاار إ

بعااااد معاهاااادة  ساااايفر  أا  الع ااااريحا  ماااان القاااارن املاياااا  ،  باليهااااى عمليااااا  
  تأساااي  يولاااتهى، ومااان   و حاولاااة مااان  األكااارايحباااا  أقااار الااا   جم9193

ج م9190دة لااو ان  تلااك املعاهاادة وحلاا  حملهااا معاهاا ألغياا الدولااة الكماليااة 
 إت، ومل تكاان االيارةاملتعلقااة باللغااة وامل اااركة    األمااورباابع   إتالاا  مل تقاار 

كااو مهاااهر امصوصااية   حياام محعاا  رامااا   ورق، وخباصااة    تركيااا، ىعلاا حاالا  
كااو   ، إذ عااد  ماان لباااا ولغااة ، نااهيكى عاان الكتابااة والتااألي  لألكاارايالقومياة 
تفتياا  تركيااا.  إىليعااوة إىل العحصاارية وياعيااة  -روبااحا الدسااتو -  األمااورهاا ه 
لغااا  التفكاااري وجااا  القلاااى فيماااا خياااا التحريااار والكتاباااة باللغاااة الكريياااة أوهبااا ا 

 اجلبو !ج. أتراكومحها تفسري القرآن العهيى، ومس  ال ع  الكريا با  
كاومى ماان   :، وثانياا  أكارايا  كاومى   :و  إياران حاورب األكاراي با نبني، أوت

كرييااااة رخيصااااة مل   بإصاااادارا  إتسااااحة، ومل يساااامك  ااااوا  حكااااى ال اااااه أهااااو ال
وامرافاااا  الااا  ت رااا  واقاااي احليااااة العملياااة  األساااا رييت ااااو  حمتواهاااا حااادوي 

 .يربا  من احملا التعرض لتفسري القرآن فقد كان  أما. ب  مل
الكت  االسالمية.  نحبيم رفي احلهر ع األمربعد الثورة االيرانية اختل  

وعادم وجاوي مسسساة رمسياة كريياة تادعى  ،بسب  انعادام الادعى احلكاوم  ولكن
، ااساار عاادي أهليااةوعاادم السااماي بقيااام مسسسااا  ن اار  ،الكرييااة االصاادارا 

ت مسسساااة  سااارو ج الااا  إالكتااا  الصاااايرة باللغاااة الكريياااة   البداياااة، اللهاااى 
علااا   قامااا  بإصااادار عااادي مااان الكتااا  الكريياااة املدمجاااة مااان الفارساااية للااادكتور

  املاادة -كاا لك مسسسااة الاابال   خاارين، وهاا ا كااان   بدايااة الثااورة،آشااريع  و 



 3 

اااترمجاااا  باللغاااة الكريياااة ل   -وت تااا ا - أصااادر  -األخااارية اب شااايعة . وقاااد ت  اك 
تفساري  –باساى  تاه فساريا كاولب ير  أصدر ال يخ حمموي حاج  أمحدا تفسريا  

 ساا مان تبليغاا  إساالم ج  االساالم  االعاالمقام  مسسسة  خريا  أامللتارج. و 
 أخااريا  وصاادر   ،صاااحل  إبااراهيىبطبااي ترمجااة معاااآ القاارآن الكاارد لل اايخ حممااد 

 ترمجة معاآ القرآن لألستاذ ه ار املوكرياآ.
ج باااني احلكوماااة العراقياااة م9193بعاااد اتفاقياااة آذار   و  العاااراق، حتديااادا  

تك مسسساا  كريياة ثقافياة ياية الكريية ب عامة املاال مصاطفى الباار اآ،   فاقوال
ويار ن ااار حكومياااة وإصااادار عااادي مااان الكتااا  واجلرالاااد والح ااارا  ... ويبااا  
احليوية   اجلسد الثقا  واللغوا الكريا ، جبان  املالحقا  السياسية وتدمري 

  صاادور عاادي ماان الكتاا   األثحااامل...   هاا ه  أهلهاااواملساااجد وترحيااو   القاار 
محهاا كتفساري  ناام ج للعالماة ال ايخ  أجا املو أري الكريية االسالمية، محها تفاسا

وكاا لك  بااي  ،وال اايخ ال اهااد املااال عثمااان باان عباادالع ي  ،عبااد الكاارد املاادرا
 ،واملااااال حسااااني شاااايخ سااااعدا ،أجاااا امل أخاااار  ماااان تفسااااري ال اااايخ حممااااد خااااا 

وقااد    ج،األكاالالعالمااة -  املساامى  مااه تا كااه وره يوالعالمااة مااال حممااد كااو 
 احملسحني .الطبي  ساعدة 

عاااااالن  إالقاااااوا  العراقياااااة محهاااااا ، و  إخااااارا وبعاااااد لااااا و الكويااااا  ومااااان   
كريستان محطقة حهر للطريان، ورتي األكاراي باساتقال  نساا، اختلا  الوياي 

سابقه مثلاه. فإياافة إىل يمل  الثقا  االسالم  الكاريا، وشاهد  املحطقاة عصارا  
علاااى هااا ا  أ حاهبااااب  التصاااال الكاااريا ماااي االساااالم بعاااد فااادة مااان الغرباااة يااار 

ونت اا  عاان اسااتغال  اسااى الاادين واسااى سااور القاارآن الكاارد ال ااع  املساالى، 
 ،إنسااااان ألاااا ج 989ج الاااا  بامسهااااا حاااادث  كااااواره وراي يااااحيتها  األنفااااا  
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الكيماوية .... بدأ  السواعد االسالمية  باألسلحةناهيكى عن قص  حلب ة 
لإلساالم، حيام ن اط  حركااة الكريياة بفكرهاا وقلمهاا بتقادد الصاورة الحاصاعة 

 عم  املحطقة. ال الدمجة وعملية التألي  وكتابة التفاسري 
نااااا كر بالتقااااادير يور ا يةاااااا  االساااااالمية   اململكاااااة العربياااااة  أنوتباااااد 

  تقادد خاادماهتا الاا   -الثقافيااة وأالدعوياة  وألاثياة محهااا سااوامل اال-الساعويية 
 أحفاااايعااااي  بحاااامل جساااور الثقاااة باااني أو  ،الكريساااتانية ة اباااا   السااااحإ أثااار 

 واالسالم العهيى. األيويبصالي الدين 
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 مراحل كتابة التفاسير الكردية
 

الا  انطلقا  محهاا كتاباة التفاساري  امطاوا جو سهولة ات اال  علاى أل
الوجااه  ىاملراحااو علاا قساام باللغاة الكرييااة ومعرفااة التحااوت  الاا  جاار  فيهااا، 

 التايل :

 م0391و  0391 يى : بين عامالمرحلة األول
، تفساااري القااارآنج للماااال  االنساااان يااااآ ليحساااان ، تاااه فساااريا قورلاااان  حيااااة -

 حسني ال يخ سعدا.
ته فسريا كوريا  التفسري الكرياج للعالمة ال يخ ماال حمماد كاوي  امل اهور -
 .املال األكلج – مه تا كه وره  اب
 ما  .لل يخ حممد ا -ته فسريا خا   تفسري خا ج  -
 بالله ة الكرماجنية الكريية . -تفسري كامران بدرخان  -

 م0331و   0391 يالمرحلة الثانية : بين عام
 للعالمة ال يخ عبد الكرد املدرا. -ته فسري  نام   تفسري نام ج -
 كوريستاآ .  أمحدالل يخ حممد  -ته فسري  كولب ير  تفسري امللتارج  -
لل اايخ عثمااان باان عبااد - تفسااري القاارآن الكااردج تااه فسااري  قورلاااآ  بااريو   -

 الع ي .
 .اآلنإلى  0331المرحلة الثالثة : من عام 

 للمال حمموي كاليل . -ته فسري  ره وان  التفسري الوايكج  -
 لل يخ حممد صاحل  ليلاهيم  . -وه ركري اىن قورلان  ترمجة معاآ القرآنج  -
 ميين.أألستاذ برهان الدين ا -ته فسري  لاسان  التفسري السهوج  -
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 األستاذ ه ار املوكرياآ. -قورلاىن بريو   القرآن الكردج  -
  .األستاذ نهام الدين عبد احلميد -قورلاىن بريو   القرآن الكردج -
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المفسرين األكرادجولة في حياة   
على تفاسيرهم  أضواءو  

 
 المال حسن شيخ سعدي )فاني(

 سيرة حياته :
  حملااة  م9880ربيلاا  عااام الاساان شاايخ سااعدا فااي  اهلل ولااد املااال ح

امي الساوق .   . بادأ يراساته   املسا د الكباري املسامى جباإربيوخانقاه  ديحة 
بلااان ساان ال اااباب  عحاادماو  ،بدايااة حتصاايله العلمااا  ظهاار  عليااه مالماااك الاا كامل

 يااد العالمااة مااال عبااد اهلل جلاا   ايه . وبعااد ىويرا علاا ،ارحتااو إىل مديحااة كويااه
وال ااايخ  ،ساااكتان أمحااادامثاااا : ماااال أيااادا علماااامل أذلاااك تاااابي حتصااايله علاااى 

لاد   ساعد االربيلا ، وقاد حصاو علاى االجاا ة العلمياةأوماال  ،إبراهيى ني ه ي 
-99-99  الااادار اةخااارة   إربياااو .وانتقاااو إىل  أفحااادابكااار عمااار  يبأاملاااال 

 م.9180
 من أهم مؤلفاته :

 حياة االنسان و تفسري القرآنج. ياآ ليحسان وته فسريا قورلان  -9
مان كتااب البلاارا إىل اللغاة صالى اهلل علياه وسالى ترمجة أحاييم الرساو   -9

محاه الكريية ، مي األحكام ال رعية املتصالة باألحاييام . و   باي يانياة أجا امل 
 .إىل اةن

 للغة الكريية .إىل اترمجة كتاب  اجلامي الصغريج  -0
 لعربية .كتاب الباللة باللغة ا  -4
 القرآنج باللغة الكريية مي كت  أخر . أسراررا ه كاآ قورلان   -5
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 على تفسيره )حياة اإلنسان وتفسير القرآن(: أضواء
  وقااا  كانااا  م 9103لقاااد   اتنتهاااامل مااان كتاباااة هااا ا التفساااري عاااام 

ال اري والتادري   أمااالكتابة   العلوم ال رعية  لتل  فروعها باللغاة العربياة ، 
 انا بالكريية.فك

وكتبااااوا فيااااه بالكرييااااة ، كااااان  مياااادان خاااااض فيااااه العلمااااامل سااااابقا   أو  إن
 بقاة العلماامل    أثار    -جبانا  العربياة-الدكية والفارسية  أنال عر. ويبدو 
 اصة الكت  ال رعية.وخب، أيضا  ، فكانوا يكتبون هبما واألييباجملا  الفكرا 
ال يخ حمموي الل جن  األكراي   كتابة ه ا التفسري،   وق  قاي كان   

الثاااااورة املسااااالحة ، ن اااااط   وإىل جاناااا ثااااورهتى لحياااااو حقاااااوقهى واساااااتقال ى . 
وكت  باللغاة الكريياة وصح  الساحة األيبية وذلك من خال  صدور جمال  

وهاا ا يعااين أن هاا ا التفسااري   ، وخباصااة   مديحااة السااليمانية بكريسااتان العااراق.
دان الكتاباة هبا ه اللغاة ، وكاان يعاو ه اجلارأة ، وخباصاة البااكورة   ميا  ح لةكان 

ن كتابة ه ا التفسري كانا  مفاجاأة إو  ا ف ،  جمتمي مل يأل  املرحلة اجلديدة
 أمسااا ناه حاني  ارق أالكاريا وأثاار  إشاكات  وتساا ت ، ويا كر  للم تماي

صاال  الحاااا كتابااة تفسااري باللغااة الكرييااة ، تعاارض ال اايخ إىل انتقااايا  كثاارية و 
إىل حد التكفري ، وذلك تعتقاي الحاا حيحة  بأن كالم اهلل ع  وجو ت  و أن 

 يفسر بغري اللغة العربية..
األخاارية جملاادا ، وتحقصااه األجاا امل اممسااة  ةوهاا ا التفسااري يقااي    ساا

ن أللحهااار  والالفااا لقااارآن. ا، وهااا ا يعاااين أناااه مل ياااتى تفساااري كاماااو مااان القااارآن
 95-99األجاا امل ماان  مل تطبااي ب ااكو مااحهى ، فمااثال   جمموعااة األجاا امل املفساارة

 بعاااااا     99-91، واألجاااااا امل ماااااان م9189 بعاااااا    جملااااااد واحااااااد عااااااام 
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ال ا حيتوا على األج امل  األخريواجمللد  ،،... وهك ا مي بقية األج املم9180
ون ار  فياه مقدماة املسلا    بعا    اجمللاد الساايا  وهاو األخاريج 5-9من 

 .األو تطبي مي اجمللد  أن وال  كان من املفروض
الاااا ين انطلقااااوا ماااان هاااا ه املدرسااااة    علمااااامل ال ااااافعيةمفساااارنا ماااان  إن

مى انطلقاوا ماان املاا ه  إوخباصاة فيمااا خيااا األحكاام فاا ،يروساهى وشااروحاهتى
 أآن اك مل يكن بعد مهي بحهر اتعتبار أن اجملتمي الكريا األخ ال افع  ، مي 

 .أيضا  ليحطلا إىل امل اه  األخر  
 : ومنهج هذا التفسير بشكل عام

مل يرا   بيعة بحامل اجلملة    أا، اةيا الت ام الدمجة احلرفية   شري  -
إىل ييا  مجا   أي اللغة الكريية من حيم كوما امسية بصورة عامة ، مما 

لموض  أوإىل عدم فهى القارئ للقصد،  األحيانو  بع   ،واألياملالتعبري 
َمرََََما َََوَيۡقَطُعونََ  قوله تعاىل  فمثال  املعىن والتباسه ، 

َ
نَۦ َبِهََِّلَلَُٱَأ

َ
َأ

اللغوا  واألياملعلى الضد من البيان  جامل  الدمجة راما   ج99 البقرة:  يُوَصَلَ
خر اجلملة، آ   جيقطعون يكون موقي كلمة  أن، حيم كان املفروض الكريا
خري ... وهك ا مي كو قبو األ جأن يوصو  ، واألو    جأمر اهلل به وما 

 معىن الكلمة يون عحامل. إ اييعني القارئ    األسلوبن كان ه ا إ. و اةيا 
ولة باني الحااا، وقاد اساتعمو   بعا  ااختيار الكلما  السهلة واملتد -
 كلما    لاية اجلما .  األحيان
 قوله تعاىل:   جلأ أحيانا  إىل ويي مرايف عريب   ترمجته ، فمثال   -

ََََََٰحَرَٰمَ و ۡهلَۡكَنََٰها ََقَۡرَيةَ َََعَ
َ
ويي كلمة "ممتحعة" مكان  ج15 األنبيامل: أ
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 جحرام صع  لد  الكريا من أنه فطن إىل أن "ممتحعة" أ، ويبدو جحرام 
 .احلاشيةفايطر إىل شرحها بالكريية   

َۡۡلَۡمدَُٱََلََُُهَو ََإَِلََإَِلَٰهََََل ََّلَلَُٱَوَُهوََ آية   جوله احلكى وهك ا مي 
وَلََٰٱَِفَ

ُ
..  ج93:القصا   ٧٠َتُرَۡجُعونَََِإَوََلۡهََِۡۡلُۡكمَُٱََوَلََُٓأۡلِخَرةِ َٱوَََۡۡل

 .احلاشيةه ناف " وشرحها     فقد ترمجها با "قضا
ََذَهَبََإِذَنلُّونَِٱََوَذاقولاه تعااىل:    جأن لان نقادر علياه وك لك مي 

نََفَظبب َََُمَغَِٰضببا ا
َ
. فقاد اسااتعمو كلمااة ج89 األنبيااامل: ۡيببهََِعلََََنۡقببِد ََََلبب َأ

 .احلاشيةويحها   أ"مساخ ة"، و 
كلما  وعبارا  فارسية   ثحايا تفسريه، وكان  ه ه  فسراملاستعمو  -
 : املعارض.هبني العلمامل وال عرامل الكري. مثو كلمة: اعراض كححد آن اكمتداولة 

 شحونده : السامي.
إىل  ،حبااا الدمجااة االيفاااملللغااة عاان يل ااأ املفساار   املواقااي الاا  تع اا  ا-
 العبارا  القرآنية. أولتوييك معىن الكلمة  األقواافتك 

ن املفسار إ، فااألمسااملالح و ، وذكر  أسباب   املوايي ال  حتتا  ل كر -
 .أيضا   األقواات يتواىن   اتستطراي وفتك 
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 المال محمد بن المال عبد اهلل كويي
 

 سيرة حياته :
عن  إمساعيولألستاذ  بري بال   "علمامل ومدارا   إربيو"تاب جامل   ك

 املفسر مال حممد جل   ايه ، ما يل :
ولااد  ،ماان أهااو كويسااح ا وكااان باحثااا  "وقااا :  األعااالمذكااره ال ركلاا    

سااارة جلاا   ايه، وره عاان أبياااه لقاا  رلااي  العلماااامل، أوهااو ماان  م9889سااحة 
اجمللا   أعضااملوتياة فيهاا ،   مان جمل  ال أعضاملوانتقو إىل املوصو فكان من 

  كويسااح ا  سيساا  ببغااداي. وانقطااي بعااد ذلااك للتاادري  والتااألي . وتااو أالت
 م  أكتوبرج.9140سحة  األو ت رين  99  

 مؤلفاته :
، القالااد   األصااو ولااه تأليفااا  عدياادة محهااا بالعربيااة : املعقااو    علااى 

 الكراما .والعقو والحبوة، واملع  ا  و  االلهالعقالد، 
وله تصاني  أخر  باللغة الكريية :ييوان شعره ، عه قيده    ليساالمى 

 . عقيدة االسالمج
 -م9891 ويضااي  األسااتاذ  بااري بااال : ولااد املاادجى   كااوا   سااحة 

حسبما أوري ابحه مسعوي . وبعد وتيته بثاله سحني توفي  والدته ، ج  ه9910
ظهر ذكامل نايرا ، ويرا أمح  الصغر و ون أ   ح ر والده ، وبدأ بطل  العلى 

كتااااب اماااايم مااان مسلفاااا  جاااده األكااال عباااد   أماااىوالاااده حااام تالميااا  علاااى 
والده وهاو  أجا ه إذ ؛مى يراسته   فدة قياسيةأالرمحن،   يرا على والده ، و 

و  ساااحة  ،  الثامحااة ع ااارة   عمااره، ووياااي والااده علاااى عاتقااه أماااور التاادري 
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 أصاابكهااا 9004ه وتاارك لااه لقاا  رلااي  العلمااامل ، و  سااحة والااد هاا تااو 9091
وصاو   عهاد ساليمان نهيا  وايل املوصاو امل  جمل  املعارف   وتياة  عضوا  

، ونا  مكانة رفيعة وحرمة وافرة. و ل  فتك مكت  الرشدية   كو    السحة 
 م9199تابعااة للمساا د الكبااري، و  سااحة  أرضوبحياا  املدرسااة علااى  ها،نفساا
انتلاا   م9194فيهااا، و   أصاابك قاياايا   م9191  كااو . و   االفتااامل تااوىل
 م9198علاى كاوا إىل ساحة    عاي قاييا     اجملل  التأسيس  العراق ، عضوا  

 للتدري  والتألي  . وانصرفوفيها اعت   الوظيفة 
فلااه بالعربيااة الكالم  ،عمااا تقاادم ، فضااال  واةيابولااه مسلفااا    العلااوم 

  مساااااألة  األساااااتارثباااااا  الواجااااا ج، و ك ااااا  إاملاااااأرب و  ىأمااااااجلديااااادج، و 
علااااى  اااارا  املقاصااااد واملواقاااا ج -اتختيااااارج و يااااياعان عهيمااااانج و امل اااااهد 

السااتةج  األشاالا ميااانج و و رسااالة   حقيقااة االسااالمج وأخاار    حقيقااة اال
 مل    علم  وعمل ج.أو  و خراب العاملج و لاي  ى اترتقاملجو احلدا سل  
 الكريية :وله   

هااااا وقااااد  ااااار  -اجملااااديج و  فاااارا فاااارا قااااه   فاااارا  - نااااو  كااااه ره وه 
 الغرابج.

شاعاره باساى  يياار  ماه ت أومن بني مجيي ه ه املسلفاا   باي قساى مان 
 هدية مال حممدج والبقية ظل   طو ة . -حممد 

 على تفسيره )التفسير الكردي(: أضواء
تاه بالكاماو، ولكان حسا  ن ه ا التفسري قد ر  كتابإكما هو معلوم ف
. وعحاادما كحاا    كريسااتان    يااار  األخاارية، مل اةن إىلعلماا  مل يطبااي كلااه 

كماا   -الثااآ والثالام-ين أعلى اجمللاد الثالام الا ا حيتاوا علاى جا   إتحصو أ
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ت ااااااارين  91ن اجلااااااا مل الثااااااااآ قاااااااد   تحقيحاااااااه بتااااااااريخ إفااااااا ،ذكااااااار   الكتااااااااب
ما يل  تحه   اجل أينقرامل    ين . ومن خال  م9104سحة  األو  أكتوبرج

: 
بلغااااة كرييااااة تتضاااامن   أاالعلااااى حيحاااا اك ،  أهااااوالتفسااااري كتاااا  بلغااااة  -

من الفارسية، ولكحه مل خيو بقواعد اللغاة الكريياة ، لا ا ت  كلما  عربية وقليال  
 .األمسا عن  يبدو لريبا  
ن حياااارم القااااارئ ماااان فهااااى أيغلاااا  عليااااه تفسااااري معاااااآ القاااارآن ، يون  -

 ذا حبم عحها .إفريا  امل
 .األياملة   التعبري واجلما    مسالاليتمي  ب -
وقا  عحاد الكلماة  أو، اةياةبصورة عامة ، اعتمد على تفسري مقاا ي  -

 ذا ل م ذلك .إ
 .بعضها ببع وفا إىل حد كبري   ربض معاآ اةيا   -
شااعار الكااري والعاارب ، وكاا لك أو  بأشااعاره األحياااناست اهد   بعاا   -

 واحلكى لل يخ سعدا ال ريا ا . اال يا اصة   وخبالفارسية  ألشعاربا
 وأيتوق  عحد آيا  التوحيد، لاريي هباا خاصاة علاى ايعااملا  ال ايو   -

التاااابعني الااا ين يحسااا ون حاااو  شااايوخهى هاااات  مااان التقااادي  والتصااارف   
َِمب ََيَتِخب َََُمب َنلَاِسَٱََوِم َََقوله تعااىل:الكون .على سبيو املثا  عحد 

اَّلَلَِٱَُدونَِ نَداد 
َ
ََُُِيِاُّوَنُهمََۡأ هحااك علماامل  أن سكدلي ج915 البقرة:ّلَلِ َٱََكُحب 
 الحاا. أموا يين يأكلون 

حقاد مان يتبعاومى يب دة معتقدا  املعت لة واملرجةة ، ومن خال اا  يحتقد-
 يون وع . أووع  عن  يين من علمامل ورجا 
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املأثور عن الصحابة والتابعني، وأحيانا  عحد احلاجة يل أ إىل السحة وإىل -
 لوس    بع  شروحاته.يلت م بالتأويو والرأا، وأحيانا  يري على ال يخ األ

 .األمرلتوييك  واالعرابوقد يتعرض أحيانا  إىل القواعد  -
َلَُهببمَََۡوقَبباَ ََقولااه تعاااىلكمااا فعاو   التااوراة،   بحصااو حيات  أحيانااا  -

نَۦ َُمۡلِكهَََِءايَةَََإِنَََنَبِيُُّهمَۡ
َ
تَِيُكمََُأ

ۡ
ِ ََسِكيَنة ََفِيهََِتَلابُوُتَٱَيَأ ََ ب ُِكبمََۡم 

َِماََوَبقَِية َ  .ج948 البقرة:لَۡمَلَٰٓئَِكُة َٱَََتِۡملُهَََُهَُٰرونََََوَءاُ ََُموَسََََٰءاُ ََتََركَََم 
ليتعااارض بال اااري والتحقياااا  يقااا  املفسااار كثاااريا   ،عحاااد اةياااا  الكونياااة -
 العلمامل املعاصرين له . قوا بأ مستعيحا   ،لعهمتها

 

 : كلمة أخيرة
نين عحدما بدأ  بقراملة ه ا اجمللد من التفسري، مل أكان أوي أن أ ،احلقيقة

اجلا اب الا ا جا بين، ومهارتاه   رباض القارآن  ألسالوبه قرامل  فياه؛وذلكقطي أ
 بالواقي الفكرا والعمل  لد  املسلمني. 
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 ترجمة الدكتور كامران بدرخان
 

ان بااادرخان مااان رواي ترمجاااة معااااآ القااارآن الكااارد إىل اللغاااة الكريياااة كاااامر 
علاى ها ا التفساري وبالتااايل   لاي شلصايا  أمل  ياا لألسا وبالله اة الكرماجنياة، و 

عاادم اسااتثحامل  أحبباا احلكااى عليااه   ااري السااما  ... و  الوقاا  نفسااه  أرياادت 
 يتسىن لحا ات ال   على تفسريه. أنال كر ، إىل من صاحبه 

 سيرة حياته :
وصاحف  وسياسا .  أييا كامران بدرخان هو ابن أماني عاايل بادرخان. 

   هاحلااارب العاملياااة األوىل   أملانياااا وهحااااك حصاااو علاااى الااادكتورا   أثحاااامل أقاااام
جااالي  باادرخان،  أخيااهوباملسااا ة مااي  م،9145-9149 أعااواماحلقااوق بااني 

 -أصدر جملة  رو انوو الضوملج   يم ا . و  بريو ،  -جملة  روناه   أصدر
 مةج باللغتني الكريية والفرنسية . الح -اليوم اجلديدج و  سححري 

ساااوربون، جامعاااة الوقاااد ماااحك لاااه كرسااا  األساااتاذية   القساااى ال ااارق    
 يب الكريا.قسى اللغة واأل   وأصبك مسسوت  

 80عمار نااه   تاو  عان وبعد رحلاة  ويلاة باني ساورية وباريو  وبااري ،
 .عاما  

 :ه العلميةثار آ  
 .م9151 بعة يم ا  -قواعد اللغة الكريية -9
 .م 9108 بعة يم ا  -لفبامل اللغة الكريية أ -9
 .م9150 بعة باري   -قواعد اللغة الكريية بالفرنسية  -0
 .م9118م، يم ا تعليى لغة األ -4
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 م.9191تعليى اللغة الكريية بالدكية،  بعة  -5
 .م9109 بعة يم ا  -إىل الكريية  ترمجة رباعيا  عمر اميام -1
 15333كاااااريا، حيتاااااوا علاااااى   -فرنسااااا  ، وفرنسااااا   -قااااااموا كاااااريا  -9

 كلمة.
 الكريية باللغة الفرنسية، بالتعاون مي لوس  بو  ماركري ، باري . األمثا  -8
، بالتعااااون ماااي فاااون  األملانياااةالكريياااة إىل اللغاااة  األشاااعارترمجاااة جمموعاااة مااان  -1

 .م9105ني كور  وتدرليح ، برل
كتاااب حااو  االسااالم واألحايياام الحبويااة، باللغااة الكرييااة،  بعااة يم ااا   -93

 .م9108
 م.9191لاتا كوريستان  على كوريستانج ، باري   -99
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 الشيخ محمد خال 
  

 سيرة حياته :
  مديحااة السااليمانية  بكريسااتان  م9134ولااد ال اايخ حممااد خااا  سااحة 
والااده ال اايخ علاا  ، وتااوىل تربيتااه  ا  تااو العاراق . عحاادما كااان عمااره تسااي سااحو 
 م اهري ال يو  آنة . أيداجده ال يخ أمني . وقد تعلى على 

ارحتو جده إىل البارا تعاىل، وعيحه متصرف الساليمانية  م9109  عام 
 جلده. ا  أمحد توفيا خليفة رمسي

رامل آبطروحاا  و  انك  مح  شبابه على ات ال  والقراملة، وقد تاأثر كثاريا  
 فغاآ.حممد عبده ورشيد ريا ومجا  الدين األل يخ ا

وظيفااااة القاياااا    ماااادن حلب ااااة بومااااا بعااااده اشااااتغو  م9101  عااااام 
  حمكماة التمييا  ببغاداي.  ومج ما  والسليمانية وكركوك . وبعده أصابك عضاوا  

 أحيو على التقاعد. م9119و  عام 
   اجملمي  العلم  العراق . أصبك عضوا   م9154  عام 

  اجملماااي العلمااا  الكاااريا. و  عااااام  أصااابك عضااااوا   م9193بعاااد عاااام 
 .الدار اةخرةانتقو ال يخ إىل  م9181

 حول عمله في ميدان التفسير :
شرع   م9105من تفسريه:   عام  األو يقو  ال يخ   مقدمة اجل مل 

شااا عين علاااى  إقباااات  قباااو القااارامل علياااه أو  ،وبااادأ  جبااا مل عاااى و بعتاااه ،بالتفساااري
نااه حباجااة إىل تحقاايك. أراجعاا  هاا ا اجلاا مل فوجااد   م9151بااة. و  عااام الكتا
قدم  اجل مل امل كور بثوب جديد. وبعد ذلك قرر  كتاباة تفساري  م9159و  
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قااارر  كتاباااة  أيضاااا   م9115  و جنااا   ذلاااك. أ م9115جااا مل تباااارك، و  عاااام 
 والثاآ. األو التفسري من البداية فأرم  اجل مل 
واألجاا امل  ،والثاااآ األو فقااض لكتابااة تفسااري اجلاا مل ويباادو أن ال اايخ وفااا 

 الثالثة األخرية من القرآن الكرد.
 

 مؤلفاته :
إيااافة إىل تفسااري أجاا امل ماان القاارآن فقااد قاادم ال اايخ إىل املكتبااة الكرييااة 

 والعربية ما يل  من الكت  :
 .كريا-قاموا كريا-9
 باللغة الكريية.-مثا  الكرييةاأل -9
 .بالعربية-يتوش حياة العالمة ب -0
 بالعربية.-حياة ال يخ معروف الحويه  -4
 بالكريية.-حياة املف  ال هاوا -5
 بالكريية.-صلى اهلل عليه وسلىحياة الحا  -1
 من مطبوعا  اجملمي العلم  العراق .-فراسياييةاال االمارةتاريخ  -9
 اجملمي العلم  العراق .-بالعربية-املسنثا  السماعية -8
 بالكريية.-االسالمفلسفة  -1
 بالكريية.-حياة املال حممد خاك  -93
 بالكريية.-بابا  اهر ا مداآ -99
 بالكريية.-األفغاآحياة مجا  الدين  -99
 السابقة والالحقة   اللغة الكريية. -90
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 أضواء على تفسيره )تفسير خال(:
، وعااان  ريخ نااا و  القااارآنابالكتاباااة عااان تااا األو بااادأ ال ااايخ   مقدماااة اجلااا مل  -

وكتابة القرآن واهتمام املسلمني  ،القرآن آيا ومجي  ،املك  واملدآ   اةيا 
رامل العلمااااااامل حولااااااه آو  عثماااااااآوامااااااض ال ،وامض والكتابااااااة قبااااااو االسااااااالم،هبااااااا

 صفحة. 91......وذلك   
  تفساااريها .    تفساااريه، يتباااي املفسااار  ريقاااة ترمجاااة اةياااا    احلاشاااية أوت   -

 عحد الضرورة. ااألقواويفتك 
لغته   التفسري باجلما   تتمي وصاح  قاموا كريا،  أييبا   بوصفه -

حبيم ت يصع  فهمها. ومي ذلك  ،واحلسن   التعبري وك لك بالبسا ة
ولكن على العموم يتبي ترمجة  ،ن الدمجة احلرفية قد تغل  عليها أحيانا  إف

بَۡرا َِٱَكَِتََٰبََإِنَََلََكَ َ  آية  مثال   أحدها،بني املعاآ من املعاآ وخيتار 
َ
َۡۡل

إىل  "كال" م ريا    ل" . خيتار معىن "حقا  ج98:املطففني   ١٨َِعل ِي ِيَََلَِفَ
 تفسري القامس    احلاشية.

ياا كر  إمااا أننااه   كثااري ماان احلااات  إحاااو  تفسااري القاارآن بااالقرآن، حياام  -
   سورة ك ا. القارئ  راجعة اةية ك ا إىلي ري أو اةية 

 بأقوا العلمية احلديثة ويست هد  باأليلةيق  عحد اةيا  الكونية وي رحها  -
بالصور اجلغرافية كما هو احلا  عحد  عنيالعلمامل   ه ا الصدي. وقد يست

اَفَۡوقَُكمَََۡوَبنَۡيَناقوله تعاىل:شري  اََسۡاع   .ج99 الحبأ: ١٢ََِشَداد 
 ،التسااااميا  املوجاااوية   القااارآن الكاااارد اااال  القااااارئ علاااى بعااا  إحيااااو   -

 ،مااان التفصااايو مثاااو أمساااامل املاللكاااة، اجلااان، ال ااايطان ب ااا ملوذلااك ب ااارحها 
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واتعتكاااف  ،، وكاا لك القضااامل والقاادروإبلااي ، الفاارق بااني ال اايطان إبلااي 
 ....وهك ا.

 .الربض بني اةيا  ، وقد جنك   ذلك كثريا   حياو  يالما   -
قوله كما هو احلا      ،وه ا يتكرر كثريا ،رقامألقد يويك مقاصد اةيا  با -

ُكلُو ا َََوَلَ:تعااىل
ۡ
َٰلَُكمَتَأ ۡمَو

َ
ََِبَۡيَنُكمَأ حيام  ج988 البقارة: ۡلَبَِٰطبلَِٱب

 شري أكو أموا  الحاا بسبي نقاط.
 إىل املسالو امالفية. ت يتطرق كثريا   -
مثو  لفا األويق  عحد بع   ،يتعرض   أحيان قليلة إىل األمور الححوية -

اَّلَلَُٱََوََكنََ كانج   الكلمة  أن سكدلي  ج11 الحسامل:  ٩٦َ َِحيًماََغُفو  
 تفيد الدوام واتستمرار.

ع ااا  اسااتفاي املفساار   تفسااريه ماان كتاا  األسااتاذ عبااد الاار اق نوفااو   اال -
 العلم .

 احلوايه. أوت يعتمد على ما جامل   كت  لري املسلمني   القصا  -
دو أنه حني مراجعة تفسري اجل مل السابي والع رين من التفسري لغرض  بعه يب -

وجد أن تفسري بع  اةيا  حباجة إىل تكملة ... ل ا  -بعد وفاة املفسر -
إىل ذلك    ه ا الفرا  م ريا    وملروتآ أقدم املراجي السيد حممد أمية أ

يقا    احلواش  املراجي يضي  بع  التعل أنللحهر  والالف احلواش  ... 
َِۤهَّلِلَْۤاوُدُجۡسٱَف  اةية: مثال   ،يضا  أإىل تفسري املفسر 

 محسوبويقو  املراجي: بعك  ه ه اةية يتصرف  ج19 الح ى:٦٢۩ۡعُاُدوا َٱوََ
 الطريقة القايرية والحق بحدية   تقديسهى ل يوخهى.
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 الشيخ عبد الكريم المدرس
 

 سيرة حياته :
درا من علمامل العراق وكريستان البار ين ال ين ذا  ال يخ عبد الكرد امل

ليهااااا إصااايتهى   اجملتمعااااني الكاااريا والعااااريب ، وأصااابك ماااان املراجاااي الاااا  يعاااوي 
 ال ر .معرفة أحكام املت وقون للعلى و 

  ولااد ال اايخ املاادرا   محطقااة بياااره   مديحااة السااليمانية   مايااة القاارن
ل اايو  امل اااهري   املحطقااة ... وت ياا ا  العلمااامل وايااد التاسااي ع اار. تاار  علااى 

 ير ق وقد جتاو  عمره املالة . ال يخ حيا  
قيمااااة باااااللغتني العربيااااة  تفسااااريه    عاااادة أجاااا املج  قاااادم كتبااااا  إىل إيااااافة 

 محها: ،والكريية
 بالعربية . - واأليبعلما نا   خدمة العلى   -9
 ة .بالعربي - االرشايخري ال اي    أوجواهر الفتاو   -9
 أجا امل علاى أربعاةوهاو كتااب مان  -شه ريعه تى ليسالم  شاريعة االساالمج  -0

 بالكريية . -امل ه  ال افع  
 بالكريية . -ج  ييواىن سه ناوسكات  الثحامل وال كو  -4
 بالكريية . -ياي  مه ريان  ذكر  الرجا  العهامج -5
 بالكريية . -بحه ماله    انيا ران  أصو  العلماملج  -1
 بالكريية . - أبحالهبامل اركة مي -يواىن ناىل ي -9
 بالكريية . -ه لبحاأبامل اركة مي  -ييواىن حمو   -8
 بالعربية . -محد ال يخ ،   عدة أج امل أمكتوبا  كاك  -1
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 نظرة عامة على تفسيره )تفسير نامي(:
القاارامل  أياداتفساري كتاا  باللغاة الكرييااة   تلاك احلقباة ووصااو إىل  أو  ديعا -

 لكو آياته . لكو القرآن وحاويا   مال  شا
وسالسااة  األييب أساالوبهت  ااد القااارئ   لغتااه صااعوبة ، ولكاان ت يرتقاا     -

 ال يخ حممد اما .تفسري عريه إىل مستو  
من الدكي  عحد آيا  األحكام وي بعها بالبحم  وب  مل يق  كثريا   -

العلمامل والفقهامل،   جلمهوروالتحليو من خال  عرض وجها  الحهر امللتلفة 
حيم   ج991 البقرة: َمَرتَاِنَ َلَطَلَٰقَُٱكما هو احلا  مي قوله تعاىل :

للم ه  ال افع ، ويعلو  صفحة ، ويحتصر يالما   44كثر من أكت  حو ا 
 .ال افعيةكون ال ين يكت   ى من بال يخ ذلك 

لتفاساري صاحاب اأالعلماامل و  وباأقوا لل  املحاسبا  باألحاييام أيستد     -
 عحد الضرورة. هاويحاق 

 واملواقي. األمساملي كر أسباب ن و  اةيا  وي كر  -
 ،يعتمد   تفسريه على شري وحدا  من اةيا  املدابطة   املعىن واملحاسبة -

ىََ..َطا ئَِفة َََوقَالَتَ قوله تعاىل:كما    ۡوَفََََٰم ََۡبََلَٰ
َ
ََِأ ََتَقََٰٱوَََۦبَِعۡهِده

ََّلَلََٱَفَإِنََ  .ج91-99:آ  عمران  ٧٦َلُۡمَتقِيََٱَُُيِبُّ
 يراع  جعو اةيا  مقا ي عحد التفسري . أيضا  و  ه ا السياق 

 عحاادخاار آن ال ايخ يقاا  بااني حااني و إفاا ،علاى خااالف بقيااة التفاسااري الكرييااة -
 معتمادا   ،كثر مان تفساريأبع  اةيا  ليحو بع  االشكات  فيما حيتمو 

ويكااون هاا ا حتاا   ايياام وروايااا  متعاادية،  ذلااك علااى آيااا  أخاار  وأح
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َمببةَ ََخببۡ َََُكنببُتمَۡ عحوان وهحااا مباحاام أخاار ج... ففاا  قولااه تعاااىل:
ُ
َأ

ۡخرَِجببۡتَ
ُ
ِببۡنُهمَُ قولااه تعاااىل: إلىى َأ ُُهمََُلُۡمۡؤِمُنببونََٱَم  َُ ۡكبب

َ
ََوأ

مان التفصايو قولاه جاو  ب ا مليقا  لي اري  ،ج993:آ  عماران ١١٠ۡلَفَِٰسُقونََٱ
َمببةَ َۡ َََخببَُكنببُتمَۡ:وعاال

ُ
املاا كورة هااو  األمااةويبااني القصااد ماان  .... أ

 وأ ،القصد هو من عاصر الرساو   صالى اهلل علياه وسالىج وهااجر إىل املديحاة
هااااى الاااا ين بااااايعوا الرسااااو  حتاااا   أو ،الاااا ين شاااااركوا   معاااارك  باااادر وأحااااد

 خااري الحاااا بااا الاا ين وصاافهى احلبياا   صاالى اهلل عليااه وساالىج  وأ ،ال اا رة
ج و  األخااري خيلااا إىل القااو  بااأن …الاا ين يلااومى   الاا ين يلااومىقاارآ   

كحايااة   "أولاه خااري أم آخاره  مثاو أماا  كمثاو املطار: ت ياادر "قولاه علياه السااالم
حممد صااالى اهلل عليااه وساالىج علاااى  أمااةعاان أن اللكااة وامااري ي ااامالن سااالر 

صااو خاار ال مااان تآمااي ذكاار أن هاا ا ت يعااين أن يرجااة أمااة  …ريخ ا ااو  التاا
نااه باتتفاااق ت ميكااان الرسااو  علياااه السااالم، أل أصااحابإىل مسااتو  عهمااة 
على من عاصروا ورأوا -األعما توا من فضالو و مهما أ-تفضيو من أتوا بعده
 السالم .الصالة و سيد الكالحا  عليه 

ساابقه عحااد  نيتطاارق   تفسااريه إىل مسااالو الححااو والقواعااد والباللااة أكثاار مماا -
 اقتضامل احلا  .
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 لشيخ محمود أحمدي دي كوالنا
 

، وذلاك م9184صدر أو  تفسري باللغة الكريية   كريستان إياران عاام 
 خللتفااري  ومساا-محاا  تااويل ال اااه وقبلااه والااده احلكااى   إيااران-بعااد أن تعاارض

يااا كر خباااري علاااى  هترمجاااة حليااااة املفسااار، ولكحاااعلاااى  إىل اةنمل اصاااو  ا وياااة.
 .األلسن

 ،جملادا   95دا  من تفسريه الا ا يتكاون مان وقد ا لعحا على  سة جمل
 ومحها األج امل األخرية. وقد  بي ب كو متوايي ولري مرت  ومتع  للقارئ.

 :(التفسير المختار)نظرة عامة على تفسيره 
بداياااة تفساااري كاااو ساااورة عااان موقاااي ن و اااا وحيااااو  ربطهاااا بالساااورة   يبحااام  -

. أيضاا  احلاروف  األحياان لل أو   ،وي كر عدي اةيا  والكلما  السابقة.
 السورة ومقاصدها. ألراضوك لك يعط  نب ة عن 

متااااأثرة باللغااااة ، وهاااا  ، ولكحهااااا مفهومااااة وحمققااااة للغاااارضعاليااااةلغتااااه ليساااا   -
 الفارسية   موايي كثرية.

، و  بعضااااها يغلاااا  عليااااه لآليااااة حرفيااااةإىل ترمجااااة  األحيااااانيل ااااأ   بعاااا  -
 التفسري .

ل ااري معاااآ اةيااا ، والغرياا  أنااه   أحيااان   اااألقااو علااى فااتك  يعتمااد كثااريا  -
 .األقوااكثرية ت يغلا 

 سراليليا  وما جامل على ألسن رجا ا.يبتعد عن اال -
  معااآ بعا  اةياا  الا  تبادأ مما يسخ  عليه أنه خيال  املفسرين املعتلين  -

نااااه يسكااااد أن القسااااى إ حياااامهبااااا السااااور مثو:"والعاييااااا " و"والتااااني وال يتون"
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بسااب  كااون  ،"العاييا " ت يقصااد هبااا خيااو  اجملاهاادين باو خيااو  اجلاهليااةابا
كثاااار ماااان أومل يكاااان للم اهاااادين  ،و  معركااااة باااادر ،السااااورة ن لاااا    مكااااة

 تيحاااج الاا ا يكثاار فيااه  " التااني وال يتااون " يقصااد بااه جبااوا. والقسااى باافرسااني
   يتااج الاا ا ويقصاد باه كاا لك جباو ،شا ر التاني وهااو ماو ن سايدنا عيسااى

يكثر فيه ش ر ال يتون وهو مكان محاجاة سايدنا ياوي .. ويضاي  قاالال بأناه 
ن للعحا  والتمار إفا ،فوالد التني وال يتونللوكان القصد هو جل  انتباه الحاا 

 كثر وهك ا ...أوالقمك والر  فوالد معي ية 
 املفسر كلها معتلة وموثقة. إليهااملراجي ال  استحد  -
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 د العزيز بن محمدالشيخ عثمان بن عب
 

 سيرة حياته :
  قرية بري  التابعة ملديحة حلب اة. تار   م9193ولد ال يخ عثمان   عام  -

العالماااة ال اايخ عباااد الع يااا  وال ااايخ مااال صاااال. وحصاااو علاااى  أبياااهعلااى ياااد 
 إجا ة العلى والتدري  من قبو والده.

 ااايلني صااافوف احلركاااة االساااالمية عااان  رياااا ال انضاااى إىل م9154  عاااام  -
 جمد ال هاوا وحممد حمموي الصواف .أ
 .بتلطيض من ال يوعيني، قدم إىل احملكمة وخر  محها بريةا   م9158  عام -
جحاااوب  إىل مديحاااة الحاصااارية    نفااا ،وبقااارار مااان حكوماااة عباااد الكااارد قاساااى -

 شهر .أإىل مو حه بعد تسعة    عايالعراق 
 ال ايخ مماثال عانِي  ،  العراقا ثحامل ت اكيو احلا ب االساالمأو  م9113  عام  -

 عن كريستان.
و  عاااااااام  ،الااااااا عيى عباااااااد الكااااااارد قاساااااااى  ار م9119و  9113  عاااااااام   -

العقيااد عبااد السااالم عااارف، و  كااو هاا ه ال يااارا  حباام معهااى   ار م9110
 القضية الكريية وسبو معاجلتها.

-اهلل رمحاه-لعلمامل كريستان لي ور امللك فيصاو ترأا وفدا   م9194و  عام  -
لتحاا باالثورة الكريياة ا ه  الرياض باململكاة العربياة الساعويية .و  العاام نفسا

 بقياية املال مصطفى البار اآ .
ماااي  وأل اا لاااير ال اايخ الااو ن  ،الكيماويااة باألساالحةوبعااد قصاا  حلب ااة  -

للااو ن  عاااي م9119 احلركااة االسااالمية لكريسااتان العااراقج. و  عااام إخوانه
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 رك  والعلم .و  ن ا ه احلالي  
 .الدار اةخرةاهلل إىل  رمحهال يخ  انتقو م9118و  عام 

 

 مؤلفاته :
صافحة  5433 علاىكتابه  تفساري القارآن الكاردج الا ا ي ياد إىل  إيافة 

 للمكتبة العربية الكريية ه ه الكت  : أيافن ال يخ إ، ف
 بالعربية. - الفقه  أصو   واألجوبة األسةلة -9

 بالكريية . -ارا على  ريقة فتك البارا شري صحيك البل -9
 بالكريية . -علوم القرآن  - انسته كاآ قورلان  -0

 

 نظرة عامة على تفسيره )تفسير القرآن الكريم(:
 :امتا  تفسريه  ا يل 

 أنلغتااه الكرييااة رصاايحة ماان حياام الباللااة والبيااان والبااديي ، وهاا ا يعااوي إىل  -
 .واأليباململ ال يخ ن أ   بيةة ت يحى بال عرا

يبدأ  قدمة قبو كو سورة وكو ج مل ، حيم تباني املقاصاد العاماة الا  حتملهاا -
 ،ن لا  فياه  االضاومل علاى املكاان وال ماان الا إلقااملوذلك من خال   ،السورة

ومان   يحتقاو  ،..يعرض ويحااق  ،فيها أسباب الح و  تعديو  املوايي ال  ت
 لتفسري ....اإىل ومن    ،إىل رحاب ترمجة املعاآ

كثر من معىن للمفريا  ال  حتتمو أي كر  أنوحياو   ،يت ح  الدمجة احلرفية -
 تبارك... وهك ا .، مثو سبحان ،ذلك

ويتوق   ،ي ري اةيا  احملكما   ا حتتملها و ا قيو عحها من قبو اجلمهور -
 راختياااالقاااارئ لليااادك  ؛العلماااامل أقاااوا عحاااد املت ااااهبا  ليساااتطري فيهاااا بااا كر 
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الفااا      مجلاااة  علاااى. ماااثال  أواهلل  إلياااه: هااا ا الااا ا ارتااااي يقاااو  أو أحااادها،
ۡكَبَُٱَۡلَفَزعَُٱََُيُۡزُنُهمَََُلَاملا كورة   آياة : جاألكال

َ
اةياة  آخارإىل  ۡۡل

 .آراملي كر   احلاشية  سة ج 930  األنبياملسورة  
وذلاك باالرجو   ،ك معاآ كثري من املفاريا يويبتيسع  القارئ   احلواش  -

 خل .إمثو كلمة العقوي والغالض واجلواري .... ا إىل أصو 
ن املفسر ي رحها بالدمجة  عانيها الثالثة   إقسىج فأفيما خيا مجلة  ت -

ۡقِسمََُفََل َ  آية: مثال   ،سياق التفسري
ُ
ونَََبَِماَأ ، ج08:احلاقة ٣٨َُتۡاِِصُ
ت  -9ت  ال الدة . -9: آراملثالثة  قسى"أي ري   احلاشية بأن   معىن "ت 

 ت الحافية للقسى . -0الحافية ومحاسبتها هحا لحف  ايعاملا  الكافرين . 
 واألرض،خلااا االنسااان واةيااا  املتعلقااة خبلااا السااموا   إع ااا   موايااي  -

 لإلمياانج،العلاى يادعو  يستأن  باأقوا  العلماامل واملصااير العلمياة مثاو كتااب:
 .جديماهلل والعلى احل و
 على اجلوان  الدبوية   تفسريه. يرك  كثريا   -
 ،  مايااة كااو جاا مل ياا كر ال اايخ أنااه انتهااى ماان تفسااري هاا ا اجلاا مل بتاااريخ كاا ا -

 مي تفسري ج مل ك ا. اةنوسيبدأ 
 كلمة أخيرة :

 إىل وقتحااا هاا اتفسااري ال اايخ عثمااان ماان أوسااي التفاسااري الاا  صاادر   إن
  محه اه  نهأعتقد أيخ عبد الكرد املدرا .... و باللغة الكريية بعد تفسري ال 

 لتفسري كتاب اهلل ع  وجو ي بي مى القارئ املسلى الكريا.
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 عبد اهلل محمد فارلي
 

 سيرة حياته :
   كريستان تركيا. م9101ولد ال يخ عبد اهلل   عام  -
 تعلى القرآن على يد والده وهو ابن سبي سحوا . -
 .هبداية حتصيليرا على يد والده    -
 ،، ارحتااو إىل ال ااام لتلقاا  العلااوم االساااالميةأكاارايبعااد أن يرا علااى علمااامل -

ومن   إىل املحطقة الكريية   سوريا لتكميو حتصيله   مدرس  ال يخ امحد 
 وخ نة.

 ،  مسااا د السااايد حمماااد   كريساااتان تركياااا إماماااا  أصااابك  م9114  عاااام  -
 وهحاك اشتغو   الفتو  والوعظ.

  راب ون. إقليىنقلته احلكومة الدكية إىل مديحة جمكة    م9191  عام  -
   تركيا. لألوقاف  املديرية العامة  ا  عني مدمج م9199  عام -
 تحولرافيا.اشتغو   متح  األ م9198  عام  -
 وتوكن .أ  مكتبة عدنان  ومتلصصا   أصبك مست ارا   م9184  عام  -
 هرليسا للمديرية العامة للثقافة ال عبية. و  العام نفساصار  م9110  عام  -

 على التقاعد. أحيو
 وهو خري  اجلامعة الدكية . -
 له يانية أوتي . -
 م9114صادر  عاام  وقاد ،له كتاب لاري ترمجاة معااآ القارآن ه لي يبدو أن -

 بالله ة الكريية ال مالية .
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 نظرة عامة على تفسيره )التفسير العظيم(:
العااريب والالتيااين ، والسااب  يعااوي إىل أن الكااري  باااالمالمل  ترمجتااه للمعاااآ كتاا-

عاان  ف اايةا   شايةا    كريساتان تركيااا وبساب  الالتيحيااة الدكيااة املفروياة انفصاالوا 
 االماااالمل أنفااا  للحهااار واعتمااادوا الالتيحياااة   الكتاباااة . والالالعربياااة احلاااروف 

يا اجلديد واملعتاي لد  األكراي الكر  االمالملالعريب ال ا اعتمده خيتل  عن 
لكااو ماان الفااتك  معيحااا   اجلديااد   الكرييااة خيصااا حرفااا   االمااالملن إ. وللعلااى 

 .وه ا يسهو القراملة كثريا   ه،والضى والكسر 
 جبانبه . األصل السور إىل الكريية بدون كتابة اتسى  أكثر أمساملترجى  -
لتوييك املعاآ بالكريية  واااألقعلى فتك -كبقية املفسرين واملدمجني-اعتمد -
. 
ۡقِسمَََُل ََ  حات  القسى   موايي مثو : -

ُ
ََوَل ١َََۡلقَِيََٰمةِٱَبَِيۡومََِأ

ۡقِسمَُ
ُ
ََِأ ... جامل  الدمجة  عىن ج9-9ورة القيامة  س ٢َلَلَواَمةِٱَنلَۡفِسَٱب
 قسى.أ:
تااارجى ياااسو  املااادجى آياااا  الصااافا  خالفاااا  ملاااحه  السااال    ذلاااك حيااام  -

ََلببببببرَۡحَ َٰ َُٱقولااااااه تعاااااااىل: "اسااااااتو "   لفااااااظ: َۡلَعببببببۡرِ َٱَََعَ
َفَبۡوَ ََّلَلَِٱَيَدَُقولاه تعااىل:اتساتيالمل ... و    عاىن ،ج5: اه ٥ۡسَتَوىََٰٱ

يِۡديِهۡمَ 
َ
 .هنفس اللفظ استعمو ،ج93:الفتك  أ
 فيها . أبد اعتمد على ترمجة املعاآ وقد -
ماارايف     تااه الكرماجنيااة، جلااأ إىل  إ اااي  احلااات  الاا  استعصااى عليااه  -

 األمااارجاااو تساااهيو أاساااتعما  مفاااريا  الله اااا  الكريياااة األخااار  .. ومااان 
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خاار الدمجااة ياان صاافحا  لقاااموا صااغري حيتااوا آخصااا    ،علاى القااارئ
 املفريا .تلك على شري 

َّلَلَُٱَُهببوَََقُببۡلَ:قولااه تعاااىلمر ، مثااو   حااات  امطاااب املقاادن باااأل -
َحدَ 

َ
 قوسني ليكت  بيحهما :" يا حممد! " ... وهك ا . يفتح١أ
مثاو الفاصالة، الفاصالة املحقو اة، عالماة  الدقايىباد    وياعه لعالماا  ألقاد -

 والتحقيض . ،اتستفهام
 ،  بع  شروحها حبروف لامقة.االسهابمن  ب  ملاةيا  ال  فسر   -
 ،القرامل قراملهتا بع  نصو  اةيا  باحلروف الصغرية مما يصع  على مجيي -

 .األرقاموخباصة 
تليااا باااهلل الاا  ت  األمسااامل لااري الصااحيحةاسااتعمو مقابااو لفااظ اجلاللااة  بعاا  -

لة   مالااا  كانااا  شاااالعة   عصااار ال رايشاااتية واملساااتع األمساااامل وهااا  تعااااىل،
لاااه :إاأ-"اهاااورام يا وأ الوقااا  الاااراهن باااني ال رايشاااتيني األكاااراي مثاااو:"ي يان"

اساااااتعما   والصاااااحيك   مثاااااو ذلاااااكل ااااار  اهااااارمينج"... لاااااه اإاماااااري مقاباااااو 
 وجو . اسى خوياج مقابو اسى اهلل ع 

بالرلى من كون ه ه الدمجة بداياة خاري وفاحتاة بركاة علاى األكاراي   كريساتان -
وجاااااو، ولكااااان بساااااب  املفاااااريا  الصاااااعبة الااااا   تركياااااا لفهاااااى كتااااااب اهلل عااااا 

ة   فهمهااا واتسااتفاية قااد يالقاا  القاارامل   الوقاا  الااراهن صااعوب ،اسااتعملها
األكااراي   هاا ه البقعااة املهلومااة ماان كريسااتان قااد  وذلااك ألن ؛الكاملااة محهااا

ن أو  إفااا ،ماااي ذلاااكو  …حياااو بياااحهى وباااني لغاااتهى الااا  محعااا  بقاااانون تركياااا
 شامل اهلل . إن  يحهمر  ةالغيم قطر 
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 الشيخ محمود كاللي
 نبذة عن حياته :

لعاراق . تعلاى القارآن علاى ياد والاده ولد   مديحة الساليمانية بكريساتان ا
 ال يخ املال حممد كاليل قراملة وفهما .

كتااب بادأ بقاراملة  أأن يقو  املفسر   مقدمة تفسريه: أذكر أنين بدت  من 
، انصاااا  اهتمااااام  بدايااااة علااااى جناااايباألمحااادا وعوامااااو اجلرجاااااآ وتصااااري  ال  

القارآن، فاتك علا   يراسة القرآن بكامله .. وياريف قاالال : بعاد أن ا لعا  علاى 
 باب العلوم ال  كان  تدرا   احل را  ...

مااان خر ااا  كلياااة ال اااريعة   بغاااداي وحاصاااو علاااى ماجساااتري   جامعاااة 
 بغداي .

 ما  ا  حيا ير ق وهلل احلمد .
 أضواء على تفسيره :

 بدأ تفسريه  لتصر شالا   علوم القرآن .-
ا  وقطاي محاسابة، ووياي لكاو اتبي   تفسريه  ريقة تقسيى السور إىل وحاد -

 قطعة عحوانا  محاسبا  حملتواها.
 لغته سليمة وت لبار عليها وت تكل . -
ذكااار أساااباب الحااا و    املواياااي الااا  حتتاااا  إليهاااا، وبحاااامل علاااى ذلاااك ذكااار  -

 األحكام املستفاية محها ب كو  تصر.
 ت تبدو على شري اةيا  مسحة الدمجة احلرفية.-
حايياام ال ااريفة وأقااوا  الصااحابة والتااابعني والعلمااامل   شاارحه اسااتحد إىل األ -

 لآليا .
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إياااافة إىل التفاساااري العربياااة املوثوقاااة، فإناااه ت يحساااى فضاااو املفسااارين األكاااراي -
الساااابقني واساااتفايته ماااحهى أمثاااا : املاااال حمماااد كاااوي ، واملالحساااني ساااعدا، 

ل يخ عثمان ابان وال يخ عبد الكرد املدرا، وال يخ حممد اما ، والعالمة ا
 عبد الع ي  .

ملحوظة : ا لع  على أربعة أج امل فقاض مان تفساريه، ومالحهاا  مبحياة 
 على ه ا القدر.
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 يمالشيخ برهان محمد أمين عبد الكر 
 

 :)التفسير السهل لفهم القرآن(أضواء على تفسيره 
ياا اعتمد املفسر علاى ترمجاة املعااآ واتساتعانة بااألقواا عحاد الضارورة ولتحق -

 ه ا الغرض ت يديي   إعطامل مساحة واسعة بني ه ه األقواا.
لغته سلسة ومفهومة، ولكن تغل  عليه   بع  األحياان املفاريا  والتعاابري  -

الفارسية، مي العلى أنه   لىن عان تلاك املفاريا  لكاون نهالرهاا موجاوية   
 الكريية . وصيالة بع  التعابري حتتا  إىل إعاية نهر لضعفها.

 يرك  على الحواح  الدبوية والروحية كثريا . -
ت يسااع  القااارئ الحاشاام   فهااى األلفااا  الصااعبة الاا  يبحاام عحهااا. وهاا ه -

 املالحهة مسعتها أيضا  من قرامل ه ا التفسري.
 يعتمد   تفسريه على امل هور واملعتمد.-
 ي ري   بع  املوايي إىل أسباب الح و  باختصار.-
مثال  يفسره حس  املفهوم ال الي ولي  لعلهم يعقلونفا    تفسريه ألل -

  عىن: حم يعقلون.
تألفاا    اةونااة األخاارية   كريسااتان العااراق جلحااة ملراجعااة هاا ا التفسااري 

وإذا   ذلك فإن … لتال  الحواقا املوجوية فيه؛ رهيدا  لتقدميه للطبعة الثانية 
. وحساا  علماا  فااإن الل حااة  التفسااري سااوف حيقااا  مااوي القاارامل ب ااكو واسااي

 مسلفة من علمامل لغة وفقه وتفسري .
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 دالشيخ نظام الدين عبد الحمي
 

 نبذة عن حياته : 
م، وهااو ماان أساارة علميااة تقطاان بكريسااتان العااراق، وكااان 9199ماان مواليااد -

 إماما  وخطيبا  ومدرسا    إحد  اجلوامي   كركوك. -رمحه اهلل-والده 
ياااة واملتوساااطة   كركاااوك،   التحاااا باااا  يار العلاااومج   أكماااو يراساااته اتبتدال-

م 9141بغداي، فأكمو فيها القسى الثانوا والقسى العايل، وختار  فيهاا ساحة 
وحصاو علاى شااهاية العاملياة و  تعييحاه   عاادي مان يوالار الدولااة.   حادا بااه 
ال ااوق الكمااا  يراسااته العليااا، فااالتحا بكليااة ال ااريعة جبامعااة بغااداي، وألاا   

املوسااوم  جحايااة القتااو العمااد   ال ااريعة االسااالمية والقااانون الويااع ج  هكتاباا
 بدرجة اتمتيا . 9194ونا  به شهاية املاجستري   سحة 

  عااني مدرسااا    كليااة ال ااريعة، وأل ااا  خااال  سااحوا  تدريسااه عاادة كتااا   -
تدريسااية ولااري تدريسااية وعااديا ماان األحباااه العلميااة، نااا  بقسااى محهااا مرتبااة 

 األستاذ املساعد، وبقسمها اةخر نا  مرتبة األستاذية.
م أحاااا  نفساااه علاااى التقاعاااد، وبحاااامل علاااى يعاااوة تلقاهاااا مااان 9110  ساااحة  -

مااادير جامعااااة القاااارآن الكااارد   امر ااااوم، سااااافر إىل الساااويان وعااااني أسااااتاذا 
لل اااريعة   كلياااة ال اااريعة التابعاااة لل امعاااة املااا كورة، وظاااو فيهاااا مااادة ثااااله 

   سافر إىل بريطانيا، وأقام   مديحة بريستو  .سحوا ، 
  السااحة الثانيااة ماان وجااويه   السااويان، انصاارف إىل تفسااري القاارآن الكاارد  -

باللغااة الكرييااة، وبعااد انتقالااه إىل بريسااتو  اسااتمر   الكتابااة إىل أن انتهااى ماان 
 التفسري.
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 أضواء على تفسيره :
 قرآن .أتبي املقدمة ب  مل من مباحم علوم ال -
 جتح  األقوا  ال اذة لبع  املفسرين . -
أساالوبه سااهو يفهماااه عامااة الحااااا، وي اادي ويبتعااد عااان اسااتعما  الكلماااا   -

 الكريية املستحدثة ال  ت يفهمها إت الكتاب احملدثون  حس  اعتقايهج.
توق  عحد قسى من اةيا  الكونية بعا  ال ا مل الثباا  وجاوي اهلل سابحانه -

  ه.ولوتعاىل وصدق رس
 الهحية  كما ي كرج.ت يركن   تفسري بع  اةيا  إىل الحهريا  العلمية  -
 ت يعتقد بكثرة الحسخ   القرآن الكرد . -
 يركن إىل ش مل قليو من أسباب الح و  . -
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