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 المقدمة

 
شرف املرسلني حممد وعلى أاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على 

 أمجعني.آله وصحبه 
وحضارهتا ونتاجهااا ش شااا م اااح   األمةن تطور ثقافة إكما هو معلوم ف

والعلميااة واأليبيااة ماارتبض بالويااي السياساا  القااالى واملهاايمن علااى  ة الفكريااةاحليااا
جمااا ا احلياااة املةتلفااة  ت ااتع ، فبقدر استقرار الواقي السياساا  األمةواقي تلك 

ن حالااااة ماااان الكباااا  إوتقاااارر حالااااة ماااان ا  يهااااار والرقاااا  والتقاااادم  وبعكسااااه فاااا 
 ،نفسااه ىوياا كم  علاا ي غلااا الفكاار فاملوقاا   علااى  تساايطركااو وا اسااار آوالت

 و  يصو القلى إىل مبتغاه. األصالة وبالتايل   يسمو إىل
ملياااون نساامةج للت  لاااة 30وشااعبها   أرياااهاكريسااتان م ااات أن تعرياا  و 

والطمأني اااة  األمااانمل جتاااد حالاااة مااان  ،جم1916بعاااد معاهااادة ساااايك  بيكاااو  
ئ واجلااااي مااان العلمااااك واملفكااارين واملصااالحني إىل ا نصاااراف ا ااااي بأب الهااااتااادفي 

اهلل تعااااىل ويفياااد ال اااع    حتصااايلهى ةدماااة ييااا هى  اااا يريااا و لتوظيااا  علمهاااى 
هااا لبكثاارة علما رخييااا  اوحااده هااتا ش وقاا  رياا ا كريسااتان ت .الكااريا املساالى
وم هاااا  ،وجاااه العلاااىأالدراساااة والتااادري  والكتاباااة ش  تلااا   ىالاااتين انكباااوا علااا 

ماان امل اااإلا ايسااالمية  كثااريا  قد تفوق   خصيصةن لكريستان أ و سيماالتفسري، 
لمااا  ااد املاارك قريااة باادون مساا د  فق ،أ  وهاا  كثاارة املاادارا واجلوامااي األخاار ،

أهو قرية أن ختلو ماان  ى ا مكان املس د  ومن العار عل وإذا ب ي  قرية خطض
 ،ن يفساااار العااااامل بالاااادين القاااارآنأاملساااا د.ومن التقاليااااد السااااالدة ش كريسااااتان 
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 باللغة الكريية . ومجيي علوم ال ريعة
  حاادث  بعاااد ماااا جتااا أا األكاااراين الطامااة الكااايت  الاااه قصاام  ظهااار إ

بعااااد معاهاااادة  ساااايفر  أاش الع ااااري اا ماااان القاااارن املاياااا     باليهااااى عمليااااا  
ش تأساااي  يولاااتهى  ومااان   و حاولاااة مااان  األكااارايحباااا  أقاااراالاااه  جم1920

ج م1923دة لااو ان  تلااك املعاهاادة وحلاا  حملهااا معاهاا  ألغياا الدولااة الكماليااة 
 إ   ومل تكااان اييارةاملتعلقااة باللغاااة وامل اااركة ش  األماااورباابع   إ الااه مل تقااار 

كااو مهاااهر اةصوصااية   حياام م عاا  رامااا   ورق  وخباصااة ش  تركيااا  ىعلاا  حاايتا  
كااو   ، إذ عااد اماان لباااا ولغااة   ناااهيكى عاان الكتابااة والتااألي  لألكاارايالقوميااة 
تفتياا  تركيااا.  إىليعااوة إىل الع صاارية وياعيااة  -روباا ا الدسااتو -  األمااورهااته 
لغااا  التفكاااري وجااا  القلاااى فيماااا خياااا التحريااار والكتاباااة باللغاااة الكريياااة أوهباااتا 

 اجلبو !ج. أتراكوم ها تفسري القرآن العهيى، ومس  ال ع  الكريا با  
كااو ى ماان   :  وثانيااا  أكاارايا  كااو ى   :وش إيااران حااورب األكااراي بااتنبني  أو 

كرييااااة رخيصااااة مل   بإصااااداراا إ ساااا ة  ومل يساااامك إلااااوا  حكااااى ال اااااه أهااااو ال
واةرافااااا الاااه   رااا  واقاااي احليااااة العملياااة  األسااااإلرييت ااااو  حمتواهاااا حااادوي 

 .يربا  من احملا التعرض لتفسري القرآن فقد كان  أما. ب  ك
الكت  ايسالمية.   نحبيم رفي احلهر ع  األمربعد الثورة اييرانية اختل   

وعاادم وجااوي م سسااة رمسيااة كرييااة تاادعى  ،بسب  انعاادام الاادعى احلكااوم  ولكن
  ااساار عاادي أهليااةوعاادم السااماي بقيااام م سساااا ن اار  ،الكرييااة ايصااداراا

  م سساااة  سااارو ج الاااه إالكتااا  الصاااايرة باللغاااة الكريياااة ش البداياااة  اللهاااى 
علااا   قامااا  بإصااادار عااادي مااان الكتااا  الكريياااة املدمجاااة مااان الفارساااية للااادكتور

ش املاادة -كااتلك م سسااة الاابال    خاارين  وهااتا كااان ش بدايااة الثااورة،آشااريعه و 
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اب شااايعة . وقاااد ت  اكااا  ترمجااااا باللغاااة الكريياااة ل   -و  تااا ا - أصااادرا -األخااارية
تفسااري  –باسااى  تااه فسااريا كااولب ير  أصدر ال يخ حمموي حاج  أمحدا تفسريا  

 سااا مان تبليغاااا إسااالم ج  ايسااالم  ايعااالمقام  م سسة  خريا  أاملةتارج. و 
 أخااريا  وصاادرا  ،صاااحل  إبااراهيىبطبااي ترمجااة معاااآ القاارآن الكاارد لل اايخ حممااد 

 ترمجة معاآ القرآن لألستاذ ه ار املوكرياآ.
ج باااني احلكوماااة العراقياااة م1970بعاااد اتفاقياااة آذار   وش العاااراق  حتديااادا  

تك م سساااا كرييااة ثقافيااة ياية الكريية ب عامة املااال مصااطفى البااار اآ    فاا قوال
ويار ن ااار حكومياااة وإصااادار عااادي مااان الكتااا  واجلرالاااد وال  اااراا ... ويبااا  
احليوية ش اجلسد الثقاش واللغوا الكريا   جبان  املالحقاا السياسية وتدمري 

  صاادور عاادي ماان الكتاا   األث اااك... ش هااته  أهلهاااواملساااجد وترحيااو   القاار 
م هااا كتفسااري  نااام ج للعالمااة ال اايخ  أجاا اكو أري الكريية ايسالمية  م ها تفاساا 

وكاااتلك إلباااي  ،وال ااايخ ال اهاااد املاااال عثماااان بااان عبااادالع ي  ،عبااد الكااارد املااادرا
 ،واملااااال حسااااني شاااايخ سااااعدا ،أجاااا اك أخاااار  ماااان تفسااااري ال اااايخ حممااااد خااااا 

وقااد    ج األكاايتالعالمااة -  املساامى  مااه  ا كااه وره يوالعالمااة مااال حممااد كااو 
 احملس ني .الطبي  ساعدة 

عاااااالن  إالقاااااواا العراقياااااة م هاااااا   و  إخااااارا وبعاااااد لااااا و الكويااااا  ومااااان   
كريستان م طقة حهر للطريان  ورتي األكااراي باسااتقال  نساال  اختلاا  الويااي 

ساابقه مثلااه. فإيااافة إىل يمل  الثقاش ايسالم  الكااريا  وشااهدا امل طقااة عصاارا  
علاااى هاااتا  أإل اهبااااب  التصاااال الكاااريا ماااي ايساااالم بعاااد فااادة مااان الغرباااة يااار 

ونت ااا  عاان اساااتغال  اسااى الااادين واسااى ساااور القاارآن الكااارد ال ااع  املساالى، 
  إنسااااان ألاااا ج 182ج الااااه بامسهااااا حاااادث  كااااواره وراي يااااحيتها  األنفااااا  
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الكيماوية .... بدأا السواعد ايسالمية  باألسلحةناهيكى عن قص  حلب ة 
لإلسااالم  حياام ن ااط  حركااة الكرييااة بفكرهااا وقلمهااا بتقاادد الصااورة ال اصااعة 

 عم  امل طقة. الهالدمجة وعملية التألي  وكتابة التفاسري 
نااااااتكر بالتقاااااادير يور ا ييفاااااااا ايسااااااالمية ش اململكااااااة العربيااااااة  أنو بااااااد 

ش تقاادد خاادماهتا الااه  -الثقافيااة وأالدعويااة  وألاثيااة م هااا سااواك اي-السااعويية 
 أحفاااايعاااايا ب ااااك جساااور الثقاااة باااني أو  ،الكريساااتانية ة اباااا ش السااااحإ أثااارا

 وايسالم العهيى. األيويبصالي الدين 
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 مراحل كتابة التفاسير الكردية
 

الااه انطلقاا  م هااا كتابااة التفاسااري  اةطااوااجو سهولة ا إلااالع علااى أل
الوجااه  ىاملراحااو علاا  قساام باللغااة الكرييااة ومعرفااة التحااو ا الااه جاارا فيهااا  

 التايل :

 م 1970و   1930 ي ى : بين عامالمرحلة األول
  تفسااااري القاااارآنج للمااااال  اينسااااان يااااآ لي سااااان   تااااه فسااااريا قورلااااان  حياااااة -

 حسني ال يخ سعدا.
ته فسريا كوريا  التفسري الكرياج للعالمة ال يخ مااال حممااد كااوي  امل ااهور -
 .املال األكيتج – مه  ا كه وره  اب
 ةا  .لل يخ حممد ا -ته فسريا خا   تفسري خا ج  -
 بالله ة الكرماجنية الكريية . -تفسري كامران بدرخان  -

 م 1990و    1970  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 املةتارج  -
لل ااايخ عثماااان بااان عباااد - تفساااري القاارآن الكاااردج تااه فساااري  قورلااااآ  باااريو   -

 الع ي .
 . اآلنإلى  1990المرحلة الثالثة : من عام 

 للمال حمموي كاليل . -ته فسري  ره وان  التفسري الوايكج  -
 لل يخ حممد صاحل  لييتاهيم  . -وه ركري اىن قورلان  ترمجة معاآ القرآنج  -
 ميين.أألستاذ برهان الدين ا -ته فسري  لاسان  التفسري السهوج  -
 األستاذ ه ار املوكرياآ. -قورلاىن بريو   القرآن الكردج  -
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  .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 : 
ش حملااة  م1883ربيلاا  عااام ياساان شاايخ سااعدا فااي  اهلل ولااد املااال ح

امي السااوق . ش . باادأ يراسااته ش املساا د الكبااري املساامى جباا إربيوخانقاه  دي ة 
بلااان سااان ال اااباب  ع ااادماو  ،بداياااة حتصااايله العلمااا  ظهااارا علياااه مالماااك الاااتكاك

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

لااد   سااعد ايربيلاا   وقااد حصااو علااى ايجااا ة العلميااةأومااال  ،إبراهيى ني ه ي 
-12-11ش الااادار اةخااارةش  إربياااو .وانتقاااو إىل  أف ااادابكااار عمااار  يبأاملاااال 

 م.1983
 من أهم مؤلفاته :

 حياة اينسان و تفسري القرآنج. ياآ لي سان وته فسريا قورلان  -1
ماان كتاااب البةااارا إىل اللغااة صاالى اهلل عليااه وساالى ترمجة أحاييم الرسو   -2

م ااه الكريية   مي األحكام ال رعية املتصاالة باألحايياام . و  إلبااي أانيااة أجاا اك 
 .إىل اةن

 للغة الكريية .إىل اترمجة كتاب  اجلامي الصغريج  -3
 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
ش وقااا  كانااا  م 1930لقاااد   ا نتهااااك مااان كتاباااة هاااتا التفساااري عاااام 

ال ااري والتاادري   أماااالكتابة ش العلوم ال رعية  ةتل  فروعها باللغااة العربيااة   
 انا بالكريية.فك

وكتبااااوا فيااااه بالكرييااااة   كااااان  مياااادان خاااااض فيااااه العلماااااك سااااابقا   أو  إن
إلبقااة العلماااك ش  أثاارا ش -جباناا  العربيااة-الدكية والفارسية  أنال عر. ويبدو 
 اصة الكت  ال رعية.وخب، أيضا    فكانوا يكتبون هبما واألييباجملا  الفكرا 
ال يخ حمموي اليت جن  األكراي ش كتابة هتا التفسري  ش وق  قاي كان   

الثاااااورة املسااااالحة   ن اااااط   وإىل جانااااا ثاااااورهتى ل ياااااو حقاااااوقهى واساااااتقال ى . 
وكت  باللغااة الكرييااة وصح  الساحة األيبية وذلك من خال  صدور جمالا 

وهااتا يعااين أن هااتا التفسااري     وخباصااة ش مدي ااة السااليمانية بكريسااتان العااراق.
دان الكتابااة هبااته اللغااة   وكااان يعااو ه اجلاارأة   وخباصااة الباااكورة ش مياا     لةكان 

ن كتابة هتا التفسري كاناا  مفاجااأة إو تا ف ،ش جمتمي مل يأل  املرحلة اجلديدة
 أمساااعنااه حااني إلاارق أالكااريا وأثااارا إشااكا ا وتساااك ا  ويااتكر  للم تمااي

صاال  ال اااا كتابااة تفسااري باللغااة الكرييااة   تعاارض ال اايخ إىل انتقاااياا كثاارية و 
إىل حد التكفري   وذلك  عتقاي ال اا حي يفت بأن كالم اهلل ع  وجو    و أن 

 يفسر بغري اللغة العربية..
األخاارية جملااداا  وت قصااه األجاا اك اةمسااة  ةوهااتا التفسااري يقااي ش  ساا 

ن ألل هاااار  والالفااا لقااارآن. ا  وهاااتا يعااااين أناااه مل ياااتى تفساااري كامااااو مااان القااارآن
 25-21األجاا اك ماان  مل تطبااي ب ااكو ماا هى   فمااثال   جمموعااة األجاا اك املفساارة

إلبعااااا  ش  21-16  واألجااااا اك مااااان م1981إلبعااااا  ش جملاااااد واحاااااد عاااااام 
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الااااتا  تااااوا علااااى  األخااااريواجمللااااد  ، ... وهكااااتا مااااي بقيااااة األجاااا اكم1983
ون اارا فيااه مقدمااة  إلبع  ش اجمللد السايا  وهااو األخااريج 5-1األج اك من 

 .األو تطبي مي اجمللد  أن امل ل  واله كان من املفروض
الااااتين انطلقاااااوا ماااان هااااته املدرساااااة ش  علمااااااك ال ااااافعيةمفساااارنا ماااان  إن

 ى انطلقااوا ماان املااته  إوخباصااة فيمااا خيااا األحكااام فاا  ،يروسااهى وشااروحاهتى
 أآنتاك مل يكن بعد مهي  ب هر ا عتبار أن اجملتمي الكريا  األختال افع    مي  

 .أيضا  لي طلا إىل املتاه  األخر  
 : ومنهج هذا التفسير بشكل عام

مل يراع إلبيعة ب اااك اجلملااة ش  أا  اةيااالت ام الدمجة احلرفية ش شري  -
إىل ياااياع مجاااا   أي اللغااة الكريياااة ماان حيااام كو اااا امسيااة بصاااورة عاماااة    ااا 

لمااوض  أوإىل عاادم فهااى القااارئ للقصااد   األحيااانوش بعاا    واألياكالتعبااري 
  ويقطعووون مووا أموور ان بووه أن يو وولش قولااه تعاااىل  فمااثال  املعااو والتباسااه   

  الكااريااللغااوا  واألياكعلااى الضااد ماان البيااان  جاااكا الدمجااة رامااا   ج27 البقاارة:
أماار  خر اجلملااة  ومااا آش  جيقطعون يكون موقي كلمة  أنحيم كان املفروض 

ن  إ. و ياااااةقبااو األخااري ... وهكااتا مااي كااو  جأن يوصو    واألو ش  جاهلل به
 معو الكلمة يون ع اك. إ اييعني القارئ ش  األسلوبكان هتا 
ولة بااني ال اااا  وقااد اسااتعمو ش بعاا  ااختيار الكلماا السهلة واملتد -
 كلماا ش لاية اجلما .  األحيان
 قولااه تعاااىل: ش جلااأ أحيانااا  إىل ويااي ماارايف عااريب ش ترمجتااه   فمااثال   -

. وحوورام علووى  ريووة أهلكناهووا..  :ويااي كلمااة ع ت عااةع مكااان  ج95 األنبياااك
 جحااارام صاااع  لاااد  الكاااريا مااان أناااه فطااان إىل أن ع ت عاااةع أ  ويبااادو جحااارام 
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 .احلاشيةفايطر إىل شرحها بالكريية ش 
هوو لوه الدموي  وي  إالوهو ان ال الوه  آيةش  جوله احلكى وهكتا مي 

اا  ج70:القصااا    ليووه تروعووونإولووه الدكووم و  واآلخوورة األولووى .. فقااد ترمجهااا با
 .احلاشيةه نافتع وشرحها ش ك عقضا

ذهوو   إذالنووون  اوذقولااه تعاااىل: ش  جأن لاان نقاادر عليااه وكااتلك مااي 
. فقد استعمو كلمة عم اختةع  ج87 األنبياك:  لن نقير عليه  أن ظن   مغاضبا  

 .احلاشيةويحها ش أو 
وكان  هته  كلماا وعباراا فارسية ش ث ايا تفسريه  فسراملاستعمو  -
 : املعاارض.هبني العلماك وال عراك الكري. مثو كلمة: اعراض ك  د آنتاكمتداولة 

 ش ونده : السامي.
إىل  ،حبااا الدمجااة اييفاااكيل ااأ املفساار ش املواقااي الااه تع اا  اللغااة عاان -
 العباراا القرآنية. أولتوييك معو الكلمة  األقواافتك 

ن املفساار إ  فاا األمساااكال  و   وذكر  أسباب ش املوايي اله حتتا  لتكر -
 .أيضا   األقواا  يتواىن ش ا ستطراي وفتك 
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 المال محمد بن المال عبد اهلل كويي 
 

 سيرة حياته : 
عن  إمساعيولألستاذ  بري بال   ععلماك ومدارا ش إربيوعجاك ش كتاب  

 املفسر مال حممد جل   ايه   ما يل :
ولااد  ،ماان أهااو كويساا  ا وكااان باحثااا  ع: وقااا  األعااالمذكااره ال ركلاا  ش 

ساارة جلاا   ايه  وره عاان أبيااه لقاا  رلااي  العلماااك  أوهااو ماان  م1881ساا ة 
اجمللاا   أعضاااكجمل  الو يااة فيهااا     ماان  أعضاكوانتقو إىل املوصو فكان من 

ش كويساا  ا ش  سيس  ببغداي. وانقطي بعد ذلك للتدري  والتألي . وتوشأالت
 م  أكتوبرج.1943 س ة األو ت رين  12

 مؤلفاته :
  القالااد ش األصااو ولااه تأليفاااا عدياادة م هااا بالعربيااة : املعقااو  ش علااى 

 والعقو وال بوة، واملع  اا والكراماا. ايلهالعقالد  
وله تصاني  أخر  باللغة الكريية :ييوان شعره   عه قيده    ليسااالمى 

 . عقيدة ايسالمج
 -م1876 املاادجى ش كااوا ش ساا ة ويضااي  األسااتاذ  بااري بااال : ولااد 

حسبما أوري اب ه مسعوي . وبعااد و يتااه بااثاله ساا ني توفياا  والدتااه ج ه1293
ظهاار ذكاااك نااايرا   أ  ون ااأ ش ح اار والااده   وباادأ بطلاا  العلااى م اات الصااغر و 

كتاب اةايم من م لفاا جده األكاايت عبااد   أ ىوالده حا تالميت ويرا على 
والده وهااو  أجا ه إذ ؛ ى يراسته ش فدة قياسيةأه   و الرمحن    يرا على والد

وش سااا ة  ،ش الثام اااة ع ااارة ش عماااره  ووياااي والاااده علاااى عاتقاااه أماااور التااادري 
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 أصاابكهااا 1334والده وتاارك لااه لقاا  رلااي  العلماااك   وش ساا ة  ها توش1326
وصااو ش عهااد سااليمان نهياا  وايل املوصااو املش جمل  املعارف ش و يااة  عضوا  
ونا  مكانة رفيعة وحرمة وافرة. وإلل  فتك مكت  الرشدية ش كو  ش الس ة   

 م1912تابعااة للمساا د الكبااري  وش ساا ة  أرضوب ياا  املدرسااة علااى  ها،نفساا 
انتةاا   م1924فيهااا  وش  أصاابك قاياايا   م1919ش كااو . وش  ايفتاااكتااوىل 
 م1928ساا ة  على كوا إىل   عاي قاييا   ش اجملل  التأسيس  العراق   عضوا  

 للتدري  والتألي  . وانصرفوفيها اعت   الوظيفة 
فلااه بالعربيااة الكالم  ،عمااا تقاادم   فضااال  واةيابولااه م لفاااا ش العلااوم 

ش مساااااألة  األساااااتارثبااااااا الواجااااا ج  و ك ااااا  إاملاااااأرب و  أ اااااىاجلديااااادج  و 
علااااى إلاااارا  املقاصااااد واملواقاااا ج -ا ختيااااارج و يااااياعان عهيمااااانج و امل اااااهد 

السااتةج  األشااةا ميااانج و ة ش حقيقااة ايسااالمج وأخاار  ش حقيقااة ايو رسااال
 مل  ش علم  وعمل ج.أو  و خراب العاملج و لايه ى ا رتقاكجو احلدا سل  

 وله ش الكريية :
هااااا وقااااد إلااااار  -اجملااااديج و  فاااارا فاااارا قااااه   فاااارا  - نااااو  كااااه ره وه 

 الغرابج.
باسااى  ييااار  مااه   شااعاره أومن بني مجيي هته امل لفاااا إلبااي قسااى ماان 

 هدية مال حممدج والبقية ظل   طوإلة . -حممد 
 على تفسيره )التفسير الكردي(: أضواء

ن هتا التفسري قد ر  كتابتااه بالكامااو  ولكاان حساا  إكما هو معلوم ف
. وع اادما ك اا  ش كريسااتان ش  يااار  األخاارية  مل اةن إىلعلماا  مل يطبااي كلااه 

كمااا   -الثاااآ والثالاام-ين ألااتا  تااوا علااى جاا  على اجمللااد الثالاام ا إ حصو أ
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ت ااااااارين  16ن اجلااااااا ك الثااااااااآ قاااااااد   ت قيحاااااااه بتااااااااريخ إفااااااا  ،ذكااااااار ش الكتااااااااب
مااا  حهاا   اجلاا أين. وماان خااال  قااراك   ااتين م1934ساا ة  األو  أكتااوبرج

 يل  :
بلغااااة كرييااااة تتضاااامن   أاالعلااااى حي ااااتاك    أهااااوالتفسااااري كتاااا  بلغااااة  -

ارسية  ولك ه مل خيو بقواعد اللغااة الكرييااة   لااتا   من الف كلماا عربية وقليال  
 .األمساععن  يبدو لريبا  
ن  اااارم القااااارئ ماااان فهااااى أيغلاااا  عليااااه تفسااااري معاااااآ القاااارآن   يون  -
 ذا حبم ع ها .إاملفرياا 
 .األياكة ش التعبري واجلما  ش مسالاليتمي  ب -
 ااد الكلمااة وقاا  ع أو  اةيااةبصورة عامة   اعتمد على تفسري مقاااإلي  -

 ذا ل م ذلك .إ
 .بعضها ببع وفا إىل حد كبري ش ربض معاآ اةياا  -
شااعار الكااري والعاارب   وكااتلك أو  بأشااعاره األحياااناست ااهد ش بعاا   -
 واحلكى لل يخ سعدا ال ريا ا . اي ياااصة ش وخبالفارسية  باألشعار
 وأوخ يتوق  ع د آياا التوحيد  لااريي هبااا خاصااة علااى ايعاااكاا ال ااي -

التاااابعني الااااتين ي ساااا ون حااااو  شااايوخهى هااااا ا ماااان التقاااادي  والتصاااارف ش 
ومن الناس من يتخذ من دون ان  قوله تعاىل:الكون .على سبيو املثا  ع د  

ه اااااك علماااااك يياااان  أن  كاااادلي ج165 البقاااارة: أنوووويادا  يدبووووونهم  دوووو  ان 
 ال اا. أموا يأكلون 
 قااد ماان يتبعااو ى ييفة   ومن خال ااا ب دة معتقداا املعت لة واملرج ي تقد-

 يون وع . أووع  عن  يين من علماك ورجا 
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ع د احلاجة يل أ إىل الس ة وإىل املأثور عن الصحابة والتابعني  وأحيانا  -
 لوس  ش بع  شروحاته.يلت م بالتأويو والرأا  وأحيانا  يري على ال يخ األ

 .األمرييك لتو  وايعرابوقد يتعرض أحيانا  إىل القواعد  -
و ووال لهووم  قولاااه تعاااىل:كماااا فعااو ش التااوراة    ب صاااو  ااتأ أحيانااا  -
ية ملكه  أن يأتيكم التابوت  يه سكينة من ربكم وبقية مموا تور  آن إنبيهم 

 .ج248 البقرة:  آل موسى وآل هارون تدمله المالئكة
ليتعااارض بال اااري والتحقياااا  يقااا  املفسااار كثاااريا   ،ع اااد اةيااااا الكونياااة -

 العلماك املعاصرين له . بأقوا  مستعي ا   ،همتهالع
 

 :  لمة أخيرة
نين ع دما بدأا بقراكة هتا اجمللد من التفسري  مل أكاان أوي أن أ ،احلقيقة

اجلااتاب الااتا جااتبين  ومهارتااه ش ربااض القاارآن  ألساالوبه قراك  فيااه؛وذلكقطي أ
 بالواقي الفكرا والعمل  لد  املسلمني. 
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 امران بدرخانترجمة الدكتور ك
 

كاااامران بااادرخان مااان رواي ترمجاااة معااااآ القااارآن الكااارد إىل اللغاااة الكريياااة 
علااى هااتا التفسااري وبالتااايل  إللااي شةصاايا  أمل  يااا لألساا وبالله ااة الكرماجنيااة  و 

عاادم اسااتث اك  أحبباا احلكااى عليااه   ااري السااماع ... وش الوقاا  نفسااه  أريااد  
 إلالع  على تفسريه.يتسو ل ا ا  أنالتكر   إىل من صاحبه 

 سيرة حياته :
وصااحف  وسياساا .  أيياا كامران بدرخان هو ابن أمااني عااايل باادرخان. 

ش  هاحلااارب العاملياااة األوىل ش أملانياااا وه ااااك حصاااو علاااى الااادكتورا ش أث ااااك أقاااام
جاااليا باادرخان   أخيااهوباملسااا ة مااي  م،1945-1942 أعااواماحلقااوق بااني 

 -يم ا . وش بريوا  أصدر جملة  رو انوو الضوكج ش   -جملة  روناه    أصدر
 مةج باللغتني الكريية والفرنسية . ال  -اليوم اجلديدج و  س  ري 

ساااوربون  جامعاااة الوقاااد مااا ك لاااه كرسااا  األساااتاذية ش القساااى ال ااارق  ش 
 يب الكريا.قسى اللغة واألش  وأصبك مس و   

 83ناااه   عماار تااوش عاان وبعد رحلة إلويلااة بااني سااورية وبااريوا وباااري  
 .عاما  
 :ه العلميةثار آ  
 .م1956إلبعة يم ا  -قواعد اللغة الكريية -1
 .م 1938إلبعة يم ا  -لفباك اللغة الكريية أ -2
 .م1953إلبعة باري   -قواعد اللغة الكريية بالفرنسية  -3
 .م1968م  يم ا تعليى لغة األ -4
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 م.1976تعليى اللغة الكريية بالدكية  إلبعة  -5
 .م1932إلبعة يم ا  -رباعياا عمر اةيام إىل الكريية ترمجة  -6
  95000كاااااريا   تاااااوا علاااااى   -فرنسااااا    وفرنسااااا   -قااااااموا كاااااريا  -7

 كلمة.
 الكريية باللغة الفرنسية  بالتعاون مي لوس  بو  ماركري   باري . األمثا  -8
  بالتعااااون ماااي فاااون  األملانياااةالكريياااة إىل اللغاااة  األشاااعارترمجاااة جمموعاااة مااان  -9

 .م1935كورا وتدرلي أ  برلني 
كتاااب حااو  ايسااالم واألحايياام ال بويااة  باللغااة الكرييااة  إلبعااة يم ااا   -10

 .م1938
 م.1976لا ا كوريستان  على كوريستانج   باري   -11
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 الشيخ محمد خال  
  

 سيرة حياته : 
ش مدي ااة السااليمانية  بكريسااتان  م1904ولااد ال اايخ حممااد خااا  ساا ة 

والااده ال اايخ علاا    وتااوىل تربيتااه  ا كااان عمااره تسااي ساا واا تااوشالعااراق . ع اادم
 م اهري ال يوخ آنيفت. أيداجده ال يخ أمني . وقد تعلى على 

ارحتو جده إىل البارا تعاىل  وعي ه متصرف السليمانية   م1931ش عام  
 جلده. ا  أمحد توفيا خليفة رمسي

راك آبطروحاااا و  ا  انك  م ت شبابه على ا إلالع والقراكة  وقد تااأثر كثااري 
 فغاآ.حممد عبده ورشيد ريا ومجا  الدين األال يخ 

وظيفااااة القاياااا  ش ماااادن حلب ااااة بومااااا بعااااده اشااااتغو  م1939ش عااااام 
ش حمكمااة التميياا  ببغااداي.  ومج ما  والسليمانية وكركوك . وبعده أصاابك عضااوا  

 أحيو على التقاعد. م1967وش عام 
 العلم  العراق .  ش اجملمي أصبك عضوا   م1954ش عام 

ش اجملماااي العلماااا  الكاااريا. وش عااااام  أصاااابك عضاااوا   م1970بعاااد عاااام 
 .الدار اةخرةانتقو ال يخ إىل  م1989

 حول عمله  ي مييان التفسير :
شرع    م1935من تفسريه: ش عام   األو يقو  ال يخ ش مقدمة اجل ك  

شاااا عين علااااى  إقبااااا   قبااااو القااااراك عليااااه أو  ،وباااادأا جباااا ك عااااى وإلبعتااااه ،بالتفسااااري
نااه حباجااة إىل ت قاايك. أراجعاا  هااتا اجلاا ك فوجاادا  م1956الكتابااة. وش عااام 

قدم  اجل ك املتكور بثوب جديد. وبعد ذلك قررا كتابة تفسااري  م1957وش 
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قااررا كتابااة  أيضااا   م1965ش و جناا ا ذلااك. أ م1965جاا ك تبااارك  وش عااام 
 والثاآ. األو التفسري من البداية فأرم  اجل ك 

واألجاا اك  ،والثاااآ األو يباادو أن ال اايخ وفااا فقااض لكتابااة تفسااري اجلاا ك و 
 الثالثة األخرية من القرآن الكرد.

 

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

 والعربية ما يل  من الكت  :
 .كريا-قاموا كريا-1
 باللغة الكريية.-مثا  الكرييةاأل -2
 .بالعربية-حياة العالمة بيتوش  -3
 بالعربية.-حياة ال يخ معروف ال ويه  -4
 بالكريية.-حياة املفه ال هاوا -5
 بالكريية.-صلى اهلل عليه وسلىحياة ال ل  -6
 من مطبوعاا اجملمي العلم  العراق .-فراسياييةاي ايمارةتاريخ  -7
 العراق .اجملمي العلم  -بالعربية-امل نثاا السماعية -8
 بالكريية.-فلسفة ايسالم -9

 بالكريية.-حياة املال حممد خاك  -10
 بالكريية.-بابا إلاهر ا مداآ -11
 بالكريية.-األفغاآحياة مجا  الدين  -12
 السابقة والالحقة ش اللغة الكريية. -13
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 أضواء على تفسيره )تفسير خال(:
ريخ نااا و  القااارآن   وعااان اتااا  بالكتاباااة عااان األو بااادأ ال ااايخ ش مقدماااة اجلااا ك  -

وكتابة القرآن واهتمام املسلمني  ،القرآن آيااومجي  ،املك  واملدآ ش اةياا
راك العلماااااااك حولااااااه آو  عثماااااااآواةااااااض ال ،واةض والكتابااااااة قبااااااو ايسااااااالم،هبااااااا

 صفحة. 29......وذلك ش 
ها .   تفساااري  ش تفساااريه  يتباااي املفسااار إلريقاااة ترمجاااة اةيااااا ش احلاشاااية أو    -

 ع د الضرورة. األقوااويفتك 
لغتاااااه ش التفساااااري باجلماااااا   تتميااااا وصااااااح  قااااااموا كاااااريا   أييباااااا   بوصااااافه -

حبيااام   يصااع  فهمهاااا. ومااي ذلاااك  ،واحلساان ش التعبااري وكاااتلك بالبساااإلة
ولكاان علااى العمااوم يتبااي ترمجااة  ،ن الدمجااة احلرفيااة قااد تغلاا  عليهااا أحيانااا  إفاا 

 األبوورار تووا    إن ووال ش آيااة  مااثال   أحاادها، بااني املعاااآماان املعاااآ وخيتااار 
إىل تفساااري  عكاااالع م اااريا   لع . خيتاااار معاااو عحقاااا  ج18:املطففاااني   لفوووي عليوووين

 القامس  ش احلاشية.
يااتكر  إمااا أننااه ش كثااري ماان احلااا ا إحاااو  تفسااري القاارآن بااالقرآن  حياام  -

 .القارئ  راجعة اةية كتا ش سورة كتا إىلي ري أو اةية 
 بااأقوا العلمية احلديثة ويست هد  باأليلةيق  ع د اةياا الكونية وي رحها  -

بالصااور اجلغرافيااة كمااا هااو احلااا  ع ااد  عني العلماااك ش هااتا الصاادي. وقااد يساات
 .ج12 ال بأ: شيادا   وبنينا  و كم سبعا  قوله تعاىل:شري 

 ،ردإلااااالع القااااارئ علااااى بعاااا  التساااامياا املوجااااوية ش القاااارآن الكاااا إ اااااو   -
 ،مااان التفصااايو مثاااو أمسااااك املاللكاااة  اجلااان  ال ااايطان ب ااا كوذلاااك ب ااارحها 

وا عتكاااف  ،  وكااتلك القضاااك والقاادروإبلااي   الفاارق بااني ال اايطان إبلااي 
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 ....وهكتا.
 .الربض بني اةياا   وقد جنك ش ذلك كثريا    او  يالما   -
قولااه و احلا  ش كما ه  ،وهتا يتكرر كثريا ،رقامقد يويك مقاصد اةياا باأل -

حياام شااري أكااو  ج188 البقارة:  وال تأ لوا أمووالكم بيونكم بالبا ولتعاااىل:
 أموا  ال اا بسبي نقاط.

 إىل املسالو اةالفية.   يتطرق كثريا   -
مثااو  األلفااا ويقاا  ع ااد بعاا   ،يتعاارض ش أحيااان قليلااة إىل األمااور ال حويااة -

الكلماااة تفياااد  أن  كااادلي  ج96 ال سااااك:  و وووان ان رفوووورا رحيموووا  كاااانج ش 
 الدوام وا ستمرار.

ع اااا  اسااتفاي املفسااار ش تفسااريه مااان كتاا  األساااتاذ عبااد الااار اق نوفااو ش اي -
 العلم .

 احلوايه. أو  يعتمد على ما جاك ش كت  لري املسلمني ش القصا  -
يبدو أنه حني مراجعة تفسري اجل ك السابي والع رين من التفسري لغرض إلبعه  -

وجد أن تفسري بع  اةياا حباجة إىل تكملااة ... لااتا  -بعد وفاة املفسر -
إىل ذلاااك ش  هاااتا الفاارا  م اااريا    ااوكرو آ أقاادم املراجاااي الساايد حمماااد أمياااة أ

املراجي يضااي  بعاا  التعليقاااا ش احلواشاا   أنلل هر  والالف احلواش  ... 
 ج62 الاا  ى:واعبوويوا  اسووويوا ن ش اةيااة: مااثال   ،يضااا  أإىل تفسااري املفساار 

الطريقاااااااة القايرياااااااة  م ساااااااوبويقااااااو  املراجاااااااي: بعكااااااا  هاااااااته اةياااااااة يتصااااااارف 
 وال ق ب دية ش تقديسهى ل يوخهى.
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 الشيخ عبد الكريم المدرس
 

 سيرة حياته : 
ال يخ عبد الكرد املدرا من علماك العراق وكريستان البار ين التين ذاع 

ليهااااا إصاااابك ماااان املراجااااي الااااه يعااااوي صاااايتهى ش اجملتمعااااني الكااااريا والعااااريب   وأ
 ال رع.معرفة أحكام املت وقون للعلى و 

  ولااد ال ااايخ املاادرا ش م طقاااة بياااره ش مدي اااة السااليمانية ش  اياااة القااارن
العلماااك وال اايوخ امل اااهري ش امل طقااة ... و  ياا ا  يااد التاسااي ع اار. تاار  علااى 

 ير ق وقد جتاو  عمره املالة . ال يخ حيا  
قيمااااة باااااللغتني العربيااااة  تفسااااريه  ش عاااادة أجاااا اكج  قاااادم كتبااااا   إىلإيااااافة 

 م ها: ،والكريية
 بالعربية . - واأليبعلماكنا ش خدمة العلى   -1
 بالعربية . - ايرشايخري ال اي ش  أوجواهر الفتاو   -2
 أجاا اك علااى أربعااةوهااو كتاااب ماان  -شه ريعه تى ليسالم  شريعة ايسااالمج  -3

 بالكريية . -املته  ال افع  
 بالكريية . -ج  ييواىن سه ناوسكا   الث اك وال كو  -4
 بالكريية . -ياي  مه ريان  ذكر  الرجا  العهامج -5
 بالكريية . -ب ه ماله    انيا ران  أصو  العلماكج  -6
 بالكريية . - أب الهبامل اركة مي -ييواىن ناىل  -7
 كريية .بال -ه لب اأبامل اركة مي  -ييواىن حمو   -8
 بالعربية . -محد ال يخ   ش عدة أج اك أمكتوباا كاك  -9
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 نظرة عامة على تفسيره )تفسير نامي(:
القااراك  أيااداتفسااري كتاا  باللغااة الكرييااة ش تلااك احلقبااة ووصااو إىل  أو  ديعاا  -

 لكو آياته . لكو القرآن وحاويا   شامال  
وسالسااة  األييب لوبهأساا    ااد القااارئ ش لغتااه صااعوبة   ولكاان   يرتقاا  ش  -

 ال يخ حممد اةا .تفسري عريه إىل مستو  
مااااان الدكياااا  ع اااااد آياااااا األحكاااااام وي اااابعها بالبحااااام  وب اااا ك يقاااا  كثاااااريا   -

العلماك والفقهاااك    جلمهوروالتحليو من خال  عرض وجهاا ال هر املةتلفة 
حياام   ج229 البقارة: الطوال  مرتوان ...  كما هو احلا  مااي قولااه تعاااىل :

للمااااته  ال ااااافع    صاااافحة   وي تصاااار يالمااااا   44كثاااار ماااان أحو ااااا  كتاااا 
 .ال افعيةكون التين يكت   ى من بويعلو ال يخ ذلك 

صااحاب التفاسااري أالعلماااك و  وبااأقوا لل  امل اسباا باألحايياام أيستد  ش  -
 ع د الضرورة. هاوي اق 

 واملواقي. األمساكيتكر أسباب ن و  اةياا ويتكر  -
  ،سريه على شري وحداا من اةياا املدابطااة ش املعااو وامل اساابةيعتمد ش تف -

و ووى أو الووط  ائفووة موون أهوول الكتووا  ... بلووى موون  قولااه تعاااىل:كمااا ش 
 .ج76-72:آ  عمران   ن ان يد  المتقينإ بعيه واتقى  
 يراع  جعو اةياا مقاإلي ع د التفسري . أيضا  وش هتا السياق 

 ع اادخاار آن ال اايخ يقاا  بااني حااني و إفاا  ،الكرييااةعلااى خااالف بقيااة التفاسااري  -
 معتماادا   ،كثر ماان تفسااريأبع  اةياا ليحو بع  ايشكا ا فيما  تمو 

ويكااون هااتا حتاا   ش ذلااك علااى آياااا أخاار  وأحايياام ورواياااا متعاادية،
 أخروووط أمووة نووتم خيوور ع وان وه ااا مباحاام أخاار ج... ففاا  قولااه تعاااىل:
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آ    الفاسوووقون وأ ثوورهمؤمنووون موونهم الم إىل قولاااه تعااااىل: للنوواس

ك تى خري أمة   من التفصيو قوله جو وعال : ب  كيق  لي ري   ،ج110:عمران 
املاااتكورة هاااو القصاااد هاااو مااان عاصااار الرساااو   األماااةويباااني القصاااد مااان  ج....

الااتين شاااركوا ش معااركه باادر  وأ ، صاالى اهلل عليااه وساالىج وهاااجر إىل املدي ااة
الااتين وصاافهى احلبياا   وأ ،سااو  حتاا  ال اا رةهى التين بااايعوا الر  أو ،وأحد

ااااا  صااااالى اهلل علياااااه وسااااالىج   خاااااري ال ااااااا قااااارآ   الاااااتين يلاااااو ى   الاااااتين با
مثو أماااه  عج وش األخاااري خيلاااا إىل القاااو  باااأن قولاااه علياااه الساااالم…يلاااو ى

ك اية عن أن اليتكة واةري ي اامالن   عأوله خري أم آخره  كمثو املطر:   يدر 
مااي ذكاار أن  …ريخ ااهلل عليااه وساالىج علااى إلااو  التاا  حممد صاالى أمااةسااالر 

 أصاااحابخااار ال ماااان تصاااو إىل مساااتو  عهماااة آهاااتا   يعاااين أن يرجاااة أماااة 
مهماااا -نااه با تفاااق   ميكاان تفضاايو ماان أتااوا بعاادهالرسااو  عليااه السااالم  أل

الصالة على من عاصروا ورأوا سيد الكال اا عليه -األعما توا من فضالو و أ
 السالم .و 
ساابقه ع ااد  نش تفسااريه إىل مسااالو ال حااو والقواعااد والباللااة أكثاار  اا  يتطاارق -

 اقتضاك احلا  .
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 الشيخ محمود أحمدي دي كوالن 
 

  وذلااك م1984صدر أو  تفسري باللغة الكريية ش كريستان إيران عام 
 خللتفااري  ومساا -م اات تااويل ال اااه وقبلااه والااده احلكااى ش إيااران-بعااد أن تعاارض

يااااتكر خبااااري علااااى  هترمجااااة حلياااااة املفساااار  ولك اااا علااااى  اةن إىلمل اصااااو  ا ويااااة.
 .األلسن

 ،جملاادا   15وقد اإللع ا على  سة جملداا من تفسريه التا يتكااون ماان 
 وم ها األج اك األخرية. وقد إلبي ب كو متوايي ولري مرت  ومتع  للقارئ.

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

. أيضااا  احلااروف  األحيااانلل  أوش  ،ويتكر عدي اةياا والكلماا السابقة.
 السورة ومقاصدها. ألراضوكتلك يعط  نبتة عن 

متااااأثرة باللغااااة ، وهاااا    ولك هااااا مفهومااااة وحمققااااة للغاااارضعاليااااةلغتااااه ليساااا   -
 الفارسية ش موايي كثرية.

  وش بعضااااها يغلاااا  علياااااه لآليااااة حرفياااااةإىل ترمجااااة  األحيااااانيل ااااأ ش بعاااا  -
 التفسري .

ل ااري معاااآ اةياااا  والغرياا  أنااه ش أحيااان   األقااوااعلااى فااتك  يعتمااد كثااريا  -
 .األقوااكثرية   يغلا 

 سراليلياا وما جاك على ألسن رجا ا.يبتعد عن اي -
ياااا الااه تباادأ ش معاااآ بعاا  اة ا ي خت عليه أنه خيال  املفسرين املعتيتين  -

نااااه ي كااااد أن القسااااى إ حياااامهبااااا السااااور مثو:عوالعاييااااااع وعوالتااااني وال يتونع
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بسااب  كااون  ،عالعاييااع   يقصااد هبااا خيااو  اجملاهاادين بااو خيااو  اجلاهليااةاباا 
كثاااار ماااان أومل يكاااان للم اهاااادين  ،وش معركااااة باااادر ،السااااورة ن لاااا  ش مكااااة

 تي اااج الاااتا يكثاار فياااه  ع التااني وال يتاااون ع يقصااد بااه جباااوا. والقسااى بااا فرسااني 
  يتاااج الااتا  ويقصااد بااه كااتلك جبااو ،شاا ر التااني وهااو مااوإلن ساايدنا عيسااى

يكثر فيه ش ر ال يتون وهو مكان م اجاة ساايدنا ياوي .. ويضااي  قااالال بأنااه 
ن للع اا  والتماار إفاا  ،فوالد التني وال يتونللوكان القصد هو جل  انتباه ال اا 

 تا ...كثر وهكأوالقمك والر  فوالد معي ية 
 املفسر كلها معتيتة وموثقة. إليهااملراجي اله است د  -
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 الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن محمد 
 

 سيرة حياته : 
ش قرية بري  التابعة ملدي ة حلب ة. تر   م1920ولد ال يخ عثمان ش عام  -

العالماااة ال ااايخ عباااد الع يااا  وال ااايخ ماااال صاااال. وحصاااو علاااى  أبياااهعلاااى ياااد 
 ى والتدري  من قبو والده.إجا ة العل

صااافوف احلركاااة ايساااالمية عااان إلرياااا ال ااايةني  انضاااى إىل م1954ش عاااام  -
 جمد ال هاوا وحممد حمموي الصواف .أ
 .بتةطيض من ال يوعيني  قدم إىل احملكمة وخر  م ها برييفا   م1958ش عام -
ج اااوب  إىل مدي اااة ال اصااارية ش  نفااا  ،وبقااارار مااان حكوماااة عباااد الكااارد قاساااى -

 شهر .أإىل موإل ه بعد تسعة    عايالعراق 
 ال اايخ  ااثال عاانِي  ،ث اك ت كيو احل ب ايسااالم  العراقاا أو  م1960ش عام  -

 عن كريستان.
وش عاااااااام  ،الااااااا عيى عباااااااد الكااااااارد قاساااااااى  ار م1961و  1960ش عاااااااام   -

العقيد عبااد السااالم عااارف  وش كااو هااته ال ياااراا حباام معهااى   ار م1963
 ية وسبو معاجلتها.القضية الكري

-رمحه اهلل-لعلماك كريستان لي ور امللك فيصو ترأا وفدا   م1974وش عام  -
لتحااا بااالثورة الكرييااة ا هش الرياض باململكااة العربيااة السااعويية .وش العااام نفساا 

 بقياية املال مصطفى البار اآ .
ماااي  وألااا  لااااير ال ااايخ الاااوإلن  ،الكيماوياااة باألسااالحةوبعاااد قصااا  حلب اااة  -

للااوإلن  عاااي م1991 احلركااة ايسااالمية لكريسااتان العااراقج. وش عااام إخوانه
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 و  ن اإله احلرك  والعلم .الي  
 .الدار اةخرةاهلل إىل  رمحهال يخ  انتقو م1998وش عام 

 

 مؤلفاته :
صاافحة  5400 علااىكتابه  تفسري القرآن الكااردج الااتا ي يااد إىل  إيافة 

 لكريية هته الكت  :للمكتبة العربية ا أيافن ال يخ إ  ف
 بالعربية.  - الفقهش أصو   واألجوبة  األسيفلة -1

 بالكريية . -شري صحيك البةارا على إلريقة فتك البارا  -2
 بالكريية .  -علوم القرآن   - انسته كاآ قورلان  -3

 

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

 أنماان حياام الباللااة والبيااان والبااديي   وهااتا يعااوي إىل لغتااه الكرييااة رصااي ة  -
 .واأليباكال يخ ن أ ش بييفة ت يحى بال عراك 

يبدأ  قدمة قبو كو سورة وكو ج ك   حيم تبااني املقاصااد العامااة الااه حتملهااا -
 ،ن لاا  فيااه تاالضااوك علااى املكااان وال مااان الاا  إلقاااكوذلك من خال   ،السورة

وماان   ي تقااو  ،..يعرض وي اااق  ،ها أسباب ال  و في تعديوش املوايي اله ت
 التفسري ....إىل ومن    ،إىل رحاب ترمجة املعاآ

كثر من معو للمفرياا اله حتتمو أيتكر    أنو او     ،يت    الدمجة احلرفية  -
 تبارك... وهكتا .، مثو سبحان ،ذلك

ويتوق   ،جلمهوري ري اةياا احملكماا  ا حتتملها و ا قيو ع ها من قبو ا -
 اختياااارلقاااارئ لليااادك  ؛العلمااااك أقاااوا ع اااد املت ااااهباا ليساااتطري فيهاااا باااتكر 
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الفاااا ع  ش مجلاااة  علااااى. ماااثال  أواهلل  إلياااه: هاااتا الااااتا ارتااااي يقاااو  أو أحااادها،
 اةيااة ش آخاارإىل  ال يدوننهم الفونا األ بور ..املااتكورة ش آيااة : جاألكيت
 .آراك سة  يتكر ش احلاشيةج 103  األنبياكسورة

وذلااك بااالرجوع  ،ك معاآ كثري من املفاارياايويبتيسع  القارئ ش احلواش  -
 خل .إمثو كلمة العقوي والغالض واجلواري .... ا إىل أصو 

ن املفساار ي اارحها بالدمجااة  عانيهااا الثالثااة ش إقسااىج فاا أفيمااا خيااا مجلااة    -
، ي ااري ج38:احلاقاة    سوم بموا تبوورونأ وال  ش آيااة: مثال   ،سياق التفسري

   -2   ال الااااادة . -1: آراكقساااااىع ثالثاااااة أش احلاشاااااية باااااأن ش معاااااو ع  
   ال افية للقسى . -3ال افية وم اسبتها ه ا ل ف  ايعاكاا الكافرين . 

 واألرض،خلااا اينسااان واةياااا املتعلقااة خبلااا الساامواا  إع ااا ش موايااي  -
 لإلميااانج،العلى ياادعو  لميااة مثااو كتاااب:يسااتأن  بااأقوا  العلماااك واملصاااير الع

 .جاهلل والعلى احلديم و
 على اجلوان  الدبوية ش تفسريه. يرك  كثريا   -
 ،ش  ايااة كااو جاا ك يااتكر ال اايخ أنااه انتهااى ماان تفسااري هااتا اجلاا ك بتاااريخ كااتا -

 مي تفسري ج ك كتا. اةنوسيبدأ 
  لمة أخيرة : 

 إىل وقت ااا هااتاالااه صاادرا تفسااري ال اايخ عثمااان ماان أوسااي التفاسااري  إن
ش م ه ااه  نهأعتقد أباللغة الكريية بعد تفسري ال يخ عبد الكرد املدرا .... و 
 لتفسري كتاب اهلل ع  وجو ي بي  ى القارئ املسلى الكريا.
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 عبد اهلل محمد فارلي
 

 سيرة حياته : 
 ش كريستان تركيا. م1939ولد ال يخ عبد اهلل ش عام  -
 ى يد والده وهو ابن سبي س واا.تعلى القرآن عل -
 .هيرا على يد والده ش بداية حتصيل -
 ،  ارحتاااو إىل ال اااام لتلقااا  العلاااوم ايساااالميةأكااارايبعاااد أن يرا علاااى علمااااك -

ومن   إىل امل طقة الكريية ش سوريا لتكميو حتصيله ش مدرسه ال يخ امحد 
 وخ نة.

 ،ماااد ش كريساااتان تركيااااش مسااا د السااايد حم إماماااا  أصااابك  م1964ش عاااام  -
 وه اك اشتغو ش الفتو  والوعظ.

 إلراب ون. إقليىنقلته احلكومة الدكية إىل مدي ة جمكة ش  م1976ش عام  -
 ش تركيا. لألوقافش املديرية العامة  ا  عني مدمج م1977ش عام -
 ت ولرافيا.اشتغو ش متح  األ م1978ش عام  -
 وتوكن .أش مكتبة عدنان  ومتةصصا   أصبك مست ارا   م1984ش عام  -
 هصار رليسا للمديرية العامة للثقافة ال عبية. وش العام نفس  م1993ش عام    -

 على التقاعد. أحيو
 وهو خريأ اجلامعة الدكية . -
 له أانية أو ي . -
 م1994صاادرا عااام  وقااد ،له كتاب لري ترمجة معاااآ القاارآن ه لي يبدو أن -

 ل مالية .بالله ة الكريية ا
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 نظرة عامة على تفسيره )التفسير العظيم(: 
العااريب والالتيااين   والسااب  يعااوي إىل أن الكااري  بااايمالككتاا  ترمجتااه للمعاااآ -

عاان  ف ااييفا   شااييفا  ش كريسااتان تركيااا وبسااب  الالتي يااة الدكيااة املفرويااة انفصاالوا 
 ايماااالك أن فااا  لل هااارواعتمااادوا الالتي ياااة ش الكتاباااة . والالالعربياااة احلاااروف 

الكريا اجلديد واملعتاي لد  األكراي  ايمالكالعريب التا اعتمده خيتل  عن 
لكااو ماان الفااتك  معي ااا   اجلديااد ش الكرييااة خيصااا حرفااا   ايمااالكن إ. وللعلااى 

 .وهتا يسهو القراكة كثريا   ه،والضى والكسر 
 نبه .جبا األصل السور إىل الكريية بدون كتابة ا سى  أكثر أمساكترجى  -
لتوييك املعاآ بالكريية  األقوااعلى فتك -كبقية املفسرين واملدمجني -اعتمد  -
. 
 سووووم أوال  ش حااااا ا القسااااى ش موايااااي مثااااو :ع   أقسااااى بيااااوم القيامااااة -

 قسى.أ... جاكا الدمجة  عو :ج2-1ورة القيامة  س بالنفس اللوامة
تااارجى ش ذلاااك حيااام يااا و  املااادجى آيااااا الصااافاا خالفاااا  ملااا هأ السااال   -

  عو ،ج5:إلاه  ىالرحمن على العرش استو قوله تعاىل: عاستو ع ش لفظ:
 اسااتعمو ،ج10:الفااتك  أيووييهميووي ان  ووو  قولااه تعاااىل:ا سااتيالك ... وش 

 .هنفس اللفظ
 فيها . أبدعاعتمد على ترمجة املعاآ وقد -
لكرماجنيااة  جلااأ إىل ماارايف ش   تااه ا إ ااايش احلااا ا الااه استعصااى عليااه  -

 األمااارجاااو تساااهيو أاساااتعما  مفااارياا الله ااااا الكريياااة األخااار  .. ومااان 
خاار الدمجااة أااان صاافحاا لقاااموا صااغري  تااوا آخصااا ش  ،علااى القااارئ
 املفرياا.تلك على شري 
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  وول هووو ان أحووي:قولااه تعاااىلمر   مثااو ش حااا ا اةطاااب املقاادن باااأل -
 يا حممد! ع ... وهكتا .يفتك قوسني ليكت  بي هما :ع 

مثااو الفاصاالة  الفاصاالة امل قوإلااة  عالمااة  الدقاايىباادع ش ويااعه لعالماااا ألقااد -
 والت قيض . ،ا ستفهام

   إلبع  شروحها حبروف لامقة.ايسهابمن  ب  كاةياا اله فسرا  -
 ،إلبع  نصو  اةياا باحلروف الصغرية  ا يصع  على مجيي القراك قراكهتا-

 .قاماألر وخباصة 
تليااا باااهلل الااه    األمساااك لااري الصااحيحةاسااتعمو مقابااو لفااظ اجلاللااة  بعاا  -

لة ش مالاااه كانااا  شاااالعة ش عصااار ال رايشاااتية واملساااتع األمسااااك وهااا  تعااااىل،
لاااه :إاأ-عاهاااورام يا وأ الوقااا  الاااراهن باااني ال رايشاااتيني األكاااراي مثاااو:عي يانع

اساااااتعما   مثاااااو ذلاااااك والصاااااحيك شلاااااه ال ااااار  اهااااارمينجع... إاةاااااري مقاباااااو 
 وجو . اسى خوياج مقابو اسى اهلل ع 

بالرلى من كون هته الدمجة بدايااة خااري وفاحتااة بركااة علااى األكااراي ش كريسااتان -
وجاااااو  ولكااااان بساااااب  املفااااارياا الصاااااعبة الاااااه  تركياااااا لفهاااااى كتااااااب اهلل عااااا 

قااد يالقاا  القااراك ش الوقاا  الااراهن صااعوبة ش فهمهااا وا سااتفاية  ،اسااتعملها
األكااراي ش هااته البقعااة املهلومااة ماان كريسااتان قااد  وذلااك ألن ؛لااة م هاااالكام

ن أو  إفااا  ،ماااي ذلاااكو  …حياااو بيااا هى وباااني لغاااتهى الاااه م عااا  بقاااانون تركياااا
 شاك اهلل . إن  ي همر  ةالغيم قطر 
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 الشيخ محمود كاللي
 نبذة عن حياته : 

والااده ولد ش مدي ة السااليمانية بكريسااتان العااراق . تعلااى القاارآن علااى يااد 
 ال يخ املال حممد كاليل قراكة وفهما .

كتاااب باادأ بقااراكة  أأن يقو  املفسر ش مقدمة تفسريه: أذكر أنين بد   من 
، انصاااا  اهتمااااام  بدايااااة علااااى جنااااايباألمحاااادا وعوامااااو اجلرجاااااآ وتصااااري  ال  

يراسة القرآن بكامله .. ويااريف قااالال : بعااد أن اإللعاا  علااى القاارآن، فااتك علاا   
 م اله كان  تدرا ش احل راا ...باب العلو 

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

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

 بدأ تفسريه  ةتصر شالا ش علوم القرآن .-
اتبي ش تفسريه إلريقة تقسيى السور إىل وحااداا وقطااي م اساابة، وويااي لكااو  -

 عة ع وانا  م اسبا  حملتواها.قط
 لغته سليمة و  لبار عليها و  تكل . -
ذكاااار أسااااباب ال اااا و  ش املوايااااي الااااه حتتااااا  إليهااااا، وب اااااك علااااى ذلااااك ذكاااار  -

 األحكام املستفاية م ها ب كو  تصر.
   تبدو على شري اةياا مسحة الدمجة احلرفية.-
ة والتااابعني والعلماااك ش شاارحه اساات د إىل األحايياام ال ااريفة وأقااوا  الصااحاب -

 لآلياا.
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إياااافة إىل التفاسااااري العربيااااة املوثوقااااة، فإناااه   ي سااااى فضااااو املفساااارين األكااااراي -
الساااابقني واساااتفايته مااا هى أمثاااا : املاااال حمماااد كاااوي ، واملالحساااني ساااعدا، 
وال يخ عبد الكرد املدرا، وال يخ حممد اةا ، والعالمة ال يخ عثمان اباان 

 عبد الع ي  .
ملحوظة : اإللع  على أربعة أج اك فقااض ماان تفسااريه، ومالحهااا  مب يااة 

 على هتا القدر.
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 يم الشيخ برهان محمد أمين عبد الكر 
 

 : )التفسير السهل لفهم القرآن(أضواء على تفسيره  
اعتمد املفسر علااى ترمجااة املعاااآ وا سااتعانة باااألقواا ع ااد الضاارورة ولتحقيااا  -

 طاك مساحة واسعة بني هته األقواا.هتا الغرض   يديي ش إع
لغته سلسة ومفهومة، ولكن تغل  عليه ش بع  األحيااان املفاارياا والتعااابري  -

الفارسية، مي العلى أنه ش لو عاان تلااك املفاارياا لكااون نهالرهااا موجااوية ش 
 الكريية . وصيالة بع  التعابري حتتا  إىل إعاية نهر لضعفها.

 ة والروحية كثريا .يرك  على ال واح  الدبوي -
  يسااع  القااارئ ال اشاام ش فهااى األلفااا  الصااعبة الااه يبحاام ع هااا. وهااته -

 املالحهة مسعتها أيضا  من قراك هتا التفسري.
 يعتمد ش تفسريه على امل هور واملعتمد.-
 ي ري ش بع  املوايي إىل أسباب ال  و  باختصار.-
ره حسااا  املفهاااوم ال اااالي ماااثال  يفسااا لعلهوووم يعقلوووونش تفساااريه أللفاااا   -

 ولي   عو: حا يعقلون.
تألفاا  ش اةونااة األخاارية ش كريسااتان العااراق جل ااة ملراجعااة هااتا التفسااري 
لتالش ال واقا املوجوية فيه؛ رهيدا  لتقدميه للطبعة الثانية … وإذا   ذلك فإن 
التفسااري سااوف  قااا إلمااوي القااراك ب ااكو واسااي . وحساا  علماا  فااإن الل  ااة 

 فة من علماك لغة وفقه وتفسري .م ل
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 دالشيخ نظام الدين عبد الحمي
 

 نبذة عن حياته :  
م، وهااو ماان أساارة علميااة تقطاان بكريسااتان العااراق، وكااان 1921ماان مواليااد -

 إماما  وخطيبا  ومدرسا  ش إحد  اجلوامي ش كركوك. -رمحه اهلل-والده 
ااا  يار العلاااومج ش أكماااو يراساااته ا بتدالياااة واملتوساااطة ش كركاااوك،   ا- لتحاااا با

م 1946بغداي، فأكمو فيها القسى الثانوا والقسى العايل، وختر  فيها ساا ة 
وحصااو علااى شااهاية العامليااة و  تعيي ااه ش عاادي ماان يوالاار الدولااة.   حاادا بااه 
ال ااوق يكمااا  يراسااته العليااا، فااالتحا بكليااة ال ااريعة جبامعااة بغااداي، وألاا   

العمااد ش ال ااريعة ايسااالمية والقااانون الويااع ج املوسااوم  ج ايااة القتااو  هكتاباا 
 بدرجة ا متيا . 1974ونا  به شهاية املاجستري ش س ة 

  عاااني مدرساااا  ش كلياااة ال اااريعة، وألااا   خاااال  سااا واا تدريساااه عااادة كتااا   -
تدريسااية ولااري تدريسااية وعااديا ماان األحباااه العلميااة، نااا  بقسااى م هااا مرتبااة 

 خر نا  مرتبة األستاذية.األستاذ املساعد، وبقسمها اة
م أحاااا  نفساااه علاااى التقاعاااد، وب ااااك علاااى يعاااوة تلقاهاااا مااان 1993ش سااا ة  -

ماااادير جامعااااة القاااارآن الكاااارد ش اةرإلااااوم، سااااافر إىل السااااويان وعااااني أسااااتاذا 
لل اااريعة ش كلياااة ال اااريعة التابعاااة لل امعاااة املاااتكورة، وظاااو فيهاااا مااادة ثااااله 

 ش مدي ة بريستو  . س واا،   سافر إىل بريطانيا، وأقام
ش الساا ة الثانيااة ماان وجااويه ش السااويان، انصاارف إىل تفسااري القاارآن الكااارد  -

باللغااة الكرييااة، وبعااد انتقالااه إىل بريسااتو  اسااتمر ش الكتابااة إىل أن انتهااى ماان 
 التفسري.
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 أضواء على تفسيره : 
 أتبي املقدمة ب  ك من مباحم علوم القرآن . -
 ة لبع  املفسرين .جت   األقوا  ال اذ -
أسااالوبه ساااهو يفهماااه عاماااة ال ااااا، وي ااادي ويبتعاااد عااان اساااتعما  الكلمااااا  -

 الكريية املستحدثة اله   يفهمها إ  الكتاب احملدثون  حس  اعتقايهج.
توق  ع د قسى من اةياا الكونية بعاا  ال اا ك يثباااا وجااوي اهلل ساابحانه -

  ه.وتعاىل وصدق رسول
 اله ية  كما يتكرج.اةياا إىل ال هرياا العلمية     يركن ش تفسري بع -
   يعتقد بكثرة ال سخ ش القرآن الكرد . -
 يركن إىل ش ك قليو من أسباب ال  و  . -
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 24 ....................................... ال يخ حمموي أمحدا يا كو ن

 26 ...................................ال يخ عثمان بن عبد الع ي  بن حممد

 29 ................................................... هلل حممد فاريلعبد ا

 32 ................................................... ال يخ حمموي كاليل

 34 .................................... ال يخ برهان حممد أمني عبد الكرد 

 35 ......................................... ال يخ نهام الدين عبد احلميد

 37 ...................................................... فهرا املويوعاا
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