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 ثَيشكةشة بة :

 هةموو ئةو خوشك و برايانةى كة ئارةزووي لةبةركردن وثَيداضوونةوةي قورئاني ثريؤزدةكةن  . ▪
نة  بؤ                    ثةرتووكة   ئةم   ▪ تةو ثؤني ِرؤذا ئاني ثريؤز و،  خشتتتتتت بةركردني قور لة ية بؤ  يدةري تؤ مةت يار

تؤمارَيكي  لةطةَل   دادةِرَيذَيت و، وَيردي تايبة   بة لةبةركردن و ثَيداضتتتتتتوونةوةي قورئاني تَيدايةو،                
 ِرؤذانة لةبةريدةكةيت . ئايةتانةى ئةوبؤ هةموو  داِرؤذانة

طةَلتدا دةبَيت بؤ لةبةركردني تةواوي قورئان هةر لة ستتتتتتتةرةتاي               ئةم ثةرتووكة هةنطاو بةهةنطاو لة             ▪
 رة( وة تا كؤتا سورةتي قورئان.سورةتي )البق

 لَيم وةرطرَيت  .بةضاكة سةركةوتووم بكا  و  داواكارملةخوداي طةورة  ▪

 

لةِرَيطةي كة كؤثي بكا ، ياخود ونوسةرى ئةم ثةرتوكة ِرَيطة دةدا  بةهةركةسَيك كة ئارةزوومةندة ئةم ثةرتو   
صدددد    ) و نةبِراوة ئينتةرنَيتةوة  بينَيرَيت بؤ هةر ثَيطةيةكي ئيستتتتؤمي بؤئةوةي ببَيتة ضتتتتاكةيةكي بةردةوام 

 .بؤ موسوَلمانان بَيت سةرضاوةيةكي بةسووديش  ،وبؤ نوسةر ( اجلاري 

وةك ضاكةيةكي  دةتوانَيت  َيوة نةكا  و،  هةركةسَيكيش بيةوَيت  داواكاريشة هيض كةسَيك بازرطاني ث   نوسةر  
 اطادار بكاتةوة و ضتتتتةند دانةيةكيشلَيئ بابةتةكةي ستتتتةرىونو كا  و بَؤوي بكاتةوة، بةالم بابضتتتتاثي نةبِراوة 
 بنَيرَيت بؤ ئةوةي ئةويش دابةشي بكا  بةسةر خةَلكيدا .بؤ  بةديارى

 دانةر                                                                                          

 حييي عبدالفتاح الزواوي                                                                             
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 ثَيشةكي ضاثي يةكةم :

 شَيخ خالد حسن ئةبوجلود

تر لةدواي ئةوةوة غةمبةرى ستتتتتوثات و ستتتتتتايش بؤ خوداي تاك و تةنسا، درودو ستتتتتةالم بؤ ئةو زاتةى كة ثيَ  
 .ناية  .

لةستتتتةر ستتتتتادة بةالم ثَيداطري كردوة ) حييى الزواوي ( خؤى مامؤستتتتتاو  ئو ي باوك شتتتتَي  ئةوةدا كة لةطةَل
ةوة بةرةوثَيشيش بضَيت    يمن ثَيشةكي بؤ ثةرتوكةكةي بنووسم، قوتابيش هةرضةندة لةِرووي زاست      ئةوةي كة 

دةَلَيم ئةوا  مامؤستتتتاكةمدابَيت، بؤية منيش لةبةر خواستتت   كةىمامؤستتتتابةالم هةر ثَيويستتتتة لةذَير ستتتايةي 
  .كتَيبةكةيم لةبةردةستداية 

ني قورئاندا كة نزيكةى ضتتتا ستتتاَلي ذياني  وني خاوةنةكةي لة بوارى فَيركردمثوختةيةكة لة ئةزثةرتووكة ئةم 
 ،بينيوة و شتتييفَيركار و فَيرخواز ِرؤَلي ،لةخزمة  قورئاني ثريؤزدا بةستتةربردووة، بةنوري قورئانةوة ذياوة و

 ويستتتة بةضتتاوي ِرَيزةوة بِروانينة ثَي ةندةدانَيوم بؤية دةَلَيم لة  ،ثةروةرشتتيار بووة َينيشتتاندةروِري هاوكاتيش 
 ئةزموني ئةم مامؤستاية .

، خوداى بَيتستتتتتتوود لةكؤتاييدا لة خوداي طةورة داواكارم ئةم ثةرتووكةش وةك ثةرتوكةكاني ثَيشتتتتتتووي بة 
كة خؤى  داهةركارَيك لةش ثشتتتتيوانة و بةتواناية بةستتتةريدا ، خوداي طةورة  شتتتَيخ ستتتةركةوتوو بكا   ةورةط

 ثَيى خؤشة و ثَيى ِرازية .

                                                                                   

 كوِري خؤتان                                                                                 

 خالد حسن أبواجلود                                                                           

 ةنةر بة هةر دة تيؤوة طةورةكخوَي                                                                  
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 دةروازةى يةكةم :

 ثَيشةكي دانةر:

خوداي جيسانيان، ستتتوثات بؤ ئةو خودايةي كة قورئاني دابةزاندوة بؤستتتةر بةندةي   ستتتوثات و ستتتتايش بؤ 
، شايةدي دةدةم كة هيض ثةرسرتاوَيكي    نيةخؤى ) حممد(  بةشَيوةيةك كة هيض كةم وكوِرى و ناِرَيكيةكي تَيدا  

دوة و هيض هاوةَلَيكي نية ، قورئاني ئاسانكر ت  جطة لة )اهلل(، تاك و تةنسايةبةحةق نية كة شايةني ثةرسنت بيَ   
آنَْْيَسََََََّّّّّّ    َ َْولَقَدْ }يؤ يادةوةرى و فةرمويةتي :  ك  ِْْال قُ   د ِك ْ ِْمنْفََهلْ ِْللذ ِ ْ-17ْ)ْئايةتةكاني /ْالقم ْسََََََّّّّّّو  ْ{مُّ

ة ئَيمة قورئامنان ئاسانكردوة  بؤ ) خوَيندنةوة و تَيطةيشنت( و ئامؤذطاري دَلنياييةوبة واتة "  (40ْ-32ْ-22
 (.لَيوةرطرتن، جا ئايا كةسَيك هةية كة دةركي حةقيقة  و ِراس  بكا  و ثةندي لَيوةرطرتبَيت؟

ضوار جار لة سورةتي ) القمر( دا باسي لةوةكردوة و جةختيكردؤتةوة لةسةر ئةوةي       باالدةست خوداي ثاك و 
زانيين متانتاكتاني و    و،  ي قورئتاني ئتاستتتتتتتانكردوة بؤ خوَينتتدنتةوة و لتةبتةركردن      كتان كتة خوداي طتةورة زاراوة  

  و قوَلبونةوة تيايدا بؤ كةسانَيك كة بيانةوَيت ثةندو ئامؤذطاري لَيوةرطرن.تَيطةيشنت

ئان و              دةبينني  لَيرةوة ندنةوةي قور ية بؤ خوَي هة نداني زؤر  بةركردن و فيَ   ها فَيركردني  ،وربووني خؤمان  لة
، هتتةروةكو ضتتتتتتؤن  خوداى طتتةورة ئتتةهري قورئتتاني كردوة بتتة ئتتةهري خؤي و كتتةستتتتتتتتة نزيتتك و   ختتةَلكتتاني تر

 .تايبةتيةكاني خؤى 

دةدةم كة  حممد بةندة و ِرةوانةكراوي  وة شايةديةو خوداية لة سةرةتاو تاكؤتاييدا، سوثات و ستايش بؤ ئ 
بتتة قورئتتاني ثريؤز و  و دَل و دةروني ختتاوَينكردؤتتتةوة بتتذاردوةهتتةَليخوداي ثتتاك و بتتاالدةستتتتتتتتت  ،خودايتتة و
 :فةرمويةتي

وحُْْبِهِْْ ََزلَْْ*ْال عَ لَِمينََْْ ب ِْْلَتَ زيلَُْْوإِ  هُْ}   .{ُمبِينْ َْعَ بِيْ ْبِِلسََََََّّّّّ نْ ْ*ْ  ِذِ ينَْال مُِْْمنَِْْلتَُكونَْْقَل بِكََْْعلَىْ*ْاألِمينُْْال ُّ
   .(195-192ْْْ)ايةْالشع اء:ْسو  

 جوبرةئيري ئتتةمنيهتتةموو جيستتانتتةوة ِرةوانتتةكراوة، ثتتةروةردطتتاي  لتتة اليتتةنبتتةِراستتتتتت  ئتتةم قورئتتانتتة  واتتتة: " 
بضيتة ِريزي ئةو كةسانةوة كة خةَلكي بَيدار    كوتا  ،ئةى حممد بؤ سةردَلى تؤ  فريشتةى وةحي( دايبةزاندووة )

ياخود بة زمانَيكي  هاتوة ئاشتتتكرا، بة زمانَيكي عةرةبي ِروون ودةكةنةوة لة خةوي غةفَرت و داياندةضتتتَرةكَينن
 ."ثاراوو شريين و ِروون



5 

نُْْإ   ِْ} َ  ْ َح  ل  لِذ ك  َْْ َز  َح فُِظونََْْلهَُْْوإِ   ْا ئَيمة قورئامنان      هةر  بةِراستتتتتت    واتة : "   . (9)ْتيئاية  ْالحج / {لَ
طاري دةكةين و )نايةَلني دةستتتتتت  خيانةتكار هيض جؤرة دةستتتتتتتَيكي  ثارَيز هةر ئَيمةش بَيطومان و دابةزاندوة

 " تَيب ا  و هةموو هةوَلَيك بؤ دةسكاري كردني نةزؤكة (
 

لةثاشاندا..  دةتوانني بَرَيني  كة ضةندين ئاية  و فةرموودةى زؤر هاتووة كة باسي فةزَل و طةورةيي قورئان و    
 ئةهري قورئان و ئةو ثَيطة طةورةية دةكةن كة خوداي طةورة  لة دونيا و دواِرؤذدا بؤى داناون . 

َيكي بةرزيان نية بؤ بةدةستتتسَيناني ئةم ستتةيرة و زؤريش ستتةيرة كة خةَلكانَيك ئةمانة دةزانن و كةضتتي هيمةت  
 ةى بؤ ئةووةثَيشرِبكَي ناكةن  ثرة و ثاية باالية و، بةدةستسَيناني سةركةوتن و خؤشبةخي لة دنيا و دواِرؤذدا ،

 بةلةبةركردني قورئاني ثِر موعجيزة ببنة خاوةني فةزَلة طةورةية و لة بةندة تايبةمتةندةكاني خودابن.
كانَيكي ترمان      لةبةريدةكةن و خؤيان فَيربوون و خةَلكي                    خةَل ثةلةدةكةن بؤ الي كتَييب خودا و  بينيوة  كة 

ئةمانة خاوةني ضتتتتتتاكةن و،       ان تةنسا بةدةستتتتتتتسَيناني ِرةزامةندي خوداية،         شتتتتتتي  تريش فَيردةكةن، مةبةستتتتتتتي    
 وَينةي نية. ِرابردوو و  ئَيستالةكي وايان بؤخؤيان ثَيش ستوة كة ضاكةية

كؤمةَلة خةَلكانةدا جؤري ستتتتتَييةم لة خةَلكي هةية كة هةوَلدةدةن بؤ لةبةركردني قورئان بةالم  لةنَيوان ئةم دوو
ِرَيطاكةيان لَيسةَلةبووة و كةستتتتتتَيكي وا شتتتتتتك نابةن كة ِرَينموييان بكا  و دةستتتتتتتيان بطرَيت و كارئاستتتتتتانيان  

رت دةكةن و هيواكانيان     ستتتتتتكارةكةيان لَي قور    نلة ضتتتتتتواردةوريان    ئةو كةستتتتتتتانةى   بؤبكا ، لةبةرامبةريشتتتتتتتدا     
تَيكدةدةن، زؤرَيك لةمانة كاتَيك كة دةبيستتنت خولَيكي فَيربووني ضتتؤنيةتي لةبةركردني قورئاني ثريؤز هةية لة 
ماوةيةكي دياريكراوي كورتدا، خَيرا هةوَلدةدةن بؤ ئةوةي بةشتتتتتدارى ئةو خولة بكةن، ئةمةش خؤي لةخؤيدا 

 ِراس  نيةتي ئةوكةسانة نيشاندةدا .  
طاكةيان بؤ ِروو             بةِرادةي ثَيويستتتتتتتت ِرَي ئةم خوالنة  بةهةنطاو        نةكردونةتةوة و     ن بةاَلم  ياندا          ، هةنطاو  لةطةَل

 .ِرَيطاكةيان نةبِريوة تاكو بيانطةيةننة ئامانج و مةبةستةكانيان
داواي توانا هةوَلى خؤم بدةم و    بةثَيى  كة  ئةركي ستتتتتتةرشتتتتتتاني خؤم زاني    لةبةر هةموو ئةو جؤرة خةَلكانة بة         

ثوختةيةك لة ئةزموني زياتر لة  ضتتتتا بؤ ئةوةي داو، لة ستتتتةرةتاو كؤتايي يارمةتي و ثشتتتتتيواني لة خودا بكةم
 ساَلى خؤم  لةم بوارةدا ثَيشكةش بكةم بة خوشكان و برايان و ِرؤَلةكامن. 

ورئاني ثريؤزدا بؤ ئةوةي لةثاش  خوداي ثاك و باالدةستتتتتت  منيش ببمة يارمةتيدةرَيك بؤيان لة لةبةركردني ق
خبةمة بةردةستتان لة ضوارضَيوةي      يشتةواوو بتوامن ثاداش  خوداي طةورة بةدةست بسَينم و ثرؤطرامَيكي    

 "   بؤ لةبةركردني قورئاني ثريؤز ضاكرتين يارمةتيدةر" :ئةم ثةرتوكةدا كة ناوم ناوة
( ئةوةيةكة خوداي ثاك و بااَل دةستتتتتتتت ئةم ثةرتووكة بكاتة            ضتتتتتتتاكرتين يارمةتيدةر   مةبةستتتتتتتم لة ثةرتووكي )      

 ِرَينيشاندةرَيك  بؤ ئةو خَيرو ضاكة طةورةية. 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura15-aya9.html
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 : بريتية لة ثةرتوكة مئاماجنمان لة نوسني و بَؤوكردنةوة ئة
 بةدةستسَيناني ثاداشت لةاليةن خوداي طةورةو باالدةستةوة.  -1
طتتةورة ثَيى بتتةخشتتتتتتيووم بتتةلتتةبتتةركردني قورئتتان و     دةركردني زةكتتاتي ئتتةو نيةمتتةتتتةي كتتة خوداي    -2

 ضةسثاندني لة دَلمدا.
بؤ ئةوةي ستتتتتتوود بطةيةنَيت بة هةركةستتتتتتَيك كة ئةم ثةرتووكة دةخوَينَيتةوة و كاري ثَيدةكا  و هاني  -3

خوشتتتكان و برايان و خَيزان وخزم و كةت وكاري دةدا  بؤ لةبةركردني ثةرتوكةكةى خودا ) قورئاني 
 ثريؤز(.

بِِ ْ َْعلَىَْوتََع َو ُواْ..ْ﴿    ث مَِْْعلَىْتََع َو ُواَْولََْْوالت ق َوىْال  ِ َوانِْْاْل  ُعد  ََْْوات قُواَْوال  َْْإِنْ ْْْ َللا  ِديدَُْْللا  ْ﴾...ال ِعَق بِْْشََََََََّّّّّّّ
 ْ.2ْْْ/ْالم ئد ْسو  
كؤمةكي يارمةتي و كؤمةكي  يةكرت بكةن لةستتتتةر كاري ضتتتتاكة و خواناستتتتي، نةكةن يارمةتي  و   واتة " 
زؤر  ضونكة بةِراس  خودا   و لة خودا برتسن و ثارَيزكاربن،   لةسةر طوناه و دةستدرَيذي،    كةنيةكرت ب

 "بةتوندي تؤَلة دةستَينَيت 
 بؤ ئةوةي تؤي خوَينةرى بةِرَيز بتوانيت زؤر بةئاساني قورئاني ثريؤز لةبةر بكةيت . -4
هتتةروةهتتا بؤ ئتتةوةي تؤى  بتتةِرَيز كتتة قورئتتاني ثريؤز  لتتةبتتةر كردووة بتوانيتتت بتتةردةوام بيتتت لتتة            -5

 ثَيداضوونةوة و جَيطريبووني لةبةركردنةكة  . 
 

 خوشكان و براياني خؤشةويست...
خةمتي قورئاني ثريؤز   ي طةورةخودا ، هةتالة سةرةتاوة تا كؤتاييلةطةَلتدادةمب، هةنطاو بة هةنطاو 

 يب دةكا ، بةالم بة مةرجَيك: بةنس
ماَل و سامان و منداَلةكانت و لة دنيا بة  لة خؤ  و   خؤشةويست تربَيت   دةبَيت قورئاني ثريؤز  ال " 

 " ةوةناوي هةموو شتةكاني
 " داانلة ذيامن ى خوداي طةورةية خؤشةويسترتين شت بَيقورئان فةرموودة" 

ني كة ئيماني مرؤظةكان زياد و كةم دةكا ، بؤية ثَيويستتتة لةستتةر  كة ئيمانةكة  زياد هةروةك دةزان
رتبَيت لة هةموو لةال خؤشتتتتتةويستتتتتبكةيت تا دةطةيتة باوةِرَيكي قوَلي وا كة فةرمودةى خواي طةورة  

 شتَيكي تر .
نياز ثاكي تؤ بةدَلستتتؤزي و ِراستتتتطؤيي و   بةدةستتتتسَيناني يارمةتي و هاريكاري خوداي طةورة بؤ تؤ 

بةدي دَيت، دَلنيابة لةوةي كة هيض ثةرتووك و هيض ِرَيطاو ثاَلنةرَيك نية بتوانَيت يارمةتيت بدا  لة                         
لةبةركردني قورئاني ثريؤزدا، ئةطةر خؤ  نيةتَيكي ِراستتتتتطؤيانة و هةوَلي و هيمةتيََكي دلستتتتؤزانة    

ك بيةوَيت ثرةو ثايةى بةرزبَيتةوة دةبَيت ئةوةش بزانة هةركةستتَي  نةبَيت بؤ بةديسَيناني ئاماجنةكانت،
 شةوخنوني بؤ بكا .
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هةركةستتتَيك بيةوَيت قورئاني ثريؤز لةبةر بكا  ثَيويستتتتة لةستتتةرى خؤى تةرخان بكا  بؤ ئةم ئةركة   
عةقَري خباتة خزمةتي ئةو      طةورةية و هةر هةل و دةرفةتَيكي بؤ ِرةخستتتتتتتا كةَلكي لَيوةرطرَيت و دَل و         

 كارةوة.
خؤشةويستم بابزانيت هةركةسَيك كة بيةوَيت زانستَيكي شةرعي فَيربَيت ، دةبَيت لةسةرةتادا            براي 

، بؤ قورئاني ثريؤز لةبةر بكا  تا تةواوي دةكا ، وة خؤى ستتتتةرقاَل نةكا  بة هيض زانستتتتتَيكي ترةوة
ضتتتوايةتة  ةوةي مَيشتتتك و زةيين ثةرتةوازة نةبَيت، هةروةكو ضتتتؤن زاناياني ثَيشتتتني كاتَيك كةستتتَيك ب  ئ

اليان بؤ فَيربووني زانستت هيض شتتَيكيان ثَي نةدةوتن تا دَلنيا نةبووناية لةوةي كة قورئاني ثريؤزيان    
 ضونكة ئةوة لة ثَيشرت بوة لة اليان لة هةر زانستَيكي تر. يان نا، لةبةرة

ِراظةكردني  تةنانة  لةكاتي لةبةركردني قورئاني ثريؤزدا خؤ  ستتةرقاَل مةكة بة كتَيبةكاني تةفستتري و
 اطةيشنت بةو ثؤنةى كة لةبةريان دةكةيت ضونكة ئةوة ثةكت دةخا  لة رِ  يشةوة ئةو ئايةتانةى قورئان
 دامانناوة. كة لةم ثةرتووكةدا

القورت بوو يان لة ماناكةي نةدةطةيشتتتتتت           ت ي قورئان  ووشتتتتتتةيةك  لةكاتي لةبةركردندا      ئةطةر    بةالم  
 بؤ ئةوةي لةبةركردنةكة  ئاسانرتبكا .ئةوكاتة سةيري كتَيبَيكي تةفسري بكة  

ئةوةش بزانة كة قورئان بةزماني عةرةبيةكي ثاراو دابةزيوة كة مانايةكي ِروون و ئاشتتتتتتكراى هةية لة                     
كتة عتةرةن نني وةك " ثتاكستتتتتتتتاني و هينتدي و      ِروانينتة ئتةو برايتانتةمتان      تتةواوي ئتايتةتتةكتانتدا، بتاب       
بةاَلم بؤ لةبةركردني قورئاني ثريؤز ئازاو        زانن تريش " كة هيض لة عةرةبي نا      بةنطؤديشتتتتتتي طةالني    

بةتوانان، كةواتة تؤ ئةي براي عةرةمب هيض ثاستتتتتتتاوَيكت نية بؤ لةبةرنةكردني قورئاني ثريؤز ، بؤية                   
 ثشت بةخودا ببةستة و تَيكؤشة و دَل و دةرونت تةرخان بكة بؤ لةبةركردني قورئان.

 
 دابةشكردوة بةسةر هةشت دةروازةدا:  انئةم ثةرتووكةم

دةروازةى يةكةم: ئةو ثَيشتتتتتتتةكية بوو كة لةثَيشتتتتتتتةوة باشانكرد ئةوة بةشتتتتتتَيكي طرنطة لةم                       -1
 ثةرتووكةدا.

دةروازةى دووةم: ئتتةو ئتتايتتا  و فتتةرموودانتتةن كتتة فتتةزَل و طتتةورةيي  قورئتتاني ثريؤز و ئتتةهري      -2
 دةكةنةوة. منان بؤ ِرووناقورئ

 ي قورئاني ثريؤز لةبةر دةكةيت.دةروازةى سَييةم:بؤض -3
 دةرن بؤ لةبةركردني قورئاني ثريؤز. ةم: ئةو هؤكارانة ضني كة يارمةتيدةروازةى ضوار -4
 كان لة قورئاني ثريؤزداو لةيةكضووة دةروازةى ثَينجةم: هاوشَيوة -5
 ي لةبةركردن( .كاندةروازةى شةشةم: ضؤن قورئاني ثريؤز لةبةر دةكةيت ؟ ) ِرَيطا -6
 حةوتةم : ضؤن ثَيداضوونةوة بؤ قورئاني ثريؤز دةكةيت ؟.دةروازةى  -7
 دةروازةى هةشتةم: خشتةكاني لةبةركردن و ثَيداضوونةوة. -8
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هةندَيك ئاية  و فةرموودة دةخةينة بةردةستتان كة فةزأل و طةورةيي قورئان و   دادواي ئةم ثَيشةكية بة 

تةوة         ئان ِرووندةكا ئةوةي ئيمامنان زياد بكا  و          ،ئةهري قور لةبةركردني        بؤ  ئان و  خؤشتتتتتتتةويستتتتتت  قور
 لةنامخاندا بضةسثَينَيت.

 
 
 :دةروازةي دووةم  

 ئةم دةروازةية تايبةتة بةو ئاية  و فةرموودانةى كة فةزَلى قورئان و ئةهري قورئان ِروون دةكةنةوة 

 سةبارة  بة فةزَل و طةورةيي قورئان :هةندَيك لةو ئايةتانةى كة لة قورئاندا هاتوة  -يةكةم :

 2ْ-1ْ/البق  ْْ(للمتقين هدى فيه ريب ال الكتاب ذلكْ، ملا)  -1

ئةو قورئانة كتَيبَيكة هيض طومانَيكي تَيدا نية ) كة لةاليةن خواي ثةروةردطارةوة             ، (1)واتة " ئةليف الم ميم  
ِرةوانة كراوة بة جوبرةئيردا بؤ ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتتتتةربَيت( كة مايةي ِرَينمويي و ستتتتتةضتتتتتاوةي  

 . "خواناسان و ثارَيزكارانهيدايةتة بؤ 

ين  )  -2 ذي اهممم  الَّذ اب   آت ْينَّ  تَّ  هم  اْلكي قذ  ي تْلمونَّ  هي  ح  تَّي ك   تيالو  نمون  يم  أمول ئَّي هي  ْؤمي نْ  بَّي م  هي  ي ْكفمرْ  و  ك   بَّي مول ئَّي ُ ون   هممم  فَّ  رم اَََََََِّّّّّّّي                                                  ( اْلخَّ 

 121/ْْالبق  

دةستتتتةيةك لةوانةى كتَيبمان ثَيبةخشتتتيون ) قورئان( بةضتتتاكي و بةوردي دةوري دةكةنةوة، ئةوانة   واتة "
لة                              نة  كةستتتتتتتا ئةو جؤرة  ئا َيت،  نةب ئةوةي بِرواي ثَيى  بةاَلم  َيدةهَينن،   باوةِري ث هةية و  يان ثَيى  باوةِر

 .خةسارةمتةند و زةرةرمةندةكانن"
ذ ا إينذ  ) -3 ي اْلقمْرآن   ه َٰ لذتي  ي ْهدي مم  هيي   يلي رم  أ ْقو  يمب شَََََََّّّّّّّي  نيين   و  ْؤمي ين   اْلمم لمون   الذذي ا ي  ي ْعم  اليح  مْ  أ نذ  الصَََََََّّّّّّّذ بييًرا أ ْجًرا ل هم                                                   (ك 

 9ْ/الس اء

مذدةش دةدا  بةو بةِراس  ئةم قورئانة هيداية  و بةخششة بؤ ضاكرتين ِرَيطة و ِرَيباز و بةرنامة ، واتة "
 اداش  زؤر و بَيسنور ضاوةِرَييانة" .دةوة ضاكةكان دةكةن كة بَيطومان ثئيماندارانةى كة كار و كر

 
لم  ) -4 نمن زي  ن   و  ا اْلقمْرآني  مي ف اء   همو   م  ة   شي ْحم  ر  نيين   و  ْؤمي ال    لي ْلمم يدم  و  ين   ي زي ِ اًرا إيالذ  الظذاليمي 82ْْْْ/الس اء (خ 

                                                           
ضتتةند ثيتَيك لةستتةرةتاي هةندَيك لة ستتوورةتةكاني قورئاندا هاتوون ذمارةيان ضتتواردة ثيتة، نيوةى كؤى ثيتةكاني زماني      (1)

اعجاز( و مةزني و طرنطي قورئان كة لةتواناي هيض كةسدانية بةو ثيتانة كتَيبَيكي ئاوا بَيوَينة دابنَيت   )عةرةبني، بؤ سةملاندني 
بةِرادةيك هةتا ئةطةر هةموو طرؤى ئادةميزاد و ثةرى كؤببنةوة بؤ ئةو مةبةستة ناتوانن، هةروةها ضةند نسَيين تريشي تَيداية،      

 وتويانة هةرخوا خؤى زاناية بة نسَيين ئةو ثيتانة. زاناكان لة هةندَيكي دواون، هةندَيكيشيان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=8#docu
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ئَيمة قورئان و ئاية  و ستتورةتَيك دادةبةزَينني كة ، كة ببَيتة هؤي شتتيفاو ضتتارةستتةر بؤ نةخؤشتتية    واتة "
دةرووني و جتتةستتتتتتتتتةييتتةكتتان، هتتةروةهتتا ِرةمحتتة  و ميسرةبتتانيش بؤ ئيمتتانتتداران، بؤ ستتتتتتتتتةمكتتار و           

 ابةن" .خوانةناسانيش تةنسا زيادكردني زةرةر و زيان نةبَيت هيضي تر نية، هيض بةهرةو سوودَيكي لَين
 

ين   ﴿إينذ  -5 ت اب   ي تْلمون   الذذي ي  كي وا ّللاذ أ ق امم ال     و  أ ْنف قموا الصَََََّّّّّذ ا و  مذ ْقن اهممْ  مي ز  اً  ر  ر  نيي ةً  َََََِّّّّّي ع ال  ون   و  ار  ً  ي ْرجم  * ت بمور   ل نْ  تيج 

مْ  ف يي هم يمو  هممْ  لي ور  يد هممْ  أمجم ي زي نْ  و  ليهي  مي كمور   غ فمور   إينذهم  ف ضَََّّّْ ي * شَََّّّ  الذذي ْين ا و  ن   إيل ْيك   أ ْوح  ت ابي  مي ق   همو   اْلكي ً  اْلح  قا د ي  ممصَََّّّ 

ا ْيهي  ب ْين   ليم  هي  ّللاذ   إينذ  ي د  ب ادي بيير   بيعي ير   ل خ  ثْن ا ثممذ  * ب صَََّّّي ت اب   أ ْور  ين   اْلكي ف ْين ا الذذي  َ نْ  اصَََّّّْ ن ا مي ب ادي مْ  عي ْنهم هي  ظ اليم   ف مي ن ْفَََِّّّي  لي

مْ  ْنهم مي د   و  ْقت صي نْ  مم مي مْ و  ا ي  ِ ابيق   هم ْير  ي  بيإيْذني  بياْلخ  بييرم  اْلف ْضلم  همو   ذ ليك   ّللاذ  32-29ْْ/ْف ط ْسو      ﴾ اْلك 

،  و بةِراستتتتت  ئةوانةى كة ثةيامي خوا ) قورئان( دةخوَيننةوة و نوَيذةكانيان بةضتتتتتاكي ئةجنامداوة واتة "
و ِرؤزي و ستتامانة جؤراو جؤرانةى ثَيمانداوون ، بةنسَيين و ئاشتتكرا بةخشتتييويانة ) بةنسَيين بؤ    قلةو ِرز

ئةوانة بة ئومَيدي بازرطانيةك        ئةوةي ِريا و ِروثامايي تَيكةَل نةبَيت ، بةئاشتتتتتتكراش بؤ هانداني خةَلكي(،              
واي ميسرةبانيش وةفا بكا      (  بؤ ئةوةي خ 29ئةو كارة دةكةن كة هةرطيز نائومَيد و زةرةرمةند نابن )               

بةبةخشيين ثاداشت بؤيان و لة خةال  و بةخششى زياتريش بةهرةمةنديان بكا ، بةِراستس ئةو خواية       
(، ئةي ثَيغةمبةر ئةوةي كة بةوةحي و نيطا بؤمان ِرةوانةكرديت لةم             30لَي ؤشتتتتتتبوو ستتتتتتوثاستتتتتتطوزارة )   

ا ئاطا و بيناية بة دخو ثَيشتتوةكانيشتتة، بةِراستت   رى كتَيبة قورئانة، ئةوة حةق و ِراستتتية و بةِراستتت دانة 
(، ثاشتتتتتتتان كةستتتتتتَيكمان كردة خاوةن و ِراطةيةنةري ئةم قورئانة كةهةَلمانبذاردووة لة                         31بةندةكاني )    

ة، ة(، هةشيانة مام ناوةند بةندةكامنان، جا هةيانة ستةمي لة خؤى كردووة ) ضاكةى كةمة و طوناحي زؤر  
ضتتتاكة كاريدا  بةويستتتت و يارمةتي خودا، ئا ئةو هةَلبذاردنة و ئةو  طةرم و هةشتتتيانة زؤر طةرم و طوِرة لة 

 طوِرية لة ضاكةكاريدا ِرَيز و خةالتَيكي طةورةية.." .
 

كْ   -6 ت ْمََََََِّّّّّّي ي ف اََََََِّّّّّّْ ي   بيالذذي َ   ع ل ىَٰ  إينذك    ۖإيل ْيك   أموحي ا ر  ت قييم   صََََََّّّّّّي ََََََِّّّّّّْ إينذهم  )43( م  ْكر   و  ك   لذك   ل ذي ليق ْومي ْو     ۖو   ََََََِّّّّّّ  و 

ُ لمون   ِْ  44-43  /الزخر  ِور       )44(تم

ؤ بَي ةم و ثابةندي ئةوةبة كة نيطا  بؤ كراوة ، ضتتونكة بةِراستت  تؤ لةستتةر ِرَيطة و )ئةى حممد ( ت واتة "
( بةِراس  ئةم  43ِرَيباز و بةرنامةيةكي ِراست و دروستيت ) لةاليةن ثةروةردطارتةوة ئاراستة دةكرَييت()    
 (" .44ربارةي )قورئانة يادخةرةوةية بؤ خؤ  و بؤ قةومةكة  ، لةئايندةشدا ثرسيارتان لَيدةكرَيت دة

 
نذهم  ) -7 إي ْكر   و  ذي ك   ل ك   ل  ليق ْومي بؤ  ةو ) ئةى موحةمةد(   بةِراستتتتتت  ئةم قورئانة يادخةرةوةية بؤ خؤ           واتة "  .( و 

سةربةرزية بؤ تؤ ئةي موحةمةد و بؤ هةموو كةسَيكيش كة هةَلطري     واتة قةومةكة " . ئةم قورئانة ِرَيز و 
 .قورئان بَيت(

ْ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura43-aya44.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura43-aya44.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura43-aya44.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tanweer/sura43-aya44.html
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ْ

 فةرموودةكاني ثَيغةمبةري خوادا )درود و سةالمي خواي لةسةربَيت(هةندَيك لة  دووةم / ❖
 فةزَل و طةورةيي قورئان  سةبارة  بة

تةوة كة ثَيغةمبةر ) درودي خواي لةستتتتتتةر بَيت        ان ) خوالَيى ِرازي بَيت( دةطَيريَ عوشاني كوِرى عةف   ْ -1
 رواه البخاري ْْ(هلمَْوعَْْ آنَْمْالقُْلَْع ْت ْْنمْ ْمكُْي ُْخْ )فةرموويةتي: 

 ر دةبن و خةَلكي تريش فَيردةكةن".  ينتان ئةو كةسانةن كة قورئان فَي" باشرتواتة 
ْعائيشتتتتتتة ) خوا لَيى ِرازي بَيت( دةطَيِرَيتةوة كة ثَيغةمبةر ) درودي خواي لةستتتتتتةر بَيت فةرموويةتي:   -2

هش مْوهوْشديدْعليهْق لْْهْق لق أالذيْيَْ  ْوَْ َْ امْالبَْ ْالكِْف َْالسَْْعهْمَْبِْْ م هِْْوهُْوَْْ آنأْالقُْق َْالذيْيَْ)

 .متفق عليه (أج انْهُْيهْش قْلَْلَْوْعَْهُْوَُْْشعبَه

نة لةطةَل فريشتتتتتتتة بةِرَيزةكاندان كة          ئةوا  نو تيايدا لَيوةشتتتتتتاوة   انةي كة قورئان دةخوَينن    "ئةو واتة  
ووتي لةستتتتةريان  وَينن و لةستتتتةريان قورستتتتة  هيشتتتتام   ئةوانةش كة قورئان دةخ ،نوَينةري خودان و

   : ئةوانة دووثادشتيان بؤهةية" ( فةرمووي لةسةريان قورسةشوعبة)، قورسة 
ِْقَ لَْْعن ) -3 عَِ ي  َش  آَنْْ،أَبِيُْموَسىْاأل  ِمِنْال ِذيْيَق َ أُْال قُ   َسل َمَْمثَُلْال ُمؤ  َصل ىْالل همَْعلَي ِهَْو ِْ ُسوُلَْللا  قَ َلَْ 

آَنَْكَمثَِلْال ِمِنْال ِذيَْلْيَق َ أُْال قُ   ِةِْ يُحَه َْطي ٌِبَْوَطع ُمَه َْطي ٌِبَْوَمثَُلْال ُمؤ  ُت ُ ج  َ  َِْلِْ يَحْلََه َْكَمثَِلْاأل  ت م 

ْوَْ َه ُْم ٌّ ٌبَْوَطع ُم ي ِ َ ِةِْ يُحَه َْط َح  ي  َثُلْال   آَنَْم ِذيْيَق َ أُْال قُ   ل  َ  فِِقْا َثُلْال ُم َه ُْحل ٌوَْوَم َ  فِِقَْطع ُم َثُلْال ُم َوَم

آَنَْكَمثَِلْال َح  َظلَِةْلَي َسْلََه ِْ يٌحَْوَطع ُمَه ُْم ٌّْ  (صحيح البخاري)ْ. ( ال ِذيَْلْيَق َ أُْال قُ  

درودي خواي لةستتتتتتةر بَيت( ثَيغةمبةرى خواوة ) ة ل"  ئةبي موستتتتتتاي ئةشتتتتتتةةري طَيِراوَيتيةوة واتة 
َلةك                  كا ئةو ئيماندارةى كة قورئان دةخوَينَيت وةكو  ية  )شتتتتتتتةمامة(    فةرمويةتي: "منونةى  تام و   وا

كة قورئان ناخوَينَيت وةكو خورماية تامي شريينة بةالم   ونةى ئةو ئيماندارةى خؤشة، وة من بؤنيشي  
وةي كة قورئان دةخوَينَيت وةكو ِرحيانة واية بؤني خؤشتتتتتتة بةاَلم          ورِ بؤني نية ، وة منونةى ئةو دوو   

تامي تاَلة، وة منونةى ئةو دووِروةى كة قورئان ناخوَينَيت وةكو طوذاَلك واية بؤني نية و تاميشتتتتتتي                 
 تاَلة (

 
بَقََ  َْْ) -4 َ اَوي ِنْال  ه  َح بِِهْ،ْاق َ ُءواْالز  ِفيع  ْأِلَصََََََّّّّّّ  ِقيَ َمِةْشَََََََّّّّّّ َمْال  آَنْ،ْفَإِ  هُْيَأ تِيْيَو  وَ  َْآِلْاق َ ُءواْال قُ   َوسََََََُّّّّّّ

َت ِنْ، َْكأَ  ُهَم َْغَي يَ َي َمِةْ،َْكأَ  ُهَم َْغَم َمَت ِنْ،ْأَو  ِق َمْال  َي ِنْيَو  َ اَنَْفإِ  ُهَم ْتَأ تِ ِْْعم  َْطي    َق ِنِْمن  َْكأَ  ُهَم ْفِ   أَو 

ْ،ٌْ  َ َكَه َْحسَََََّّّّّ  َذَه ْبََ َكةٌْ،َْوتَ   ْأَخ  بَقََ  ِْفَإِن  وَ  َْال  َح بِِهَم ْ،ْاق َ ُءواْسَََََُّّّّّ ْأَصَََََّّّّّ  ْتَُح ج  ِنَْعن  َواح  َوَلْصََََََّّّّّ

تَِطيعَُه ْال بََطلَةُْ  عليه متفق  ( تَس 

ئةبي ئومامةى باهيري ) خوا لَيى ِرازي بَيت( دةطَيِرَيتةوة، كة ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتتتتةر واتة : 
بَيت( فةرمويةتي: " قورئان خبوَينن ضتتتتونكة لة ِرؤذي دواييدا دةبَيتة تكاكار بؤ خاوةنةكةى،  وة دوو 
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ة ِرؤذي دواييدا وةكو ضرا  درةوشاوةكة سورةتةكاني  )البقرة و  ال عمران( خبوَينن، ضونكة ئةوانة  ل     
دةكةن، ثاشتتتتتتان فةرمووي     دَين و ستتتتتتَيبةر بؤ خاوةنةكانيان   ثؤل باَلندة  و دووثةَلة هةور يان وةكو دو   

و  ةئةو سورةتة فةِر و بةرةكةت  ضونة خزمةتي  وخبوَينن ضونكة  بةِراس  خوَيندن     (البقرةسورةتي ) 
و ناتوانَي ستتتي رو جادو دةرةقةتي ناية  وازلَيسَينانيشتتتي  خةستتتارةمتةندي و ثةشتتتيماني لةدوايةو  

 " ثوضةَلي بكاتةوة
 

 من شََََّّّّيء  جوفه في ليس الذي إن) : وََََِّّّّلم عليه هللا صََََّّّّلى هللا رََََِّّّّول قال : قال عباس ابن وعن -5

 . صحيح حسن حديث قال و الترمزي رواه   ( الخرب كالبي  القرآن

ثَيغةمبةر ) درودي خواي لةستتتتةر بَيت (  ) خوا لة خؤى و باوكي ِرازي بَيت(واتة " لة ئينب عةباستتتتةوة
دَلى ئةو كةستتتتتتةي كة هيض بةشتتتتتتَيكي قورئاني تَيدا نية ) واتة لةبةرى نةكردوة(  وةك  فةرمويةتي: " 

 ماَلَيكي وَيرانةية".
 

 يمق الم  ) : وَََََِّّّّّلم عليه هللا صَََََّّّّّلى النبي عن : قال عنهما هللا رضَََََّّّّّي عاص بن عمرو بن هللا عبد عن -6

بي  احي أْ  : اْلقمْرآني  ليصََّّ  اْرت قي  اْقر  تي لْ  و  ر  ا ، و  تي لم  كمْن    ك م  ْني ا فيي تمر  ل ك   ف إينذ  ، الد  ْنزي ْند   م  ري  عي ه ا آي ة   آخي ؤم  . ( ت ْقر 

 . صحيح حِن حديث قال و الترمذي و ابوداو رواه

بةر )درودي خواي لة لة عةبدوالى كوِرى عمرو كوِري عاصتتتتتتةوة ) خوا لَييان ِرازي بَيت ( ثَيغةم   واتة "
دةوترَيت خبوَينةو بةرز سةربَيت( فةرمويةتي " ) لة بةهةشدا بةو كةسانةي كة قورئانيان لةبةر كردوة 

قورئان خبوَينة وةك ضتتتتؤن لة دونيادا دةنوَيند،  ضتتتتونكة بةِراستتتت  ماَلى تؤ  لةالي كؤتا  ،وببةرةوة 
  ئايةتة كة دةخيوَينيتةوة".

لذى هللا رََََََِّّّّّّول أن عنه هللا رضََََََّّّّّّي الجهني أنس بن معاذ عن  -7 م  صََََََّّّّّّ  ل ْيهي  ّللاذ لذم   ع   ََََََِّّّّّّ نْ   :قال  و  أ   م   ق ر 

ل   اْلقمْرآن   ع مي ا و  اهم  أمْلبيس   ، فييهي  بيم  اليد  ةي  ي ْوم   ت اًجا و  ي ام  هم  ، اْلقي ْوءم نم  ضََََّّّّ  نْ  أ ْحََََِّّّّ  ْوءي  مي ْمسي  ضََََّّّّ   بميمو ي  فيي الشََََّّّّذ

ْني ا ا ، فييكممْ  ك ان  ْ  ل وْ  الد  ن كممْ  ف م  ي ظ  ل   بيالذذي ذ ا ع مي  ( بيه 

هةركةستتَيك خواي لةستتةر بَيت( فةرموويةتي: " ى ئةنةستتةوة ثَيغةمبةر )دروديلة مةعازي كوِر واتة "
قورئان خبوَينَيت و كار بةوة بكا  كة لةناويدا هاتووة، خواي طةورة لة ِرؤذي دواييدا تاجَيك دةخاتة              

زياترة لة ماَلى دنيادا، ئةى طومانتان ضؤنة بؤ   سةر دايك و باوكي كة ِرووناكيةكةي لة ِرووناكي خؤر  
بَيت ةاوكى ئةو ثاداشتتتتتتة طةورةية هكاري ثَيكردوة؟  ) واتة ئةطةر بؤ دايك و ب خؤىئةو كةستتتتتةى كة

 (.؟كة كاري بة قورئان كردوةضؤن بَيت كةسةكة خؤى ثاداش  بَيت ئةئةي 
 قرأ من) :  قال : قال رَََِّّّول هللا صَََّّّلى هللا عليه وَََِّّّلمْ)ْ ضَََّّّيْاللةْع ه(ْمسَََّّّعودْعبدهللاْبنْاْعن -8

 والم ، حر  أل  ولكن ، حر  الم أقول ال ، أمثالها بعشر والحِنة حِنة به فله هللا كتاب من حرفا

 .  وقال حديث حسن صحيح الترمذي رواه . (ْحر  وميم ، حر 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=315&idto=315&bk_no=43&ID=240#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=315&idto=315&bk_no=43&ID=240#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=315&idto=315&bk_no=43&ID=240#docu
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" لة عةبدوَلَؤي كوِري مةستتتتةودةوة ) خوا لَيي ِرازي بَيت( ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتتتةربَيت( واتة 
فةرمويةتي: "  هةركةستتتتتتَيك ثيتَيك لة قورئان خبوَينَيتةوة ئةوة ضتتتتتتاكةيةكي بؤ هةية لةبةرامبةر ئةو             

ثيتَيكة بةَلكو ( حةرفةدا، هةر ضتتتتاكةيةكيش بة دةضتتتتاكةي هاوشتتتتَيوةي خؤى دةبَيت،  من ناَلَيم ) ا    
 .  و الم ثيتَيكة و ميم ثيتَيكة" ئةليف ثيتَيكة 

" اقرؤوا القرآن فإن هللا  عن عبدهللا بن مَََِّّّعود رضَََّّّي هللا عنه عن النبي صَََّّّلى هللا عليه وَََِّّّلم قال -9

تعالى ال يعذب قلباً وعي القرآن وإن هذا القرآن مُدبة هللا فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن 

  ". فليبشر

لة ئينب مةسةودةوة ) خودا لَيى ِرازي بَيت( ثَيغةمبةر ) درودي خواي لةسةر بَيت( فةرموويةتي  "واتة 
:" قورئان خبوَينن ضتتتونكة بةِراستتت  خوداي باال دةستتتت دَلَيك ئازار نادا  كة بة ئاطاية و هؤشتتتيارة    

وة ناوي ئةوا لة ئةمانداية بةرامبةر قورئان، وة ئةم قورئانة  ثةناطةى )مأدبة(ى خوداية هةركةسَيك ضو
 و ثارَيزراوة، هةركةسَيك قورئاني خؤش دةوَيت با موذدةدةر بَيت .

دواي ئةوةي  لةو ئاية  و فةرمودانةي ثَيشتتتتوودا فةزَل و طةورةيي و قورئان و ئةهري قورئامنان بؤ ِروون       
و  هةرطيز كؤتايي ناية ، وة شتتتتتتتةرة     بازرطانيةكة      ،يكارة و وِرَينمون ئةم قورئانة شتتتتتتيفا بةخش       يةوة، كة  بو

دةبَيتة باشرتين خةَلكي و بةرزي دةكاتةوة تا ئاس  فريشتة  ،و طةورةيي ية بؤ هةركةسَيك كة كارى ثَيدةكا 
لة                    ، بةِرَيز و ِرَيز لَي طرياوةكان    بةرز دةكاتةوة و  لةِرؤذي دواييدا ثرةى خاوةنةكةي  بااَلدةستتتتتتتت   و خوداي 
بةرزترين ثرة          باوكيشتتتتتتي تاجَيكيان لةستتتتتتتةردا دةبَيت كة                       قيامةتدا لة  تدا دةبَيت و دايك و  كاني بةهةشتتتتتت

ووناكيةكةى باشتتتترتة لة ِرووناكي خؤر، ئةي بؤضتتتتووني ئَيوة ضتتتتية ستتتتةبارة  بةو كةستتتتةي كة خؤى لةبةرى  ِر
كردوة، وة بةيةك ثيت ضتتتتاكةيةكي دةستتتتت دةكةوَيت و هةرضتتتتاكةيةكيش بة دةضتتتتاكة دةنوستتتترَيت الي خواي 

طةر ) بستتتتتتم اهلل الرمحن الرحيم( خبوَينيتةوة ئةوا  نؤزدةضتتتتتتتاكة  دةستتتتتتتت دةكةوَيت و هةر              وة ئة طةورة،  
اتان ضية سةبارة    ( سةد و نةوةد ضاكة ، ئةى رِ   190) ضاكةيةكيش بة دة ضاكةية بؤية كؤى هةمووي دةكا   

رةتي ) البقرة ( بة كةستتَيك كة ستتورةتي ) الفاخبة( خبوَينَيت؟ ،  ئةي  طومانت ضتتؤنة بةرامبةر كةستتَيك كة ستتو   
 ثَيت ناَلَيم كةسَيكت ثَي ضؤنة كة هةموو قورئان خبوَينَيت و لةبةرى بكا  و كاري ثَيبكا .  خبوَينَيت ؟.

ئايا حةزناكةيت كة قورئاني ثريؤز لةناو طؤِرةكةتدا بؤ  ببَيتة تكاكار و لة ِرؤذي قيامةتيشتتدا دةستتتت بطرَيت  
 و لةطةَل خؤيت بةرَيت تا دةتباتة بةهةشتةوة؟. 

دةبَيت خواستتتتتتنت نابَيت، بةَلكو   و ئاوا  بَيطومان هةموومان دةَلَيني بةَلَي دةمانةوَيت، بةالم ئةمة تةنسا بة هيوا  
 و مشةكي خودا بةهةشتة.دا بةنرخة،، ضونكة بةِراس  مشةك و كااَلى  خوبؤ بكرَيتكاري جدي 
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 دةروازةي سَييةم :

 . بؤضي قورئان لةبةر دةكةيت؟

لة       ية                   طةورةترين  يةكَيك  ئةوة ئاني ثريؤز  بةركردني قور لة يدةرةكان بؤ  يارمةت ئةو هؤكار و      هؤكارة  َيت  دةب
 دا قورئان لةبةربكةيت.اندةتةوَيت لة ثَيناويبكةيت كة  دياري انةثاَلنةر

هؤكارى ئةو   ثاَلنةر و  ، لةخؤيان نةثرستتتتتتيوة ئايا        لةبةركردني قورئان     زؤرينةى ئةو خةَلكانةى كة خوازياري         
هةركةستتتتتتَيك ئاماجنةكةي دياري نةكا  ناطاتة ئةو                  بَيطومان  ، ؟لةبةركردني قورئاندا     خواستتتتتتتةيان ضتتتتتتية لة      

ستتتتَيكيش مةبةستتتت  دَلستتتتؤزانة نةبَيت بؤ خوداي باالدةستتتتت، ئةوة خوداش    مةبةستتتتت كة دةيةوَيت ، هةركة
 .و ئارامي ثَيبدا  بؤ ئةو مةبةستةثاَلثش  نابَيت بؤ ئةوةي ثاَلي ثَيوة بنَيت يارمةتيدةر و 

هةروةك لة دةروازةى ثَيشوودا فةزَل وطرنطي لةبةركردني قورئاني ثريؤز مان ِروومنانكردةوة لةطةَل فةزَلى ئةو 
تاوة ثةلةبكة لة دياريكردني                             كةستتتتتتتانةي كة قورئان دةخوَينن و كاري ثَيدةكةن، بؤية تؤش هةر لة ئَيستتتتتت

لتتة  ترزيتتا هتتةوَلبتتدة يتتاخود ،هؤكتتارَيكي طرنل لتتة هؤكتتارةكتتان، كتتة دةتوانني بَرني هتتةموو هؤكتتارةكتتان طرنطن  
 وةك ئةوةي بَرَييت: بؤ منونة   ئاماجنَيك بؤخؤ  دياري بكة،

 ن لةبةر بكةم بؤ ئةوةي ببمة ئةهري خودا و كةسة تايبةتيةكاني ئةو.حةزدةكةم قورئا -1
 حةزدةكةم قورئان لةبةر بكةم ضونكة خودا سزاي ئةو دالنة نادا  كة بةئاطان لة قورئان . -2
 حةزدةكةم قورئان لةبةر بكةم بؤ ئةوةي لة ناو طؤِردا و لةِرؤذي قيامةتيشدا بؤم ببَيتة تكاكار. -3
 ر بكةم بؤ ئةوةي لة ِرؤذي قيامةتدا تاجي زَيِرين بكرَيتة سةري دايك و باوكم.حةزدةكةم قورئان لةبة -4
 حةزدةكةم هةموو  قورئان لةبةر بكةم بؤ ئةوةي بطةمة بةرزترين ثرة لة ثرةكاني بةهةشت. -5
 حةزدةكةم قورئان لةبةر بكةم تاكو ببَيتة  شيفاى هةموو دةردةكامن. -6
 تة يارمةتيدةرم بؤ شةونوَيذةكامن .حةزدةكةم قورئان لةبةر بكةم بؤئةوةي ببَي -7
 .حةزدةكةم قورئان لةبةر بكةم تاكو ببمة يةكَيك لةوكةسانةي كة زؤر يادي خودا دةكةن -8
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 دةروازةي ضوارةم :
 هؤكارة يارمةيدةرةكاني لةبةركردني قورئان

لةثَيناويدا قورئاني ثريؤز       دةتةوَيت    دواي ئةوةي ئاماجنةكة  دياريكرد لةطةَل ئةو هؤكارانةى كة                   
 كة يارمةتيت دةدا  بؤ ئةو مةبةستة : ثَيدةَلَيملةبةر بكةيت، ئَيستاش هةندَيك هؤكاري يارمةتيدةر  

  /ثشت بةسنت بة خوا -1

  و فةرمودةي زؤر هةن كة باستتتتي فةزَل و طةورةيي ثشتتتتتبةستتتتنت بة خودا دةكةن لة هةموو كارو ئاية
ن ......بارَيكدا، هةروةك خوداي طةورة دةفةرموَيت:         م  لْ  و  كذ ي  ع ل ى ي ت و  و   ّللاذ بمهم  ف هم َََََََِّّّّّّّْ اليغم  ّللاذ   إينذ  ۚ   ح   ب 

هي  ع ل   ق دْ    أ ْمري م  ج   3 / الَالق ِور  (ق ْدًرا ش ْيء   ليكملي   ّللاذ

ثشتتتتت بةخوا ببةستتتتتَيت ، ئةو زاتةي بةستتتتة بؤ ئةوةي ياريدةدةري بَيت،   هةركةستتتتَيك  ....... واتة "
ضتتتتتونكة بةراستتتتت  خوا كار و فةرماني خؤى بة ئةجنام دةطةيةنَيت،  بَيطومان خوا بؤ هةموو شتتتتتتَيك  

 نةخشةيةكي دياريكراوي بِريارداوة ) كة دةبَيت ثةيِرةوي بكرَيت" .

علىْهللاْحقْْلوْأ كمْتوكلون)ْْلةم بارةيةوة ثَيغةمبةريش ) درودي خواي لةستتتتتتتةر بَيت دةفةرموَيت:         

 .الت مذي واهْْ(توكلهْل زقكمْكم ْي زقْالطي ْتغدوْخم ص  ْوت وحْبط    

خوداش ِرؤزيتان دةدا   واتة : "ئةطةر ئَيوة ثشتتتتت بةخوا ببةستتتتنت بة ثشتتتتتبةستتتتتنَيكي تةواو، ئةوة  
ِرؤزي باَلندةكان دةدا  كة بةيانيان بة سكي برسيةتي لةماَل دةضنة دةرةوة و ئَيوارن بة هةروةك ضؤن 

 ". ؤنةكةى خؤيانهَيبؤ  تَيري دةطةِرَينةوة

 نية  ثاكي بؤ خودا بةتةنسا: -2

بؤ ِرةزامةندي خواي ثةروةردطار بَيت،  ،ودَلستتتؤزانةي ثاك و رئان لةبةركردنةكة  بة نيةتَيكدةبَيت قو 
هيض كارَيك لة     ، ضتتتتتتونكة خودا  داي تاك و تةنساوة   لةثَيناوي بةدةستتتتتتتسَيناني ثاداشتتتتتتت لة اليةن خوا         

بةو             جطة لةو كارنةى كة        بةندةكاني وةرناطرَيت          بؤ ِرةزامةندي خوا ئةجنام دةدرَين، كارَيكيش كة 
ا) : ؤ خواى طةورة، هةروةكو دةفةرموَيتشتتتتتتَيوةية بَيت دةبَيتة ئةجنامداني بةندايةتي ب    م  وا و  رم  إيالذ  أممي

ي ْعبمدموا ين   ّللاذ   لي ْخليصي ن ف اء   الدي ين   ل هم  مم وا حم يمقييمم يمْؤتموا الصذال     و  ك ا    و  ليك     الزذ ذ َٰ ينم  و  ةي  دي  5/ البينة (اْلق يي م 

فةرمانيشتتتيان ثَينةدرابوو جطة لةوةي كة خواثةرستتت  بكةن و بة ثاكي و دَلستتتؤزي مركةضتتتي    واتة "
تةنسا ثابةندي ئيستتتتتتؤم بن،          ،، البدةن لة هةموو ئايينَيك و       و فةرمانبةرداري ئايني و بةرنامةكة بن            

نوَيذيش بة ِرَيك و ثَيكي ئةجنام بدةن و، زةكاتيش لةماَل و ستتتامانيان دةربكةن،  ئائةوةية ئايين نامة 
 ِراست و بةنرخةكاني خوا" .

ي  أ ال  ) هتتتةروةهتتتا خودا دةفتتتةرمويتتَتت : ذ اليصم  الَََّّّدي ينم  لِلي ين   ۚ   اْلخَََّّّ  ذي الَََّّّذ ذموا و  نْ  اتذخَََّّّ  هي  مي ا دمونَََّّّي يَََّّّ  ا ء  أ ْولي  مَََّّّ 

دمهممْ  بم ا إيالذ  ن ْع ن  بمو يمق ري  ي  إيل ى لي ْلف ىَٰ  ّللاذ مْ  ي ْحكممم  ّللاذ   إينذ  زم ا فيي ب ْين هم يهي  هممْ  م  ي ال   ّللاذ   إينذ     ي ْخت ليفمون   في ْهدي نْ  ي   همو   م 

ب    3/ الزمر  .(ك فذار   ك اذي
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ئاطاداربن ديين ثاك و خاوَين تةنسا بؤ خوداية، ئةوانةش كة جطة لة زاتي خودا كةستتتتتتي تر                   واتة " 
و دةَلَين:  ئَيمة ئةم بت و شتتتتتتانة ناثةرستتتتتتني تةنسا بؤ ئةوة نةبَيت كة لة   دةكةنة ثشتتتتتتيواني خؤيان  

لتتة دةكتتا   خوانزيكمتتان ختتةنتتةوة، لتتةكتتاتَيكتتدا ئتتةوان لتتةخواوة نزيكرتن ، بَيطومتتان خودا دادوةري     
نَيوانياندا،  لةوشتتتانةي كةوا كَيشتتةيان هةية لةستتةري و بريوِرايان دةربارةى جؤراو جؤرة،  بةِراستت  

، هيداية  و ِرَينموويي ئةو كةسانة ناكا  كة درؤزن و  و خوا ئةو بريو باوةِرة ضةوتةيان لَيوةرناطرَيت 
 بَيباوةِرن".

و تةنسا بؤ ِرةزامةندي خواي ثةروةردطار ةربكا ،بة نيةتَيكَيكي ثاك قورئان لةب جا هةركةسَيك بيةوَيت
بةدةستتتتتتتسَيناني ثاداشتتتتتتتى خوايي و، فَيركردني خةَلكي، ئةوة بيطومان خواي طةورة ثشتتتتتتتيوان و           
يارمةتيدةري دةبَيت لةو كارةيدا، بةالم ئةو كةسانةي كة دةيانةوَيت قورئان لةبةر بكةن بؤ خؤ نواندن  

، ، ئةوة لةبةر دةكةن بةالم بةزوويي لةبرييان دةضتتتتتَيتةوةوييان بؤ دةستتتتت ستتتتتتين ثاداشتتتتتتَيكي دنياي
 ِرةزامةندي خوا ئةجنام دةدرَين. هيض كارَيك لة بةندةكاني وةرناطرَيت جطة لةو كارنةى كة بؤ شخودا
 

 دووركةوتنةوة لة تاوان و سةرثَيضي: -3

 تاوان و سةرثَيضيةك دةبَيت هةموو فةرزةكان لةكاتي خؤيدا ئةجنام بدةيت و دووربكةويتةوة لة هةموو
وة بؤ الي خوداي نَيكةوة ئةوا زوو بةزوو بطةِرَيكة خوداي باالدةستتت توِرة دةكا ، ئةطةر كةوتيتة تاوا

 باالدةست و بزانة ئةم قورئانة ِرَينموني سةرثَيضي كاران ناكا .
 

 خؤشويستين قورئان:  -4

يةكَيك لة هؤكارة يارمةتيدةرةكاني لةبةركردني ةوة، لة دةروازةي يةكةمدا ِروومنان كردووةك ثَيشتتتترت 
ئةوةية كة قورئانت لةال خؤشتتتتتةويستتتتتترتبَيت لة دونياو ئةوةي تيايداية و، هةوَلبدة بؤ  قورئاني ثريؤز 

ئةوةي بطةيتة ئةو بؤضتتوونة طةورةيةو،  بؤ دَلنيا بوون لة ِراستت  طووتةكانت خؤ  هةَلبستتةنطَينة لة    
َيكيان كة بةرذةوةنديةكي دنيايي تيابَيت وةك )بووني ثارةيةكي زؤر(              نَيوان دووكاتي جياوازدا، كات    

يان ) ثَيطةيةكي ديار و بةرضتتتاو(  يان ) ديدار و ضتتتاوثَيكةوتن لةطةَل كةستتتايةتيةكي طةورةدا (، بزانة  
نةي كة ِرؤذانة  ئايا بةخَيرايي بةدةم ئةمانةوة دةضتتيت و فةزَلي ئةمانة دةدةيت بةستتةر ئةو بةشتتة قورئا

 وَيين،  يان هةوَلدةدةيت فةزَلي قورئان بدةيت بةستتتتتتةر  ئةو شتتتتتتتانةدا و، لةو كاتةي كة دياريت دةخي
 كردوة ويردةكانت تةواو دةكةيت، ئةوسا بةدةم كارةكاني ترةوة دةضيت؟.

كاتي زيادة و دةستبةتاَلي دابنَيى بؤ لةبةركردني قورئان، وةك دةبينني زؤرَيك   ةدواي ئةوةدا مةطةِرَيب
بة هؤكاري                             لةوانةي     َيت ستتتتتتتةبارة   يان دةثرستتتتتت تاكةيان لَي لةبةر دةكةن كاتَيك مامؤستتتتتت قورئان 



16 

، ثاستتتتاوي ئةوة دةهَيننةوة كة ئيش و كاري كةمتةرخةميان لة لةبةركردن و ثَيداضتتتتوونةوةي قورئاندا
دنيايي سةرقاَلي كردوون و دووري خستونةتةوة لة ثَيداضوونةوة بة ويردةكانيان، هةندَيك لةو       يزؤر

 هؤكارانةش :
 سةيارةكةم  ثةكي كةوتبوو، الي فيتةر بووم . ➢
 لةطةَل خَيزانةكةمدا ضووم بؤ كِريين هةندَيك ثَيداويس . ➢
 هةندَيك وانةم بة منداَلةكام ووتةوة . ➢
 هاوِرَييةكم دا هةبوو.مةوعيدم لةطةَل  ➢

ةم ثاساوانة هةرطيز تةواو نابن و، ئةم كةسانةش بة زماني حاَلي خؤيان دةَلَين دواى ئةوةي    بةم شَيوةية ئ      
لة هةموو كارةكان بوومةوة ودةستم بةتاَل بووئةوسا كاتَيك دةدؤزمةوة و دةستدةكةم بة ثَيداضوونةوة و لةبةر     

ضتتاكرتين كاتةكامنان ثَيشتتكةشتتي خودا بكةين، بؤضتتي   هةوَلبدةينلَيدةكا   انئةمةية كة داوام كردني قورئان،
ِرَيطة بة خؤمان نادةين بيطؤِرين، يان كارةكة دوا         ،بؤ هةموو كارَيك لة ذيامناندا كاتَيكي ثريؤزي بؤ دادةنَيني و        

ر كردني قورئان و خبةين، كةضتي كؤتا شتت بري لةوة دةكةينةوة كة بَيينة ستةر باستي دياريكردني كا  بؤ لةبة    
 ثَيداضوونةوةي.

ئةطةر تؤ يةكَيكيت لةو كةستتتتتتتانةى كة ئاوا دةكةن، ئةوة دَلنيابة كة ناطةيت بةو ثرةيةى كة داواترَيكراوة                                 
 لةسةملاندني دَلسؤزيت بؤ خواو خؤشةويستيت بؤ قورئان و ناشطةيت بة داواكاريةكانت.  

طرنطي دياريكردني كاتي طوجناو بؤ لةبةركردن و ( بكةين) ضؤن قورئان لةبةر بةناوي  لة دةروازةي شةشةمدا    
 ثَيداضوونةوةي قورئان و ثابةندبوون ثَييةوة ِروون دةكةينةوة. 

 : (2)طوَيطرتن لة شريتة قورئانيةكان -5
بةرنامةو ثرؤطرامَيكي ِرَيك و ثَيك  بؤخؤ  دابيَن بؤ طوَيطرتن لة شتتتتتتري  قورئان خوَينة بة تواناكان وةكو: "     

ئةمةش دةبَيت بة بةرنامةيةكي ِرَيك راو بَيت، بؤمنونة وةك "،  و .....هتد وصتتةيرى  و عةبدوالباستتتشتتَيخ ح
داناني كاتَيكي دياريكراو لة كؤتايي هةموو هةفتةيةكدا بؤ طوَيطرتن لةو بةشتتتتتتتة قورئانةي كة دةبَيت لةو                            

لةبةركردنةكة  و ثَيداضتتتتتوونةوةي   هةفتةيةدا لةبةرتكردبَيت، كة ئةمةش دةبَيتة يارمةتيدةر  لة جَيطريبووني
 ئةو بةشةي لةبةرتكردوة.

                                                           
مةبةستتت لة شتتريتة قورئانيةكان هةموو ئامَيرو تةكنةلؤذيا نوَييةكان دةطرَيتةوة وةك " مؤبايا و ستتيدي و دي يدي و ئايثاد  (2)

 ة قورئاني ثريؤز و........ هتد"تةلةفزيؤن و كةناَلةكاني تايبة  بو تةنانة  هةندَيك لة 
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وةربطرة، ضتتتتتتونكة لَيثرستتتتتتينةوة  لَيدةكرَيت  لَيهةموو ئةو كاتانة بقؤزةرةوة كة بةفرِيؤ دةِروا  و ستتتتتتووديان 
دا، دةتواني ةكانتن بؤ ضوونة الي دكتؤر، يان  كاتي نؤرةطرتن لة بانك لةسةريان، بؤمنونة وةكو كاتي سةرةطر   

لةبةركردن و بؤنةهَيري ئةم كاتانة بةبَي ستتتوود بةستتتةرتا تَيثةِرَيت و ستتتووديان لَيوةرطريت و بةكاريان بسَينيت 
ثَيداضتتتوونةوة، هةروةها لةكاتي ستتتةفةردا لةناو ئوتؤمبَيردا يان لةكاتي ِرؤيشتتتنت بؤ ستتتةركارةكة ، دةتوانيت   

لةبةريدةكةيت يان ثَيداضتتوونةوةي  لةو ِرؤذةدا ويردةي كةبطريت لة شتتري  قورئان لةستتةر حستتابي ئةو  طوَي
 بؤ دةكةيت.

 
 شةيتان:  دَلةِراوكَيىخؤثاراسنت لة ِرووثامايي و طةِران بةدواي بةدةستسَيناني ناوبانل و  -6

هةبووني نيةتي ثاك و دَلستتتتتؤزانة بؤ خواي تاك و تةنسا يةكَيكة لة  خاَلى دووةمدا ِروومنانكردةوةهةروةكو لة 
هؤكارة يارمةتيدةرةكان لةلةبةركردني قورئاندا، لَيرةشتتتتتتتدا ثَيويستتتتتتتة خؤمان لة ِرووثامايي و هةوَلدان بؤ                         

 ني ناوبانل بثارَيزين.بةدةستسَينا
 بوترَيت   بَيت كة ثَيمان     ورئان بؤ ئةوة   لة لةبةركردني ق     نيةمتان    بني و خؤمان بثارَيزين لةوةي كة      وة ئاطادار   

لة قورئان خوَيندن بةديسَيناني ئاماجنَيكي دنيايي  مانمةبةستتتتتةكة  ياخود باشتتتتة يان زاناية  قورئان خوَينَيكي
كة لة ِرؤذي دواييدا يةكةمني كةت كة لَيثَيضتتتتتتينةوةي لةطةَلدا دةكرَيت  ودةخرَيتة                   دةبَيت ئةوة بزانني  بَيت،  

فَيربوون و خةَلكيشيان فَيركردوة   قورئاندةستةيةكيان ئةوانةن كة  ، تةو تاقمن لة خةَلكيدةس دؤزةخةوة سَي  
قورئان  قورئانيان خوَيندوة، لة ِرؤذي قيامةتدا ثَيى دةوترَيت: ضيتكرد لة دنيادا ؟،ئةويش دةَلَيت:  خؤشيان  و 

قورئانيشتتتتتتم خوَيند، خوداي طةورةش ثَيى      ئةى خوداية   لةبةرِرةزامةندي تؤ    فَيربووم و خةَلكيشتتتتتتم فَيركرد و   
تا ثَيت بَرني زانا، وة قورئانيشت دةخوَيند تا   ضونكة تؤ بؤية  خؤ  فَيري قورئان كرد دةفةرموَي: درؤ  كرد، 

 ثَيت بَرني  قورئان خوَين، دةي ئةوة لة دنيادا ثَيت وترا و ثاداش  خؤتت وةرطر .
 .ا( دِرايكَيشن و بي ةنة ئاطرى دؤزةخةوة) ثةنا دةطرين بةخودواتر فةرمان دةكرَيت لةسةر دةم و ضاو 

 وة ئاطاداربة و خؤ  بثارَيزة لة وةسوةسةى شةيتان لةوانةش: 
نةك لةبةر ئةوةي كة كارةكة         دةترتستتتتتتَينَيت بةوةي كة تووشتتتتتتي ِروثامايي و ناوبانل بيت،           شتتتتتتتةيتان   ✓

خودا بَيت، بةَلكو بؤ ئةوةيةتي بةطشتتت   ِراستتتتبكةيتةوة ياخود كارةكة  ِراستتتتطؤيانةو دَلستتتؤزانة و بؤ  
دور  خباتةوة لة لةبةركردني قورئان و، ثَيت دةَليت تؤ بؤ ِرووثامايي و ناوبانل قورئان لةبةر ئةكةيت،                     

كةستتتتتتتة يةكةمينةكانن كة فِرَي        لة لة قيامةتدا      ئةو جؤرة كةستتتتتتتانةش    ،تا ثَيت بووترَيت قورئان خوَين و    
دةترتستتتَينَيت بؤ ئةوةي  وةستتتوةستتتة  بؤ دروستتتت دةكا  و  شتتتَيوةيةدةدرَينة ناو ئاطرى دؤزةخةوة، بةم

، بةالم هةركاتَيك لةم جؤرة وةسوةسانة  تووش بوو ثَيويستة هةوَلبدةيت بؤ    لة ِرَيطاكة  دوور  خباتةوة
بؤ  وة،لةبةر خودا بَيتدَلستتتتتتؤزانةو ثاك و ارةكة  ِراستتتتتتتكردنةوة و ستتتتتتاغكردنةوةي نيةتت بؤ ئةوةي ك
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ئةوةي هةوَلي زياتر بدةيت و نةوةستتتتيت لة كارةكةتدا، ثةنابطرة بة خودا لة شتتتةيتاني نةفرين لَيكراو لة 
دورو درَيذ دةكاتةوة و قورسي دةكا  شةيتان ) شةيتاني مرؤظ و جنؤكة(، كة ِرَيطاكة  لةال  وةسوةسةى

َيت ئةمة ِرَيطايةكي دذوار و دورو درَيذة، بؤضي كاتي خؤ  و تةمةني طةجنَيتيت لةسةر  بةوةي ثَيت دةَل
لة لةبةركردني قورئاندا بة فرِيؤ دةدةيت؟، بةَلكو دةتوانيت ئةو كاتانة بةكار بسَينيت بؤ كاري باشتتتتتترت                           

 سةرقاَل بوون بة بةرذةوةندي لةوة طرنطرت و ... هتد.
لةبةركردن و ثَيداضتتوونةوةي لةم كتَيبةدا ثَيشتتنيار كراوة زياتر لة   يان لةوانةية ثَيت بَرَيت، ئةو خشتتتةي ✓

 دوو ساَل دةخايةنَيت و ئةمةش كاتَيكي زؤرو دورودرَيذة.
لة خؤ  بثرسة بؤ دةست ستين زانستَيكي دنيايي يان بةدةستسَيناني بِروانامةي بةكالؤريؤت يان هةر          ✓

لة قؤناغةكاني خوَيندنت تَيثةِراندو، ضتتتتتتةند  بِروانامةيةكي تر ضتتتتتتةند كاتت بةستتتتتتةر برد؟ ضتتتتتتةند قؤنا 
طاَلتةو  ِرابواردن و شةوخنوني بؤ قسةكردن و   وشةوخنونيتكرد؟، ئةي ضةند ساَلت بةفرِيؤدا لة       هةوَلتداو
 لَيثرسينةوةشت لَيبكا  لةسةري؟. كة ِرةنطة خودا طةث

 ئةى ئايا ضةند ساَلمان لة ذيامنان طوزةراندوة و ضةنديشمان ماوة؟.  ✓
 طومان لةوةدا نية كة كا  دةِروا  و تَيدةثةِرَيت، كةواتة واباشتتتتتترتة كة بيقؤزنةوة و بةكاري بسَينن بؤ                       ✓

 طرنطرتين ثرؤذة لة ذياندا ،ئةويش لةبةركردني قورئانة.
 

 لةبةركردن لة يةك ضاثي قورئاني ثريؤزدا:  -7
لةبةركردنةكة  لة يةك ضتتتتتتاثي  يةكَيكي تر لةو هؤكارانةي كة لةبةركردنةكة  جَيطريتردةكا  ئةوةية كة 

لةبةر ئةوةي  قورئان نةطؤِريت كة تَييدا لةبةريدةكةيت،  موص ةفةى قورئاني ثريؤزدابَيت و، شَيوةي ئةو  
، ئيدي وَينةي ئايةتةكان و         تيايدا   كاتَيك تؤ بةردةوام ئةو موصتتتتتت ةفة دةخوَينيتةوة و لةبةريدةكةيت                 

ضتتونكة هةروةكو ضتتؤن مرؤظ بة بيستتنت شتتت لةبةر دةكا ، شتتوَينةكانيان لة هزر و مَيشتتكتدا دةضتتةستتثَي، 
بطؤِريت ئةوا شتتتتتوَيين ئايةتةكانيش  قورئانةكة بينينيش لةبةريدةكا ، بةالم ئةطةر  هةمان شتتتتتَيوة بةبة

 دنةكة  قورت دةبَيت.ردةطؤِرَيت و بري  ثةرتةوازة دةبَيت و بةمةش لةبةرك
ةثَيى ئةم ثةرتوكة قورئان لةبةربكا  واباشتترتة لة  يةكَيك  بؤية هةركةستتَيك كة دةيةوَيت لةطةَل ئَيمةدا و ب 

لة) موصتتتت ةفةكاني مةدينة(دا لةبةري بكا ، ضتتتتونكة هةموو الثةِرةكاني بة كؤتايي يةكَيك لة ئايةتةكان  
( لة الثةِرة النسددددا كؤتايي هاتووة، بؤ ِروونكردنةوةو تَيطةيشتتتتتين زياتر بِروانة ستتتتةرةتاي ستتتتورةتي )   

( داية و، كؤى ذمارةي الثةِرةني ئةم      415( لة الثةِرةى )  السدددددد     تاي ستتتتتتورةتي )   (داية و ستتتتتتتةرة 77)
 ( الثةِرةية.604موص ةفةكةش )
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دةكةين ضونكة ئَيمة خشتةي لةبةركردن و ثَيداضوونةوةكامنان      ي قورئانشنياري ئةم موص ةفة  بؤية ثَي
كة دةتةوَيت لةبةري بكةيت  ذمارةي الثةِرةكاني ئةم ضتتاثةوة، بؤية تؤش لةو موصتت ةفةي بةستتتؤتةوة بة 

تيادا ضتتتتاثَيكي طوجناو هةَلبذَيرة،با خةتَيكي ِروون و طوجناندنَيكي جواني هةبَيت و، ثَيويستتتتتيش بةوة  
ناكا  لةثةراوَيزي موصتت ةفةكةدا تةفستتريي تَيدابَيت، بؤ ئةوةي لةكاتي لةبةركردندا جطة لة وَينةي ئةو   

 شك و هزرتدا وَينانةكرَيت.ئايةتانةي كة لةبةريدةكةيت هيضي تر لة مَي
 

 ) لةداهاتوودا دةيكةم(: وكارةكان دووركةوتنةوة لة دواخستين ئيش -8
هةر لة طةَل تةواوكردني خوَينةوةي ئةم ثةرتووكةدا ِراستتتتتتتةوخؤ دةستتتتتتتبكة بة                ئامؤذكاريت دةكةم  كة      

بؤ (ةوة بَيت و، لة سةرةتاي ِرؤذي هةيين دابَيت،  البقرةلةبةركردن و با دةستثَيكردنةكةشت لة سورةتي )    
 ئةوةي لةبةركردنةكة  بطوجنَيت لةطةَل ئةو خشانةي لةم ثةرتوكةدا هةية.

مانطي                               يان  هاتوةوة،  لة هةيين دا َيدةكةم،  لةمةودوا دةستتتتتتتث يت  بةوةي برَي نةخةيت  بةو دواي  ووريا
 فَؤن....هتد دةستثَيدةكةم.ةتي فَؤن و هاتوو، يان لةدواي تةواوكردني بابدا

كاتيش دةِروا  و  ،بةِراستتت  ئةم دواخستتتتنة كاري شتتتةيتانة، ضتتتونكة ئةم بابةتانة هةرطيز تةواو نابن و  
لةدةستتتتت دةضتتتتَيت، ِرؤذ لةدواي ِرؤذ و مانل لةدواي مانل تَيدةثةِريت و دةبينني هيض شتتتتتَيك بةدةستتتتت  

 نةهاتووة كة شايةني باسكردن بَيت.
لة ِرابردوودا ضتتتتتتةند لة تةمةمنان بةفرِيؤ ضتتتتتتووة، بؤمنونة ئةطةر لةدوومانل لةمةوبةر    ستتتتتتةيركةو بزانة  

يان بؤ منونة  ئةطةر دوو   لةبةركردبوو، ) البقرة( دةستتتت بةلةبةركردن بكرداية ئَيستتتا هةموو ستتورةتي 
خوداو كةسة   هةَلطراني قورئان و ئةهري لة دةبويت ساَل لةمةوبةر دةستت ثَيبكرداية ئةوا ئَيستا يةكَيك     

 كةواتة ثةلة بكةو ضيدي لةمة زياتر دواي مةخة.ي، دةخودا تايبةتةكاني 
 

 ) هاوشَيوةكان( لة قورئاندا:نلَيكضووةكاريكردني ضاودَي -9
يةكَيك لة طرنطرتين  هؤكارة يارمةتيدةرةكان بؤ جَيطريكردني قورئان، دياريكردني ئايةتة هاوشتتَيوةكانة،  

ثَيداضتتتوونةوةدا تَيكةَليت بؤ دروستتتت دةكا ، كةواتة دةفتةري تؤمارَيك دابيَن بؤ  كة لةكاتي طوَيطرتن و 
 ئةوةي ئةو ئايةتة لةيةكضوانة  بريخباتةوة.

مة دةروازةي داهاتوو     ) دةروازةي ثَينجةم(ي ئةم ثةرتوكةمان تةرخانكردوة بؤ ناستتتتتتتاندني طرنطي                ئَي
لَيكضتتتتتوانة و  ني منونة بؤ هةندَيك لةو ئايةتةزانستتتتت  ئايةتة لَيكضتتتتتوةكان لة قورئاندا، لةطةَل باستتتتتكرد 

 ( وةرطرياوة دليل احلفاظ يف متشابه االلفاظةمي ثةرتووكي ) سَييضؤنيةتي وةبريهَينانةوةيان، كة لة ضاثي 
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 " دةروازةي ثَينجةم"
 طرنطي ناسيين لةيةكضووةكان لة قورئاندا

 يارمةتيدةر    يهؤكار  طرنطرتين كة  لةوةكرد  باشان   دا (9 ذمارة)  بِرطةي  لة و ثَيشتتتتتتوودا دةروازةي لة 
 ضتتتتتتؤنيةتي   و،ثريؤز قورئاني  يلةيةكضتتتتتتوةكان       ئايةتة      ناستتتتتتيين   لة  بريتية  قورئان  كردني لةبةر   بؤ

 ةوة.رتبةيةك ئايةتةكانة لة هةندَيك بةستنةوةي و،نَيوانياندا لة جياوازيكردن
 دووبارة  يان نةوة ووضتتتتتتلةبري  ئةوئايةتانةي      يان  نةكا قورستتتتتت  ئايةتة    بةستتتتتتتنةي    بةيةكةوة    كرداري ئةم 

  .قورئاندا لةبةركردني لة بيتشارةزا و سةركةوتوو واترَيدةكا  دةبَيتةوة
 دووهةزار  نزيكةي  ئايةتانةدا     ئةم  لةنَيو  و تَيداية   ئايةتي   هةزار  شتتتتتتتةش لة  زياتر  قورئان  دةبينني وةك

 جياوازيةكي بووني ياخود تةواو، لَيكضتتتتتووني ِرادةي تا نزيكن لةيةك زؤر كة هةية، لَيكضتتتتتوو ئايةتي
 دا. زياتر ووشةو دوو يان ووشةيةك ياخود ثيتَيك لة لة كةم

 طةورة خوداي بارةيةوة لةو ،وئايةتةكانةوةية و زاراوة ماناو يوولةِر قورئان ةكانيئايةت نيلةيةكضتتوو
م )  :دةفةرموَيت ل   ّللاذ ن   ن زذ يثي  أ ْحَََِّّّ  دي ت ابًا اْلح  ابيًها كي ت شَََّّّ  ث انيي   مم ر   م  عي ْنهم  ت ْقشَََّّّ  لمودم  مي ين   جم ْون   الذذي مْ  ي ْخشَََّّّ  بذهم  ثممذ  ر 

لمودمهممْ  ت ليينم  مْ  جم قملموبمهم ي  إيل ىَٰ  و  ّللاذ ْكري ليك   ۚ   ذي ي  همد ى ذ َٰ ي ّللاذ نْ  بيهي  ي ْهدي نْ    ي ش اءم  م  م  م  يمْضليلي  و  ا ّللاذ نْ  ل هم  ف م     (ه اد   مي

 23 الزمر
تة  دؤتة خوارةوة كة ئةم قورئانةية          جوانرتين و ثريؤزترين فةرمايشتتتتتت  نار      (جالله جلخودا )"  وا
لةجواني و باشتتتتتتيدا بةشتتتتتتَيوةي جياواز تيايدا دووبارة بؤتةوة، جا كاركردي ئةم قورئانة ئةوةية كة  )

دةروندا هةية، تةزوو دةهَينَيت بة طيان و ثَيستتتت  ئةو كةستتتتانةدا كة ترستتتتي ثةروةردطاريان لة دَل و  
ثاشان طيان و دَليان نةرم و ئامادة و ضاالك دةبَيت بؤ يادي خودا و خوا ثةرس  ، ئائةوة هيداية  و    

رزانة ، ةِرَينمويي خواية كة هةركةت شتتتتتتايستتتتتتتةبَيت هيداية  و ِرَينمويي دةكا  بؤ ئةو ثرةو ثاية ب 
 ." ئةوةش كة ِرَيبازي خودا وون بكا  كةت نية ِرَينموويي بكا  

 ئايةتة بدةنة سةنج  و بِروانن ووردي بة سةركةوتوو  خوَيناني قورئان لةسةر  ثَيويستة  مةبةستة  ئةو بؤ
 بدرَيتة ستتةنج بةوردي ضتتةندَيك دةربِرينةوة، ِرووي لة لَيكضتتوونة مةبةستتتمان لَيرةدا لةيةكضتتووةكان،

  دةبَيت. باشرت لةبةركردنةكة  ئةوةندة لَيكضوةكان ئايةتة
 : االلفاظ" متشابه يف احلفاظ دليل " لةكتَييب  دةكةم ثَيشكةش خؤمت ئةزمووني  لَيرةدا
  يةكةم:
 خواكرد لة  داوام و، خودابَيت  خاتري  لةبةر   كارةم  ئةم  هةوَلمدا   ثريؤزدا قورئاني  لةبةركردني   لةكاتي  

 لةبةرمكردبوون، كة ئايةتانةي ئةو بؤ داثَيداضتتتتتتوونةوةم لةكاتي وة بكا ، ئاستتتتتتان بؤ لةبةركردنةكةم
 ستتتتةرم هاوشتتتتَيوةدا ئايةتي دوو نَيوان لة ياخود دةوةستتتتتام، ووشتتتتةيةكدا  يان ئايةتَيك لة كة كاتَيك
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 ئةم تا بدؤزمةوة شتتتَيك دةدا هةوَلم و دةكردةوة قورئانةكةم و دةوةستتتام شتتوَينةدا لةو لَيتَيكدةضتتوو،
 لة ئايةتة ئةم جياكردنةوة بؤ دادةنا نيشانةيةكم  يان ؤيةوة،خ ثَيش ئايةتي بة بكةم ثةيوةست  ئايةتة

  خوا بةفةزلي ،وبريدةكةوتةوة نيشتتانةيةم ئةو ردايةبك مثَيداضتتوونةوة هةركاتَيك ئيرت و، هاوشتتَيوةكةى
 ناكةم. لةبريى هيضكا 

 

  دووةم:
 و كض و براكامن  بة  قورئامن  مزطةوتدا   لة  ئيرت كرد، خةت  قورئامن  طةورة  خواي يارمةتي   بة  ئةوةي  دواي
 نيشتتانةم من ثَيشتترت كة بووةستتتاية ئايةتانةدا لةو يةكَيك لة لةوان كيةكَي كاتَيك لةبةردةكرد، ِرةكامنكو

 ئةو بطةيشتتتنايةتة هةركا  ئةوانيش ئيرت دةخستتتنةوة، بريم دةكردةوة ِروون بؤم يةكستتةر بؤدانابوو،
 دواي لة  دةمبيين كاتَيك    دةبووم دَل ؤش زؤر بةوة  منيش بريدةكةوتةوة،    نيشتتتتتتتانةيان     ئةو  ئايةتة     
 لةبريمابوو. هةر نيشانةكةشيان دةخوَيندمةوة بؤ يانئايةتانة ئةو كة زؤر ماوةيةكي بوونيتَيثةِر

 

  : سَييةم
  لة  تَيكةَلي  كة  ئايةتانةش       ئةو  و وةكان با  هةَلة    توانيم ،و كردلةبةر    قورئامن  زؤر ماوةيةكي    دواي لة 

 بؤ تَيكةَليةي ئةو لةكوَيدا قوتابي كة ةكردد ئةوةم ثَيشتتتبيين  بوولَيسات متاوا  ،بناستتتم  هةية نَيوانياندا
َيت  دروستتتتتتتت يةتةي      لةو  بريكردنةوة  بؤ ِرادةوةستتتتتتتَيت   لةكوَيدا    دةمزاني و، دةب يدا    ئا  دَيت،  بةدوا
 بوو. خؤيةوة دواي ئايةتةكةي بة ثةيوةندي نةزانيين بةهؤى كةئةمةش

 

  رةم: ضوا
 و جَيطريكردن بؤ كرد تةرخانكرد    منداَلةكامنم     دةركةو ،  بؤ بابةتةم     ئةم  طةورةي  ستتتتتتوودي كاتَيك   

 بؤم كة ئةونيشتتتتانانةوة بةهؤى ئةوةش  دةربِريندا، لة لةيةكضتتتتوانة ئايةتة لةو هةندَيك يضتتتتةستتتتثاندن
ساوتا،    خواي ِرةزامةندي    لةبةر     و، دياريكردبوون  تةوة  بَؤو خَيرة ئةم  وويستتتتتتتم بَي  ئةو  لةنَيوان  ببَي

 دةكةن. لةبةر قورئان كة كةسانةدا
 الي لة قوتابيةك هةركاتَيك ئيرت نيشتانةكانيان،  و لةيةكضتوانة  ئايةتة ئةو نوستيين  بة كرد دةستتم  بؤية

 تا  بينوشةوة،  و دابنَيم بؤ نيشتتتتتتتانةيةكي   دةدا هةوَلم  بوةستتتتتتتاية،    دياريكراو  بابةتَيكي   يان  ئايةتَيك   
 نية. خراث واية ثَيم كة دةسكةوتوة بةرهةمَيكم  وايرَيسا 
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 ثَينجةم:
 متشدددددددا    يف احلفاظ  دليل  )نا  ناوم  و كتَيبَيكدا  لة  بكةم  تؤمار  ئةمانة     هةموو  كة  برد خودا بؤ هانام   
 لة زيادانة ئةو كة خستتتتنةستتتةروة  و زيادكرد بةكؤمةَلَيك لَيدةركرا، ستتتَييةمي ضتتتاثي دواجار (،االلفاظ

 نةبوون. خؤيدا ثَيش ضاثةكاني
 ثاشتتتتتتكؤيةكم ثَيغةمبةراندا، ضتتتتتتريؤكي لة يةكضتتتتتتووةكان لة ئايةتة بة تايبة  ثةرتووكي لةكؤتايي وة

 لة  بوو وةرطرتنم ستتتتتتوود باالدةستتتتتتتت  خواي لةثاش   كارةدا  لةم  بوو يارمةتيدةرم     كة  ئةوةي  داناوة، 
تا"     بةِرَيز  ي (الكريم القران اللفاظ  املفهرس ماملع  ) ثةرتووكي   عبدالباقي"،    فوئاد  حممد  مامؤستتتتتت
 ثاداشت. بةباشرتين بداتةوة موسوَلمانيش و ئَيمةش و ئةويش ثاداش  طةورة خواي

 

  شةشةم:
 بؤ منونةيةكة     كة  هاتووة،  دا (االلفاظ  متشدددددددا    يف احلفاظ  دليل  ) ثةرتووكي  لة  كة  لةوةي  منونةيةك  

 ووشتتتتةيةكدا يان ئاية  هةر لة ئةطةر وايرَيدةكا  و دةطةيةنَيت خوَينةر بة يشستتتتوود ِروونكردنةوةو
 هاوثَيضي  و بكا  جَيطريي و دابيَن بؤ نيشانةيةكي  هةوَلبدا  خؤي نةبوو مندا كتَيبةكةي لة وةستاو 
  نةضَيتةوة. بريى ئةوةي بؤ كتَيبةكةوة بة بكا 
 يان ثةرتووكةدا لة ناوة دامان كة ئةلكرتؤنيةوة ثؤستة ئةو لةِرَيطةي انَيتدةتو ئَيمةش بؤ ِرَيزَيك وةكو

 و، هةمووان بؤ بَيت طشتتتتطري ستتتوودةكةي ئةوةي بؤ بنَيرَيت مانيبؤ  تةلةفؤنيةوة ثةيوةندي لةِرَيطةي
 تيايدا. بكةين جَيطريي توانني ِرةنطة ن  بَؤوكرايةوة كتَيبةكةمان نوَيى ئةطةرضاثي

 
 هاتووة: كتَيبةدا لةم كة لةيةكضووةكان ئايةتة منوونةى هةندَيك

  -هاتوون: دا ( البقرة ) سوورةتي لة كة ئايةتانةى ئةو منونةى  / يةكةم
 بؤ تَيكةَلي  طوَيطرتندا  كاتي  لة  خوَين قورئان  كةستتتتتتي   جار  هةندَيك     كة  (3-4 ) ذمارة  ئايةتي    -1

 هةَلةية ئةو ئةوةي بؤ ئَيمةش وة، (3) ئايةتي ثَيش خباتة (4) ئايةتي ِرةنطة و، دةبَيت درووست 
 و نتتادريتتارةكتتان بتتة بتتاوةِرهَينتتان :بريتَتت كتتة بتتةوةي،دادةنَيني بؤ متتايتتةكيهَي كتتاتتتةوةنتتة دووبتتارة

 ، ثارَيزكارانة كةستتتتتتاني ستتتتتتيفاتي يةكةم وة ئيمانة، كانىثرة بةرزترينلة  نوَيذ  جَيبةجَيكردني
 يؤمنون الذين ) ئايةتي ثاشتتتان  و دَيت ( تقنيمُلِل هدًى ) دةبَيت تةواو (2) ذمارة يةئايةت ئةم كاتَيك
  دَيت. بةدوادا ي الصالة....( يقيمون و بالغيب

 هاتووة، دا ( البقرة ستتتتتورةتي) ي (13 و 11) ئايةتي وةك ثَيشتتتتتوو منونانةي لةو تر منونةيةكي -2
 ئايةتةكاندا. هاتين بةدوايةكدا لة ِروودةدا  تَيكةَلبوونَيك ديسان
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 ئيمان  بؤ كردنةوة بانطةواز    لةثَيش  زةويدا  لة  خراثةكاري    نةكردني  بؤ بانطةواز    كة  لةبريتبَيت   
 و بةديناية      ومةرامةكاني     ئيمان  تيابَيت    فةستتتتتتتادي  كة  لةستتتتتتتةرزةويةكدا    ضتتتتتتونكةة   هاتووة، 

 .ناضةسثَيت
م   ) هاتووة دا ( البقرة سورةتي)  ي (18) ذمارة ئايةتي لة -3 مْ  عمْمي بمْكم صم عمون   ال   ف هم  سورة (3)(ي ْرجي

 18 البقرة/

م   ): (ي هةمان ستتتتتتوورةتدا خودا دةفةرموَيت      171لةكاتَيكدا لة ئايةتي )         ال   ف هممْ  عمْمي   بمْكم   صَََََََّّّّّّّم

     171 البقرة/ سورة (4)ْ(ي ْعقيلمون  
عمون   ال  ) ئايا   كة  دةبَيت  تَيكةلَ  لَيت  بةردةوام  ئايةتة    دوو ئةم  كؤتايي  دةطةينة   كة  كاتَيك    ة (ي ْرجي
 ؟. ة(ي ْعقيلمون   ال  ) خوديا
 طةورة  خواي كاتَيك    لةوةدةكا     بات  يةكةمياندا       ئايةتي    لة  دةبينني بَيتةوة  بريمان  ئةوةي  بؤ

 لةدةستداوة بينينيان تواناي و هَيشتوون بةجَيى تاريكيدا لة و لَيسةندنةوة ضاوانياني ِرووناكي
عمون   ال  ) بةوحاَلةوة ئيرت  .  بطةِرَينةوة" "ناتواننواتة  (ي ْرجي
 خاوةني ئةوانيش و ئاذةَل بة ضتتتتتتوواندوة كافركاني باالدةستتتتتتت خواي دووةمدا ئايةتي لة بةالم
 ".وةرناطرن ذيري ) واتة (ي ْعقيلمون   ال  ) بة هاتووة كؤتايي ئايةتةكةش دةبينني هةربؤية  نني، ذيري

كمال ....) هاتووة: (دا البقرة ستتتتورةتي) لة (35 ) ئايةتي لة -4 ْنها و  غ ًدا مي ْيثم  ر  ئْتمم ح   ََََِّّّّور  (5)( اشََََّّّّي

ا ف كملموا.... )( ى هةمان ستتتتتوورةتدا هاتووة : 58وة لة ئايةتي ذمارة ) .35 البقر / ْنه  ْيثم  مي ممْ  ح  ئْت  شَََََّّّّّي

غ ًدا  58البقر / ِور  (6)ْ(.....ر 

ًداوةك دةبني لتتةم دوو ئتتايتتةتتتةدا ووشتتتتتتتتةى )   غََّّ  ،  لتتة كتَيبتتةكتتةدا ئتتةو   ( ثتتاش و ثَيش خراوةر 
غ ًدانيشتتتتتتانةيةمان ِروونكردؤتةوة كة يارمةتيت دةدا  بؤ ئةوةي بزانني َ كاتَيك ووشتتتتتتةى )              ( ر 

 ثَيش دةخةيت و َ كاتَيكيش دواي دةخةيت.
كاتَيك طوتارةكة ِرووي لة ئادةم و خَيزانةكةيةتي بؤ ئةوةي لة بةهةشتدا نيشتةجَي بنب " وةك لة   

ًدائايةتي يةكةمدا هاتووة" ئةوا ووشتتتتتتةى )         غ  ، ئةوةش لةبةر ئةو خَيرة طةورةية      ثَيش خراوة  (ر 
كة خوداي طةورة بؤي ئامادةكردوون لة بةهةشتتتتتتتدا،  بةالم كاتَيك طووتارةكة ئاراستتتتتتتةى بةني      

غ ًدائيسرائيرة بؤ ئةوةي بضنة طوندةكةوة ووشةى )  و بةم شَيوةية هاتووة:  خراوة( دوار 
ْيثم ... ) ممْ  ح  ئْت غ ًدا شي     . .....(ر 

                                                           
 ة "  ئةوانة كةِرو الَل و كوَيرن ) لةئاس  حةق و ِراستيدا( و ناشكةِرَينةوة )بؤسةر هيداية ( "   وات (3)
 واتة "  ئةوانة كةِرو الَل و كوَيرن و ذيرى و هؤمشةنديان لةدةستداوة" (4)
 واتة "   لة هةركوَي حةزدةكةن خبؤن و خبؤنةوة بةتَيرو تةسةلي )لةبةهةشتدا( " (5)
 بي ؤن   " داجَيطايةكي بةرفراوانيهةر )قودت(و لة  داةرضي حةز لَيدةكةي لةم شارةواتة " ه (6)
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 ( دا هاتووة:  النِاء منوونةى ئةو ئايةتانةي لة سوورةتي )  /دووةم 
ا ي ا)(دا هاتووة : النَََِّّّاء( ي ستتتوورةتي )135لة ئايةتي  ذمارة)  -1 ين   أ ي ه  نموا الذذي ين   كمونموا آم  امي َي  ق وذ  بياْلقيَََِّّّْ

د اء   ه  ي  شم ذ ل وْ  لِلي كممْ  ع ل ىَٰ  و  ِي ْيني  أ وي  أ نفم اليد  بيين   اْلو  اْْل ْقر  نييًّا ي كمنْ  إين   و  م  ف قييًرا أ وْ  غ  ا أ ْول ىَٰ  ف الِلذ م   ِاءالن (7)ْ(.....بيهي

135  
ا ي ا )( ي  ستتتتتتورةتي ) املائدة(دا خودا دةفةرموَي:     8لةكاتَيكدا لة ئايةتي ذمار)         ين   أ ي ه  نموا الذذي  كمونموا آم 

ين   امي ي  ق وذ ذ د اء   لِلي َي  شمه  ِْ  8 المائد      (8).....(ۚۖ  بياْلقي

لَيرةشتتتتتتتدا زؤربةي جار تَيكةَلي ِروودةدا  لةنَيوان ئةم دوو ئايةتةدا، بؤية نيشتتتتتتتانةيةكمان بؤ داناوة                 
ِاءئةويش ئةوةية كة لة ناوي سوورةتي )  َي )، لَيرةدا ووشةى  ( ثي  )سني( ي تَيداية  الن ِْ ( ثَيش بياْلقي

َي بووشتتةى ) ( كة ثي ) ستتني( ي تَيدانية المائد ،بةالم لة ناوي ستتوورةتي)  خةيندة ( دوادةخةين. اْلقيََِّّْ
ا ي ا )و بةم شَيوةية دةبَيت:  ين   أ ي ه  نموا الذذي ين   كمونموا آم  امي ي  ق وذ ذ د اء   لِلي َي  شمه  ِْ  ..(.بياْلقي

و ( دا دةوةستتتنت  النََََِّّّّاء( ى ستتتوورةتي ) 28زؤرَيك لةوانةى كة قورئانيان لةبةركردوة لة ئايةتي ذمارة) -2
 ( ي هةمان سوورة  خبوَينَيت.44، لةوانةية ئايةتي ذمارة )بن  لةو ئايةتةي بةدوايدا هاتووةوِراِرا دة

( كة تيايدا هاتووة:     28(   لةبري بَيت دةبَيت ستتتتتتتةرنج بدةينة كؤتايي ئايةتي )         29بؤ ئةوةي ئايةتي )   
ليق    ).... خم انم  و  ْنَِّ  يفًا اْْلي عي مرؤظ ثَيويس   ازيةدا دةكةينةوة لةطةَل ئةم الوبري   .28النسوا// سوورة (9) ( ضَّ 

ا )بة خواردن هةية، بةاَلم خواردن بة هةِرةمةكي نابَيت، بؤية لة ئايةتي دواي ئةودا هاتووة:                         ا ي  ه   أ ي 

ين   نموا الذذي ْكملموا ال   آم  ال كممْ  تُ  لي  ب ْين كممْ  أ ْمو  َي  29 النسا// سورة   (10) .( .. بياْلب ا

ك ان    ...)  (النسوووا/( ستتتوورةتي ) 169بة هةمان شتتتَيوة لة كؤتايي هاتين ئايةتي ذمارة ) -3 ي  ع ل ى ذ ليك   و   ّللاذ

يًرا ََََََّّّّّّي هةندَيك جار ئايةتةكةي دواي ئةو  بري ناكةوَيتةوة، بؤية لَيرةدا  .169 ئاية / النسوووووا/ سوووووورة (11) (يِ 
ا ي ا ):اية كة ثي  ) ستني( يان تَيداية تَيدنيشتانةي ئةوةمان داناوة كة ئايةتي دواي ئةم  دوو وشتةى     أ ي ه 

كممم  ق دْ  سم النذا اء  قي   ولم ِم الرذ  ج  ن بياْلح  بي كممْ  مي   170 ئاية النسا// سورة  (12)ْ(  .... رذ

                                                           
واتة " ئةى ئةوانةى باوةِرتان هَيناوة هةميشة ِراطرى و دادوةري بن و شايةدي بؤ خوابدة، با شايةتيةكةتان زياني بؤخؤتان  (7)

خوا لةئَيوة ضاكرت بةرذةوةندي وانة دةوَلةمةند بَيت يان هةذار، و دايك و باوكتان يان خزمانيشتان هةبَيت،  ئةطةر كةسَيك لة
 ئةوان لةدةزانَيت  " .

 واتة " ئةى ئةوانةى باوةِرتان هَيناوة ، زؤر بةضاكي و لةبةر خاترى خوا هةسنت بة ئةجنامداني شايةدي دادثةروةرانة ". (8)
 رةزوةكانيةوة خؤِراطر نية( " واتة "  ئادةميزاد بةالوازي  درووستكراوة )لةبةرامبةر ئا (9)

 واتة " ئةى ئةوكةسانةي باوةِرتان هَيناوة ماَل و ساماني يةكرت بةناحةق و بةبَي بةرامبةر مةخؤن لةنَيوان خؤتاندا ... "  (10)

 واتة " ئةو كارةش بؤ خودا هةميشة و بةردةوام ئاسانة  " (11)
 واتة " ئةى خةَلكينة بةِراس  لة اليةن ثةروةردطارتانةوة ثَيغةمبةرَيكتان بة حةق و ِراس  بؤ هاتووة،   (12)
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ي بة ضتتتةند نيشتتتانةيةك  ئايةتة هاوشتتتَيوة و لةيةكضتتتووةكان  بةم شتتتَيوةية ثَيويستتتتة لة تةواوي قورئاندا 
 .ياندا يكرد لة نَيوانزيادخستنةوة و جياوا لةثَيناويطرَيبدةين بةيةكةوة  تايبة  

 
 : ِرَيسايةكي طرنل (  : سَييةم

كاتَي ثَيداضوونةوة بؤ قورئان دةكةيت و لةسةر ئايةتَيك يان ووشةية ِرادةمَينيت و دةوةستيت، لةدواي      
دةكةيتةوة و دةخيوَينةتةوة و         قورئانةكة    هةوَلدان بؤ بريكةوتنةوة بةاَلم دةبيين كة ناتوانيت، بؤية               

كة ثَيداضتتتتتوونةوة بؤ كا  بةردةوام دةبيت لة ثَيداضتتتتتوونةوةكة  ، بةم شتتتتتَيوازة  دةبينيت هةرثاشتتتتتان 
و، ئةم حاَلةتة ضتتتتةندين جار دووبارة دةبَيتةوة ،وةوةلةو شتتتتوَينةدا دةوةستتتتتيت ديستتتتان قورئان دةكةيت

 ةيت تا بري  بكةوَيتةوة.تؤش هةموو جار و هةموو ساَلَيك هةوَلدةد
من ئامؤذطاريةكت دةكةم ئةطةر جَيبةجَيي بكةيت ان شااهلل هةمووجارَيك بري  دةكةوَيتةوة و ثَيويستت   

 بة دووبارة ثَيداضوونةوة نابَيت.
ئامؤذطاريةكةم ئةوةية لةكاتي وةستتتانت لة هةر شتتوَينَيكي قورئان ، كاتَيك ووشتتةيةك يان ئايةتَيكت بري  

و تَيكةَليةك ِروودةدا  لةال  لةطةَل ئايةتَيكي هاوشتتتتَيوةي ئةودا،  ثَيويستتتتتة لةستتتتةر  لةو   ناكةوَيتةوة
شوَينةدا بوةستيت و قورئانةكة  بكةيتةوة و بةوردي سةيري بكةيت و لة خؤ  بثرسيت كة بؤضي لةم      

ِراستتتتتتتةوخؤ بِرؤ بابةتةدا هةَلة  كرد؟، يان بؤضتتتتتتي بري  ناكةوَيتةوة؟،  ئيرت ئةو ئايةتة بةجَي مةهَيَرةو 
ئةو نيشتتانةية بناستتة كة بؤي دانراوة، خؤ ئةطةر هيض  بكةرةوة و  داكضتتوةكان لة قورئاني ثريؤزلَي كتَييب

نيشتتتتتانةيةكيشتتتتتي بؤ دانةنرابوو، ئةوة خؤ  هةوَلبدة نيشتتتتتانةيةكي بؤ دابيَن كة يارمةتيدةر  بَيت بؤ  
 بريكةوتنةوةي ئايةتةكة.

 ةو حاَلةتانة دةهَينينةوة: ئَيمةش لَيرةدا ضةند منونةيةك بؤ ئ
عْ ) -1 مي ِْ مْ  أ  رْ  بيهي أ ْبصي مون ن ا ي ْوم   و     38 / مريم سورة  (13) ..(..ي ُْت

من وةكو خؤم هةموو جارَيك كة ثَيداضتوونةوةم بؤ ستوورةتي ) مريم( دةكرد كاتَيك دةطةيشتتمة الي ئةو    
عْ ئايةتة دةوةستام و بريم دةكردةوة، ئايا )  مي ِْ مْ  أ  رْ  بيهي أ ْبصي رْ (  يان ) و  عْ  و بيهي  أ ْبصي مي ِْ ِراستة؟، ئةمةى   ( أ 
( ي سوورةتي )الكسف( دا هةية، ئيرت بةم شَيوةية ماوةيةكي 26دووةميان لة شوَينَيكي تر و لة ئايةتي )

                                                           
 تةفسريي ئاسان ..  واتة " ئةو ِرؤذة )كة ئةو خوانةناسانة( ئامادة دةكرَين  و دَين بؤ المان .... "  (13)

لة تةفستتتتريي ابن كةستتتتريدا بةم شتتتتَيوة ِراظة كراوة : " كافرو ستتتتتةمكارةكان كة لةدنيادا نابيستتتتنت و نابينن و عاقَا نابن و      
هيداية  وةرناطرن،بةالم لة رؤذي قيامةتدا كاتَيك دةيانسَينن دةبيستتتتتتنت و دةشتتتتتتبينن بةالم ئةوكاتة هيض ستتتتتتوودي نابَيت                      

 بؤيان". 
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و، ثاشتتان قورئانةكةم  م لة خوداي باالداستتتكردي يارمةتيزؤر ئةم تَيكةَليةم بؤ درووستتت دةبوو، تا داوا
كردةوة و هةوَلمدا نيشتتتتتتتانةيةكي بؤدابنَيم بؤ جَيطريكردني، بينيم خواي طةورة لة ثي  ) ميم( دا بؤي        
ئاستتان كردم، كة ئةو ثيتة لة هةردوو ووشتتةى ) أشو ( و )بسم( دا لة ناو ئايةتةكةدا هةية و هةروةها لة  

ةم شتتَيوازة ئةم نيشتتانةيةم بؤ ئةو ئايةتة دانا و لة  ناوي ستتوورةتةكةشتتدا هةية كة) ستتورةتي مريم (ة،  ب 
 . جَيطريمانكرد( دا ظدليل احلفاظ يف متشا   االلفاضاثي سَييةمي كتَييب ) 

عْ أووشتتتةى ) بؤ ياد خستتتتنةوة ثَيت دةَلَيم كاتَيك كة ستتتوورةتي ) مريم( دةخوَينيت    مي ( ثَيش خبة بةم ََََِّّّّْ
عْ شتتَيوةية) مي ََّّْ مْ  أِ  رْ  بيهي أ ْبصََّّي (، وة بة ثَيضتتةوانةشتتةوة دةبينني لة  ستتوورةتي ) الكسف( ناوي ستتورةتةكة   و 

رْ ثي  ) ميم( ي تَيدا نية و ئايةتةكةش يةك ) ميم( يتَيداية ) عْ  و بيهي  أ ْبصَََََّّّّّي مي َََََّّّّّْ عْ أ( بؤية لَيرةدا ) أِ  مي َََََِّّّّّْ )
رْ دوادةخةين و )  ( ثَيش دةخةين كة ثي  ميمي تَيدانية. أ ْبصي

ْلك  )وودةيةى خودا هاتووة دةفةرموَيت:      ( دا ئةم فةرم  البقرةرةتي ) ( لة ستتتتتتوو  187لة ئايةتي )      -2 دمودم  تي  حم

بموه ا ف ال   هللاي    187 اية البقر / ِور    (14)ْ(..... ت ْقر 
لَييان تَيكةَل    كة دةطةنة ئةم ئايةتة        لةكاتي ثَيداضتتتتتتوونةوةدا      زؤرَيك لةوانةي كة قورئانيان لةبةرة كاتَيك            

دمودم  تيْلك   )دةَلَين دةبَيت و بةالم ئةطةر لةسةرى وةستايت     ،229 اية البقر / ِور ْ(15)ْ(وه اعتدت   ف ال   هللاي  حم
نةوة نيشانةيةكم  نابؤ بةبريهَي و نيشانةيةكت بؤدانا، ئيرت لةبري  ناضَيتةوة)ثشتيوان بةخوا(، بؤية لَيرةدا   

كة                              هاتوة  طةورةوة  يةي خواي  فةرموودة ئةو  لة دواي  تة  ية ئا ئةم  ية دةبينني  ئةوة ئةويش  ناوة،  بؤ دا
ال)دةفةرموَيت  وهمنذ  و  رم أ ْنتممْ  تمب اشي فمون   و  دي  فيي عاكي ِاجي   187 / البقر  ِور  (16)ْ(اْلم 

باستتتتتي نةضتتتتتوون بؤالي ئافرةتان دةكا ، ئيرت بريمان   دابةم شتتتتتَيوةية دةبينني لة ئايةتى ضتتتتتوونة خةَلوة 
بموه ا ف ال  دةكةوَيتةوة لة ئايةتي باستتتتكردني ضتتتتوونة خةَلوةدا ووشتتتتةى )   ي بةدوادا دَيت، كة ئةمةش (ت ْقر 

بموه ا ف ال  تاكة ئايةتَيكة لة هةموو قورئاندا كة ووشةى )  ( ي تَيدا هاتووة.ت ْقر 
هاتووة، ئةم  (...ضَََّّّالال)( دا لة كؤتايي ئايةتةكاندا ووشتتتةى النَََِّّّاءلة ضتتتةندين شتتتوَيين ستتتوورةتي )   

ووشتتتتةية يةكجاريش لة ستتتتورةتي ) االحزان( دا هاتووة لة هةموو جارَيكدا كة دةطةينة ئةو ئايةتانة ِراِرا 
الً ) كاميانة؟:  دةبني كة ئايا كؤتايي ئايةتةكة ال  الً ) ياخود (بعيداً  ضََََّّّّ  ال  بيينًا ضََََّّّّ  بة خوَيندنةوة و ،(17) ( م 

                                                           
 .ان و مةيانبةزَينن و نزيكيان مةكةونةوة..... " دكةباسكران ضةند سنورَيكي خو واتة " ....   ئةوانةى (14)

  ."مةكةن واتة " ....   ئةو شتانة كةباسكران سنورةكاني خواي ثةروةردطارن ، لَييي مةترازَين و سنور شكَيين (15)
زيادة خواثةرستتتتتت  ، ئةوة دةبَيت لةو        كاتَيك نيةتي )اعتكا ( ومانةوةتان لة ناو مزطةوتةكاندا هينابوو بؤ                  واتة "   (16)

 ماوةيةدا نزيكي هاوسةرةكانتان نةكةونةوة ) بؤ سةرجَييي و خةوتن لةطةَليان(

  واتة " .....  ئةوة بةِراس  و بة ئاشكرا طومِرا و سةرلَيشَيواوة  "  (17)
ْ
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( النِاء)( لة سوورةتي 167،  136،  116،  60) كةوَيت كة هةموو ئايةتةكاني:وورد بونةوة بؤ  دةردة
الً )كؤتاييان هاتووة بة  ال  الً )  نةك  بعيداً( ضَََّّّ  ال  بيينًا ضَََّّّ  ( 36(، جطة لة يةكجار نةبَيت ئةويش  ئايةتي ) م 

ي ستتتوورةتي ) االحزان(ة ، بةم ِرَيطاية هةركا  وةستتتتايت لةستتتةر ئايةتَيك يان ووشتتتةيةك  ئاستتتانكارى   
بؤخؤ  مةكة بةوةي بطةِرَييتةوة ستتتتتتةر قورئان و بيكةيتةوة و ئايةتةكة خبوَينيتةوة و ئةوستتتتتتا بةردةوام  

ببةستتتتيت و ثاشتتتان بة ثةرتووكي   ثشتتتت بة خودا  بةرلةهةموو شتتتت   بيت، نا بةَلكو ثَيويستتتتة لةستتتةر   
(، كة دليل احلفاظ يف متشدددددا   االلفاظ ضتتتتتتاثي ستتتتتتَييةمي ثةرتووكةكةي منيش )  )املتشتتتتتتابسا ....(  وة

بةراستت  ئاستتانكارى و بةرضتتاو ِرووني زؤرى تَيداية، بيكةرة هؤكاري يارمةتيدةر جَيطريكردني منونةى   
نزاي خَير بؤ منيش بكة بَي ئاطادارى خؤم بة ثةنساني وهةركا  سوود  لَيوةرطر  وةكو ئةم ئايةتانة و، 

الي خوداي طةورة، خؤ ئةطةر لةم ثةرتوكةدا نيشتتتتتتانة يان ِروونكردنةوةي ثَيويستتتتتتتت نةبيين لة الي ئة  
شتتتوَينانةى كة لةستتتةرى دةوةستتتتيت، ئةوا خؤ  هةوَل بدة بة هةمان ِرَيطا نيشتتتانةيةكي تايبة  بؤ خؤ  

    دابيَن كة يارمةتيدةر  بَيت بؤ بريكةوتةوةي ئايةتةكان. 

 
 

 دةروازةي شةشةم /
 ي لةبةركردناكانضؤن قورئان لةبةر دةكةيت؟ و ِرَيط

بةاَلم ئةطةر  ثَيشتتتتتتتةكي و هةموو بةش و                     ئةم بةشتتتتتتتة دةروازةي طرنل و ستتتتتتتةرةكي ئةم ثةرتووكةية، 
بؤية ئةطةر ئةوانة  نةخوَيندؤتةوة، زؤر سود  ثَيناطةيةنَيت، ئةوا دةروازةكاني ثَيشوو  نةخوَيندبَيتةوة 
بِرؤ لة يةكةم الثةِرةى كتَيبةكةوة دةستتتتتتت بةخوَيندنةوةي بكة بؤ             ئامؤذطاريت دةكةم لَيرةدا ِراوةستتتتتتتة و      

 .مةند بيتسوودزياتر لَيى ئةوةى 
نةوة كة ضتتتتتتؤن قورئان لةبةر          لةم دةروازةيةدا ثشتتتتتتتوان بةخوداي طةورة هةوَلدةدةين ئةوة ِروون بكةي              

 -:دةكةيت؟
نايان       دنِرَيطاي زؤرمان هةية كة لة ذمار           ئةوةندة    بؤ لةبةر كردني قورئان     ْ-أ لة ثةرتوك و     يشنايةن، زا

، بةاَلم زؤر هةَلةية كة لة ِرَيطةيةك زياتر بطريتةبةر               نكردنةوةي زؤريان داوة  دا ِروويان  ةكاني خؤ نوستتتتتتراو
بةالوة قورت ب                          ياخود  طةيةكت  َيك ِرَي يت و هةركات طةكة  بطؤِر كاتَيكي تر ِرَي كةوة بؤ  كاتَي بةبَي  لة  وو 

 بطوازيتةوة بؤ ِرَيطةيةكي تر . بدةيتئارامطرتن لةسةرى هةوَل
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من لةنَيوان هةموو ِرَيطةكاندا  ِرَيطايةكم هةَلبذاردوة كة ثَيم واية ) ئةطةر خودا ويستتتتتت  لةستتتتتتتةربَيت(                       
ِرَيطةيةكي طوجناوو ئاستتان دةبَيت بؤ هةموو ئاستتتَيك، ئةويش ِرَيطةي ِرؤذانة لةبةركردني يةك الثةِرةية لة  

ثَيداضوونةوة بؤ ضوار الثةِرةي ثَيش ِرؤذانة  ورئان، بةالم ثَيش ئةوةي ئةو الثةِرية لةبةر بكةيت ثَيويستة ق
 .بؤ منونة:...بةردةوام بيت .بةم شَيوةية  و ئةو بكةيت

     ( ي قورئانةكة لةبةر دةكةيت و ثَيش ئةوةش ثَيداضتتتتتتوونةوة بؤ            15لة رؤذى دووشتتتتتتةرة الثةِرةي )
 ( دةكةيت. 14 -13 -12 – 11الثةِرةكاني ) 

  ( ي قورئانةكة لةبةر دةكةيت و ثَيش ئةوةش ثَيداضتتتتتوونةوة بؤ 16لة ِرؤذي ستتتتتَيشتتتتتةرة الثةِرةي )
 ( دةكةيت. 15 -14 -13 -12الثةِرةكاني )

 ( ي قورئانةكة لةبةر دةكةيت و ثَيش ئةوةش ثَيداضتتتتوونةوة بؤ 17لة رؤذى ضتتتتوارشتتتتةرة الثةِرةي )
 ( دةكةيت.16 - 15 -14 -13الثةِرةكاني )

 ( ي قورئانةكة لةبةر دةكةيت و ثَيش ئةوةش ثَيداضتتتتتوونةوة بؤ 18لة رؤذى ثَينج شتتتتتةرة الثةِرةي )
 ( دةكةيت.  17- 16- 15 -14الثةِرةكاني )

      ( هةيين  الثةِرةي نةوة بؤ                     19لة رؤذى  َيداضتتتتتتوو ئةوةش ث كةيت و ثَيش  بةر دة لة كة  نة ئا ( ي قور
 ( دةكةيت.18 -17 -16 – 15الثةِرةكاني ) 

( 14دةبينني  بةثَيداضتتوونةوةي ئةوةي ثَيشتتوو ضتتوار ِرؤذي لةستتةريةك ثَيداضتتوونةوة  بؤ الثةِرة )   لَيرةدا 
بةهةمان شَيوة ضوار ِرؤذي لةسةر يةك ثَيداضونةوة  بؤ الثةِرة       كردوة، دواتر ئةطةر سةير بكةيت دةبيين  

و، كارةكة  بؤ ئاستتان دةبَيت و دواتر دةبيين ( ش كردوة، ئيرت بؤ هةموو قورئان بةم شتتَيوةية دةبَيت 15)
 خشتةيةكت داناوة بؤ لةبةركردن هةرلة يةكةم الثةِرةي قورئانةوة تا كؤتايي ) لةبةركردن و ثَيداضوونةوة(.
دا كتتاتَيكيش لتتة بتتةركردنتتةكتتة  زؤربوو ئيرت زوو زوو ثيتَتداضتتتتتتوونتتةوة بؤ ئتتةوانتتة بكتتة كتتة لتتة ثَيشتتتتتتوو       

بةم شتتتَيوةية دةبيين  بةوة بكا  مانطانة ثَيداضتتتوونةوةيان بؤ بكةيتةوة، و، ِرةنطة ثَيويستتتت لةبةرتكردوة
 .لة قورئان َيكثَيداضوونةوةيةكي طشتيت داناوة لةدواي تةواو بووني نزيكةى هةرثَينج بةش

 ةك  قورئان بةشتتتتتتةي   بة يارمةتي خودا هةموو ئةو      مةبةستتتتتتتمان لةمة ئةوةية كاتَيك قورئان تةواو دةكةيت               
بةرنامةى         لةبةرتكردووة     َيداضتتتتتتوونةوة  بؤ كردوة وجَيطريبووة،  كامن          منيش  ث َلةكامن و برا  لةطةَل مندا

بري  بووة لة ) لةبةركردن و ثَيداضتتتتوونةوةى بةردةوام(،   هةميشتتتتة  ئةوانةى قورئان لةبةر دةكةنوهةموو 
 ضونكة بةبَي ثَيداضوونةوة لةبةركردن سةركةوتوو نابَيت.

زؤر لةو برايانة دةبينني كة قورئانيان لةبةر كردوة، كاتَيك داوايان لَيدةكةين ضةند ئاية  يان سورةتَيكمان 
بؤية داوا   بؤ خبوَينن لةو قورئانةي لةبةريان كردوة، كةضتتتتتتي دةَلَي جارَي ثَيداضتتتتتتوونةوةم بؤ نةكردوة،                

، بؤية من بةوانة نَيتلَيكردون بي وَي دةكا  كاتي بدةتَي تا ثَيداضتتتتوونةوة بكا  بؤ ئةو بةشتتتتةي كةداوا  
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بةَلكو لةوانةية دواي لةبةركردني هةمووقورئان ثَيويستتت بة ستتةرلةنوَي    لةبةرنةكردوة(، دةَلَيم )قورئانتان 
 لةبةركردنةوة بكاتةوة.

 بةاَلم ئةوانةي كة بةرةوام ثَيداضتتتتتتوونةوة دةكةن بة لةبةركراوةكاندا، دةتوانن بةتةواوي لةبةري بكةن، وا                     
،  ةخةياَلتةنسا  طومان دةبةن كة ِرةنطة لة دواي تةواو كردني هةموو قورئان لةبرييان بضتتتتتَيتةوة، بةالم ئةوة

لةبةركردني قورئان تةنسا ثَيويستتتتتيان بة ثَيداضتتتتوونةوةيةكي كةم دةبَيت و   ضتتتتونكة ئةمانة لةدواي تةواو
 هيضيرت.

و  ستتتتتتبةيينَ  تةوة و ثَيي بَرَيي دةمةوَيت  لة      ت بؤ خبوَينَيبةشتتتتتتي يةكةمي قورئان         ئةطةر داواي لَيبكةى     
، ئةوة بةدَلنياييةوة دةتوانَيت ئةجنامي بدا ، ئايا ئةم ثَيداضتتتوونةوة كةمة بة ستتتةرلةنوَي   طوَيبيستتتتت مب

لةبةركردنةوة دادةنرَيت؟، ئايا كةستتتتَيك ثَيشتتتترت بةباشتتتتي لةبةري نةكردبَيت بةيةك ِرؤذ دةتوانَيت بةشتتتتَيك  
 بَيطومان هةرطيز ناتوانَيت.لةبةر بكا ؟، 

ئةوةش ثَيويستتت  بة بةرنامةيةكي دياريكراو هةية لةدواي تةواو كردني هةموو قورئان، بؤية ئةطةر خودا 
 وويس  لةسةر بَيت ئةمةشتان لة دةروازةى ثَيداضوونةوةدا بؤ ِرووندةكةينةوة.

 
  -كة لة دةروازةى هةشتةمدا هاتووة: ي قورئانةخشتةى لةبةركردن ئةو ضؤنيةتي بةكارهَيناني -ن
 .(ي قورئانتايبةتة بةتؤ ، وةناوم ناوة" تؤماري ئاَلتوني بؤ لةبةركردني ِرؤذانةتةنسا ئةم دةروازةية :  يةكةم   

لة الثةِرةي يةكةمدا ناوي خؤ  و دةنوستتتتتتيت و، دةستتتتتتتدةكةيت بة ثِركردنةوةى ئةو زانياريانةى كةلَيت                       ➢
 .كردنت بةلةبةركردني قورئانثَيدةستيةكةم داواكرداوة، لةطةَل بةرواري 

لةدواي خؤشت بيكة بة يادخةرةوةي   و لة هةموو ذيانتدا بؤ خؤ و يادخةرةوة ئةم تؤمارة بكة بة مةرجةع  ➢
( و هةموو سورةتةكاني البقرةلةبةركردني سورةتي )  بؤبزانيت ئةو ماوةية منداَلةكانت،  لةمةوة دةتوانيت 

، بؤية بة ، ئةو ماوةيةى كة تؤ تةواوي قورئانت تيا لةبةر كردوة  مةرجةعي تؤيةَيتىتر لة قورئاندا خاياندو
 نووسة.ئةمانةتةوة لةو تؤمارةدا بي

الثةِرة و هةر  27لةالثةِرةكاني ترى ئةم تؤمارةدا خشتةي لةبةركردنت بةرضاو دةكةوَيت كة ثَيك هاتووة لة    ➢
( ِرؤذ، ئةمةش ماوةي  لةبةر كردني قورئانة بة تةواوي،             32 -31 -30الثةِرةيةكيش دابةشتتتتتتكراوة بؤ )     
 ر دةكةيت.ورئان لةبةمانطدا هةموو ق 27واتة ثشتيوان بة خودا لةماوةى  

  َيك دةخايةنَيتماوةى ستتتتتتاَل كة لةبةركردني يةك الثةِرةي قورئانة لة ِرؤذَيكدا،ية ِرَيطاكة بةم ئةوةش بزانة  
بؤ ئةوةي هةموو قورئان لةبةر بكةيت، بةاَلم بةبَي ثَيداضتتتتتتوونةوة، كة من خؤم درَيذ كردنةوةي ماوةكة و                      

 بةبَي ثَيداضوونةوة.بةالم  ثَي باشرتة لةوةي بةماوةيةكي كور  قورئان لةبةر بكةيت كردمنثَيداضوونةوة
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 ئةويشتم دابةشتكردؤتةوة بةستةر   ( ِرؤذدا، 32 – 30لةثاش ئةوةى هةموو الثةِرةيةكم دابةشتكردوة بةستةر)   
كةستتتتتتَيك لة ، نةك بةستتتتتتةر ِريزبةندي ِرؤذةكاني مانطدا، ضتتتتتتونكة ثَيدةضتتتتتتَيت ذةكاني هةفتةداِريزبةندي ِرؤ

مانطَيكي جياوازتر لة كةستتتتتتَيكي تر دةستتتتتتتت ثَيبكا  بةطوَيرةي ئةو كاتةي كة ثةرتووكةكةى دةستتتتتتتت                    
 دةكةوَيت.

 لةبةردةم هةر ِرؤذَيك لة ِرؤذةكاني هةفتةدا ئةو الثةِرةيةم ِروونكردؤتةوة كة ثَيويستتتتتتتة لةو ِرؤذةدا لةبةري                    
ستة  ثَيداضوونةوةيان بؤ بكةيت لة هةمان ِرؤذدا، لةسةر تؤش ثَيوي   بكةيت لةطةَل ئةو الثةِرانةش كة دةبَيت 

    لة دواي جَيبةجَيكردني كرَيشةي ِرؤذانةكة  هةستيت بة نووسيين ِرؤذ و بةروار و تَيبينيةكانت.
هةوَلبدة بؤ ئةوةي زؤر بة ووردي ئةو ويردة ِرؤذانةية جَيبةجَي بكةي كة تايبةتة بة خؤ  و، نةخةويت تا                     

 ةكة  دَينيتةدي و ئةركي سةرشانت لةو ِرؤذدا  بةتةواوي جَيبةجَي دةكةي.ئاماجن
ويردي ِرؤذانةكانت يان هةفتانةكة            واني تخؤ ئةطةر لةو رؤذةدا بارودؤخَيكي لةناكاويش ِروويدا و، نةت            

ستتكان ئامادةبكةي، وة نةشتتت تواني دواتر قةرةبووي بكةيتةوة، ئةوا با نةبَيتة هؤكار و ثاستتاوَيك بؤ ثَي ري
بةَلكو داواي لَي ؤشتتتتتتبوون لة خوداي باالدةستتتتتتت بكة بؤ هةركةمو كورتيةك و بةردةوام بة لة   و تةمبةَليت،

 تةواو كردني خشتةكة  لةو شوَينةوة  كة واز  لَيسَينابوو.
يةكَيك لة هؤكارة بةسوودةكاني كاركردني ئةم خشتةية بة ِرؤذةكاني هةفتة نةك بة ِرؤذةكاني مانل ئةوةية    

تؤ لةكاتي بووني هةر كةم و كورتيةكدا دةتوانيت لةنزيكرتين ِرؤذدا دةست بكةيتةوة بةلةبةركردنةكة ،  كة 
  .(18)لة دوورترين كاتدا لة ماوةي شةش ِرؤذدا نةك لة دواي مانطَيك

وة ئةطةر دةستتتت  ثَيوةبطريت و ثَيداطريت كرد لةستتتتةر ئةم ويردة ِرؤذانةية  دةبينيت دواي ستتتتَي مانطي  
 .  تةواو كردوة  عمران( )آل و ( البقر ) يةكةم خةمتي سوورةتي 

 
 
 
 

                                                           
هةفتةدا طرفتت بؤ دروستتتتتتت بوو، تؤ دةتواني لَيرةدا مةبةستتتتتتت لةوةية كة ئةطةر لة هةفتةيةكدا يان ِرؤذَيكي واتة "   (18)

يةكستتةر لة ستتةرةتاي هةفتةي داهاتووة و دةستتت ثَيبكةيت ، بةالم ئةطةر ِريزبةنديةكة بةثَيي ِرؤذةكاني مانل بوواية، ئةوا  
ضاوةِرَي بكةيت تا ئةو مانطة كؤتايي دةها  و ئةوسا لة سةرتاي مانطي داهاتووةوة ب      ة ثَيي لةكاتي بووني طرفتدا دةبوو 

  "خشتةكة دةست ثَيبكةيتةوة
ْ
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 ي قورئانِرَيطةكاني لةبةركردن
 

 :ِراستكردنةوةى خوَيندنةوة -1
ستتتتتتتةرةتا ثَيش دةستتتتتتتكردن بة لةبةركردنى الثةِرةى ِرؤذانة، ثَيويستتتتتتتة خوَيندنةوةكة  ِراستتتتتتت              

يان خوَيندنةوةي ضتتتتتتتةند الثةِرةيك بؤ          باش   قورئان خوَينَيكي بكةيتةوة، ئةوةش بة طوَيطرتن لة        
كةستتتتتَيكي بةتوانا كة قورئاني لةبةربَيت، بؤ ئةوةي دَلنيا بيت لة دروستتتتت  خوَيندنةوةكة ، دواي  
ئةوةي ئةو الثةِرانة  لةبةر كرد ئةوستتا ضتتةند الثةِرةيةكي ترى بؤ دةخوَينيتةوة و ئيرت بةم شتتَيوةية  

 بةردةوام دةبيت.
ئةطةر ئةمة  بؤ نةكرا ئةوة ثَيويستتتتتتتة طوَي بطريت لة شتتتتتتري  قورئاني  يةكَيك لة قورئان خوَينة                  

ِرةمحةتي خواي لَيبَيت(  -صةيرى شَيخ حو تاي بةِرَيز )بةتواناكان، وةك طوَيطرتن لة شري  مامؤس  
بؤ ئةوةي ئةو قورئان خوَينة يان ئةو كةستتتة شتتتارةزاية لة تةجويد دا كاري خوَيندنةوة و تةجويد   

 بؤ ئاسان بكا .
 كرَيشةى ِرؤذانة:  -2

كة تيادا  لة كرَيشةي ِرؤذانةكةدا بِرياري لةسةردراوة   كة ؤذانة تةنسا ئةو بةشة لةبةر بكةو خبوَينةو  ِر
ئيرت هةوَل مةدة لةوة زياتر يان ، ويردةكاني ئةو ِرؤذة و بِري ثَيداضتتوونةوةشتتت بؤ ِروونكراوةتةوة 

     كةمرت خبوَينيت و كرَيشةي ِرؤذانةكة  تَيثةِرَينيت.
 شوَين و كا : -3
ؤذانةكة ، با    دابنيشتتتتتتيت بؤ لةبةركردني ويردي رِ     كة تيايدا   جَيطةيةكي دياريكراو بؤخؤ  دابيَن    ْ-أ

طةدةنل و            لة دةن َيت  طةية دورب با      ، و قستتتتتتتةي خةَلكي   ذاوةذاوئةو جَي تابرؤى    هةوةها  ثةردة و 
هةَلواسراوي سةرنج ِراكَيشي لَينةبَيت، ضونكة ئةمانة واترَيدةكةن ضاويان تَيبرِبيت و دةبَيتة هؤى        

 .نةمَييَن تةركيز  لةسةر لةبةركردنةكة ئةوة 
ي بووني هةرشتتتتَيكدا كة ستتتةرجنت ِرابكَيشتتتَيت و ستتتةرقاَلت بكا .وةك    لةبةركردن ئةستتتتةمة لةكات

ئةوةي لة شتوَيين كاركردندا بيت، يان ئافر  لةناو منداَلةكانيدا يان لة ضتَيشت انةكةيدا بَيت ، يان    
   ئةو تةلةفوونانةى كة بةهؤيةوة بةردةوام خوَيندنةوةكة  دةضِرَينَيت.   

كاتَيكي دياريكراو  هةبَيت كة تايبةتت كردبَي بة لةبةركردن و ثَيداضتتتتوونةوةي قورئان و، دةبَيت ْ-ن
لةوثةِرى    ظضتتتتتتونكة لةو كاتانةدا عةقَري مرؤ        نوَيذي بةيانية،    و لةثاش   ثَيش لة  باشتتتتتترتين كاتيش    

 حاَلةتي تةركيز و ئامادة باشيداية.
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هةوَلبدة دابةشتتتتتتي بكة بةستتتتتتةر ئةو كاذَيرة(  3ةى ) ئةم ثؤنةي كة دامناوة ِرؤذانة ثَيويستتتتتت  بة نزيك      
 .بةوكاتةوة بتواني ِرؤذانة بةتةواي ثابةند بيت كجَيركاتانةي كة بةطوجناوي دةزاني بؤ خؤ ، بةمة

(ي دةروازةى ضتتتتتوارةمدا باشانكردوة، دةبَيت قورئانت ال خؤشتتتتتةويستتتتتترتبَيت لة دنيا و  4وةك لة خاَلي )
ئةوةي تَييداية و، هيض بةرذةوةنديةكي دنيايي سةرقاَلت نةكا  و دور  نةخاتةوة لة خوَيندني ويردةكاني  

درووستتتتدةكا ، ئةو  ِرؤذانة  و، ئةو ثاستتتاوانةش ثشتتتتطوَي خبة كة بةهؤيةوة شتتتةيتان وةستتتوةستتتة  بؤ   
ان   إين قملْ " فةرمودةيةي خواي طةورة بسَينةرةوة يادي خؤ  كة دةفةرموَيت:            كممْ  ك  اؤم كممْ  آب  اؤم ن  أ ْب انمكممْ  و  إيْخو   و 

كممْ  اجم أ ْزو  تمكممْ  و  ير  ع شََّّي ال   و  أ ْمو  وه ا و  ْفتممم ار     اْقت ر  تيج  ْون   و  اد ه ا ت ْخشََّّ  نم  ك ََِّّ  اكي  ََِّّ م  ا و  ْون ه  بذ  ت ْرضََّّ  ن   إيل ْيكمم أ ح  ي  م ي  ّللاذ

ِموليهي  ر  اد   و  ه  جي بييليهي  فيي و  وا ِ  بذصم تذىَٰ  ف ت ر  م  ي ُْتيي   ح  هي  ّللاذ م    بيُ ْمري ّللاذ ي ال   و  قيين   اْلق ْوم   ي ْهدي ِي  24  التوبة/ سورة   "اْلف ا
نةوةكانتان وبراكانتان و هاوستتتتتةرانتان و واتة " ئةي حممد ثَييان بَرَي : ئةطةر باوو باثريتان و ِرؤَلةو 

عةشتتتترية و هؤزتان و ماَل و ستتتتامانَيك كة بةدةستتتتتيان هَيناوة ، ياخود بازرطانيةك دةترستتتتن كة شتتتتكان و    
، تان تَيك نةضَيت، و دَل ؤشن ثَيى  بَيبازاِري ِرووي تَيبكا ، و خانوبةرة وكؤشك و تةالرَيك كة حةزدةكةن ليَ 

ربَيت لة خواو ثَيغةمبةرةكةى، و جيساد و تَيكؤشتتتتتتان لةثَيناو ِرَيبازي ئةو التان خؤشتتتتتتةويستتتتتتترتو نازدارت 
زاتةدا،  دة ئةوة ضتتتتاوةِروان بن هةتا خواي طةورة دَيت  بة فةرمانةكانيةوة و) تؤَلةتان لَيدةستتتتَينَيت( خواي 

 ثةروةردطاريش هيداية  و ِرَينمويي قةومي ياخي و لةسنور دةرضوو نادا   " .
 

  نةبيتة يةكَيك لةو دووِروانةى كة فةزَلي بازرطانيةكةيان و مناَلةكانيان و كةستتتتتتتةكانيان                          با  ربة  كةواتة ئاطادا     
دةدةن بةستتةر خؤشتتةويستت  و خودا و ثَيغةمبةر و تَيكؤشتتان لةثَيناوي خودادا، بةماَل وستتامان و بةو كاتةي   

 كة بةسةريدةبةيت لة لةبةركردني قورئاندا.
ِرَيك ستتتتتتتين كاتةكانت و ِرزكردني ئيش و كارةكانت و مةهَيَرة هيض كاتَيكي            وة لة ئَيستتتتتتتاوة دةستتتتتتتبكة بة       

تةمةنت بةسةرتدا تَيثةِرَيت بةبَي يادي خوداو، ثَيغةمبةر )دروودي خواي لةسةربَيت( بكةرة باشرتين ثَيشةنل     
ولي  فيي ل كممْ  ك ان   لذق دْ  "، هةروةك ضتتؤن خوداي طةورة فةرماني ثَيكردووين و دةفةرموَيت: بؤخؤ  ََِّّم ي  ر  و     ّللاذ ََّّْ ِم  أ

ن ة    ِ ن ح  و ك ان   لي م  اْلي ْوم   ّللاذ   ي ْرجم ر   و  ذ ك ر   اْْلخي ثييًرا ّللاذ   و   21 اية / االحزاب ِور  " ك 

واتة " ستتوَيند بةخوا و بةِراستت  لة ثَيغةمبةرى خودادا ضتتاكرتين منونةى تةواو و ِرَيك و ثَيك هةية تا ضتتاوي     
و شتتتتتوَيين بكةون، بةتايبةتي بؤ ئةوكةستتتتتانةى ِرةزامةندي خوايان مةبةستتتتتتة، و ستتتتتةرفرازي قيامة   لَيبكةن

 ئاواتتيانة و ، هةميشة و بةردةوام يادي خوا ئةجنام دةدةن و زمانيان ثاراوة بة يادي ئةو  " 
 

خة جياوازةكاندا      ثَيغةمبةري خودا )دروودي خواي لةستتتتتتتةربَيت( بزانة ئةولة هةموو دؤ         دةي كةواتة بِروانة       
ضتتتؤن يادي خوداي دةكرد) ووجوَلةكاني و وةستتتتان و ئارامطرتنةكاني(، بِروانة و بزانة ضتتتؤن هةوَلي دةدا و 
تَيدةكؤشتتتا لة ثةرستتتتش و شتتتةونوَيذ و قورئان خوَيندني زؤر لة نوَيذةكانيدا، هةتا هةندَيكجار قاضتتتي ثريؤزي  
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ك ستتتتتين ستتتتوثا و ِرووبةِرووبوونةوة و جةنل لةطةَل   َيِردةئاوستتتتان، هاوكاتيش هةَلدةستتتتتا بة ئامادةكردن و  
 دوذمنان وطةياندني ثةيامي ئيسؤم و فَيركردن و ثَيطةياندني طةلةكةي.

كاتَيك ثرستتتيار لة خاتوو عائيشتتتة كرا ) خودا لَيي ِرازيبَيت( ستتتةبارة  بة ِرةوشتتتت و ئاكاري ثَيغةمبة)درودي   
" ، واتة )ِرةوشتتتتتت و ئاكاري قورئاني بوو(، وةكو قورئانَيكي القرآنكان خلقه خواي لةستتتتتةربَيت( فةرمووي : "

ئةي براي خؤشتتتةويستتتتم بؤضتتتي تؤش نابيتة يةكَيك لةوانةي خواي ثاك و زيندوو بةستتتةر زةويدا دةِرؤيشتتتت، 
الذذيي؟، وةك دةفةرموَيت:" لة ستتتتينةيدا  ئةم قورئانةدةستتتتت هةَلي بذاردووة بؤ هةَلطرتينباال ْين ا و  ن   ل ْيك  إي  أ ْوح   مي

ت ابي  ق   همو   اْلكي قًا اْلح  د ي ا ممصََّّ  ْيهي  ب ْين   ل يم  هي  ّللاذ   إينذ    ي د  ب ادي بيير   بيعي ير   ل خ  ثْن ا ثممذ  )31( ب صََّّي ت اب   أ ْور  ين   اْلكي ف ْين ا الذذي  َ نْ  اصََّّْ  مي

ب   ن اعي مْ   ۖادي ْنهم هي  ظ اليم   ف مي ِي ن ْف م ل ي ْنهم مي د   و  ْقت صي مْ  م  ْنهم مي ابيق   و  ا ي  ِ  ْير  ي  بيإيْذني  بياْلخ  ليك     ّللاذ بييرم  اْلف ْضلم  همو   ذ َٰ  سورة(... )32 اْلك 

  32-31 /اية فاطر/

واتة " ئةي ثَيغةمبةر ئةوةي كة بةوةحي و نيطا بؤمان ِرةوانةكرديت لةم قورئانة، ئةوة حةق و ِراستتتتتتتية و                          
(، ثاشتتان كةستتانَيكمان  32بةِراستتت دانةرى كتَيبة ثَيشتتوةكانيشتتة، بةِراستت  خوا ئاطاو بيناية بة بةندةكاني )  

ب                    مانبذاردوون لة  ةندةكامنان، جا هةيانة ستتتتتتتةمي لةخؤى               كردة خاوةن و ِراطةيةنةرى ئةم قورئانة كة هةَل
كردووة) ضتتاكةى كةمة وطوناهي زؤرة(، هةشتتيانة زؤر طةرم وطوِرة لة ضتتاكةكاريدا بة ويستتت و يارمةتي خوا،    

 ئائةو هةَلبذاردنة وئةو طةرم و طوِرية لة ضاكةكاريدا ِرَيز و خةالتَيكي زؤر طةورةية" .
 

نت، با هيض شتتتتتتَيك ستتتتتةرقاَلت نةكا  و، ثَيويستتتتتتة  بؤ وويردةكا زؤر ثابةندبة بةو كاتةي دياريت كردووة     
عةقَا و هؤش وبري  يةكؤ بكةيتةوة بؤ قورئان وهيض شتتتتتَيك نةتوانَي دور  خباتةوة لَيي، برييش لة شتتتتتانَيك 

ةو ئايةتةدا كة لةبةري دةكةيت              ئ مةكةرةوة كة لةبةركردنةكة  ثةرتةوازة دةكا ، ئةوةش بزانة كة لةطةَل                       
   دةرةكي دةضنة مَيشكتةوة. دةنطي بةسوودي الوةكي و بينراوي كهةندَي

   
 دةستثَيكي لةبةركردني كردةيي: -4

،ئامؤذطاريت دةكةم ةركردني الثةِرةيةك لة ِرؤذَيكدا ئَيمة دةستتتتتتت دةكةين بة لةب    ،ِرَيكةوتني لةستتتتتتةرى  وةك هةر
 ي لةخؤ طرتبووئايةت نؤ  كئةطةر الثةِرةيةبةثَيى ئايةتةكان ئةو الثةِرةية دابةش بكة بؤ ستتتتتتَي بةش بؤ منونة،   

سةرةتا دةستدةكةين بة    َيت، بةشَيوةيةك هةر بةشَيك لة سَي ئاية  ثَيكب     دابةشي دةكةين بةسةر سَي بةشدا,      
ئتتةويش  بتتة خوَينتتدنتتةوةى بؤمتتاوةي ثَينج جتتار ،لتتةطتتةَل ستتتتتتتتةيركردن و  ستتتتتتَي ئتتايتتةتي يتتةكتتةم  لتتةبتتةركردني

 لَيووردبوونةوةيةكي تةواو لة ئايةتةكان، تا واي لَيدَيت  ئايةتةكان لةمَيشتتتتكدا دةضتتتتةستتتتثَيت و وَينا دةكرَيت،
مان خؤ ئةطةر خوَيندنةوةكة بة دةنطَيكي بيستتترتاوبَيت ئةوة باشتتترتة و بة طوَييةكامنان و ضتتتاوةكانيشتتتمان ياد  

 دةكةوَيتةوة، لةبةر ئةوةي مرؤظ هةروةك ضتتؤن بةبينني و ستتةيركردن لةبةري دةكا  ئاوا بة بيستتتنيش لةبةري  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura35-aya32.html
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دةكا ، خؤ ئةطةر توانيت نوستتتتتتينيش بةكار بسَينة بؤ ئةو ئايةتانةي كة لةبةرى دةكةيت، ضتتتتتتونكة ئةمةش                           
 ثاَلثشتَيكي بةهَيز دةبَيت بؤ لةبةركردنةكة  بةثشتيواني خودا.

دواي ثَينج جار دووبارةكردنةوة و خوَيندنةوةي ئةم ئايةتانة بةالني كةمةوة، ئةوستتتتتتتا دةستتتتتتتت دةكةين بة                    
)ثَينج جار(، ئةطةر لة هةرجارَيكدا لة ئايةتَيك يان ووشتتتتتتةيةكدا وةستتتتتتتايت و                      خؤماندا  لة زةيين  ووتنةوةى 

لةبري  ضتتتؤوة، دةتوانيت قورئانةكة بكةيتةوة و ثَيداضتتتوونةوةي بؤ بكةي ئةوستتتا بةردةواميت لة طوَيبيستتتت  
ةي خؤ  دواي ئةوة دةتواني تا ثَينج جار تاقيكردنةو      بوونةكة  لة زةينتدا تا ثَينج جارةكة تةواو دةبَيت،             

ب                  لة كة  نةدا  يةتا ئا لةم  ئةوةي بطةرِ     ةبكةيت  بةبَي  لةبري  ضتتتتتتؤوة           َييتةوة  رتكردوة،  ئةطةر  نةكة،  ئا و بؤ قور
طةِرايتةوة بؤ قورئانةكة ئةوة دةبَيت هةوَل بدةيت بة تةواوي لةبةركردنةكة  جَيطري بكةي تا دةطةيتة ئاس   

 )لةبةركردن و طوَيبيست بوون بةبَي هةَلة( .
، هةمان شتتَيوازي ستتَي ئايةتي يةكةم   ستتَي ئايةتي بةشتتي دووةم لة هةمان الثةِرة ستتةر ةضتتيتة  دواي ئةوة د

ةو ووتنةوةى ئثةيِرةو دةكةيت، تا هةمووي لةبةردةكةيت بةهةمان ِرَيطة وبةبَي هةَلة، ثاشان هةَلدةستيت بة    
ة  سَي ئايةتي كؤتايي  شةش ئايةتة بةسةر يةكةوة و ثَينج جار دووبارةي دةكةيتةوة،  دواتر دةضيتة خزم    

هةمان الثةِرة و هةمان هةنطاوةكاني ثَيشتتتتتتوو جَيبةجَي دةكةيت بةستتتتتتتةيدا، دواي لةبةركردني ئةم ستتتتتتَي                      
هةموو الثةِرةكة و ثَينج جار هةمووي لةبةر دةَلَييتةوة بةبَي           ووتنةوةى ئايةتةش ئةوستتتتتتا هةَلدةستتتتتتتيت بة           

كاني ئةم الثةِرةية هةموويان بةيةكرتةوة ثةيوةستتتتتتت ئةوةي يةك هةَلةي تيا بكةي، ئةمةش بؤ ئةوةية ئايةتة  
 بكةيتةوة.

دواي تةوا بووني لةبةر كردني ئةم الثةِرةية، ستتتةيرَيكي خشتتتتةكة بكة دةبينيت ثَيويستتتتة ثَيداضتتتوونةوة بة  
ضتتوار الثةِرةي ثَيش ئةم الثةِرةيةدا بكةيتةوة، بؤية دةستتت بكة بة ثَيداضتتوونةوة و طوَيبيستتت بووني هةموو  

ةِرةكةي ئةمرؤشي ةكاني ئةو ِرؤذة بؤ ئةوةي دَلنيابيت لة لةبةركردنةكة  بةضاكي و بةتةواوةتى، وة الثالثةِر
دةبَيتة الثةِرةي ثَينجةم، بؤئةوةي ئةميش لةطةَل ضتتتتتتوار الثةِرةكةي ثَيشتتتتتتوودا بةيةكةوة                   بؤ زياد بكة، كة    
 ببةستيتةوة.

ويستة لةو شوَينةدا بووةس  ة لَيت تَيك بضَيت، ثَيك دةبيين ئايةتَيك يان ووشةيةك قورسة ياخود ِرةنطاتَيك
بؤ يادخستتتنةوةي ئةو نيشتتانةيةكي بؤدابنَيى تاكو يارمةتيت بدا   و لَيى ووردببيتةوة ستتةرجني بدةيَ  و

لة دةروازي ثَينجةمدا كة تايبة  بوو بة ئايةتة لَيكضتتتتتتووةكان  بةو شتتتتتتَيوةيةيةى ئايةتة يان ئةو ووشتتتتتتةية،
دا بطةِرَي ( ضاثي سَييةم، وة لةوَي دليل احلفاظ يف متشابه االلفاظِروومنانكردةوة، ياخود بطةِرَيرةوة بؤ كتَييب ) 

 و ئةو نيشانةيةي كةبؤى دانراوة، بؤ ئةوةي بري  بكةوَيتةوة.بة دواي ئةو ئايةتةدا
يةتَيك يان ووشتتتةيةكدا قوورستتتيةك هةبوو لة ِرووي ماناوة، ئةوا ستتتةيرى ئاستتتانرتين تةفستتتريي      ئةطةر لة ئا

 قورئان بكة تةنسا بؤ زانيين ماناكةى وةكو لةثَيشةوة ئاماذةمان ثَيداوة.
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تري شةرعي بكةيت  تا ئةوكاتةي  ئَيستاو لةم قؤناغةدا ثَيويست ناكا  دراسةي تةفسري يان هيض كتَيبَيكي      
 ردني قورئان تةواو دةبيت.لةبةركلة 

دواي ئةوةي لة ويردة قورئانيةكاني ئةمرؤ تةواو بويت، كة لةبةركردني الثةِرةيةك و ثَيداضتتتوونةوةي ضتتتوار  
الثةِرةي ثَيش خؤيةتي، ِرؤذى داهاتوو ثَيش دةستتتتتتتكردن بة لةبةركردني الثةِرةي نوَي بة هةمان شتتتتتتَيوة                

ئةوستتتا الثةِرةي نوَي لةبةر بكة، ئيرت هةموو ِرؤذاني ثَيشتتتوو هةَلدةستتت  بة ثَيداضتتتوونةوةي ضتتتوار الثةِرةي  
 داهاتوو بةهةمان شَيوة  بةردةوام دةبيت.

لةدواي ماوةيةك دةبينيت بةثَيي خشتتتتةكة  ثَيداضتتتوونةوةيةكي طشتتتتطري  كردوة بؤ ئةوانةي ثَيشتتتوو، 
 هةتا لةبري  نةضنةوة.

كةوة           مة ثَي كة ئَي نة  رة      ئةوة بزا بةث رة باشتتتتتترتين شتتتتتتَيوازي          ئةجنام دةدةين،   لةبةركردن    و ث ئةمةش  كة 
لةبةركردنة، كةواتة ثةلة مةكة، تا دَلنيا نةبيتةوة لة جَيطريبوون و تةواو لةبةركردني ئةوانةي ثَيشوو، وة  

عن ا ن عمر   " ئةم فةرموودةيةي ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتتتتتتةربَيت ( لةبري مةكة كة دةفةرموَيت:                    
إمنا مثل صاحب القرآن كمثل صاحب اال ل املعقل  إن عاه  عليها امسكها و     )رضي اهلل عنهما(  أن   ال: 

 . " متفق علي إن أطلقها ذهبت
ر) درودي خواي لتتةستتتتتتتتةر بيتَتت ةِرازي بيتَتت( دةطَيِرَيتتتةوة كتتة ثَيغتتةمتتةبتتخوا لَييتتان واتتتة " ئينب عومتتةر )

واية، ئةطةر سةري لَيبدا  ئةوة بةِراس  خاوةني قورئان وةك خاوةني ووشرتي بةسرتاوة فةرموويةتي " 
 ناِروا ، ئةطةر وازي لَيبسَينَيت بةرةاَل دةبَيت و دةِروا " .

 تا تةواو دةبيت لة لةبةركردني تةواوي قورئان. ثشت بة خودا ببةستةو لةسةر ئةمة بةردةوام بة 
 ئاطاداري و ِرَينموني طرنطت ثَيدةدةم: لَيرةشدا هةندَيك

 :ئاطاداريةكي طرنل 
ستتةرةتاي ئةم دةروازةيةدا ) دةروازةي ضتتؤن قورئان لةبةردةكةيت؟(، ئةوةمان باستتكرد كة ِرَيطاي زؤر    لة 

منيش ثَيم ووتيت    هةية بؤ لةبةركردني قورئاني ثريؤز و زانايان ئةو ِرَيطايانةيان ِروون كردوونةتةوة،                   
بة                          لة نة  طةي " ِرؤذا ئةويش ِرَي بذاردوويت  هةَل نةم بؤ  يا طا لةو ِرَي بة         يةكَيك  كة  يةك الثةِرةية"،  ركردني 

بةرنامةو خشتتتةي ِرَيطاكةم بؤ دياريكردوويت  ،ِرَيطةيةكي طوجناو و ئاستتاني دةبينم بؤ هةموو ئاستتتةكان
كة يارمةتيت دةدا  بؤ جَيبةجَيكردني ئةم نةخشة و ثؤنة، بةالم ِرةنطة هةندَيك كةت دواي تاقيكردنةوة 

ةوان طوجنتاو نيتتةو، لتةبتةر هتةرهؤكتاريَتك بيتَتت لتةطتةَليتتانتدا يتةك           بؤيتان دةركتةويَتت كتة ئتةو ِرَيطتتةيتة بؤ ئتت      
 ناطرَيتةوة، ئةي ئايا ئةو جؤرة كةسانة دةبَيت ضي بكةن؟.
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ستتتتتتتةرةتا بة هةموان دةَلَيم : بة هةموو تواناتةوة هةوَلبدة ئارام بطريت و هةوَلي بةردةوام بدة بؤ ئةوةي                  
بةالم نةيانتوانيوة  داوةانةش كة هةوَلي خؤيان كةس وئةو نةخشة و ثؤنة كة دانراوة جَيبةجَي بكةيت، ئة

 نابَيت واز لة كةمةكةشي بسَينيت".، بةهةمووي  ناطةيت ئةوةي كةسةركةوتووبن ثَييان دةَلَيم: " 
ي ناو ئةم ثةرتووكة بكةيتة ئةي براي خؤشةويستم ثَيويستة لةسةر  ئةم ثرؤطرامة نةخشة بؤ كَيشراوة       

كاركردن بة خشتتتتةي تر بة هةمان بةرنامة، بةالم بةو ِرَيذةيةي كةبؤ  دةطوجنَي،  و ِرَينيشتتتاندةر بؤ هؤكار
ؤذَيكدا كارَيكي قورستتتتتتة و جَيبةجَيكردني بؤ     ئةطةر بؤ  دةركةو  لةبةركردني يةك الثةِرةي قورئان لة رِ         

ةم دةستتتبكة بةجَيبةجَيكردني خشتتتةيةكي هاوشتتَيوةي ئةو خشتتتانة لة ثاشتتكؤى ئ     تؤ كارَيكي مةحاَلة، 
 ثةرتووكةدا هاتووة، بؤ منونة جَيبةجَيكردني خشتتتتتتتةي يةكةم كة تايبةتة بة مانطي يةكةم، تؤ لةبري                        

ئةو ماوة زةمةنيةي بؤ زياد هةموو خشتتتةكاني تريش لة  مانطَيك بة دوومانل تةواوي بكة، بةم شتتَيوةية 
 لةو خشتةيةدا هاتووة. بكة كة

 و،لة داِرشتتتتتتتين ثؤنداني ثَيشتتتتتتوةختة       كتَيبةدا بريتية   ئةوة بزانة كة خاَلى بنضتتتتتتينةيي و طرنل لةم           
ثَييةوة و دايبيَن بؤخؤ  شتتتتتَيوازةي طوجناوة  ، بؤية ئةوثابةندبوون بةوةى كة نةخشتتتتتةي بؤ دةكَيشتتتتتني 

    .ثةيوةست بة
لةاليةكي ترةوة كةستتتانَيكي تر هةن لةتوانايانداية زياد لةوة لةبةر بكةن كة لةم ثةرتووكةدا نةخشتتتةي بؤ 

بة   شوة، بؤمنونة ئةوانة لةتوانايانداية ِرؤذانة لةبري الثةِرةيةك دوو الثةِرة لةبةر بكةن، ئةواني                    كَيشتتتتتترا
بؤ نيو  هةمان ِرَيطةي ثَيشتتتتتوو دةتوانن كار بة خشتتتتتتةي هاوشتتتتتَيوة بكةن، لةطةَل كورتكردنةوةي كاتةكة 

 لة بري مانطَيك، ئيرت بةم شَيوةية دةبَيت بؤ هةمو ئاستةكان. مانل،
و بةو هؤيةوة واز لة      بؤخؤيان  هةموو كةت نةبَيت و هةموان وةرينةطرن        ية ئةم ئامؤذطاريةم بؤ       تكام وا 

 عةزمية  بسَينن، وةك ئةوةي مؤَلةتيان ثَيدرابَيت. 
لَيرةدا هةنديك ئامؤذطاريت دةكةم كة يارمةتي دةدا  بؤ جَيطريكردن و بةردةوام بوون و بةدةستتت ستتين  

 خواي طةورةوة، ئامؤذطاريةكانيش بريتني لة:ثاداش  بَي سنور لة اليةن 
براي قورئاني:  هةركاتَيك بؤتكرا بابرايةكي قورئانيت هةبَيت لة ئاستتتت  خؤتدا بَيت يان ئاستتتت  لة   -1

طومان ئةمةش ضةندين سوود  ثَيدةطةيةنَيت، خؤ  بةرزتربَيت،  لةطةَل ئةودا قورئان لةبةر بكة،  بَي
 -لةو سودانةش:

لةبةر    ت،دةويَ  خؤشتؤي  خؤشتتتتتتتت دةوَيت و ئةويش    هةية تةنسا لةبةر خوا        ئَيستتتتتتتا برايةكت       -أ
يَ   ِرةزامةندي خودا     لةيةكرت      نةب نةوة و  فةرموودةيةي                 يشت كؤناب ئةو  لةو كاتةدا  نةوة،  ناب جيا 

ب عةٌْ " ثَيغةمبةري خوا ) درودي خواي لةسةربَيت( بةسةردا جَيبةجَي دةبَيت كة دةفةرموَيت:     ْسََّ

،ْعزْ ْهللاِْْعب د ِْْفيْ شَََََّّّّّأْوشَََََّّّّّ بٌّْْع دٌل،ْإم مٌْْظلُّه،ْإلِْظلْ ْلْيومَْْظِل هْفيْهللاُْْيُظلُّهم ْو جلٌْْوجل 

َق ْعليهْاجتَمَع ْهللاِْْفيْتح ب  ْو ُجالنِْْب لمسَََََََّّّّّّّ جِد،ُْمعل قٌْْقلُبه ْذاتُْْام أ ٌْْدعت هُْْو ُجلٌْْعليه،ْوتف  
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بْ  ْت فقُْْم ْشََّّم لُهْتعلمَْْلْحتىْفأخف َه ْبصََّّدقةْ ْتصََّّدقَْْو جلٌْْ،هللاَْْأخ حُْْإ يْفق لْوجم لْ َْم صََِّّ

 متفق عليه ".َعي  هْفف ضتْ ْخ لي  ْهللاَْْذك َْْو جلٌْْيمي ُه،
تة "   بةري خودادان،               وا لة ذَير ستتتتتتَي يدا  لة ِرؤذي دواي هةن  لةو ِرؤذةدا هيض  كة  حةو  كؤمةَل 

ت ثَيشةوايةكي دادثةروةر، طةجنَيك كة تَيبكؤشيَ   ئةوانيش: سَيبةرَيك نية جطة لة سَيبةي خودا،    
ر اوَيك كة دَلى وابةستتتتتتتة بَيت بة مزطةوتةوة، دوو كةت كة لةبة               لة ثَيناوي خوداي طةورةدا، ثي     

  ،جياببنةوة  لةيةكرت   لةبةر ئةوةيش    نةوة و  بكؤبلةبةر ئةو     خاتري خودا يةكرتيان خؤش بوَيت و،    
ضَيت بةدةميةوةو    وَيكيش ئافرةتَيكي جوان و باش بانطي ثيا شةرعي ئةويش نة بكا  بؤ كاري بَي

وة بؤ ئةوةي ةكة بة دةستتت  ِراستتت  ببةخشتتتَيت و بيشتتتارَيت   يشبَرَي من لةخوادةترستتتم، ثياوَيك
ضتتاوي ثِرلة فرمَيستتكةوة يادي خودا ياوَيكيش كة  بةدةستت  ضتتةثي نةزانَيت ضتتي بةخشتتيوة،  ث  

 ." دةكا  
ة ئةويش دةبَيت   ي ئةو، تؤ دةبيتة هاندةر و يارمةتيدةر      وام بوون و لةبةركردني  قورئاندا،     لة بةردة   -ب

 هاندةر و يارمةتيدةري تؤ.

دةطرَيت بؤ ئةوةي تؤ لةبةرتكردوة،       تؤ طوَيدةطريت بؤ ئةوةي ئةو لةبةريكردوة و ئةويش طوَي            -ت
 .بؤ يةكرت ِراست دةكةنةوة  هةردوالش هةَلةكان

 ) شارةزا لة تةجويددا(: دزانبووني كةسَيكي تةجوي -2

هةرضتتتةندة دةتواني هةوَل بدة بؤ ئةوةي كةستتتَيكي تةجويدزان يان قورئان خوَينَيكي شتتتارةزا  طوَيت 
   )تةجويد( جوان خوَيندنةوةي قورئان بؤ بطرَيت و هةَلةكانت بؤ ِراستتتتت بكاتةوة و فَيري زانستتتت  

 دا.تةكاني خودادةبيتة هاوسةفةر لةطةَل فريشبةمةش سوودَيكي طةورة بةدةست دةهَينيت و بكا ، 
 :رئان خوَيندنكؤِرى قو -3

لة                            لةبةركردني قورئان  قةكاني  ئةَل لة كؤِر و  بةشتتتتتتتداري بكة  بدة   ناو هةرضتتتتتتتةندَيك بؤتكرا هةوَل
تاي                      ندنةوةكانيان و ستتتتتتووديان لَي وةرطرة، با مامؤستتتتتت قة    مزطةوتةكانداو، طوَي ِراطرة بؤ خوَي ئةَل

هةَلةكانت بؤ ِراست بكاتةوة، بةم هةنطاوة ثرةو ثايةيةكي بةرز بؤ خؤ  مسؤطةر دةكةيت،    قورئانيةكة
)خوا لَيى كة ئةبوو هورةيرة  هةروةكو لة فةرموودةيةكي ثَيغةمبةردا)درودي خواي لةستةر بَيت( هاتوة 

ْأَبِيُْهَ ي َ  َْقَ َلْقَ َلْ َْ" كةفةرمويةتي دةطَيِرَيتةوة  بؤمان ِرازي بَيت(  ل ىْالل همَْعلَي ِهَْعن  ِْصَََََّّّّ وُلَْللا  سََََُّّّّ

ل َمْ... ْ)َْوسَََََََّّّّّّ ْ ََزلَت  ْإِل  و َهُْبَي  َُهم  َِْويَتََداَ سََََََُّّّّّّ ِْيَت لُوَنِْكتَ َبَْللا  ْبُيُوِتَْللا  ِْمن  ٌمْفِيْبَي ت  تََمَعْقَو  َعلَي ِهُمَْم ْاج 

َمةَُْوَحف ت ُهُمْ ح  ِْع  َدهُْالس ِكي َةَُْوَغِشيَت ُهُمْال   ُْفِيَمن   ْمسلم واهْْ.(.ال َماَلئَِكةَُْوَذَكَ ُهُمَْللا 

واتة هةر كؤمةَلة خةَلكَيك لة ماَلَيك لة ماَلةكاني خودادا  كؤببنةوة و قورئان خبوَينن و لةنَيوان                   واتة "  
ئارامي خودا دةِرذَيت بةسةريان دا و، رةمحة   بةدَلنياييةوة ، تاوتوَيى بكةن و لَيكي بدةنةوةخؤياندا 
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و ميسرةباني خودا دايان دةثؤشتتَيت و، فريشتتتةكان ضتتواردةوريان دةدةن و، خواي طةورةش باستتيان    
 " شتانةدا كةالي خؤينفري دةكا  لة نَيوان ئةو

 دةستبةجَي دووركةوتنةوة لة هاوِرَيكاني تر:  -4
و  )الزميا(دا ، با هاورَيكانت      الصتتتتتتتدي) ( و  )الصتتتتتتتاحب(  لَيرةدا دةبينني جياوازي هةية لة نَيوان )     

الزميا( تةنسا لةكاتي كاركردن و لةكاتة ثَيويستتتتتتتةكاندا لةطةَلتدا بن، لةنَيوان ئةوانةشتتتتتتدا تةها ئةو       )
، ئةطةر نا بة ثَيضةوانةوة ئةو  وِرَييانة هةَلبذَيرة كة لة خوا ترسن و قورئانيشت لةطةَلدا لةبةر دةكةن   ها

 جؤرة هاوِرَييانة زؤربةى كاتة بةنرخةكانت بةفرِيؤ دةدةن. 
وة هةوَلبدة قستتةكانتان درَيذ دادِرانة نةبَيت، و ضتتونكة هةر قستتةيةك كة يادي خوداي تَيدا نةبَيت بَي   

خواستتتتتة ئةو جطة لةو قستتتتانةي كة  ثَيويستتتتنت بؤ بةردةوامي دان بةذيان، ئةي ئةطةر خوانةستتتتوودة، 
قستتتانة بوهتان و باستتتكردني خةَلكي لة ثاشتتتةمرة تَيدا بَيت ؟،  بَيطومان ئةوة ستتتوود  ثَيناطةيةنَيت    
وبةَلكو ستتةرقاَلت دةكا  بة شتتتانَيكةوة كة دووربَيت لةفةرمانبةرداري خودا، بؤية ئامؤذطاريت دةكةم 

 هاوِرَيى ضاك هةَلبذَيرة.
 ثاراستين ضاوو طوَي:  -5

َي نةطرتن بؤ ئةو شتتتتتتانةي خودا توِرة دةكا ، ئةوانة دوو هؤكاري بةهَيزن دةبنة ستتتتتةيرنةكردن و طو
نةكان و ستتتتتتونةتةكاني                            تة جوا بة ِرةوشتتتتتت بةند بوون  ثا ئان و  لةبةركردني قور هؤى قورستتتتتتكردني 

 ثَيغةمبةرةوة ) درودي خواي لةسةر بَيت(
 نوَيذة سوونةتةكان بة قورئان :   -6

نوَيذة ستتوونةتةكان و ئةجنامداني   ثَيدةطةيةنَيت لةم بوارةدا يةكَيك لةو شتتتانةي كة ستتوودَيكي زؤر 
ثَيغتتةمبتتةريش) درودي خواي  ،تيتتايتتدا بتتة خوَينتتدني ئتتةو قورئتتانتتةي كتتة لتتةبتتةرتكردوة   شتتتتتتتتةونويتَتذة

باشتتتترت لةستتتتةربَيت( هامنان دةدا  بؤ ئةجنامداني شتتتتةونوَيذ ، لةهةمانكاتيشتتتتدا باشتتتترتين ِرَيطاية بؤ 
  كة لةبةرمان كردوة.ئةو قورئانةي جَيطريكردني 

لتتة ستتتتتتتتاملي كوِري عتتةبتتدوالى كوِرى عومتتةرى كوِرى ختتةتتتابتتةوة ) خواَليتتان ِرازي بيتَتت( لتتةبتتاوكيتتةوة   
صلي من  " دةطَيِرَيتةوة كة ثَيغةمبةر(درودي خواي لةستتتةربَيت( فةرموويةتي:  نعم الرجل عبداهلل لوكان ي

 متفق عليهاال قليال"  الليل : قال سامل: كان عبداهلل بعد ذلك ال ينام من الليل
، ستتتتتتا  دةَلَيت: عةبدواَل لةدواي ئةو    واتة " باشتتتتتترتين ثياو عةبدواَلية ئةطةر شتتتتتتةونوَيذي بكرداية        

 "   فةرموودةيةوة نةدةنوست بةشةودا تةنسا كةمَيك نةبَيت
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 فَيركردن و لةبةركردني قورئان بة كةساني تر:  -7
لةبةركردني قورئاندا يان ئةطةر بة خةت كردني قورئان كاتَيك طةيشتتتتتتيتة قؤناغَيكي ثَيشتتتتتكةوتوولة 

خودا نيةمةتي خؤى بةسةردا ِرذاندي، ئيرت ثَيويستة لةسةر  دةست بكةيت بة فَيركردني كةساني          
،ئةمةش دةركردني زةكاتة لةو زانستتتتتتةي كة ةوة(طةورة و بضتتتتتوكبة لةبةربكةيت ) تر و قورئانيان ثَي

، وة اني ثاداشتتتتتتتَيكي طةورةية لة اليةن خواوي بااَلدةستتتتتتتةوة         فَيري بوويت، هةروةها بةدةستتتتتتتسَين      
 ة هؤكارَيك لة ثَيداضوونةوةي بةردةوامت بؤ قورئان و ضةسثاندني لةبةركردنةكة .ب دةشبَيت

ئةطةر توانيت بةشتتتتتتتداري بكة لة هةر ثَيشتتتتتترِبكَييةكي قورئاني ثريؤزدا، بة ئاماجني ئةوةي ببَيتة                      
هؤكاري بةردةوامبوونت لة ثَيداضتتتوونةوة و جَيطريكردني لةبةركردنةكة  و هاندانيشتتتت، بؤية بةبَي  

 دوودَلي بةشداري بكة.  
 
 

 دةروازةي حةوتةم
 دةكةيت داقورئانبة ضؤن ثَيداضوونةوةي 

بة هؤى خةمتكردني هةموو قورئانةوة فةزَلى خؤى بةستتتتتةريدا ي كة خودا ئةم دةروازةية تايبةتة بةو كةستتتتتة
ياخود زياتر لة نيوةي قورئاني لةبةركردووة و، دةيةوَيت ثَيش ئةوةي لةبةركردنةكةي تةواو بكا ،  ،ِرشتتتتوة

 ثَيداضوونةوةي بؤ بكا  و جَيطريي بكا .
وودا باستتتتتتي طرنطي ثَيداضتتتتتتوونةوةي قورئان و، مةترستتتتتتيةكاني وازهَينان و   هةروةكو لة الثةِرةكاني ثَيشتتتتتت

دةورنةكردنةوةميان كرد، وة باسي ئةو فةرموودانةمانكرد كة بةَلكةن لةسةر ئةو بابةتة و لَيرةدا ثَيويست بة      
 .دووبارةكردنةوةيان ناكا 

ئةوكةستتتانةي كة قورئاني ثريؤزيان ستتتةرةتا ِرَيطةيةكي منونةيي ثَيداضتتتوونةوةي قورئان ِروون دةكةينةوة بؤ 
 لةبةر كردةوة، ئةمةش ئةو ِرَيطةيةية كة ثَيغةمبةر) درودي خواي لةسةربَيت( و هاوةالن لةسةري ِرؤيشتوون.
لة ثاشتتتتتتان ضتتتتتتؤنيةتي ثرةبةنديكردن لة طةيشتتتتتتنت بة ثرةيةكي بةرز ِروون دةكةينةوة بؤ ئةو كةستتتتتتانةي كة    

 ة.دةستثَيكردن بةم ِرَيطةيةيان ال قورس
 بةشكردني قورئانبةش  -منونةييةكة ئةمةية : ِرَيطا

ثرستتيارم كرد دةطةِرَيينةوة بؤ فةرموودةكةي ئةوستتي كوِري حوزةيفة ) خوا لَيى ِرازي بَيت( كة فةرموويةتي: 
سَي ،         لة هاواَلني ثَيغةمبةر ) درودي خواي لةسةر بَيت( ، ضؤن قورئانتان دابةشدةكرد؟، ئةوانيش ووتيان : 
ثَينج ، حةو  ، نؤ ، يانزة و ستتتيانزة  وة حيزبَيكي تَير و تةستتتةليش لة ستتتورةتي )ق( هةتا كؤتايي. واتة لة   
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سَييةمدا حةو  سوورة  و بةم      ِرؤذي يةكةمدا سَي سوورة  و لة ِرؤذي دووةمدا ثيَ    نج سوورة  و لة ِرؤذي 
 شَيوةية ...

ر )درودي خواي لةستتةر تةبةرانيش لة موعجةمةكةيدا طَيراوَيتيةوة " كاتَيك ثرستتيار كرا لة هاوةالني ثَيغةمبة
ي ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتتةر بَيت( ضتتتؤن قورئاني دابةشتتتدةكرد؟، ووتيان : ثَيغةمبةر )درود  ئايا ، بَيت(

خواي لةستتتتتتةر بَيت( دابةشتتتتتتي دةكرد بؤ ستتتتتتَي ، ثَينج ، حةو  ، نؤ ، يانزة و ستتتتتتيانزة  وة حيزبَيكي تَير و 
واتة دابةشي دةكرد بةسةر حةو  بةشدا و هةر حةو  ِرؤذ جارَيك     تةسةليش لة سورةتي )ق( هةتا كؤتايي.    

 .قورئاني خةت دةكرد 
ي كوِري عومتتةر كتتة ئتتةوان لتتة حتتةو  شتتتتتتتتةودا   وة لتتةطتتةَل فتتةرموودةكتتةي عتتةبتتدوالَ   ةدةطرَيتتت ئتتةمتتةش يتتةك 

دةياخنوَيندةوة بؤية كردوويانة بة حةو  بةشتتتتةوة،  واتة ئةوان بةثَيى ستتتتوورةتةكان دابةشتتتتيان كردوة نةك   
وةك ئةم دابةشتتكردنة نوَييةي كةئَيستتتا هةية،  كة هةندَيك جار وةستتتان  ِروودةدا  لةستتةر هةندَيك قستتة كة    

ةوة هةية،  وة خوَينةر ِرؤذي دواتر قستتتتةدةكا  لةستتتتةر ئةوةي كة دراوةتة ثاَل ثةيوةندي بةوانةي دواي خؤي
ساء....    ي طةورة دةست ثَي بكةيت "  ئةوةي ثَيش خؤي، وةك ئةوةي بةو فةرموودةيةي خوا واحملصنات من الن

نك لن " قال امل اقل لك ا (  ستتتةرةتاي بةشتتتي ثَينجةم. ياخود بةم فةرموودةيةي خواي طةورة دةستتتت ثَيبكةيت  
 "  سةرةتاي بةشي شانزةهةم.تستطيع معي صربا 

باشرتة لة بةشكردن بةطوَيرةي     لةثَيشدا كراوة،  كوةلةبةر ئةمةية بةشكردن بة طوَيرةى سوورةتي تةواو   
 (  و ئةمةش لة سونةتةكاني ثَيغةمبةرو هاوةالنيةتي )درودي خواي لةسةر بَيت(.جزءبةش)

فمي )  : ووشةى دوو زانايان دابةشكردنةكةي ثَيغةمبةريان )درودي خواي لةسةر بَيت( كؤ كردؤتةوة لة    
دوو ووشةية سةرةتاي دابةشكردنةكةي ثَيغةمبةر بووة ) درودي خواي لةسةر        مهةموو ثيتَيك لة دا،(بشوق 

 بَيت( لة هةموو ِرؤذَيكدا: 
 .( الفاحتةرةتي ) ماية بؤ سو( هَيفاءثي  ) ❖
 .( املائدةرةتي ) ماية بؤ سو( هَيميمثي  ) ❖
  .( يونسرةتي ) ماية بؤ سو( هَيياءثي  ) ❖
  .( ) االسراءياخودبين اسرائيل( رةتي ) ماية بؤ سو( هَيباءثي  ) ❖
  .( الشعراءرةتي ) ماية بؤ سو( هَيشنيثي  ) ❖
  .( ) والصافات ياخود الصافات (رةتي ) ماية بؤ سو( هَيواوثي  ) ❖
  .( قرةتي ) ماية بؤ سو( هَيقافثي  ) ❖

 واتة ثَيغةمبةر درودي خواي لةسةر بَيت بةم شَيوةية دةس  ثَيدةكرد:
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( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي   الفاحتةلةِرؤذي يةكةمدا  لة بةشي يةكةمةوة واتة لة سورةتي )   
 ( .النساء) 

 ( .التوبة( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي ) املائدةلةِرؤذي دووةمدا لة سةرةتاي سورةتي ) 
 ( .النحل( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي ) يونسلةِرؤذي سَييةمدا لة سةرةتاي سورةتي ) 
( الفرقان( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي )   االسراء لةِرؤذي ضوارةمدا  لة سةرةتاي سورةتي )     

. 
 ( .يس( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي ) الشعراءةتاي سورةتي )لةِرؤذي ثَينجةمدا  لة سةر 
) دةستتت  ثَيدةكرد تا كؤتايي ستتتورةتي ( وة الصااافاتلةِرؤذي شتتتةشتتتةمدا  لة ستتتةرةتاي ستتتورةتي )    

 .(احلجرات
 ( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتا ئايةتي قورئان.قلةِرؤذي حةوتةمدا لة سةرةتاي سورةتي )  
 

هاوةَلةكاني ثَيغةمبةر )درودي خواي لةستتةربَيت( بةش بةشتتي دةكرد بؤ ستتَي ، ثَينج ، حةو  ،  بة طوتةي 
 ( وة تا كؤتايي قورئانةكة.قنؤ ، يانزة ، وة بةشة تَيرو تةسةلةكةش لة سورةتي )

 وَيند:اخنئةمةش ذمارةي ئةو سورةتانةية كة هةموو ِرؤذَيك  لة بةشةكاندا دةي
" البقرة   و آل عمران  بؤمنونة : وةكو لة ثَيشتتتةوة ئاماذةمان ثَيدا لة ِرؤذي يةكةمدا هةرستتتَي ستتتورةتةكاني 

 " ي دةخوَيند .  والنساء
فال والتوبة "       وة لة ِرؤذي دووةمدا  ئةم ثَينج ستتتتتتورةتةي دةخوَيند          عام واالعراف واالن ملائدة  واالن و بةم  " ا

 شَيوةية تا كؤتايي.
و قورئانيان لةدةستتتتت دةيانةوَيت لَيساتووبن لة قورئانداَيطة منونةيية ية بؤ ئةو كةستتتتانةي كة ئةمة ئةو ِر

ي من ئةم  واِرب دةرنةضتتتتتتَيت، و لة ماوةي يةك هةفتةدا ثَيداضتتتتتتوونةوة بة هةموو قورئاندا بكةن، بةاَلم بة                    
توون لة قورئان خوَيندندا و ِرَيطةية بؤ هةموو كةت دةست نادا   تةنسا بؤ ئةوانة نةبَيت كة بةتواناو لَيسا

ثَيشتتتتتترت بةِرَيطايةكي باش قورئانيان لةبةر كردوة و ضتتتتتتتةستتتتتتثاندوويانة لة ناخياندا، بةاَلم ئةوانةي كة                         
نةطةيشتونةتة ئةم ثرةية و دةيانةوَيت ثرة بةلة هةنطاو بنَين بؤ ئةوةي ثَيي بطةن، ئةوا ذمارةيةك قؤناغي  

ؤ  بؤ قورئان  دةتواني بيان بِريت و ثرة بةرزةكةش بةوة            ثَيشتتتتتتوةخت هةية  بةطوَيرةي لَيساتوويي خ        
دةبَيت كة لةو قؤنا  و ئاستتتتتةوة دةستتتتت ثَيبكةيت كة بؤ تؤ طوجناوة، منيش ثرة بة ثرة لةطةَلتدا دةمب لة 

 بةم شَيوةيةي خوارةوة:ثرةى هةر خوارةوة تا كؤتا ثرةي بةرز، كة قؤناغي ثَينجةمة 
بكةيت) وةك قؤناغي يةكةم( لة ماوةي  داقورئان ئةوةية كة ثَيداضتتوونةوة بةةم قؤناغة ئقؤناغي يةكةم:   -1

سَي مانطدا، هةروةكو لة خانةي يةكةمدا هاتووة )خشتةي ثرة بةندي ثَيداضوونةوة( كة لة دواوة      
 ِرووني دةكةينةو.
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ل و ) وةك قؤناغي دووةم( لة ماوةي يةك مان        داقورئان   ثَيداضتتتتتتوونةوةية بة        ويش ئة قؤناغي دووةم:   -2
 نيودا، هةروةكو لة خانةي دووةمي خشتةكةدا هاتووة.

) وةك قؤناغي سَييةم( لة ماوةي يةك  داقورئان بة ة ثَيداضوونةوةبريتية ل شئةم قؤناغة: قؤناغي سَييةم -3
 مانطدا، هةروةكو لة خانةي سَييةمي خشتةكةدا هاتووة.

لة  دا هاتووة قؤناغي ضتتتوارةم(لة وةك )  داقورئان  ةويش بريتية لةثَيداضتتتوونةوة بةئقؤناغي ضتتتوارةم:  -4
 ماوةي نيو مانطدا، هةروةكو لة خانةي ضوارةمي خشتةكةدا هاتووة.

قؤناغي ثَينجةم( هاتووة لة ماوةي لة ئةويش بريتية لةثَيداضتتتوونةوةي  قورئان ) وةك قؤناغي ثَينجةم:  -5
 يةك هةفتةدا.

ثَيويستتتة بة  طايةكي منونةيية وباستتكردوون، كة ِرَيوودا بؤمان شتتئةمة ئةو ِرَيطايةية كة لة الثةِرةكاني ثَي
 ثَيي توانا ثارَيزطاري لَيبكةن و ثَييةوة بابةند بن.

لة دواي خشتتتتتتتةي ثرة بةندي ثَيداضتتتتتتوونةوةكانةوة، هةندَي خشتتتتتتتةي ثاشتتتتتتكؤ دادةنَيم، كة وَيردةكاني 
 ي كة خؤ  هةَلي دةبذَيريت.ِرؤذانة  لة كاتي ثَيداضوونةوةدا بؤ ِرووندةكاتةوة، بةطوَيرةي ئةو قؤناغة

دةبَيت يان  يةدواي ئةوةي كة تةواو دةبيت لةو ئاستةي كة هةَلت بذاردووة ، ئةوةي ثَيويستة لة سةر  ئةوة    
 يدووبارةمبَينةرةوةو بطوازيتةوة بؤ قؤناغَيكي بةرزتر ، ياخود هةمان قؤنا  جارَيكي تر  يان ضتتتتتةند جارَيك 

بةم شَيوةية بةردةوام دةبيت تا  ستَيك دةتوانيت بضيتة قؤناغَيكي ترةوة،    ةيشتويتة ئا دةبينيت طبكةرةوة، تا 
دةطةيتة بةرزترين ئاست كة قؤناغي ثَينجةمة، و لَيرةدا ثَيويستة  بة درَيذايي ذيانت بةردةوام بيت  لةسةرى      

 بةويس  خواي طةورة .
دةتوانيت لة قؤناغي ضتتتتوارةمدا خؤ ئةطةر نة  تواني بطةيتة ئةم ئاستتتتتة ياخود بةدةوام بيت لةستتتتةرى ئةوا  

ؤناغي ثَيداضتتتتتتوونةوةي قورئانة هةموو ثانزة ِرؤذ جارَيك، خؤ ئةطةر هيمةتَيكي بةرز                     قبةردةوام بيت كة     
نةبَيت بَيطومان  ناتوانيت لة ئاستتت  ضتتتوارةميشتتتدا بةردةوام بيت، بةالم من ثَيت ناَلَيم لة قؤناغي ستتتَييةمدا     

بةَلكو ، لةوة كةمرتبؤ  ئامؤذطاريت ناكةموونةوةي قورئان مانطي يةك جار، وة ض بةردةوام بة كة بريتية لة ثَيدا
داواي بةردةواميت لَيدةكةم هةتا خواي طةورة نيةمةتي خؤيت بةستتتتتتتةردا دةِرذَينَيت و، بة ويستتتتتت  خودا                  

 دةطةيتة ثرة بةرزةكان لة دنياو لة ئاخريةتدا .
 

و ضتتتتتتؤنيةتي بةكارهَيناني     ِرَيطةي لةبةركردني قورئان دواي ئةوةي لة دةروازةى شتتتتتتةشتتتتتتةم تةواو بووين و   
خشتتتتتةكاني لةبةركردمنان ِروون كردوة، دواتر لة دةروازةي حةوتةمدا ضتتتتؤنيةتي ثَيداضتتتتوونةوةي قورئان و  
ضتتتتتتؤنيةتي بةكارهَيناني خشتتتتتتتةكاني ثَيداضتتتتتتوونةوةمان ِروونكردةوة، دةِرؤين بؤ دةروازةي هةشتتتتتتتةم )                   

دةروازةيةش )بة  ئةم  ضوونةوة( بؤ ئةوانةي تا ئَيستا لة قؤناغي لةبةركردندان،   خشتةكاني لةبةركردن و ثَيدا 



43 

خشتةي ثَيداضوونةوة بؤ ئةو كةسانةى قورئانيان لةبةر كردوة    دةستثَيدةكا ، ثاشان )   تؤمارَيكي ئاَلتووني (
 ياخود بةشَيكي زؤريان لَي لةبةر كردوة ( بةدوايدا دَيت.

 
 
 

 دةروازةي هةشتةم
 دن و ثَيداضوونةوةرلةبةركخشتةكاني 

 تؤماري ئاَلتووني بؤ لةبةركردني ِرؤذانة
 

 ناو ..................................
 

ي لةبةركردن  ستتةرةتاي لةبةركردنةوة يان تةواوكار مَيذووي بةكارهَيناني ئةم خشتتتةية  لة
 ............. بةرامبةر /  .... / ......./ ......... يِرؤذ     :
 
فةزَلي خواي طةورة لة ئةم بةروارةوة دةستتتتتتتم كرد بة لةبةر كردني قورئاني ثريؤز لة                بة  

 سورةتي  ).......................( وة.
 

بة ستتتوثاستتتي خواي طةورةوة لةستتتةر نيةمةتةكاني قورئاني ثريؤزم لةبةر كرد  لة بةرواري  
............... /.............. /............... 

 
 

 ِرؤذي دواتردا دةستم كرد بة ثَيداضوونةوةي قورئانوة لة 
 هاوتا" " بة ويس  خوداي بةرز و بَي
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 ندةي ميسرةبانبةناوي خواي بةخش
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ِرؤذ( 30مانطي يةكةم ) 
 بةروار   تَيبيين   ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

الثتتتةِرةي يتتتةكتتتةمتتتي      هةيين  1
 )البقر (سورةتي 

الثةِرةي يةكةمي سورةتي 
 )البقر (

  

   2الثةِرةي   2الثةِرةى   شةرة  2
   2،3 3الثةِرةي   يةك شةرة  3
   4، 3،  2 4  الثةِرةي دوو شةرة  4
   5، 4، 3،  2 5  الثةِرةي سَي شةرة  5
   5،  4،  3،  2 6  الثةِرةي ضوار شةرة 6
   6،  5،  4،  3 7  الثةِرةي ثَينج شةرة 7
   7، 6، 5،  4 8  الثةِرةي هةيين  8
   8، 7، 6، 5 9  الثةِرةي شةرة  9
   9،  8،  7،  6 10  الثةِرةي يةك شةرة  10
   10،  9،  8،  7 11  الثةِرةي دوو شةرة  11
   11تا  2ثَيشوو  الثةِرةكانيثَيداضوونةوة بة  سَي شةرة  12
   11، 10، 9،  8 12  الثةِرةي ضوار شةرة 13
   12، 11، 10، 9   13  الثةِرةي ثَينج شةرة 14
    13، 12، 11، 10 14  الثةِرةي هةيين  15
   14، 13، 12، 11 15  الثةِرةي شةرة  16
   15،  14، 13، 12 16  الثةِرةي يةك شةرة  17
   16،  15،  14،  13 17  الثةِرةي دوو شةرة  18
   17، 16،  15،  14 18  الثةِرةي سَي شةرة  19
   18، 17، 16،  15 19  الثةِرةي ضوار شةرة 20
   19، 18، 17، 16 20  الثةِرةي ثَينج شةرة 21
   20، 19، 18،  17 21  الثةِرةي هةيين  22
   11 -2ثَيداضوونةوة بة الثةِرةكاني   شةرة  23
   21 -12  ثَيداضوونةوة بة الثةِرةكاني يةك شةرة  24
   21، 20، 19،  18 22  الثةِرةي دوو شةرة  25
   22،  21، 20، 19 23  الثةِرةي سَي شةرة  26
   23، 22، 21،  20 24  الثةِرةي ضوار شةرة 27
   24، 23، 22،  21 25  الثةِرةي ثَينج شةرة 28
   25، 24، 23،  22 26  الثةِرةي هةيين 29
   26، 25، 24، 23 27  الثةِرةي شةرة 30
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 ندةي ميسرةبانبةناوي خواي بةخش
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ِرؤذ( 31مانطي دووةم )
 بةروار  تَيبيين  ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   27، 26، 25، 24 28  الثةِرةي يةك شةرة 1
   28، 27، 26، 25 29 الثةِرةى  دوو شةرة  2
   29، 28، 27، 26 30 الثةِرةي  سَي شةرة  3
   30، 29، 28، 27 31  الثةِرةي ضوار شةرة 4
ثَيداضوونةوة  لة يةكةم الثةِرة سورةتي  ثَينج شةرة 5

 31البقرة هةتا الثةِرة 
  

   31، 30، 29، 28 32  الثةِرةي هةيين  6
   32، 31، 30، 29 33  الثةِرةي شةرة  7
   33، 32، 31، 30 34  الثةِرةي يةك شةرة  8
   34، 33، 32، 31 35  الثةِرةي دوو شةرة  9
   35، 34، 33، 32 36  الثةِرةي سَي شةرة  10
   36، 35، 34، 33 37  الثةِرةي ضوار شةرة 11
   37، 36، 35، 34 38  الثةِرةي ثَينج شةرة 12
   38، 37، 36، 35 39  الثةِرةي هةيين  13
   39، 38، 37، 36 40  الثةِرةي شةرة  14
   40، 39، 38، 37 41  الثةِرةي يةك شةرة  15
   21هةتا 2ثَيداضوونةوة  لة الثةِرة  دوو شةرة  16
   41هةتا 21ثَيداضوونةوة  لة الثةِرة  سَي شةرة  17
   41، 40، 39، 38 42 الثةِرةي ضوار شةرة 18
   42، 41، 40، 39 43 الثةِرةي ثَينج شةرة 19
   43، 42، 41، 40 44 الثةِرةي هةيين  20
   44، 43، 42، 41 45 الثةِرةي شةرة  21
   45، 44، 43، 42 46 الثةِرةي يةك شةرة  22
   46، 45، 44، 43 47 الثةِرةي دوو شةرة  23
   47، 46، 45، 44 47 الثةِرةي سَي شةرة  24
   48، 47، 46، 45 49 الثةِرةي ضوار شةرة 25
   ثَيداضوونةوة بة حيزن ) بةشي ( يةكةمدا ثَينج شةرة 26
   ثَيداضوونةوة بة حيزن ) بةشي ( دووةمدا هةيين 27
   ثَيداضوونةوة بة حيزن ) بةشي ( سَييةمدا شةرة 28
   ثَيداضوونةوة بة حيزن ) بةشي ( ضوارةمدا يةك شةرة 29
   حيزبي  يةكةمو دووةمداثَيداضوونةوة بة  دوو شةرة 30
   ثَيداضوونةوة بة حيزبي يةكةم و دووةمدا سَي شةرة 31

 



46 

 ندةي ميسرةبانبةناوي خواي بةخش
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ِرؤذ( 32مانطي سَييةم ) 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةداثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   49، 48، 47، 46 50الثةِرةي    ضوار شةرة 1
   50، 49، 48، 47 51 الثةِرةى   ثَينج شةرة 2
   51، 50، 49، 48 52 الثةِرةي   هةيين  3
   52، 51، 50، 49 53   الثةِرةي شةرة  4
   53، 52، 51، 50 54  الثةِرةي يةك شةرة  5
   54، 53، 52، 51 55  الثةِرةي دوو شةرة  6
   55، 54، 53، 52 56  الثةِرةي سَي شةرة  7
   56، 55، 54، 53 57  الثةِرةي ضوار شةرة 8
   57، 56، 55، 54 58  الثةِرةي ثَينج شةرة 9
   58، 57، 56، 55 59  الثةِرةي هةيين  10
   59، 58، 57، 56 60  الثةِرةي شةرة  11
   60، 59، 58، 57 61  الثةِرةي يةك شةرة  12
   61سةرةتاي  ال عمرانةوة تا الثةِرة ثَيداضوونةوة لة  دوو شةرة  13
   61، 60، 59، 58 62  الثةِرةي سَي شةرة  14
   62، 61، 60، 59 63  الثةِرةي ضوار شةرة 15
   63، 62، 61، 60 64  الثةِرةي ثَينج شةرة 16
   64، 63، 62، 61 65  الثةِرةي هةيين  17
   65، 64، 63، 62 66  الثةِرةي شةرة  18
   66،  65، 64، 63 67  الثةِرةي يةك شةرة  19
   67، 66، 65، 64 68  الثةِرةي دوو شةرة  20
   68، 67، 66، 65 69  الثةِرةي سَي شةرة  21
   69تا الثةرةي  62 الثةِرةيثَيداضوونةوة لة  ضوار شةرة 22
   69، 68، 67، 66 70  الثةِرةي ثَينج شةرة 23
   70، 69، 68، 67 71  الثةِرةي هةيين  24
   71، 70، 69، 68 72  الثةِرةي شةرة  25
   72، 71، 70، 69 73  الثةِرةي يةك شةرة  26
   73، 72، 71، 70 74  الثةِرةي دوو شةرة  27
   74، 73، 72، 71 75  الثةِرةي سَي شةرة  28
   75، 74، 73، 72 76  الثةِرةي ضوار شةرة 29
   26ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي البقرة تا الثةِرة  ثَينج شةرة 30
   تا كؤتايي سورةتي البقرة 27ثَيداضوونةوة لة الثةِرة  هةيين 31
   ثَيداضوونةوةي سورةتي  ال عمران شةرة 32
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 ندةي ميسرةبانبةناوي خواي بةخش
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31)مانطي ضوارةم
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   76، 75، 74، 73 77الثةِرةي   يةك شةرة  1
   77، 76، 75، 74 78الثةِرةي   دوو شةرة  2
   78، 77، 76، 75  79الثةِرةي    سَي شةرة  3
   79، 78، 77، 76 80  الثةِرةي ضوار شةرة 4
   80، 79، 78 ،77 81  الثةِرةي ثَينج شةرة 5
   81، 80، 79، 78 82  الثةِرةي هةيين  6
   82، 81، 80، 79 83  الثةِرةي شةرة  7
   83، 82، 81، 80 84  الثةِرةي يةك شةرة  8
   84، 83، 82، 81 85  الثةِرةي دوو شةرة  9

   85، 84، 83، 82 86  الثةِرةي سَي شةرة  10
   86، 85، 84، 83 87  الثةِرةي ضوار شةرة 11
   87، 86، 85، 84 88  الثةِرةي ثَينج شةرة 12
( تا الثةِرة النساءثَيداضونةوة لة سةرةتاي سورةتي ) هةيين  13

88 
  

   88، 87، 86، 85 89  الثةِرةي شةرة  14
   89، 88، 87، 86 90  الثةِرةي يةك شةرة  15
   90، 89، 88، 87 91  الثةِرةي دوو شةرة  16
   91، 90، 89، 88 92  الثةِرةي سَي شةرة  17
   92، 90،91، 89 93  الثةِرةي ضوار شةرة 18
   93، 92،  91، 90 94  الثةِرةي ثَينج شةرة 19
   94، 93، 92، 91 95  الثةِرةي هةيين  20
   95، 94، 93، 92 96  الثةِرةي شةرة  21
   96تا   89الثةِرةي ثَيداضوونةوةي  يةك شةرة  22
   96، 95، 94، 93 97  الثةِرةي دوو شةرة  23
   97، 96، 95، 94 98  الثةِرةي سَي شةرة  24
   98، 97، 96، 95 99  الثةِرةي ضوار شةرة 25
   99، 98، 97، 96 100  الثةِرةي ثَينج شةرة 26
   100، 99، 98، 97 101  الثةِرةي هةيين 27
   101، 100، 99، 98 102  الثةِرةي شةرة 28
   102، 101، 100، 99 103  الثةِرةي يةك شةرة 29
   103، 102، 101، 100 104  الثةِرةي دووشةرة 30
و 105الثتتتتتتتتتتتتتتتتتةِرةى سَي شةرة  31

 (النساءثامشاوةي ) 
101 ،102 ،103 ،104   
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 بةخشندةي ميسرةبان بةناوي خواي                                               
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) ةمثَينجمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   88 الثةِرةيهةتا  ء ثَيداضوونةوة ي سةرةتاي سورةتي النسا ضوار شةرة 1
   ءتا كؤتايي النسا   89ثَيداضوونةوةي  ل  ثَينج شةرة 2
ثَيداضوونةوة بة  26ثَيداضوونةوةي  سةرةتاي سورةتي البقرة   تا الثةِرة  هةيين  3

 سورةتي البقرةدا
 

  تا كؤتايي البقرة  27ثَيداضوونةوةي  ل  شةرة  4
ثَيداضوونةوة بة  61ثَيداضوونةوةي  سةرةتاي سورةتي ال عمران   تا الثةِرة  يةك شةرة  5

 سورةتي ال عمراندا
 

  تا كؤتايي   ال عمران 62ثَيداضوونةوةي  ل  دوو شةرة  6
ثَيداضوونةوة بة  91 الثةِرةيهةتا  ء ثَيداضوونةوة ي سةرةتاي سورةتي النسا سَي شةرة  7

 ءسورةتي النسا
 

  ءتا كؤتايي النسا  92ثَيداضوونةوةي  ل  ضوار شةرة 8
   ءو النساثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  البقرة و ال عمران  ثَينج شةرة 9
  سةرةتاي املائدة 105، 104، 103، 102 106  الثةِرةي هةيين  10
   106، 105، 104، 103 107  الثةِرةي شةرة  11
   107، 106، 105، 104 108  الثةِرةي يةك شةرة  12
   108، 107، 106، 105 109  الثةِرةي دوو شةرة  13
   109، 108 ،107، 106 110  الثةِرةي سَي شةرة  14
   110، 109، 108، 107 111  الثةِرةي ضوار شةرة 15
   111، 110، 109، 108 112  الثةِرةي ثَينج شةرة 16
   112، 11، 110، 109 113  الثةِرةي هةيين  17
   113 الثةِرةيثَيداضوونةوة ي سةرةتاي سورةتي املائدة هةتا   شةرة  18
   113، 112، 111، 110 114  الثةِرةي يةك شةرة  19
   114، 113، 112، 111 115  الثةِرةي دوو شةرة  20
   115، 114، 113، 112 116  الثةِرةي سَي شةرة  21
   116، 115، 114، 113 117  الثةِرةي ضوار شةرة 22
   117، 116 115، 114 118  الثةِرةي ثَينج شةرة 23
   118، 117، 116، 115 119  الثةِرةي هةيين 24
   119، 118، 117، 116 120  الثةِرةي شةرة 25
   120 الثةِرةيثَيداضوونةوة ي سةرةتاي سورةتي املائدة هةتا   يةك شةرة  26
   120، 119، 118، 117 121  الثةِرةي دوو شةرة  27
   121، 120، 119، 118 122  الثةِرةي سَي شةرة  28
   122، 121، 120، 119 123  الثةِرةي ضوار شةرة 29
   123، 122، 121، 120 124  الثةِرةي ثَينج شةرة 30
   124، 123، 122، 121 125الثةرةى   هةيين  31
 



49 

 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) ةمشةشمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   125، 124، 123، 122 126الثةِرةى    شةرة  1
   126، 125، 124، 123 127 الثةِرةى   يةك شةرة  2
   ثَيداضوونةوةي سورةتي املائدة دوو شةرة  3
   127، 126، 125، 124 128   الثةِرةي سَي شةرة  4
   128، 127، 126، 125 129   الثةِرةي ضوار شةرة 5
   129، 128، 127، 126 130   الثةِرةي ثَينج شةرة 6
   130، 129، 128، 127 131   الثةِرةي هةيين  7
   131، 130، 129، 128 132   الثةِرةي شةرة  8
   132، 131، 130، 129 133   الثةِرةي يةك شةرة  9
   133، 132، 131، 130 134   الثةِرةي دوو شةرة  10
   134، 133، 132، 131 135   الثةِرةي سَي شةرة  11
   135ثَيداضوونةوة لةسةرةتاي سورةتي االنةام هةتا  ال  ضوار شةرة 12
   135، 134، 133، 132 136   الثةِرةي ثَينج شةرة 13
   136، 135، 134، 133 137   الثةِرةي هةيين  14
   137، 136، 135، 134 138   الثةِرةي شةرة  15
   138، 137، 136، 135 139   الثةِرةي يةك شةرة  16
   139، 138، 137، 136 140   الثةِرةي دوو شةرة  17
   140، 139، 138، 137 141   الثةِرةي سَي شةرة  18
   141، 140، 139، 138 142   الثةِرةي ضوار شةرة 19
   142، 141، 140، 139 143   الثةِرةي ثَينج شةرة 20
   143، 142، 141، 140 144   الثةِرةي هةيين  21
   144هةتا  ال  136ثَيداضوونةوة لة ال  شةرة  22
   144، 143، 142، 141 145   الثةِرةي يةك شةرة  23
   145، 144، 143، 142 146   الثةِرةي دوو شةرة  24
   146، 145، 144، 143 147   الثةِرةي سَي شةرة  25
   147، 146، 145، 144 148   الثةِرةي ضوار شةرة 26
   148، 147، 146، 145 149   الثةِرةي ثَينج شةرة 27
   ثَيداضوونةوةي  سورةتي االنةام 150   الثةِرةي هةيين 28
   ثَثداضوونةوةى سورةتي   البقرة شةرة 29
   ثَيداضوونةوةى سورةتي   ال عمران يةك شةمم 30
   و املائدة  ءثَيداضوونةوةى سورةتي النسا دووشةرة 31

 



50 

 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) ةمحةوتمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   150، 149، 148، 147 151الثةِرةى    سَي شةرة  1
   151، 150، 149، 148 152الثةِرةى    ضوار شةرة 2
   152، 151، 150، 149 153الثةِرةى    ثَينج شةرة 3
   153، 152، 151، 150 154الثةِرةى    هةيين  4
   154، 153، 152، 151 155   الثةِرةي شةرة  5
   155، 154، 153، 152 156   الثةِرةي يةك شةرة  6
   156، 155، 154، 153 157   الثةِرةي دوو شةرة  7
   157، 156، 155، 154 158   الثةِرةي سَي شةرة  8
   158، 157، 156، 155 159   الثةِرةي ضوار شةرة 9
   159ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي االعرا   هةتا ال  ثَينج شةرة 10
   159، 158، 157، 156 160   الثةِرةي هةيين  11
   160، 159، 158، 157 161   الثةِرةي شةرة  12
   161، 160، 159، 158 162   الثةِرةي يةك شةرة  13
   162، 161، 160، 159 163   الثةِرةي دوو شةرة  14
   163، 162، 161، 160 164   الثةِرةي سَي شةرة  15
   164، 163، 162، 161 165   الثةِرةي ضوار شةرة 16
   165، 164، 163، 162 166   الثةِرةي ثَينج شةرة 17
   166، 165، 164، 163 167   الثةِرةي هةيين  18
   167، 166، 165، 164 168   الثةِرةي شةرة  19
   168ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي االعرا  تا   ال  يةك شةرة  20
   168، 167، 166، 165 169   الثةِرةي دوو شةرة  21
   169، 168، 167، 166 170   الثةِرةي سَي شةرة  22
   170، 169، 168، 167 171   الثةِرةي ضوار شةرة 23
   171، 170، 169، 168 172   الثةِرةي ثَينج شةرة 24
   172، 171، 170، 169 173   الثةِرةي هةيين 25
   173، 172، 171، 170 174   الثةِرةي شةرة 26
   174، 173، 172، 171 175   الثةِرةي يةك شةرة  27
   175، 174، 173، 172 176   الثةِرةي دوو شةرة  28
   163ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي االعرا  هةتا  ال  سَي شةرة  29
   هةتا كؤتايي سورةتي االعرا  164ثَيداضوونةوة لة ص  ضوار شةرة 30
   ثَيداضوونةوة بة هةموو سورةتي االعرافدا يةك شةرة  31
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)  ةمهةشتمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

  سةرةتاي ئةنفال  176، 175، 174، 173 177    الثةِرةي هةيين  1
   177، 176، 175، 174 178الثةِرةى     شةرة  2
   178، 177، 176، 175 179الثةِرةي    يةك شةرة  3
   179، 178، 177، 176 180   الثةِرةي دوو شةرة  4
   180، 179، 178، 177 181   الثةِرةي سَي شةرة  5
   181، 180، 179، 178 182   الثةِرةي ضوار شةرة 6
   182، 181، 180، 179 183   الثةِرةي ثَينج شةرة 7
   183، 182، 181، 180 184   الثةِرةي هةيين  8
   184، 183، 182، 181 185   الثةِرةي شةرة  9
   185، 184، 183، 182 186   الثةِرةي يةك شةرة  10
   ثَيداضوونةوةي سورةتي االنفال دوو شةرة  11
   ثَيداضوونةوةي سورةتي البقرة و ال عمران سَي شةرة  12
   و ال عمران ءسورةتي النساثَيداضوونةوةي  ضوار شةرة 13
   ثَيداضونةوةي سورةتي االنةام  و االعرا  ثَينج شةرة 14
  سةرةتاي  التوبة 186، 185، 184، 183 187   الثةِرةي هةيين  15
   187، 186، 185، 184 188   الثةِرةي شةرة  16
   188، 187، 186، 185 189   الثةِرةي يةك شةرة  17
   189، 188، 187، 186 190   الثةِرةي دوو شةرة  18
   190، 189، 188، 187 191   الثةِرةي سَي شةرة  19
   191، 190، 189، 188 192   الثةِرةي ضوار شةرة 20
   192، 191، 190، 189 193   الثةِرةي ثَينج شةرة 21
   193ثَيداضوونةوةي سورةتي التوبة هةتا  ال  هةيين  22
   193، 192، 191، 190 194   الثةِرةي شةرة  23
   194، 193، 192، 191 195   الثةِرةي يةك شةرة  24
   195، 194، 193، 192 196   الثةِرةي دوو شةرة  25
   196، 195، 194، 193 197   الثةِرةي سَي شةرة  26
   197، 196، 195، 194 198   الثةِرةي ضوار شةرة 27
   198، 197، 196، 195 199   الثةِرةي ثَينج شةرة 28
   199، 198، 197، 196 200   الثةِرةي هةيين 29
   200ثَيداضوونةوةى سورةتي  التوبة هةتا  ال  شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) يةمنؤمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
    201الثةِرةي  يةك شةرة  1
    202الثةِرةى  دوو شةرة  2
    203الثةِرةي  سَي شةرة  3
    204 الثةِرةي ضوار شةرة 4
    205 الثةِرةي ثَينج شةرة 5
    206 الثةِرةي هةيين  6
    207 الثةِرةي شةرة  7
   تا كؤتايي   التوبة  201ال ثَيداضوونةوةى  يةك شةرة  8
   ءالنسا -ال عمران  –ثَيداضوونةوةي  البقرة  دوو شةرة  9

االنفال   -االعرا   –االنةام  -ثَيداضوونةوةى  املائدة سَي شةرة  10
 -التوبة  -

  

سةرةتاي سورةتي  207، 206، 205، 204 208 الثةِرةي ضوار شةرة 11
 يونس

 

   207، 206، 205، 204 208 الثةِرةي ثَينج شةرة 12
   208، 207، 206، 205 209الثةِرةى  هةيين  13
   209، 208، 207، 206 210 الثةِرةي شةرة  14
   210، 209، 208، 207 211 الثةِرةي يةك شةرة  15
   211، 210، 209، 208 212 الثةِرةي دوو شةرة  16
   212، 211، 210، 209 213 الثةِرةي سَي شةرة  17
   213، 212، 211، 210 214 الثةِرةي ضوار شةرة 18
   214ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي  يونس  تا  ال  ثَينج شةرة 19
   214، 213، 212، 211 الثةِرةي هةيين  20
   215، 214، 213، 212 الثةِرةي شةرة  21
   216، 215، 214، 213 الثةِرةي يةك شةرة  22
   217، 216، 215، 214 الثةِرةي دوو شةرة  23
   218، 217، 216، 215 الثةِرةي سَي شةرة  24
   219، 218، 217، 216 الثةِرةي ضوار شةرة 25
   220، 219، 218، 217 الثةِرةي ثَينج شةرة 26
   214ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي يونس تا  ال  هةيين 27
   تا  كؤتايي  يونس 215ثَيداضوونةوةي  ال  شةرة 28
   ثَيداضوونةوةى سورةتي االعرا  يةك شةرة 29
   ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني االنفا و التوبة دووشةمة  30
   ثَيداشوونةوةى سورةتي يونس سَي شةرة 31
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ِرؤذ( 30) يةمدةمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   221، 220، 219، 218 222 الثةِرةي ضوار شةرة 1
   222، 221، 220، 219 223 الثةِرةي ثَينج شةرة 2
   223، 222، 221، 220 224 الثةِرةي هةيين  3
   224، 223، 222، 221 225 الثةِرةي شةرة  4
   225، 224، 223، 222 226 الثةِرةي يةك شةرة  5
   226، 225، 224، 223 227 الثةِرةي دوو شةرة  6
   227، 226، 225، 224 228 الثةِرةي سَي شةرة  7
   228ثَيداضوونةى سةرةتاي سورةي هود تا  ال  ضوار شةرة 8
   228، 227، 226، 225 229الثةِرةي ثَينج شةرة 9
   229، 228، 227، 226 230 الثةِرةي هةيين  10
   230، 229، 228، 227 231 الثةِرةي شةرة  11
   231، 230، 229، 228 232 الثةِرةي يةك شةرة  12
   232، 231، 230، 229 233 الثةِرةي دوو شةرة  13
   233، 232، 231، 230 234 الثةِرةي سَي شةرة  14
   234، 233، 232، 231 235 الثةِرةي ضوار شةرة 15
   ثَيداضوونةوة ي  سوورةتي هود ثَينج شةرة 16
   ثَيداضوونةوة ي سوورةتي  البقرة  و الةمران هةيين  17
   املائدةو النساء  ثَيداضوونةوة ي  سوورةتي  شةرة  18
   و االعراف  االنعام ثَيداضوونةوة ي  سوورةتي  يةك شةرة  19
   نفال  و التوبةاالثَيداضوونةوة ي  سوورةتي  دوو شةرة  20
   يونس و هودثَيداضوونةوة ي  سوورةتي  سَي شةرة  21
  سةرةتاي يوسف 234، 233، 232، 231 235 الثةِرةي ضوار شةرة 22
   235، 234، 233، 232 236 الثةِرةي ثَينج شةرة 23
   236، 235، 234، 233 237 الثةِرةي هةيين 24
   237، 236، 235، 234 238 الثةِرةي شةرة 25
   238، 237، 236، 235 239 الثةِرةي يةك شةرة  26
   239، 238، 237، 236 240 الثةِرةي دوو شةرة  27
   240، 239، 238، 237 241 الثةِرةي سَي شةرة  28
   241ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سوورةتي يوسف تا  ال  ضوار شةرة 29
   241، 240، 239، 238 242الثةِرةي ثَينج شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30) يةميانزةمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز

   242، 241، 240، 239 243 الثةِرةي  هةيين  1
   243، 242، 241، 240 244الثةِرةى   شةرة  2
   244، 243، 242، 241 245الثةِرةي   يةك شةرة  3
   245، 244، 243، 242 246 الثةِرةي دوو شةرة  4
   245، 244، 244، 243 247 الثةِرةي سَي شةرة  5
   247، 246، 245، 244 248 الثةِرةي ضوار شةرة 6
   البقرة و الةمرانو  ثَيداضوونةوةى سورةتي يوسف ثَينج شةرة 7
  الرعد سةرةتاي  247، 246، 245، 244 248  الثةِرةي هةيين  8
   248، 247، 246، 245 249  الثةِرةي شةرة  9
   249، 248، 247، 246 250  الثةِرةي يةك شةرة  10
   250، 249، 248، 247 251  الثةِرةي دوو شةرة  11
   251، 250، 249 ،248 252  الثةِرةي سَي شةرة  12
   252، 251، 250، 249 253  الثةِرةي ضوار شةرة 13
   253، 252، 251، 250 254  الثةِرةي ثَينج شةرة 14
   254، 253، 252، 251 255  الثةِرةي هةيين  15
   و املائدة ءثَيداضوونةوةي سورةتي الرعد و النسا شةرة  16
  سةرةتاي  ابراهيم 254، 253، 252 ،251 255  الثةِرةي يةك شةرة  17
   255، 254، 253، 252 256  الثةِرةي دوو شةرة  18
   256، 255، 254، 253 257  الثةِرةي سَي شةرة  19
   257، 256، 255، 254 258  الثةِرةي ضوار شةرة 20
   258، 257، 256، 255 259  الثةِرةي ثَينج شةرة 21
   259، 258، 257، 256 260  الثةِرةي هةيين  22
   260، 259، 258، 257 261  الثةِرةي شةرة  23
   ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني ابراهيم و االنةام و االعرا  يةك شةرة  24
  سةرةتاي  احلجر 261، 260، 259، 258 262  الثةِرةي دوو شةرة  25
   262، 261، 260، 259 263  الثةِرةي سَي شةرة  26
   263، 262، 261، 260 264  الثةِرةي ضوار شةرة 27
   264، 263، 262، 261 265  الثةِرةي ثَينج شةرة 28
   265، 264، 263، 262 266  الثةِرةي هةيين 29
   266، 265، 264، 263 267  الثةِرةي شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)يةم دوانزةمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني احلجر واالنفال والتوبة  يةك شةرة  1
   ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني ابراهيم و الرعد و يونس و هود دوو شةرة  2
   266، 265، 264، 263 267الثةِرةي   سَي شةرة  3
   267، 266، 265، 264  268  الثةِرةي ضوار شةرة 4
   268، 267، 266، 265 269  الثةِرةي ثَينج شةرة 5
   267، 268، 267، 266 270  الثةِرةي هةيين  6
   270، 269، 268، 267 271  الثةِرةي شةرة  7
   271، 270، 269، 268 272  الثةِرةي يةك شةرة  8
   272، 271، 270، 269 273  الثةِرةي دوو شةرة  9

   273ثَيداضوونةوةي سورةتي الن ا هةتا الثةِرةى  سَي شةرة  10
   273، 272، 271، 270 274  الثةِرةي ضوار شةرة 11
   274، 273، 272، 271 275  الثةِرةي ثَينج شةرة 12
   275، 274، 273، 272 276  الثةِرةي هةيين  13
   276، 275، 274، 273 277  الثةِرةي شةرة  14
   277، 276، 275، 274 278  الثةِرةي يةك شةرة  15
   278، 277، 276، 275 279  الثةِرةي دوو شةرة  16
   279، 278، 277، 276 280  الثةِرةي سَي شةرة  17
   280، 279، 278، 277 281  الثةِرةي ضوار شةرة 18
   281هةتا   274ثَيداضوونةوة لة الثةِرة  ثَينج شةرة 19
   ء ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني البقرة و ال عمران و النسا هةيين  20
ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني املائدة واالنةام واالعرا   شةرة  21

 واالنفال والتوبة 
  

ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  يونس و هود و يوسف و الرعد  يةك شةرة  22
 و ابراهيم و احلجر الن ا 

  

   281، 280، 279، 278 282  الثةِرةي دوو شةرة  23
   282، 281، 280، 279 283  الثةِرةي سَي شةرة  24
   283، 282، 281، 280 284  الثةِرةي ضوار شةرة 25
   284، 283، 282، 281 285  الثةِرةي ثَينج شةرة 26
   285، 284، 283، 282 286  الثةِرةي هةيين 27
   286، 285، 284، 283 287  الثةِرةي شةرة 28
   287هةتا  ل  ءثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي االسرا يةك شةرة  29
   287، 286، 285، 284 288  الثةِرةي دوو شةرة  30
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 بةخشتندةي ميسرةبانبةناوي خواي 
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30) هةمسيانزة مانطي 

 

 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   288، 287، 286، 285 289 الثةِرةي  سَي شةرة  1
   289، 288، 287، 286 290الثةِرةى   ضوار شةرة 2
   290، 289، 288، 287 291الثةِرةي   ثَينج شةرة 3
   291290، ، 289، 288 292  الثةِرةي هةيين  4
   292، 291، 290، 289 293  الثةِرةي شةرة  5
   293هةتا  ل  288ثَيداضوونةو لة الثةِرة  يةك شةرة  6
   ء ثَيداضوونةوةي سورةتي االسرا دوو شةرة  7
  سةرةتاي الكسف 292، 291، 290، 289 293  الثةِرةي سَي شةرة  8
   293، 292، 291، 290 294  الثةِرةي ضوار شةرة 9

   294، 293، 292، 291 295  الثةِرةي ثَينج شةرة 10
   295، 294، 293، 292 296  الثةِرةي هةيين  11
   296، 295، 294، 293 297  الثةِرةي شةرة  12
   297، 296، 295، 294 298  الثةِرةي يةك شةرة  13
   298تا الثةِرة    293ثَيداضوونةوةي الثةِرة  دوو شةرة  14
   298، 297، 296، 295 299  الثةِرةي سَي شةرة  15
   299، 298، 297، 296 300  الثةِرةي ضوار شةرة 16
   300، 299، 298، 297 301  الثةِرةي ثَينج شةرة 17
   301، 300، 299، 298 302  الثةِرةي هةيين  18
   302، 301، 300، 299 303  الثةِرةي شةرة  19
   303، 302، 301، 300 304  الثةِرةي يةك شةرة  20
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الكسف دوو شةرة  21
   والكسف ءثَيداضوونةوةي سورةتةكاني االسرا سَي شةرة  22
   304، 303، 302، 301 305  الثةِرةي ضوار شةرة 23
   305، 304، 303، 302 306  الثةِرةي ثَينج شةرة 24
   306، 305، 304، 303 307  الثةِرةي هةيين 25
   307، 306، 305، 304 308  الثةِرةي شةرة 26
   308، 307، 306، 305 309  الثةِرةي يةك شةرة  27
   309، 308، 307، 306 310  الثةِرةي دوو شةرة  28
   310، 309، 308، 307 311  الثةِرةي سَي شةرة  29
   311، 310، 309، 308 312  الثةِرةي ضوار شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)  هةمدةمانطي ضوار
 بةروار  تَيبيين  ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   مريمثَيداضوونةوةي سورةتي  ثَينج شةرة 1
   ءثَيداضوونةوةي سورةتةكاني البقرة و ال عمران و النسا هةيين  2
ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  املائدة واالنةام و االعرا   شةرة  3

 واالنفال و التوبة
  

ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني يونس و هود و يوسف و  يةك شةرة  4
 الرعد وابراهيم واحلجر والن ا

  

   والكسف و مريم ءثَيداضوونةوةي سورةتةكاني االسرا دوو شةرة  5
  طهسةرةتاي  311، 310، 309، 308 312  الثةِرةي سَي شةرة  6
   312، 311، 310، 309 313  الثةِرةي ضوار شةرة 7
   313، 312، 311، 310 314  الثةِرةي ثَينج شةرة 8
   314 ،313، 312، 311 315  الثةِرةي هةيين  9

   315، 314، 313، 312 316  الثةِرةي شةرة  10
   316، 315، 314، 313 317  الثةِرةي يةك شةرة  11
   317، 316، 315، 314 318  الثةِرةي دوو شةرة  12
   318، 317، 316، 315 319  الثةِرةي سَي شةرة  13
   319، 318، 317، 316 320  الثةِرةي ضوار شةرة 14
   320، 319، 318، 317 321  الثةِرةي ثَينج شةرة 15
   طهثَيداضونةوةي سورةتي   هةيين  16
  االنبياءسةرةتاي  321، 320، 319، 318 322  الثةِرةي شةرة  17
   322، 321، 320، 319 323  الثةِرةي يةك شةرة  18
   323، 322، 321، 320 324  الثةِرةي دوو شةرة  19
   324، 323، 322، 321 325  الثةِرةي سَي شةرة  20
   325، 324، 323، 322 326  الثةِرةي ضوار شةرة 21
   326، 325، 324، 323 327  الثةِرةي ثَينج شةرة 22
   327، 326، 325، 324 328  الثةِرةي هةيين 23
   328، 327، 326، 325 329  الثةِرةي شةرة 24
   329، 328، 327، 326 330  الثةِرةي يةك شةرة  25
   330، 329، 328، 327 331  الثةِرةي دوو شةرة  26
   االنبياءثَيداضوونةوةي سورةتي  سَي شةرة  27
   واالسراءثَيداضوونةوةي سورةتةكاني الن ا   ضوار شةرة 28
   ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  الكسف و مريم ثَينج شةرة 29
   طه و  االنبياءثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  هةيين  30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30) هةمثانزةمانطي 
 بةروار  تَيبيين  ثياضوونةوة لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
  سةرةتاي  احلج 331، 330، 329، 328 332الثةِرةي  شةرة  1
   332، 331، 330، 329 333الثةِرةى   يةك شةرة  2
   333، 333، 331، 330 334الثةِرةي   دوو شةرة  3
   334، 333، 332، 331 335  الثةِرةي سَي شةرة  4
   335، 334، 333، 332 336  الثةِرةي ضوار شةرة 5
   336ثَيداضوونةوةى سورةتي احلج تا  ل  ثَينج شةرة 6
   336، 335، 334، 333 337  الثةِرةي هةيين  7
   337، 336، 335، 334 338  الثةِرةي شةرة  8
   338، 336، 335، 334 339  الثةِرةي يةك شةرة  9

   339، 338، 336، 335 340  الثةِرةي دوو شةرة  10
   340، 339، 338، 336 341  الثةِرةي سَي شةرة  11
   341تا  ل   337  ثَيداضونةوةي الثةِرة ضوار شةرة 12
    البقرة و ال عمران و نساءثَيداضوونةوةى سورةتةكاني   ثَينج شةرة 13
االنعام واالعراف  واالنفال ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني   هةيين  14

  والتوبة
  

بوني و هود و يوسف و ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني   شةرة  15
  الرعد وابراهيم و احلجر و النحل 

  

االسراء و الكهف و مريم  و ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني   يةك شةرة  16
  طه واالنبياء واحلج 

  

  املؤمنون  سةرةتاي 341، 340، 339، 338 342  الثةِرةي دوو شةرة  17
   342، 341، 340، 339 343  الثةِرةي سَي شةرة  18
   343، 342، 341، 340 344  الثةِرةي ضوار شةرة 19
   344، 343، 342، 341 345  الثةِرةي ثَينج شةرة 20
   345، 344، 343، 342 346  الثةِرةي هةيين  21
   346، 345، 344، 343 347  الثةِرةي شةرة  22
   347، 346، 345، 344 348  الثةِرةي يةك شةرة  23
   348، 347، 346، 345 349  الثةِرةي دوو شةرة  24
   املؤمنون ثَيداضوونةوةي سورةتي   سَي شةرة  25
  النور سةرةتاي 349، 348، 347، 346 350  الثةِرةي ضوار شةرة 26
   350، 349، 348، 347 351  الثةِرةي ثَينج شةرة 27
   351، 350، 349، 348 352  الثةِرةي هةيين 28
   352، 351، 350، 349 353  الثةِرةي شةرة 29
   353، 352، 351، 350 354  الثةِرةي شةرة يةك 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30) شازدةهةممانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   354، 353، 352، 351 355  الثةِرةي  دوو شةرة  1
   355، 354، 353، 352 356 الثةِرةى   سَي شةرة  2
   356، 355، 354، 353 357 الثةِرةي   ضوار شةرة 3
   357، 356، 355، 354 358   الثةِرةي ثَينج شةرة 4
   358، 357، 356، 355 359   الثةِرةي هةيين  5
   355تا  ل  سورةتي نورة لة سةرةتاي ثَيداضوونةوة  شةرة  6
   تا كؤتايي سورةتي نورة 356ل   ثَيداضوونةوة لة يةك شةرة  7
  سةرةتاي الفرقان 358، 357، 356، 355  359  الثةِرةي دوو شةرة  8
   359، 358، 357، 356 360  الثةِرةي سَي شةرة  9

   360، 359، 358، 357 361  الثةِرةي ضوار شةرة 10
   361، 360، 359، 358 362  الثةِرةي ثَينج شةرة 11
   362، 361، 360، 359 363  الثةِرةي هةيين  12
   363، 362، 361، 360 364  الثةِرةي شةرة  13
   364، 363، 362، 361 365  الثةِرةي يةك شةرة  14
   365، 364، 363، 362 366  الثةِرةي دوو شةرة  15
   363ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي  الفرقان هةتا  ل  سَي شةرة  16
   تا كؤتايي سورةتي الفرقان 364ثَيداضوونةوة لة  ل  ضوار شةرة 17
   ءثَيداضوونةوةى  سورةتةكاني البقرة و ال عمران و النسا ثَينج شةرة 18
   ثَيداضوونةوةي املائد واالنةام واالعرا  واالنفال  والتوبة هةيين  19
ثَيداضوونةوة ي يونس و هود و يوسف و الرعد و ابراهيم  و  شةرة  20

 احلجر و الن ا 
  

   االسراء والكهف و مريم و طه و االنبياء واحلج ثَيداضوونةوةي  يةك شةرة  21
   املؤمنون والنور و الفرقان  ثَيداضوونةوةي دوو شةرة  22
  ءسةرةتاي الشةرا 366، 365، 364، 363 367  الثةِرةي سَي شةرة  23
   367، 366، 365، 364 368  الثةِرةي ضوار شةرة 24
   368، 367، 366، 365 369  الثةِرةي ثَينج شةرة 25
   369، 368، 367، 366 370  الثةِرةي هةيين 26
   370، 369، 368، 367 371  الثةِرةي شةرة 27
   371، 370، 369، 368 372  الثةِرةي يةك شةرة  28
   372، 371، 370، 369 373  الثةِرةي دوو شةرة  29
   373، 372، 371، 370 374  الثةِرةي سَي شةرة  30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان

 تةنسا ثشت بةو دةبةستني
 ( ِرؤذ30)حةظدةهةم مانطي 

 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   374، 373، 372، 371 375 الثةِرةي  ضوار شةرة 1
   375، 374، 373، 372 376الثةِرةى   ثَينج شةرة 2
   376هةتا  ال   ءثَيداضوونةوة لة سةرةتاي الشةرا هةيين  3
   376هةتا   372ثَيداضوونةوة لة ال ثةِرة  شةرة  4
  سةرةتاي النما 376، 375، 374، 373 377الثةِرةي   يةك شةرة  5
   377، 376، 375، 374 378  الثةِرةي دوو شةرة  6
   378، 377، 376، 375 379  الثةِرةي سَي شةرة  7
   379، 378، 377، 376 380  الثةِرةي ضوار شةرة 8
   380، 389، 378، 377 381  الثةِرةي ثَينج شةرة 9

   381ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي النما   هةتا  ال  هةيين  10
   381، 380، 389، 378 382  الثةِرةي شةرة  11
   382، 381، 380، 389 383  الثةِرةي يةك شةرة  12
   383، 382، 381، 380 384  الثةِرةي دوو شةرة  13
   384، 383، 382، 381 385  الثةِرةي سَي شةرة  14
   385هةتا  ال  382ثَيداضوونةوة لة الثةِرة  ضوار شةرة 15
   ء ثَيداضوونةوةي سورةتي الشةرا ثَينج شةرة 16
   ثَيداضوونةوةي سورةتي النما هةيين  17
  القصص 384، 383، 382، 381 385  الثةِرةي شةرة  18
   385، 384، 383، 382 386  الثةِرةي يةك شةرة  19
   386، 385، 384، 383 387  الثةِرةي دوو شةرة  20
   387، 386، 385، 384 388  الثةِرةي سَي شةرة  21
   388، 387، 386، 385 389  الثةِرةي ضوار شةرة 22
   389، 388، 387، 386 390  الثةِرةي ثَينج شةرة 23
   390ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي سورةتي القصص تا ال  هةيين 24
   390، 389، 388، 387 391  الثةِرةي شةرة 25
   391، 390، 389، 388 392  الثةِرةي يةك شةرة  26
   392، 391، 390، 389 393  الثةِرةي دوو شةرة  27
   393، 392، 391، 390 394  الثةِرةي سَي شةرة  28
   394، 393، 392، 391 395  الثةِرةي ضوار شةرة 29
   395، 394، 393، 392 396  الثةِرةي ثَينج شةرة 30
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 بةخشندةي ميسرةبانبةناوي خواي 
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)هةذدةهةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   396تا     ال    391ثَيداضونةوة لة الثةِرة   هةيين  1
   ثَيداضوونةوةى سورةتي القصص  شةرة  2
   ءثَيداضوونةوةي سورةتي الشةرا يةك شةرة  3
  الةنكبو  395، 394، 393، 392 396  الثةِرةي دوو شةرة  4
   396، 395، 394، 393 397  الثةِرةي سَي شةرة  5
   397، 396، 395، 394 398  الثةِرةي ضوار شةرة 6
   398، 397، 396، 395 399  الثةِرةي ثَينج شةرة 7
   399، 398، 397، 396 400  الثةِرةي هةيين  8
   400ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي الةنكبو  تا  ال  شةرة  9

   400، 399، 398، 397 401  الثةِرةي يةك شةرة  10
   401، 400، 399، 398 402  الثةِرةي دوو شةرة  11
   402، 401، 400، 399 403  الثةِرةي سَي شةرة  12
   403، 402، 401، 400 404  الثةِرةي ضوار شةرة 13
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الةنكبو  ثَينج شةرة 14
    ءثَيداضوونةوةي البقرة و ال عمران و والنسا هةيين  15
ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني االمائدة و االنةام  شةرة  16

 واالعرا  واالنفال و التوبة 
  

ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني ايونس و هود و يوسف  يةك شةرة  17
 والرعد وابراهيم واحلجر والن ا 

  

االسراء والكهف ومريم و ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني  دوو شةرة  18
  طه واالنبياء واحلج

  

   املؤمنون والنور والفرقان ثَيداضوونةوةى   سَي شةرة  19
الشعراء والنمل  ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني  ضوار شةرة 20

 والقصص والعنكبوت
  

   403، 402، 401، 400 404  الثةِرةي ثَينج شةرة 21
   404، 403، 402، 401 405  الثةِرةي هةيين  22
   405، 404، 403، 402 406  الثةِرةي شةرة  23
   406، 405، 404، 403 407الثةِرةي   يةك شةرة  24
   407، 406، 405، 404 408الثةِرةي   دوو شةرة  25
   408، 407، 406، 405 409الثةِرةي   سَي شةرة  26
   409، 408، 407، 406 410الثةِرةي   ضوار شةرة 27
   ثَيداضوونةوةى سورةتي الروم   ثَينج شةرة 28
   410، 409، 408، 407 411  الثةِرةي هةيين 29
   411، 410، 409، 408 412  الثةِرةي شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)نؤزدةهةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   412، 411، 410، 409 413  الثةِرةي  يةك شةرة  1
   413، 412، 411،  409 414الثةِرةى   دوو شةرة  2
   ثَيداضوونةوةي سورةتي لوقمان سَي شةرة  3
  السجدة 414، 413، 412، 411 415  الثةِرةي ضوار شةرة 4
   415، 414، 413، 412 416  الثةِرةي ثَينج شةرة 5
   416، 415، 414، 413 417  الثةِرةي هةيين  6
   السجدةثَيداضوونةوةي سورةتي  شةرة  7
   السجدةثَيداضوونةوةي سورةتةكاني الروم واقمان و  يةك شةرة  8
   417، 416، 415، 414 418  الثةِرةي دوو شةرة  9

   418، 417، 416، 415 419  الثةِرةي سَي شةرة  10
   419، 418، 417، 416 420  الثةِرةي ضوار شةرة 11
   420، 419، 418، 417 421  الثةِرةي ثَينج شةرة 12
   421، 420، 419، 418 422  الثةِرةي هةيين  13
   422  لة سةرتاي االحزان هةتا  ال ثَيداضوونةوة شةرة  14
   422، 421، 420، 419 423  الثةِرةي يةك شةرة  15
   423، 422، 421، 420 424  الثةِرةي دوو شةرة  16
   424، 423، 422، 421 425  الثةِرةي سَي شةرة  17
   425، 424، 423، 422 426  الثةِرةي ضوار شةرة 18
   426، 425، 424، 423 427  الثةِرةي ثَينج شةرة 19
   ثَيداضوونةوةى سورةتي االحزان هةيين  20
  سبأسةرةتاي  427، 426، 425، 424 428  الثةِرةي شةرة  21
   428، 427، 426، 425 429  الثةِرةي يةك شةرة  22
   429، 428، 427، 426 430  الثةِرةي دوو شةرة  23
   430، 429، 428، 427 431  الثةِرةي سَي شةرة  24
   431، 430، 429، 428 432  الثةِرةي ضوار شةرة 25
   432، 431، 430، 429 433  الثةِرةي ثَينج شةرة 26
   433، 432، 431، 430 434  الثةِرةي هةيين 27
   أسبثَيداضوونةوةى سورةتي  شةرة 28
   ثَيداضوونةوةى سورةتي لوقمان و السجدة يةك شةرة  29
   ألسبثَيداضوونةوةى سورةتي االحزان وا دوو شةرة  30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) بيستةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   433، 432، 431، 430 434 الثةِرةي  سَي شةرة  1
   434، 433، 432، 431 435الثةِرةى   ضوار شةرة 2
   435، 434، 433، 432 436الثةِرةي   ثَينج شةرة 3
   436، 435، 434، 433 437  الثةِرةي هةيين  4
   437، 436، 435، 434 438  الثةِرةي شةرة  5
   438، 437، 436، 435 439  الثةِرةي يةك شةرة  6
   فاطر ثَيداضوونةوةى سورةتي  دوو شةرة  7
   سبأ و فاطر ثَيداضوونةوةى  سورةتةكاني   سَي شةرة  8
   439، 438، 437، 436 440  الثةِرةي ضوار شةرة 9

   440، 439، 438، 437 441  الثةِرةي ثَينج شةرة 10
   441، 440، 439، 438 442  الثةِرةي هةيين  11
   442، 441، 440، 439 443  الثةِرةي شةرة  12
   443، 442، 441، 440 444  الثةِرةي يةك شةرة  13
   444، 443، 442، 441 445  الثةِرةي دوو شةرة  14
   ثَيداضوونةوةى سورةتي  يس  سَي شةرة  15
    ءالبقرة و ال عمران و والنساثَيداضوونةوةي  ضوار شةرة 16
ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني االمائدة و االنةام واالعرا   ثَينج شةرة 17

 التوبة واالنفال و 
  

ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني ايونس و هود و يوسف والرعد  هةيين  18
 وابراهيم واحلجر والن ا 

  

   االسراء والكهف ومريم و طه واالنبياء  ثَيداضوونةوةى  شةرة  19
    الشعراء و املؤمنون والنور والفرقان  احلج  ثَيداضوونةوةى  يةك شةرة  20
   والروم والنمل  والقصص والعنكبوتثَيداضوونةوةى سورةتةكاني  دوو شةرة  21
    لقمان و السجدة واالحزاب وسبأ و فاطر و يسثَيداضونةوةي  سَي شةرة  22
   445، 444، 443، 442 446  الثةِرةي ضوار شةرة 23
   446، 445، 444، 443 447  الثةِرةي ثَينج شةرة 24
   447، 446، 445، 444 448  الثةِرةي هةيين 25
   448، 447، 446، 445 449  الثةِرةي شةرة 26
   449ثَيداضونةوة لة سةرةتاي الصافا  هةتا  ال  يةك شةرة  27
   449، 448، 447، 446 450  الثةِرةي دوو شةرة  28
   450، 449، 448، 447 451  الثةِرةي سَي شةرة  29
   451، 450، 449، 448 452  الثةِرةي ضوار شةرة 30
   ثَيداضوونةوةى سورةتي الصافا    ثَينج شةمم  31
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31)بيست و يةكةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين اضوونةوةدثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
  سةرةتاي  ص 452، 451، 450، 449 453 الثةِرةي  هةيين  1
   453، 452، 451، 450 454الثةِرةى   شةرة  2
   454، 453، 452، 451 455الثةِرةي   يةك شةرة  3
   455، 454، 453، 452 456  الثةِرةي دوو شةرة  4
   456، 455، 454، 453 457  الثةِرةي سَي شةرة  5
   ثَيداضوونةوةي سورةتي  ص ضوار شةرة 6
  سةرةتاي الزمر 457، 456، 455، 454 458  الثةِرةي ثَينج شةرة 7
   458، 457، 456، 455 459  الثةِرةي هةيين  8
   459، 458، 457، 456 460  الثةِرةي شةرة  9

   460، 459، 458، 457 461  الثةِرةي يةك شةرة  10
   461، 460، 459، 458 462  الثةِرةي دوو شةرة  11
   462ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي الزمر هةتا  ال  سَي شةرة  12
   462، 461، 460، 459 463  الثةِرةي ضوار شةرة 13
   463، 462، 461، 460 464  الثةِرةي ثَينج شةرة 14
   464، 463، 462، 461 465  الثةِرةي هةيين  15
   465، 464، 463، 462 466  الثةِرةي شةرة  16
   466هةتا  ال   463ثَيداضوونةوة لة  ال  يةك شةرة  17
   ثَيداضوونةوةى سورةتةكاني  ص  والصافا   دوو شةرة  18
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الزمر  سَي شةرة  19
  سةرةتاي غافر 466، 465، 464، 463 467  الثةِرةي ضوار شةرة 20
   467، 466، 465، 464 468  الثةِرةي ثَينج شةرة 21
   468، 467، 466، 465 469  الثةِرةي هةيين  22
   469، 468، 467، 466 470  الثةِرةي شةرة  23
   470، 469، 468، 467 471  الثةِرةي يةك شةرة  24
   471ثَيداضوونةوة لة سةرةتاي  غافر هةتا  ال  دوو شةرة  25
   471، 470، 469، 468 472الثةِرةي سَي شةرة  26
   472، 471، 470، 469 473  الثةِرةي ضوار شةرة 27
   473، 472، 471، 470 474  الثةِرةي ثَينج شةرة 28
   474، 473، 472، 471 475  الثةِرةي هةيين 29
   475، 473، 473، 472 476  الثةِرةي شةرة 30
   ثَيداضوونةوةي سورةتي غافر   31
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ32) بيست و دووةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين اضوونةوةدثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
  سةرةتاي فصرت 476، 475، 474، 473 477  الثةِرةي  دوو شةرة  1
   477، 476، 475، 474 478 الثةِرةى   سَي شةرة  2
   478، 477، 476، 475 479 الثةِرةي   ضوار شةرة 3
   479، 478، 477، 476 480  الثةِرةي ثَينج شةرة 4
   480، 479، 478، 477 481  الثةِرةي هةيين  5
   481، 480، 479، 478 482  الثةِرةي شةرة  6
   ثَيداضوونةوةي سورةتي فصرت  يةك شةرة  7
  الشورى 482، 481، 480، 479 483  الثةِرةي دوو شةرة  8
   483، 482، 481، 480 484  الثةِرةي سَي شةرة  9

   484، 483، 482، 481 485  الثةِرةي ضوار شةرة 10
   485، 484، 483، 482 486  الثةِرةي ثَينج شةرة 11
   486، 485، 484، 483 487  الثةِرةي هةيين  12
   487، 486، 485، 484 488  الثةِرةي شةرة  13
   488، 487، 486، 485 489  الثةِرةي يةك شةرة  14
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الشورى  دوو شةرة  15
   سورةتةكاني غافر و فصرت و الشورىثَيداضونةوةي  سَي شةرة  16
  الزخر  488، 487، 486، 485 489  الثةِرةي ضوار شةرة 17
   489، 488، 487، 486 490  الثةِرةي ثَينج شةرة 18
   490، 489، 488، 487 491  الثةِرةي هةيين  19
   491، 490، 489، 488 492  الثةِرةي شةرة  20
   492، 491، 490، 489 493  الثةِرةي يةك شةرة  21
   493، 492، 491، 490 494  الثةِرةي دوو شةرة  22
   494، 493، 492، 491 495  الثةِرةي سَي شةرة  23
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الزخر  ضوار شةرة 24
  سةرةتاي  الدخان 495، 494، 493، 492 496  الثةِرةي ثَينج شةرة 25
   496، 495، 494، 493 497  الثةِرةي هةيين 26
   497، 496، 495، 494 498  الثةِرةي شةرة 27
   ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني الزخر  والدخان يةك شةرة  28
  اجلاثية 498، 497، 496، 495 499  الثةِرةي دوو شةرة  29
   499، 498، 497، 496 500  الثةِرةي سَي شةرة  30
   500، 499، 498، 497 501  الثةِرةي   ضوار شةرة 31
   501، 500، 499، 498 502  الثةِرةي ثَينج شةرة 32
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)بيست و سَييةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين  اضوونةوةدثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   اجلاثيةثَيداضوونةوةي سورةتي  هةيين  1
   البقرة و ال عمران و النساء ي ةكانثَيداضوونةوةي سورةت شةرة  2
املائدة واالنعام واالعراف ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  يةك شةرة  3

 واالنفال والتوبة 
  

يونس و هود و يوسف و الرعد ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  دوو شةرة  4
 و ابراهيم و احلجر و النحل 

  

االسراء و الكهف و مريم و طه ثَيداضوونةوةي سورةتي  سَي شةرة  5
 واالنبياء

  

   احلج واملؤمنون والنور والفرقان وااشعراءثَيداضوونةوةي  ضوار شةرة 6
   النمل  والقصص والعنكبوت والرومثَيداضوونةوةي  ثَينج شةرة 7
   لقمان والسجدة واالحزاب وسبأ و فاطر ثَيداضوونةوةي  هةيين  8
   يس واصافات والزمر و غافرثَيداضوونةوةي  شةرة  9

   فصلت واشورى والزخرف والدخان واجلاثية ثَيداضوونةوةي  يةك شةرة  10
  االحقا  501، 500، 499، 498 502  الثةِرةي  دوو شةرة  11
   502، 501، 500، 499 503  الثةِرةي  سَي شةرة  12
   503، 502، 501، 500 504  الثةِرةي ضوار شةرة 13
   504، 503، 502، 501 505  الثةِرةي ثَينج شةرة 14
   505، 504، 503، 502 506  الثةِرةي هةيين  15
   ثَيداضوونةوةي سورةتي االحقا  شةرة  16
  حممدسةرةتاي  506، 505، 504، 503 507  الثةِرةي يةك شةرة  17
   507، 506، 505، 504 508  الثةِرةي دوو شةرة  18
   508، 507، 506، 505 509  الثةِرةي سَي شةرة  19
   509، 508، 507، 506 510  الثةِرةي ضوار شةرة 20
   ثَيداضوونةوةي سورةتي حممد  ثَينج شةرة 21
  الفتحسةرتاي  510، 509، 508، 507 511  الثةِرةي هةيين  22
   511، 510، 509، 508 512  الثةِرةي شةرة  23
   512، 511، 510، 509 513  الثةِرةي يةك شةرة  24
   513، 512، 511، 510 514  الثةِرةي دوو شةرة  25
   514، 513، 512، 511 515  الثةِرةي سَي شةرة  26
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الفتح ضوار شةرة 27
   ثَيداضونةوةي سورةتةكاني الزخر  والدخان شةرة ثَينج 28
   واالحقا  اجلاثيةثَيداضونةوةي سورةتةكاني  هةيين 29
   ثَيداضونةوةي سورةتةكاني حممد والفتح شةرة 30
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان                                              
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ31) ةمضواربيست ومانطي 
 بةروار  تَيبيين  ضوونةوةثَيدا لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
  احلجرا  515، 514، 513، 512 516 الثةِرةي  يةك شةرة  1
   516، 515، 514، 513 517الثةِرةى   دوو شةرة  2
  سةرةتاي  ق 517، 516، 515، 514 518الثةِرةي   سَي شةرة  3
   518، 517، 516، 515 519  الثةِرةي ضوار شةرة 4
   519، 518، 517، 516 520  الثةِرةي ثَينج شةرة 5
   ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني احلجرا  و  ق هةيين  6
  الذاريات 519، 518، 517، 516 520  الثةِرةي شةرة  7
   520، 519، 518، 517 521  الثةِرةي يةك شةرة  8
   521، 520، 519، 518 522  الثةِرةي دوو شةرة  9

  الطور 522، 521، 520، 519 523  الثةِرةي سَي شةرة  10
   523، 522، 521، 520 524  الثةِرةي ضوار شةرة 11
   524، 523، 522، 521 425  الثةِرةي ثَينج شةرة 12
    طورلالذاريات واثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  هةيين  13
   طورلالذاريات واثَيداضوونةوةي احلجرا  و  ق   و  شةرة  14
  النجم 525، 524، 523، 522 526  الثةِرةي يةك شةرة  15
   526، 525، 524، 523 527  الثةِرةي دوو شةرة  16
   527، 526، 525، 524 528  الثةِرةي سَي شةرة  17
   528، 527، 526، 525 529  الثةِرةي ضوار شةرة 18
   529، 528، 527، 526 530  الثةِرةي ثَينج شةرة 19
   530، 529، 528، 527 531  الثةِرةي هةيين  20
   ثَيداضوونةوةي سورةتي النجم والقمر  شةرة  21
  الرمحان 530، 529، 528، 527 531  الثةِرةي يةك شةرة  22
   531، 530، 529، 528 532  الثةِرةي دوو شةرة  23
   532، 531، 530، 529 533  الثةِرةي سَي شةرة  24
  الواقعة 533، 532، 531، 530 534  الثةِرةي ضوار شةرة 25
   534، 533، 532، 531 535  الثةِرةي ثَينج شةرة 26
   535، 534، 533، 532 536  الثةِرةي هةيين 27
   536، 535، 534، 533 537  الثةِرةي شةرة 28
   الرمحن والواقعة ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  شةرةيةك  29
   والذاريات احلجرات و ق ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  دووشةرة  30
   و القمر  الطور و النجم ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  سَي شةرة 31
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ32) بيست و ثَينجةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين اضوونةوةدثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
  سةرةتاي احلديد 536، 535، 534، 533 537 الثةِرةي  ضوار شةرة 1
   537، 536، 535، 534 538الثةِرةى   ثَينج شةرة 2
   538، 537، 536، 535 539الثةِرةي   هةيين  3
   539، 538، 537، 536 540  الثةِرةي شةرة  4
   540، 539، 538، 537 541  الثةِرةي يةك شةرة  5
   ثَيداضوونةوةي سورةتي احلديد دوو شةرة  6
   البقرة و ال عمران و النساء ثَيداضوونةوةي سورةتةكاني  سَي شةرة  7
   املائدة واالنعام واالعراف واالنفال والتوبة ثَيداضوونةوةي  ضوار شةرة 8
   يونس و هود و يوسف و الرعد و ابراهيم و احلجر و النحل    شةرةثَينج  9

   االسراء و الكهف و مريم و طه واالنبياء  و احلج هةيين  10
   واملؤمنون والنور والفرقان وااشعراء و النملثَيداضوونةوةي  شةرة  11
   القصص والعنكبوت والروم و لقمان والسجدة   يةك شةرة  12
   الحزاب وسبأ و فاطر و يس  واصافات و ص دوو شةرة  13
   الزمر و غافر و فصلت واشورى والزخرف سَي شةرة  14
   الدخان واجلاثية  و االحقاف و حممد و الفتح ضوار شةرة 15
   احلجرات و ق  والذاريات والطور والنجم والقمر  ثَينج شةرة 16
   واحلديدالرمحان والواقعة  هةيين  17
  اجملادلة 541، 540، 539، 538 542  الثةِرةي شةرة  18
   542، 541، 540، 539 543  الثةِرةي يةك شةرة  19
   543، 543، 541، 540 544  الثةِرةي دوو شةرة  20
  سةرةتاي احلشر 544، 542،543، 541 545  الثةِرةي سَي شةرة  21
   545، 544، 542،543 546  الثةِرةي ضوار شةرة 22
   546، 545، 544، 542 547  الثةِرةي ثَينج شةرة 23
   547، 546، 545، 544 548  الثةِرةي هةيين 24
   ثَيداضوونةوةي سورةتي اجملادلة واحلشر شةرة 25
  املمت نة ثَيداضوونةوةي احلشر  459  الثةِرةي يةك شةرة  26
   ثَيداضوونةوةي احلشر 550  الثةِرةي دوو شةرة  27
  سةرةتاي الصف املمتحنةثَيداضوونةوةي  551  الثةِرةي سَي شةرة  28
   املمتحنةثَيداضوونةوةي  552  الثةِرةي ضوار شةرة 29
  اجلمعةسةرةتاي  املمتحنة و الصف  553  الثةِرةي ثَينج شةرة 30
  املنافقون الصف واجلمعة 554  الثةِرةي هةيين 31
   اجلمعة والصف  555  الثةِرةي شةرة 32
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 ( ِرؤذ33)بيست  و  شةشةم مانطي 

لتتتةبتتتةركتتتردنتتتي    رؤذ ز
 نوَي 

 بةروار  تَيبيين اضوونةوةدثَي

   املمتحنة والصفثَيداضوونةوةي سورةتي  يةك شةرة  1
   ثَيداضونةوةي سورةتي اجلمةة واملنافقون دوو شةرة  2
   واحلشر اجملادلة 556الثةِرةي   سَي شةرة  3
   املمتحنة 557  الثةِرةي ضوار شةرة 4
   الصف  واجلمعة 558  الثةِرةي ثَينج شةرة 5
   املنافقون والتغابن 559  الثةِرةي هةيين  6
   الطالق والتغابن 560  الثةِرةي شةرة  7
   تحريروالالطالق  561  الثةِرةي يةك شةرة  8
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الرمحان والواقةة واحلديد دوو شةرة  9

   ثَيداضوونةوةي سورةتي اجملادلة واحلشر واملمت نة سَي شةرة  10
   ثَيداضوونةوةي سورةتي الصف و اجلمةة واملنافقون ضوار شةرة 11
   التحريم  و الطالق  و التغابن ثَيداضوونةوةي سورةتي  ثَينج شةرة 12
لةبةر كردني  اجملادلة واحلشر 562  الثةِرةي هةيين  13

 سورةتةكاني
 املرك
 والقرم
 واحلاقة

 
  املمت نة 563  الثةِرةي شةرة  14
  الصف واجلمةة واملنافقون 564  الثةِرةي يةك شةرة  15
  التغابن والطالق والتحريم  565  الثةِرةي دوو شةرة  16
  املرك  والقرم  566  الثةِرةي سَي شةرة  17
  كؤتايي سورةتي احلاقة  567  الثةِرةي ضوار شةرة 18
   ثَيداضونةوةي سورةتةكاني املرك  والقرم واحلاقة ثَينج شةرة 19
 لةبةر كردني القرم واحلاقة  568  الثةِرةي هةيين  20

 املعارج 
 و

 املزمل
 و املدثر

 و
 القيامة

 و
 االنسان

 و
 املرسالت

 
  القرم واحلاقة 569  الثةِرةي شةرة  21
  احلاقة واملةارج  570  الثةِرةي يةك شةرة  22
  املرك والقرم واحلاقة  571  الثةِرةي دوو شةرة  23
  احلاقة واملةارج و نوح  572  الثةِرةي سَي شةرة  24
  املةارج و نوح  573  الثةِرةي ضوار شةرة 25
  نوح واجلن 574  الثةِرةي ثَينج شةرة 26
  املرك والقرم واحلاقة  575  الثةِرةي هةيين 27
  املةارج و نوح  576  الثةِرةي شةرة 28
  نوح و جن  577  الثةِرةي يةك شةرة  29
  اجلن واملزما  578  الثةِرةي دوو شةرة  30
  املدثراملزما و 579  الثةِرةي سَي شةرة  31
  والقيامة  املدثر 580  الثةِرةي ضوار شةرة 32
  القيامة واالنسان  581  الثةِرةي ثَينج شةرة 33
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 بةناوي خواي بةخشندةي ميسرةبان
 تةنسا ثشت بةو دةبةستني

 ( ِرؤذ30)بيست  و  حةوتةم مانطي 
 بةروار  تَيبيين  اضوونةوةدثَي لةبةركردني نوَي  رؤذ ز
   ثَيداضونةوةي سورةتي املةارج تا سورةتي املرسؤ  هةيين  1
   ثَيداضونةوةي  جوزئي نؤزدةو بيست شةرة  2
   ثَيداضونةوةي سورةتي املرك والقرم  سورةتي النبأ يةك شةرة  3
   ثَيداضونةوةي احلاقة واملةارج سورةتي النازعا  دوو شةرة  4
   نجلثَيداضونةوةي سورةتي نوح وا سورةتي عبس  سَي شةرة  5
   دثرمواملثَيداضونةوةي املزما  سورةتي التكوير  ضوار شةرة 6
   ثَيداضونةوةي القيامة واالنسان االنفطار سورةتي  ثَينج شةرة 7
   املرسؤ ثَيداضونةوةي  طففني ماملسورةتي  هةيين  8
   طففنيماملثَيداضوونةوة لة سةرةتاي جوزئي سي هةتا   شةرة  9

   سورةتي االنشقاق والربوج يةك شةرة  10
   الطارق واالعلى والغاشية سورةتي دوو شةرة  11
   سورةتي الفجر والبرد  سَي شةرة  12
   لة سورةتي الشمس ةوة هةتا  سورةتي الشرح ضوار شةرة 13
   سورةتي التني هةتا سورةتي الببينةلة  ثَينج شةرة 14
   هةتا كؤتايي قورئانالزلزلة لة سورةتي  هةيين  15
   27ثَيداضونةوةي جوزئي   شةرة  16
   28ثَيداضونةوةي جوزئي   يةك شةرة  17
   29ثَيداضونةوةي جوزئي   دوو شةرة  18
   30ثَيداضونةوةي جوزئي   سَي شةرة  19
    النساء هةتا  البقرة ثَيداضونةوة لة سورةتي  ضوار شةرة 20
   توبةال  هةتا ة ائداملثَيداضونةوة لة سورةتي  ثَينج شةرة 21
   حل الن   هةتايونس  ثَيداضونةوة لة سورةتي  هةيين 22
   نبياءاال   هةتااالسراء  ثَيداضونةوة لة سورةتي  شةرة 23
   الشعراء   هةتااحلج  ثَيداضونةوة لة سورةتي  يةك شةرة  24
   رومال  هةتا  النمل ثَيداضونةوة لة سورةتي  دوو شةرة  25
   فاطر   هةتالقمان  ثَيداضونةوة لة سورةتي  سَي شةرة  26
   غافر    هةتايس  ثَيداضونةوة لة سورةتي  ضوار شةرة 27
   اثيةاجل   هةتافصلت  ثَيداضونةوة لة سورةتي  ثَينج شةرة 28
   ثَيداضونةوةي جوزئي بيست وشةشةم  و بيست و حةوتةم هةيين  29
   30 -29 – 28ثَيداضونةوة ي جوزئي  شةرة 30
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 خشتةي ثرة بةندي  ثَيداضوونةوة
 ناوي سورة 

 يان
 ذمارةي جوزئةكان

 قؤناغي ثَينجةم قؤناغي ضوارةم قؤناغي سَييةم قؤناغي دووةم قؤناغي يةكةم

 لةبةركردني 
 )الواز( ئاست

 ئاستلةبةركردني 
 (50%) 

 ئاستلةبةركردني 
 (60%) 

 ئاستلةبةركردني 
 (80%) 

 ئاستلةبةركردني 
 )باش( 

 حةو  ِرؤذ نيو مانل  مانطَيل مانل و نيوَيك سَي مانل

ذمارةي ِرؤذةكاني 
 ثَيداضوونةوة

ذمارةي ِرؤذةكاني 
 ثَيداضوونةوة

ذمارةي ِرؤذةكاني 
 ثَيداضوونةوة

ذمارةي ِرؤذةكاني 
 ثَيداضوونةوة

ذمارةي ِرؤذةكاني 
 ثَيداضوونةوة

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذدوو  ِرؤذ 4 البقرة
 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 آل عمران   يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 النساء
 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 املائدة

 م يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 االنعام
 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 االعراف

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 االنفال / التوبة
 يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 الرعد/  النحل ي يةك ِرؤذ يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 يونس /يوسف
  يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 االسراء / مريم 

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 طة / احلج ن يةك ِرؤذ
 يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 املؤمننون/ الفرقان
 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 الشعراء / النمل

 يةك ِرؤذ
 ش يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 القصص/ العنكبوت

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 الروم/ السجدة
 يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 االحزاب/ يس
 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 الصافات/ الزمر

 يةك ِرؤذ
 و يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ دوو ِرؤذ ِرؤذ 4 عافر/ الشورى
 يةك ِرؤذ ِرؤذ 3 ِرؤذ 4 الزخرف/ اجلاثية

 يةك ِرؤذ
 يةك ِرؤذ  ِرؤذ 4 االحقاف/ احلجرات

 يةك ِرؤذ ِرؤذ 3 ِرؤذ 4 ق / احلديد
 يةك ِرؤذ

 ق يةك ِرؤذ

 يةك ِرؤذ  ِرؤذ 4 28 جوزئي 
 يةك ِرؤذ ِرؤذ 3 ِرؤذ 4 29جوزئي 

 يةك ِرؤذ
 يةك ِرؤذ  ِرؤذ 4 30جوزئي 

 كؤى ِرؤذةكان
رؤذ 14 ِرؤذ 30 ِرؤذ 45 ِرؤذ 90   ِرؤذ 7 

   

ئةمة خشتةيةكي تةواوة بؤ ثَيداضوونةوةي هةموو قؤناغةكان و بةدواي ئةمةشدا بؤ هةرقؤناغَيك   
  تردَيتخشتةكاني 
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 قؤناغي يةكةم ) سَي مانل( .        "  لةبةركردني ئاست الواز "خشتةي ثَيداضوونةوة بؤ  -أ
 مانطي يةكةم

 ناوي سورةتةكان ز
 ثَيداضوونةوة

 بةروار
 هةتا الثةِرة لة الثةِرة

 1 12 2 البقرة 1
 2 26 13 البقرة 2
 3 41 27 البقرة 3
 4 49 42 البقرة 4
 5 56 50 آل عمران 5
 6 64 57 آل عمران 6
 7 70 65 آل عمران 7
 8 76 71 آل عمران 8
 9 85 77 النساء 9
 10 91 86 النساء 10
 11 99 92 النساء 11
 12 106 100 النساء 12
 13 112 106 املائدة  13
 14 118 113 املائدة 14
 15 122 119 املائدة 15
 16 127 123 املائدة 16
 17 131 128 االنعام 17
 18 137 132 االنعام 18
 19 143 138 االنعام 19
 20 150 144 االنعام 20
 21 156 151 االعراف 21
 22 163 157 االعراف 22
 23 169 164 االعراف 23
 24 176 170 االعراف 24
 25 186 177 االنفال 25
 26 194 187 التوبة 26
 27 201 195 التوبة 27
 28 207 202 التوبة 28
 29 216 208 يونس 29
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 خشتةي ثَيداضوونةوة بؤ قؤناغي يةكةم ) سَي مانل( .ثامشاوةى 
 ةممانطي دوو

 ثَيداضوونةوة ناوي سورةتةكان ز
 بةروار

 هةتا الثةِرة لة الثةِرة
  225 217 يونس / هود 1
  235 226 هود 2
  248 235 يوسف 3
  259 249 الرعد / ابراهيم 4
  267 260 ابراهيم / احلجر  5
  274 267 النحل  6
  281 275 النحل 7
  287 282 االسراء 8
  293 288 االسراء 9

  304 293 الكهف 10
  312 305 مريم 11
  319 312 طه 12
  326 320 طه / االنبياء 13
  334 327 االنبياء / احلج 14
  341 335 احلج 15
  349 342 املؤمنون 16
  354 350 النور 17
  359 355 النور 18
  366 359 الفرقان 19
  371 367 الشعراء 20
  376 372 الشعراء 21
  381 377 النمل 22
  385 382 النمل 23
  390 385 القصص 24
  396 391 القصص 25
  400 396 العنكبون 26
  404 401 العنكبوت 27
  407 404 الروم 28
  410 408 الروم 29
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 خشتةي ثَيداضوونةوة بؤ قؤناغي يةكةم ) سَي مانل( .ثامشاوةي 
 سَييةم  مانطي

 ثَيداضوونةوة ناوي سورةتةكان ز
 بةروار

 الثةِرةهةتا  لة الثةِرة
  414 411 لوقمان 1
  417 415 السجدة 2
  427 418 االحزاب 3
  434 428 سبأ 4
  440 434 فاطر 5
  445 440 يس 6
  452 446 الصافات 7
  458 453 ص 8
  462 458 الزمر 9

  467 463 الزمر 10
  471 467 غافر 11
  476 472 غافر 12
  482 477 فصلت 13
  489 483 الشورى 14
  492 489 الزخرف 15
  495 493 الزخرف 16
  498 496 الدخان 17
  502 499 اجلاثية 18
  506 502 االحقاف 19
  510 507 حممد 20
  515 511 الفتح 21
  517 515 احلجرات 22
  520 518 ق 23
24 

 جوزئي الذاريات
لةماوةي دوو   ئةو جوزئة لة سةرةتاوة تا كؤتايي

 ِرؤذدا
 

25  
26 

 28جوزئي  
لة سةرةتاوة تاكؤتايي ئةو جوزئة  لةماوةي دوو 

 ِرؤذدا
 

27  
28 

 29جوزئي  
لة سةرةتاوة تاكؤتايي ئةو جوزئة  لةماوةي دوو 

 ِرؤذدا
 

29  
30 

 30جوزئي  
لة سةرةتاوة تاكؤتايي ئةو جوزئة  لةماوةي دوو 

 ِرؤذدا
 

31  
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 دووةم خشتةي قؤناغي ثامشاوةي  - 
 (ِرؤذ 45) 
 

 ناوي سورةتةكان ز
 ثَيداضوونةوة

 بةروار
 هةتا الثةِرة لة الثةِرة

  26 سةرةتاي البقرة  البقرة  1
  كؤتايي البقرة 27 البقرة  2
  64 آل عمران سةرةتاي آل عمران 3
  آل عمرانكؤتايي  65 آل عمران 4
  91 النساءسةرةتاي  النساء 5
  النساءكؤتايي  92 النساء 6
  118 املائدةسةرةتاي  املائدة  7
  املائدةكؤتايي  119 املائدة 8
  137 األنعامسةرةتاي  األنعام  9

  األنعامكؤتايي  138 األنعام 10
  163 األعرافسةرةتاي  األعراف  11
  األعرافكؤتايي  164 األعراف 12
  194 االنفالسةرةتاي  االنفال والتوبة  13
  كؤتايي التوبة 195 التوبة  14
  225 سةرةتاي يونس يونس وهود  15
  كؤتايي يوسف 226 يوسف 16
  كؤتايي احلجر سةرةتاي الرعد الرعد وابراهيم واحلجر  17
  كؤتايي الن ا  سةرةتاي الن ا  النحل 18
  االسراءكؤتايي  االسراءسةرةتاي  االسراء 19
  كؤتايي مريم  سةرةتاي كسف  كهف و مريم  20
  االنبياءكؤتايي  طه سةرةتاي  طه و االنبياء 21
  كؤتايي احلج سةرةتاي احلج  احلج 22
  النوركؤتايي  املؤمنون سةرةتاي  املؤمنون والنور  23
  كؤتايي الفرقان سةرةتاي الفرقان الفرقان  24
  الشعراءكؤتايي  الشعراءسةرةتاي   الشعراء  25
  كؤتايي النما  سةرةتاي النما  النمل  26
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 ةم ) مانل و نيوَيك(ودوخشتةي قؤناغي ثامشاوةى 

 ( ِرؤذ 45) 

 ناوي سورةتةكان ز
 ثَيداضوونةوة

 بةروار
 هةتا الثةِرة لة الثةِرة

  لة سةرةتاي سورةتةكةوة تا كؤتاييةكةي القصص 27
  لة سةرةتاي سورةتةكةوة تا كؤتاييةكةي العنكبوت  28
  سةرةتاي سورةتةكةوة تا كؤتاييةكةيلة  الروم 29
  كؤتايي سجدة  سةرةتاي لقمان لقمان  و  سجدة  30
  كؤتايي  سبأ سةرةتاي االحزان االحزاب  و السبأ 31
  كؤتايي   يس فاطرسةرةتاي  فاطر  و يس  32
  كؤتايي  ص سةرةتاي الصافا   الصافات  و   ص 33
  هةموو سورةتةكة تا كؤتايي الزمر  34
  هةموو سورةتةكة تا كؤتايي غافر  35
  كؤتايي  الشورى سةرةتاي فصرت  فصلت و الشورى  36
  كؤتايي الدخان سةرةتاي زخر   الزخرف والدخان 37
  كؤتايي   حممد اجلاثيةسةرةتاي  اجلاثية واالحقاف و حممد 38
  كؤتايي احلجرا  سةرةتاي الفتح  الفتح و احلجرات 39
  كؤتايي   القمر  سةرةتاي  سورةتي   ق والقمر    -ق   40
  كؤتايي املمت نة  سةرةتاي الرمحن املمتحة  -الرمحن    41
  كؤتايي الت ريم  سةرةتاي الصف  التحريم  -الصف  42
  كؤتايي اجلن سةرةتاي املرك  اجلن  -امللك   43
  كؤتايي املرسؤ   سةرةتاي املرك   املرسالت  -املزمل  44
  ( سي30هةموو جوزئي ) ( سي30جوزئي ) 45

 

 ( ِرؤذ45)
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 " %60ئاس  لةبةركردني "   مانل( .   يةكةم ) سَييخشتةي ثَيداضوونةوة بؤ قؤناغي -ج
 ِرؤذ  (  30)  

 ناوي سورةتةكان ز
 ثَيداضوونةوة

 بةروار
 هةتا الثةِرة لة الثةِرة

  26 البقرةسةرةتاي  البقرة  1
  49 29 البقرة  2
  64 آل عمرانسةرةتاي  آل عمران 3
  آل عمرانكؤتايي  65 آل عمران 4
  91 النساءسةرةتاي  النساء  5
  النساءكؤتايي  92 النساء 6
  118 املائدةسةرةتاي  املائدة  7
  املائدةكؤتايي  119 املائدة 8
  137 سةرةتاي االنةام  االنعام  9

  االنعامكؤتايي  138 االنعام 10
  163 األعرافسةرةتاي  األعراف  11
  األعرافكؤتايي  164 األعراف 12
  كؤتايي التوبة  سةرةتاي االنفال  االنفال والتوبة  13
  كؤتايي يوسف سةرةتاي يونس يونس : يوسف  14
  كؤتايي الن ا  سةرةتاي الرعد  الرعد : النحل  15
  كؤتايي مريم  االسراء  سةرةتاي  االسراء  : مريم  16
  كؤتايي احلج طه سةرةتاي   طه : احلج 17
  كؤتايي الفرقان املؤمنونسةرةتاي  املؤمنون : الفرقان  18
  كؤتايي النما  الشعراءسةرةتاي  الشعراء : النمل  19
  كؤتايي الةنكبو   سةرةتاي القصص  القصص و العنكبوت  20
  كؤتايي السجدة  سةرةتاي الروم  الروم :  السجدة  21
  كؤتايي   يس سةرةتاي االحزان  االحزاب :  يس  22
  كؤتايي الزمر  سةرةتاي الصافا   الصافات : الزمر  23
  كؤتايي الشورى  سةرةتاي غافر  غافر :  الشورى  24
  اجلاثيةكؤتايي  سةرةتاي الزخر   الزخرف :  اجلاثية  25
  بةتةواوةتي  26جوزئي  26جوزئي  26
  بةتةواوةتي  27جوزئي  27جوزئي  27
  بةتةواوةتي  28جوزئي  28جوزئي  28
  بةتةواوةتي  29جوزئي  29جوزئي  29
  بةتةواوةتي 30جوزئي  30جوزئي  30
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 " %80 لةبةركردني مانل( .        "  ئاس  نيو)  ضوارةمخشتةي ثَيداضوونةوة بؤ قؤناغي  -د
 ( ِرؤذ 15) 

 ناوي سورةتةكان ز
 ثَيداضوونةوة

 بةروار
 هةتا الثةِرة لة الثةِرة

   البقرةسورةتي  تةواوي  البقرة  1
  اآل عمران سورةتي  تةواوي آل عمران  2
  النساء سورةتي تةواوي  النساء  3
   املائدة سورةتي تةواوي  املائدة  4
  االنعام  سورةتي  تةواوي االنعام  5
  األعراف سورةتي  تةواوي األعراف  6
  لة سةرةتاي االنفالةوة تا كؤتايي يوسف االنفال : يوسف  7
  لة سةرةتاي الرعدةوة تا كؤتايي مريم  الرعد : مريم  8
  وة تا  كؤتايي الفرقان   طهلة سةرةتاي   طه  و الفرقان  9

  وة تا كؤتايي  الةنكبو  الشعراءلة سةرةتاي   الشعراء :  العنكبوت  10
  لة سةرةتاي الروم تا كؤتايي   يس  الروم :  يس  11
  لة سةرةتاي الصافا   تا كؤتايي الشورى  الصافات : الشورى  12
  لة سةرةتاي الزخر  تا كؤتايي احلجرا   الزخرف : احلجرات  13
  28جوزئي لة سةرةتاي سورةتي  ق  تا كؤتايي  28ق : جوزئي  14
  بةتةواوةتي  30و  29هةردوو جوزئي  30:  جوزئي 29جوزئي  15

 
 

 ِرؤذ ( 15)  
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 " ئاس  لةبةركردني باش "         يةك هةفتة( ) ثَينجةم خشتةي ثَيداضوونةوة بؤ قؤناغي  -ه
 رؤذ ( 7) 

 
لةطةأل هاوةَلةكانيدا لة حةو  ِرؤذدا ثَيداضتتتتتتوونةوةيان بة                  ثَيغةمبةريان )درودي خواي لةستتتتتتتةر بَيت(       

  يان كردؤتةوة. كؤ دا(فمي بشوق)  : ووشةىدوو لة قورئاندا كردووة و، زانايانيش   
 ( .النساءتا كؤتايي سورةتي )  وة ( الفاحتةلة سورةتي ) -ِرؤذي يةكةم:    

 ( .التوبة( وة تا كؤتايي سورةتي ) املائدةلة سورةتي )  -ِرؤذي دووةم: 
 ( .النحل( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي ) يونسلة سورةتي )  -ِرؤذي سَييةم: 
 ( .الفرقان( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي ) االسراءلة سورةتي ) -ِرؤذي ضوارةم: 
 ( .يسايي سورةتي ) ( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتالشعراءلة سورةتي ) -ِرؤذي ثَينجةم: 
 .(احلجرات) دةس  ثَيدةكرد تا كؤتايي سورةتي( وة الصافاتلة سورةتي ) -ِرؤذي شةشةم: 
 ( وة دةس  ثَيدةكرد تا كؤتا ئايةتي قورئان.قلة سورةتي )  -ِرؤذي حةوتةم: 
 

  " كؤتاييطةيشتيةنة سوثات بؤ خودا "
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 ثَيِرس  بابةتةكان

 ذمارةى الثةِرة                                                                                 بابةتةكان:          

 ...................................................................ثَيشكةشة بة : ✓
 .................................:ثَيشةكي ضاثي يةكةمي شَيخ خالد ابو اجلود ✓
 ) ثَيشةكي دانةر(............................................../دةروازةى يةكةم  ✓
 ئةهريةو ئاية  و فةرموودانةى كة فةزَلى قورئان و ئ  /دةروازةي دووةم ✓

 ..........................................................قورئان ِروون دةكةنةوة
 فةزَل و و بةَلطةن لةسةر هةندَيك لةو ئايةتانةى كة لة قورئاندا هاتوة  -1

 طةورةيي قورئان ............................................................
 لة فةرموودةكاني ثَيغةمبةري خوادا )درود و سةالمي خواي لةسةربَيت(هةندَيك   -2

 ........................................فةزَل و طةورةيي قورئانسةبارة  بة 
 .............................بؤضي قورئان لةبةر دةكةيت؟ ./  دةروازةي سَييةم ✓
 .............هؤكارة يارمةيدةرةكاني لةبةركردني قورئان /دةروازةي ضوارةم  ✓

 ....................................................................ثشت بةسنت بة خوا -1
 .............................................................بؤ خوداتةنسا نية  ثاكي  -2
 و سةرثَيضي.................................................. دووركةوتنةوة لة تاوان -3
 خؤشويستين قورئان.................................................................  -4
  ......................................................طوَيطرتن لة شريتة قورئانيةكان -5
 ......شةيتان:  دَلةِراوكَييخؤثاراسنت لة ِرووثامايي و بةدةستسَيناني ناوبانل و  -6
 ؤزدا...........................................لة يةك ضاثي قورئاني ثريلةبةركردن  -7
 خستين ئيش وكار ...........................................دووركةوتنةوة لة دوا -8
 ) هاوشَيوةكان( لة قورئاندا...............................لَيكضووةكانضاودَيري كردني  -9
 ناسيين لةيةكضووةكان ............................. طرنطي / دةروازةي ثَينجةم ✓

 ......هاتووة... كتَيبةدا لةم كة كضووةكانلةية ئايةتة منوونةى هةندَيك -: يةكةم   
 .......( دا هاتووة...... النسا/ منوونةى ئةو ئايةتانةي لة سوورةتي ) -دووةم:   
 ........................................................ِرَيسايةكي طرنل   -:سَييةم    
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 ...........ضؤن قورئان لةبةر دةكةيت؟ و ِرَيطاكاني لةبةركردن/ ةروازةي شةشةمد ✓
  ........هةشتةمدا هاتووة كة لة دةروازة ضؤنيةتي بةكارهَيناني ئةو خشتةى لةبةركردنةي قورئان         
 ............................................................. قورئان ِرَيطةكاني لةبةركردني     

  ............................................................. ِراستكردنةوةى خوَيندنةوة:  -1

 ...........................................................................كرَيشةى ِرؤذانة:   -2

 ............................................................................... َين و كا :شو -3

 ......................................................... دةستثَيكي لةبةركردني كردةيي: -4

 : ئامؤذطاري
 ....................................................................براي قورئاني براي قورئاني:   -1
 ........................................... بووني كةسَيكي تةجويدزان ) شارةزا لة تةجويددا(: -2
 ............................................................................... :ئةَلقة قورئانيةكان -3
 ...................................................دةستبةجَي دووركةوتنةوة لة هاوِرَيكاني تر:  -4
 ............................................................................ثاراستين ضاوو طوَي:  -5
 ....................................................ئان :  نوَيذة سوونةتةكان بة قورئةجنامداني  -6
 .................................................. فَيركردن و لةبةركردني قورئان بة كةساني تر: -7
 ؟.......................ضؤن ثَيداضوونةوةي بة قورئاندا دةكةيت: دةروازةي حةوتةم ✓
 ِرَيطايةكي منونةيي بؤ ثَيداضوونةوة..................................................  ✓

 قؤناغي يةكةم ..................................................... -1
 قؤناغي دووةم ..................................................... -2
 .....................................................قؤناغي سَييةم  -3
 قؤناغي ضوارةم ..................................................... -4
 قؤناغي ثَينجةم ..................................................... -5

 
 .......................خشتةكاني لةبةركردن و ثَيداضوونةوة /دةروازةي هةشتةم ✓
 (.........................................تؤماري ئاَلتووني بؤ لةبةركردني ِرؤذانة)        
 ......27خشتةكاني لةبةر كردن بؤ دةستثَيكةران لة مانطي يةكةمةوة تا مانطي  ✓
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 ....................................خشتةي طشتيةكان بؤ ثَيداضونةوةي ثرةبةندي ✓
 مانل(......................................... 3خشتةي قؤناغي يةكةم )  -1
 ِرؤذ(......................................... 45خشتةي قؤناغي دووةم )  -2
 خشتةي قؤناغي سَييةم ) مانطَيك(......................................... -3
 ِرؤذ(......................................... 15قؤناغي ضوارةم ) خشتةي  -4
 ِرؤذ(......................................... 7خشتةي قؤناغي ثَينجةم )  -5

 
 
 
 


