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)3) 

مة
ّ
 ادلقد

احلمــــد ّ رّب العــــادلّ ، والّســــلة والّفــــلم  لــــ  أ ــــر  
 صحبه أمجعّ وبعد : ادلرسلّ ، سّيدان زلّمد ، و ل  آله و 

ٌرة احلد ـــد ،  ٌايف : جـــاٌت   إ يـــاز ســـ فهـــال الّدراســـة بع ـــ
ٌرة  ٌ   لــــ  بعــــس ادلفــــا   ادلتعّلقــــة  لّفــــ هتــــد  إق إلقــــا  الّ ــــ

ــــد ّ  ذلــــ    ا لّتمهيــــد ، و لــــ  بعــــس الّلمحــــات   الكرديــــة، ّو
ٌرة الكرديـــة ى لقـــد اّلـــ  ذلـــ    زلاولـــة  بيـــّ و ـــدة  إ يـــاز الّفـــ

ٌرة الك ٌرة الكرديـة، الّفـ ٌّـٌ    ـد صـدر الّفـ ً ، و  ال رديـة   ـًٌّ
ـــٍ  مـــا أ ـــا     عـــاق  ـــة ا ـــتماع الّســـدر  لـــ   ـــدٍت ىلب مـــا زاو 
ٌمة ، وما زاو ـة إراـا  العقـ  لليـ  ادلعـا   ٌّة وادلفه احلفىن ادل ط
ٌبّية حتت  ٌٌّ    د را عٍة أسل وإ باع ال فس لمي  ادلبا  ، و  ال

ٌايف : رو ة الاىلر  واحلا  ى   
ٌجهـه الكـر   و َ   عاق أسأع أيف جيع  هـاا العمـ  لالسـاً ل

ٌاٌت ىلــر  ى وصــل    وســّلم  لــ  ســّيدان زلّمــد  وأيف  تقّبلــه ، إنّــه جــ
 و ل  آله وصحبه أمجعّ ى واحلمد ّ رّب العادلّ 

 مّكة ادلكّرمة
ٌم الّثلاث    هـٖٕٗٔ/ٛ/ٜ 

ٌافق   مٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٘ٔادل
                  

 ىلتبه الفق  إق  فٌ ربّه
ٌتة  تى  فا زلّمد  ج

 أستاذ الّدراسات القرآنّية البيانّية
 امعة أّم القرىج

 مبّكة ادلكّرمة
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ٌرة احلد د ما  -ٔ ادلدّ  ما القرآيف الكر  اّلاي نزع  ل  س
ٌرة الكردية بعس  (1)الّ يّب صّل     ليه وسّلم بعد اذليرة و  الّف

األتلّة  ل  ذل  ى جا    اآل ة الكردية العا رة الّ ّص  ل  أنّه ال 
ا     سبي     عاق ّب  فتح   فتٌي   د    عاق ما أنفق ّو

ا   بع  د الفتح ى ّاع  ّز ما ّا   :مّكة وما أنفق ّو    

                     

                     

                      

 ى وجا     (2)وىلايف فتح مّكة    هر رم ايف ادلبارك س ة مثايف
اآل ة الكردية الثّالثة  شرة ذىلر ادل افقّ وادل افقات ى ّاع  ّز ما 

 ّا   :                  

                    

                         
 

 ــــــــــــــــ
واجلللــّ و ففــ  برا ــآ القــرآيف وربا ــآ  ٖٓ/ ٛو ففــ  ابــا ىلثــ   ٖٗ/ ٔاإل قــايف  (ٔ)

ــــايف  ٌجيز  ٚٔٔ/ ٕٚالفّر ــــ و ففــــ   ٕٙٔ/ ٛوالبحــــر اجــــي   ٜٖٙ/ ٘ٔواجــــّرر ال
 ى ٘ٓٗٙالقرطيب 

ٌ ّة  (ٕ)  ى ٖٔ/ ٗالّف ة الّ ب
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ٌرة الكرديــــة  فــــٌو و شــــرويف آ ــــة ى و ــــدت   -ٕ  ــــدت آًت الّفــــ
يف    روفهــــا ألــــٌ  ىللمــــة ى و ــــدت ىللماهتــــا ئفــــما ة وأربــــٌو وأربعــــ

يف  رفاً   (1)وأربعما ة وأربعٌة وسبع
 
أيّف ال ـيّب صــّل   (2) ـا الِعـْر ض بــا سـار ة راـا    عــاق   ـه -ٖ

ٌع : إيّف  ـــد و قـــ    ليـــه وســـّلم ىلـــايف  قـــرأ  دلفـــّبحات ّبـــ  أيف  ّر
ــــًة أف ــــ َ  ــــد ،  فــــيهّا آ  ــــة ى  عــــ   دلفــــّبحات احلد  مــــا ألــــ  آ 

واآل ـــة الكرديـــة ادلشـــار  (3)اجلمعـــة ، والّتنـــاباواحلشـــر، والّســـّ  ، و 
ـــــه ٌل  :  (4)إليهـــــا   احلـــــد ل هـــــا و  أ لـــــم ّ       

                    (5) 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
ايف  (ٔ)  ى ٚٔٔ/ ٕٚ فف  برا آ القرآيف وربا آ الفّر

ٌوي   رمجته   هتا آ (ٕ)  ى ٖٖٓ/ ٔاأل ا  والّلنات لإلمام الّ 

 ى ٘ٓٗٙ فف  القرطيب  (ٖ)

ٌرة احلد د  (ٗ)  ى ٖس

 ى ٖٓ/ ٛ فف  ابا ىلث   (٘)
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ٌرة الكردية   ًٌّ : -ٔ  َوْ دة الّف
ّ ى ّ مهّم ّ اث  ً لفبب ًٌّ ٌرة الكردية    ّ وْ دة الّف    ا تُ ا بتبي

ٌرة الكردية  ومفا ِلها الّفبآ األّوع هٌ  بيّ ألا معا  الّف
اب بعس ، حبيل  بدو ٌ دُة النا َة   الّتل م ى بّر  هال ال

ٌرة الكرديـــة  والّفـــبآ الثّـــا  أيّف االهتمـــام بتبيـــّ و ـــدة الّفـــ
ًًّ له تورل أ يـاانً    ـرجيح بعـس اآلرا   لـ  بع ـها اآللـرى  ٌ  

ــة  لــ  ذلــ  أيفّ   ا   ــاتي اآل ــة الكرديــة الثّام ــة والعشــر  ومــا األتّل
ٌا    عـــاق  ٌا وتمـــرهم  يف  ّتقـــ ـــ ـــا ا آم  احلـــّق جـــّ  و ـــل فيهـــا اّل
ٌ ـدة  ٌله صـّل     ليـه وسـّلم ى لقـد أف ـت الع ا ـة ب ٌا برس و ؤم 
ً إق  ــــرجيح الــــّرأي الّــــاي  ــــاهآ إق أيّف  ٌرة الكرديــــة   ــــًٌّ الّفــــ

ة زلّمـــد صـــّل     ليـــه وســـّلم ادلخـــاطبّ   اآل ـــة الكرديـــة هـــم أّمـــ
ٌا أيّف ذلـــــم  ـــــي اً مـــــا الف ـــــ   ولـــــيس أهـــــ  الكتـــــاب الّـــــا ا ز مـــــ

هـم ، أب ـا     عـاق وأ بّـاؤل ى إيّف واخلسٌصّية ألّّنم ، َ ْفَآ ز م
د لّص  ـّز وجـّ  أّمـة  الف   بيد    عاق َوْ َدُل ال  ر   له ، ّو

    هي ة الّ سيبّ ما زلّمد صّل     ليه وسّلم  دلز د ما الف 
يف به ، وادلنفرة لانٌهبمى ٌر اّلاي ديش  الّرمحة ، والّ 

ــة الكرديــة  ٌرة احلد ــد ادلدنّي ٌع ابتــداً  إيّف ســ ونفــتطيو أيف نقــ
 تــأّل  مــا مقّدمـــٍة  شــم  اآلًت الكرديـــات الّفــّت اأُلَوع ، ومـــا 
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ٌع   تهــا  آل ــة الكرديــة الّرابعــة والعشــر ا ، أي  شــم  مثــا   مٌاــ
 ىلردية ، وما لامتة  شم  ئس آًٍت ىلرديات ى   رة آ ةً  ش

 
  ّ  عاق اخللق : -أ

ٌع :  ونّزهه  ّز وجّ   ا   سبحايف  سبح ّ  عاق بق
د  ىل  ماال  ليق للله و ظمته ىلّ  ما   الّفماوات واألرض ى ّو
ٌع احلّق  ٌرة اإلسرا  ّ جا    اآل ة الكردية الّرابعة واألربعّ ما س

 و ل :  ج ّ                    

                      

    ، و   عاق هٌ العز ز   ملكه، احلكيم   ص عه
 ل ىو قد رل و دب  

ٌم  ّ  عاق مل  الّفماوات واألرض ، فهٌ ادلل  احلّا القيّـ
ـــه ، فهـــٌ اجـــن  ـــد إما ت ـــا ل ، ودييـــت مـــا  ر  ـــد إ ي ، حيـــن مـــا  ر 
ادلميت ، وهٌ  ل  ىلّ   اٍ  ّد ر ، فل  عيزل  ّز وجّ   ـاٌ    

 األرض وال   الّفما  ى
هـــٌ جـــّ  و ـــل األّوع فـــل  ـــا  ّبلـــه ، واآللـــر فـــل  ـــا  

ايف  قيقــة الّزمـايف ى وهـٌ جـّ  و ــل  بعـدل ى وهـاايف اال ـايف  فـتنّر
ٌّه ، والباطا فل  ا  تونـه ى وهـاايف اال ـايف  الظّاهر فل  ا  ف
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ايف  قيقــة ادلكــايف ى وهــٌ  ــّز وجــّ  بكــّ   ــاٍ   لــيم، فــل   فــتنّر
 خيفا  ليه جّ  و ل  اٌ    األرض وال   الّفما  ى

م    عـــاق هـــٌ الّـــاي للـــق الّفـــماوات  ًّ واألرض   ســـّتة أ
اسـتٌى  ـّز وجـّ   لـ  العـرش ،     عاق أ لم حبقيقتهـا ى  ّ 
ٌاً   ليـق لللـه و ظمتـه  ـّز  (1)وهٌ   الّلنة سر ر ادلل  است

وجــــّ  ى و   عــــاق  علــــم مــــا  لــــ    األرض و ــــدل  فيهــــا  
بــات وادلعــاتيف ، ومــا  ٌات ، ومــا خيــرج م هــا ىلالّ  ىلــادلطر واألمــ

َعد    زع ما الفّ  ْسـ ما  ىلالّرمحة والعااب ، وما  ـَْعُرج فيها وَ 
ىلادلل كــة واأل مــاع ى وهــٌ  ــّز وجــّ  معكــم بقدر ــه و لمــه 

 يثما ىل تم ، فهٌ  ّز وجّ  ّد أ اط بكّ   ـاٍ   (2)وإ اطته
ٌســ ا   لمــًا وّــدرة ، وهــٌ مبــا نعمــ  بســ ٌ  ٌســٌس بــه نف ، ومبــا  

 لب  ى
يهمــــا ى وإق   ّ  عــــاق ملــــ  الّفــــماوات واألرض ومــــا ف

ٌم القيامــة ، فييــازى ىلــلِّ بعملــه ، إيف لــ اً  ٌر اخلل ــق  ــ ُ رَجــو أمــ
 فخ  ، وإيف  ّراً فشّر ى

 ــــــــــــــــ
ٌسي  : "  رش" ى (ٔ)  ادلعيم ال

ٌجيز  (ٕ)  ى ٜٜٖ/ ٘ٔاجّرر ال

ـــ    الّ هـــار  ـــدل  الّلي ـــه   ـــه جـــّ  و ـــل أّن ومـــا مظـــاهر ّدر 
ٌع الّ هــار صــيفاً بقــدر مــا نقــص مــا الّليــ  ، و ــدل  الّ هــار    فيطــ
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ٌع الّليـ   ـتاً  بقـدر مـا نقـص مـا الّ هـار ى ومـا مظـاهر  الّلي  فيطـ
أ اط  لماً باات الّسدور ، وتلا ـ  الّ فـٌس مه جّ  و ل أنّه ـ ل

  ، وتفا ا القلٌب ى
 

 ب : ّ  عاق األمر :
ـــ    عـــاق وإيّف   ـــه األ ـــا  احلُفـــىَن والّســـفات الُعَل ـــاي ل اّل

ٌله تم ٌا بـه جـّ  و ـل وبرسـ يف  يف  ؤم ـ رىلم أ ّها الّ اس وأ ّها ادلؤم ـ
ٌا   سـبيله  ـّز  زلّمٍد صلَّ     ليه وسـّلم إديـاانً مطلقـاً ، وأيف   فقـ
ٌل  وجّ  ما ادلاع اّلاي جعلكم للفا   ليه ووىلل  ، واّلاي ورثتمـ

يف ، واّلاي أ طاىلم    عث ا الّفابقّ ، وس   اق ه بعدىلم الّل ق
ٌا  ٌا مـ كم إديـاانً صـاتّاً وأنفقـ ل ف ًل م ه ونعمة ى إيّف الّـا ا آم ـ ًّ إ
  ســبي     عــاق بطيــآ نفــس وراــا لــاطر ذلــم   اآللــرة أجــٌر  

ٌاٌب  ظيم ى  ىلب  ، وث
وما اّلاي دي عكم أ ّها الّ اس ما اإلديايف  ّ  عاق إديااًن مطلقًا ، 

ٌع زلّمٌد صّل     ليه وسلّ  ٌا  ّ  عاق والّرس ىلم لتؤم  م  د 
د ألا  ّز وجّ  ميثاّكم والعهد ادلؤىّلد م كم وأنتم    رّبكم ، ّو

 إيف امل الاَّّر   صلآ أبيكم آتم  ليه الّفلم ، 
ٌرة  (1)ىل تم مؤم ّ  ّقا ، وإيف تمتم  ل  ما بدأ  به جا    س

ٌع احلّق جّ  و ل : (2)األ را  ّ               
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ــاي   ــّزع  لــ   بــدل زلّمــٍد صــّل     ليــه     عــاق هــٌ اّل
وسّلم آًت الكتاب العز ز البّي ات ليخرجكم جّ  و ـل مبـا أو ـ  
إق  بيبـــه صـــّل     ليـــه وســـّلم ، و  قـــاىلم مـــا  لمـــات الّشـــرك 
ٌر اإلديــايف والعلــم ى وإيّف    عــاق بكــم أ ّهــا الّ ــاس  واجلهــ  ، إق نــ

 ط   ليكم ،  ظيم الّرمحة بكم ىلر وٌ   د د الع
يف مـــا اإلنفــا    ســـبي    و  مــا الّـــاي ديــ عكم أ ّهـــا ادلؤم ــ

ٌات واألرض ، فكــ ّ  ، مـا  لــ  األرض فــايفٍ   عـاق ّو مــ اث الّفـم
 وال  بق  إالّ وجه    عاق ، ذو اجللع واإلىلرام ى

ا ــ    ســبي  يف مــا أنفــق ّو  وال  فــتٌي مــ كم أ ّهــا ادلؤم ــ
  
 ــــــــــــــــ
ٌجيز  (ٔ)  ى ٖٓٗ/ ٘ٔاجّرر ال

 ى ٗٚٔ – ٕٚٔاآلًت  (ٕ)



)13) 

ا   مـا بعـد الفـتح ى إيّف  (1)   عاق ما ّب  فتح مّكة وما أنفق ّو
ّبــ  الفــتح أ ظــم ترجــة   ــد    عــاق لشــّدة  ٌا مــا  ــا ل ٌا ّو الّــا ا أنفقــ
ـ ّفس ى وىلـــلِّ مـــا  ّبـــ  الفـــتح إق بـــاع ىلـــ ِّ مـــا نفـــيس ادلـــاع والــ احلاجـــة 

يف لبـٌ  الفر  يف أ ّهـا ادلؤم ـ قّ و دل    عاق اجل ّـة ى و   عـاق مبـا  عملـ
ٌا ل لكم ٌاًىلم والب   ل  اإلنفا  والقتاع ى ومطّلٌو  ل   قيقة ن

ما ذا اّلاي  قرض    عاق ّرااً  ف اً  إلنفا    سبيله 
ٌاب ، ولـه   ّز وجّ  واسـتبا  اخلـ ات ، في ـا      عـاق لـه الثّـ

  جٌر ىلرٌ  وجزاٌ   ظـيمأ                 

    
   


(2) 

ٌم  يف    عاق ّرااً  ف اً أجٌر ىلرٌ    اجل ّـة  ـ لّلا ا  قرا
ــا ادلخاطــآ  ٌرهم بــّ أ ــد هم  ــرى أ ّه ــ ادلــؤم ّ وادلؤم ــات  فــع  ن

يف صــــحا   أ مــــاذلم مــــا هــــا ّ و ديــــاّنم : "أليّف الّفــــعد ــــ ا   ؤ 
ــــــّ ، ىلمــــــا أيّف األ ــــــقيا   ؤ ٌّنــــــا ــــــا ورا   اجلهت مــــــا  ــــــا لهم وم

ٌرهمى ٌر   اجلهتـّ  ـعاراً  ه ، ألّّنـم هـم الّـا ا ذلـم وآ ـة فيع  ال ّـ
ٌا" حبفــ اهتم ُســِعدوا  و قــاع ذلــم لكــم (3)، وبســحا فهم البــيس أفلحــ

 
 ــــــــــــــــ
ٌجيز  (ٔ)  ى ٗٓٗ/ ٘ٔاجّرر ال

 ى ٜٛو  ٛٛرة الّشعرا  سٌ  (ٕ)

 ى ٕٔٓ/ٖالكّشا   (ٖ)



)14) 

ٌم لّ اٍت اـري مـا حتتهـا األّنـار مـاىلثّ فيهـا أبـدا إيّف  (1)البشارة الي
ٌز العظيم والّ ياح الكب  ى ٌت   جّ ات الّ عيم هٌ الف  اخلل

يف وادل افقـــات ٌع ادل ـــافق ٌم  قـــ ٌز العظـــيم  ـــ  (2)ذلـــ  هـــٌ الفـــ
ٌر تلــيًل  ــ ٌا اّلــا ا ىلــايف الّ  ــةلّلــا ا آم ــ  (3)مــا    عــاق ذلــم إق اجلّ 

ٌا ورا ىلــم  ّّ طر ق ــا ، ّيــ  ارجعــ ٌرىلم ىلــا نتبــ انتظــروان نقتــبس مــا نــ
ٌراً لكــم ، َفُ ــِرب بــّ ادلــؤم ّ  ٌا نــ ٌتوا مــا  يــل أ يــتم فــاطلب و ــ

ٌر األ را  ٌٍر ّي  هٌ س ٌر  ٌب  ط ه  (4)وادل افقّ بف ولال  الّف
ــة ، و   ــاهرل مــا جهــة ادل ــافقّ مــا جهــة ادلــؤم ّ فيــه الّرمحــة واجلّ 

يف ومـــا ان يـــة ذلـــ  الظّـــاهر فيـــه العـــااب وا لّ ـــار ى   ـــاتي ادل ـــافق
الّـا ا  فـمعٌّنم أمل نكـا معكـم   احليـاة الـّدنيا نعا شـكم  ادلؤم ّ

ٌا بلــ  ولكــّ كم فت ــتم أنففــكم  لّ فــا  ، و رّبســتم  ونعــاملكمق ّــال
ٌ يــد    عــاق  ، و  صــد  زلّمــد  دلــؤم ّ الــّدوا ر ، وار بــتم    

 صــــــــــّل     ليــــــــــه وســــــــــّلم ، و  ت ــــــــــا اإلســــــــــلم ، وبــــــــــّر كم
ٌبـــة ،  ـــل جـــا  أمـــر    عـــاق ٌّـــت ففـــحًة للّت ـــا ّ  يّف   ال  األم

  
 ــــــــــــــــ
 ى ٕٗ/ ٛ فف  ابا ىلث   (ٔ)

 ى ٜٕٔ/ ٕٚ فف  الّطربي  (ٕ)

 ى ٜٕٔ/ ٕٚ فف  الّطربي  (ٖ)

 ى ٜٕٔ/ ٕٚلّطربي  فف  او  ٖٗ/ ٛاجلللّ و فف  ابا ىلث   (ٗ)



)15) 

 دلــٌت ، وبــرىلم  ّ  عــاق الّشــيطايف الــّرجيم ، فــأطمعكم  لّ يــاة 
ٌبــة   والّفــلمة مــا  اابــه ٌم ال  ؤلــا مــ كم فــداٌ   (1)مــا  ق فــالي

ٌاىلم ، هــا أوق بكــم ــ ــار ومث ــا ا ىلفــروا ى ومــأواىلم ال   (2)وال مــا اّل
 وب س ادلس  الّ ار ى 

ٌا ظ أمـا آيف للّـبعد ىلّ   ٌا أيف ششـو ّلـٌهبم هال ادل ا ا آم ـ
و رّ  لاىلر    عاق ودلا نـزع مـا احلـّق وآي الكتـاب العز ـز الّـاي 

ٌا  ٌم ى أمـا آيف للّـا ا آم ـ ال  ـزاع  الّـا ا هدي للّطر قة اّليت ها أّـ
ــا ا ْهــادلســطف  صــّل     ليــه وســّلم بــّ  َ  ٌا ىلاّل ــ ٌن رانـَْيِهْم أالّ  ك
ٌت وا ٌا الكتــاب مــا ّبــ  وهــم اليهــ لّ ســارى الّــا ا طــاع  لــيهم أو ــ

ٌســـ  و يفـــ   ليهمـــا  دَ ُعـــاألمـــد وبَـ  الـــّزما بيـــ هم وبـــّ ىلـــ ٍّ مـــا م
يف ّــد ففــدت  الّســلة والّفــلم فقفــت ّلــٌهبم وىلثــٌ  مــ هم فاســق

ٌت  (3)مفـلم   صـحيحهى اإلمـام وَ أ ماذلم ى رَ  أيّف  بـد  بـا مفـع
ــاع : ّ إســلم ا راــا    عــاق   ــهّ  ّ أيف مــا ىلــايف بــ  ــا   هبــال  ا ب وبــ

  :اآل ة                   إالّ أربُو
ٌة القلآ  أال  يـأس  -ال  ـح   –س ّ ى و ل  ادلفلم  اع ّف

ٌع للمـــــؤم ّ : ـــــ ـــــاق ى إيّف احلـــــّق جـــــّ  و ـــــل  ق  مـــــا رمحـــــة    ع
  
 ــــــــــــــــ
 ى ٖٔٔ/ ٕٚ فف  الّطربي  (ٔ)

ٌجيز ٕٛٙو ٕٚٙ/ ٛوفتح الباري  ٖٔٔ/ ٕٚ فف  الّطربي  (ٕ)  ٘ٔٗ/٘ٔواجّرر ال

م  ٜٖٕٔ/ ٗ (ٖ)  ى ٕٖٚٓ د ل ّر



)16) 

ٌا أيّف    عاق   ٌ ـا لم النيل  ليهـا ى إبنزاع  هاـحن األرض بعد م
يف  يف معانيهــا و ــدرىل ّــد بيّـّ ــا لكــم آي الكتــاب العز ــز لعّلكــم  عقلــ

اي حيـن األرض بعـد مٌهتـا ّـاتٌر  لـ  أيف مراميها ى إيف    عـاق الّـ
 ىحين القلٌب بعد مٌهتا و ُِلي ها بعد ّفٌهتا 

يف لرفيــو الــّدرجات وأهــٌ  أليف  يف مهّي ــ بــ  إّنكــم أ ّهــا ادلؤم ــ
ٌا مــا اّلــا ا أنعــم    عــاق  لــيهم مــا الّســّد قّ والّشــهدا   ــ ٌن  ك

ٌاوالســاحلّ ى إيّف ادلتســدّ     عــاق  ّّ وادلتســّدّات والّــا ا أّراــ
ٌاب وذلم أجٌر ىلر  ى و ل ظ أيّف هـاا  ّرااً  ف اً   ا   ذلم الّث

رة ، والثّام ــة  شــرة ى ـادلعــىن جيــا   اآل تــّ الكــرديتّ احلات ــة  شــ
ٌات    عــاق وســلمه  ٌا برســله صــل ــ ٌا  ّ  عــاق وآم  ــا ا آم ــ واّل

يف   التّ  ــــالن يف ادلب   ســــد ق والّســــد لــــيهم أول ــــ  هــــم الّســــّد ق
ٌاذلم  فعــاذلم  ٌا أّــ ــا ا صــّدّ يف   ىواّل ٌا لتكــ ــا ا ّــا ل والّشــهدا  اّل

ىللمــة    عــاق هــا العليــا   ــد رهبــم   جّ ــات الّ عــيم ذلــم أجــرهم 
ٌرهم العظيم ى  الكر  ون

و  مقاب  ادل عم  ليهم ه ال  ادلن ٌب  ليهم ى إيّف اّلا ا  
ٌا تًت    عـــاق أول ـــ  أصـــحاب اجلحـــيم ، الّـــا ا  ىلفـــروا وىلـــّاب

بــّرهتم احليــاة الــّدنيا ولــد تهم زهرهتــا الّاابلــة  ــا الّ عــيم ادلقــيم   
 جّ ات الّ عيم ى 



)17) 

يف وأ ّهـــا الّ ـــاس أّيـــا احليـــاة الـــّدنيا لعـــٌآ  ٌا أ ّهـــا ادلؤم ـــ ا لمـــ
ـــٍة مبقيـــاس  ٌل ـــاق مـــا أ مـــاٍع مقب ـــرات بـــه وجـــه    ع ـــا ال   بشـــأيف م

ٌلـة اإلسلم ألّّنا فقدت  رط اإلللص ، وذلٌٌ ب شـأيف األ مـاع بـ  ادلقب
 اهرة زا لة ، و فـالٌر بّـ  ألّّنا فقدت  رطا اإلللص والّسّحة ، وز  ةٌ 

ــّدنيا    ــاة ال ــَ  احلي ٌاع واألوالت ى وإيّف َمَث ادلقبلـّـ  ليهــا ، و كــاثٌر   األمــ
ّباذلـا وز  تهـا ىلمثـ  بيـٍل نـزع مـا الّفـما   لـ   ذلا بعـد إ سر ة زواذلا وذب

ـد أ يـآ ذلـ  أرٍض ميتٍة فاهتزّ  ت وربت وأنبتت مـا ىلـّ  زوٍج هبـي  ى ّو
ال ّبات الّزرّاع الّا ا ُ رّب   هم  لكّفار ألّّنم  فرتويف الباور سا ة احلـرث 
ى وىلمــا أ يــآ ال ّبــات الكّفــار أي الــّزرّاع ، أ يبــت احليــاة الــّدنيا الكّفــار 

ما الّزرّاع  الّا ا  فرتويف نعم    عاق  ليهم و كفروّنا بشرىلهم ى إيّف ىللِّ 
ــات وَنْ ــر ه ، ــرة ال ّب ٌٌع رُْ  ــار مشــن ــّدنيا  لــ   والكّف ــاة ال وبزهــرة احلي

ٌايل ى  الّت
يـــبس فـــرتال إيّف الـــّزرع  ـُْعِيـــآ الـــّزرّاع إق  ـــّ ،  ّ  هـــي  و 

يف  طاما وهشـيماً  ـارول الـّرًح يف بعد اخُلْ رة ، ّ   ك  مسفّر الّل
ٌِّحُ  ٌا  ى وإيّف احليــاة الــدّ  وُ طَــ ٌنّ هبــا بــه اذلــ نيا  ُعِيــآ أصــحاهبا ادلفتــ

إيّف للمقبلــّ  لــ  الــّدنيا ىو ــاهآ َنْ ــرهتاْر ايف مــا  ــاب  زهرهتا،وُســ
ادل ســرفّ  ــا اآللــرة  ــاا ً  ــد دا ى وإيّف للمقبلــّ  لــ  اآللــرة 
ٌر ، منفـرًة  ادل سرفّ  ا الـّدنيا ، فهـا ليفـت أىلثـر مـا جفـر  بـ

ٌاان :   ما    عاق ورا                    



)18) 

ـــــة ى  وإيّف اإلّبـــــاع  لـــــ  اآللـــــرة مع ـــــال اإلّبـــــاع  لـــــ  اجلّ 
ٌا بعمـ  اخلـ ات إق منفـرٍة مـا  ٌرويف  يف  فابق وادلؤم ٌيف مأم
ما  واألرض إذا  م  ـــّز وجـــّ  وج ّـــٍة  راـــها ىلعـــرض الّفـــ رهّبـــ

ــة ى لقــد أ ــّد   ُوصــلتا ببع ــهما ى   عــاق فكيــ  بطــٌع اجلّ 
ٌات    ٌا  ّ  عاق وبرسله الكرام صـل ة لّلا ا آم   ل  اجلّ 
 عاق وسلمه  ليهم أمجعـّ ى وإيّف ذلـ  األجـر الكـر  ف ـ  

ـــه مـــا ـــاتل ى و  شـــا  مـــا     عـــاق  عطي  عـــاق ذو الف ـــ    ب
 العظيم ى

ــــاة األوق أيّف احلــــّق جــــّ   وإيّف مــــا متعلَّقــــات هــــال احلي
ــاس فيهــ ّرا  ى وإيّف و ــل جعــ  الّ  ّرا  والّفــ ا زلــّ  التبــار  لّ ــ

ـه مـا أصـاب مـا مسـيبٍة   األرض   ٌا أّن  ل  ادلـؤم ّ أيف  علمـ
ٌارث ، وال   أنففــهم ىلــادلرض وادلــٌت ، إاّل  ىلاجلــدب والكــ
ٌح اجفٌظ ما ّب  أيف خيلـق    عـاق  لـ   وهٌ مدّويٌف   الّل

هــا األنفــس ى إيّف ذلــ   لــ     عــاق  فــ  ى لكــيل حتز  ٌا أّ  نــ
ٌا  ٌا احلـزيف صـربا ، وال  فر ـ لـ ٌّ ادلؤم ٌيف  لـ  مـا فـا كم بـ   
ٌا الفــرح  ــكرًا ّ  عــاق  لــ   لــ ٌّ فــرٍح بطــٍر مبــا أ طــاىلم بــ   

ٌٍر  نعمــه العظيمــة ى و   عــاق ال حيــّآ ىلــ ّ  سلتــاٍع   نففــه فخــ
يف الّســـدّات للف ـــات  يف فـــل  عطـــ  لـــ  بـــ ل ى إّّنـــم الّـــا ا  بخلـــ
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     عاق ذلم فيها  ّقا ى ب  إّّنم ليأمرويف اآللر ا الّثمايف اّليت جع
 لبخ  ببا ـل احلـّآ الّشـد د للمـاع واحلـرص  ليـه وإيف ىلـايف مـاع 
اآللــر ا ى إيّف الّــاي  عــرض  ــا أ كــام    عــاق   ادلــاع فــ يّف   

ٌت   ىلّ   اع ى  سبحانه و عاق هٌ النّ   ا مجيو للقه اجم
يف احلـــّل مـــا الّفـــ ٌرة الكرديـــة للمـــؤم ّ  لـــ  وهكـــاا  كـــ

اإلنفا    سـبي     عـاق ىلبـ ًا ، لشـّدة احلاجـة إق ادلـاع   رلـاع 
ٌة إق    عــــاق  مٌ  ٌرة الكرديــــة الــــّد  ــــت نــــزوع الّفــــ مــــاً ، و  ّو
 وسا ة الُعْفرة لسٌصا ى

 
  جـ : أرس     عاق رسله  لبّي ات :

يف احلد ل  ا ٌرة الكردية  ك ٌماً  ادلرسلّ و  لتام الّف  م
، و ا بعس أوق العزم مـا الّرسـ  لسٌصـاً مـو مرا ـاة الّتفلفـ  
ــؤما  ــيت   ــات اّل ــأرخيّا ى لقــد أرســ     عــاق رســله  آلًت البّي  الّت
ًٌ  مـــــا البشـــــر ، وأنـــــزع معهـــــم الكتـــــآ  مبثلهـــــا   العـــــاتة األســـــ

ٌا  لعـدالّفماو ّة ، وأنزع  ٌم ال ّـاس  لقفـ  و تعـامل ع ، ادليزايف ليقـ
ة الّـيت حيتـاج احلــّق  ٌّ وأنـزع احلد ـد فيـه  ٌس  ـد ٌد ، وهــٌ  مـات القـ
حلما تها ى و  احلد د م افو للّ اس سلماً وَ ْر  ، وليعلم  ـّز وجـّ  
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ٌٍر مــا   ســرل جــّ  و ــل و  ســر رســله مظهــراً مــا مظــاهر   لــم  هــ
ـــاي ال  ـــز اّل ـــآ ى إيّف    عـــاق هـــٌ القـــٌّي وهـــٌ العز  اإلديـــايف  لني

 َلآ ى ـُنْ 
ّ  جا  ذىلر ثلثة ما أوق العزم مـا الّرسـ  بسـر ح الّلفـظ، 
ٌات    عـــاق وســـلمه ،  ٌٌح وإبـــراهيم و يفـــ   لـــيهم صـــل وهـــم نـــ
ٌت مـا أهـ   ٌس   ليه الّفلم وأ با ه اليه وِذىْلُر اث ّ ام اً ومها م
الكتاب اّلا ا نـّص  لـيهم الّفـيا  ، وزلّمـٌد صـّل     ليـه وسـّلم 

احلّق جّ  و ل الّ اس أمجعّ   ّبا ه ، واّلاي جع  أّمته اّلاي أمر 
 ل  أّمٍة ألرجت للّ اس وبمرها مبنفر ه ورمحته وف له ى 

ٌٍع أرسله  ـّز  ٌ اً  ليه الّفلم أّوع رس لقد أرس     عاق ن
وجـــّ  إق البشـــر ، وإبـــراهيم  ليـــه الّفـــلم أ  األنبيـــا  ، وجعـــ    

ة والك ٌّ تــآ الّفــماو ّة ، فمــا هــال الّارّ ّــة مهتــٍد وىلثــٌ  ذرّ ّتهمــا الّ بــ
ـــا  لـــ   يف  ـــا الســـراط ادلفـــتقيم ى  ّ أ بع  يف لـــارج مـــ هم فاســـق

ابا مـر  آلـر أنبيـا  بـ  إسـرا ي  ،   آاثرهم برسل ا ، وأ بع ا بعيف
ٌا  يفــــ   ليــــه  وآ ي ــــال اإلصليــــ  ، وجعل ــــا   ّلــــٌب الّــــا ا ا ّبعــــ

 النقطـــاع للعبـــاتة واالبتعـــات  ـــا  الّفـــلم  ـــفقًة ورمحـــة ى ورهبانيّـــةً 
الّ فـــا  ابتـــد ٌها مـــا   ـــد أنففـــهم ، مـــا فراـــ اها  لـــيهم ، ومـــا 
ابتــد ٌها إالّ ابتنــا  مراــاة    عــاق ، فمــا ر ٌهــا  ــّق ر ا تهــا ، 
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ٌاب  ٌا مــــ هم أجــــرهم وثــــ ٌا بتبعاهتــــا ، ف  ي ــــا الّــــا ا آم ــــ ومــــا التزمــــ
يف  ا الّسر  يف لارج  اط ادلفتقيمىأ ماذلم ، وىلثٌ  م هم فاسق

ٌا  ٌال ، وآم ــــ ٌا    عــــاق  ــــّق  قــــ ٌا ا ّقــــ ً أ ّهــــا الّــــا ا آم ــــ
ٌله زلّمـٍد صـّل     ليـه وسـّلم  عطكـم جـّ  و ـل نسـيبّ مـا  برس
يف بـه    ٌرًا متشـ رمحته اّليت وسعت ىلّ   اٍ  و ـّا ، وجيعـ  لكـم نـ
ٌٌر ر ـــيمى  ٌبكم ى و   عـــاق بفـــ األوق واآللـــرة ، و نفـــر لكـــم ذنـــ

ْحــــُتكم ً أّمــــة زلّمــــد هــــاا الف ــــ  لــــيعلم أهــــ  الكتــــاب الّــــا ا َم َ 
ٌت والّ سـارى أّّنـم  يف أّّنم أب ا     عاق وأ ّباؤل وليدرك اليه  ز م
ال  قــدرويف  لــ   ــاٍ  مــا ف ــ     عــاق م عــاً ، وأيّف الف ــ  بيــد 
ٌال ،  ؤ يه ما  شا  ما  بـاتل ى و   عـاق     عاق َوْ َدل تويف س

 لف   العظيم واخل  العميم ى ذو ا
ٌع   صـّل     ليـه   ا ابا  مر راا     هما  ا رس

يف َمــْا َلــل   أجــ –وســّلم ّــاع : إّيــا أجلكــم  ِِ مــا بــّ  -األمــم ِم
ٌت  صــــلة العســــر إق منــــرب الّشــــمس ى وإّيــــا َمــــثَلكم وَمثــــ  اليهــــ

  والّ ســارى ىلرجــٍ  اســتعم   ّمــااًل فقــاع : مــا  عمــ  يل إق نســ
ٌت إق نسـ  الّ هـار  لـ   الّ هـار  لـ  ّـ اٍط ّـ اط ق فعملـت اليهـ
ّــ اٍط ّــ اطى  ّ ّــاع : مــا  عمــ  يل مــا نســ  الّ هــار إق صــلة 
العسر  ل  ّ اٍط ّـ اطق فعملـت الّ سـارى مـا نسـ  الّ هـار إق 
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صلة العسر  ل  ّ اٍط ّ اط ى  ّ ّاع : ما  عمـ  يل مـا صـلة 
مس  لـ  ّ اطـّ ّ اطـّق أال فـأنتم الّـا ا العسر إق منرب الّشـ

يف ما صلة العسر إق منرب الّشمس  ل  ّ اطّ ّ اطـّ   عمل
ٌا : ضلــا  ٌت والّ سـارى فقــال ى أال لكـم األجــر مـّر ّ ى فن ــبت اليهــ
أىلثر  مًل وأّّ   طاً  ى ّاع   : ه   لمتكم مـا  ّقكـم  ـي ًاق 

ٌا : ال ى ّاع : ف نّه ف ل  أ طي  (1)ه ما   تّال
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــ
م  ٜ٘ٗ/ ٙفتح الباري  (ٔ)  ى ٜٖ٘ٗ د ل ّر
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ٌرة الكردية : -ٕ  صدر الّف
ٌمة :  –أ  ٌّة وادلفه  أ ا    احلُْفىن ادل ط

ٌرة احلد ــد ادلدنّيــة الكرديــة بــّ  شلّــا  كــات خيــتّص بــه صــدر ســ
ٌر القــرآيف الكــر  ، مبــا   ذلــ  بقيّــة ادلفــبِّحات ، وهــ ا ســا ر ســ

احلشــر ، و الّســّ  ، واجلمعــة ، والّتنــابا ، أنّــه  شــتم    الّفــّت 
اآلًت الكرديات اّليت  تأّل  م ها الّسدر  ل  أىلرب  دٍت ما أ ا  

ٌمة ى ٌّة وادلفه     عاق احلُْفىن ادل ط
ٌرة احلشــر ى ّــاع  ــزّ   هــال هــا اآل ــة الكرديــة األوق مــا ســ

  مــــــا ّا ــــــ  :                           

     ـــا ا ـــ  احلـــد ل  ـــا إلـــراج    عـــاق اّل وتيت بعـــد ذل
ٌت ب  الّ    مـا تًرهـم وإجل هـم ادلـّرة األوق سـ ة  ىلفروا ما  ه

  (1)أربو ما اذليرة
ٌرة   ٌرة الّسـّ   شـبه متامـاً آ ـة سـ واآل ة الكردية األوق ما س
  ــــّز مــــا ّا ــــ  :  ر ى ّــــاعاحلشــــ                 

             ـــــــ  نـــــــدا     عـــــــاق وتيت بعـــــــد ذل
ٌ ـ   للمؤم ّ ولطـاهبم   ثـلث آًٍت ىلرديـات حيـّثهم فيهـا  لـ  حت

 ــــــــــــــــ
ٌرة ب  الّ  ـ  (ٔ) ٌرة احلشر اسٌم آلر هٌ س ـم  ٜٕٙ/ ٛ انظـر فـتح البـاري لف  ـد ل ّر

ٌ ّة  ٖٛٛٗ  ى ٜٜٔ/ ٖوالّف ة الّ ب
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ٌع   رلاع  ّّ ذلـم  بّـه الق القتاع   سبي     عاق إق  مـ  ، و بـ
ــــايٌف  يف   ســــبيله صــــّفاً م تظمــــاً ىلــــأّّنم ب ي ــــا ا  قــــا ل  ــــّز وجــــّ  لّل

 مرصٌص ى
ٌرة اجلمعـة ى ّــاع  ــّز  وهـال هــا اآل ـة الكرديــة األوق مـا ســ

 مــــــــــــــــا ّا ــــــــــــــــ  :                          

           ــــــ ــــــلث  احلــــــد ل وتيت بعــــــد ذل   ث
ـــّ  آًت ىلرديـــاٍت  ـــا ف ـــ     عـــاق العظـــيم  لـــ  العـــرب األّمّي

اًٌل م هم  تلـٌ  لـيهم آً اّلا ا بعل   ت    عـاق  عاق فيهم رس
، و طّهرهم ، و عّلمهم الكتاب العز ز والّفّ ة ادلطّهرة ، و ا ف   
ٌم الّد ا ى     عاق  ل  الّل قّ هبم والّتابعّ ذلم إب فايٍف إق  

ٌرة الّتنـابا ى ّـاع  ـّز  وهال هـا اآل ـة الكرديـة األوق مـا سـ
دللــ   فــّبح ّ مــا   الّفــماوات ومــا   األرض لــه امــا ّا ــ  : 

وتيت بعد ذل  لطاب احلّق  وله احلمد وهٌ  ل  ىلّ   اٍ  ّد ر
ٌمــاً  ّّ فيهــا َلْلَقــه  جــّ  و ــل للّ ــاس  م   ثــلث آًٍت ىلرديــات  بــ

ــه للّفــماوات  يف ، وَلْلَق ٌ َرل ذلــم و لَمــه مبــا  فــّرويف ومــا  عل ــ و ســ
 واألرض وِ ْلَمه اجي  مبا فيها ى

ٌرة ل تحٌّع إق اآلًت الكرديات الفّ ف ّت اأُلَوع ما س
 : احلد د ى ّاع  ّز ما ّا                
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                 ى 
ٌّــة   اآلًت الكرديــات هــا  وأ ــا     عــاق احلفــىن ادل ط

  ، والعز ز ، واحلكيم ، والقـد ر ، واألّوع ، واآللـر لفظ اجلللة 
 ، والظّاهر ، والباطا ، والعليم ، والبس  ى

ــــــا اآلًت  ــــــة اــــــم اً م ٌم ــــــىن ادلفه ــــــاق احلُْف وأ ــــــا     ع
فَهــــَم مــــا  فــــبيح مــــا  الّفــــماوات الكرديــــات ىُلْثــــر ى و ســــّح أيف  ُ 

أي   ز هــاً ّ  عــاق  ــا   ســبحايف  واألرض    عــاق بقــٌع : 
ٌ ٌة ما األ ا  م هـا  يف ،  سّح أيف  ـُْفَهم رلم ىلّ  ما أحلقه به الظّادل
ــَم مــا  ٌا ــد ، واأل ــد ، والفــرت ، والّســمد ى ىلمــا  ســّح أيف  ـُْفَه ال

ــة الكرديــة الثّ  ٌ ــة مــا ااآل  أل ــا  م هــا ادللــ  ، وادلالــ  ، انيــة رلم
واجـــــن ، وادلميـــــت ، وادلبـــــدئ ، وادلعيـــــد ، واخلـــــالق ، والبـــــارئ ، 

ـــ ٌّر ، واحلـــّا ، والقّي ٌم ، والقـــاتر وادلقتـــدر ى وهـــال األ ـــا  وادلســـ
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ٌ ـٍة  احلُْفىن  ُفَهم ىلـال  مـا اآل ـة الكرديـة الّرابعـة ، إاـافًة إق رلم
ــىَن وم هــا الرّ  ّيــآ واحلفــيآ ى و ســّح أيف ألــرى مــا األ ــا  احلُْف

      :القــٌع   اآل ــة الكرديــة اخلامفــة  ُفَهــَم مــا
ـــة  ٌع   اآل  ٌارث ى ىلمـــا  ســـّح أيف  فهـــم مـــا القـــ ـــ ـــاّا وال ا ـــا الب

 : الكردية الّفاتسة           اسم اخلبـ ى و
  عاق أ لم ى
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 العق  للي  ادلعا  وإ باع ال ّفس لمي  ادلبا  :  إراا  -ب
اّلاي  را  ىلّ   ق  بفسٌص  القرآيف الكر  هٌ الّ صّ 

 كمه وجلي  معانيه ، و شبو ىلّ  نفٍس بلا ا نظمه ومجي  مبانيهى 
ٌازيف العييآ بّ ادلعىن وادلبىن   صدر  ّّ الّت ٌّت أيف نتب وضلا ن

ٌرة الكردية ، أي   اآلًت ال ع ى سّبح ّ وَ كرديات الّفّت األُ الّف
ٌع :  ىلّ  ما  الّفماوات واألرض ،   سبحايف     عاق بق

يف ىلّ  ما   الّفماوات  ونّزهه  ّز وجّ   ا ىلّ  ما أحلقه به الظّادل
ٌع : "ما" لن  العاّ   نليٌآ  واألرض ى و  استعماع اسم ادلٌص

إدياٌ  إق  قس  ىلثٍ  لن  العاّ  ى ورمّبا ىلايف   استعماع : "ما" 
ما الّ اس   ج آ    عاق ، ذل  الّتقس  اّلاي ّرر ه اآل ة 

ٌرة احلّ  ى ّاع  ّز ما ّا   :   الكردية الثّام ة  شرة ما س  

                        

                        

                             

      وإيّف الت ز ه ذا ه إدياٌ  إق  قس  هاا الكث  ما الّ اس
ٌا به  ّز وجّ  ما ال  ليق للله   ج آ     عاق اّلا ا ألسق

 و ظمته ى
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ٌع : يف القـ  وهكاا  ك                  
ٌ دانّيــة    عــاق ،  استشــعاراً مــا ادلفــّبحّ وإ قــاانً مــا ادل ــّزهّ ب

ٌع : يف القــــ  و كــــ         مــــا شــــتم   لــــ  اث ــــّادل 
أ ـا     عــاق احلفـىن مبّي ــاً  ـّزة    عــاق   ملكـه ، و كمتــه   
يف  ص عه ، و قد رل ، و دب ل ، و  ىلّ   ـاٍ  سـبحانهى وبـال   كـ

ــدة ّ  عــاق ادل كــرة صــدر اآل ــة الكرديــة متعلّ   ٌّ ٌّــات ادل قــاً  دلخل
يف  يــز اآل ــة متعّلقــاً بعــّزة    عــ اق  لــ  ادلشــرىلّ  ــرىلهم ى و كــ

 و كمته ى 
صـــــ عه لـــــه ملـــــ   ملكـــــه احلكـــــيم   و   عـــــاق العز ـــــز  

الّفماوات واألرض والّفيطرة  ليهما ، فهٌ حيـن مـا  ر ـد إ يـا ل 
مــا للقــه ، ودييــت مــا  ر ــد إما تــه ى واإل يــا  واإلما ــة إديـــاٌ  إق 
ّدر ه  ّز وجّ  ادلطلقـة  لـ  ىلـّ   ـاٍ  أراتل ى إيّف    عـاق العز ـز 

  الّــاي  تســّر  فيمــا ديلــ  ســبحانه ى ّــاع  عــاق ِلــم هــٌ ادلَ احلكــي
:                              

       يف ملــــ  الّفــــماوات واألرض ادلتقــــّدم و ســــّح أيف  كــــ
  اآل ـــة الكرديـــة متعّلقـــاً بســـفة العـــّزة ادلتقّدمـــة   الـــاىلر   الـــاىلر 

يف اإل يـــا  واإلما ــــاآل ـــة الكرديـــة الّفـــ  ة ومهـــاابقة ى و ســـّح أيف  كـــ
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رمـــزايف للقـــدرة ادلطلقـــة متعّلقـــّ بســـفة احلكمـــة ادلتـــأّلرة   اآل ـــة 
 الكردية الّفابقة ى

هـــٌ و   عــاق العز ـــز احلكـــيم ادللـــ  اجــن ادلميـــت القـــاتر 
بعدل بشأيف  قيقة الّزمـايف ،  ّبله وال  ا َ  ا ـاألّوع واآللر فل  

ٌّـــه وال  ـــ   تونـــه بشـــأيف  قيقـــة  والظّـــاهر والبـــاطا فـــل  ـــ   ف
اٍ   لمـاً ـوزليٌ  بكّ    ، ادلكايف ى وهٌ  ّز وجّ  بكّ   اٍ   ليم

 ى ّـــــــاع  عـــــــاق                       

    
ـــماوات واألرض ، والقـــدرة  ـــه ملـــ  الّف ـــاق الّـــاي ل و   ع
ــاي للقهمــا   ســّتة   ليهمــا ، والعلــم بكــّ   ــاٍ  فيهمــا ، هــٌ اّل

ٍم،    عاق أ لم حبقيقتها  ًّ ٌاً   ليـق أ ،  ّ استٌى  لـ  العـرش اسـت
لمه  ـّز وجـّ  ٌمّية ى وما مظاهر  يّ للله و ظمته تلي  احلياة والق

ٌات ،  بكـّ   ــاٍ  أنّــه  علــم مـا  ــدل     طــا األرض ىلادلــا  واألمــ
ومــا خيــرج م هــا و ظهــر ىلالّ بــات وادلعــاتيف ، ومــا   ــزع مــا الّفــما   
ىلالّرمحة والعااب ، وما َ ْسـَعد فيهـا ىلادلل كـة واأل مـاع ى وبشـأيف 

مـو مـا ما  دل    األرض وهٌ ادلتقّدم   الاىلر ،  ّتفق   االّاال 
  ــزع مــا الّفــما  ادلتقــّدم   الــاىلر ىلــال  ى وبشــأيف مــا خيــرج مــا 
األرض وهــٌ ادلتــأّلر   الــاىلر ،  ّتفــق   االاــال مــو مــا  ســعد   
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الّفما  ادلتأّلر   الاىلر ىلال  ى وال  دوت لراا العق  واطم  ايف 
الّ فس لكّ  ذل  االنفيام   ادلعا  ما  يل الظّاهُر والبـاطا ، 

 ى ّفا    االاال واال
وبشأن ا ضلا البشر   رلاع  لم    عاق بكّ   ا  ،   
 عاق هٌ مع ا ،  ليٌم ب ا لبٌ  مبا   صدوران وأ ماّ ا ى وهٌ جّ  
و ل بسٌ  مبا نعم  ، فل خيف   ليه  ّز وجّ   اٌ  ما أ مال ا ،  

ٌال ا ، ونّيا  ا ، ووساوس ٌس اى  ىلما ال خيف   ليه  اٌ  ما أّ نف
ٌاطا  ٌال ا ، اخلب  بب ٌاهر أ مال ا وأّ إنّه جّ  و ل البس  بظ

ٌال ا ، فهٌ  ّز وجّ :  ٌران وأ   أم      : ّاع  عاق 
                     

                           

                                 

                       

                
و تأىّلد   اآل ة الكردية اخلامفـة ُمْلـ     عـاق للّفـماوات 
ـــق أمجعـــّ  ٌر اخلل  ٌم القيامـــة ى إيّف أمـــ ـــ واألرض ، مـــو االهتمـــام بي

ٌم القيامـة ى و  ٌم العظـيم جيـازى     رجو إق    عاق  ـ ذلـ  اليـ
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  ّراً فشـّر ى ّـاع  عـاق :ـ، وإيف   ق ىللِّ بعمله ، إيف ل اً فخ  عا
                         

ٌر  ٌع أمــــــ وإيّف ُملــــــ     عــــــاق للّفــــــماوات واألرض ورجــــــ
رة ادلطلقــة لــه جــّ  و ــل ى اخلل ــق إليــه  ــّز وجــّ  مــا مظــاهر القــد

الّليـ   ىلـال    إتلـاع    عـاق آ ـةوهال القـدرة ادلطلقـة  تيلّـ   
ٌع الّ هار صيفاً بقـدر مـا نقـص  ة   آ ة  الّ هار الظّاهرة فيط ادلمحٌّ
ٌع الّلي   تاً  بقـدر مـا  ما الّلي  ، و  إتلاع الّ هار   الّلي  فيط

ات  ت فاوى الّلي  والّ هـار إبراتة نقص ما الّ هار ى و  بعس األّو
    عاق ى

وىلمـــا أىّلـــدت اآل ـــة الكرديـــة الّفاتســـة واأللـــ ة   الّســـدر 
ّدرة    عاق ادلطلقة أىّلدت  لمه اجـي  ى فـاّ  عـاق هـٌ العلـيم 
ــاات الّســدور ، وتفــا ا القلــٌب ، ووســاوس الّ فــٌس ى وىلــال   ب

ّّ   هـال اآل ـة الكرديـة الّفاـ سّح أيف ن الـّاات العليّـة  تسـة ا ـاتب
:       و       الّليــــ  ، وهــــٌ   ــــدل  يّف    عــــاقإ

األّوع ،    طــا الّ هــار ، و ــدل  الّ هــار ، وهــٌ الطــارئ و األصــ  
 :والعارض ،    طا الّلي  ى ّاع  عاق             
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ٌر  ــــــد ل اآلًت  وال خيفــــــ  أيّف الّفــــــماوات واألرض زلــــــ
الّفـــّت الكرديـــات ، فقـــد جـــا  ذىلـــر ىلـــ ٍّ مـــا الّفـــماوات واألرض 
ئس مّرات   اآلًت الكرديـات الّفـّت ى إيّف الّفـماوات واألرض 

يفُ مـوما فيه رديـات ىللُّـه ى لقـد حتـّدثت اآلًت الك  ا ومـا فيهمـا الكـ
 ــا احلــّق جــّ  و ــل اّلــاي لــه األ ــا  احلُْفــىن والّســفات العلــ  ، 

ٌر   ىلّلهـا واّلاي بيدل ىلـّ   ـا  ، والّـاي  ـُْرجـو إليـه جـّ  و ـل األمـ
   األوق واآللرة ى

لليـ  مع ـال، وهكاا  ق و القـرآيف الكـر  ىلـّ   قـٍ   سـيٍ  
وا يـــٍة وبشــبو ىلـــّ  نفـــٍس مطم  ّـــٍة لميــ  مب ـــال ، و راـــ  ىلـــّ  أذيٍف 

ٌا ه ى و   عاق أ لم   بلا ا نظمه و اوبة أص
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 رو ة الاىِّْلر واحلا  : -ٖ
ّاع  ّز  الّدراسة ها اآل ة الكردية العشرويف ىاآل ة الكردية رلاع 

 :  ما ّا                       

                        

                    

                            
ٌ  اآل ــة نإبذيف    عــاق ســٌ    ظــر إق اآل ــة الكرديــة   اــ

ٌرة الّ ح  ى ّاع  ّز ما ّا   :   الكردية الّفابعة والّتفعّ ما س
                               

                    اآل ـــــة  ٌ و  اـــــ
ٌرة القسـص ى إّّنـا اآل ـة الكر ـ مة ـالكردية الّفـابعة والّفـبعّ مـا سـ

ٌم  اّلــيت  قــّص فيهــا احلــّق جــّ  و ــل بعــس مــا جــرى  لــ  ألفــ ة ّــ
   تها  ــا بنيــه ى ّــاع  ــّز مــا ّا ــ :ـّــارويف البــابا ىلــا   ــ

                      

                             

       ى 
ٌ  مثــ   ٌرة احلد ــد   اــ إيّف الّ ظــرة إق اآل ــة الكرديــة مــا ســ

يف ها ّ اآل الّسـاحلات و ر ـدويف  تّ الكرديتّ  عىن أيف الّـا ا  عملـ
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ــاة الطّيبــة   األوق  ــيهم    عــاق احلي هبــا وجــه    عــاق ســٌ  حيي
ٌا نسيبهم ما الـّدنيا  واآللرة ، وأيّف ما  ّق هؤال  ادلؤم ّ أاّل   ف
ٌ  ما بّي ه الّشـارع احلكـيم ى وب ـاً   لـ  مـا  و ّظهم ما متعها   ا

يف ادلـــرات  بيـــّ احليـــاة الـــّدنيا  لـــ   قيقتهـــا ، ألصـــحاهبا ســـبق   كـــ
 اّلا ا جعلٌها م ته  مّههم ومبلغ  لمهم ى

ٌما  ٌّت أيف نــ وبشـأيف رو ـة الـاىلر واحلـا    اآل ـة الكرديـة نـ
 إق  ل  الّرو ة   هي ة نقاط : 

 
ّّ أنّ ا بسدت  شبيه متثيلا ، وأيّف ادلشّبه هٌ احلياة  -أ ما الب

ٌّع  طامــاً ، وأيّف وجــه الــّدنيا ، و  أيّف ادلشــّبه بــه هــٌ الّ بــات الّــاي حتــ
 الّشبه م تزٌع ما متعّدت ى

 اع ادلشّبه   اآل ة الكردية م تزٌع ما احلياة الّدنيا  -ب
وذل  بعد  ، وادلشّبه به م تزٌع ما الّ بااتت  اع اإلت ر ، اإلّباع

ة، رَ  ْ وال َّ  ةُ اخُلْ رَ ذىلر الّفبآ   إ ياب الّزرّاع  ل ّبات ، وهٌ 
ٌع :   وذل    الق             إيّف مثّة

ِّب  أصحاهبا الكّفار   ادلقام األّوع  إ ياً   حلياة الّدنيا ما 
نعم    عاق  ليهم  لّشرك وال  شكرويف  و فرتويف اّلا ا  كفرويف

َِّب  أصحابه  الّزّراع ، الكّفار ، مبعىن ، وإ ياً   لّ بات ما 
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ى وّد جا  ذىلر م  فرتويف الباور   د  رث األرض ألّنّ 
اإل ياب   ب  مٌاو االستحفايف   مث  ٌّع احلّق 

 :  (1)جّ  و ل   سٌرة ادلا دة              

                              

     
 
فات للحيــاة الـــّدنيا ـمس صــــمة لـــذىلــرت اآل ــة الكر ـــ -ب

فاٌت مر ّبـٌة وفـق ـها ى وها صــد التحا ر م ها وما إبرا ا ـبقس
يها ، ما القـدرة  لـ  ـاألىلرب ،  لقياس إق اّليت  ل فةـّظ السّ ـ 

عــــآ ،  ليهــــا الّلهــــٌ ، ت اللّ   ى وأوق الّســــفاـالّتحــــا ر والّت فــــ
ـــــدرّج    ر يـــــآ فالّز  ـــــة ، د الّت فالّتفـــــالر ، فالّتكـــــاثر ى و تأىّلـــــ

الّســفات وفــق احلــّظ األىلــرب مــا القــدرة  لــ  الّتحــا ر والّت فــ  
َِبْت َوْفق  ر يآ   ي ما ناهآ مو القا لّ  يّف الّسفات ىلأّّنا رُّ 

العيــاع ى اإلنفــايف ى إيّف الّلعــآ مــا صــفات األطفــاع  مرا ــ   مــر
 وإيّف الّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ــــــــــــــــ
 ى ٓٓٔاآل ة  (ٔ)
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صــفات الّشــباب وهــم   َ ــْرِلِه و  مقتبــ  العمــر ى وإيّف االهتمــام 
أل ـّد    ـدوت سـّا الّثلثـّ  لّز  ة مـا صـفات اإلنفـايف إذا بلـغ ا

ا ــة األ ــّد وبلــغ ل ى وإيّف الّتفــالر بــّ ال ّــاس إذا بلــغ اإلنفــايف ّنّمـثَ 
ٌاع واألوالت إذا عّ مثَ سّا األرب ًل ى وإيّف الّتكاثر بّ الّ اس   األم

ٌع ادلث  ٌلة ى  ق ٌلة والّشيخ : ما سّرل  (1)بلغ اإلنفايف مر لة الكه
ٌل سا  ه نففه ى   ب 

ٌر  ٌز ـو الّسـفات  لـ  مرا ـ  العمـر مـا األمـ وال خيف  أيّف  
ال  االجتهات ّة الّـيت ّـد شتلـ  بشـأّنا آرا  العلمـا  ى وال خيفـ  ىلـ

ٌا  لـ   ٌا  ا اآللـرة وأّبلـ أيّف احلد ل ه ا  ا أول   اّلا ا أ را
احلياة الـّدنيا وجعلٌهـا م تهـ  مّههـم ومبلـغ  لمهـم ى وال خيفـ  ورا  
ٌم بــه ادلفــلم وهــٌ  ر ــد بــه  ذلــ    ادلقابــ  أيّف ىلــّ   مــٍ  صــاٍ   قــ
ــــ  لقمــــة ــــه األ لــــ  هــــٌ  بــــاتٌة   اإلســــلم ، مبــــا   ذل  وجــــه رّب

إيّف  لـ  اإلنفـايف العاّـ   (2)  عها الـّزوج   فـم زوجتـه الطّعام اّليت
ـــد ّـــاع  ـــّز مـــا ّا ـــ   :  (3)أيف تلـــا مـــا تنيـــال آللر ـــه ى ّو   

              وإيّف ادلـــــــــؤما  ي مـــــــــا  ـــــــــدرك
ـــا ا جعلٌهـــا م تهـــ  مهّ   هـــم و علـــم قيقـــة الـــّدنيا   ـــد أصـــحاهبا اّل

  
 ــــــــــــــــ
م ٖٓٓ/ٕرلمو األمثاع  (ٔ)  ى ّٛٔٓٗر

م  ٖٖٙ/٘فتح البارى  -مثلُ –انظر  (ٕ)  ى ٕٕٗٚ د ل ّر

ت  (ٖ) ٌرة الّااًر  ىٙ٘س
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صفاهتا ادلربٌب   ها ىلما بّي ت اآل ة الكردية  زتات استمفاىلاً 
ٌر اآل ة الكردية   لطر ق ادلقاب  الّسحيح اّلاي  ر د إليه  ل  الف

 ّز ما ّا   : الّتالية احلات ة والعشرويف ى ّاع        

                 

                        

    ى  
 

ٌع : بدا ة  -ت  احلد ل  ا ادلشّبه به   الق      

        ٌما إق أيّف صدر اآل ة الكردية ىلأيّف أصله:  
ٌا أّيا َمَث  احلياة الّدنيا ، أي صفة احلياة الّدنيا و بهها ،   ا لم

د أبىن  ا رل   لفظة َمَث  ىلمث  بيٍل أ يآ الكّفاَر نبا ُ  ه ى ّو
احلد ل  الّسدر ذىلر الّسفات ادلتعّدتة للحياة الّدنيا ى وبدا ة  

د   ا ادلشبه به ه ا ليس فيه  ا ادلشّبه به إاّل لفظة نبات ى ّو
فهم ا ُلْ رة الّ بات وَنْ ر ه ما إ ياب الّزرّاع بال  الّ بات ى 
وإ ياب أصحاب الّزرع  لّ بات ما ج س إ ياب أصحاب 

 لّاابلة ى إيّف  ل  ىل ٍّ ما الفر قّاحلياة الّدنيا بزهرهتا ا
أيف  تياوز مر لة اإل ياب  دل ظر اخلارجّا إق ادلخرب ل  الّثمار 
ّ   اآل ة الكردية الّتالية األمر  ستبا   ّّ ى بشأيف احلياة الّدنيا  ب
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ٌع اجلّ ات ى وبشأيف الّ بات  سّح أيف نفتأنس  آل ة  اخل ات لدل
ٌس الكردية الّفابعة واألربعّ  ٌرة   ّّ  ما س  ليه الّفلم اّليت ب

ٌس   ليه الّفلم لفاّا ادلل  اّلاي طلآ م ه  عب  رًؤ  فيها  
ٌاٍت لدٍّ واجتهاٍت أيف  ٌا سبو س  ادلل   يّف  ليهم بعد أيف  زر 
ٌنه  ٌا ما حيسدونه   س بله إاّل القلي  ما احلّآ اّلاي تىلل  رتىل

ٌر ى ّاع  ّز   :  (1)ما ّا   ل  الف          

                  
ّبــ   ٌ يفــاً  فــ اً بعمــ  الّســاحلات  ٌ ّــ    إيف احليــاة الــّدنيا   بنــا أيف  

ٌع زهرهتا  ذب
ٌّــت ادل اســآ إق جــ  مثرهتــا  وإيّف الّ بتــة   بنــا ادلبــاترة   ال

ٌ يفها ّب  ذهاب ُلْ رهتا وَنْ َرهِتا ى و    فا  
يف الّتحا ر ما اإل يـاب لمـاع  ـك  الّ بـات،  وهكاا  ك
والنفلـة  ـا جـ  الّثمــار ، لاّصـًة وأيّف الّ بـات إّيــا يـا بفعـ  النيــل 
ٌع انتظــار الــّزرّاع لــه ى إيّف العبــل ىلــّ  العبــل    الّــاي جــا  بعــد طــ

 يـــاب بظـــاهر احليـــاة الـــّدنيا اىلتفـــا  أصـــحاب الـــّدنيا والـــّزرع  إل
 والّزرع ى

 ــــــــــــــــ
ٌرة  ٌس   (ٔ)  ى ٚٗس
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إذا ىلــايف الّتحــا ر مــا االبــرتار ُر ــرة الّ بــات وَنْ ــر ه  -هـــ
ٌع :   إدياً    الق                  يف ف نّه  ك

ٌع بعــــــد ذلــــــ  :    صــــــرحياً   القــــــ          

      ـــا اإلنفـــايف مـــا ًل إق وادلعـــىن  ّ  يـــبس الّ بـــات فـــرتال أ ّه
يف  طامـــاً وفتـــااتً وهشـــيماً  ٌع فـــادلٌت ،  ّ  كـــ السُّـــفرة تليـــ  الـــّاب

  ارول الّرًح ى
 
ٌع  ـــا الّ بـــات األل ـــر الّ ااـــر :  -و  بدا ـــة القـــ  

              وفيهــــا الّتحــــا ر إديــــاً  مــــا االبــــرتار
اســتمراٌر للّتحــا ر إديــاً  مــا احليــاة الــّدنيا  ،  هرَ ْ ــرة الّ بــات ونَ ُرْ ــ

 متــاع النــرور   صــدر اآل ــة الكرديــة :             

                               
 
ـــت اإلت ر ّـــاتٌر  -ز إيّف  ـــد ل ادلشـــّبه بـــه  ـــا الّ بـــات ّو

 لــ  اإللقــا  بظللــه  لــ  ادلشــّبه الّــاي  تحــّدث  ــا احليــاة الــّدنيا 
ت اإلّباع حبيل حتّ    ادلشّبه الّسـفات زلـّ   ، ادلربـٌب   هـا  ّو

ـــت وإيّف  ـــد ل ادلشـــّبه الّســـفات ادلربـــٌب فيهـــا ى  ـــّدنيا ّو  ـــا ال
اإلّباع ّاتٌر  ل  اإللقا  بظلله  ل  ادلشّبه به اّلاي  تحّدث  ا 
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ـت اإلت ر ، حبيــل  ـربز الّسـفات ادلقابلــة ادلربـٌب فيهــا  الّ بـات ّو
ّّ سّر إ ياب الّزرّاع  لّ بات ى  اّليت  ب

 
مـــو أيّف صـــفات احليـــاة الـــّدنيا   اآل ـــة الكرديـــة هـــا    -جــــ

ـــا ـــاع ف ّّن ربـــٌٌب   هـــا   احلقيقـــة ، وىلـــال  مصـــفاٌت   ـــاع اإلّب
 ما  ب األ رى  ، وهاا ال ّبات الّاي  بس واصفّر و ات هشيماصفات 
 
ـــاي  ر ـــد بعمـــ  الّســـاحلات وجـــه ربّـــه  -طــــ  يـــاة ادلـــؤما اّل

ٌااـٌو و  امٌا بـدع طـاأل ل  جدّّ وان باٌط بـدع الّلعـآ والّلهـٌ ، و 
يت ادلــاع والب ــّ بــدع الكــرب والّتفــالر ، و ــكٌر ّ  عــاق  لــ  نعمــ

رة ادلقابر ىالّتكاثر اّلاي   ال  ّد له  ّل ًز
 
ٌت ، ادلىلـــّ  مـــا  قــــرأ اآل ـــة الكرديـــة  ــــدرك   -ي عـــىن ادلقســــ

و تأىّلــد هــاا اإلتراك  النتهــا  إق الّتــا ي    اآل ــة الكرديــة ، ّــاع 
  عــاق :                   ٌبة   و ك مــا الّســع

ٌر  ،  ل  ضلٌ اجاولـة  اصطيات هاا اإلتراك  لقلم و دو  ه  ل  ال
اّليت ّم ا هبا ى ما أروع صدر الّتشبيه التمثيلا    د ثه  ا احليـاة 

ت اإلّباع ، وَّ  هاا احلد ل إق الّاها  حلياة الـّدنيا   َ اْ الّدنيا ّو
ت اإلت ر ، أليّف احلد ل  ا احلياة الّدنيا  ما جهة الّتحا ر ما ّو
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ّّ أيّف الكـ د  بـ َز لم اجـاو  ىلثـ  ى ومـا أروع َ ُيـاالبرتار هبا ى ّو
َـْاَ  هـاا الّتشبيه الّتمثيلّا    د ثه  ا الّ بات  ـت اإلت ر ، ّو ّو

د سا د  ت اإلّباع ى ّو ٌع : حلد ل إق الّاها  لّ بات ّو هاا الق
                  الــــــــّاها  لــــــــ  اســــــــتد ا

ت اإلّباع ى  صفات الّ بات ّو
 
ة مـا  -ك ٌّ ٌع إق النا ة ادلرجـ وشلّا  فا د الّاها  ل  الٌص

ٌتةِ احلار ما االبرتار  حلياة الّدنيا تـاً  ، و ـ الّـاي زلّـت بـه الّ عـ  ّو
ات ٌبةِ  ، ما األّو ٌبًة  والّت ٌ اً إق    عاق   ٌع بعـد ادلَ نسـ   : ثَـالقـ

                        إيّف العــااب
الّشد د   اآللرة دلا بّر ه احلياة الّدنيا ، وإيّف ادلنفرة ما    عاق 
ٌايف مـــا    دلــا ســـأع    عــاق صـــاتّاً أيف  نفــر ذنبـــه ، وإيّف الّراــ

ٌبتــه وأوبتــه إق     عــاق ى ووااــٌح أيّف  عــاق دلــا ىلــايف صــاتّاً    
ٌاً ، وأ يبتـه ز  تهـا  العااب الّشد د دلا اّشـا احليـاة الـّدنيا لعبـاً وذلـ
ٌفّـال    عـاق ى وإيّف  قـد   البارزة ، ولد تـه فت تهـا الظّـاهرة  ـّل  

مو فحٌى الّتشبيه التمثيلّا بعدم االبرتار   ـََتَمشَّ  العااب الّشد د
ٌايف  تمّشـ  مـو مـا طلـآ نيا ى وإيّف أتل حلياة الدّ    ادلنفـرة والّراـ

  عــاق مــا    عــاق أيف  نفــر لــه ابــرتارل  حليــاة الــّدنيا واتب إق  
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يف ادلتقـــّدم مـــو ادلتقـــّدم ، وادلتـــأّلر مـــو  ٌ ا ى وهكـــاا  كـــ ٌبـــًة نســـ  
يف احليـاة الـّدنيا  ادلتأّلر ى و تٌّج ىلّ  ذل   لّتا ي  اّلاي  سّرح بك

  ىليفت إال متاع النرور
 

ٌجز  ا ال ّبات اّلاي أ يآ الّزرّاع خلُِ  -ع  ه رَ  ْ احلد ل ادل
ٌعرَ  ْ ونَ   :  ه   الق             ّد ااوز

ابقة اّليت  بدأ  ألرض ادليتة ونزوع النيل ى ـالكث  ما ادلرا   الفّ 
ادلرا   الّفابقة وما أىلثر اآلًت الكرديات اّليت حتّدثت  ا  ل  

ٌّت أيف ناىّلر ببعس  ل  اآلًت الكرديات مو  وىلال  الّل قة ى ون
ٌرة الّروم ٌجز دلا حيتاج إق  فف  ى جا    س ٌع  (1)الّتفف  ادل ّ

   احلّق جّ  و ل :               

                            

                        

                       

                       

                        

    
 ــــــــــــــــ
 ى ٔ٘ -ٛٗاآلًت  (ٔ)
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ٌجد  وادلعىن ، و   عاق أ لم :    عاق هٌ اّلاي  رس  الّرًح فت
ســحا ً فيبفــطه   الّفــما  ىليــ   شــا   يمــاً وىلثافــًة ، أو جيعلــه 
ّطعاً متفّرًّة سلتلفة األ يام ، فـرتى أ ّهـا اإلنفـايف ادلطـر خيـرج مـا 

مــا  أ مــا  الّفــحاب وأث ا ــه ى فــ ذا أصــاب    عــاق بــال  ادلطــر
ٌا مــا ّبــ  أيف   ــزع  يف ى وإّّنــم ىلــان ــاتل إذا هــم  فر ــ  شــا  مــا  ب
 لـــيهم ادلطـــر ومـــا ّبـــ  نـــزوع النيـــل لقـــانطّ مكت بـــّ وامجـــّ ى 

 ىليـــ   يلـفـــانظر أ ّهـــا اإلنفـــايف إق آاثر رمحـــة    عـــاق ب ـــزوع النـــ
حن لــضرض ادليتــة هــٌ اجــن ـحيــن األرض بعــد مٌهتــا ى إيّف ذلــ  ادلــ

ٌم الق     ٌ ولـ ا  يامـة ، وهـٌ جـّ  و ـل  لـ  ىلـّ   ـاٍ  ّـد ر ىللم
أرســ     عــاق رحيــاً مؤذ ــًة للّ بــات فــرأى الّ ــاس زر هــم ّــد اصــفّر 

ٌا مـا بعـد مـٌت الـّزرع  كفـرويف ىلـّ  رَ ْ ـرٍة ونَ ومات بعـد ُلْ ـ ة لظلّـ
  نعم    عاق العظيمة  ليهم ى

ٌع ال (1)ٌرة األ را ــا    سـوج  ل : ـّ  و ـحّق جـّ    

                       

                     

            
 
 ــــــــــــــــ
 ى ٚ٘اآل ة  (ٔ)



)44) 

ـــاي  رســـ  الـــّرًح  وادلعـــىن ، و   عـــاق أ لـــم : و   عـــاق هـــٌ اّل
مبّشراٍت بـّ  ـدي رمحتـه  ـّز وجـّ  ب ـزوع ادلطـر ى  ـّل إذا محلـت 
الّرًح سحا ً ثقااًل  دلا  ساّه    عـاق لبلـٍد ميّـٍت  جلـدب فـأنزع 

 أ يـا   مثـ  هـال الّطر قـة الّـيتالّثمـراتى ا ىل ّ فألرج به م به ادلا 
ٌ      عــاق فيهــا األرض ادليتــة إبلــراج الّ بــات خيــرج    عــاق  ادلــ

ٌم القيامة ، لعلّ ا نتّعظ ونعم  ٌرهم أ يا    ّب ٌم البعل و بعثهم ما    ىلي
ٌرة احل ّ  ٌع احلّق جّ  و ل :  (1)وجا    س ّ   

                       

       وادلعىن ، و   عاق أ لم : و رى أ ّها 
اإلنفايف األرض هامدًة وساىل ة ى ف ذا أنزل ا  ليها ادلا  اهتّزت 

بات ، وحترىلت  لّ بات اّلاي  شّق األرض  ّقا ، وار فعت  ل ّ 
ٌٍع ديض الّ فس هبيًة والعّ لّاًة والقلآ سروراى  وأنبتت ما ىلّ  ن

ٌرة الّزمر ٌع احلّق جّ  و ل : (2)وجا    س ّ       

                       

                       

         
 
 ــــــــــــــــ
 ى ٘اآل ة  (ٔ)

 ى ٕٔاآل ة  (ٕ)



)45) 

أ ّهــا اإلنفــايف أيّف    عــاق أنــزع  عــىن ، و   عــاق أ لــم : أمل  ــروادل
انً ، وفّيرل الّفما  ماً   ا ً فرااتً فأجراما  ل   أ ما  األرض  ي

م هــا   ــابيو اــي  بــال  ادلــا  العــاب الفــرات ى  ّ خيــرج    عــاق 
ٌا ـه ، ّ   يـبس فـرتال مسـفّرًا بعـد  ٌانـه وأن بال  ادلا  زر اً سلتلفـاً أل

ْ ـــرة ،  ّ جيعلـــه هشـــيماً  ـــارول الـــّرًح ى إيّف   ذلـــ  اخُلْ ـــرة وال َّ 
ٌع الّرا  جحة ىلعربًة ألوق العق

ٌر ٌرة الّ  ٌع احلّق جّ  و ل:  (1)وجا    س ّ      

                        

                           

                        وادلعىن ،
أ ّها اإلنفايف أيّف    عاق  فٌ  سحا ً  و   عاق أ لم : أمل  ر

رتى ادلطر ّ  جيعله مرتاىلماً بع ه  ل  بعس ف هبرفٍق ّ  جيمو متفّرّ
و  ّزع    عاق ما الّفما  ما جباع وأ ماّه ى خيرج ما وسطه 

الّفحآ فيها ما برت، فيسيآ بال  الربت ما  شا  فيهل  به 
ٌ  الّشد د  زر ه وماله ، و سرفه  ّما  شا  ما للقه ى  كات الّ 

 للرب   اهآ  بسار اّلا ا  بسرونه ى 
 

 ــــــــــــــــ
 ى ٖٗاآل ة  (ٔ)



)46) 

ٌنس ٌرة   ٌع احلقّ  (1)وجا    س  جّ  و ل :  ّ    

                        

                       

                       

                   

    وادلعىن و   عاق أ لم : إّيا مث  احلياة الّدنيا
ه    عاق ما الّفما  وصفتها   سر ة ف ا ها ىلمث  ماٍ  أنزل

 فالتل  بفببه نبات األرض و دال  بع ه   بعٍس و شاب  ى
 ّل إذا ألات  وهاا الّ بات شلّا تىل  الّ اس م ه واألنعام ى

األرض زلرفهـــا ادلســـط و بفعـــ  اإلنفـــايف ، و ز ّ ـــت األرض ذاهتـــا 
فظهرت   أهب   ّلٍة وأمج  م ظر ، و ّا أهلها أّّنم ّاترويف  ليها 

ٌع ب ـاّنم ، أاتهـا أمـران  ذلـلك لـيًل أو ّنـاراً فيعل اهـا ىلأّيـا و  أّّنا طـ
ُ ِســدت  دِلْ يــ   ســداً ، وجعل ــا  لــ  الــّزروع اخل ــرة الّ  ــرة  
ىلأّّنا مل  كا ّا مًة  ألمس أصًل ى   مث  هال الّطر قة  فّس    

ٌٍم  تفّكرويف و تدبّرويف ى   عاق اآلًت لق
 

 
 ــــــــــــــــ
 ى ٕٗاآل ة  (ٔ)



)47) 

ٌرة الكه  ٌع    عاق :  (1)وجا    س ّ     

                        

                        

  
ــــيت  وال خيفــــ  أيّف مــــا صــــميم أهــــدا  اآلًت الكرديــــات اّل
 تحــّدث  ــا احليــاة الــّدنيا و شــّبهها  لّ بــات اّلــاي أصــبح هشــيماّ 

 و طاماً احللَّ  ل  اإلديايف  لبعل والعم  دلا بعد ادلٌت ى
ّّ رو ـة ىلـ ٍّ مـا الـاىلر واحلـا    اآل ـة الكرديـة  وهكاا  تب

ٌرة احلد   د ادلدنّية الكردية ى و   عاق أ لم ىالعشر ا ما س
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــ
 ى ٘ٗاآل ة  (ٔ)



)48) 

 اخلامتـــة
بف ــٍ  مــا    عــاق ونعمــة ا ــتملت الّدراســة   الّســفحات 
ٌرة احلد ـد ،  لـ  متهيـٍد  ٌايف : جاٌت   إ ياز سـ الّفابقة وها بع 

ٌرة الكردية ، و  ل  جاٍت   حتّدث  ا بعس ادلفا   ادلتعّلقة  لّف
د ا تملت الّدراسة  ا الّلمحات  ل   ٌرة الكردية ى ّو إ ياز الّف
ٌرة الكرديـــة   ــًٌّ ، وىليفيّــة ألــا ّ ـــاً  زلاولــة  بيــّ َوْ ــدة الّفــ
ٌّـــٌ  ملّيـــاً   ـــد  ٌرة الكرديـــة بـّْعِ ـــها حبَُيـــز بعـــس ، و لـــ  ال الّفـــ
يف ما سّت آًٍت ىلرديات ، وذل  ٌرة الكردية اّلاي  تك  صدر الّف
ما جانبّ اث ّ ى أ دمها ا تماع هاا الّسدر  ل   دٍت ىلبـٍ  مـا 
ٌمـة ، وآلرمهـا إراـا  العقـ   ٌّة وادلفه أ ا     عاق احلُْفىَن ادل ط
ــــد ا ــــتملت  ــــّ فس لميــــ  ادلبــــا  ى ّو لليــــ  ادلعــــا  ، وإ ــــباع ال
ــاً   ــد مظهــر مــا  ٌّــٌ  ملّي الّدراســة  ــا الّلمحــات ألــ اً  لــ  ال

ٌايف : رو ـة  مظاهر إ ياز ٌرة الكرديـة حتـت   ـ القرآيف الكـر  والّفـ
الاىلر واحلا  ى لقد ىلانت اآل ة الكرديـة العشـرويف ميـدايف الّدراسـة 

ٌبّية ى  ذلال الّرا عة األسل
ٌجهــه الكــر   و َ   عــاق أســأع أيف جيعــ  هــاا العمــ  لالســاً ل

ٌعى  ٌع وأ ظـم مـأم سبحانه ، وأيف  تقّبله ، إنّه جّ  و ل أىلرم مفـ 
ســّيدان زلّمــٍد و لــ  آلــه وصــحبه أمجعــّ ى      وســّلم  لــ صــلّ و 

 واحلمد ّ رّب العادلّ ى



)49) 

 فهرسث ادلصادر وادلراجع
  

  القرآيف الكر 
)القااــا أبــٌ زلّمــد  بــد احلــّق بــا بالــآ بــا  طّيــة  ابا  طّية 

ٌجيز    ففـ  الكتـاب العز ـز  ىاألندلف ( اجّرر الـ
هــــ ٜٖ٘ٔى ادلنـــرب حتقيـــق ا لـــس العلمـــّا بفـــاس 

 مٜٜٔٔ-هـٔٔٗٔم ٜ٘ٚٔ
ــ  بــا ىلثــ (  ففــ   ابا ىلث  ) مــات الــّد ا أبــٌ الفــدا إ ا ي

القرآيف العظيم ى ىلتـاب الّشـعآ مبسـر حتقيـق )زلّمـد 
ٌر ،  بد العز ز ب يم  إبراهيم البّ ا ، زلّمد أمحد  ا 

 بدويف اتر خ ى
ٌ ّـة ى حتقيــق مسـطف   ابا هشام  الّفــّقا ) بـدادلل ( الّفــ ة الّ ب

إبـــــراهيم اإلبيـــــاري ،  بـــــد احلفـــــيظ  ـــــليب ى  لـــــيب 
ٌ ر ب وت ى بدويف اتر خ ىٜ٘٘ٔهـ ٖ٘ٚٔ  م  س

ــايف(  أبٌ  ّيايف ٌســ  بــا  ّي ٌســ  بــا  لــا بــا   )زلّمــد بــا  
ٌ ر ب وت ى بدويف اتر خ ى  البحر اجي  ى  س

ـــا  مـــر الّزسلشـــري  الّزسلشري  ٌت ب )أبـــٌ القاســـم جـــار   زلمـــ
ٌارزما( الكّشا  مٜٛٗٔم ٖٚٙٔ  ى  ليب اخل



)51) 

ٌطا  ٌم الّفي القـرآيفى  )جلع الد ا  بدالّرمحا( اإل قايف    لـ
م ٜٗٚٔحتقيــق زلّمــد أبــٌ الف ــ  إبــراهيم القــاهرة 

 و فف  اجلللّ ى
)أبٌ جعفـر زلّمـد بـا  ر ـر( جـامو البيـايف    ففـ   الّطربي 

ال    هـٜٕٖٔالقرآيف ى الطبعة األوق ب
زلّمــــد بــــا أمحــــد األنســــاري( اجلــــامو  )أبــــٌ  بــــد  القرطيب 

أل كـــــام القـــــرآيف ى تار الّشـــــعآ القـــــاهرة ى بـــــدويف 
 اتر خ ى

ٌري( رلمــــو  ادليدا   )أبـــٌ الف ــــ  أمحـــد بــــا زلّمـــد الّ يفــــاب
ــــد احلميــــد ى  ــــاع ى حتقيــــق ّ زلــــا الــــّد ا  ب األمث

 م ىٜٜ٘ٔهـ ٜٖٚٔالقاهرة 
ٌوي  )أبــــٌ زىلــــرًّ زلــــا الــــّد ا حيــــن بــــا  ــــر ( هتــــا آ  الّ 

ٌ ر ب وت ى بدويف اتر خ ى  األ ا  والّلنات ى  س
ٌري  )احلفا با زلّمد با  فّ(  ففـ  برا ـآ القـرآيف  الّ يفاب

ٌع هبام   فف  الّطربي ى ايف ى مطب  وربا آ الفّر
ادلعيــــــــــــــــــــــــم 

ٌسي   ال
 و اللنة العربّية  لقاهرة ىرلم

 فهرسث ادلىضىعات



)51) 

 

ٌع م السفحة ادلٌا  ّر

 ٖ  ادلقّدمـــة
ٌرة احلد د متهيد :  ٗ  مفا   متعّلقة بف

ٌرة الكردية   جاٌت   إ ياز الّف
ٌرة الكردية   ًٌّ  -ٔ  َوْ َدة الّف

 ّ  عاق اخللق  -أ 
  ّ  عاق األمر -ب 

  أرس     عاق رسله  لبّي ات -ج 
ٌرة الكردية -ٕ   صدر الّف

ٌمة -أ  ّة وادلفه  ىأ ا     عاق احلُْفىن ادل طٌ
، ليـــــــ  ادلعـــــــا  إراـــــــا  العقـــــــ  ل -ب 

  ا وإ باع الّ فس لمي  ادلب

  رو ة الاىلر واحلا  -ٖ
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ٖٖ 

 ٛٗ  اخلا ـمـــة
 ٜٗ  فهرست ادلساتر وادلراجو

ٌ ات  ٔ٘ فهرست ادلٌا
 


