
 

1 

 

 قورئان بە قورئان خوێندنەوەی

 
 میراودەلی کەمال دکتۆر

 قورئان زانستیی و عەقالنیی مەنهەجی:  حەوتەم بەشی

 

إَسانَ ََوََكنََ ن
ِ

َثَََاْلإ ءَ ََأكإ   (َالکهف٤٥َ)َََجَدًْلََََشإ

 هەیە جیاوازی بیروڕای یان کارە موجادەلە زیاتر تر شتێکی هەموو لە مرۆڤ

  ( خ. د)  محەممەد بۆ خوداوەند

اََشك  ََِفََك نإَتَ لَيإكََََأنإَزلإنَاَِممَّ
ِ
أَلََِا ينَََفَاسإ ِ ونَََاَّلَّ  ( یونس٤٩) قَبإِلَََِمنَإَالإِكتَاَبََيَقإَرء 
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 کە بکە پرسیار کەسانە لەو خوارەوە ناردۆتە بۆتۆمان لەوەی هەبوو گومانت گەر
 خوێندوویانەتەوە هەبووەوەو خودایان کتێبی تۆ پێش

 ومن ، ينظر لم يشك لم فمن الحق إلى الموصلة هى الشكوك أن: "  غەزالی ئیمامی
 ". والضاللة العمى فى بقى يبصر لم ومن ، يبصر لم ينظر لم

 ، ناڕوانێ نەکات گومان کەسێک ، ڕاستیی و حەق بە گەیشتنن رێگای گومانەکان
 . دەمێنێتەوە گومڕاییدا و کوێریی لە نەبینێت کەسێک ، نابینێ نەڕوانێ کەسێک

 904 الپەرە"  العمل ميزان: "  کتێبەکەی کۆتایی لە الغزالى ئیمامی

************************ 

 : بیرکردنەوە و قورئان:  یەکەم

 و دەرس زانینی لێکۆڵینەوەو و تێفکرین لێبوردبوونەوەو بۆ کتێبێکە قورئان - 1
  .حیکمەتەکانێتی

 :  دەردەکەوێت ئایەتەدا سێ لەم وەک

 

ونََََأفََلَ أ نَََيَتََدبَّر    ﴾النساء ٢٨﴿  الإق رإ

ونََََأفََلَ أ نَََيَتََدبَّر  ََعََلَىََأمَإَالإق رإ  (د محم٨٩ ﴿ َأقإَفال هَاَق ل وب 

لَيإكََََأنإَزلإنَاهَ َِكتَابَ 
ِ
بَاَركَ َا واَم  َّر  ب لإَباِبََُأول وََوِلَيتََذكَّرَََأ ََيِتهََِِلَيدَّ َ   ( ص  ٨٤)  اْلإ

 وردنابنەوە؟ قورئان لە ئەرێ - 1

 ؟ لێدراوە قفڵیان(  عەقلەکان]  دڵەکان یان دەبنەوە ورد قورئان لە ئەرێ -  2

 هاتووە بەکار یش  – عەقڵ و میشک جیاتی لە( فوئاد ، قلب ) دڵ وشەی قورئاندا لە
. 

 خاوەن ببنەوەو ورد ئایاتەکانی لە تا ، پیرۆزە خوارەوە ناردوومانەتە کتێبێکە  - 3
 . بێت بیریان لە هۆشەکان و دڵ
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 { تفکیر ، تأمل }.  دێت لێخوردبوونەوە بیرلێکردنەوەو و سەرنجدان مانای بە:  تدبر

 بۆ؟ قورئان لێخوردبوونەوەی - 2

 خودایە، یەکبوویی و یەکتایی مەبەستی گەیاندنی قورئان مەزنی هەرە پەیامی - 1
 بۆ ڕێگایەکە رێنماییەکانی و چیرۆک پەندو و ئایات و قورئان لێخوربوونەوەی

 بە مرۆڤ ژیانی و خالق خوداوەندی یەکبوویی و بوون لە یەقین زانستی بە گەیشتن
  .بەرزەکان ئیمانییە بنەما پێی

 بەدی مەزنە عەقڵییە توانستە ئەو بەکارهێنانی بێ بە بەرزەش ئامانجە ئەم - 2
 تری بوونەوەرانی هەموو لە مەزنە عەقڵە بەم داوەو مرۆڤی بە خوداوەند کە نایەت

 . جیاکردۆتەوە

 مەزنی و یەکتایی تیگەێشتنی پەیامی کە ئەستۆ خستۆتە گەورەی پەیامێكی - 3
 هەموو و گەردوون شاراوەکانی و مەزن نهێنییە پەروەدەگارو بێرادەی بیسنوور

  . خودایە موخلوقاتەکانی بوونەوەرو

 گەڵ لە پەیمانێک وەک کردووەو قبوولی خۆی ئیختیاری بە مرۆڤ پەیامە ئەم - 9
 :بووە یڕاز پێی خوداوەند

ّنََّ
ِ
نَاَا ََمانَةََََعَرضإ َماَواِتََعََلََاْلإ ِضََالسَّ َرإ ََََوالإِجَبالَََِواْلإ ِملإََنَاََأنَإَفَأَبَيإ َفقإنَََََيإ َاََوَأشإ لَهَاَِمَنإ إَسانَ ََوََحَ ن

ِ
ََاْلإ َّهَ ۖ  ن

ِ
َََكنَََا

 { ٢٨ األحزاب } .ََج وًْلَََظل وًما

 المیسر تفسیر

 ال أن وخفن ، يحملنها أن فأبين ، والجبال واألرض السموات على األمانة عرضنا إنا
 والجهل الظلم شديد كان إنه ، ضعفه على بها والتزم اإلنسان وحملها ، بأدائها يقمن

 لنفسه

http://www.almaany.com/…/%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A5%D9
%90%D…/… 

 و ئەرز و ئاسمانەکان بە دا مان[ خودایی پەیامی ] ئەمانەتی ئێمە:  ماناکەی
 بەالم ] ، بگەیەنن جێی بە نەتوانن لەوەی ترسان بگرن، هەڵی  نەیانویست چیاکان،
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 کردو خۆی لە زۆری زوڵمـێکی کارە بەم و[ کرد قبووڵی ] گرت هەڵی ئینسان[ 
 .دا نیشان گەورەی جەهالەتێکی

  :بڕوانە ئایەتە ئەم جیاکانی تەفسیرە بۆ

http://www.alro7.net/ayaq.php?sourid=33&aya=72 

 

 بۆ پەیمانەیان ئەو تا ناردووە قەومەکانیان زمانی بە پێغەمبەرانی خودا - 5
 بدات یارمەتیان کە بۆبێنێت بەلگانەیان بیرهێنانەوەو و ئایات ئەو تازەبکاتەوە

 بۆ رێگایەک وەک چاکە کاری و زانست بەدەستهێنانی بۆ بەکاربێنن عەقڵ و تێبگەن
 .خۆیان ژیانی رێکخستنی و خوداناسیی

 : قورئان عەقڵیی مەنهەجی  - 3

  .نایەت بەدی عەقڵ بەکارهێنانی بێ بە گەردوونناسیی و خوداناسیی پەیامی

 :قورئان مەنهەجی پێی بە بۆیە

 و قووڵ بیرکردنەوەی ئەرکی کاتدا هەمان لە قورئان لێخوردبوونەوەی ئەرکی - 1
  عەقڵە بەکارهێنانی

 زانست بۆ رێگایەکە و تێگەیشتن بیرکردنەوەو بۆ هێزێکە عەقڵ - 2

 ئیمان و یەقین بۆ ڕێگایە زانست - 3

 بیت ئیماندار بەڕاستی ناتوانێت نەبێت زانا کەسێ  - 9

  گومانە بێ یەقینیی زانستی ئیمان  - 5

 ئیمان بۆ و زانست بۆ رێگایەکە دین نییە، ئیمانداریی دین  - 6

 سیاسەت و نیفاق دەشێ ، ڕووکەشییە دنیایی کارێكی دین بەرئەوەی لە بەاڵم -  7
 و درۆسازیی و دووروویی و دەسەاڵتخوازیی و بەرژەوەندییخوازیی و ساختەیی و

 فەسادو تەنانەت و کردن تەقدیس مرۆڤ و خۆپەرستی و خیانەت و جەهالەت
  .بێت گەندەڵییش
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 دینە سێ تایبەتی بە دین هێندەی مرۆڤایەتییدا مێژووی لە شتێک هیچ
 ناکۆکی هۆی نەبۆتە ئیسالم ، مەسیحیی ، [ئیسرائیلی ] یەهوودیی:  ئیبراهییمیەکە

 یەکتر بە و لیکدابڕان جێنۆسایدو کوشتارو و نیفاق فیتنەو هەراو و جەنگ و
 و نەتەوەکان و گەالن و خەڵکان و جیران و خێزان و ئینسان دوژمنکردنی

 و زانست کتێبخانەو و کتێب لەناوبردنی و وەحشییەت و نەزانیی بالوکردنەوەی
 نەک.  گەالن و مرۆڤایەتی ساڵەی هەزار دەیان مەزنی و کۆن شارستانییەتەکانی

 الیەن لە پەیامانە ئەو بەکارهێنانی لەبەر بەلکو ، خۆیان دینییەکان پەیامە لەبەر
 دابەشکردنی و داگیرکردن و دەسەالت و تەماع و تااڵن و تاوان بۆ بۆ ئینسانەوە

 ..شیعەدا تایەفەو و حیزب فیرقەو سەر بە خەلک

 لەوانە حاشا کە دەدات بێت لەسەر(  خ.د ) محەممەد بە فەرمان قورئان زوو هەر
  :دەکەن لێ ئاوا دین کە بکات

نََّ •
ِ
ينَََا ِ ق واَاَّلَّ َيًعاََوََكن واَِديََن مَإَفَرَّ َتََش ِ ءَ َِفََِمَنإ مَإَلَسإ  (٩٥٤ األنعام ﴿ ََشإ

 : المیسر تفسیری

  منهم بريء  - الرسول أيها - إنك وأحزابا، فرقا فأصبحوا دينهم فرقوا الذين إن

 تۆ پێغەمبەر ئەی ، جیاواز حیزبی فیرقەو کردیانە دابەشکردو دینەکەیان ئەوانەی
  .لەوانە بێبەری

 هتد.. .و  شەباب نوسرەو و بۆکۆحەرام و تالیبان و داعش ئێستا ئێستا ئەوەی
 فراوانی جوگرافییەکی دوورودرێژو مێژوویەکی بەردەوامییەکی تەنیا.  دەیکەن
 کە دینەوە ناوی بە شارستانێتیی و مرۆڤایەتی و مرۆڤ بە بەرامبەر مرۆڤە تاوانی

 دەستی بێت سەر لە خودای دروودی پێغەمبەر مردنی دوای لە هەر ئیسالمدا لە
 .پێکرد

  .ئیمان و ئیصالح چاکەو بۆ بێ رێگایەک دەشێ دین هەروەها - 8

 بەدی دینەوە ڕێگای لە ئیمان نییە مەرج نییەو دینەوە بە پێوەندی ئیمان بەاڵم
 ، دەبەخشێ بوونەوەرانی و مرۆڤ بە کە یە خودایی بەخشندەییەکی بەڵکو.  بێت

 دەروونییەوە هەستی یان ویژدان یان سرۆشەوە رێگای لە دەشێ مرۆڤ بە بەخشینی
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 لێکدانەوەو بیرکردنەوەو و عەقڵ دەوری سەر لە جەخت زیاتر قورئان بەاڵم بێت
 لە و لێیان بیرکردنەوە بۆ ئایاتێکن قورئان ئایاتەکانی.  دەکات زانست

 .عەقڵەوە ڕێگەی لە تێگەیشتنیان هەوڵی و پەیامەکەیان

 بۆ خودەوە لە و پیرۆزە بێگەردو و پاک تەواوو هەرە رۆحیی رەوشێکی ئیمان - 4
 و دەروون و دڵ یەقینی زانستی وەک خود بۆ خودەوە لە خودو، بۆ خوداوە لە خوداو
..  ڕووکەشەکانن یە دنیایی یە دەرەوەیی ڕوالەتە دین بەالم ، دەبێت دروست عەقڵ

  .ئیالهیی ئیمانیی رێگایەکی نەک دەسەاڵتییە دنیایی ڕێگایەکی دین

 روون دین و ئیمان نیوان جیاوازی قورئانەوە روانگەی لە وردی بە تردا بەشێکی لە
 .دەکەمەوە

 مرۆڤ تایبەتمەندییەی دوو ئەو بێ بە کە دەکات ئەوە سەر لە جەخت قورئان - 10
 جاهیلی کەسانی بۆ قورئان پەیامی ، عەقڵی تێگەیشتنی بیرکردنەوەو: 

  .دەمێنێتەوە کوێر و الل کەڕو ئاژەڵشێوەی

 دیندارییەو ئەم گەر کەس بە نادات ئیمان و دینداریی قورئان کورتی بە - 11
 مرۆڤ ئەوەی بەر لە ، نەهاتبێت بەدەست بیرەوە و عەقل رێگای لە ئیمانە

 پەیامەکەی[  ئەمانەتیی ] خودا گەڵ لە پەیمان بە هەیەو عەقڵی تایبەتمەندی
 جاهیالنەو کوێرانەو و ئاژەالنە و رووکەش خوداپەرستیی بۆ قورئان ، هەڵگرتووە

 لە فراوانە و قووڵ خوداناسییەکی و گەردوونناسیی بۆ قورئان ، نییە خەرافییانە
 و زانستیی و عەقلیی خوداناسیی دوای لە پەرستیی خودا ئەوسا عەقڵەوە ڕێگای

  .کردووە خەلقی کەونەی ئەو حیکمەتی تێگەیشتنی

 قورئاندا لە بیرکردنەوە - 9

 ئایاتی هۆی بە گەردوون و بوون لە بیرکردنەوە و قورئان ئایاتی لە بیرکردنەوە
 نهێنییەکانی خوداو پەیامی تێگەێشتنی جەوهەریی زەرورەتێکی قورئانەوە
 .ژیاندا لە دەوری و مرۆڤ خودی پێکهاتەی تا کەونەوە لە هەر:  ژیانە و گەردوون

 ، عەقڵیی لێکدانەوەی ، هزراندن بیرکردنەوە، مانای بە ئایەتانەدا لەم: تفکر
  .دێت لێفێربوون و ئەنجامگیریی و بەراوردکردن لێکۆلێنەوەو شێکردنەوەو
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 مرۆڤە هۆشیاریی تایبەتمەندییەکی عەقڵ وەک بیرکردنەوە

 نظر بحسب القوة تلك جوالن: والتفكر ، المعلوم إلى للعلم مطرقة قوة:  الفكرة فكر
: األدباء بعض قال ، الفكرة كثير:  فكير ورجل. الحيوان دون لإلنسان وذلك ، العقل
 طلبا وبحثها األمور فرك وهو المعاني، في الفكر يستعمل لكن الفرك عن مقلوب الفكر

 . http://www.almaany.com/quran/2/219  حقيقتها إلى للوصول

 کە ئایەتن ٩٢ تێدایە بیرکردنەوە کرداری وەک یان(  تفکر ) وشەی ئایەتانەی ئەو
 . دەکەین پیشکەشیان کوردییەکەیانەوە مانا و ئەسڵ بە خوارەوە لە

 :  ماناکانیان

 ئەوەی بەر لە.  هاتوون ئایەتەکاندا لەهەموو کە کردەوە روون مان تفکر /فکر مانای
 وەک تیگەیشتنیش و عەقاڵندن وشەی ] و بیرکردنەوە وشەی ئایەتەکاندا زۆربەی لە

 مانای سەرەتاوە لە گرنگە زۆر ، دێن ئایات وشەی لەگەڵ[  دەکەین باسی دوایی
  :بنووسین سەرەوە ئایەتەکانی مانای لەوەی بەر بکەینەوە روون یش  – ئایەت

 بوونەوەرو و گەردوون و سروشت لە دێت خەلق نیشانەکانی مانای بە ئایات
 بوونەوەرێکی وەک خۆشی مرۆڤ تایبەتمەندی بوونی و زەمین و گیانداران

 ئەو بۆ ئاماژە کە قورئان ڕستانەی ئەو هەروەها.  هۆشیار بیریارو عەقڵمەندو
  .دەکەن نیشانانە

 هەست بە یان دەبینرێن چاو بە کە دەرەوەیین دیاردەی روخسارو ئایەتانە ئەو
 و خەلق مەزنتری حەقیقەتێکی ئالۆزترو پرۆسەیەکی بۆ نیشانەن بەالم دەناسرێن

.  دەدۆزرێتەوە و پێدەکرێت دەرکی زانستەوە و عەقالندن ڕێگای لە تەنیا کە بوون
 . دیاردانە ئەو ناوەوەی دیوی بە گەیشتنە ئیمان

 تەواو یەکتر و نین جیواز لێک کە دێت مانایانە بەو ئایەت عەرەبی زمانی وەک
 : دەکەن

 . جیاکرابێتەوە دی ڕستەیەکی لە ئیستێک بە کە قورئانی بڕگەیەکی یان ەڕست - 1

 دیار نیشانەی - 2

http://www.almaany.com/quran/2/219


 

8 

 

 ئامۆژگاری پەندو - 3

 رێنمایی و زانست - 9

 دەربخەن هەستیەیکان نیشانە کە بەرز بینایەیەکی - 5

 زمان دەربڕینی و بەیان موعجیزەی - 6

  (٩٠١ البقرة)  بفصل غيرها عن المنفصلة العبارة أو الجملة: اآلية

 عالمته و شخصه:  الرجل وآية.  الظاهرة العالمة:  اآلية ﴾٩٩ عمران آل )

  ﴾ مريم ٨٩﴿ عبرة:  آية

 ( المؤمنون ٥٠)  دليال و علما:  آية

 ( الشعراء٩٨٢ ﴿ الحسية اآليات أظهر ألنه ، المرتفع البناء:  اآلية

  ﴾ ٦١ القصص ) المعجزات:  اآليات

 يظهر ال لشيء مالزم وهو ، ظاهر شيء لكل وحقيقته ، الظاهرة العالمة هي:  واآلية
 ، بذاته يدركه لم الذي اآلخر أدرك أنه علم منهما الظاهر مدرك أدرك فمتى ، ظهوره

 مالزمة علم فمن ، والمعقوالت المحسوسات في ظاهر وذلك ، سواء حكمهما كان إذ
 شيئا علم إذا وكذا ، الطريق وجد أنه علم العلم وجد ثم المنهج للطريق العلم

 صانع من له بد ال أنه علم مصنوعا

 

 ماناکانیان و ئایەتەکان

ِلَََ-1َ َ ََكَذَٰ َ َي َبي ِ َ َاّللَّ َإَاْلإ ََيِتََلَك  ونَََلََعلَّك   ﴾ البقرە  ٨٩٤ ﴿ تَتََفكَّر 

 .بیربکەنەوە بەشکم دەکاتەوە روون بۆ ئایاتەکانتان خوداوەند جۆرە بەم

ِلََ - 2 َ ََكَذَٰ َ َي َبي ِ َ َاّللَّ َإَاْلإ ََيِتََلَك  ونَََلََعلَّك   ( البقرە ٨١١﴿ تَتََفكَّر 

 .بیربکەنەوە بەشکم دەکاتەوە روون بۆ ئایاتەکانتان خوداوەند جۆرە بەم
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تَِويََهلَإَق لَإ - 3 َىَىَيَس إ َْعإ ونََََأفََلَََوالإَبِصيَ َاْلإ  ﴾األنعام ٥٠﴿ تَتََفكَّر 

 ؟ بیرناکەنەوە بۆ ئەرێ بەیەک؟ دەبن ، بینا و( کوێر ) نابینا ئایا: بلێ

ينََ - 9 ِ ونَََاَّلَّ ك ر  َََيَذإ وًداَِقيَاًماَاّللَّ مَإََوعََلَىََوق ع  ن وِِبِ ونَََج  َماَواِتَََخلإقََِِفَََويَتََفكَّر  ِضََالسَّ َرإ  آل ٩٤٩﴿ َواْلإ

  ﴾ عمران

 لە بیر و ، تەنیشت سەر لە ، دانیشتنەوە بە ، پێوە بە دێنن خودا ناوی ئەوانەی
 . دەکەنەوە زەمین و ئاسمانەکان خەلقکردنی

ِصَ - 5 ونَََلََعلَّه مَإَالإقََصَصََفَاقإص    ﴾ ألعراف  ٩٢١ ﴿ يَتََفكَّر 

 . بکەنەوە بیر بەشکم بگێڕەوە بۆ چیرۆکەکانیان

واََأَولَمَإ - 6  مَإََماَيَتََفكَّر  نَإَِجنَّةَ َِمنَإَِبَصاِحِِبِ
ِ
وَََا ْلَََّه 

ِ
ِبيَ َنَِذيرَ َا  ﴾ ألعراف ٩٢٩ ﴿ م 

 بیریان ، دادەنا درۆ بە ئێمەیان ئایاتی ئەوانەی ئەرێ:  کثیر ابن تەفسیری
 لە خودای دروودی خودایە پێغمبەری بەلکو نییە شێت هاوەڵەکەیان کە نەکردەوە

 . رێنوێنە ئاگادارکەرەوەو و بێت سەر

ِلََ - 7 لَ ََكَذَٰ ِ مَ َاْلإ ََيِتََن َفص  ونَََِلقَوإ   ﴾ يونس ٨٩)  يَتََفكَّر 

 . بیربکەنەوە کە قەومێک بۆ دەدەین ئایاتەکان بە درێژە رەجۆ بەم

8 - َ
ِ
ِلَََِفََنََّا مَ ََْل ََيت َََذَٰ ونَََِلقَوإ   ﴾ الرعد ٦ ﴿ يَتََفكَّر 

 دەکەنەوە بیر کە قەومێک بۆ ئایاتن ئەمانە

نََّ - 4
ِ
ِلَََِفََا مَ ََْل يَةًَََذَٰ ونَََِلقَوإ   ﴾النحل٩٩)   يَتََفكَّر 

 . بیربکاتەوە قەومێک بۆ هەیە نیشانەیەک لەمەدا

لَيإكََََوَأنإَزلإنَا - 10
ِ
كإرَََا ِ َََاَّل  ِلََََماَِللنَّاِسََِلت َبي ِ مَإَن ز  ِ لَْيإ

ِ
ونََََولََعلَّه مَإَا  ﴾لنحال ٩٩﴿  يَتََفكَّر 

 روون خەلكی بۆ خوارەەوە هاتۆتە ئەوەی تا خوارەوە هێنایە  بۆ مان زیکر ئێمە
 .تێبفکرن بیربکەنەوەو بەشکم بکەیەوە
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نَََِّللنَّاِسََِشَفاءَ َِفيهَِ - 11
ِ
ِلَََِفََا مَ ََْل يَةًَََذَٰ ونَََِلقَوإ   )   لنحل ا)  يَتََفكَّر 

 .بکەنەوە بیر قەومێک بۆ ئایەتێکە ئەمەش تێدایە خەڵک بۆ چاکبوونەوەی شیفاو

واََأَولَمَإ - 12  ﴾الروم ٢﴿  َأنإف ِسهِمَإَِفََيَتََفكَّر 

 .؟ نەکردۆتەوە خۆیان لە بیریان ئەوانە ئایا

َإََوَجَعلََ - 13 ةًََبَيإنَك  َةًَََمَودَّ نََََّوَرَحإ
ِ
ِلَََِفََا ََْل َََذَٰ مَ َََيت  ونَََِلقَوإ  ﴾ الروم ٨٩﴿ يَتََفكَّر 

 هەن ئایات لەمەدا داناوە بەزەیی و رەحم و خۆشەویستی ئێوەدا نێو لە خوداوەند
 .بیربکەنەوە قەومێک بۆ

واََأنَإ - 19 ََِتَق وم  ََََّوف َراَدىىَََمثإَنَىَّلِلَّ واَث    ﴾سبإ ٩١﴿ تَتََفكَّر 

 .بکەنەوە بیر دوایی و هەستن خودا خاتری بۆ تاک تاک و جووت بە کە

ِلَََِفََنََّاَََ-11َ مَ ََْل ََيت َََذَٰ ونَََِلقَوإ  ( لزمر• ٩٨﴿ يَتََفكَّر 

 .بیردەکەنەوە کە قەومێک بۆ ئایاتن ئەمانە

نََّ َ-11َ ِلَََِفََا  مَ ََْل ََيت َََذَٰ ونَََِلقَوإ   (الجاثية ٩٦﴿ يَتََفكَّر 

 .بیردەکەنەوە کە قەومێک بۆ ئایاتن ئەمانە

11َ-َََ ثَالَ ََوِتلإ َمإ َاَاْلإ ِِب  ونَََلََعلَّه مَإَلِلنَّاِسََنَْضإ   ﴾الحشر•  ٨٩﴿ يَتََفكَّر 

 . بکەنەوە بیر بەشک خەڵک بۆ دەیانهێنینەوە نموونەن پەندو ئەمانە

 بیرکردنەوە و قورئان:  ئەنجام

 سەلماندنی مرۆڤ بۆ قورئان مەزنی پەیامی پێدا ئاماژەم پێشەوە لە وەک - 1
 ئیمانی و بیناسێ مرۆڤ ئاخری کە گەردوونییە گارێكیپەروەرد بوونی و یەکتایی
 . پێبێنێ

 داوای کە ئایەتانەن ئەو هەموو کە ، سەرەوەدا ئایەتانەی لەم کام لەهیچ - 2
 بۆ ئایەتەکان و خەلق نیشانەکانی ، تێدایە خودا ئایەتەکانی لە بیرکرنەوەیان
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.  بێنێ شادە بکاو عیبادەت نویژو بکات مرۆڤ لە داوا کە نەهاتوون ئەوە
 ناکا مرۆڤ لە داوا قورئان:  پرۆسەکەیە گرنگ بەاڵم ئەنجامەکەیە خوداناسیی

 بە مونافیقانە ، بکات دوعا گەمژانە ، بکات نوێژ جاهیالنە ، بناسیت خودا کوێرانە
.  بێنێت دین دەجالەکانی بە باوەڕ ساوێلکانە بکەوێت، دینفرۆشان و مونافیق دوای

 بیرکردنەوە پرۆسەی..  بەس بیربکاتەوەو ، بیربکاتەوە دەکا مرۆڤ لە داوا بەڵکو
 هەر تاکە کارێکی بیرکرنەوەش.  پێویستە رۆحی دینیی جەوهەری هەرە کارێكی

 چۆن وەک هەر بکاتەوە بیر کەس جیاتی لە ناتوانێ کەس و دەیکات خۆی بۆ کەس
 بەدواکەوتنی ئەوە بەر لە.  بێت ئیماندار تر کەسێکی جیاتی لە ناتوانێ کەس
 لە تێگەیشتن رۆحی ئەرکی لە مرۆڤێک هیچ توڕەهاتانە ئەو و پیاوچاک و ئیمام
 بەڵکو. ناکات دەسبەردار ، خۆیەوە تاکی عەقڵیی لیکدانەوەی و بیرکرنەوە ڕێگای

 تێگەیشتن و عەقل باسی لە.  یەکان دنیایی موانافیقە زەلیلی و داردەست دەیکاتە
 . دەکەینەوە روون خەستتر و وردتر زۆر بابەتە ئەم قورئاندا لە زانست و

 ئامرازیکی.  زانست و زانین و ناسین و بەراورد بۆ رێگایەکە بیرکردنەوە - 3
 .ئامانج و ئەنجام بە گەیشتن بۆ جەوهەرییە

  چی؟ لە بیرکردنەوە  - 9

 و[  مێژوو ، تەمەن ، زەمەن ]  کات لە مرۆڤ

  .دەژیا دا[  ئارا ، گەردوون ، فەزا)  شوێن

 مەزنی دیمەنی هەم ، بکاتەوە مێژوو و کات پرۆسەی لە بیر هەم دەبێ ئەوە بەر لە
 بە پەی زانستەوە و عەقڵ ڕێگای لە بدا هەوڵ و چاوبێت بەر لە گەردوونی

 . بەرێت نهێنییەکانی

 پرۆسەی و تێیدای رۆژگارەی ئەو زەمەن ، تەمەن پرۆسەی:  پرۆسەیە:  یەکەم
.  تێیدای نیایەید جوگرافیاو ئەو و گشتیی بە مرۆڤایەتی یان نەتەوەکەت مێژووی

 :بیت فێر دووکیان هەر پەندەکانی نیشانەو و ئایات لە سەرتەلە

 و ناسین مەبەستی بە بکەینەوە لێ بیری مرۆڤ وەک داواکراوە ئایەتەدا لە ئەوەی
 : زانینی
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 بوونەوەرەکان هەموو و ئاسمانەکان و زەمین وەک گەردوون:  خەلق ئایاتەکانی  - 1

  ژیان پەندەکانی و پیوەندییەکان نموونەو - 2

 رابردوو چیرۆکەکانی  - 3

 و تاک وەک ، هۆش و عەقڵ جەستەو وەک:   خۆی لە مرۆڤ بیرکردنەوەی - 9
 گەورە ، دەبێ دایک لە بوویەک وەک ، بەرپرسیار هۆشدارو وەک ، کۆمەڵ ئەندامی

 .  مردنیشە حەتمییەتی ئاگاداری دەکاو پەیدا هۆش ، دەبێ

  .ئامانجەکەی و ئەنجام لە ، دەیکەین کە کارێک هەر لە بیرکردنەوە  - 5

 لە کە رەحم سیلەی و بەزەیی و خۆشەویستیی توانای غەریزەو لەو بیرکردنەوە  - 6
 . هەیە دا خەڵک و خێزان نیوان

 مانای ، دەکەنەوە بیر کە قەومیك بۆ ئایاتن:  دەربڕینە ئەو دووبارەکردنەوەی - 7
 :   کە  : ئەوەیە پێچەوانەی یەکسەریی

 !! بیرناکەنەوە کە نین کەسانێک و قەومێک بۆ ئایاتانە ئەو

 و بوونەوەران بە پێویستی و جەوهەریی شتی زۆر تێگەیشتنی غەریزەیی بە خودا
 داوەتێ عەقلێکی:  نەداوەتێ تێگەیشتنی مرۆڤ بۆ بەاڵم ، داوە تر زیندەوەرانی

 السایی نەک بێنێت بەکاری مەبەستە ئەم بۆ و بگات تێ پێی ، بکاتەوە پێ بیری
 بکەوێت ناتەواو و مرۆڤ خۆی وەکو مرۆڤی دوای بە مێگەل وەکو بکاتەوەو ئاژەڵەکان

 ئەحزاب و تاقم فیرقەو گەڵ لە پێغەمبەرەکەی خوداو پەیامی پێچەوانەی بە و
 بنەما هەموو بالوکاتەوەو تاوان بەاڵو فیتنەو ، پەتی دنیایی مەبەستی بۆ و بکەوێت

 بدات پێ ژیر خۆشەویستیی و رەحم سیلەی و قەومبوون و مرۆڤایەتی ئیمانییەکانی
. 
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