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 عەقاڵندن و  قورئان

 
  میراودەلی کەمال دکتۆر

 قورئان بە قورئان خوێندنەوەی:  نۆیەم بەشی

 قورئاندا لە مان – تێگەیشتن بیرکردنەوەو ئایەتەکانی باسی دواییدا بەشی دوو  لە
 نەک عەقالندن دەڵێم.  دەکەم عەقاڵندن ئایەتەکانی باسی بەشەدا لەم.  کرد

 شێوەی بەڵکو بەکارنەهاتووە قورئاندا لە چاوگ وەک عەقڵ وشەی چونکە عەقڵ
 : بەکارهاتووە کردارەکانی

 بعدة وردت ولكنها ، هذه المباشرة بصيغتها ، عقل كلمة ترد لم ، الكريم القرآن في
 . ويعقلها ، نعقل ، يعقلون ، تعقلون ، عقلوه منها صيغ

 ئیسالمیی کتێبخانەی سایتی:  سەرچاوە

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php? 

lang=&BabId=3&ChapterId=3&BookId=235&CatId=0&startno=0        

 بە بەڵکو ، نەهاتووە راستەوخۆکەی بەشێوە عەقڵ وشەی دا کەریم قورئانی لە
 ويعقلها ، نعقل ، يعقلون ، تعقلون ، عقلوه وەک هاتووە داڕشتەیەک چەند

  عەقڵ وشەی

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php
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 عەگالی)  عقال وشەی لەگەڵ کردارە ڕەگی هەمان عەرەبی ی عقل وشەی
 پەیت)  عیقال ،(  حەپسکردن)  اعتقال ،(  حەپسکردن شوێین)  موعتەقەل ،(  سەرپێچان

 . هتد...  و سەخت بەالوەو  شوێنیکی الـَمْعِقل(  حوشرت بەستنەوەی

 لە عەقالندن کردارەکانی بەکارهێنانی جۆرەکانی بۆ مانایانەوە لەم کەسێک گەر
 لە عەرەب موفەسسیرانی لە زۆ وەک)  ، دەچێت بەهەڵەدا دیارە ، بچێت قورئاندا

 ئەمەیان جاهیلیدا عەرەبی زمانی لە حوشتر پەتی و عەگال ماناکانی بنەمای سەر
 وەک داوە وشەکە بە تازەی مانایەکی قورئان کە نییە گومانی چونکە ،(  کردووە
 ئەم کە تایبەتی بە ، وردبینیی لێکدانەوەو و تێگەیشتن و بیرکردنەوە کرداری
 و یشعرون و یتدبرون و یتفقهون و یتفکرون]  کردارەکانی هاوشێوەی وشە - کردارە
 . فراوانتر شێوەیەکی بە بەالم ، بەکارهاتووە[   یعلمون

 یشعرون و یتدبرون و یتفقهون و یتفکرون]]  بەکارهاتووە زۆر  کردارە شەش ئەم واتە
 کلیلی وەک و ئاخاوتن ستراتیجی یەک بە سەر هەموویان[[  یعلمون و یعقلون و

 تەواو قورئان عەقالنیی بیریی ئاخاوتنی یەکەوە بە:  وەهان قورئان پەیامەکانی
 لە بکرێت سەیر رێگەگرتن و زەبتکردن بەستنەوەو وەک عەقڵ ناکرێ و دەکەن

 مانای هەموویان بەالم نییە مانایەیان ئەم تر وشەکانی لە هیچ کاتێکدا
 .   هەیە تێگەیشتنیان و ئاگاداربوون و زانین بیرکردنەوەو

 دەبێ ، هەبێت بیرکردنەوەی و هۆش زیاتر سفر سەدی لە تۆزێ هەر ئەوەی دیارە
 ناشێ عەفەوییەو جار زۆر و دەروونیی رۆحیی کارێكی بیرکردنەوە و ئاگایی بزانێ

 .. ببەسترێتەوە ناکرێ و

 و گومرایی لە(  بەستنەوە بیرکردنەوەو: )  مانایە دوو ئەم کۆکردنەوەی هەر
 بەشی ئایەتێکی لە وەک کە ، خودا دەسەالتی نەک ، دەسەالتپەرستییەوەیە

 دروست یەک وەک( نەفس یەک)  لە مرۆڤەکانی هەموو ، دایەوە لێکمان پێشوودا
 دایک لە کە ، نییەو تێگەیشتن و عەقل خاوەنی دایکیدا سکی لە کەس کردووەو

 پەروەردەو دەرفەتی و بەخت پێی بە هەنگاو بە هەنگاو ژیاندا پرۆسەی لە دەبێ
 هەستکردن و بیستن و بینایی  میکانیزمەکانی رێگەی لە  ، تێگەیشتن و پێگەیشتن

 عەقلی خاوەن مرۆڤی دەبێتە عەقڵییەوە لێکدانەوەی بیرکردنەوەو و تێگەیشتن و
 تاکیشی حیسابی دیندا لە بۆیە ئازادە تاکی عەقلی خاوەنی مرۆڤ چونکە و ئازاد
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 یان بیربکاتەوە ، بکات نوێژ تر کەسێکی جیاتی لە ناتوانێت کەس و دەکرێ لەگەڵ
 پرسیكی زمان پرسی کە  کردەوە ڕوون ئەوەمان هەروەها.  ئیمان پلەی بگاتە

 دەست بە ازیکئامر بکرێتە ناتوانرێ گرنگەو پیرۆزو هەرە گەردوونیی خودایی
 بە قورئان وشەکانی تا شۆڤێنێستەوە یان بەرژەوەندیدار ، و جاهیل موفەسسیرانی

  و  جیاکانەوە گرۆپە فیرقەو و حیزب و مەزەب و قەوم نەتەوەو خزمەتی مەبەستی
 . بکەن تەفسیر ، خەڵک مێگەلکردنی بە و تجهیل و دنیایی بەرژەوەندی بۆ

 عقل وشەی ماناکانی 

 ـی عقل وشەی ماناکانی چڕیی و پوختیی بە و کورتیی بە کە باش سەرچاوەیەکی
 :عەقڵ سەر لە یە القحطاني مسعود لآ عبدالله دیراسەیەی ئەم لێکداوەتەوە

 36289.html-http://www.qahtaan.com/vb/archive/index.php/t: 

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=1380  

 بە و مێژووییشن هەم ، زمانەوانیین هەم کە ئەوەیە لێکدانەوەکانی گرنگیی
 ڕوو بخەمە هەندێکیان دەدەم هەوڵ.  کراون پێشکەش بەکارهێنانەوە دەقی بەڵگەی

 (.بگەڕێنەوە لینکەکان ئەم بۆ تکایە قوولتر تیگەیشتنێکی بۆ)  ،

 : لغة العقل معنى -عەقڵ زمانەوانییەکانی مانا

 : گرتن و ڕێگرتن و حەپس مانای بە عەقڵ -١

ذا"الرجل اْعُتِقل: " والإمساك،يقال واملنع احلبس:  العرب لغة يف العقل  فالن مرض"و حبس، اإ

ذا" لسانە فاعُتِقل  ، علیە يقدر فمل ؛ الالكم من منع اإ

َّە ميید َخْبل   بغري اللسان ُمْعتَقَل و: " الرمة ذو قال  " أأميُ  رجل   كأن

 اْعُتِقل:  دەوترێ.   قەبزیی و قەدەغەکردن ، حەپس:  عەرەبدا زمانی لە عەقڵ/  ١

 زمانی و کەوت نەخۆش کەسێک یان ، کرا حەپس یان ئیعتیقال پیاوەکە واتە  الرجل

 .نەبوو قسەکردنی توانای کە. بەسترا

 :: وتوویەتی الرمة ذو وەک

http://www.qahtaan.com/vb/archive/index.php/t-36289.html
http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=1380
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َّە ميید َخْبل   بغري اللسان ُمْعتَقَل و"  أأمي رجل   كأن

 بێ بە گۆترەکاریی مەزەندەو بە هەر نەمویست یەونی روون ال شیعرەم ئەم مانای] 
 .  دەستنەکەوت شەرحەکەم گەڕام و بکەم تەرجەمەی تەواوی دڵنایی

 . زمانە حەپسخانەی یان زمان زیندانی:  اللسان ُمْعتَقَل لە مەبەست

 : بەستنەوە توند مانای بە عەقڵ/  ٢

ذا"واْعتَقََلُ ,  عْقاًل،وعقََّل  يعِقُلُ  ، البعريَ  عقل: "  ويقال  هام ، ذراعە مع وِظْیَفە ثین اإ  يف مجیعاً  وشدَّ

   اذلراع وسط

 حوشتر القی پێشەوەی کەسێ کاتێ کرد ئیعتیقال یان عەقڵ حوشتری:  دەوترێ
 . دەیبەستێ توند ناوەڕاستدا لە ئەوسا دەنوشتێنیتەوەو القیدا بەسەردواوەی

 ُعُقل   ومجعە ، بە يُْعقَلُ  اذلي احلبل"  الِعقَال" عەگال بەستنەوەو پەتی مانای بە عەقڵ/  ٣

 .ە – عوقەل ناقوەکە کۆی و دەبەسترێتەوە پێی کە پەتەیە ئەو عیقال

 الذي الدواء:  بالفتح"الَعُقول":  قەبزبوون دەرمانی مانای بە عەقول ، عەقڵ/   ٤

 .  بەکاردێت قەبزبوون بۆ دەرمانێکە( : فەتحە بە)  عەقول,  البطن يمسك

ذا"  الَوِعُل،يَْعِقل،ُعُقولً  َعقَلَ "  و: سەخت و عاسێ شوێنی مانای بە عەقڵ/  ٥  يف امتنع اإ

ى فيە املمتَ  املاكن و ، العايل اجلبل  . الـَمْعِقل" يسمَّ

 شاخێکی لە کاتێ[   ُعُقولً  ، يَْعِقل ، الَوِعلُ  َعقَلَ ]  بووە عەقەل بزنەکێوییەکە دەوترێ

 .  الـَمْعِقل : دەوترێت پێی دەبێت بەند تێێدا یشوێنە ئەو و دەبێت عاسێ بڵند

 مانەوەی و جاهیلیەت لە عەرەب خوێنبایی عادەتی و خوێنبایی مانای بە عەقڵ/  ٦
 ئیسالمدا
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 يف يتعاقلون اكنوا ما عىل:  أأي"  الأوىل معاقلهم عىل القوم: " يقال ، وَمْعُقَل  َعْقالً  ادليةُ  وتسمى 

ذا جنايتە عنە غرمت:  أأي" فالن عن عقَلُْت " و ، الإسالم يف يتعاقلون كذا اجلاهلیة  دية   لزَِمْتە اإ

 ، عنە فأأديُُتا

 پێی هەروەها(  دەدرێ کوژراو کەسێکی خوێنی بری لە پارەیەی ئەو) ٠  خوێنبایی
 .  مەعقەلە و عەقل:  دەوترێت

 األولى معاقلهم على القوم:  دەوترێ[  ن:  بووە باو زۆر عەرەب لەناو ئەمە چونکە] 
 جاهیلیدا لە ئەوەی واتە پێشوویانن(  عەقڵەکانی) مەعاقیلی لەسەر قەوم" 

 . دەیکەن ئیسالمیشدا لە دەکرد تەعاقولیان

 خوێنبایی گەر و تاوانەکەی جیاتی لە غرامەدان واتە:  کەسێك عەقەلکردنی
 . داومە تاوانەکەی بری لە بێ پێویست

 ئەو و  بدەن خوینبایی ئامادەن کە ، بەرەباب خزمانی تیرەو مانای بە عەقل/  ٧
 : دەدرێن خوێنبایی جیاتی لە و دەبەسترێن حوشترانەی

 أأن وأأصل  ؛ خطأ   قتل من دية يعطون الأب قبل من القرابة ومه ، عصبتە" :  الرجل عاِقَل "  و

ذا القاتل  ليسلمها عقلها يف شدها:  أأي ، املقتول أأولیاء بفناء فعقلها الإبل من ادلية مجع قتیالً  قتل اإ

لهيم  ابملصدر عقالً  ادلية فسمیت ، منە ويقبضوها اإ

 ئەوان هەیە خزمایەتییان باوکەوە لە کە ئەوانەن.  تیرەکەیەتی:  پیاو عاقیلەی
 ئەوە[  عەرەب الی]  ئەسڵەکەی.  کوژرابێت هەڵە بە کەسێ کاتێ دەدەن خوینبایی

 لە و ، دەکاتەوە کۆ حوشتر لە یەکە خوێنبایی کوشت پیاوێکی پیاوکوژ کە بووە
[  عەقلیانەوە]  لە واتە.  دەیانبەستێتەوە کوژراوەکە کەسوکاری ماڵی حەوشی

 خوێنبایی جۆرە بەم.  وەرگرن لێی ئەوانیش و بکات تەسلیمیان تا دەینابەستێتەوە
 . وشە چاوگی وەک[  عقالً ]  عەقل دەوترێ پێی

 قال ، بيتها في المحبوسة المخدرة لنفيسةا الكريمة:  النساء من"  الَعِقْيَلُ "  و/  ٨

 القيس امرئ
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ن َخلْق   ذات ول دممية   لها أأتراب   َعِقْيَلُ  "  لَْت  اإ  جأأِنِب  تأأمَّ

 خۆی ماڵەوە لە کە دەوترێ خۆداپۆشەر قەدرو بە بەرێزو ژنێکی بە:  ژنان عەقیلەی
 بە م – القيس امرئ جاهیلیەکەی شیعرە[ ..  دەرەوە نەیەتە واتە]  کردبێت حەپس

 . لێکنەدرایەوە بۆ یەوە دڵنیایی

 گەڕام ماناکەی بۆ بەالم دێت بیهؤشکراویش مانای بە المخدرة وشەی:  سەرنج] 
 [  دێت خۆداپۆش یان خۆوەشار مانای بە لێرەدا

 : بەرز مەبەستی ماناو و خانەدان کەسانی مانای بە عەقائیل/  عەقیلە/  ٩

" و ، لس یدمه"  القوم َعِقْيَل : "  منە يقال ، واملعاين اذلوات من الكرمي يف ذكل بعد اس تعمل مث

 ماهل كرامئ" :  الإنسان عقائل"  و ، درره" :  البحر عقائل"  و ، أأنفسە" :  الالكم عقائل

 :  بەکارهاتووە بەرز مانای و خانەدان کەسانی دەستنیشانکردنی بۆ ئەوە دوای

 گەورەکەیان سەروەرو مانای بە القوم َعِقْيَل :  وەک

 گرانبەها و بەنرخ قسەی مانای بە:  الكالم عقائل

 دەریا ناو گەوهەری و دوڕ مانای بە:  البحر عقائل

 مرۆڤ بەخشندەیی و دەوڵەت:  االنسان عقائل

 زەبتکردن و تێگەیشتن مانای بە عەقڵ/  ١٠

ذا"الشئَ  َعقَلَ : "  يقال ، ابلعقل وأُمِسك وُضِبطَ  قُي ِد قد فهم ما لأن عْقالً  الفهم ومسي  فهو ، فهَِمە اإ

ذا"  الشئ عقل"و ، َعُقول    ، فأأمسكها ونقصان؛ وكامل ، قبح أأو حسن من صفاتە عمل أأو ، علمە اإ

 ريض-اخلطاب بن معر املؤمنني أأمري قول ومنە ، والرش واخلري واحلسن القبیح بني ميزي أأن وأأمكن

ن: "  - عنە هللا  فاكن ، الكتاب علیە وأأنزل ، ابحلق - وسمل علیە هللا صىل - دمحماً  بعث قد هللا اإ

 .وأأمسكناها فضبطناها ؛ فهمناها:  أأي"  وعقلناها ووعیناها قرأأانها ، الرمج أ يە علیە أأنزل مما

  تێیدەگا مرۆڤ ئەوەی چونکە(  عەقل)  دەوترێ پێی(  فەهم)  تێگەیشتن
 ( .عەقل) بە دەگیرێ و دەکرێ زەبت دەبەسترێتەوەو
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 دزێویی و جوانیی لە سیفاتەکانی یان ، بگا تێی گەر(  کرد عەقڵ شتێکی: )  دەوترێ
 شەڕ خێرو و چاک و خراپ دەتوانێ و دەیگرێت ، بزانێت ناتەواویی  و تەواویی و ،

 ڕازی لێ خوای خەتتاب عومەری ئیمانداران ئەمیری وتەی مەوە لە.  جیابکاتەوە
 و ، نارد هەق بە - بێت لەسەر خودای درودی – محەممەدی خوداوەند: ] "  بێت

 کە بوو الرجم ئایەتی هاتەخوار بۆی ئایەتانەی لەو ، ناردەخوار بۆ کتێبی
 زەبتمان و تێیگەیشتین واتە. " [ کرد مان( عەقل)  و لێی بەئاگابووین خوێندمانەوەو

 .گرتمان کردو

 خراپ کاری قسەو حەپسی و مەنع مانای بە عەقڵ/  ١١

ط عن صاحبە مينع لأنە عقالً  العقل ومسي .  والفعل القول ذمي عن وحيبسە ، املهاكل يف التورُّ

 844- 11/854"  العرب لسان: " انظر

 غريب يف الهناية" ، 1885- 8/1881" الصحاح" ، للراغب 181ص"  القرأ ن مفردات"  ،

 اللباد لبن851ص"  احلديث للغة اجملرد"  141 -1/174" احلديث

 کاری ناو بخاتە خۆی دەکات مەنع خاوەنەکەی چونکە لێنراوە ناوەی ئەو عەقڵ
 . بکات ناشیرین کرداری قسەو(  لێدەگرێ ڕیی)  دەکا حەپسی و بەهیالکچوونەوە

 :تێگەیشتن و زانین گرتنی و( کۆنترۆل)  زەبت مانای بە عەقل/  ١٢

ن: "  - هللا رمحە - تميیة ابن الإسالم ش یخ قال ذا"  عقال يعقل َعقَلَ "  مصدر العقل اإ  و ضبط اإ

مساكها املرأأة وضبط ، يعلمە ما أأمسك  احلديث يف فقال ؛ الرجل ضبط من أأضعف تعلمە ملا واإ

:  وقال ،" عقلها من النعم من الرجال صدور من تفصیا أأشد فلهو القرأ ن اس تذكروا: "  علیە املتفق

بل مثل القرأ ن مثل"  ن املعقل الإ ن أأمسكها صاحهبا تعاهدها اإ  احلديث يف و ،" ذهبت أأرسلها واإ

 ".وتولك اعقلها بل: " قال أأرسلها؟ أأو وأأتولك أأعقلها: "  ال خر

 التس یيب و الإهامل و الإطالق و الإرسال ضد ذكل حنو و احلفظ و الضبط و الإمساك و فالعقل

 للعمل الباطن ابلقلب يكون و ، الظاهر للجسم الظاهر ابجلسم يكون والكهام ، ذكل حنو و

مساكە - 182ص"  املراتد بغیة."  هـ. ا" الباطن  و البعري ميسك لأنە عقالً  العقال مسي ومنە ، واإ



 

8 
 

 العقال بضبط للعمل القلب ضبط - وسمل علیە هللا صىل – النيب ش بە وقد ، يضبطە و جيره

 . 152للبعري

 : وتوویەتی بێت لێ خودای رەحمەتی - تيمية ابن اإلسالم شيخ

 ئەوەی گرتنی و زەبتکردن مانای بە ،"  عقال يعقل َعقَلَ "  کردارە چاوگی عەقڵ" 

 هی لە دەبن فێری شتانەی ئەو بۆ ژنان وەرگرتنی و زەبتکردن ، دەبێ فێری کەسێ
 چونکە عیقال دەوترێ پێی عیقال ،[ ەوە  – عقل چاوگی]  لەم.  الوازترە پیاوان
 دروودی پێغەمبەر.  دەکات ی( زەبت)  کۆنترۆل و ڕایدەکێشێ و ڕادەگرێ حوشتر
 پەت بە حوشتر زەبتکردنی بە زانست بۆ دڵی وکۆنترۆلی زەبت بێت سەر لە خودای

 : فەرموویەتی لەسەرە هاوکۆیی کە حەدیسەدا لەم[ : کردووە تەشبیه]  چواندووە

 لە پیاواندا سنگی لە ترە هەاڵتوو چونکە نەچێتەوە بیرتان لە تا بڵێنەوە قورئان
 مەسەلەی:  فەرموویەتی هەروەها.  پەتەکانیان لە(  حوشتر)  ئاژەاڵن هەاڵتنی
 بکات ئاگاداری خاوەنەکەی کە ، وایە بەستراوە حوشترێکی مەسەلەی وەک قورئان

 بیبەستمەوەو ئایا]]  تردا حەدیسێکی لە.  دەڕوات بکات شل لێی کە ، دەیگرێت
 وبیبەستەوە:  وتوویەتی[  کەم بەرەالی یان(  ببەستم خودا بە پشت)  بەکم  توکل
 . ببەستە بەخودا پشت..  بکە توکل

 شلکردنەوەو دژی کارانە جۆرە ئەم و پاراستن و زەبتکردن و گرتن و عەقڵ جۆرە بەم
 بە هەردووکیان. کارانەن جۆرە لەم و بەرەاڵیی و فرامۆشکردن و بەرەالکردن

. ]  دەبێت ناوەوە زانستی بۆ ناوەوە دڵی بە دیارو جەستەی بۆ دیار جەستەی
 [ تەواو تیمیە ابن قسەکانی

 ریوایەتی تیمیە، ابن حەدیسەکانی هەبوونی ڕاستی لە دڵنیایی بۆ گەڕام
 ئەم سەیری.  هەن حەدیسدا سەرچاوەکانی هەموو لە و دروستن حەدیسەکان

 :لێکدانەوەی بۆ بکە سەرچاوە

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=&i
 dfrom=2224&idto=2235&bookid=53&startno=3                                      

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=&idfrom=2224&idto=2235&bookid=53&startno=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=&idfrom=2224&idto=2235&bookid=53&startno=3
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 مقاربة أسماء للعقل و حجر ، حجی ، لب: عەرەبیدا زمانی لە عەقڵ ناوەکانی/  ١٣
 له

 : اللُّب

 ، قلهبا وهو" النخل لب:"  ومنە ، وخياره خالصە":  لُبابە" و"  شئ لك لب" و:  اللُّب:  مهنا

 أألُْبب  " و"  أألباب"  ومجعە ، العقل عىل اللب ويطلق

. لەمەوە ، هەڵبژاردەکەی پااڵوتەو:  لوبابەکەی یان شتێک لوببی:  لوب/  اللُّب 

 "أألباب:  ناوەکە کۆی و اللب دەوترێ عەقڵ بە و دڵەکەی ، ناوکەکەی: خورما لوببی

 . ە" أألُْبب   "و

 احِلَجى

" َمْحِجیَّة   لكمة  "  و ،... أأجحاءُ :  ،امجلع... والفطنة العقل هو:  مقصور"  واحلجى" : احِلَجى: " ومهنا

ةُ "  و"  اُلْحِجیَّةُ " ويه اللفظ، املعین خمالفة:  " :  وجحاءً  حماجاة ، حاَجْيُتەُ  قد" و ،" اُلْحُجوَّ

 "معناها يف"  ُأْدعیة  "  و"  هبا يتحاجون ُأْحِجیَّة   بيهنام" و ،" جحوتُە"  فـ ؛ فاطنتە

 عەقلەو مەبەست: والحجى" : احِلَجى. عەرەبییدا لە عەقڵ بۆ ترە وشەیەکی حیجی

 "وجحاءً  حماجاة ، حاَجْيُتەُ  قد ؛ أأجحاءُ :  ناوەکە کۆی ، زیرەکیی یان

 .دایەوە وەالمم زیرەکانە گەیبەڵ بە مانای بە

/  زیرەکانە ئاخاوتنی بۆ کە هەیە بەلگەیان:  بها يتحاجون ُأْحِجیَّة   بينهما"  و

 . بێنن بەکاری عاقاڵنە

 الحجر

: "  يقال ، احلرام و املنع:  أأفصح الكرس و ، مضها و فتحها و احلاء بكرس وهو:  احلجر:  ومهنا

ُجر ، علیە َحَجرَ   .581منە منع:  " ِحْجراانً  و ، ُحْجَراانًَ  و ، ِحْجراً  و ، ُحْجَراً  و ، َحْجَراً  ، حَيْ
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 ،قال: [ الفجر" ]  جحر ذلي قسم ذكل يف هل: "  - تعاىل – قوهل يف جحراً  العقل تسمیة ورد و

نە"  جحر ذلي:"  قوهل معین أأما و: "  - هللا رمحە -جرير ابن  للرجل يقال ، عقل وذي جحى ذلي فاإ

ذا نە:"  ضابطاً  ، لها قاهراً  ، نفسە مالاكً  اكن اإ  ". فالن عىل احلامك جحر: "  قوهلم منە و"  جحر ذلو اإ

لیە تدعو مما منە منع يف الإنسان لكون ِحْجر   للعقل قيل:" - هللا رمحە - الراغب قال و . ا"  نفسە اإ

 .412ص"  اللكیات:"  انظر و ،122ص"  القرأ ن غريب مفردات."  هـ

 و مەنع)  مانای و ، دێت بەکار عەقڵ بۆ کە عەرەبیدا لە ترە وشەیەکی حیجر
 مانای بە جحراً  وشەی.  شتە لەو کرد مەنعی واتە:  علیە َحَجرَ  ، دەگەیەنێت( حەرام

:[  الفجر" ] حجر لذي قسم ذلك في هل:   هاتووە ئایەتەدا لەم قورئاندا لە عەقڵ
  ؟ عەقاڵن خاوەن بۆ سوێندێکە لەمەدا ئایا

 ئەوانە حجر لذي مانای:  وتوویەتی بێت لێ خودای ڕەحمەتی جەریر ئیبن
 بەسەر سەیتەرەی کە دەوترێت کەسیک بە و عەقڵن و حجی خاوەنی کە دەگەیەنێت

 حجر: دەوترێ وەک و.  بکات کۆنتڕۆل خۆی خۆیداو سەر بە زالبی ، هەبێت خۆیدا
 . بکات مەنعی گەر:  فالن على الحاكم

 چونکە حیجر وتراوە عەقڵ بە: " وتوویەتی: بێت لێ خودای ڕەحمەتی الراغب و
   [ . دەکات لێ داوای نەفسی کە دەبێ ئەوەدا مەنعی لە ئینسان

 http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=1380 

 عەرەبیدا زمانی لە عەقڵ زمانەوانییەکی مانا:  ئەنجام

 لە جگە دەسکاریی بێ و خۆی وەک عەرەبی سەرچاوەیەکی لە سەرەوە لە
 وشەی ماناکانی ، دانانیان بۆ ناونیشان و ڕیزکردن و لێکدانەوەکان کورتکردنەوەی

 کە بکەین ئەوە سەر لە جەخت دەبێ. کردەوە روون عەرەبیدا زمانی لە مان عەقڵ
 لە ئەسڵییان هێنانی بەکار چۆنێتی و وشەکان لە کە زمانەوانیین مانای ئەوانە
 و هزریی مانای یان( اصطالحی)  زاراوەیی مانای نەک وەرگیراون عەرەبیدا زمانی

 فیکریی لە گەورەیان دەورێکی باوو مانای بوونە دوایی ئەمانە کە زانستیی
 زمانەوانییەکان مانا بۆ ئەنجامێک چەند بەاڵم.  هەیە ئیسالمییدا و عەرەبیی
 : پێویستە

http://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=1380
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 یش(  مخ)  یان(  دماغ)  وشەی و نییە کردار چاوگی وەک عقل وشەی قورئاندا لە/  ١
 وەک دڵ وشەی میشک جیاتی لە نییە عەقالندن بیرکردنەوەو ئەندامی وەک

:   شێوەکەی سێ هەر بە بەکارهاتووە عەقڵ و تێگەیشتن بیرکردنەوە سەرچاوەی
 .    لوب و ، فوئاد ، قلب

 لە قورئان تا  ، دواتردا و جاهلی سەردەمی لە عقل وشەی ماناکانی هەموو/  ٢
 لە گەمارۆدان  و کۆنترۆل بەستنەوەو توند و گرتن و حەپس و زیندان مانای دەوری
 : دێت سەخت یان تەسک شوێنی

 .حەپسخانەدایە لە زمان:  زمان ی معتقل/  ١

 .حوشتر بەستنەوەی توند پەتی: حوشتر عیقالی/  ٢

  بەشی سەر بە القی پێشەوەی بەشی چەماندنەوەی:  حوشتر عەقلکردنی/  ٣
 بەستنی توند دواوەیداو

 سەر بەستنی پێچانەوەو:  سەر عەگالی/  ٤

 دەکات حەپس خۆی مالەوە لە و دادەپۆشێ خۆی سەرتاپا ژنەی ئەو عەقیلە/  ٥

 شوێنی یان ، دیفاعکردن و پەنادان خۆتێدا سەختی قەالی:  مەعقەل/  مەعقیل/  ٦
 . دەبێ حاسێ لێی ئاسکەکێویش کە تەنگ و سەخت وا

 زیاتر دیسانەوە بدەن عەقڵ مانای لێکدراونەوە وا کە وشانەش ئەو تەنانەت/  ٧
 بەندە مێوەکەدا لەناو کە ناوکەیە ئەو:  لوب:  مەنعکردنن و کردن زیندانی وشەی

. )  نامێنێت گرنگی ئەگینا بەکارهێنانەکە بەپێی دەر هاتیشە کە.  دەر دێتە تا
 تەنیا. لێکدراوەتەوە کۆنترۆلکردن و قەدەغەکردن و مەنع وەک دیسان یش( حیجر
 . دەدات هوشیاریی کانەوزیرە ئاخاوتنی مانای( حجی)  وشەی

 عەرەبەو جاهلی کۆنی عادەتێکی کە یە خوێنبایی مانای عەقل تری مانایەکی/  ٣
 .  وەسفکراوە[  تعاقل]  وەک ئیسالمدا لە ماناوەی

 پاراستنی بۆ خوێنبایی توانیویانە تیرانەی ئەو عادەتەو ئەو گرنگی لەبەر/  ٤
 تیرە بنەمالەو بۆ گرنگ ناوێکی بۆتە عەقیلە ، بدەن تیرەکەیان بکوژانی

 .دەسەالتدارەکان



 

12 
 

 ماڵەوە لە دەرەوەو نایەنە کە وتراوە بنەماالنەش ئەو ژنی بە عەقیلە لەمەوە/  ٥
 .جیاکردنەوەیان خۆ و خۆیان ی پاراستن بۆ دەکەن حەپس خۆ

 .گرانبەها هەرشتێکی بۆ ناو بوونە عەقایل و عەقیلە دوایی/  ٦

 و گەمارۆدان و گرتن مانای سەر لە جەخت عەرەب زووی موفەسسیرانی/  ٧
)  پێغەمبەر ناوی بە ش – حەدیس هەندێ تەنانەت.  دەکەن عەقڵ مانای کۆنترۆلی

 .نین باوەڕ جێی جۆر هیچ بە منەوە بەالی کە دروستکراون( خ.د

 کە سەرەوە ئەوەی و بینیومن من کە دەکەن عەقڵ مانای باسی سەرچاوانەی ئەو/  ٨
)  وەک عەقڵ کە نادەن نموونە یان ناکەن بەوە ئاماژە هیچیان ، پوختە باسێکی

 هاتبێت بەکار تێگەیشتن و تێفکرین بیرکردنەوەو مانای بە ، قورئان پێش یش( فعل
]  کە ئاماژەیە زووترین خەتاب کوڕی عومەری وتەیەکی بە ئاماژەکردنە ئەو. 

 .هاتبێت بەکار تێگەیشتنەوە ڕێگای لە زەبتکردن مانای بە[  عقلناها

)  عەقاڵندن بەکارهێنانی مانای تێگەیشتنی بۆ پێدا ئاماژەم سەرەتاوە لە وەک. / ٩
 کە بزانین هێنانەکان  بەکار مەبەستی و کۆئاخن و شوێن گرنگە قورئاندا لە(  تعقل
 : کردارەکانی هاوواتای هاوتاو بەکارهێنانەکان هەموو وتم وەک

 فەزای ئەمانە.  ن[[  یعلمون و نیعقلو و یشعرون و یتدبرون و یتفقهون و یتفکرون]] 
 . وشەکە جاهیلییەکانی رەگوڕیشە نەک دەکەن دیاری یعقلون مانای

 دەبنە وشەکان و دەچێ پێشەوە بۆ رۆژگار و زەمان گەل لە زمان دیارە بەالم/ ١٠
 کاریگەریی ژێر لە.  دەگۆڕن ماناکانیان و مەنهەجیی و زانستیی و هزریی زاراوەی

 تێپەڕ بنەڕەتیدا گۆرانێکی بە ئیسالمیش بیری  یۆناییدا عەقالنی بیری رادیکالی
 بۆ عەقڵی زاراوەی پێناسەو سەدان ناچاربوون ئیسالمییەکان دینییە زانا ، بوو

 پێناسەیەکی هەر نەک و بکەن دروست موناقەشەکردنیان بۆ یان تەرجەمەکردنیان
[  یۆنانییکراو عەقڵی زمانی هەڵبەتا]  عەقل خۆشیان بەڵکو بکەن عەقڵ بۆ نوێ
 کاریگەر جەدەلی بیرکردنەوەو لێکدانەوەو و شیکاریی و بیرکردنەوە چەکێكی وەک

 . بەکاربێنن

 لێکدانەوە ئەو سەرەودا لە تيمية ابن اإلسالم شيخ کاتێکدا لە نموونە بۆ
 و مەزن  هێزیكی وەک عەقڵ خۆی ، دەکات عەقڵ مانای بۆ تەسکە زمانەوانییە
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 مانای نوێی تێگەیشتنێكی و بەکاردێنێت جەدەل و لێکدانەوە و تێگەیشتن کاریگەری
 العقل تعارض درء]  ، من ڕای بە ، گرنگەکەی هەرە کتێبە ، دەکات پێشکەش عەقل

 الصفا ئیخوان الـمعتزلەو ئیبنڕوشدو و غەزالی و فارابی کتێبەکانی پاڵ لە[  والنقل
 لە عەقاڵنیی جەدەلی گرنگەکانی هەرە فیکرییە کتێبە لە یەکێکە. هتد...  و

 .ئیسالمدا مێژووی

 : دەکرێ داونلۆد سایتەدا لەم کتێبەکە دەقی

 http://waqfeya.com/book.php?bid=654 

 

 لێک قورئاندا لە یعقلون ئایەتەکانی هەموو ، خودا بە پەنا ، داهاتوودا بەشی لە
 . دەدەینەوە

www.wtarikurd.info/ 
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