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 ته زانست عیباده

، خوای  وه رمانه سه به  یه وره تی خوای گه زانست باشترین  نیعمه 

رز  یانی به وپایه  وپله  كردووه گرانی دحی ھه مه  وره گه

يَن آَمنُوا ِمنُْ�ْم ( :رموت فه ده  وره خوای گه ، وه ته كردوونه ِ
ّ
ُ اَ ُّ يَْرَِِا ا

يَن  ِ
ّ
ِعلَْم َدرََجاٍت َااَ

ْ
اتُوا ال

ُ
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َخِبٌ�  ۚأ ُّ : ، واتا] ١١:المجادلة [)َاا

 انی پله( ك هی ند پله چه  به  خشراوه به پ انیزانست  که ی وانه ئه

تی  سوره  له  وه ،ن کهی ده ی وه به  هیزا خوا شاره  وه)  وه کاته رز ده به

 َ�ْعلَُموَن قُ  ( :رموت فه دا ده) الزمر (
َ
يَن ال ِ

ّ
يَن َ�ْعلَُموَن َااَ ِ

ّ
َْ تَْويَوِي اَ  َ َْۗ 

َاِب 
ْ
ل
َ ْ
الُو اْ

ُ
 .] ٩:مر الز[ )َِّمَما َ�يََكّكُر أ

  که ی وانه ئه ڵ گه له کسانن هیزانن  ده ی نهوا ئه ایئا ب: واتا

 .گرن رده وه یژگارۆئام ییریژ ینان نھا خاوه ته یاستڕ نازانن به

،  زانست نوژی نھنیه: رموون فه زانایان ده  ندك له ھه وه

 .   ده تی وعیباده

ست بۆ  به ت ومه ی نیه وه كالكردنه یه  له  ت بریتیه رجی عیباده مه وه
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َ ُ�ِْلِصَ� (  :ته م ئایه ی ئه گه به  به ، وره خوای گه ُّ اا ا ُُ َْعبُ ِِ  
ّ
ُراا َِال ُِ

ُ
َاَما أ

يَن ُحنََفا ِّ ُ ا
َ
َميَّمةِ  َۚو َاُ�ِميُموا الّصَةَة َاُ�ْتتُوا الّزَكَة ُ

ْ
ََ ِديُن ال ِ ل

ل ََ  ] ٥:البينة [ )َا
  که ی وه ر به گه درا بوو مه نه پ انیرمان فه  شدا که وه ئه ڵ گه له

دوور   به انۆین خ بکه ۆب یچ ملکه یزۆسد ن به خوا بکه یرستش په

کات  ن و زه بکه ژنو  وه چو خخوار یکڕ باوه رویموو ب ھه  بگرن له

 .استڕ ینیئا  هی مه ئه  ن وه بده

ری خوا  مبه پغه  ی كه یه یه رمووده و فه ی ئه گه به به  وه

: واتا. متفق علیه ))إنما األعمال بالنيات  (( :تی رموویه فه

 . ددایه  له  كه  یه و نیازه به  وه و كردنی كرده وه كرده

  له  وه ستدا ئه ده  تی له ئیخالس بوونی نیه ر كاتك زانست ھه  وه

 .رپچی چت بۆ خراپترین سه  رده ده  وه یه چاكترین گویایه

ت  ب ھیچ نیه ر به گه تن ئه عیباده  ی كه و كارانه ھا ئه روه ھه

تیان ل دت  كو عاده وه  وه نجامدران ئه ستك ئه به ومه

ت  ر عیباده گه م ئه ێ، بهرناگر ر وه سه ی پاداشتی له كه نه وخاوه

  وه ئه) ریاء ( كو رووپامایی  ستكی خراپ كران وه به ت و مه نیه  به

 .بت ی گوناھبار ده كه نه خاوه

  وه ئیخالسه  ند بت به رعی پابه بت قوتابی زانستی شه ده  بۆیه
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دوور   بت خۆی به ده  وه ،كان رعیه شه  كاتی فیربوونی زانسته  له

  ك له ی خه وه رخستن و كۆكردنه ده خۆشی خۆ به نه  بگرت له

تی عیلم  كه ره به  خۆشیانه نه  م جۆره ئه  وروپشتی، چونكه ده

 .وزانست ناھن

وتنی خواو  شونكه  له  ت بریتیه می عیباده رجی دووه مه  وه

 ( :رموت فه ده  وره ای گهخو ،)وسلم  هیعل  الله یصل(ی كه ره مبه پغه
َُنُوَ�ُ�ْم  ُ َاَ�ْغِفْر لَُ�ْم  ُّ ِْببُْ�ُم ا ُُ  ِِ اتِّبُعو

َِ َ ُّ َبوَن ا ِ
ُ
 َِْن ُكنْيُْم ُ

َْ ُ َ�ُفوٌر  ۗقُ ُّ َاا

 ] ٣١:عمران  آل[ )رَِحيمٌ 

  وهر ئ گه ئه: ب) وسلم  هیعل  الله یصل(د ممه موحه ی ئه: واتا

 ی وهون تا خواش ئ من بکه یدوا  واته که تو ده شۆخواتان خ

 یشبووۆخخوا ل  وه تبب شۆکانتان خ گوناھه  له  وه تبو شۆخ

 . بانه ھرهیم

تی ئیسالمی  وا شارستانیه ی كه تانه و خزمه كك له یه  وه

ماشاكردنی زانستی  ته  تی كرد بریتی بوو له مرۆڤایه  شی  پشكه

تی  عیباده  تك باشتر له عیباده كو ت، به كو عیباده سوود وه  به

نجام  ق و فیكر ودڵ ئه عه  به  تكه عیباده  كان؛ چونكه ته سوننه

  .درن ده
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  كرد كه ده   وه وه تی تر شانازیان به كاتكدا ئاین و شارستانیه  له

یان،  كه ئاینه  یشتن له كار ناھنن بۆ تگه قلیان به كانیان عه ڕۆه

كانی قورئانیان  رمانه زانایانی ئیسالم فه  وه هوان پچه  به م به

خوای  كرد داوایان دهو بوون فری خوندن دهكرد و  ج ده جبه

ِي َخلََق (  :خشت زیاتر زانستیان پببه  وره گه
ّ
ََ اَ ِم َرّ� ِْ  بِا

ْ
 اقَْرأ

  نهبخو) وسلم  هیعل  الله یصل(د ممه موحه ی ئه: ، واتا] ١:العلق [)

 ،.  دروست کردووه یکموو شت ھه  که  وه ردگارته روه هپ یناو  به

َْ رَّب زِْدِ� ِعلًْما( ردگارم  روه په ی ئه ب  وه :، واتا] ١١٤:طه [ )َاقُ

  . بکه ادیز میاریزانست و زان

  ته وا عیباده سوود كه  بۆ زانستی به  ماشاكردنه ته  م جۆره ئه  بۆیه 
تكی زانستی  بوونی شارستانیهیدا كی بوو بۆ په ره ھۆكاركی سه

 .ئیسالمی

تیمان بدات بۆ زیاتر  یارمه  وره خوای گه  كۆتاییدا داواكارم له  له
 .ت بۆمان بنوست عیباده  رعی و به فربوونی زانستی شه

 :  رچاوه سه

 .).رحمه الله(بكر أبو زيد : شخ/ حلية طالب العلم : كتبی -١

، ) وسلم  هیعل  الله یصل(ر مبه كانی پغه حیحه سه  رمووده فه -٢
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 .ولر ھه –حوی  ی مه به كته عبد الحكیم حسن، چاپكردی مه

 .د بامۆكی مه ال موحه ، مهی قورئان فسیری پوخته ته -٣

 . نگی ئیسالم سایتی ده -ی قورئانی پیرۆز  رنامه به -٤
 

 


