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 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢ 

 وهدى إىل الفرقان،  الحمد لله الذي علم اإلنسان

 ، والصالة والسالم عـىل النبـي املرسـل بـالقرآن، 

 .نوعىل آله وأصحابه سادة أهل اإل�ا

 بریتییەکخواپەرستى ی موسڵ�نم: و خوشک برا 

لەپێناویـدا  ە لە ئامانجی بەدی هێنانی ئەم دونیـایە وی

دروست كراوە، جا خۆشبەخت ئەوەیە كە خۆی پێوە 

 سەرقاڵ بكات...

جا عیبادەتیش تەواو و دروست نییە هەتا لەسەر  

ڕۆشنی ئەنجـام نەدرێـت،  زانستی شەرعی و بەرچاو

ە كە خـــوای گەورە پێغەمبەرانـــی هەر لەبەر ئەمەشـــ

ڕەوانەكردووە سەالمی خوایان لێ بێت، و كتێبەكـانی 
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 ٣ 

 ێن�یـی وڕ خوارەوە، هەموو ئەمانە لە پێناوی  ناردۆتە

ڕێپیشاندنی مرۆڤە بۆ دۆزینەوەی ڕێگای ڕاست، بۆیە 

 بەرچـاو شوێنكەوتوانی پێغەمبەران لەسەر زانسـت و

ــتن ــۆنێتی پەرس ــن بە چ ــاترین كەس ــنین و زان ی ڕۆش

پەروەردگاریــــان، لەبەر ئەوەی لەنــــوری وەحــــی 

ــوێر و  ــرن، بە�م ئەوانەی كە ك ــتەكەیان وەردەگ زانس

نابینان دەربـارەی ئەو وەحـی و نـورە، ئەوانە خـوای 

 ۆشنی نەپەرستووە. ڕ خۆیان لەسەر بەرچاو
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 بۆیە پرسیار لە تۆی موسڵ�ن دەکەم :

 )ئایا تۆ سووریت لەسەر فێربوونی دینەكەت ؟ ( 

ەی سەرەوە تەوەری ئەم بابەتەبە و پرسیارێكە ئەو  

كە پەیوەســـتە بە هەمـــوو موســـڵ�نێكەوە دەبێـــت 

جــــا بــــا لێپرســــینەوە و  ، لەخۆمــــانی بپرســــین

بەخۆداچـــوونەوەكە ڕاســـتگۆیانە بێـــت بـــۆ ئەوەی 

 وە�مەكەشی ڕاست بێت. 

سـووربوونت لەسـەر  برا و خوشکى موسڵ�نم: 

ـــەرەتا ـــنەكەت س ـــوونی دی ـــەرفەرازی و ىفێرب  س

... چونكە چوویتەتە سـەر ڕێگـایەك كە  بەختەوەریتە

 بەرەو بەهەشتت دەبات.. 
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 ٥ 

ــت:   ــەنی بەرصی دەڵێ ــەوا حەس ــرۆڤ پێش " م

ـــ ـــك لە ع ـــت لمیئەگەر بابەتێ ـــت و  و زانس فێرببێ

كردەوەی پـێ بكـات ئەوا لە دونیـا و ئەوەی تێیـدایە 

 باشرتە بۆی ". 

: " خواویستی پێشەوا سوفیانی سەوری دەڵێت 

لە  بێ اكردن بەهیچ شتێك نەكراوە باشرتلەخو  ڕوو و

فێربــوونی زانســت، وە فێربــوونی زانســتیش لەهــیچ 

 سەردەمێكدا ئەوەندەی ئەمڕۆ باش نەبووە ". 

ــتی   ــتیت بە زانس ــد پێویس ــڵ�ن چەن ئەی موس

بەسوود هەیە بۆ ئەوەی پەروەردگارت بناسیت وفێری 

 ؟یەكخواپەرستی بیت بەچاوكراوەییەوە... 
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 ٦ 

زانسـت بە ڕێـز وشـكۆی ئەو جا ڕێز و شكۆی  

ــكۆی  ــۆیە ش ــت، ب ــرێ و دەخوێ�ێ ــتەیە كە دەزان ش

زانستی شەرعی بەرزترینە چونكە زانـین وفێربـوونی 

ئەو شـــەرع و دیـــنەیە كە بەنـــرخرتین زانســـتە و 

دەفەرموێـت:  پێغەمبەری خوا  گرانبەهاترینیانە ! 

الدنيا َملعونٌة، َملعـوٌن مـا فيهـا، إالَّ ِذكـَر اللـِه، أو  (

ــتعلًِّ� ُمع ــً�، أو ُم ــدایە )١( .)لِّ ــا وئەوەی تێی واتە: دونی

ــا  ــات، تەنه ــەرقاڵت دەك ــوا وس دوورخەرەوەیە لەخ

زیكری خوا و ئەوەی لەخوا نزیكت دەخـاتەوە، یـان 

 زانا یان فێرخواز.

                                                           
 ]٢٧٩٧[رواه الرتمذي وابن ماجه وغ�ه�:السلسلة الصحيحة: )١(
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 ٧ 

جا ئەی موسڵ�ن ئەوە چاك بزانە كە پێویسـتیت  

بۆ فێربوونی زانستی شەرعی لەپێشرت و گـرنگرتە بـۆ 

 بۆ خواردن و خواردنەوە ! پێویستیت 

وەكو چـۆن هەوڵ دەدەیـت و سـووریت لەسـەر  

بەدەست هێنانی بژێوی ژیـان و گوزەرانـت بـۆ ئەوەی 

بژیت، ئاوەهاش مانـدووبە بـۆ فێربـوونی دیـنەكەت، 

چــونكە ئەوە ژیــانی ڕاســتەقینەتە وبەبــێ ئەو لەڕیــزی 

 مردواندایت ! 

ــت:     ــت دەڵێ ــمەت بێ ــمەد بەڕەح ــەوا ئەح پێش

رتــر وزیــاتر پێویســتیان بە زانســتە تــاوەكو خەڵكــی زۆ 

خواردن و خواردنەوە، چونكە خـواردن و خـواردنەوە 
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 ٨ 

ــۆ دووجــار پێویســتی پێــی  مــرۆڤ لەڕۆژێكــدا یەك ب

 دەبێت، بە�م زانست بە ئەندازەی ژمارەی هەناسەكان.

زانایــانی خوانــاس پێشــەوا ابــن القــیم دەڵێــت:   

ـــی ئەم  ـــان و ڕۆح ـــەرع، ئەوان ژی ـــاری ش وپەیڕەوك

وونەوەرەن، بە ئەندازەی چاوتروكـانێكیش ناتوانرێـت ب

بێ پێویسـت بیـت لێیـان، جـا بـۆیە پێویسـتی دڵ بـۆ 

زانست وەكو پێویستی گیـان نیـیە بـۆ هەوا و هەناسـە 

بەڵكو زیاتر و گرنگرتە ! بەگشتی زانست بۆ دڵ وەكـو 

ئاو وەهـایە بـۆ ماسـی ئەگەر لێـی دەری بكەیـت ئەوا 

ەبینێت ئاوەهاش دڵ دەمرێت، چۆن چاو بەڕووناكی د

 بە زانست دەبینێت و ڕۆشنە.
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 ٩ 

ــڵ�نم:  ــرای موس ــتیەدایە كە  ب ــاو ئەم پێویس لەپێن

خوای گەورە فەرزی كردووە فێری دینەكەت ببیت بۆ 

 ئەوەی بەبەرچاو ڕوونیەوە خواپەرستی بكەیت. 

طلـُب العلـِم (دەفەرموێـت:  پێغەمبەری خوا  

ی زانست و واتە: فێربوون.)١()فريضٌة عىل كلِّ مسلٍم 

 زانست خوازی فەرزە لەسەر هەموو موسڵ�نێك.

پرسیار لە پێشەوا مالك كرا لەسەر ئەوەی كە ئایا  

فێربــوونی زانســت واجــبە؟ ئەویــش وتــی: زانــین و 

واجــبە و جــگە  ـناســینی شــەرع وســوننەت و فیقهــ

                                                           
 ]١٨٤[رواه ابن ماجه:صحيح ابن ماجه لأللبا�: )١(
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 ١٠ 

ــێوەیەك  ــەكە بەش ــۆیەتی كەس ــارەزووی خ لەوەش ئ

 ئەگەریش لێی الواز بێت تاوانی ناگات. 

زانایـان یەكـدەنگن لەسـەر  ابن عبدالرب دەڵێـت: 

ــەر  ــی فەرزە لەس ــەرعی هەیەت ــتی ش ئەوەی كە زانس

هەموو تاكێكی موسڵ�ن كە بیزانێت و فێری ببێـت و 

هەشــە فەرزی كیفــایەیە، واتە ئەگەر كۆمەڵێــك پێــی 

ــەر  ــیەكەی لەس ــوون ئەوا فەرزێت ــری ب ــتان وفێ هەس

لەسـەر  ئەوانی تر دەكەوێت، بە�م زانایان ڕاجیاوازن

ئەو بەشــەی كە فەرزی عەیــنە و ئەوەشــی كە فەرزی 

ــاكی  ــت ت ــوختی ئەوەی كە نابێ ــایەیە، بە�م بەپ كیف

موســڵ�ن نەیزانێــت ولێــی بــێ ئاگابێــت ســەبارەت 
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فەرزەكان ئەوە واجبە بیزانێت... لەوانە: ناسینی خـوا 

ــــوێژ وئەوەی  و یەكتاپەرســــتی و پێــــنج فەزرەی ن

ئەوەی  و ۆژووی رەمەزانڕ پەیوەســـــتە پێـــــوەی و 

ـــت و ئەوەی ڕۆژ  ـــت دەبێ ـــێ تەواو و دروس ووی پ

دەیشكێنێت و حەج بۆ كەسێكی بەتوانا و زەكات بـۆ 

 خاوەەن ماڵ وساماندار. 

ـــق و ـــا ئەو ل ـــێت  هەروەه ـــی كە ناش بەشانەش

یبـا و ڕ موسڵ�ن نەیزانێـت وەكـو حەرامێتـی زینـا و

گۆشــــتی بەراز و خــــوارد� مەی خــــواردنەوە و 

و دەســت بەســەرداگرتن  مردارەوەبــوو و داگیركــاری
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 ١٢ 

ــك  ــاڵی خەڵ ــل وشــایەتی درۆ و خــواردنی م وبەرتی

 بەناڕەوا و ستەم كردن و حەرامەكانی تریش.

ئەوانەی كە باسـكران  برا و خوشکی موسـڵ�نم: 

پێویستە لەسـەر هەمـوو موسـڵ�نێك كەبیانزانێـت و 

ناكرێــت زانیــاری لەبارەیــانەوە نەبێــت و پشــتگوێیان 

لەگەڵ خۆتدا بكە لەسـەر  بخات، جا بۆیە لێپرسینەوە

 ئەوەی كە چەند پشكی زانستی شەرعیت الیە؟ 

ــاوازە  لەڕاســتیدا خەڵكــی ئاســت و  ــان جی پلەی

لەبارەی ڕادەی سووربونیان بۆ خوێنـدن و فێربـوونی 

ـــك  ـــۆمەڵە خەڵكێ ـــیش ك ـــان، هەر پلەیەك دینەكەی

ــلە  ــی ئەو پ ــت باس ــەی كە دێ ــرێتەوەو لەم بەش دەگ
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 ١٣ 

ی اانەوە، تۆش تەماشوئاستانە دەكەین لە قسەی زانای

 پلەیەكدایت.  خۆت بكە كە لە چ ئاست و

"  دەڵێـت: پێشەوا عەلی كوڕی ئەبی تالب  

خەڵكــی ســێ جــۆرن: زانــایەكی پەروەردەكــار، 

فێرخوازێكی ڕێگای سـەرفرازی، و بـاقی خەڵكـیش 

ئەوانەن كە شـــوێنی هەمـــوو دەنگـــۆیەك دەكەون و 

 لەگەڵ هەموو بایەكدا دەڕۆن. 

زانابە یـان فێرخـواز و  ەڵێت:د ابن مەسعود  

 لەو نێوانەدا مەبە. 
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 ١٤ 

ە بدەڵێت: زانا رداءئەبو دە لە حومەیدەوە دەڵێت: 

یان فێرخواز یان خۆشەویست وەیاخود خۆمانـدوكار 

 و پێنجەم مەبە چونكە تیادەچیت. 

ــت:   ــد دەڵێ ــم وت: حومەی ــەنی بەرصی بە حەس

 پێنجەم چییە؟ وتی: بیدعەچی. 

ەوە لەگەڵ خۆتـدا بـكە لێپرسـینبرای موسڵ�نم:  

 بەوەی كە تۆ لە چ پۆلێنێكدایت لەوانەی باس كران. 

نەكەیت هەرگیز لەوانە بیـت كە گـوێ نـادەن بە  

 فێربوونی دینەكەیان و خۆتێگەیاندن لێی. 
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 ١٥ 

چەنـــد زۆرن ئەو نوێژخوێنـــانەی كە نـــازانن  

 بەجوانی نوێژبكەن وەكو چۆن پێغەمبەری خـوا 

 كردوویەتی. 

ــــد زۆرن ئەو   ــــرانەی كە دەكەونە ڕ چەن ۆژووگ

 هەڵەی گەورەوە و هەستیشی پێ ناكەن. 

ـــزانن   ـــد زۆرن ئەوانەی حەج دەكەن و ناش چەن

ــێ  ــێ بەج ــانی حەج ج ــكەن و بڕگەك ــۆن حەج ب چ

 بكەن. 

چەند زۆرن ئەو بیدعەچیانەی كە كەتوونەتە نـاو  

 سوننەتە.  نبیدعەوە و وا دەزان
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 ١٦ 

و چەند زۆرن ئەو بازرگانـانەی كە كەوتـونەتە نـا 

 كە حە�ڵە.  ەنمامەڵەی حەرامەوە و وا گومانیش دەب

چەند زۆرن ئەوانەی كە مـاڵی خەڵكـی بەنـاڕەوا  

ـــوان حە�ڵ و  ـــاكەن لەنێ ـــاری ن ـــۆن و جیاك دەخ

 حەرامدا.

هەموو ئەو نەهامەتیانەش كە تووشیان دەبێت لە   

تاوان و حەرامخۆری بەهـۆی نەزانـی و نەفامیـانە بە 

ئەوەیە كە ئەو الدان  حوكمەكانی دین، ئەوەی سـەیرە

وسەرپێچیانە لەكەسانێكی بەتەمەنیشەوە دەبینیـت كە 

ـــت بە  ـــدە نەزان بێ ـــیە لەو تەمەنەدا ئەوەن ـــیاو نی ش

ئەحكامی دینەكەی، بەتایبەت لە دۆخ وسـەردەمێكی 
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 ١٧ 

 وەهادا كە هەموو هۆكارەكانی فێربوونی دین ئاسان و

 بیانووی نییە.  بەردەستە و

  ەك وترا:بە عبدالله ی كوڕی موبار    

 باشە مرۆڤ فێری زانست بێت؟  هەتا کەى

ــوونی  ــت فێرب ــارشین بێ ــامی ن ــا نەف ــی: هەت وت

 زانستیش باش وجوانە. 

ــڵ�نم:  ــرای موس ــوونی  ب ــەر فێرب ــووربە لەس س

دینەكەت و هەموو بەربەستەكان الدە لەو ڕێـگەیەدا، 

 چونكە زانست بەفێربوونە.  

 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ١٨ 

ـــوونی   ـــپەرانەی لەبەردەم فێرب ـــك لەو لەم یەكێ

زانســـــتی شـــــەرعیدان بـــــریتیە لە : شـــــەرم و 

 خۆبەگەورەزانین. 

شەرمن و خـۆبەگەورەزان فێـری مجاهد دەڵێت:  

 زانست نابن.  

ــوونی شــەرمنی:   ئەگەر هــاتوو ڕێگربــوو لەفێرب

" چـونكە حەیـا الحيـاءزانستدا ئەوا پێـی ناوترێـت " 

ڕەوشــتێكە مــرۆڤ دەگێــڕێتەوە لە ئاكــارە نــارشین و 

ئەو كەسەی كە ئامادەی كۆڕ و نەشیاوەكان، جا بۆیە 

ئەڵقەی زانست خوێندن نابێت وپرسـیار ناكـات لەو 

شتەی كە تێی نەگەیشتووە وئاڵۆزە لەمێشكیدا ئەوا لە 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ١٩ 

ــــك لە  مەترســــیەكی گەورەدایە، لەبەر ئەوەی زۆرێ

 ئەنجام دەدات بەبێ زانست !  کانكردەوە

ئەوا خاوەنەكەی كەوتۆتە  بە�م خۆبەگەورەزان: 

ــك لە  ــاو یەكێ ــەبارەت ن ــانەوە، و س ــاوانە گەورەك ت

ال يدخُل  (فەرموویەتی:  بەوەش پێغەمبەری خوا 

ــَة َمــن يف قلِبــه خردلــٌة مــن ِكــْربٍ  واتە: ئەو )١( ) الجنَّ

كەســـــــــەی بە ئەنـــــــــدازەی دانە خەردەلەیەك 

 خۆبەگەورەزانین لە دڵیدا هەبێت ناچێتە بەهەشتەوە.

 

                                                           
 ].٢٩١٠[رواه الحاكم والطربا�:صحيح الرتغيب لأللبا�: )١(



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢٠ 

شـاندەرتە یتێگەیشنت لە دیـن ڕێن برای موسڵ�ن: 

ــن  ــونكە ئەگەر لە دی ــەرفەرازیت، چ ــر و س ــۆ خێ ب

تێگەیشــتی ئەوا بە بەرچــاو ڕۆشــنی خواپەرســتی 

 دەكەیت و بەردەوام لە خوا نزیك دەبیتەوە.  

ُه  (فەرموویەتی:  پێغەمبەری خوا   َمن يُرِِد اللـَّ

ينِ  ْهــُه يف الــدِّ واتە: هەركەس خــوا )١( ) بــه َخــْ�ًا يَُفقِّ

 دەگەیەنێت. خێری بۆ بوێت ئەوا لەدین تێی

ئەو فەرمـوودەیەوە دەڵێـت:  الحافظ ابـن حجـر  

ــــــــتە  ــــــــت كە هەركەس لە زانس ئەوە دەگەیەنێ

ــەریەكیەكانی  ــابەتەكە س ــالم و ب ــانی ئیس بنچینەییەك

                                                           
 [رواه البخاري ومسلم]. )١(



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٢١ 

ــونكە  ــە، چ ــاكە بێبەش ــر وچ ــتبێت ئەوا لە خێ تێنەگیش

ـــــنەكەی  ـــــەكانی دی ـــــابەت و پرس هەركەس لە ب

نییە و فێرخـوازیش  تێنەگەیشتبێت ئەوا شارەزا و فەقیهـ

كە خێـری بـۆ  نییە، بۆیە دروستە بەوە وەسف بكرێـت

ــان دەردەكەوێــت  نەویســرتاوە، لەمەشــدا فەزڵــی زانای

بەســەر تەواوی خەڵكــدا و هەروەهــا فەزڵــی زانســتی 

 شەرعیش بەسەر تەواوی زانستەكانی تردا.

جا ئەی كەسی ژیر لەخۆت بپرسـە ئایـا نـاتەوێ  

 ؟بچیتە ناو ئەم بازنەی خێرەوە

ئەی نازانی ئەو كەسەی زانـایە بەدیـن و ئەوەش   

 نەزانە وەكو یەك نین؟ 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢٢ 

M    Ç  Æ  Åئەوەتا خوای گەورە دەفەرموێت:    

Ì   Ë   Ê  É  ÈÍ    Ò  Ñ  Ð       Ï    ÎL 
بڵێ : ئایا ئەوانەی  ئەی پەیامبەری خوا واتە:   [الزمر].

ام خوا دەناسن و دینە هەقەكەی دەزانن وئەوانەی هیچ ك

 لەوانە ناناسن وەكو یەك وەهان ؟ نەخێر ، چوون یەك نین .

( يــرزق اللــه العلــم  دەڵێــت: ئەبــو دەرداء   

 .السعداء، ويحرمه األشقياء ! )

واتە: خـــــوای گەورە كەســـــە بەخـــــتەوەر 

ــــات و  ــــت دەك ــــری زانس ــــبەختەكان فێ وخۆش

 بەدبەختەكانیشی لێ بێبەش دەكات.



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٢٣ 

 موێـت :ابن القیم ڕەحمەىت خواى لێ بێ دەفەر 

بەختەوەری ڕاستەقینە بریتیە لە خۆشبەختی دەروونی 

و ڕۆحی و دڵ، ئەوەش بە زانستی بەسوود بەدەسـت 

، و لەهەرسـێ  دێت، لەهەر حاڵێكدا هەر دەمێنێـتەوە

 ۆژیشیدا لەگەڵیدایە، وڕ بەرزەخ و دوا قۆناغی دونیا و

ــــلە ــــات و  بەردەوام بەرەو پ ــــێگەی بەرز دەیب و پ

 شكۆداری دەكات.  

م چەنــد زۆرن ئەوانەی كە بــێ ئاگــان لەم بە�  

خۆشــبەختیە، دەبینــی ســوورە لەســەر كــۆكردنەوەی 

دینــار و درهەم و زۆر لێــزان و شــارەزایە لە چــۆنێتی 

بەدەستهێنانی مـاڵ وسـامان و ڕێگاكـانی بازرگـانی 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢٤ 

وزۆركردنی پارە، بە�م دەبینی زۆر زاهـد وخـۆگرە لە 

ــكی ــادكردنی پش ــنەكەی و زی ــوونی دی ــین وفێرب  زان

 قیامەتی خۆی. 

دەبینــی بێتــاقەت و خەفەتبــار دەبێــت ئەگەر  

بەشــێكی كەم لەمــاڵەكەی لەدەســت بــدات بە�م 

ــایەت ئەگەر  ــاقەت نابێــت و هەر بەخەیاڵیشــیدا ن بێت

 زۆرێك لە دینەكەشی لەدەست بدات ! 

زۆر دڵخۆش و كەیفخۆش دەبێت ئەگەر كەمێك  

قازانجی دونیایی بكـات و كەچـی دڵخـۆش نابێـت 

ســوودێكی زۆر بكــات لە فێربــوونی زانســتی ئەگەر 

 دینەكەیدا ! 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٢٥ 

لەكاتێكـدا  لە عوقبەی كوڕی عامرەوە دەڵێـت: 

ــفە)  ــووین (الص ــزگەوتەكەدا ب ــوانی م ــێمە لەهەی ئ

فەرمـووی: ((كـام  تەرشیفی هات و، )(پێغەمبەر 

لە ئێوە حەز دەكات كە هەموو ڕۆژێـك سـەرلەبەیانی 

و دوو وشـــرتی (عقیـــق)یـــا (بط�ن)بچێـــت بـــۆ 

ــار  ــێ ئەوەی گوناهب ــت ب ــەركۆپارەی قەڵەوی پێبێ س

ببێت یا دڵی هیچ خزمێكـی لـێ بئێشـێت)) ومتـان: 

دەكەیــن. فەرمــووی: ((ئەی  هەموومــان حەز بەوە

بـڕوات بـۆ  ناكرێت هەریەكـێ لە ئێـوە سـەرلەبەیانی

مزگەوت دوو ئایەت لەقورئان فێرببێت یان بخوێنێت 

باشـرتە (كە باشرتە بۆی لە دوو وشرتی مێ، سیانیش 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢٦ 

و چواریش باشـرتە بـۆی لە چـوار، و  )بۆی لە سیان

 )١( بەپێی ژمارەی ئایەتەكان لە وشرت)).

زۆرجـار وشـەیەك  دەڵێـت: أبو غنية الخوال�  

ــا ــاڵ وس ــونكە م ــین، چ ــاڵ بەخش ــرە لە م مان خێرت

 سەرەڕۆت دەكات بە�م وشەكە هیدایەتت دەكات. 

باشــرتین زانســتێك فێــری  بــرای موســڵ�نم: 

 بووبیت، ئەو زانستەیە كە بەرەو خواناسـین بتبـات و

ــرخرت و ڕ بەرچــاو  ۆشــنت بكــات، چــونكە لەوە بەن

 گرانبەهاتر نییە. 

                                                           
 [رواه مسلم]. )١(



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٢٧ 

َخـْ�ُكُْم َمـن  (دەفەرموێت:  پێغەمبەری خوا  

واتە: باشـرتینتان ئەوانەن كە )١() لََّمـُه تََعلََّم الُقـرْآَن وعَ 

 فێری قورئان دەبن و خەڵكی تریش فێردەكەن.

ــت:  ــزدیەوە دەڵێ ــی ئی ــن  لە عەل ــیارم لە اب پرس

عەباس كرد دەربـارەی جیهـاد و ئەویـش وتـی: ئایـا 

شتێكت پیشان نەدەم كە لەجیهاد خێرتر بێـت بـۆت؟ 

بڕۆ مزگەوتێك دروسـت بـكە و قورئـان و سـوننەت 

 ەڵكی بكەن و لەدین تێیان بگەیەنە.  فێری خ

پرسـیاركردن لە زانایـان ڕێگـای برای موسڵ�نم:  

ــا خــوای گەورەش هانــت  تێگەیشــتنە لەدیــن، ئەوەت

                                                           
 [رواه البخاري]. )١(



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٢٨ 

دەدات بۆ پرسـیاركردن لە زانایـان كاتێـك بابەتێكـت 

Ms     u  t لەســەر ئــاڵۆز دەبێــت و دەفەرموێــت:

  {  z    y             x  w      vL .[ــــــــــــــــــــــــاء واتە:  [األنبي

 پرسیار بكەن لە زانایان ئەگەر ئێوە شتێكتان نەزانی.

ـــرا چـــۆن ئەم زانســـتەت   ـــاس وت ـــن عەبب بە اب

ئەویش وتی: بەزمانێكی هەمیشە پرسـیاركەر  كۆكردەوە؟

 و دڵێكی تێگەیشتوو. 

جا پرسیاركردن لە زانایان شیفای نەخۆشی نەزانینە،  

نەكەیت هەرگیز ڕوبەڕووی كـارێكی شـەرعی و دینـی 

ــ ــدەیت، ببی تەوە و حــوكمەكەی نەزانیــت و ئەنجــامی ب



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٢٩ 

چونكە خواپەرستی بە نەزانینەوە تەنهـا  لە خـوا دوورت 

 دەخاتەوە.  

زیادكردنی عیلم مەبەستە  دەڵێت:  ابن مەسعود 

ــۆیە  و گەیشــنت بە عیلمــیش بە پرســیاركردن دەبێــت، ب

ئەوەی نـــایزانی فێـــری بە و كـــردەوە بەوەش بـــكە كە 

 دەیزانی.  

زانسـت بە فێربـوونە و  دەڵێت: اء ئەبو دەرد 

ــانە و ئەوەی بەدوای  دان بەخــۆداگرتنیش بە خۆڕاهێن

خێردا بگەڕێت پێـی دەگـات و پێـی دەبەخرشـێت و 

ئەوەش خــۆی لە خــراپە بپارێزێــت ئەوا پــارێزراو 

 دەبێت.  



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٣٠ 

چ  پرســیاركرا لە عبداللــه ی كــوڕی موبــارەك: 

 شتێك لە عیلمدا باوەڕدار نابێت نەیزانێـت و دەبێـت

بەدوایدا بگەڕێت و چ بەشێكی عیلمیش واجبە فێری 

ببێـت؟ ئەویــش وتـی: بــاوەڕدار نابێـت ڕوو لەهــیچ 

كارێك بكات بە عیلمەوە نەبێت و بۆ ئەو مەبەستەش 

 دەبێت پرسیار بكات تا بەدەستی بهێنێت.  

چاك بزانە كە ئەوەی ڕێز وشكۆی برای موسڵ�نم 

 علـم زیــاتر دەكـات ئەوەیە كە پێغەمــبەری خــوا 

وەسیەتی پێكردووە و هەموو كەسـێكیش دەگـرێتەوە 

 كە سووربێت لەسەر زانستخوازی.   



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٣١ 

ســيأتيكُم  (دەفەرموێــت:  پێغەمــبەری خــوا  

أقواٌم يطلبوَن الِعلَم فإذا رأيُتموهم فقولوا لَُهم َمرحًبـا 

ُه عليـِه وسـلَّمَ  ِه صـىلَّ اللـَّ  َمرحًبا بوصيَِّة رسـوِل اللـَّ

انێك دێن بۆ التان بۆ فێربوونی واتە: كەس .)واْقنوُهم 

زانست، ئەگەر ئەوانتان بینی پێیان بڵێن: بەخێـر بـێن 

ئەی ئەوانەی كە پێغەمبەر وەصیەتی پێتـان كـردووە و 

 ].٢٠٣[رواه ابن ماجه:صحيح ابن ماجه لأللبا�: فێریان بكەن.

لمێكــی كەم كە ســووربیت یعبــرای موســڵ�نم:  

تـێ بگەیـت، لەسەر فێربوونی بۆ ئەوەی لەدینەكەت 

باشرتە بۆت لە چەنـد قـاتی ئەو عـیلمە لە كـردەوەی 

چــاك كە ئەنجــامی بــدەیت، چــۆن وانــیە لەكاتێكــدا 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٣٢ 

زانست بریتیە لە ڕێگای دروستی خواپەرسـتی، بـۆیە 

 هیچ خواپەرستیەك بەبێ عیلم بونیاد نانرێت.  

هەموو شـتێك پـایەی  دەڵێت: ئەبو هورەیرە  

لێـی، و بەهـیچ  هەیە وپایەی ئەم دیـنەش تێگەیشـتنە

شــتێك خواپەرســتی نەكــراوە باشــرت بووبێــت لە 

وشـارەزا ئەوەنـدەی هەزار  زانـاتێگەیشنت، بۆیە یەك 

 خواپەرست توند و سەختە لەسەر شەیتان.  

بەهەوڵێكـی كەم  جا ئەی موسڵ�نی خۆشەویست: 

دەتوانیت خۆت لەدینەكەت تێبگەیەنیت و وا لەخوارەوە 

 پێ دەكەم:  ئەو قۆناغانە بەكورتی ئاماژە 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٣٣ 

ــدە یەكەم  ــكە، هەوڵ ب ــێ ب ــت پ ــان دەس : بە قورئ

ــاری  ــوێنیتەوە، هۆك ــوانی بیخ ــربە و بەج ــدی فێ تەجوی

فێربــوونی ئەوەش زۆرە ســوپاس بــۆ خــوا، باشــرتینیان 

ئەوەیە الی مامۆســتایەكی لێهــاتوو و شــارەزا بخــوێنی 

هاوكات گوێ گرتن لە دەنگی ئەو مامۆستا جیهانیـانەی 

ـــد ـــارساون،  كە بەمامۆســـتای تەجوی ـــانگن و ن بەناوب

دەشتوانی لەگەڵیدا تەفسیری كورتی ئایەتەكان بخوێنیت 

ــــای  بــــۆ ئەوەی لەگەڵ قورئــــان خوێنــــدنەكەدا مان

 ئایەتەكانیش تێ بگەیت. 

ــان، دووەم  ــی ئاس ـــی فیقه ــدنەوەی كتێب : خوێن

ــابەت و ــایبەت ئەو ب ــارە  بەت ــانەی كە زۆر دووب پرس



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٣٤ 

ی نــوێژ و ۆژانەدا، وەكــو چــۆنێتڕ دەبــنەوە لە ژیــانی 

دەستنوێژ و غوسل و تەیەموم و حوكمەكانی سـەفەر 

 مامەڵە داراییەكان.  و زەكات و

كورتەكان لە ڕاڤەی  : خوێندنەوەی كتێبەیەم سێ 

فەرموودەكان و جگە لەوانەش هەندێ مەتنی زانسـتە 

ـــەرعیەكان و ـــی  ش ـــانەوە باس ـــەروو هەمووی لەس

ـــێوەیەكی  ـــد ئەوەش بەش ـــتی وتەوحی یەكخواپەرس

تێگەیشتندا، بۆ ئەو مەبەستەش سـوود لە  لەسەرخۆ و

مامۆستایەكی مت�نەپێكراو وەربگرە، ئەگەریـش ئەوە 

بەردەست نەبوو وەكو حاڵی زۆربەی خەڵك ئەوا بەو 

شێوەیەی كە باس كـرا لەم خـا�نەدا وبەم ڕیزبەنـدیە 



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٣٥ 

لەگەڵ خۆڕاگری و بەردەوام بوونـدا دەرئەنجـامێكی 

 باشی دەبێت. 

پرسیاركردن لە زانایان  : سووربون لەسەرچوارەم 

و كەسانی شارەزا لە هەموو ئەو بابەتانەی كە ئـاڵۆزن 

بەتاڵەكانــت ڕێــك بــخە  بەالتەوە، و هەوڵ بـدە كــاتە

ــوێگرتن لە وانەی  ــۆ گ ــرە ب ــێ وەربگ ــوودیان ل وس

 شەرعی بەسوود. 

ئارەزوومەندی و حەزكردن لە بابەت و زانستەكە  

نە بنچینەی هەموویـانە، جـا ئەوەی لەسـەر موسـڵ�

ــنەكەی  ــوونی دی ــەر فێرب ــووربێت لەس ئەوەیە كە س



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت

 ٣٦ 

ونیەتێكــی ڕاســتگۆیانەی هەبێــت بــۆی ئەوا خــوای 

 پەروەردگار هاوكار و یارمەتیدەری دەبێـت.  

ــڵ�نم:   ــرای موس ــتە ب ــوو زانس ــیە هەم مەرج نی

شەرعیەكان بزانیت و بخوێنیت، خـۆ ئەگەر ئەوەنـدە 

شـرت نەبوویت بۆ ئەوە ئەوا با هیممەتت بەرزبوو بێزار

 و خێرترە.  

ـــوونی   ـــەرت لە فێرب ـــبە لەس بە�م ئەوەی واج

زانســتی شــەرعی ئەوەیە كە بەبــێ ئەوە نەتوانیــت 

خواپەرستی بكەیت بەشێوەیەكی دروسـت و ڕاسـت 

 ئەوە لەپێشرتە.  



 ۆ سووریت لسر فربونی دینکت ؟ئايا ت
 

 ٣٧ 

سووربە لەسەر فێربـوونی دیـنەكەت و سـاتەكانە  

لەشتانێكی بێ سـوود و دوعـاش  تەمەنت بەفیڕۆ مەدە

 ۆت ئاسان بكات و هاوكارت بێت.  خوای گەورە ب بكە

َسـلوا اللـَه  (دەفەرموێـت:  پێغەمبەری خوا  

 .)١()ِعلً� نافًعا وتَعوَّذوا باللِه ِمن علٍم ال ينفعُ 

ــكەن و  ىواتە: داوا ــوا ب ــوود لە خ ــتی بەس زانس

 كەڵك.بێ پەنای پێ بگرن لە زانستی بێ سوود و 

 وصىلَّ الله عىل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

 أزهري أحمد محمودنوسينى : 
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