
  دا زانست و زانیاری خودا له ئاینی ئیسالم
  ت رۆژهه. شاهۆ ب: کردنی ئاماده

  
دا  ن زانیارییه له دینی ئیسالم زانا و خاوه" الله"یه که ئایا  وه ویش ئه م ئه که ده س پ که به پرسیارێ ده باسه

  وار؟ خونده زانه و نه یان نه
موو نوی خودان  و نوانه هه د و نۆ نو که ئه وه ه کراوه به نهدا ئاماژ زانین که له کتبی قورئان ک ده ر وه هه

ه به مانای "عالم"یان" علیم"و نوانه  ک له یه. ندرت تیان بۆ داده وه رزی تایبه کانه ن موسمانه و له الیه
موو  زای هه هها له زۆر جگای قورئان خودا خۆی به ئاگادار و شار ر وه هه". ند دانیشمه"و " شت زان"و " زانا"

ر  رگ له دار به کرابت و یان هیچ به نه ر و وشک نییه که باسی ل  که هیچ ته زان و ده شت ده
باشتر له ) الله(ب، که :"  دا ده" کھف"ی   سوره26ی  له ئایه. ر به زانیاری و ئیزنی من گه وه مه نابته

مو  و ئاگاداری هه ئه. دا بوون و کوه ک له یه چ ماوه) هفه سحابی که ست ئه به مه(وان زان ئه س ده مو که هه
س که  بیس و ئیجازه نادات به هیچ که بن و زۆر ده ویه و زۆر ده کان و زه ی ئاسمانه کانی شاردراوه رازه

  ." ریک بت له حوکمی ویدا شه
) الله(وه  ویه؛ ئه کان و زه اسمانهرچی له ئ ئایا نازانی که هه:" دا نووسراوه که" مجادله"ی   سوره7ی  له ئایه

م بت  ی که خودا چواره وه ر ئه گه ن، مه کتری نه س به یه هیچ رازێ نیه که س که. یه ردا هه سه زانیاری به
) الله(وه  ر شون بت ئه م بت، نه زیاد و نه زۆر، له هه شه شه) الله(ی که  وه ر ئه گه س، مه و نه پنج که

  ."یانه گه له
و  موو ئه وێ که الله ئاگاداری هه که رده وه ده تری قورئان ئه کانی ته ها ئایه ر وه ته و هه ن ئایه و چه به پی ئه

الله . راره له داهاتوودا بته پش ر شت که قه ن و یان هه ده وی روو ده کان و زه یه که له ئاسمانه ئیشانه
وه به  ن جندۆکه و ئونسه کیش له الیه یه ر وشه گه ت و بگره ئهر گوزه دا چ ده کان زان که له مشکی مرۆڤه ده

زان که  الله ده. شارین و دوونیایه که بتوانین له خودای وه هیچ شت نییه له. و خودا ئاگای لیه کار بت ئه
  . دایه دا چی ت کانی ئمه له ده

ک  ر و بنه و وه تی خودا شتکی ب سهلمنن که زانیاری و زانس سه وه ده ی که باس کران ئه و قسانه ئه
مان له بیر  وه ت ئه به هه. بت یه و بووه و ده تایه هه تا هه دیه و هه به لی و ئه زه ن ئه کان ده ئیسالمیه

کو زانیاری  بت، به ر رۆژ پویستی به زیاد بوون هه ک زانستی مرۆڤ نییه که هه چ که زانستی الله وه نه
ن که باس  ین زۆر ئایه هه بکه کانی قورئان چاو ل ته ر ئایه گه ئه. کی نییه سریه م و که یچ کهواوه و ه الله ته

ی  له ئایه. وه فری بووه سانی تره بووه و دواتر و له زمانی که وه پش ئاگاداری نه ن که خودا له که له شت ده
یشت؛ به دوژمنای  وه گه ر و ئاسیب به ره زه) ری احد له شه(ر  گه ئه:" دا هاتووه که"العمران"ی   سوره140
بر  ش پویسته سه دا، ئوه وان کۆیان نه ک ئه ر وه یشت، هه ری زۆر گه ره شکست و زه) در ری به له شه(ش  ئوه
ی ئیمانیان هناوه، چ  وانه  که ئهتا بزانینک  وه بۆ نو خه رنینه گه ده) شکست و پیرۆز بوون(ن، ئمه  بکه
به راستی که . ن تر بکه کی وه، شاهیدی خه منه ر دینیان ده داران که له سه تا له ئوه ئیمانسانکن  که

  ."مکارانی خۆش ناوت خودا سته
س   چ کهکه بزانینی  وه ی تۆمان گۆری، بۆ ئه که ئمه قیبله:"... دا نووسراوه که "بقره"ی   سوره143ی  له ئایه

  ."ر مبه ی پغهس دژ ره و چ که مبه ڵ پغه گه له
ری  ست شه به مه(وه ک بوونه رووی یه سته رووبه رۆژێ که دوو ده:"  که ده" آل عمران"ی   سوره166ی  له ئایه
  ."  داران کن و مونافیقان کن که ئیمانتا بزان وه بوو )الله(ن  وه له الیه یشت ئه ر چی به ئوه گه ، هه)احده

 تا بزانینستاند،  ڵ و هه له خه) هف سحابی که ئه(وانمان  ئمه ئه:"  که دا ده"کھف"ی   سوره12ی  له ئایه
  ."وی خۆیان باشتر حیساب کردووه ودای خه یه مه سته و دوو ده کامک له



ی  وه ر ئه گه دا، مه ک ر خه ی نییه به سه ره یته سه) یتان شه(و  ئه:"نووسراوه که " سباء"ی   سوره21ی  له ئایه
دا خودا "بقره"ی   سوره255ی  له ئایه... ." یه ودا هه کی له یه و ک شه یمانی به ئاخرت هه که ک ئبزانین

  ... ." ربوتره وی به کان و زه له ئاسمانه) الله(ی زانستی چوارچوه:" ...   کات و ده زۆر تاریفی خۆی ده
ن  له چه. روانت کان ده له سه یانه بۆ مهنده ناش ن که الله چه خه رده مان بۆ ده وه تانه به جوانی ئه و ئایه ئه

ق بکات  ی که شت خه وه س دایه و پش ئه موو که که که له مشک و پست و خونی هه  خودایه دا ده ئایه
روانته  وه ده تیه سه ده لیلی و ب تردا به زه کانی ته م له ئایه زان؛ به ی ده که نجام و دوارۆژه ره سه
ی   سوره140ی  بۆ ونه له ئایه. کات ڵ ده گه تی و ک درۆی له یه گه  تا بزانت ک به راست لهکانی نده به
تری تا بزان که  ی نده ستی هندێ به رژت به ده کانی ده نده دا رۆژێ خونی هندێ له به"عمران آل"

موو شتکه،  ر خودا ئاگاداری هه گه ئه. واوه یان ئیمانیان ناته قن و کامه ر حه داری راست و به یان ئیمان کامه
  ی له چیه؟ وه مو تاقی کردنه و هه دی ئه ئه

کانه؛  مو زانسته ی هه رچاوه یان وایه سه زانن و پ ی که موسمانان ئاوا به زانا و ژیری ده و خودایه دواتر ئه
نده  وه کات، ئه ده) ر شت هتی ه ره ی بنه وه کردنه زانستی شی(ت ئیه ناسی و هه ستره کات باس له زانستی ئه

کانیشی  ناسه کو ئیسالم کان به نین له الی کافره ک بۆته هۆی پکه یه که نه ی نازانستی و مندانه که قسه
که ذوالقرنین :"  کا و ده ده" ذوالقرنین"ی  فسانه دا باسی ئه"کھف"ی   سوره10ی  له ئایه. نین خستووه که وه
لماوه که خۆر له هیچ  مرۆ سه ئه." بوو دا ئاوا ده و له وێ) تیره(انیاوکی ئاو بۆریشته شون که خۆر له ک گه

  .ویه بت به هۆی سووڕانی زه دت و ئاوا ده ی که رۆژ هه وه شون قوم نابت و ئه
در و هیاللی مانگ  پرسن که هۆی به لت ده) ر مبه ی پغه ئه: (دا هاتووه که"بقره"ی   سوره189ی  له ئایه

و زانسته خودا  یه که ئه وه ب بگوترێ ئه م شت که ده که یه... ." جه و  تی حه وه کاتی عیباده یه؟ ب که ئهچی
ری گرتووه که کاتی گۆرینی مانگیان به  کان، وه سی عیبریه ده کانی کتبی موقه ک له وتاره یه" میدراش"له 

واو بوون و  م شت که پویسته بگوترێ که هۆی ته وههدو) 1.(زانی کردن ده ت کانی پشودان و عیباده هاتنی رۆژه
تاو؛  رگرتنی مانگ له هه تی نوور وه وی و چۆنیه سورانی زه ڵ وه بۆ شوازی هه رته گه واو بوونی مانگ ده ناته
ر به  گه جا ئه. ج وه موسمانان بچن بۆ حه در یان هیالل ئه ر که مانگ بوو به به ی که خودا هه وه ک ئه نه

ی  وه چی ئه چ؛ که شت جار بچن بۆ حه وت هه ب زیاتر له حه دا موسمانان ده ته بکرت له ساڵ و ئایه ی ئه قسه
  .بینین له سا، جارکه ی مرۆ ده که ئه

ی   سوره5ی  و ئایه" معارج"ی   سوره40ی  و ئایه" بقره"ی   سوره258ی  ک ئایه دا وه  ئایه یان له کۆمه
دا  مان کات چی له هه ن رۆژئاوایه، که ت و چه ن رۆژهه ن چه کات که دونیا خاوه وه ده دا باس له ئه" صافات"

  . ر ناکرت ر باسی باشوور و باکوور هه هه
خودا " نباء"ی  ی سوره وه ی ئه وت ئایه له حه.  چی کان ده ت به کوه باره با بزانین که زانستی خودا سه

رز  ک بزمار له ئه کانی وه یه که خودا کوه وه ویش ئه ک؛ ئه کات بۆ خه ریب و زۆر گرینگ ده باسی شتکی غه
کان،  تی سازبوونی کوه ت به چۆنیه باره ی راستی بت سه وه ئه. وه الژته وی ئارام بت و نه رۆ کردووه تا زه

ک  کان وه کانی ساز بوونی کو به دیارده سروشتیه ترین هۆیه کی ره ناسی سه وی ی پسپۆرانی زه زۆرینه
و  ی له که دواتر با بپرسین که بزمار نووکه. زانن وی له درژایی مژودا ده زه، بورکان و هات و چۆی زه له بوومه
وی  یان له زه که وه پشته کانی خودای له پشه م بزماره چ، به ده ڵ راره لی بدرت هه ی که قه شته
  .قیوه چه هه

 46کانی  یه له ئایه و بیرۆکه یه و ئه وه کات که دڵ شونی بیرکردنه وه ده دا باس له ندین ئایه خودا له چه
. درت بین تردا ده ی ندین ئایه و چه" محمد"ی   سوره24ی  و  ئایه" اعراف"ی   سوره179ی  ، ئایه"حج"ی  سوره
یه که خودا و  وره کی گه هی ه وه هه ئه. درت زان ندیشه و بیرو بروا ده ق و ئه دا دڵ به شونی عه تانه و ئایه له

شی  دا که ئازای له وه و مشک بریار ده کاته لماوه که مرۆڤ به مشک بیر ده مرۆ سه ئه. ر توشی بوون مبه پغه



ی  ریه و کاریکه م دڵ ئه ی ژیان؛ به یه له پرۆسه کی پ ره وری سه ت دیش ده به هه. ک دڵ ئینسان چ بکات نه
  .کردووه ی پ نیه که خودا ئاماژه

ی که خودا  وه وه بۆ ئه ینه وه بۆ زانا بوونی خودا؛ ئاورده ینه تر ئاورده که با جارکی شی باسه ک دواین به وه
. وه رنابته گ له دار به ر ی خودا به ی که به ب ئیجازه وه وه بۆ ئه ینه ئاور ده. یه مو شت هه ئاگای له هه

خودا چاوی . کرد نگی نه کان بوو و ده کراوه فال زار کورده ئه شتا هه و ههد  ر وایه خودا ئاگای له سه گه دی ئه ئه
زار  ڵ زیاتر له پنج هه گه کشا و له ڵ ی هه که ناسه ر دواین هه ری خاوه ی عومه که ل بوو که چۆن منداه

نیگار و  ژنامهربرینی رۆ بوو له سه خودا ئاگای ل. کرد نگی نه هید بوون و ده یی شه بجه ی هه وشه نه وه
قام و  فغانستان چون له شه یزانی که له ئه خودا ده. کرد نگی نه کانی دونیا و ده ته نایه مو جه گر و هه ڵ هه ونه

کانی ئران بوو  ندنه قه ڵ خودا ئاگای له چاڵ هه. نگی نھکرد ق و ده شه کان به کوه مشکی ژنان ده کۆنه
  . کرد نگی نه م ده دان به مجی ل جم کردن و قه بۆ ژنان و ره

ه برسیه بیه که له برسان و له تونیان توانای دوور  فریقا هه ی ئه که گوناحه خودا جوان چاوی له مندا
خۆنن  رانن بمرت و بی کان که چاوه خۆره ی گیراوه به الش وره کانی نیه له خۆی و چوارده ی مشوله وه کردنه

  ...کرتن ت خودا پشی نه تر که قه تی نایه دان جه هو س...... کرد نگی نه م ده به
  .  من پم وانیه............... یه مو شت هه به راست خودا ئاگای له هه

  
  
  
  :کان راوزه په
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