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 ماڵپەری بەهەشت 
 :ۆڵینەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێک

شارەزاکردىن موسوڵامنان و پەروەردەکردنیان لەسەر رێگا ڕاستەکەى ئیسالم،  .1

ئەمەش دەستەبەر دەبێ بە گەڕانەوە بۆ پەیڕەوە رەسەنەکەى ئیسالم،کە بریتى یه لە قورئان و 

 سوننەت،بە تێگەشتنى پێشین وپێشەوایاىن ئوممەت.

بیروباوەڕ و ڕەوشتى موسوڵامنان، لە دیاردەکاىن شیرک و کوفر و پاک کردنەوەى  .2

 .تاوان

 .پااڵوتن و تەصفیەکردىن ئاینى ئیسالم لە بیدعە و بۆچونە داهێرناوەکان .3

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

فراوانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە  .5

 .نەهێشنت و کەمکردنەوەى دەمارگیرى مەزهەىب و حیزىب

 :ئامانجمان
ئاشناكردنی كۆمەڵگایە لە ئیسالمی ڕەسەن و دروستكردنی تاك و كۆیەتی بۆ تێگەشنت 

لە سەرچاوەكانی كە بریتین لە قورئانی پیرۆز و سوننەتی صەحیح و ئاشكراكردنی ئەو 

ئیسالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و  شتانەی كە نامۆن بە

نورساوی لە بوارەكانی بیروباوەڕ و ڕەوشت و ئاكار و پەروەردە و زانست و پزیشكی و 

 گەشەی كۆمەاڵیەتی.

 

خودایە داوات لێ دەکەین دامەزراومان بکەیت ، وتەوفیقمان بدەیت بۆ هەر کار وگوفتارێکی جوان 
  .وەیەیی کەخۆت لێی ڕازیتوچاک بەو شێ

 
تى ماڵپەڕى بەهەشستاف
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 ثيَشةكى وةرطيَرِ:

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسي ا ددد وعلىددو  مددهلل الا ددد  ادد  ال دد ع  
 .أمجملل

 لة ثاشاندا:

ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( فةزأل و ثلة و ثاية و طرنطي  ييةكى ييةك ار ز ر     
 هةية لةوانة:

)يةكخواثةرسييتى( دادثييةروةر   ييرين دادثةروةر ييية بيية ال إليية إاّل اهلل  -1
رِةهيايى  هييةروةكو ضيان هاوبييةا برِيياردان سييتةم  يرين سييتة ة بيية     

 رِةهايى  خوا  طةورة دةفةر ويَت: 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ]  . {13لقمان:  سو ال}[ ِإنَّ الشِ 

 . يةوة هاوبةا برِياردان طةورة رين ستة ةوا ة: بة جةخت لة سةر كراو 
لةطةأل جياواز  شةريعة ى ثيَغة بةران بةآلم بريوباوةرٍِِيان ييةك بيووة     - 2

 . ية لة: ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( كة بريتى
ال إلية إاّل اهلل )يةكخواثةرسيتى( دةبيَتية هياه نةهيَشيتنى  انيةوة          - 3

بيةآلم    ر ظييييي لة د زةخدا ئةطيةر كية ل لية كَيشيى طيةرديَ   لية دلَيدا بيَيت         
ئةطييةر ال إليية إاّل اهلل )يةكخواثةرسييتى( يةكيية   ييةواو بيَييت ئييةوا دةبيَتيية هيياه 
نةهيَشييتنى ضييوونة د زةخيييةوة  بيية ييييةك ار   وة خاوةنةكيية  دةخا ييية     

 بةهةشتةوة بة ب َ ليَثرسينةوة: 
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أخرجووووو النووووو لان وووووه لنووووو ل وووووه لرلل مووووو لأ  لن  وووووه ل مووووو لنووووو لخووووور  لنووووو ل] 
 .(1)[اإلميه 
( ئيةو كةسيةية كية      تةوةر رين كةس بة شةفاعة ى ثيَغة بيةر) بةخ  -4

 . ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى(  جآبةج َ كردبيَت

ييةكان ثري ز يرين زانسيت بين بية رِةهيايى ئيةوا        ئةطةر زانستة ئيايينى   - 5
ية لة: ال إلية إاّل اهلل )يةكخواثةرسيتى(  ضيون ة    ثري ز رين زانستى ئايينى بريتى

انسييت بيية ثييري ز  بابة ةكةييية ى  وة بابيية ى زانيييار  ال إليية إاّل اهلل  ثييري ز  ز
ية لة: ناسينى خوا  طةورة بية نياوو سييفا ةكانى  وة    )يةكخواثةرستى( بريتى

 . خوا  طةورة  ناسينى ثةروةردطاريَتى و ثةرستنى

قورئانى ثري ز هة وو  ثةر ووكى ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرسيتى( يية       -6
 ضون ة:

ياخود هةواأل دانة سيةبارة  بية خيوا  طيةورة و نياوو سييفا ةكانى  كية         -
 .  )التوحيد اخلربي(ئة ةيش يةكخواثةرستى هةوالَدانة 

ياخود بانطةواز كردنة با ثةرسيتنى خيوا  طيةورة بية  ياك و  يةن ا  وة        - 
وازهَينان لية ثةرسيتنى جطية لية خيوا  طيةورة كية ئة يةيش يةكخواثةرسيتى          

 .  )التوحيد الطليب(داخوازيية 

                                                           

 (  .  184رقم  1/172(، و)مسلم:  22رقم  1/72( )البخاري: 1)
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يية بية   ياخود فةر ان كردن و قةدةغة كردن و ثةيوةست كردنى خيةلَ ى   -
طويَرِايييةلَى كردنييى خييوا  طييةورة  كيية ئة ييةيش ليية  افييةكانى ال إليية إاّل اهلل     

 .)يةكخواثةرستى( و  ةواوكارييةكانيَتى
لة دونييا  ياخود هةوالَدانة بة رِيَز ليَنانى خوا  طةورة لة يةكخواثةرستان  - 

 . و قيا ة دا  كةئة ةيش ثاداشتى ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( ية
ياخود هةوالَدانة بة سزادانى هاوبةا برِيياردةران لية دونيياو قيا ة يدا         -

كيية ئة ييةيش سييزا  هييةر كةسيييَ ة كيية دةرضيييَت ليية اييوكمى ال إليية إاّل اهلل      
 . )يةكخواثةرستى( 

)يةكخواثةرستى( ئةو ووشيةيةية كية فيةر ان بية     ووشة  ال إلة إاّل اهلل    -7
( كرا كة كوشتار  خيةلَ ى ب يا  لية سيةر   يا دانيى       كا ايى ثيَغة بةران)
 . ثيَدا دةنيَن و دةيلَيَن

باوةرِ ضةند لق و بةشيَ ة  طةورة رينيان شياية ى دانيى ال إلية إاّل اهلل       -8
نةبضييرِاوة  وة )يةكخواثةرسييتى( ييية  وة ئييةم شيياية ى دانيية ثيية ى بييةهيَز     

 . ئا اذطار  خوا  طةورةية با بةندةكانى
وة ئيييةو كةسييية  كييية ثاشيييطةز ببيَتيييةوة لييية  ال إلييية إاّل اهلل        -9

)يةكخواثةرستى( و ) ر د( ببيَت ئةوا سةربرِاو  دةستى ناخوريَت  و ذنيى ثي َ   
نادريَييت  و ئةطييةر  ييرديش ئييةوا: ناشيياردريَت و نويَيير  لةسييةر ناكريَييت و ليية   

نى  وسلَمانانيش بة خاك ناسثيَردريَت  وة دوعا  خيَر و داوا  ليَخاا طارِستا
 . بوونى با ناكريَت لة خوا  طةورة
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رِاستيَتى و  ةواو  و وةرطريانى ثاداشتى هة وو وو ية وكردةوةييةك    - 10
رِاوةستاوة لة سةر ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى(  ضةنديَك  ر ظييييييي ال إلية إاّل  

كخواثةرستى( يةكة   ةواو بيَت ئةوانيش  ةواو دةبن  وةضيةنديَك كيةم   اهلل )ية
و كورِه  يَدا بيَت ئةوانيش كةم و كورِ دةبين  وة ئةطيةر  ر ظيييييي ال إلية إاّل اهلل     
)يةكخواثةرستى( ج َ بةج َ ب ا  ئيةوا ثاداشيتى هية وو كردةوةكيانى ضيةند      

 . جاريَك زيا ر دةبيَت
خواثةرستى( طةورة رين هاكارة با البردنيى غيةم و   ال إلة إاّل اهلل )يةك  -11

ثةذارة و ناخاشى و سووك كردنى ئيَش و ئازار  وة بةهايةوة دأل ئارا ى  ةواو 
 . با دةروون دةستةبةر دةبيَت

ئةطةر  ر ظييييي  ةواو يةكخواثةرست بيَت ئةوا  رسى جطة لية خيوا      -12
ةوة كية ل دةبيَيت كية لةطيةأل     طةورة  لة دلَدا نا يَنيَت  وة دوذ نةكة  ز ر ل

خوا  طةورةدا ليَى بلسيَت  وة بة هايةوة ئيارا ى و هيَمنيى  يةواو بةدةسيت     
 . ديَنيَت
 ةن ا بة ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى(  ر ظيي دةبيَتة بةندة  خيوا    - 13

طةورة بة  ةن ا  وة هةر كا يَ يش ئة ة  دةست كةو  ئةوا ئةو كا ة دةبيَتية  
ى ئازاد و سةربةست  وة بة ب َ ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى(  ر ظيييييي  ر ظيَ 

 . دةبيَتة بةندة  هةوا و ئارةزووةكانى خاه و جطة لة خا 
ية با يةك رِيز  و ييةك  ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( زا نى سةرةكى  -14

بطرن بية جطية   طر ن  وة هيض كا يَك نة ةوة  ئيسالم نا وانن كاببنةوة و يةك 
لة ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى(  وة نة ةوة  يةكخواثةرست يةكطر وو وييةك  
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رِيييزن  وة كا ييةلَطا  يةكخواثةرسييت كا ييةلَطا  يييةكطر وو و يييةك رِيييزن  وة  
  .يةووشة   ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( بنضينة  يةك رِيز 

طرنطييى ال إليية إاّل اهلل ييية لةسييةر هيييض  شييتيَك لييةوة بةلَطيية ر نييى  - 15
وة هيةر   )الفقه  اكربهرب()يةكخواثةرستى( كة زانايانى سيةلة  ناوييان نياوة بية     

يةك لة ئيما ى شافيعى و ابو انيفة )رِةمحة ى خوايان لي َ بيَيت( ثيةر وكيان    
 . هةية بةم ناونيشانة

إليية إاّل اهلل )يةكخواثةرسييتى(  ييةن ا زا نيية بييا يةكخواثةرسييتان بيية ال  - 16
سييييةركةو ن و عيييييزة  و ضيييياك كردنييييى ايييياأل  نابينيييييت كا يَييييك بيييياوك و   
باثريامنان)ثيَشييينة ضيياكةكان(  هةسييتان بييية جآبييةج َ كردنييى ال إلييية إاّل اهلل      

دن )يةكخواثةرستى( بة زانست و كار ث َ كردن و بانطةواز با كيردن و جي ياد كير   
لة ثَيناويدا خوا  طةورة كرديانى بية ثَيشيةوا بيا خيةلَ ى  خيةلَ ى بية فيةر انى        
ئيية ان كاريييان دةكييرد  وة خييوا  طييةورة دةرطيياه خيَيير وضيياكة و سييةركةو ن و 
دةسةآل ى ىلَ كردنةوة  بةآلم ئيَمة كا يَك كة كة تةرخة يمان كرد لة ال إلة إاّل اهلل 

ةو انييد خييوا  طييةورة كةسييانيَ ى زاأل    )يةكخواثةرسييتى( دا وة  افييةكانيمان ف 
 . كردووة بة سةر اندا كة بةزةييان ثيَماندا ناية ةوة

هةر كةسيَك كة لة دونيا دةرضيَت و كاض  دواييى ب يا  و دوا ووشية      - 17
 ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( بيَت ئةوا دةضيَتة بةهةشتةوة:

 . (1)[ ل خللاجل  ن ل ه لآخرل الن لِنَ لاندنيهلاللإن لإالّلهللا] 
                                                           

، وصهههه  الشههيل اينلبههاص ي: )صهههي  ( مههح حههدعا مبههاب  ههح جبهه  3116رقههم  3/486( )أخرجهه  أ ههو :او:: 2)
 ( . 6479 /2اجلامع الصغري: 
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ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( لة طةورة رين هاكارةكانى سيرِينةوة    -18
لووه لهللالاىلووهابل ادوو لآ  لنوو ل] ( دةفييةر ويَت: خراثيية و اوانةكانيية ثيَغة بييةر)

 . (1)[ أايتينلد رابلاأل ضلخطه لمثلن يتينلالاشركليبلشيئهًلألايتكلد راهبهلنغفرة
دةفةر وويَت: ئة  نةوة  ئادةم ئةطيةر ليةرِ ذ  قيا ة يدا    وا ة/ خوا  طةورة 

يةوة لة اوان  بةالَم هيض هاوبةشت بيام برِييار نيةدابيَت    ثيَم بطةيت بةثرِايى زةو 
 .(2)يةوة بة ليَخاشبوونةوة با  ديَم وليَت خاا دةمبئةوا  نيش بةثرِايى زةو 

  بةشيَوةيةك ئةم ئة انةو ضةندةها فةزلَ و طةورةيى  ر كةلة ذ اردن نايةن
ية  كة ال إلة إاّل اهلل )يةكخواثةرستى( هةيية ى هييض كيام لية     طةورةيى وطرنطى

ثايييةكانى  يير  ئيسييالم وئيمييان نييانيية  هييةر باييية زانايييان لييةكان و ييازةدا    
يةكى يةك ار ز رييان  ضةندةها ثةر وكى جاراوجاريان لةسةر  داناوة وطرنطى

نيية  كةلييةم بييوارةدا دانييراوةو هيييض    ثييآداوة  يييةكيَك لييةو ثةر وكيية بةنرخا  
 : ئةم دانراوة  زانا  ثاية بةرز شيَخ )صياحل  ية ىلَ وسلَمانيَك بآ ثيَويست نى

بييين فيييوزان(ة كة يَييييدا ز ر بيييةجوانى  انيييا  )ال إلييية إاّل اهلل( ونييياوةرِ ك و         
يةكييية  ييييةكانى رِوون كرد  يييةوة  وةثلةوثاييييةو فيييةزلَ وطيييةورةيىداخييواز  

ةشييي ردنةوة  وثايييةكانى و ةرجييةكانى ئاشيي را كييردووة      دةرخسييتووة  و
ثاشان شويَنةوار  لة  اك وكا ةلَدا دةست نيشيان كيردووة  وة وو ية  ضيةند     

                                                           

، 148، 5/147(، و)أمحهههههد: 3821رقهههههم  2/1255(، و)ا هههههح ماجههههه :  3540رقهههههم  5/548( )أخرجههههه  ال مههههه ي: 3)
 ( . 1/127حا:عا الصهيه : (، وصهه  الشيل اكلباص ي: )سلسل  اين 155، 154، 153

)التوحيهد أييته  ورهار ( وةثيةر وكى:   : )مبها  التوحيهد( للشهيل الهدربتور) مهروان ا هراقيم القيسه (،برِوانة ثيةر وكى  (4)
 مجع وترتيب: الشيل الدربتور )عمر  ح سبو: البيد(.
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زانايييةكى نيياودار  بيياوةرِثيَ راو  هيَناوة ييةوة  وةبةشيييَوازيَ ى ز ر سييادةو    
ساكار وئاسان هة وو ئةم شتانة  نووسيوة با ئةوة  هة وو كةسيَك بتوانيَت 

 0إن شوء ار     َ بطا  وسوود  ىلَ ببينيَت ىلَ
 نييييش لةبيييةر هييية وو ئيييةو هاكارانييية  كةباسيييم كيييرد  وةبيييا ئيييةوة    
كةسييوودةكة  طشييتى  يير بيَييت  هةسييتام بييةوةرطيَرِانى ئييةم نا يل يية طرنطيية   

بطةيييةنيَت  وةبي ييا  بيية  ويَشييوو   بةئو يَييد  خييوا  طييةورة كةسييود  ثييىَ 
 0إن شوء ار....  ا ةند  ئةو بيَتقيا ةمتان  وة ةن ا لةبةر رِةز

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد 

 0وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم اىل يوم الدين   

 ك 1426مجادي االول  /27وةرطي رِ 

 ز 2005متوز  /3بةرامبةر 
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 بىم ار اارمحن اارحلم

 ثَيشةكى نوسةر:
وهتهههول اليههه  وهبهههوب رم مهههح وهههرور أهفسهههرا ومهههح احلمهههد م همهههد  وهسهههتبير  وهسهههتغفر  ،    

سيئات أعمالرا ، مح عهد  هللا فال مض  ل  ومح عضهل  فهال قها:ي له ، وأوههد أن ين اله  اين 
( وعلههآ هلهه  وأصههها   وربهه  مههح هللا وحههد  ين وههرع  لهه  وأوهههد أن همههدا عبههد  ورسههول )

 ..اتبب  ومتس   سرت  اىل عوم الدعح

 -:أما  بد

راو  خييوا  طييةورة فييةر انى ثيَ ييردووين بيية يييادكردنى  وة بةجييةخت لةسييةرك
وةسييفى يادكييةرانى كييردووة وبيية بيياا باسييى كييردوون  وة ثيية انى ثيَييداون بيية   
ثاداشتيَ ى طةورة  باية فةر انى كردووة بةياد كردنيى بية بيةرب و  وبيةرِةهايى      

 :وة لة ثاا  ةواو بوون لة ثةرستنةكان. خوا  طةورة دةفةر ويَت

َ ِقَياماً َوقُهُبو:اً َوَعَلآ ُجُروِ ُكمْ فَإِ  ] ُتُم الصَّالََة فَابرُْبُرواْ اّلل   . {103سو ال ااىىوء: }[َبا َقَضيهْ

وا ة: كا يََك لة جآبةجآكردنى نويَر  ةواو بوون ئةوا ياد  خوا  طيةورة ب يةن   
ليية هيية وو االَيية ا شيييَوازيَ تاندا  بييةثيَوة بييوون  ييياخود بيية دانيشيي   ييياخود   

 :بوون لةسةر اليةكانتان  وة دةفةر وويَترِاكشا

ُتم مََّراِسَكُكْم فَابرُْبُروْا اّلل َ رَب رِْبررُِبْم هَرءرُبْم َأْو َأَودَّ برِْبراً ]   .{200سو ال ااعقرال:} [فَِإَبا َقَضيهْ

وا ة: كا يَك كة  ةواو بوون لة جآ بةجآ كردنى درومشةكانى اةج كيردن ئيةوا   
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ب يةن لية جييا ى يادكردنتيان بيا بياوكا باثريانتيان لية ثيَيش          ياد  خيوا  طيةورة   
ئيسال دا  ياخود لةوةيش زيا ر ياد  خوا ب ةن )عةرةب لة ثيَش ئيسال دا كية لية   
اةج كردن  ةواو دةبوون باسى باوكا باثريانييان دةكيرد  وة شيانازيان ثيَيانيةوة     

 .  طةورة ب ةن(دةكرد  باية خوا  طةورة فةر انى كرد لة جيا ى ئةوة ياد  خوا

وة فةر ان دةكا  بة ييادكردنى لية كيا ى جآبيةجآكردنى درومشيةكانى ايةج       
 :كردن بة  ايبة ى كة دةفةر وويَت

َ ِعرَد اْلَمْشَبِر احْلَرَامِ ]     .{198سو ال ااعقرال: }[فَِإَبا أََفْضُتم مِ ْح َعَرفَاٍت فَابرُْبُرواْ اّلل 

ة رِ يشي  ئيةوا يياد  خيوا  طيةورة      وا ة: كا يَك لة عةرةفةوة بةرةو  وزدةليف
 :  ب ةن  وة دةفةر وويَت

َهها َوأَ ْ ] ٍم مَّْبُلوَماٍت َعَلآ َما َرَزقَهُهم مِ هح َهِيَمهِ  اْكَهْهَبهاِم َفُكلُهوا ِمرهْ ِبُمهوا َوعَْ رُبُروا اْسَم اّللَِّ ِي أَّيَّ
 .{28احلج:  }[اْلَباِئَس اْلَفِقريَ 

ةكةن لة ضةند رِ ذيَ ى دييار  كيراودا كية    وا ة:  وسلَمانان ياد  خوا  طةورة د
وة سوثاسى خوا  طيةورة دةكيةن    )أَّيم التشهرع((سآ رِ ذةكة  ثاا جةذنى قوربانة 

 .لةسةر ئةو ئاذةآلنة  كة ثيَيانى بةخشيوة  وة سةر  دةبرِن

ٍم مَّْبُدوَ:اتٍ : ]وة دةفةر وويَت َ ِي أَّيَّ  .{203سو ال ااعقرال: }[ َوابرُْبُرواْ اّلل 

ياد  خوا  طةورة ب ةن لة رِ ذة ديار  كراوةكيان )سيآ رِ ذةكية  ثياا      وا ة:
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َوأَقِهِم الصَّهالَة : ]جةذنى قوربان(  وة نويَركردنى داناوة با ياد كردنى كة دةفةر ويَت
 .{14سو ال ط : }[ ِل رِْبرِي

 .وا ة: نويَر ب ةن با يادكردنى  ن  ا  نتان لة ياد نةضيَت

أ  لانتشوووورايملأ  لأ ووووللكشوووورب لك  وووورل: ] دةفييييةر وويَت ()وة ثيََغة بييييةر
 .(1)[هللا

رِ ذ  خيواردنا خواردنةوةو  )أَّيم التشهرع((وا ة: سآ رِ ذ  ثاا جةذنى قوربان 
 .يةييييييييادكيييردنى خوا  طةورةيةو رِ ذووطر ن  يَياندا دروست نى

َ برِْبهههراً رَب ِهههرياً   : ] وة خيييوا  طيييةورة دةفيييةر وويَت  ََّي أَعهَُّهههها الَّهههِ عَح هَمرُهههوا ابرُْبهههُروا اّللَّ
 .{42-41سو ال األحزاا: }[ َوَسبِ ُهوُ   ُْكرًَة َوَأِصيالً 

وا ية: ئيية  بيياوةرِداران يياد  خييوا  طييةورة ب يةن يييادكردنيَ ى ز ر  وة ييياد     
 .اران( خوا  طةورة ب ةن بة بةيانيانا ئيَواران.)زي رةكانى بةيانيانا ئيَو

  )ين إله  إين  هللا وحهد  ين وهرع  له (يية لية وو نيى:    وة طةورة رين ياد كردن بريتى
   ها ووة كة فةر ووية ى: ()هةروةكو ضان لة ثيََغة بةرةوة

خريلاندعهءل عوهءلعرةو لكخوريلنوهلل وولأنلكان ميّو  لنو للم وإلاللإنو لإالّلهللالك ود ل] 
 .  (2)[ للشإءللدايرللالشرايكلن  لن لامل كلكن لاحلمدلكه لع ى

وا ة: باشلين ثارِانةوة ثارِانةوةية لة عةرةفة لة رِ ذ  عةرةفيةدا  وة باشيلين   

                                                           

 .[2050( 15) 1] ل( )روا  مسلم(، واهظر: )مشكاة املصا ي (:5)
 (.3274 /1وصهه  الشيل اكلباص ي: )صهي  اجلامع الصغري: ي(، )روا  ال م ( 6)
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 ا ثيَغة بةرانى ثيَش  ن و بيَتيان ئةم ووشةيةية:  ووشة كة  ن

اللإنووو لإالّلهللالك ووود لاللشووورايكلنووو  لنووو لامل وووكلكنووو لاحلمووودلكهووو لع وووىل وووللشوووإءل] 
 [.لداير

طةورةية )ال إلية إاّل اهلل( ئيةو ثليةو ثايية طةورةيية       وة لةبةر ئةوة  ئةو ووشة 
هةييية ليية نيَييوان جارةكييانى  يير  يادكردنةكانييدا  وة ضييةندةها اييوكم ثيَييوة        
ثةيوةس   وة ضةند  ةرجيَ ى هةية و  انيا  هةيية  وداخيواز  هةيية  ووشيةيةك      

ابة ى ية  ةن ا بة ز ان بوو ريَت و بةس  لةبةر ئةم شتانة ثيَم خاا بوو ئة ة بنى
نووسراوةكةم بيَت وة ئة ةم  هةلَبرارد  داواكارم لة خوا  طةورة و بة هييوام ثيَيى   
كة ئيَمةو ئيَوةيش ب ا  بة ئةهلا خياوةنى )ال إلية إاّل اهلل( وة وا يان ىلَ ب يا  كية      

ييةكانى  دةستى ثيَوة بطرين و  اناكة  بزانني و ئيش ب ةين بة ناوةرِ كا داخيواز  
 . ىبة ئاش راو بة ن يَن

قسة كردمن لةسةر ئيةو ووشيةية )ال إلية إاّل اهلل( لية سينور  ئيةم ضيةند خالَية          
 . خوارةوة دةبيَت

ثلييةو ثاييية  )ال إليية إاّل اهلل( ليية ذيانييدا  وة فييةزأل ا طةورةييةكيية   وةشييى      
ييةكانى  وة  وة ثايةكان ا  ةرجةكانى  وة  اناو ناوةرِ ك ا داخيواز   كردنةوةكة 

ظييي دةطةيةنيَت كة بيلَيَت  وة ض كا يَك وو نى سيوود  بيا    ض كا يَك سوود بة  ر 
 :نابيَت  وة شويَنةوارةكة  ضى دةبيَت  بة ثشتيوانى خوا  طةورة دةلَيَم
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  ثلةو ثايةى )ال إلة إالّ اهلل(: - 1                   

ذياندا ئة ة ووشةيةكة  وسلَمانان ئاش را  دةكةن و دةيلَييَن لية بيانا دانا    لة 
قا ة  كردنا وو ارو قسةكردنةكانياندا  وة )ال إالة إاّل اهلل( ووشةيةكة بة ها  ئةم 

و ئامسانييةكان رِاوةسييتاون  وة هيية وو دروسييت كراوةكييان ليية    ووشييةيةوة زةو 
يةوة خيوا  طيةورة ثيَغة بيةرانى    ثيَناويدا دروسيت كيراون  وة بيةها  ئيةم ووشية     

خا  ناردووة  وة ثةر ووكيةكانى دابةزانيدووةو شيةريعة ةكانى دا ةزرانيدووة  وة     
لة ثَينياو )ال إلية إاّل اهلل( لية قيا ة يدا  يةرازووةكان دانيراون و نا ية  كردةوةكيان         
دانييراون و بةهةشييتا د زةو دروسييت كييراون  وة بييةها  ئييةم وشييةيةوة خييةلَ ى  

با باوةرِدارا كافر  ئةم ووشةية شويَنى سةرهةلَدانى دروسيت كيردنا   دابةا بوون 
فييةر ان دةركييردنا ثاداشييتا سييزاية  وة ئييةو اةقةييية كيية ليية ثيَناويييدا دروسييت 
كراوةكييان دروسييت كييراون. وة دةربييارة  ئييةم ووشييةية و  افييةكانى ثرسيييارو ىلَ  

ا لةسيةر ئيةم   ثرسينةوة لة  ر ظييي دةكريَيت لية رِ ذ  قيا ة يدا  وة ثاداشيتا سيز      
ووشةية رِوو دةدا   وة لةسةر ئةم ووشةية قيبلة دانيراوة  وة  يللية ى ئيسيال ى    
لةسييةر دروسييت كييراوة  وة ليية ثيَنيياو ئييةم وووشييةية مششيييَر  جي يياد كييردن       
هةلَ يَشراوة  وة ئةم ووشةية  افى خوا  طةورةيية لةسيةر هية وو بةنيدةكان  وة     

ييةكان  ية  وة سةرة اكانا كا ايىشتىئة ة ووشة  ئيسال ة  وةكليلى دةرطا  ئا
ئةم ووشيةية ثرسيياريان ىلَ دةكريَيت ... وة دوو ثيآ  هييض بةندةييةك        دةربارة 

ناجوولَيَييت و نييارِوا  لةبييةر دةسييتى خييوا  طييةورة هيية ا ثرسيييار  ىلَ نييةكريَت      
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 دةربارة  دوو بابة : 

 .يةوة(دونيا ضيتان دةثةرست  وة ضى وةآل ى ثيَغة بةرانتان دا )ئيَوة لة

وة وةآل ى ثرسيار  يةكةم بة جآبيةجآ كردنيى )ال إلية إاّل اهلل( دةبيَيت: ناسيينى و      
 .  دان ثيَدا نانى و ئيش كردن ثآ 

وة وةآل ييى ثرسيييار  دووةم بيية جآبييةجآكردنى ) مييد رسييول اهلل( دةبيَييت:  
 .{1/2ابن القيم)زاد املعاد(: } (ناسينى و  ل كةض كردن و طوآ رِايةلَى كردن با

ئةم ووشةية جياكةرةوة  نيَوان كوفرو ئيسيال ة  وة ووشية  خواناسيني ا لية     
يةوة لة نياو  هيَشتى ()خوا  رسانة  وة ئةو ثة ة بةهيَزو نةثضرِاوةية كة ابراهيم

 نةوةكانيدا بةلَ و بطةِرَينةوة بيا سيةر  ئةطيةر  ووشيى هاوبيةا بِريياردان بيوون:        
 .{28سو ال اازخرف: }[ ِقِبِ  َلَبلَُّهْم عَهْرِجُبونَ َوَجَبَلَها رَبِلَمً  َرِقَيً  ِي عَ ]

وة ال الة اال اهلل ئةو ووشةيةية كية خيوا  طيةورة شياية ى ثيَيداوة بيا نةفسيى         
ثري ز  خا   وة لة دروست كراوةكانيشدا فريشيتةكانا زاناييان شياية ييان داوة    

 :با خوا  طةورة  خوا  طةورة دةفةر وويَت

ُ أَهَّ ُ ]  َِ ينَ إِلَههَ  ِإينَّ ُقهَو اْلَب ِعهُ   َوِهَد اّلل  ئَِمهاً ِرْلِقْسه يَن إِلَهَ  ِإينَّ ُقَو َواْلَمالَِئَكُ  َوأُْولُهواْ اْلِبْلهِم قَِ
 .{18سو ال  ل امران: } [احلَِْكيمُ 

 (.167-105جممواة ااتوحلهلل )وة برِوانة  
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يية كية   خوا  طةورة شاية ى داوة كية هييض ثةرسيلاويَ ى  ير  اية  نيى      وا ة: 
ييةيان  شايةنى ثةرس  بيَت جطة لية )اهلل( وة فريشيتةكان و زاناييان ئيةم شياية ى     

يية كية شيايةنى    يةكى دادثةروةرانة  هيض ثةرسلاويَ ى  ر  اة  نيى داوة شاية ى
 . بةجآيةثةرس  بيَت جطة لة )اهلل( كة خوايةكى باآلدةست ا كار

يية بيا خيوا  وة شياية ى دانيى      وة ال إلة إال اهلل وشية  نيية  ثياكى و دلَسياز     
اةقة  وة بانطةواز  اةقة  وة خا دوورخستنةوةية لة هاوبةا برِيياردان  وة لية   

 :  ثيَناويدا دروست كراون  وةكو خوا  طةورة دةفةر وويَت

هَس ِإينَّ لِيَهْبُبُدونِ ]  .{56سو ال ااذا يوت: } [َوَما َخَلْقُت اجلِْحَّ َواْْلِ

وا ة:  ن جنا  ر ظم دروست نةكردووة  ةن ا با ئةوة نةبيَت كية  ين بثةرسي     
 .بة  اكا  ةن ايى و هاوبةشم با برِيار نةدةن

بييةزيَنراون  وة ليية ثيَنيياو ال إليية إال اهلل ثيَغة بييةران نيَييردراونا ثةر ووكييةكان دا
 :وةكو خوا  طةورة دةفةر وويَت

سددو ال } [َوَمهها أَْرَسههْلَرا ِمههْح قَهْبلِههَ  ِمههْح َرُسههوٍِ ِإينَّ هُههوِح  إِلَْيههِ  أَهَّههُ  ين إِلَههَ  ِإينَّ أََ  فَاْعبُههُدونِ ] 

 .{25األوعلوء: 

هيض ثيَغة بيةريَ ى  ر يان نيةناردووة ئييلال      ()وا ة: لةثيَش  ادا ئة   مد
ية كة شايةنى ثةرس   ر  اة  نى ا  ناردووة كة هيض ثةرسلاويَ ىسرومشان ب
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بيَت  ةن ا  ن نةبيَت  كةوا ة  ةن ا  ن بثةرس  بة اكا  ةن ا و هاوبةشم بيا برِييار   
 :   ةدةن  وة دةفةر وويَت

ُِ اْلَمِِئَكههَ  ِرلْههرُّوِْ ِمههْح أَْمههرِِ  َعلَههآ َمههح َعَشههاُء ِمههْح ِعبَههاِ:ِ  أَْن أَ ] هههِ ُرواْ أَهَّههُ  ينَ إِلَهههَ  ِإينَّ أََ ْ عُهرَههه ِ 
 .{2سو ال ااى ل: } [فَاتهَُّقونِ 

وا ة: خوا  طيةورة سيروا بيا ثيَغة بيةرانى دةنيَريَيت لةسيةر ز يانى فريشيتة         
كة خةلَ ى ئاطادار بييييي ةنةوة كة هيض ثةرسلاويَ ى  )علي  الصالة السهالم()جربيل( 

جطية لية  ين  دة  كةوا ية  يةن ا لية  ين        ية كةشايانى ثةرس  بيَت  ر  اة  نى
 .بلسيَن

ابن عيينة دةفةر وويَت: )خوا  طةورة هيض بةخششيَ ى نيةداوة بية بةندةييةك    
لة بةنيدةكانى ليةو بةخششية طيةورة ر كيةفيَر  ال إلية إال اهلل   كيردوون وةثيآ          

 ى ناساندوون  وة ال إلة إال اهلل با خةلَ ى بةهةشت وةكو ئاو  سارد واية بيا خيةلَ  
  وة هةر كةسييَك بيَليَيت خيويَنا  يالَى ثياريَزراو دةبيَيت  وة هيةر كةسييَك         (1)دونيا

 . نةيلَيَت ئةوا خويَنا  الَى بة زاية دةرِوا 

ن لله لاللإن لإاللهللا لك فورلاوهلايىلمودلنو ل ك لهللال: ]دةفةر وويَت ()ثيَغة بةر
 . (2)[ُ ر لنهن لك ن لك سهد لع ىلهللا

                                                           

 ( .53-52)ربلم  اْلخالص ين ح رجب: ص( 7)

 . (2316)روا  مسلم ي اينميان  رقم: ( 8)
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  وة كييوفر ب ييا  ا بييآ بيياوةرِ بيَييت بييةو  اللإنوو لإاللهللاهةركةسيييَك بلَيَييت وا يية: 
شييتانة  كيية جطيية ليية خييوا دةثةرسييليَن ئييةوا  يياأل ا خييويَنى ثيياريَزراو دةبيَييت و 

 . اسابى لة ال  خوا  طةورةية

يةكةم شتة كة داوا لة كافران دةكريَيت بيلَييَن كا يَيك كية بيانا       اللإن لإاللهللاوة 
نيارد بيا ية يةن     ()مملدوى  كا يَيك كية    ()ئيسيالم  وة ثيَغة بيةر  دةكريَن با 

إنوكليت لل نوهًلنو لأهوللان توهبلة وي  لأك لنوهلاودع ههلانيو لشو ه ةل: ]ثآ  فيةر وو 
 . (1)[أ لاللإن لااللهللا

(  ا دةضيتة ناو كةسانيَك طاورن )فةلةن( با يةكةم شتيَك ) مملوىوا ة: ئة  
 . ين إل  إين هللابيَت لة شاية ى دان بة  كة بانطيان دةكةيت با ال  بريتى

بة ة ثلةو ثاية  )ال إلة إاّل اهلل(  لة ديندا با دةردةكةويَت و طرنطيى لية ذيانيدا    
بنضيينةيةو   ين إله  إين هللاية لةسيةر بةنيدةكانض ضيون ة    دةزانيت كة يةكةم ثيَويستى

 .هة وو كردةوةكانى  ر  لةسةر بنيا  دةنريَت

 

 

 

                                                           

 ( .19(، و)مسلم ي: اْلميان  رقم: 3/255روا  البخاري: ( )9)
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 فةزألء طةورةيى )ال إلة إالّ اهلل(: -2            

)ال إلة إاّل اهلل( فةزلَى ز ر طةورة  هةية  وة لية ال  خيوا  طيةورة ثليةو ثايية       
بةرز  هةية  هةركةسيَك بة رِاستطايى بيلَيَت خوا  طةورة دةخيا ية بةهةشيتةوة    

تنى  يالَى  وة هةر كةسيَك بةدر  بيلَيَت ئةوا دةبيَتة ها  نةرِذاندنى خويَنى و ثاراس
ليية دونيييادا  بييةآلم ايسييابى ئييةو كةسيية ال  خييوا  طةورةييية  وة )ال إليية إاّل اهلل(   
ووشةيةكة لةفزةكة  كور ة وثيتةكانى كة ة و سوكة لةسةر ز ان  وة قورسية لية   

 .  ةرازوو  خوا  طةورةدا 

له لن سوىبل ل بلع موينل]له بلل()ع ل س  لهللال()ع لأيبلسىليدلاخلد ي
كأ عوو كلدو  للوه ل لن سووىللولبلإاللإنو لإاللهللاك للووه بل وللعموه كلاي  نوو  للشويئهًلأ  ورك

هذا.لله ل لن سىبلن لأ لانسم اتلانسمعلكعهنره لغرييلكاأل ضنيلانسومعلرل فو لكل
 .  ك1إ[إاللإن لإاللهللاكلرل ف لنهنولهب لإاللإن لإاللهللاك

ابةهايييةوة فييةر وو : ئيية  ثييةروةردطارم شييتيَ م فيَركيية   ()وا يية:  وسييى
ييياد   ييا ب ييةما ثييآ  ليَييت بثاِريَمييةوة  خييوا  طييةورةيش فييةر وو : ئيية          

بلَييآ: ال اليية اال اهلل  ئييةويش فييةر وو : ئيية  ثييةروةردطار هيية وو      () وسييى
ئةطيةر   ()بةندةكانت ئةم شتة دةلَيَن  خوا  طةورةيش فةر وو : ئية   وسيى  

                                                           

الشههههههيل اينلبههههههاص ي: )ربلمهههههه   ، وضههههههبف ( مههههههور: الظمههههههِن2324(، و)ا ههههههح حبههههههان  ههههههرقم: 1/528روا  احلههههههاربم: ( )10)
 (.1/923اْلخالص(، وي: )ضبيف ال غيب وال قيب: 
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جطيية ليية خييام  اة هييةر اييةو   هييةر اييةو  ئامسانةكييةو ئييةوة  كيية  يَيانداييية  
زةو يةكة لة اليةكى  ةرازووييةك دابنريَيتا )ال إلية إاّل اهلل( ييش لية اليةكية   ير         

 .دابنريَت ئةوا بةال  )ال إلة إاّل اهلل( الر دةبيَتةوةو )ال إلة إاّل اهلل( قورس  رة

 وة لة فةر وودة  عبداهلل بن عا ر بة  ةرفوعى ها ووة كة:

ايو  لعرةوو  لكخوريلنوهلل ووولأنلكان ميو  لنوو للم وإلاللإنوو لإاللهللاللخوريلانودعهءل عووهء]  
 .(1)[ك د لاللشرايكلن  لن لامل كلكن لاحلمدلكه لع ىل للشإءللداير

 :  وة هةروةها ئةوة  بةلَطة بيَت لةسةر قورسى ئةم ووشةية لة  ةرازوودا

ايصهحلدرجللن لأنو لع وىل سك لل]بل()بلله لان يب()ع لعمدهللالد لعمركل
خلالئملاي  لان يهن لةي شرلن لاسىل لكاسىل  لسجالًل وللسوجللن  وهلنودلانمصورلمثلاي وه بلا

أا  وورلنوو لهووذالشوويئًه لةي وو  بلالل  ب لةي ووه بلأنووكلعووذ لاكل سوو   لةي ووهبلانرجوولل
ةي وو  بلال لةي ووه بلد ووىلإ لنووكلع وودنل سوو هت لكإنوو لالل  ووهلع يووكلةي وور لنوو لدطهلوو ل

أ لحممووودلعمووود لك سووو ن  لةي ووو  بل ل بلنوووهلهوووذ لةي وووهلأشووو دلأ لاللإنووو لإاللهللالكأشووو دل
انمطهلوووو لنووووعلهووووذ لانسووووجالت ظلةي ووووه بلإنووووكلاللا  ووووه لةت ضووووعلانسووووجالتلرل فوووو ل

  . (2)[كانمطهل لرل ف لةطهشولانسجالتلكث  ولانمطهل 

                                                           

 (.3274 /1وصهه  الشيل اكلباص ي: )صهي  اجلامع الصغري:  (3579ال م ي ي الدعوات رقم: ( )11)
 .ثيَشل وةرطيَرِدراوة بطةرِيَرةوة سةر 

وصهه  الشيل اكلبهاص ي: )صههي   ( وغرييا،1/605(، و)احلاربم  رقم: 2641اْلميان  رقم: )روا  ال م ي ي ( 12)
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وا ة: لة رِ ذ  قيا ة يدا لية ثييَش ضياو  هية وو خيةلَ ى هياوار دةكريَيت بةسيةر          
( س لى بيا دةردةكريَيت    99لة ئوممة ى  نا بانا دةكريَت و نةوةدو نا )ثياويَ دا 

هةر سي لَيك ليةو سي النة ئةوةنيدة  ضياو بِركيا ا ببينيَيت ئةوةنيدة طةورةيية  وة          
هة وو  ثرِة لة  اوان  ثاشان ثآ  دةو ريَت: ئايا ئين ار  هيض شتيَك ليةم  اوانانية   

ار هية وو   ياوانى خا ية  ثاشيان     دةكةيت؟  ئةويش دةلَيَت: نةخيَر ئية  ثيةروردط  
ثآ  دةو ريَت: ئايا هيض بيانوويةكت هةية ياخود هييض ضياكةيةكت هةيية؟ ثياوةكية     
دة رسيَتا دةلَيَت: نيةخيَر . ثيآ  دةو ريَيت: بيةلََى  يا ليةال  ئيَمية ضياكة  ز ر          
هةية  وة ستة ت ىلَ ناكريَتا بليتيَ ى با دةردةكريَت كة  يَييدا نووسيراوة اشي د  ن    

إلة إال اهلل و ش د  ن  مد عبدة ورسولة . ئةويش دةلَيَيت: ئية  ثيةروةردطار ئيةم      ال
ييية بةرا بييةر ئييةو هيية وو سيي لة  اوانانيية؟َ ثييآ  دةو ريَييت  ييا بليتيية سييود  ضييى

سييتة ت ىلَ ناكريَييت  سيي لةكان ليية اليييةكى  ةرازووةكيية دادةنيييَن ا بليتةكييةيش ليية  
 .قورس دةبيَت اليةكة   ر   س لةكان سووك دةبن و بليتةكة

ابن رجب لة نا يل ةكةيدا بية نياو     احلوفظوة )ال إلة إاّل اهلل( فةزلَى ز ر  هةية 
يانة  باس كيردووة  لةوانية: )ال إلية    هةنديَك لةو فةزألا طةورةيى )ربلمه  اْلخهالص(

اهلل( بيَيت  إاّل اهلل( نرخى بةهةشتة  وة هةر كةسيَك دوا ووشة  لة دونيادا )ال إلة إاّل 
ئةوا دةضيَيتة بةهةشيتةوة  كية رِزطيار بوونية لية ئياطر  د زةو  وة ليَخاشيبوونى         
خييوا  طييةورة ثيَويسييت دةكييا   وة باشييلين ضيياكةية وة  يياوانا خراثيية  ثييآ    
                                                                                                                                                 

  (.8095 /2اجلامع الصغري: 
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دةسرِيَتةوة  وة ئةو باوةرِة  كة لة دلَيدا رِويَنيراوة  يازة  دةكا يةوة  وة نا ية       
ةخراثيةكانيش سيووك دةكيا   هية وو     كردةوة باشيةكان قيورس دةكيا  و كردةو   

بةربةستةكان دةبرِيَت  ا دةطا ة ال  خيوا  طيةورة  وة ئة ية ئيةو ووشيةيةية كية       
خييوا  طييةورة بيَرةرةكيية  بيية رِاسييت دادةنيَييت  وة باشييلين ووشييةيةكة كيية        
ثيَغة بييةران وو بيَتيييان  وة باشييلين زي ييرة  وة باشييلين كردةوةييية  وة ليية       

ضةند جاريَ ية  وة بةرا بيةر ئيازادكردنى بةندةيةكية  وة      هة وويان زيا ر ثاداشتى
و  رسناكى ناو طارِو ناخاشيى  ية لة ضالَىدةبيَتة ثاريَزةريَك لة شةيتان  وة ئارا ى

طارِةثانى اةشر  وة درومشى باوةرِدارانة كا يَك لية طارِةكانييان بيةرز دةبنيةوة      
كة هةر هةشيت دةرطاكية     وة يةكيَ ى  ر لة فةزألا طةورةيى ئةم ووشةية ئةوةية

بةهةشت با بيَرةرةكة  دةكريَتةوة بضيَتة بةهةشتةوة لة كام دةرطايةوة كة خا  
 . ويستى ىلَ بيَت

وة يةكيَ ى  ر لة فةزلَ و طةورةيى ئةم ووشةية ئةوةية كة خاوةنةكية  ئةطيةر   
كردن لة  افيةكانى بيةآلم لية ثاشياندا هيةر      ب ريَتة د زةخةوة بةها  كة تةرخة ى

 .بيَت دةربضيَت لة د زةوئة

ئة ة سةرديَرِ  فةزلَا طةورةيى )ال إلة إاّل اهلل( ية كة ابن رجب لة نا يل ةكةييدا  
 .  (1)باسى كردووة وة با هةريةكةيان بةلَطة  هيَناوة ةوة

 
                                                           

 ( .66-54)ربلم  اْلخالص ين ح رجب: ص( 13)
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 شيكردنةوةى )ال إلة إالّ اهلل( و ثايةكانى و مةرجةكانى:   -3

 شى كردنةوةى )اعرب كردنى( )ال إلة إاّل اهلل(:  -   أ          

ئةطةر  يَطةيشتنى  انيا رِاوةسيتا بيَيت لةسيةر زانينيى إعرابيى رِسيتةكان  ئيةوا         
زانايان )رِةمحة ى خوايان ل َ بيَت( طرنطى ز ريان داوة بة اعراب كردنى )ال إلية إاّل  

 اهلل(  وة دةلَيَن:

 ين:  في  للجرس .

 بها علآ الفت  وخربقا ه وف تقدعر  )ح(( أي ين إل  ح(.إل : امسها مبين م

 . إين هللا: است راء مح اخلرب املرفوع

 . وا ة: ثةرسلاوة بة ثةرس  :واْلل : مبرا . املألو  رلببا:ة

و)إلة(: ئةوةية كة دلَةكان بة خوا  دةزاننا  ةبةستيانةو رِةغبة يان هةيية بيا   
 .ردنى زيان ال  با دةست ةو نى سوود ياخود الب

وة كةسيييَك بةهةلَييةدا ضييووة ئةطييةر خةبةرةكيية  دابنيَييت بيية ووشيية  ) وجييود او    
 عبود( بة ةن ا  ضون ة ثةرسلاو   ر ز رن لة بتا نةزرطاو طيارِو جطية لة انية  بيةآلم     
ثةرسلاو  بةاية  كية شيايانى ثةرسي  بيَيت )اهلل( يية  وة جطية ليةو ثةرسيلاو   ير           

ان بة الَية  كية ئة يةيش داخيواز  هيةردوو ثايةكية  )ال إلية إاّل        بة الَن و ثةرستنةكييةييي
 . اهلل( ية
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 هةردوو ثايةكةى )ال إلة إاّل اهلل(: -ب   

( دوو ثاية  هةيية: ثايية  يةكيةم نيةد كيردن  وة ثايية  دووةم       اللإنو لإاللهللا)
 . جيَطريكردن

يية جطية لية خيوا  طيةورة لية  يَ يرِا         لة نةفى كردن نةفى خوايية ى  ةبةست 
 . دروست كراوةكان

ية با خوا  طةورة كية هيةر   وة  ةبةست لة جيَطري كردن جيَطريكردنى خواية ى
ئةو ثةرسلاو  اةقة وة جطة لةو ئةو خوايانة  كة بآباوةرِان با خايانيان برِييار  

 .داوة هة وو  بة الَة

َ ُقههَو احْلَهه(ُّ َوأَنَّ َمهها عَههْدُعوَن ِمههْح ُ:وهِههِ  ُقههَو ] : ةر ويَتخييوا  طييةورة دةفيي َنَّ اّللَّ َِ َبلِههَ  
 .{62سو ال احلج: } [اْلَباِ  

وا ة: خوا  طةورة بة اكا  ةن ا ثةرسلاو  اةقة وة ئةو ثةرسلاوانة   ر كية  
 بة الَن. هاوبةا برِياردةران جطة لة خوا  طةورة دةيانثةرس  ئةوانة ثةرسلاو 

بةلَطيية  )ال إليية إاّل اهلل( لةسييةر جيَطريكردنييى  :ثيَشييةوا ابيين القيييم دةفييةر ويَت
خواييية ى خييوا  طييةورة طييةورة رة ليية بةلَطيية  وو نييى )اهلل إليية( وا يية: اهلل خييواو  
ثةرسلاوة  ضون ة وو نى اهلل خواو ثةرسلاوة نةفى خواية ى جطية لية اهلل ناكيا     

يية كية شييايانى    اهلل( وا ية: هييض ثةرسييلاويَ ى اية  نيى    بية ثيَضيةوانة  )ال إلية إالّ   



 

 

 23 ba8.org 

 ..........................يةكةىثلةو ثايةى فةزأل و طةورةيىماناكةى،              ال إله إال  اهلل     

ثةرس  بيَت جطة لة )اهلل( كة ئة ة وا دةخوازيَت خواية ى كور  ب ريَتةوةو نةفى 
ب ريَت لةجطية ليةخوا  طيةورة  هيةروةها هةركةسييك رِاظية  )اهلل( ب يا  بية وانا         

 .ى ناشريينبوون بةسةر داهيَناندا بة ةن ا ئةوة هةلَة  كردووة هةلَةيةك

الشيخ سليمان بن عبداهلل لة رِاظة  كتابى التوايد دا دةفةر وويَت: ئةطةر وو را 
ية با وو ية   خواو خواية ى رِوون كرايةوة  ئايا وةآلم ضى )اْلل  واْلهلي (ئةوا  انا  

داهيَنانداو هاوشييَوة   ية لة  وانا بوون بةسةر بريتى )اْلله (كةسيَك كة بلَيَت  انا  
 ئةم رِستانة؟.

دةوو ريَييت: وةآلم ليية دوو رِووةوةييية  رِوويييةكيان ئةوةييية كيية ئييةم قسييةية       
قسةيةكى داهيَنراوة هيض كةس لة زانايان يياخود ثيَشيةوايانى ز انيةوانى نازانريَيت     
ئةم قسةيةيان كردبيَت  وة قسة  زانايان و ثيَشةوايانى ز ان ئةو  انايية بيوو كية    

  .باية بة الَى ئةم قسةية دةردةكةويَت  (1)كرد شل بامسانثيَ

رِوو  دووةم: ئةطةر وا دابنيَن كة ئةم قسةية ساغا  ةواوة ئةوا رِاظة كردنية بية   
ثةيوست بوونى بة ثةرسلاو  اةقةوة كةوا ثيَويست دةكيا  دروسيت كيةر بيَيتا     

ا ثةرسيلاو  اية      وانا  هةبيت بةسةر داهيَنانيدا  وة هيةر كا يَيك وا نيةبوو ئيةو     
ية كة هةركةسيَك بزانيَت خوا ية هةرضةندة ناوبربيَت بة خوا   ةبةستى ئةوة نىنى

 وانييادارةو دةسييةآل ى هةييية بةسييةر داهيَنانييدا ئييةوا ها وَ يية نيياو ئيسييال ةوة و      

                                                           

 دا . )ين إل  إين  هللا( ئةوةية كة ليَرةدا باسم كرد لة ثايةكانى (14)
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 ةبةستى كليلى دةرطيا  ئيسيال ى جآبيةجآ كيردووة  ئة ية قسيةيةكة كية هييض         
قسيةية وا ثيَويسيت دةكيا  كية كيافرانى عيةرةبيش       كةسيَك نايلَيَت  ضيون ة ئيةم   

ييية  وسييلَمان بييووبيَ  ئةطييةر وا دابنيييَني كيية هةنييدآ ليية ثاشييينةكانى ئييةم دوايييى 
 ةبةستيان ئةوة بووبيَت ئةوا هةلَةن وةآل يان دةدريَتةوة بة بةلَطةكانى قورئيان و  

 . (1)سوننة ا عةقلَ

 

 مةرجةكانى )ال إلة إالّ اهلل(: -جـ   

( سيوود بيية بيَرةرةكية  ناطةيييةنيَت بية اييةو   يةرج نييةبيَت كيية     إاللهللالاللإنو )
 ئة انةن:

كيردنا جيَطريكردنيدا  هةركةسييَك بيلَيَيت و     زانيار  بة  اناكية  لية نيةفى    :  يةكةم
يةكيية  نييةزانيَت ئييةوا سييود  ثييى ناطةيييةنيَت  ضييون ة   اناكيية  و نيياوةرِ كا داخييواز 

وة لةسةر  وةكيو كةسييَك قسية ب يا  بية ز انيَيكا       باوةرِ  نةبووة بةوة  كة بةلَطة بو
 .ليآ   آ نةطا 

ية لة  ةواويَتى زانييار  ثيآ  كية دذ  طو يانا دوو     : دلَنيايى كة بريتى  دووةم
 . يةدلَى

                                                           

 ( .80تيسري الب ع  احلميد: ص( )15)
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: نيية  ثاكى و دلَساز  كة نةفى هاوبةا برِياردان دةكا   كة )ال إلية  سآيةم
 .إاّل اهلل( دةاللة  لةسةر  دةكا 

رِاستطايى كةبةربةستة لة دوو رِوويى  ضون ة دوورِووةكان بة ز انيان :  ضوارةم
 .يةدةيلَيَن و باوةرِيان بة دةاللة  لةسةركراوةكة نى

: خاشةويستى با ئةم ووشةيةو ئةوة  كة ئةم ووشةية دةاللة  ب يا   ثي نجةم
لةسةر   وةخاشحاَل بيوون بيةم شيتة بية ثيَضيةوانة  ئيةوة  كية دوو رِووةكيانى         

  .رةلةسة

يية لية:   : خا ثةيوةست كردن بة جآبةجآ كردنيى  افيةكانى كية بريتيى    شةشةم
يةكية    كردةوة فةرزةكان بةنياز ثاكى با خواو  داواكردن و  ةبةستى رِةزا ةند 

 . يةكةية ىكة ئة ة داخواز 

ئة ةيش بة خيا ثةيوةسيت    (1): وةرطر ن كة نةفى رِة  ردنةوة دةكا حةوتةم
 . خوا  طةورة و وازهيَنان لة قةدةغةكراوةكانى دةبيَتكردن بة فةر انةكانى 

وة ئةم  ةرجانة زانايان وةريان طر ووة لة دةقةكانى قورئانا سوننة  كية بية   
 ايبيية  لةسييةر ئييةم ووشيية طةورةييية هييا وونا رِوون ييةرةوةن بييا  افييةكان و       

 .ية بة ز ان بوو ريَتبةستةرةوةكانا  ةرجةكانى  وة  ةن ا وو ةيةك نى

                                                           

 ( .91)فت  اجمليد: ص( 16)
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 يةكانى:ناى )ال إلة إالّ اهلل( و ناوةرِؤكء داخوازىما -4
يية ليةوة  كية هييض     ثيَشل  انا  )ال إلة إاّل اهلل(  ان با رِوون بووةوة كة بريتيى 

ييية  ييةن ا يييةك ثةرسييلاو نييةبيَت كيية )اهلل( ييية بيية  ييةن او ثةرسييلاويَ ى ايية  نييى
ى ئييةم ووشيية ييية  ضييون ة هييةر ئييةو شييايةنى ثةرسييتنة وة نيياوةرِ كهاوبةشييى نييى

طةورةية ئةوة دةطريَتة خا  كة جطة لة خوا  طةورة لة  يَ يرِا  ثةرسيلاوةكانى   
 ر ثةرسلاو  اة  نني و بية الَن  ضيون ة شيايةنى ثةرسي  نيني  بايية ز ر جيار        
فةر ان كردن بة ثةرستنى خوا  طةورة لةطةأل نةفى ثةرسي  لية جطية لية خيوا       

يية لةطيةأل   خوا  طةورة رِاستا دروست نيى طةورة ثيَ ةوة ديَت  ضون ة ثةرستنى 
 -:هاوبةا كردنى جطة لة خا  لةطةلَيدا لة ثةرستندا  خوا  طةورة دةفةر ويَت

[ ُ َفَمههْح َعْكُفههْر ِرلطَّههاُغوِت َوعهُههّلْلِمح ِرّللِ  فَهَقههِد اْسَتْمَسههَ  ِرْلبُههْرَوِة الْههُوَْهَقَآ ينَ اهِفَصههاَم هَلَهها َواّلل 
يٌع َعِليمٌ   .{256ااعقرال: سو ال } [مسَِ

وا ة: هةركةسيَك بآباوةرِ بيَتا كوفر ب يا  بية  ياغو   وة بياوةرِ ب يَنيَيت بية       
خوا  طةورة ئةوا بة جةخت لةسةر كراو  دةستى طر ووة بية ثية ى بيةهيَزةوة و    

يةو دةيطةيةنيَت بة بةهةشيت  وة خيوا  طيةورة بيسيةرو     بضرِانا كردنةوة  با نى
 . زاناية

 . {36سو ال ااىىوء: } [َواْعُبُدواْ اّلل َ َوينَ ُتْشررُِبواْ  ِِ  َوْيئاً : ]وة دةفةر وويَت
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 .وا ة: بة  اكا  ةن ا خوا  طةورة بثةرس   وة هيض هاوبةشى با برِيار ةدةن 

َ َواْجَتِربُههواْ الطَّههاُغوتَ : ]وة دةفييةر وويَت [ َوَلَقههْد  َهَب ْهرَهها ِي رُبهه ِ  أُمَّههٍ  رَُّسههوينً أَِن اْعبُههُدواْ اّلل 
 . {36سو ال ااى ل: }

وا يية: بةجييةخت لةسييةركراو  بييا هيية وو كا ةلَيية  ر ظيييييييَك كيية ليية شييويَنيَ دا  
ذيابيَ  ثيَغة بةريَ مان ناردووة بايان كة ثيَيانى فيةر ووة: بية  ياك و  يةن ا خيوا       

  .  طةورة بثةرس  ا خا ان دوور خبةنةوة لة  اغو 

 :  دةفةر وويَت ()وة ثيَغة بةر 

 . (1)[ لاللإن لإاللهللالك فرلاهلايىلمدلن ل ك لهللال ر ل ن لكنهن ن لله]

وا يية: هةركةسيييَك بلَيَييت )ال إليية إاّل اهلل( وة كييوفر ب ييا ا بآبيياوةرِ بيَييت بييةو     
ثةرسلاوانة  كة جطة لة خوا  طيةورة دةثةرسيليَن ئيةوا خيويَن و يالَى ايةراما       

 .ثاريَزراو دةبيَت 

اْعبُهُدوا اّللََّ َمها َلُكهْم ِمهْح إِلَهٍ  : ]هة وو ثيَغة بةريَك بة نة ةوة  خا  دةفةر وووة 
 . {59سو ال األاراف: } [َغرْيُ ُ 

وا ة: بة  اكا  ةن ا خوا  طةورة بثةرس   ضون ة جطة لةو هيض ثةرسلاويَ ى 
 .ية كة شايانى ثةرس  بيَت ر  اةقتان نى

                                                           

 (.23صهي  مسلم، ربتال اينميان، رقم: ( )17)
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 . ر ز رةوة جطة لةم بةلَطانة بةلَطة  

ثيَشةوا ابن رجب )رِةمحة ى خوا  ل َ بيَت( دةفيةر وويَت: )جآبيةجآ كردنيى    
ئةم  انايةو رِوون ردنةوة  ئةوةية كة بةندة دةلَيَت: )ال إلية إاّل اهلل( وا دةخوازيَيت   
ا ثيَويست دةكا  كة هيض ثةرسلاويَ ى  ر  نةبيَت جطة لة اهلل  و )االلة( ئةوةيية  

ريَتا سةرثيَضى فةر انةكانى ناكريَت لة  رسا بةرِيَز  و خياا  كة طويَرِايةلَى دةك
  و ثارِانيةوة ليةو  كية    ويس ا بة هيوا بوون و ثشت بةسي  ثيآ  و داواكيردن ىلَ   

 . ئة انة هيضيان ناطوجنيَنا دروست نني  ةن ا با خوا  طةورة نةبيَت

 ن:بة كافرةكانى قورةيشى فةر وو بلَيَ ()باية كا يَك كة ثيَغة بةر

َأَجَبههَ  اِْلهِلَههَ  ِإهَلههاً َواِحههداً ِإنَّ َقههَ ا ]: )ال إليية إاّل اهلل( ئييةوانيش ليية وةآل ييدا وو يييان   
 .{5سو ال ص: }[ َلَشْ ٌء ُعَجالٌ 

وا ة: ئايا هة وو خوايةكانى كردووة بة يةك خواو داوا  ثةرستنى يةك خوا يان  
 . ليآدةكا  بةرِاستى ئة ة شتيَ ى ز ر سةيرو سةرسورِهيَنةرة

لةم ووشةية  يَطةيشتبوون كةوا ثةرستنى هييية وو بتيةكان بية األ دةكا يةوة و     
ثةرس  كور  دةكا ةوة با خوا  طةورة بة ةن ا  كة كافرةكيانيش ئيةم شيتةيان    

يية لية   نةدةويست بة ة دةركةو  كة  اناو ناوةرِ كا داخواز  )ال إلة إاّل اهلل( بريتى
  وة وازهيَنان لة ثةرستنى جطية لية خيوا     بة اك زانينى خوا  طةورة لةثةرستندا

طيةورة  كيية بةنيدة دةلَيَييت )ال إلية إاّل اهلل( ئييةوا ثيَويسيتيَتى بيية اك زانينيى خييوا       
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طةورة  بة ثةرس  ا بة الَى ثةرستنى جطة لة خيوا  طيةورة  ئاشي را كيردووة      
ليية بتييةكانا طارِةكييان ا ثييياو ضيياكان  وة بة يية ئييةوة  بةنييدة  طارِةكييان و      

يية  ية ى لةوة  كة  انا  )ال إلية إاّل اهلل( بريتيى  وةكانيان ئة رِ  باوةرِيان ثىَهاوشيَ
لة دان نان بةوة  كة خوا  طةورة بوونى هةيية  يياخود دروسيت كيةرو دةسيةآل       

 .دارة لةسةر داهيَنان ا هاوشيَوةه ئةم قسانة بة الَ دةبيَتةوة

وة  كييية هييييض يييية ليييةيييياخود بلَييييَن  انيييا  )ال إلييية إاّل اهلل( بريتيييى
  وة وا طو ييان دةبييةن كيية ييية جطيية ليية خييوا  طييةورة فةر انرِةوايييةك نييى

هةركةسيييَك بيياوةرِ  وا بيَييت و )ال إليية إاّل اهلل(  ثييآ رِاظيية ب ييا  ئييةوا بييةرِةهايى    
يةكخواثةرستى جآبةجآ كردووة  هةرضةندة ضةنديَك ثةرس  با جطية لية خيوا     

ان هيةبيَت كية سيوودو زيانييان بية      طةورة ئةجنام بيدا   وة بياوةرِ  بية  ردووةكي    
ييان بية ئياذةأل سيةربِرين باييان ا ثية ان بةسي         دةستةو خا  نزيك ب ا يةوة ىلَ 

لةطييةلَيان ا سيييوورِانةوة بيية دةور  طارِةكانييييان وة خالَةكةيشيييان بةبةركييية     
بزانيَت  وة ئةم كةسانة هةستيان نةكردووة و نةيانزانيوة كية كيافرة عةرةبيةكانى    

اريان لةطةلَدا دةكةن لةم بريوباوةرِةيانيدا و ئيةوانيش دةييانزانى كية     سةرة ا بةشد
خوا  طةورة دروست ةرةو دةسةآل دارة و  وانا  هةية بةسيةر داهيَنانيدا و دانييان    
بةم شتانةدا دةنيا  و جطية لية خيوا  طيةورةيان نةدةثةرسيت  يةن ا لةبيةر ئيةوة          

نزييك دةكةنيةوة  نيةك     نةبيَت كة بةقسة  خايان دةيان وو  لة خوا  طيةورة ان 
 .لةبةر ئةوة  كة بتةكانيان دروست ةرو رِ ز  دةرن 
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يةكية   وة ااكمية  بةشيَ ة لة  انا  )ال إلة إاّل اهلل( نيةك  انيا رِاسيتةقينةيى   
بيَت كة داوا كراوة  باية اوكم كردن بة شةريعة  لة  افيةكان ا سينوورةكان ا   

 رِياردان لة ثةرستندا .ية لةطةأل بوونى هاوبةا بكيَشةكاندا بةس نى

وة ئةطةر  انا  )ال إلة إاّل اهلل( بةو شيَوةية بواية كة ئةو جارة كةسانة دةيلَييَن  
و هاوبيةا برِياردةرانيدا نيةدةبوو      ()ئةوا هيض كيَشيةيةك لية نيَيوان ثيَغة بيةر    

دةكيرد   ()بةلَ و ثةلةيان دةكردو دةست ثيَشخةر  وةآل دانةوة  ثيََغة بةريان
ئةطةر ثَيييانى بوو ايية دان بنييَن بيةوة  كية خيوا  طيةورة  وانيا  هةيية بةسيةر           
داهيَنانييدا  ييياخود دان بنيييَن بيية بييوونى خييوا  طييةورةدا  ييياخود اييوكم ب ييةن بيية 

 .شةريعة  لة خويَنا  األا  افةكانا بآ دةنا بواية لة ثةرس 

طةيش  كة بةآلم كافرةكانى عةرةب كة خايان خاوةنى ز انى عةرةبى بوون  يَ
دانييان نياوة بية بية الَى ثةرسيتنى بتةكانيدا  وة ئيةم        ئةطةر بلَيَن )ال إلة إاّل اهلل( ئيةوا  

   و وو يان: ية  باية رِايان كرد ىلَووشةية بة ةن ا وشةيةكى بآ  انا نى

ييا  ميد   وا ية: ئا  .{5سدو ال ص:  } [َأَجَبَ  اِْلهِلَهَ  ِإهَلهاً َواِحهداً ِإنَّ َقهَ ا َلَشهْ ٌء ُعَجهالٌ ]
()   هة وو خوايةكامنانى كردووة بةيةك خواو داوا  ثةرستنى  ةن ا خواييةكمان

 .ىلَ دةكا  ئة ة شتيَ ى ز ر سةير و سةرسورِهيَنةرة

   هةروةها وةكو خيوا  طييييةورة دةربييييارةييييييييان دةفةر وويَت:

ُهههْم رَبهههاهُوا ِإَبا ِقيهههَ  هَلُهههْم يَن إِلَهههَ  ِإينَّ اّللَُّ ] َعْسهههَتْكربُوَن   َوعَهُقولُهههوَن أَئِرَّههها لَتَهههاررُِبوا ههِلَِترَههها ِلَشهههاِعٍر  ِإَّنَّ
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  {36-35سو ال ااووفوت: }[ َّمَُّْرونٍ 

ثيَييانى بوو اييية بلَيييَن: )ال إليية إاّل اهلل(   ()وا ية: كافرةكييان كا يَييك ثيََغة بييةر 
اييا  نةيان دةوو ا وةريان نةدةطر  لة خيا بةطيةورة زانينيانيدا  وة دةييان وو  ئ    

 ؟َ.ئيَمة واز لة خواكامنان ب يَنني با شاعرييَ ى شيَت

دةيانزانى كة )ال إلة إاّل اهلل( وا دةخوازيَت كة دةست بةردار  ثةرستنى جطة لة 
خوا  طةورة بنب و خيوا  طيةورة بية اك رِابطيرن لية ثةرسيتندا  وة ئةطيةر ئيةوان         

ر ثةرسيتنى بتيةكانيان ئيةوا    بيانوو اية )ال إلية إاّل اهلل( وة بيةردةوام بوونايية لةسية    
لةطةأل نةفسى خاياندا دذ بةيةك رِادةوةستان  وة ئةوان خايان بةرزو ثاك دةطر  

 . لة دذ بةيةك بوون لةطةأل نةفسى خاياندا

بةآلم بةندة  طارِةكان ئة رِ  خايان لةو دذ بةيةكا هةلَوةشياندنةوة ناشيريينة   
هةلَيدةوةشييييَننةوة بييية ثةرسيييتنى   ناثييياريَزن و دةلَييييَن )ال إلييية إاّل اهلل( ثاشيييان 

 ردووةكان و خا نزيك كردنةوة لة ئارا طاو طارِةكيان بية جارةهيا ثةرسي   دة      
 . كةسيَك لةناو ضيَت كة  بو ج ل و  بو هلب لةو زانا ر بن بة  انا  )ال إلة إاّل اهلل(

 دةست كةو وو ئةوةية كة:

هةركةسيَك )ال إلة إاّل اهلل( بلَيَتا  اناكة  بزانيَت و ئييش ب يا  بيةناوةرِ ك و    * 
يةكة  بةئاش راو ن يَنى لة نةفى كردنى هاوبةا برِياردان و جيَطريكردنيى  داخواز 

ثةرس  با خوا  طةورة لةطةلَ بريوباوةرِيَ ى يةكال بة ناوةرِ كةكة  و ئيش كردن 
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  وسلَمانة.  ثآ  ئةوا ئةو كةسة بةرِاستى 

بلَيَييت و ئيييش ب ييا  بةناوةرِ كةكيية  بةئاشيي را   اللإنوو لإاللهللا*وة هةركةسيييَك 
بةبآ باوةرِبوون بةوة  كة دةاللية  ئيةكا  لةسيةر  ئيةوة  ر ظييييييَ ى دوورِووة      

 )املنافق( .

*وة هةركةسيَك )ال إلة إاّل اهلل( بيةز ان بلَيَيتا بةثيَضيةوانةيةوة هاوبيةا برِييار      
وا كييية دذيَتيييى ئيييةوا هاوبيييةا برِيييياردةرةو )ال إلييية إاّل اهلل( كييية   بيييدا  بيييا خييي

هةلَوةشيياند  ةوة  باييية دةبيَييت لةطييةأل وو نييى ئييةم ووشييةية بييةز ان  اناكيية     
 بزانريَت  ضون ة زانينى  اناكة  هاكاريَ ة با ئيش كردن بة ناوةرِ كةكة  .

  .{86سو ال اازخرف: }[ ُقْم عَهْبَلُمونَ ِإينَّ َمح َوِهَد ِرحلَْ(ِ  وَ : ]خوا  طةورة دةفةر وويَت 

وا ة:  ةن ا كةسيَك نةبيَت كة شاية ى بة اة  دابيَت وا ة بة يةك خواثةرسيتى  
لةسةر زانستا ضاورِ شنايى ئةوا   اكاران   ايان با دةكةن ئةطةر خيوا  طيةورة   

 . بدا  رِيَطايان ثىَ

وفركردنيية بيية وة ئيييش كييردن بيية ناوةرِ كةكيية  ثةرسييتنى خييوا  طةورةيييةو ك
ثةرسييتنى جطيية ليية خييوا  طييةورة كيية ئة ييةيش  ةبةسييتة لييةم ووشييةية  وة ليية   
نيياوةرِ كا داخييواز  )ال إليية إاّل اهلل( وةرطر نييى شييةريعة ى خييوا  طةورةييية ليية      

و اةرام كردنا رِة  ردنةوة  شيةريعة ى   ثةرستنةكانا هةلَسوكةو ةكانا اةآلأل
 :ويَتجطة لة خوا  طةورةية. خوا  طةورة دةفةر و
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عِح َما  َْ ََيَْبن  ِِ  اّللَُّ ]     . {21سو ال ااشو  : }[أَْم هَلُْم ُوررََباء َوَرُعوا هَلُم مِ َح الدِ 

وا يية: ئايييا هاوبييةا برِياردةريييان باخايييان دانيياوة كيية ليية دينييدا ياسييايان بييا  
 .دادةنيَت كة خوا  طةورة رِيَطةيشى ثآ نةداوة

دةبيَيت شيةريعة ا ياسيا  خيوا  طيةورة وةربطرييَيت لية ثةرسيتنةكانا         باية 
دا لةو شتانة  كية  يَييدا   هةلَسوكةو ةكانا كردةوةكانا برِياردان لة نيَوان خةلَ ى

جياوازن لة شيَواز   اكةكةسى و جطة لة انة وة رِة  ردنةوة  ياسا دانراوةكيان   
بيدعييةو ئةفسييانةيةك كيية  ييية ليية رِة  ردنييةوة  هيية وو   وة  انييا  ئة يية بريتييى 

شةيتانةكانى جنى و  ر ظيييي دايان يَناوة  وة ب و  دةكةنةوة لة ثةرستنةكان  كة 
هةركةسيَك ئةطةر شتيَك لة انة وةربطريَت ئةوة هاوبةا برِياردةرة لية طويَرِاييةلَى   

 كردندا وةكو خوا  طةورة دةفةر وويَت:  

عِح َما  َْ ََيَْبن  ِِ  اّللَُّ أَْم هَلُْم ُوررََباء َوَرُعوا هَلُم مِ َح ]   .{21سو ال ااشو  : }(1)[الدِ 

 .{121سو ال األوملوي: } [َوِإْن أَ َْبُتُموُقْم ِإهَُّكْم َلُمْشررُِبونَ : ]وة دةفةر وويَت

وا يية: ئةطييةر طييوآ رِايييةلَى شييةيتانا بآباوةرِةكييان ب ييةن ئييةوا بةجييةخت        
 . ا خوا  طةورةلةسةركراو  ئيَوةيش دةبن بة هاوبةا برِياردةر ب

 . {31سو ال ااتوبة: } [اَّتََُّ واْ َأْحَباَرُقْم َورُْقَباََّنُْم أَْرَررً مِ ح ُ:وِن اّلل ِ : ]وة دةفةر وويَت

                                                           

 .  ثيَشل رِاظة كراوة بطةرِيَرةوة سةر  (18)
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وا ة: جولةكةو طاورةكان زاناو خواثةرستةكانيان كردبوو بة ثةروةردطارو جطية  
 . لة خوا  طةورة دةيانيان ثةرست

حددو د ئييةم ئاية يية  خويَنييدةوة بةسييةر عييده كييور        ()وة ثيَغة بييةر
ئيَمة ثيَشيل ئيةوامنان   ( )ئةويش فةر وو : ئة  ثيَغة بةر  خوا  ()ااطوئي

 فةر وو :   ()نةدةثةرست )ثيَشل طاور بوو( ثيَغة بةر

أنووويللن ووو  لن وووهلنوووهل ووور لهللالةتا  نووو  لكنرنووو  لنوووهلأ وووللهللالةتارن نووو  للوووه بل]
  . (1)[ت كلعمه هتهبلة()د ى له لان يبل

وا ة: ئايا ئةوة  خوا  طةورة اةرا   كردبوو اةآللَيان ناكرد با يان ئيَيوةيش   
اةآللَتان دةكرد و بةقسةيانتان دةكرد  وة ئةوة  خيوا  طيةورة ايةاللَى كردبيوو     
اييةرا يان نييةدةكرد ليَتييان ئيَييوةيش بةقسييةيانتان دةكييردو اييةرا تان دةكييرد؟    

 .فةر وو : دة  ئةوة ثةرستنى ئةوانة ()فةر وو : بةلَىَ  ثيَغة بةر

شيَخ عبدالرمحن بن اسن )رِةمحة ى خوا  ىلَ بيَت( دةفةر وويَت: )طويَرِاييةلَى  
كردنييان لةسةرثيَضيى كردنيدا بيوو بية ثةرسييتنيَك بيا جطية لية خيوا  طييةورة  وة          
بةها  ئة ةوة كرديانيان بة ثةروةردطار با خايان جطة لة خوا  طةورة هةروةكو 

ئيية رِ  لييةناو ئييةم ئوممة ييةدا رِوو دةدا   كيية ئة ييةيش هاوبييةا برِييياردانى ضييان 
                                                           

(، وصهههههههه  الشههههههيل اكلبههههههاص ي: )احلههههههدعا حجهههههه   رفسهههههه  ي البقائههههههد 3094)روا  ال مهههههه ي ي التفسههههههري رقههههههم: ( 19)
 (.77واكحكام، ص
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يةية كة شاية ى دانى )ال إلة إاّل اهلل(  دةاللية ى  طةورةية و دذ  ئةو يةكخواثةرستى
لةسةر كردووة... كةوا ة رِوون بووةوة كة ووشة  نياز ثاكى )ال إلية إاّل اهلل( نيةفى   

ة انة نيةفى دةاللية  لةسيةر كيراو  )ال إلية إاّل      هة وو ئةو شتانة دةكا   ضون ة ئ
 .  (1)اهلل( دةكةن

بةهيية ان شيييَوة ثيَويسييتة اييوكم بييردن بييا ال  ياسييا دةسييت ردةكان رِة       
ب ريَتييةوة  ضييون ة ثيَويسييتة اييوكم بربيَييت بييا ال  قورئييانى خييوا  طييةورة و واز  

ر ظييييي ب يَنريَييت ليية اييوكم بييردن بييا ال  جطيية ليية قورئييان ليية ياسيياو دةسييتورة   
 .كردةكان

ِِ : ]خوا  طةورة دةفةر وويَت سدو ال  } [فَهِإن تَهرَهاَزْعُتْم ِي َوهْ ٍء فَههُر:ُّوُ  ِإىَل اّللِ  َوالرَُّسهو

 . {59ااىىوء: 

وا ة: ئةطةر كيَشة كةو ة نيَوانتان لةهةر شتيَ دا بيَت ئةوا بيطةرِيَننةوة بيا ال   
 .)قورئانا سوننة ( ()خواو ثيَغة بةرةكة 

ُ َر ِ  : ]دةفةر وويَتوة  سدو ال  }[َوَما اْختَهَلْفُتْم ِفيهِ  ِمهح َوهْ ٍء َفُهْكُمهُ  ِإىَل اّللَِّ َبِلُكهُم اّللَّ

 .{10ااشو  : 

وا ة: ئةطةر جياواز  كةو ة نيَوانتانيةوة لةهيةر شيتيَ دا ئيةوا بيطةرِيَننيةوة بيا       
ئيةو خوايية    ال  خوا  طةورةو خيوا  طيةورة برِييار دةدا  لية نيَوانتانيدا  وة هيةر      

                                                           

 ( .107)فت  اجمليد: ( 20)
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 .ثةروةردطار   نة

بةجةخت لةسةركراو  خوا  طةورة برِيار  كوفرو ستةم و لةرِآ دةرضيوونى دا  
كـة   بةسةر هةركةسيَ دا كية ايوكم نيةكا  بية قورئيان وة نيةفى بياوةرِ  ىَل كيرد        

ئةمةيش بةلَطةية لةسةر ئةوةى كة حوكم نـةكرد  بـة رورئـا  ئةطـةر     
ى بينى كة طوجناوترة لـة رورئـا ء   حاكمةكة بة حةآللَى دانا ياخود وا

ضاكرتة ئةمة كوفرو هاوبةش برِياردانة نةيف يةكخواثةرسـىى دةكـاو و   
)ال إلة إالّ اهلل( هةلَدةوةشي ني ىةوة بةتةواوى، بةآلم ئةطةر حوكمى كـرد  
بة جطة لة رورئا ء بة حةاللَى نةزانى و باوةرِى وا بوو كة حوكمى خواى 

ي ت، بةآلم هةواو ئارةزووى ثالَى ثي وةنـا  طةورة ثي ويسىة حوكمى ثآبكر
سةرثي ضى بكاو ئةوا كوفرى بضوكء هاوبةش برِياردانى بضوكة و مانـاو  

 ناوةرِؤكى )ال إلة إالّ اهلل( كةم دةكاتةوة.

كةوا ة )ال إلة إاّل اهلل( بةرنا ةيةكى  ةواوكراوةو ثيَويستة زاأل بيَت بةسةر ذييانى  
يية كية   سيوكةو ةكانيان  وة  يةن ا وو ةييةك نيى     وسلَمانانا هة وو ثةرسي ا هةلَ 

بوو ريَتةوة با بةرةكة  ياخود خبويَنريَت لة ويردةكانى بةيانيانا ئيَوارانيدا بيةبآ   
 يَطةيشيي  ليية  اناكيية  و ئيييش كيييردن بيية ناوةرِ كةكيية  و رِ يشيي  لةسيييةر        
رِيَبازةكيية   هييةروةكو ضييان ز ركييةس وا طو ييان دةبييةن لةوانيية  كيية بيية ز ييان   

 . يَنا ثيَضةوانة  دةكةن لة بريوباوةرِو هةلَسوكةو  كردنياندادةيلَ
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وةلة ناوةرِ كا داخواز  )ال إلية إاّل اهلل( جيَطريكردنيى نياوو سييفا ةكانى خيوا       
طةورةية كةوا خا  ناو  لة خا  ثيآ نياوةو وةسيفى نةفسيى ثيري ز  خيا  ثيآ        

نياو  ىلَ نيياوةو وةسييف  كيردووة ليية فييةر وودة    ()كيردووة  ييياخود ثيَغة بييةر  
 .رِاستةكانيدا

َوّللِِ  اَكمْسَهاء احْلُْسهَ  فَهاْ:ُعوُ  ِهَها َوَبُرواْ الَّهِ عَح عُهْلِههُدوَن : ]خوا  طيةورة دةفيةر وويَت  
ئِِ  َسُيْجَ ْوَن َما رَباهُواْ عَهْبَمُلونَ   .{180سو ال األاراف: }[ ِي َأمْسَِ

جوانةكانى هةية  ئيَوة بثارِيَنةوة لة خيوا  طيةورة بية     وا ة: خوا  طةورة ناوة
ها  ئةو ناوة جوانانةوة  وة واز لةو كةسيانة ب يَينن كية بآبياوةرِن بية ناوةكيانى       

 .خوا  طةورة  ئةوانة سزا  ئةو كردةوة خراثانةيان وةردةطرن لة دوارِ ذدا

يية  بدا بريتيى لة قسة  عةرة اإلحلودلة )فتح اجمليد( دا دةفةر ويَت: ) بنضينة  
لة الدان لة  ةبةستا الربوونيةوةو سيتةما ليةرِآ دةرضيوون  وة ناوةكيانى خيوا        
طةورة هة وو  ناوو وةسفن خوا  طةورة خا  ثيَيان ناسياندووة بية بةنيدةكانى     

 .وة بةلَطةن لةسةر  ةواويَتى خوا  ثري زو بةرز

طيةورةدا ييان بية     بآ باوةرِبوونة لة سيفا ى خوا ) اإلحلود(( 1)وة دةفةر وويَت:
بةرهةلَستى كردنا ئين ار  كردن دةبيَت ياخود بة بةرهةلَستى  اناكانى و لة كيار  
خستنيان دةبيَت ياخود بة طارِينيان دةبيَت لية رِاسيتى و دةركردنييان دةبيَيت لية      

                                                           

 ( .30-1/29(، واهظر: )مدراج السالكني:  538-537يد: ص)فت  اجمل( 21)
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اة  بية الدانيى  اناكية   يياخود بيةوة دةبيَيت كية نياوو سييفا ى خيوا  طيةورة            
كية نياوو سييفا ى     )أقه  اكاها:(كراوانية وةكيو بآبياوةرِ      بةكارب يَنن با ئةم دروسيت 

 يةوة.. خوا  طةورةيان كردووة بةهى ئةم بوونةوةرة بةضاكا خراثى

 . ةواو بوو 

باوةرِ  ب ا  لة ناوو سيفا ى خوا  طةورةدا بة لةكارخس ا جا هةركةسيَك بىَ
كية دةاللية  دةكيا      طارِينا رِة  كردنةوة  وة باوةرِ  نةبيَت بةو  انا ثري زانة 

ييةكان ئيةوة ثيَضيةوانة     يةكان و  وعتةزيلةكانا ئةشيعةر  لةسةر  وةكو جةهمى
دةاللة  لةسةر كراو  )ال إلة إاّل اهلل(   كردووة  ضيون ة خيوا ئةوةيية كية دوعيا         

نزيك دةكرَيتيةوة بية نياوو سييفا ةكانى  وةكيو خيوا  طيةورة         دةكريَتا خا  ىلَىلَ
وة ب ا( وا ة دوعا  ثآب ةن لة خوا  طيةورة  وة ئيةوة  نياوو    دةفةر ويَت: )فادع

سيفا ى نةبيَت ضان دةبيَت بة خوا؟َ وة ضان دوعا  ىلَ دةكريَيت؟َ وة بية ضيى    
 .   دةثارِيَيتةوة؟َىلَ

ثَيشةوا ابين القييم )رِةمحية ى خيوا  ليَ  بيَيت( دةفيةر وويَت: )زاناييان ليةز ر          
يض كيَشييةيان نييةبووة ليية ئاية ييةكانى  اوكمييةكانيان كيَشييةيان هييةبووة  بييةآلم هيي 

 هةوالَا سيفا ةكانيدا لة  ةن ا شويَنيَ يشدا  بةلَ و هاوةآلنا شيويَن كيةو ووان   
يييةك دةنييا بييوون لةسييةر دان نييان ثيَيانييدا وةكييو خييا  ضييان هييا ووة لةطييةأل      
 يَطةيشييتنى  اناكانيييان  وة جيَطريكردنييى رِاسييتييةكانيان  كيية ئة ييةيش بةلَطةييية 
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ة  كة ئةم جارة لة هةردوو جارةكة   ير زييا ر رِوون كراوة يةوة  وة    لةسةر ئةو
بايييةو دان بيية رِوون كردنييةوة  طييرنطلة  ضييون ة ليية  ييةواويَتى جآبييةجآكردنى   

ييةكانى يةكخواثةرسيتى   هةردوو شايةمتانةكةداية  وة جيَطريكردنيَتى لة ثيَويسيتى 
رِوون ردنةوةييةكى   رِوونييان كرد  يةوة   ()باية خوا  طيةورة و ثثَغة بةرةكية   

 .يةكى  آناكةويَت ةواو كة هيض طو ان و ئالَاز 

وة ئاية ةكانى ئةا ام لةوانةية كةس لة  اناكة   آ نيةطا   يةن ا كةسيانيَ ى    
 ايبة  نةبن لةناو خةلَ ى )زانايان(  بةآلم ئاية ى سيفا  لة  يَطةيشتنيان خيةلَ ى  

ينة   اناكةيية نيةك ن يَنيى و     ايبة ا طشتى بةشدارن   ةبةستم  يَطةيشتنى بنضي 
 . ( 1)يةكة ضانيَتى

هةروةها دةفةر وويَت: )وة ئة ة شتيَ ى زانيراوة بية فييلة  و عيةقلَى سياغا      
يييةكان كيية ئييةوة  سيييفا ى  ييةواو  نييةبيَت  نابيَييت بيية خييواو  ثةر وكيية ئامسييانى

ة هةلَسييورِيَنةرو ثييةروةردطار بييةلَ و زةم كييراوةو رِةخنيية ليييَطرياو وكيية  راوة  نيي   
ية  بةلَ و لة سةرة او كا اييدا سيوثاس  لةسةرة ادا نةلة كا اييدا سوثاسى با نى

با ئةوةية كة سيفا ى  ةواوو ثري ز  هةبيَت كة بة هايةوة شايانى ثةرس  بيَيت   
باية ثيَشينةكان ئةو دانراوانة  كة دايان ناوة لة سوننة ا جيَطريكردنيى سييفا ى   

كراوةكيانى و قسيةو قسيةكردنى: ناوييان نياوة      ثةروةردطارو بةرز  بةسةر دروست 

                                                           

 (.1/15خمتصر الصواع( املرسل : ( )22)
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كردنيى و كيوفركردن ثيآ     يةكخواثةرستى  ضيون ة نيةفى ئيةو شيتةو بةرهةلَسيتى     
بةرهةلَستى كردنى دروست ارو ئين ار  كردنيَتى  بةلَ و يةكخواثةرسيتى ثيَويسيتة   
لة جيَطريكردنى سييفا ة  يةواوةكانىا بية ثياك رِاطر نيى لية ضيواندنى بية دروسيت          

 .(1)نى وة لة زةم كردنى بة خراث باس كردنىكراوةكا

ض كاتي ك ووتنى )ال إلة إالّ اهلل( سوود بة مرؤظـــ دةطةيـةني ت، وة ض   -5
 كاتي ك سوودى ثآ ناطةيةني ت؟:

ثيَشل باسى ئةوة ان كرد كة وو نيى )ال إلية إاّل اهلل( ثيَويسيتة زانينيى  اناكيةو      
آلم ضييون ة ضييةند دةقيَييك هةييية ئيييش كييردن بيية ناوةرِ كةكيية  لةطييةألدا بيَييت  بيية

طو يانى ثييآ دةبريَيت كيية  يةن ا وو نييى بيةدةم بةسيية هةنيدآ ليية خيةلَ ى خايييان       
هةلَواسيوة بةم طو انةوة  باية وا  ثيَويست كرد كة ئةم شتة رِوون ب ريَتيةوة  يا   
ئييةم طو انيية نيية يَنيَت ال  كةسيييَك كيية اييةقى بويَييت  شيييَخ سييليمان بيين عبييداهلل  

لةسةر فةر وودةكية  عتبيان دةفيةر وويَت: كية  يَييدا       ) بيَترِةمحة ى خوا  ل َ(
 .(2)[كلايمتغإلدذنكلكج لهللاال إلة إاّل اهللةإ لهللال ر لع ىلان ه لن لله لإ] ها ووة:

وا يية: بةرِاسييتى خييوا  طييةورة اييةرا ى كييردووة لةسييةر ئيييييياطر  د زةو        
ال إلية إاّل اهلل  ةبةسيتى بة ية رِةزا ةنيد  خيوا       هةركةسيَك بسوو يَنيَت كة بلَيَيت  

                                                           

 ( .1/26مدراج السالكني: ( )23)

 ( .33(، و)مسلم:  رقم: 11/206)روا  البخاري: ( 24)
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 .طةورة بيَت

دةفييةر وويَت: بزانيية ضييةند فةر وودةيييةك هييا ووة رِوو  دةرةوة  واييية كيية    
هةركةسيَك هةردوو شايةمتانةكة ب يَنيَت ئةوا اةرام دةكريَت لةسةر ئياطر  د زةو  

 ةفةر وويَت:كة د كة بيسو يَنيَت  وةكو ئةم فةر وودةيةو فةر وودةكة  انس

  ايفوو لع وووىلانر وول لة ووه بل لنىلووه  للووه بلنميوووكلل()كنىلووه ل() ووه لان وويب] 
كأ لحممودال سو  لهللالإالللال إلية إاّل اهلل   س  لهللالكلسىلدايك لله بلإنوهن لعمودلايشو دل

 . (1)[ رن لهللالع ىلان ه 

ييةوة سيوار   لة ثشيتى  ()مملوىيشلةسةر ووشليَك بوو  ()وا ة: ثيَغة بةر
  ئةويش فيةر وو : بيةلَىَ: وةآلما بةختيةوةر  بيا  يا      مملوى  فةر وو : ئة  ببوو

ية شاية ى بيدا     ئةويش فةر وو : )هيض بةندةيةك نى()ئة  ثيَغة بةر  خوا
بة )ال إلة إاّل اهلل و  ميد رسيول اهلل( ئييلال خيوا  طيةورة ايةرا ى دةكيا  لةسيةر         

 .يةوةئاطر  د زةوا ناي ا ة ناو 

كأ لحمموداًلعمود للال إلية إاّل اهلل كنو لشو دلأ ل: ] مرفوادو   ()الاى م ان اعدودال 
 .(2)[ك س ن ل رن لهللالع ىلان ه 

 ال مهلل اعهلله ال سدوا (  وا ة: هةر كةسيَك شاية ى بدا  بةوة  كة )ال إلة إاّل اهلل

                                                           

 ( .1/399)روا  البخاري: ( 25)

 (. 229-1/228صهي  مسلم  شْر الرووي: ( )62)
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 .يةوةئةوا خوا  طةورة ئاطر  د زةخى لةسةر اةرام دةكا  وناي ا ة ناو 

ودة   ر ها ووة كة  يَيداية هةر كةسيَك هيةردوو شيايةمتانةكة بلَيَيت    وة فةر و
يية بلَيَيت ئياطر  د زةو ايةرام دةكريَيت      ئةوا دةضييَتة بةهةشيتةوة  وة  يَييدا نيى    
كيية بييةم نزي انيية بيياس كييراوة      ()اللةسييةر   لةوانيية فةر وودةكيية  عبيياد   

ا   يةبوك  لية غيةز   ()كية لةطيةأل ثيَغة بيةر بوونية     ()فةر وودة  ابو هريرة
ال إلية إاّل  أشو دلأ ل: ] دةفيةر وويَت  ()فةر ودةكة كة  يَيدا هيا ووة ثيَغة بيةر  

 .(1)[هللالكأينل س  لهللالاللاي  ىلهللالهبمهلعمدالغريلشهكلةياجبلع لاجل  لاهلل

ية بةم وا ة: شاية ى ئةدةم بة )ال إلة إاّل اهلل و  مد رسول اهلل( هيض كةسيَك نى
شايةمتانةوة بطا  بة خوا  طةورة وة طو انى  يَيدا نةبيَت ثيةردة لية نيَيوان ئيةو     

 . وبةهةشتةدا نابيَت  وا ة دةضيَتة بةهةشتةوة

 فةرموويةتى: ابن تيميةئةوةى كة شي خ االسالم         
دةفةر وويَت: ) شييَخ سيليمان بين عبيداهلل(: باشيلين شيت كية وو يرا بيَيت لية           

كة شييَخ االسيالم ابين  يميية وجطية ليةويش وو ويانية: كية ئيةم           اناكةيدا ئةوةية 
فةر وودانة  ةن ا با كةسيَ ة كة و بيَتى و لةسيةر   ردبيَيت  هيةروةكا ضيان بية      

ييةوة  بةسلاوةيى ها ووة بة شتى  يرةوة كية بيَليَيت بية دَلسياز  و نييية  ثياكى       

                                                           

 . (1/244( )صهي  مسلم مع وْر الرووي: 27)
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ة رِاسييتطايى و              يييةوة  وة دَلنيييا بيَييت  َييييدا و طو ييانى  َييييدا نييةبيَت بيي       لييةدلَى
ية لية رِاكيَشيانى طييان    يةوة بيلَيَت  ضون ة رِاستيَتى يةكخواثةرستى بريتىدلَنيايى

با ال  خوا  طةورة بةوة  كية  ابية ب يا  لية  اوانيةكان  ابةييةكى رِاسيتةقينة         
ئةطييةر يريَييت لةسييةر ئييةم االَة يية ئييةوا بةهةشييت بةدةسييت دةهيَنيَييت  ضييون ة:  

كان  تةوا رن لةسةر ئةوة  كةوا هةر كةسيَك وو بيَتيى )ال إلية إاّل اهلل(   *فةر وودة
كيَشى دةن ة جايةك ياخود كيَشى خةر ةلةيةك يياخود كيَشيى طيةرديَك ضياكة لية      

 دلَيدا بيَت ئةوا لة ئاطر  د زةو دةردةكريَت. 

    * وة فةر وودةكان  تةوا رن لةسيةر ئيةوة  كية ز ر كيةس لةوانية  كية دةلَييَن:            
  .)ال إلة إاّل اهلل( دةخريَنة د زةخةوة ثاشان دةردةكريَن ىلَ

* وة فةر وودةكان  تةوا رن لةسيةر ئيةوة  كية خيوا  طيةورة ايةرا ى كيردووة        
لةسييةر ئيياطر  د زةو كيية شييويَنةوار  كرِنييووا بسييو يَنيَت ليية  ر ظييدا  وة ئييةو   

 كةسانة كة نويَريان دةكردو كرِنووشيان با خوا دةبرد.

* وة فةر وودةكان  تةوا رن لةسةر ئةوة  كة اةرام كراوة لةسةر ئاطر  د زةو 
هةركةسيَك بلَيَت )ال إلة إاّل اهلل( وة هةركةسيَك شاية ى بدا  بة )ال إلة إاّل اهلل  مد 
رسول اهلل(  بةآلم بةسلاوة ةوة بة ضةند بةستةرةوةيةكى قورس  وة ز ر خةلَ ى 

  انن نة دلَنيايى  وة هةر كةسيَك ئة انة نةزانيَت ئةوا ىلَكة دةيلَيَن نةدلَساز  دةز
ب ريَتييةوة دةربييارة  )ال إليية إاّل اهلل( و نيية وانيَت دة رسييريَت لييةكا ى  ردنييدا  يياقى
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بيَليَت  وة ز ر خيةلَ    ير دةيلَييَن بية السيايى كردنيةوةو دابا نيةريت دةيلَييَن و         
  ئةوانية كية  ياقى دةكريَنيةوة لية      باوةرِ  يَ ةأل خاش  دلَييان نيةبووة  وة ز ربية   

كا ى  ردنا لةناو طاِر وَينية  ئيةم كةسيانةية هيةروةكو ضيان لية فةر وودةكيةدا        
 . (1)[مسىلولان ه لاي  ن  لشيئهًلة  ت ] ها ووة: 

 .وا ة: طويَم ىلَ بوو خةلَ ى شتيَ يان دةو   نيش وةكو ئةوان وومت

ردنيةوة و شيويَن كيةو نى    يية لية السيايى ك   وةز ربة  ئيشى ئةم كةسانة بريتيى 
هاوشيَوة  خايان كييييييية ئة انة نزيييييييك  رين خةلَ ني لةم ئاية يةوة كية خيوا     

 :طةورة دةفةر وويَت

 .{23سو ال اازخرف: } [ِإ َّ َوَجْدَ  هَرءَ  َعَلآ أُمٍَّ  َوِإ َّ َعَلآ هََثرِِقم مُّْقَتُدونَ ]

ئيَمة باوكا باثريانى خا ان لةسيةر دابا نيةريتيَك بينييوة لية ثةرسيتنى      وا ة: 
 .ئةم بتانة  وة ئيَمة شوينى شويَنةوار  ئةوان دةكةوين

وةلةم كا ةدا هيض دذ بةيةك وةستانيَك نابيَيت لية نيَيوان فةر وودةكانيدا  ئةطيةر        
ابيَيت لةسيةر   ييةكى  يةواوة بيلَييت ئيةوا بيةردةوام ن     كةسيَك بة دلَساز  و دلَنييايى 

 يياوان  ضييون ة  ييةواويَتى و دلَسيياز  و دلَنيييايى وا ثيَويسييت دةكييا  كيية خييوا     
طةورة  لة هة وو شت لةال خاشةويست  ر بيَت  ئةو كا ةيش هيض اةزو ئيارةزوو  
ويستيَك لة دَليدا نا َينيَت با ئيةو شيتانة  كية خيوا  طيةورة قةدةغية  كيردووة         

                                                           

 (.5722 /2( )صهه  الشيل اكلباص ي: )صهي  اجلامع الصغري: 28)
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ةر انةكانى خوا  طيةورة  كية ئة يةيش ئيةو     وةثآ ناخاا بوونيشى نا يَنيَت با ف
كةسةية كة ئاطر  د زةو اةرام دةكريَيت لةسيةر  كية بيسيوو يَنيَت  هةرضيةندة      

يية   اوانيشى هةبيَت  ضون ة ئةم باوةرِةو ئةم  ابةية و ئةم دلَسياز  ئةطةر ثيَش ئة ة 
ة هيةروةكو  يية هييض  ياوانيَ ى ناهيَلَنيةوة و دةيسيرِنةو     و ئةم خاشويستنةو ئةم دلَنيايى

 .(1)بيَت(ضان شةو بة رِ ذ دةسرِيَتةوة .. قسةكة   ةواو بوو )رِةمحة ى خوا  ىلَ

 :(2)ئةوةى كة شي خ حممد بن عبدالوهاب فةرموويةتى
بةرهةلَسيتى كيرد    ()دةفةر ويَت: ) طو انيَ ى  ريان هةية دةلَيَن: ثيَغة بيةر 

 كة ئيةو ثيياوة  كوشيت كية وو يى )ال إلية إاّل اهلل( وة فيةر وو :        ()لة ئوسا ة
وا ة: ئاييا كوشيتت لية ثياا ئيةوة  كية وو يى:                    ؟!(،ال إلة إاّل اهللألت ت لدىلدنهللوه ل)

)ال إلة إاّل اهلل(؟َ . وة ضةند فةر وودةيةكى  ريش دةربارة  دةست هةلَطر ن ليةو  
(  وة  ةبةستى ئةم كةسة نةزانانة ئةوةية كية هيةر   كةسة  كة بلَيَت )ال إلة إاّل اهلل

كةسيَك بلَيَت )ال إلة إاّل اهلل( كافر ناكريَت  وة ناكوذريَت هةر ضيةندة ضيةنديَك شيت    
ب ييا  و ب ييا . وة بييةم كةسيية نةزانانيية دةو ريَييت كيية زانييراوةو ئاشيي راية كيية       

لةطيةلَ   كوشتار  جولةكة  كردو ئافرة يانى بة جاريية بيرد   ()ثيَغة بةر  خوا
كوشتار   ()ئةوة  كة دةيانوو : )ال إلة إاّل اهلل(  وة هاوةآلنى ثيَغة بةر  خوا

بةنى اةنيفةيان كرد لة كا يَ دا كة شاية يان دةدا بة )ال إلية إاّل اهلل  ميد رسيول    
                                                           

 (.76-66( )تيسري الب ع  احلميد  شْر ربتال التوحيد: ص29)
 (.121-120: )َّمموع  التوحيد: صبرِوانة( 30)
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اهلل(  وة نويَريان دةكردو بانطةشة  ئيسال يان دةكرد  هةروةها ئةو كةسانة  كة 
سوو انديانى  وة ئةم نةزانانية دان بيةوةدا دةنييَن كية      ()ابابي طوعةىل كورِ  

هةركةسيَك باوةرِ  بة زيندووبوونةوة نةبيَت و بةرهةلَستى ب ا  ئةوا كيافر بيووةو   
دةكوذريَييت هةرضييةندة ئةطييةر بلَيَييت: )ال إليية إاّل اهلل(  وة هةركةسيييَك بةرهةلَسييتى 

ت و دةكوذريَت هةرضةندة بلَيَت: ثايةيةك لة ثايةكانى ئيسالم ب ا  ئةوا كافر دةبيَ
)ال إلة إاّل اهلل(  كةوا ة ضان سيوود  ثآناطةييةنيَت ئةطيةر بةرهةلَسيتى شيتيَك لية       
لقةكانى دين ب ا   وة سوود  ثىَ دةطةيةنيَت ئةطةر بةرهةلَستى يةكخواثةرسيتى  

بيةآلم   )ا دلمم ااودسال الااىدسي(       ب ا  كة بنضيينةو سيةر  دينيى ثيَغة بةرانية    
 .نى خوا لة  انا  فةر وودةكان  آ نةطةيشتووندوذ نا

وة )رِةمحيييية ى خييييوا  ىلَ بيَييييت( دةفييييةر وويَت: ) بييييةآلم فةر وودةكيييية   
ئةوة ثياويَ ى كوشت بانطةشة  ئيسال ى كرد بة هيا  ئيةوة  وا     ()ئوسا ة

طو ان بيرد كية ئيةو ثيياوة بانطةشية  ئيسيال ى نيةكرد  يةن ا لية  رسيى خيويَنا            
ة ثياو ئةطةر  وسلَمان بوونى خا  ئاش را كرد ئيةوة ثيَويسيتة    الَةكة  نةبيَت  و

دةستى لةسةر هةلَبطريت هية ا شيتيَ ى ىلَ دةردةكيةويَت كية ثيَضيةوانة  ئيسيالم       
 :بوونى بيَت  خوا  طةورة لةم رِووداوةدا ئةم ئاية ة  دابةزاند

 .{94سو ال ااىىوء: }  [فَهتَهبَهيهَُّروا ََّي أَعهَُّها الَِّ عَح هَمُروا ِإَبا َضَر ْهُتْم ِي َسِبيِ  اّللَِّ ]

وا ة: ئة  باوةرِداران ئةطةر دةرضوون بيا جي ياد كيردن و كوشيتار ان كيرد لية       
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ثيَناو خوا  طةورةدا ئةوا ليَ الَينةوة ب ةنا دلَنيا بن لةوة  كية بةرا بةرةكية ان   
 .  وسلَمانة يان نا

بةلَطةية لةسةر ئةوة  ثيَويستة دةستى لةسةر هةلَبطرييَت و دلَنييايى  ئاية ةكة 
ب ريَت ئةطةر لة ثياا ئة ية شيتيَ ى ىَل دةركيةو  و ئاشي را بيوو كية ثيَضيةوانة          
ئيسالم بوو  ئةوا دةكوذريَت  ضيون ة دةفيةر ويَت: )فتبينيوا( وا ية: ليَ الَينيةوةو      

اهلل و نةكوذراية ئةوا ليَ الَينةوة  انيا    دلَنيايى ب ةن  كة ئةطةر بيطو اية ال إلة إاّل
نةدةبوو  هةروةها فةر وودةكة   ير و هاوشييَوةه  اناكية  ئةوةيية كية بامسيان       
كرد كة هةركةسيَك ئيسالم بيوونا يةكخواثةرسيتى ئاشي را ب يا  ئيةوة ثيَويسيتة       
دةستى لةسةر هةلَبطرييَت  ةطةر شتيَ ى ىلَ دةرب ةويَت و ئاش رابيَت كية ئيسيالم   

 . يةكة  هةلَبوةشيَنيَتةوةوونا يةكخواثةرستىب

ألت تو لدىلودلنوهللوه ل: ]كية فيةر وو    ()وة بةلَطة لةسةر ئةم شتة  ثيَغة بةر
 ؟![ . ال إلة إاّل اهلل

 !؟وا ة: ئايا كوشتت لة ثاا ئةوة  كة وو ى: )ال إلة إاّل اهلل(

 (.لهللاأنرتلأ لألهاللان ه ل ىتلاي  ن الاللإن لإالّلوة كة فةر ووية ى: )

وا ية: فيةر امن ثيآكراوة لية الييةن خيواوة كية كوشيتار  خيةلَ ى ب يةم هية ا             
 . دةلَيَن: )ال إلة إاّل اهلل(



 

 

 48 ba8.org 

 ..........................يةكةىثلةو ثايةى فةزأل و طةورةيىماناكةى،              ال إله إال  اهلل     

 :  دةربارة  خةوارج دةفةر وويَت ()هةر ئةو ثيَغة بةرةية

 .(1)[أاي مهلن يتم ههلةهلت  هه لنئ لأ   ت هلأللت  هللتللعه ]

ئةوا بيان كوذن  وة ئةطةر  ن ثيَييان   وا ة: )لةهةر شويَنيَك طةيش  بة خوارج 
بطةم ئةوا وةكو كوشتنى عاد دةيان كوذم( لةطةأل ئةوة  لة ز ربة  خةلَ ى زييا ر  

خايان ثآكةم بوو لة ئاستا بةرا بيةر   ())ال إلة إاّل اهلل( يان دةو .  ا هاوةآلن
 اهلل( ئةوان  لةطيةأل ئيةوة  كية زانييار  لية هاوةآلنيةوة فيَير بيوون  نية )ال إلية إالّ          

طةيانيدن  نية ز ر  ثةرسي   نية بانطةشيةكردنى ئيسيالم  كا يَيك كية         سوود  ثيىَ 
دةركةو   بةهة ان شيَوة لةوة  كة بامسان كرد سةرثيَضى كردنى شةريعة يان ىلَ

 .با بةنى اةنيفة لة كوشتار كردنى جولةكةو كوشتار  هاوةآلن 

 فةرموويةتى: احلافظ بن رجبئةوةى كة 
لةسيةر ئيةو    (2))ربلم  اْلخهالص(ابن رجب لة نا يل ةكةيدا بة ناونيشانى  احلوفظ

 :(فةر وودةية  ثيَغة بةر)

[ أنووورتلأ لألهاوووللان وووه ل وووىتلايشووو دكالأ لاللإنووو لإاللهللالكأ لحمموووداًل سووو  لهللا] 
وا  يَطةيشيي  كيية   ()دةفييةر وويَت: ئيمييا ى عو ييةر و كا ييةلَيَك ليية هيياوةآلن   

انةكة بلَيَيت ئيةوة قةدةغية  سيزا  دونييا  ىلَ دةكيا        هةركةسيَك هةردوو شايةمت

                                                           

 .(6618 /2( )صهه  الشيل اكلباص ي: )صهي  اجلامع الصغري: 31)
 (.14-13( )ربلم  اْلخالص ْل ح رجب: ص32)
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 ةن ا بة وو نى  باية رِاوةستان لة كوشتار كردنى ئةوانية  كية زةكا ييان نةئيةدا      
( وا  يَطةيشت كة هيض شتيَك كوشيتاريان قةدةغية ناكيا     وة  بو ب ر  صديق)

الةىل و الةوه : ] ( دةفيةر وويَت  ةن ا دانى زةكا ةكة نيةبيَت  ضيون ة ثيَغة بيةر)   
 [. نكلن ىل النينل نهءههلإاللحب  هلك سههبهلع ىلهللال

و مييد رسييول الليية( وة نويَييريان كييردو    اللإنوو لإاللهللالوا يية/ ئةطييةر وو يييان )  
اللإنو لزةكا يان دا ئةوا خويَنيان ثاريَزراوةو قةدةغة دةبيَت لة ن  يةن ا بية  يافى )   

( نةبيَت )ئةطةر يةكيَك بة نااة  ب وذيَت ياخود لة ثاا زةواجيَ ى شيةرعى  إاللهللا
زينا ب ا  ياخود لة دين هةلَطةرِيَتةوة ئةوا دةكوذريَتةوة و كوش   افى خاية ى( 

 .وة اسابيان لةال  خوداية

 .(1)(انز هةل ملامله )وة دةفةر وويَت: 

  ىلَ( )بيوب ر  صيديق  وا ة/ زةكا  دان اةقى  األ و سا انة  وة ئة ية  ا  
 ()بةرِاشيي او  ليية ثيَغة بييةريان () يَطةيشييت زيييا ر ليية يييةكيَك لييةهاوةآلن 

   وة فةر ووية ى:  طيَرِاوة ةوة لةوانة ابن عمر و انس و جطة لة ان 

للأنوووورتلأ لألهاوووووللان ووووه ل وووووىتلايشوووو دكالأ لاللإنووووو لإاللهللالكأ لحممووووداًل سووووو  لهللا]

                                                           

( )صهه  الشيل اكلباص ي: صهي  سرح ال م ي: ربتال اْلميان، رل ما جاء: أمرت أن أقات  الراس حىت عقولوا 33)
 (.2607ين ال  إين أم، رقم: 
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 .(1)[ كاي يم الانصالةلكايؤا الانز هة

وا ة/ فةر امن ثآ كراوة لة اليةن خوا  طيةورةوة كية كوشيتار  خيةلَ ى ب يةم      
و  ميد رسيول اهلل( و نويَير ب يةنا زةكيا       اللإنو لإاللهللالهة ا شاية ى دةدةن بة )

 بدةن .

فَِإْن ] :وة ئةم ئاية ةيش بةلَطةية لةسةر ئةم شتة كةخوا  طةورة دةفةر وويَت
 . {5التو  : }[ ََت ُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوهتَهُوا ال َّرَباَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهمْ 

وا ة: ئةطةر  ابةيان كردو نويَيريان كيرد وزةكا ييان دا ئيةوة رِيَطيةيان بيةردةن       
ا ييةيان وذن  هييةروةكو ضييان ئييةم ئاية يية   ييريش بةلَطةييية كيية خييوا  طييةورة    

عحفَِإْن َتَ ] : دةفةر ويَت  .{11}التو  :  [ ُوا َوأَقَاُموا الصَّالَة َوهتَهُوا ال َّرَباَة فَِإْخَواهُُكْم ِي الدِ 

وا ة: ئةطةر  ابةيان كردو طةرِانيةوة بيا ال  خيوا ونويَيريان كيرد وزةكا ييان دا       
 . ئةوا دةبن بة برا ان لة ديندا

فةرزةكان نةبيَت كردنى وا ة: براية ى لة ديندا جيَطري نابيَت  ةن ا بة ج َ بةجىَ
لةطيةلَ يةكخواثةرسيتى دا  ضييون ة  ابية كييردنا طةرِانيةوة ليية هاوبيةا برِييياردان      

ئةم شتة  بيا  ( )بةدةس نايا   ةن ا بة يةكخواثةرستى نةبيَت  كا يَك  بو ب ر
 ()رِوون كردةوة ئةوانيش طةرِانةوة بيا سيةر قسيةكة   بيو ب ير      ()هاوةآلن

                                                           

 ( ) املصدر السا ((.34)
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سيزا  دنييا الناضييَت لةسيةر كةسييَك كية هيةردوو        وبةرِاستيان دانيا  وة كية زانيرا    
شايةمتانةكة جآبيةجَى ب يا  بية رةهيايى  بيةلَ و سيزا دةدريَيت بية كيةما كيورِ            

 . خستنة  افيَك لة  افةكانى ئيسالم بة هة ان شيَوة سزا  قيا ة يش

 كيا ةلَيَك لة زانييييايان دةفيييييةر يوون:( 1)هةروةها دةفةر ويَت:

وودانة ئةوةية كة وو نى )ال إلية إاّل اهلل( هايةكية بيا ضيوونة     ) ةبةست لةم فةر 
 . بةهةشت و رِزطار بوون لة د زةو و داخواز  ئة ة دةكا (

وةوةالَ يييان دةدريَتييةوة بييةوة  كيية داخييواز  ئيشييى خييا  ناكييا   ييةن ا بيية   
ييييةكانى نيييةبيَت  هةنيييدآ جيييار  كابوونيييةوة   ةرجيييةكانا نييية انى بةرهةلَسيييتى

ياواز دةبيَت لة طةلَيدا لةبةر فيةو انى  يةرجيَك لية  ةرجيةكانى      يةكة  جداخواز 
يةكانى  كة ئية يش وو ية  )اةسيةن     يةك لةبةرهةلَستىياخود بوونى بةرهةلَستى

 . بصره و وهب بن  نبة(ة كة ئة ةيش ئاش را رة

لة اةسةنى بصر  طيَرِدراوة يةوة كا يَيك كية )فيرزد ( خيَزانةكية  بية       ثاشان 
خاك سثاردووة ثيَى فةر ووة: ضيت با ئيةم رِ ذة ئا يادة كيردووة ئيةويش وو يى:      

  فييةر وو: باشييلين  شييايةمتانى )ال إليية إاّل اهلل( ليية اييةفتا سييالَةوة  اسيين ثييىَ   
هةيية: ئاطيادار  دةكة يةوة لية     ئا ادةكراوة بةآلم )ال إلة إاّل اهلل( ضةند  يةرجيَ ى  

 .  لةكةدار كردنى نا ووسى ئافرة انى باوةرِدار

                                                           

 ( .11-9( )ربلم  اْلخالص: ص35)
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وة و را بة اسن: كةسيانيَك دةلَييَن: هةركةسييَك بلَيَيت )ال إلية إاّل اهلل( دةضييَتة       
بةهةشتةوة  فيةر وو : هةركةسييَك بلَيَيت )ال إلية إاّل اهلل(  افيةكانى و فيةرزةكانى       

 .تةوةجآبةجآب ا  ئةوا دةضيَتة بةهةش

وةيةكيَك ثرسيار  لة )وهب بن  نبة( كرد ئاييا )ال إلية إاّل اهلل( كليليى بةهةشيت     
ية؟ ئةويش فةر وو : بةلَآ كليلى بةهةشتة بيةآلم هية وو كليليَيك ددانيى هةيية      نى

ئةطةر كليليَك ب يَنيت ددانى هةبيَت ئةوا دةرطاكة  با دةكا ةوة  وة ئةطةر ددانى 
 ...اكا ةوةنةبيَت ئةوا دةرطاكة  با ن

وة وابزامن ئةوةندة  كة قسة  زانايامن هيَنايةوة بةسة با وةالَم دانيةوة  ئيةم   
طو انة كة كةسانيَك خاييان ثيَيوة  ثةيوةسيت كيردووة كيةوا طو يان دةبيةن كية         
هةركةسيييَك بلَيَييت )ال إليية إاّل اهلل( كييافر نابيَييت هةرضييةندة ضييةنديَك ليية جارةكييانى 

ةجىَ ب ا   كة ئة رِ  بةبةردةوا ى دةكريَت لةسيةر  هاوبةا برِياردانى طةورة جآب
نةزرطاو طارِ  ثياو ضاكان كة ووشية  )ال إلية إاّل اهلل( هةلَدةوةشييَنيَتةوة  يةواو      
هةلَوةشيانةوة  وة دذ  دةوةسيي  ئةوثييةرِ  دذ رِاوةسييتان  كيية ئة ييةيش رِيَطيية   

ةلَطةية باييان   خةلَ ى لةرِهَ دةرضووة كة دةقة كور ةكان وةردةطرنا وا دةزانن ب
وةواز دةهيَيينن ليية دةقيية دريَييرةكان كيية ئييةم دةقيية كور انيية رِوون دةكةنييةوة و     
ئاش را  دةكةن وةكو ئةو كةسانة  كة باوةرِديَنن بة هةنيديَك لية قورئيانا كيوفر     
دةكييةن بيية هةنييديَ ى  يير   خييوا  طييةورة دةربييارة  ئييةم جييارة ليية خييةلَ ى      

 :  دةفةر وويَت
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 [ َِ َعَلْيههَ  اْلِكتَههاَل ِمْرههُ  هََّيٌت ُهَْكَمههاٌت ُقههحَّ أُمُّ اْلِكتَههاِل َوأَُخههُر ُمَتَشههاِهَاٌت  ُقههَو الَّههِ ي أَهْهههَ 
رَهِ  َوا ِْتغَهاَء َ ِْوعلِه ِ  َوَمها عَهْبلَهُم َ ِْوعلَهُ   فََأمَّا الَِّ عَح ِي قُهلُهوِهِْم َزعْهٌ  فَهيَهتَِّببُهوَن َمها َتَشها ََ  ِمْرهُ  ا ِْتغَهاَء اْلِفتهْ

بَهاِل َر هَّرَها  َوالرَّاِسُخوَن ِي اْلِبْلِم عَهُقوُلوَن هَمرَّا  ِِ  رُب ٌّ ِمْح ِعْرهِد َر  ِرَها َوَمها عَه َّربَُّر ِإينَّ أُولُهو اْكَلْ ِإينَّ اّللَُّ 
ههاُل َر هَّرَهها ِإهَّههَ  َجههاِمُع  ين تُهه ِْ  قُهُلو َهرَهها  َهْبههَد ِإْب َقههَدعْهتَهَرا َوَقههْب لَرَهها ِمههْح لَههُدْهَ  َرمْحَههً  ِإهَّههَ  أَهْههَت اْلَوقَّ

 .{9-7: هِ عمران} [.الرَّاِس لِيَهْوٍم ين َرْعَب ِفيِ  ِإنَّ اّللََّ ين ُُيِْلُف اْلِميَبا:َ 

وا ة: خوا  طةورة ئةو خوايةية كة ئةو قورئانة  دابةزاند  ة سةر  ئة   مد 
()           لة قورئانيدا هةنيديَك لية ئاية يةكانى )  يم(ن  وا ية: )ييةك رِاظية كردنييان

وة  اناكةيان ديارةو ئاش راية  وة بوار  طيارِينى  انياو الدانا شياردنةوةو     هةية 
ييية(  كيية ئييةم ئاية انيية بنضييينة  قورئييانن و ثشييتيان ثييىَ       دوو دلَييى  يَييدا نييى  

دةبةسليَت    وئةو ئاية انة  ثيَضةوانةيان بيَت دةطةرِيَنريَنةوة با ئيةم ئاية انية    
(ن  وا ية: )زييا ر لية ييةك رِاظيةكردنيان      وة هةنديَك ئايية ى  ير  قورئيان ) تشيابة    

هةية  وة بوار  طارِينى  اناو الدانا شاردنةوةيان هةية(  فةر امنان ثآ كراوة بة 
بـةآلم ئةوانـةى   باوةرِهيَنان بة ئاية ى ) تشابة(و ئيش كردن بة ئاييا ى )  يم(   

الدا  لة حـة  لةدلَياندايـة شـوي نى ئايـةتى مى ـابة دةكـةو ، وة طومـا  بـؤ         
وةرِدارا  دروست دةكة  و دةيكة  بة بةلَطة بؤ ئةو بيدعةيـةى كـة خؤيـا  لـة     با

سةرين كة مةبةسىيا  ئةوةية خةلَكى تووشى فيىنة بكة  لة دينةكةيانداو دلَيا  
تي ك بدة ، وة مةبةسىيا  رِاظة كردني ىى بةو شي وةيةى كـة خؤيـا  دةيانـةوي ت و    

ا يَ دا هييض كةسييَك لية رِاظةكردنةكية      لة ك بطوجني ت لةطةأل رِي طة خراثةكةياندا
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نازانيَت  ةن ا خوا  طةورة نةبيَت  وة ئةوانية  كية دا يةزراون لية زانسيتدا دةلَييَن       
باوةرِ ان ثآ  هةية هة وو  لة اليةنى ثةروةردطار انةوةية  بيةآلم هييض كةسييَك    

ةلَييَن  بري ناكا ةوة  ةن ا خاوةن عةقلَيةكان نيةبيَت  هيةروةها زانيا دا يةزراوةكان د     
خواية دلَمان ال نةدةيت لةسةر اية  بيةوة  شيويَنى ئايية ى ) تشيابة(  خبيةيت       
هةروةكو ضان ئةوانة لةرِآ  رِاست دةرضوون كة شويَنى ئاية ى ) تشابة( كيةو ن  
ليية ثيياا ئييةوة  رِيَنماييييت كييردين بييا ايية   وة لةاليييةن خا ييةوة رِةمحيية يَ ى  

ة ى  خوايية  يا زينيدوو كيةرةوة      فراوامنان ثىَ ببخشة هةر  ا بةخشيةر  رِةمحي  
ية  بةرِاسيتى خيوا    خةلَ يت با ليَثرسينةوة لة رِ ذيَ دا كة هيض طو انيَ ى  يَدا نى

طةورة وةفا  هةية بةرا بةر ثة انةكانى و ثة ان دةبا ة سيةر  خوايية ايةقمان    
بة اة  نيشان بدةو شويَن ةو نيمان ثآببةخشية  وة بة الَيشيمان بية بية الَ ثيىَ      

 . ان بدةو دووركةو نةوة ان ثىَ ببخشةنيش

 شوي نةوارى )ال إلة إالّ اهلل( -:6

ييةوة بوو ريَيت و ئييش ب ريَيت بية      ئةم ووشةية ئةطةر بة رِاستطايى و دلَسياز  
يةكية  بية ئاشي راو بية ن َينيى ئيةوا شيوَينةوار  ز ر سيوثاس         ناوةرِ كا داخيواز  

 :ان طرنطلكراو  دةبيَت بةسةر  اكا كا ةلَةوة لة هة ووي

كابوونةوة  ووشةو دةنا كة بة هايةوة هيَيز وسيةركةو ن بيا  وسيلَمانان      -1
دةسييتةبةر دةبيَييت بةسييةر دوذ نانيانييدا  ضييون ة هيية وويان ئةوكا يية بةيييةك دييين 
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دينييدار  دةكييةن و يييةك بريوبيياوةِر ثييةيرِةو دةكييةن هييةروةكو خييوا  طييةورة        
يباً َوين تَهَفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِِبَْبِ  اّللَِّ : ] دةفةر وويَت  .{103سو ال  ل امران: }[ مجَِ

وا ة: ئيَوة هة وو ان دةست بطرن بة ئيسالما قورئانيةوة  وة ثارضةثارضيةيى   
ُقهههَو الَّهههِ ي أَعَّهههَدَك  َِرْصهههرِِ  : ] و جيييياواز   ةكيييةن  وة خيييوا  طيييةورة دةفيييةر وويَت 

َ َوِرْلُمّلْلِمِرنَي َوأَلََّف َ نْيَ قُهلُهوِهِْم  يبهاً َمها أَلَّْفهَت  َهنْيَ قُهلُهوِهِْم َوَلِكهحَّ اّللَّ لَهْو أَهْهَفْقهَت َمها ِي اْكَْرَِج مجَِ
رَهُهْم ِإهَُّ  َع ِعٌ  َحِكيمٌ   . {63-62سو ال األوفول: } [أَلََّف  َهيهْ

وا ة: خوا  طةورة ئةو خوايةيية كية ثشيتيوانى  يا  كيرد بيةوة  كية سيةر ى         
رِ  بيةدر  وة بية هيا  باوةرِدارانيةوة وة دلَيى      خست بةسةر بيىَ باوةرِانيدا لية شية    

ئةوسا خيةزرةجى ييةك خسيت بية هيا  باوةِرهَينانيانيةوة كية ثَيشيل لية شيةرِو           
كوشتاركردنى يةكلدا بوون  ئةطةر  ا هةرضى هةية لةسيةر زةوييدا بتبةخشييباية    
با ئةوة  دلَيان يةك خبةيت نة دة وانى دلَيان ييةك خبيةيت  بيةآلم خيوا  طيةورة      

يانى يةك خست و رِيَ يانى خست  هيةر خيوا  طيةورة بةرِاسيتى بية دةسيةآل ا       دلَ
 . كاربةجآية

وة جياواز  لةبريو باوةرِدا دةبيَتة ها  ثارضةثارضةيى و كيَشةو ييةكل كيوذ    
 :  وةكو خوا  طةورة دةفةر وويَت

ُهْم ِي وَ ]  .{159سو ال األوملوي: } [ ْ ِإنَّ الَِّ عَح فَهرَُّقوا ِ:عرَهُهْم ورََباهُوا ِوَيباً َلْسَت ِمرهْ

وا ة: ئةو كةسانة  دينةكةيان ثارضة ثارضة كردو بوون بية بيةا بيةاا  ياقم     
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 . اقم ئةوا  ا لةوان نيت لة هيض شتيَ دا ئةوان لة رِيَباز   ا دةرضوون

هرَهُهْم زُ ُههراً رُبهه ُّ ِحهْ ٍل ِيَهها لَهَدْعِهْم فَ :  ] وة دةفييةر وويَت سددو ال }[رُِحههونَ فَهتَهَقطَّبُهوا أَْمههَرُقْم  َهيهْ

 .{53ااؤمىون: 

( لةطيةأل ئيةوة    ا دلمم ااودسال الااىدسي   وا ة: شيويَن كيةو ووانى ثيَغة بيةران )   
دينةكةيان يةك بوو ثارضة ثارضةيان كيردو بيوون بةضيةند طيروثا  اقميَ يةوة كية       
جياوازو جاراو جار بوون  ثاشان هةر ايزبا  اقميك بةوة  كة خا  ثيَية ى لية  

 سام بوون.دين دلَخاا و سةر

باية هيض شتيَك خةلَ ى يةك ناخا ا كايان ناكا ةوة  ةن ا بريوباوةرِ  ئيمانا  
يةكخواثةرستى نةبيَت كة ئة ةيش دةاللة  لةسةر كراو  )ال إلة إاّل اهلل( ية  وة  ا 
ثةند وةربطرة ليةو االَية  كية عيةرةبى  يَيدا بيوو ثيَيش ئيسيالم  وة بزانية ثياا           

 .ن بةسةردا ها ئيسالم ضان طارِانا ضييا

و ئاسايشا دلَنيايى لة كا يةلَطا  يةكخواثةرسيتدا   دةستةبةر بوونى هيَمنى -2
كةوا ديندار  دةكةن بة ناوةرِ كا داخيواز  )ال إلية إاّل اهلل(  ضيون ة هيةر ييةك لية       
ئةندا انى ئةو كا ةلَطاية ئةوة  كة خوا اةآللَى كردووة وةر  دةطريَتا دةي ا   

ةوة  كة خوا  طةورة اةرا ى كردووة لةسةر   وةكيو كارليَيك   وة واز دةهيَنيَت ل
كردنيَيييك لةطيييةلَ بريوباوةرِةكييية  كيييةوا ئة ييية  ثيييىَ دةلَيَيييت  ئيييةويش دةسيييت 
هةلَييدةطريَتا واز دةهيَنيَييت ليية دةسييت دريَركردنيية سييةر خييةلَ ىا سييتةم كييردنا  
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دوذ ناية ى  وة هاوكار  و خاشةويسيتى و ثشيتيوانىا سةرخسيتنى ييةكل  بيا      
 ا جيَطا  ئة انة دةطريَتةوة  وةكو ئيش كردنيَك بة فةر ايشتى خوا  طةورة:خو

 .وا ة:  ةن ا باوةرِداران برا  يةكلن.{10سو ال احلجرات: } [إمنا املّللمروَن إخوة] 

وة ئةم شتة بة ئاش را دةردةكةويَت لة االَى عةرةب لة ثيَش ئةوة  دينيدار   
إاّل اهلل( وة لة ثاا ئةوة  كة دةستيان كرد بة ديندار  كيردن بية   ب ةن بة )ال إلة 

)ال إلة إاّل اهلل( و  وسلَمان بوون  ثيَش  وسيلَمان بوونييان دوذ نيى ييةكل  بيوون       
وة يةكليان دةكوشتا شانازييان دةكرد بة كوش ا بيرِينا  ياآلنى كردنيى  يالَى     

را  خاشةويسيتى ييةكل  وةكيو    يةكل   بةآلم كا يَك  وسلَمان بوون  بوون بة بي 
اُء َعلَههآ اْلُكفَّههاِر ُرمَحَههاُء ] :خييوا  طييةورة دةفييةر وويَت ههٌد َرُسههوُِ اّللَِّ َوالَّههِ عَح َمَبههُ  َأِوههدَّ ُهَمَّ

رَهُهمْ   .{29سو ال اافتح: }[ َهيهْ

ثيَغة بةرو نيَردراو  خيوا  طةورةيية  ئيةو هاوةآلنةيشيى كية       ()وا ة:  مد
ا  وندن لة طةأل كافراندا  وة ز ر بةسازو بيةزةيني لية   ز ر سةخت ()لةطةلَيدان
 . ناو خاياندا

هههُتْم أَْعهههَداًء فَهههأَلََّف  َهههنْيَ قُهلُهههوِ ُكْم : ] وة دةفيييةر وويَت َوابرُْبهههُروا هِْبَمهههَت اّللَِّ َعلَهههْيُكْم ِإْب رُبرهْ
 .{103سو ال  ل امران: } [فََأْصَبْهُتْم  ِِرْبَمِتِ  ِإْخَوا 

ن ئيَيييوة يييياد  بةخششيييى خيييوا  طيييةورة ب ةنيييةوة  وا ييية: ئييية   وسيييلَمانا
بةسةر انةوة كا يَك كة ئيَوة دوذ نى يةكل  بوون وة يةكليتان دةكوشت  خوا  
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طةورة دَلتانى ييةك خسيتا بيةها  بةخششيى خيوا  طيةورةوة ئيَيوة  )ئيةوسا         
 .خةزرةج( بوون بة برا  يةكل 

وييدا  وة ثياكى   بةدةست هيَنانى سيةروةر  و جيَنيشيينى لةسيةر رِوو  زة    -3
دينا دا ةزراو  بةرا بةر شةثاىل بريو باضونا دةربرِاوة جياوازو جاراوجارةكان  

ُ الَّهِ عَح هَمرُهوا ِمهْرُكْم َوَعِملُهوا الصَّهاحِلَاِت ] : هةروةكو خوا  طةورة دةفيةر وويَت  َوَعهَد اّللَّ
ههَرحَّ هَلُههْم ِ:عههرَهُهُم الَّههِ ي اْرَتَضههآ لََيْسههَتْخِلَفرهَُّهْم ِي اْكَْرَِج رَبَمهها اْسههَتْخَلَف الَّههِ عَح ِمهه ْح قَهههْبِلِهْم َولَُيَمكِ 

لَرهَُّهْم ِمْح  َهْبِد َخْوِفِهْم أَْمراً عَهْبُبُدوَهيِن ين ُعْشررُِبوَن ِ  َوْيئاً   .{55سو ال ااىو : } [هَلُْم َولَيُهَبدِ 

خوا  طيةورة ثية انى داوة بةوانية  كية باوةِرييان هَينياوة و كيردةوة         وا ة: 
باشيان كردووة لة ئيَوة كية بةجيةخت لةسيةركراو  لةسيةر زةوييدا دةيان يا  بية        
جَينيشنيا سةروةر هيةروةك ضيان ئةوانية  ثيَيش ئيَيوة  كيرد بية جَينشيني  وة         

ن لةسيةر زةوييدا   هةروةها ئةو ئايينى ئيسال ة  كة خوا  طةورة رِاز  بيووة باييا  
بايان جيَطريو دا ةزراو دةكا   وة لة ثاا  رسا دلَيةرِاوكآ باييان دةطارِيَيت بية     
هيَمنىا ئارا ى بة  ةرجيَك كة بة  اكا  ةن ا  ن بثةرسي  و هييض هاوبةشييَ م بيا     

 . دانةنيَن

خوا  طةورة بةدةست يَنانى ئةم داواكراوة بةرزانة  بةسيتا ةوة بية ثةرسيتنى    
يية لية  انياو     ةن ايى بةبآ هاوبةا برِيياردان بيا  كية ئة ية بريتيى     خا  بة  اكا 

 . ناوةرِ ك و داخواز  )ال إلة إاّل اهلل( 
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بةدةسيت هَينيانى ئيارا ى دةروونيى و جييَطري   َيشيك بيا هةركةسييَك كية           -4
يييةكانى  ضييون ة يييةك خييوا    بلَيَييت: )ال إليية إاّل اهلل( و ئيييش ب ييا  بيية داخييواز     

ية و بةضيى رِاز  دةبيَيت ئية يش    ت  ةبةستى خوايةكة  ضىدةثةرستيَتا دةزانيَ
دوور دةخا يةوة   جآبةجآيان دةكا   وة دةزانيَت بةضى  يوورِة دةبيَيت خيا  ىلَ   

بة ثيَضةوانة  كةسييَك كةضيةند خواييةكى جياراو جيار دةثةرسيتيَت هةريةكيةيان        
 ى هةيية   ةبةستيَ ى هةية ثيَضةوانة   ةبةستى ئةو خواية   ر   وة هةلَسيورِانيَ 

 :ثيَضةوانة  هةلَسورِانى ئةو خواية   ر   هةروةكو خوا  طةورة دةفةر وويَت

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ ]   .{39سو ال يوسف: } [أَأَْرَرٌل ُمتَهَفر ُِقوَن َخرْيٌ أَِم اّللَّ
وا ة: ئايا ضةند ثةروةردطارو ضةند خوايةكى جاراو جار باشلة يان خوا   اك 

 .س؟َو  ةن او باالَدة

ُ َمهَ اًل َرُجهاًل ِفيهِ  ُوهررََباُء ُمَتَشارِبُسهوَن َوَرُجهاًل َسهَلماً : ] هةروةها دةفةر وويَت َضهَرَل اّللَّ
 .{29سو ال اازمر: } [ِلَرُجٍ  َقْ  َعْسَتِوََّيِن َمَ ال

وا ة: خوا  طةورة منوونة با  ر ظى هاوبةا برِياردةر كية زييا ر لية خواييةكى     
دةيةك كية كا يةلَيَك خياوةنى هةييةو خز ية ى هية وويان       هةية دةهيَنيَتةوة بة بةن

دةكا  و  اندوو دةبيَيت  كية هةريةكةيشييان جيياوازن ليةو   رييان و رِةوشيتيان        
  رِاز  نني  وة منوونة با  ر ظى يةكخواثةرست دةهيَنيَتةوة خراثة  و كةسيان ىلَ

  دةبيَيت  وة    رِازبة بةندةيةك كة يةك خاوةنى هةبيَت ئةطةر خز ية ى ب يا  ىلَ  
   دةبووريَت  ئايا ئةم دوو منوونةية وةك يةك واية؟ئةطةر خز ة ى نةكا  ىلَ
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ثيَشةوا ابن القيم )رِةمحة ى خوا  ىلَ بيَيت( دةفيةر وويَت:) ئة ية منوونةيةكية     
يييةوة بييا هاوبييةا برِييياردةرو يةكخواثةرسييت  هاوبييةا خييوا  طييةورة هيَناوييية ى

كا ةلَيَك خيةلَ ى جيياوازو رِ  ا كينية ليَيك بيوو        برِياردةر وةك بةندةيةك واية كة
رِةوشييت خييراث خيياوةنى بيين  هاوبييةا برِييياردةر كيية ضييةند خوايييةكى جاراوجييار 
دةثةرستيَت ليَك ضويَنراوة بة بةندةيةك كة  ولَ ى كا ةلَيَك خةلَك بيَت هية وويان  

بةدةست  رِكابةر  ب ةن لة خز ة  كردنيدا ئةويش نا وانيَت رِةزا ةند  هة وويان
ب َينيَت  وة  ر ظى يةكخواثةرسيت كية بية اكا  يةن ا خيوا  طيةورة دةثةرسيتيَت        

ييةوة  منوونة  وةكو بةندةيةك واية كة يةك خاوةنى هةبيَتا خا  دابيَتة دةسيتى 
و  ةبةستى بزانيَتا رِيَطا  رِةزا ةند  بزانيَت  ئة ية لية ثشيوودانداية ليةوة  كية      

  بةلَ و ئةم ساغة با خاوةنةكة  بةبىَ ئيةوة   كا ةلَيَك شةريك لةسةر  ناكاك بن
كيَشة   يَدا بيَت لةطةأل نةرما نيانىا سازو بةزةيى و ضاكة  خاوةنةكية  بيا     

 .( 1)يةكانى هةلَدةسورِيَنيَت ئايا ئةم دوو بةندةية يةكسانن ؟َوة بةرذةوةند 
اهلل( لية دنيياو قيا ة يدا هيةروةكو     بةرز  و ثاية بلَند  با ئةهلى )ال إلية إاّل   -5

َها َخهرَّ ِمهَح ] : خوا  طةورة دةفةر وويَت ُحرَهَفاَء ّللَِِّ َغرْيَ ُمْشررِِبنَي  ِِ  َوَمهْح ُعْشهرِْك ِرّللَِّ َفَكَأمنَّ
 .{31سو ال احلج: } [السََّماِء فَهَتْخطَُفُ  الطَّرْيُ أَْو ََتِْوي  ِِ  الر ِعُ  ِي َمَكاٍن َسِهي(ٍ 

الدةن لة ثةرستنى جطة لة خوا و بة يةن ا خيوا بثةرسي ا هاوبةشيى بيا      وا ة: 
برِيار  ةدةن  وةهةركةسيَك هاوبةا با خوا  طةورة برِيار بدا  وةك ئةوة واية لة 

                                                           

 .(1/187( )اعالم املوقبني: 36)
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ئامسانةوة بةربووبيَتة خوارةوةو بالَندة ثارضة ثارضة  ب يا  وبيبيا   يياخود بيا     
هةر كةسييَك هاوبيةا برِييار بيدا  بيا       فرِيَى بدا ة شويَنيَ ى دوورو قوولَةوة )وا ة:

خوا  طةورة كردةوةكانى بة الَ دةبيَتةوة(  ئةم ئاية ة بةلَطةية لةسةر ئةوة  كة 
يية  وة هاوبيةا برِيياردان نز يى و دابيةزينا      يةكخواثةرستى بةرز  و ثايية بلَنيد   

 . بةربوونةوةية

 ويَت:زانا  ثايةبةرز ابن القيم  )رِةمحة ى خوا  ىلَ بيَت( دةفةر و

) خوا  طةورة باوةرِو يةكخواثةرستى ضوواندووة بةئامسان لية بيةرز  و ثايية     
بلَند  و فراوانى و رِيَزدا كة جيَطا  بةرزبوونةوةو دابةزينيَتى  هةية ى دادةبيةزيَت  
با زةو  و هةية با  بةرز دةبيَتةوة  وة هاوبةا برِياردةرو بآباوةرِ  ضوواندووة 

يييةكى و  ييةنطىبييا نييز لين جيَطييا ليية رِوو   ةسيي ى بيية بييةرةوةبوو ليية ئامسييان  
سةختةوة و ئازاريَ ى يةك لةسيةر ييةكا بالَنيدةيش ئةندا يةكانى دةبيا ا ثارضية       
ثارضيية  دةكييا  بييةو شييةيتانانة  ضييوواندووة كيية خييوا  طييةورة دةينيَريَييتا       
دةيسوورِيَنيَتا بيَزار  دةكا ا قورسى دةكا  با شويَنى لةناو ضوونى  وة بايش 

آ  دةدا يية شييويَنيَ ى دوور  قييووأل كيية ئة يية هييةواو ئارةزووةكةييية ى وا  ىلَ فييرِ
 .(1)دةكا  خا  خبا ة نز لينا خراثلين شويَنا دوور رين شويَن لة ئامسانةوة

 :دةفةر ويَت ()ثاراستنى خويَنا  األ و نا ووس  ثيَغة بةر-6

لهن هوهلعصوم النوينل نوهئ هلأنرتلأ لألهاللان ه ل وىتلاي  نو الاللإنو لإاللهللالةوإ ال] 

                                                           

 . (180إعالم املوقبني: ( )37)
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 .(1)[كأن اهلهلإاللحب  ه
وا ة: فةر امن ثآ كراوة لة اليةن خوا  طيةورةوة كية كوشيتار  خيةلَ ى ب يةم      
هة ا دةلَيَن )ال إلة إاّل اهلل(  وة ئةطةر وو يان ئةوا خيويَنا  الَييان لية  ين ثياريَزراو      

 . دةبيَت  ةن ا بة  اد )ال إلة إاّل اهلل( نةبيَت

ةر وويَت: ) حبق ييا(  انييا  ئةوةييية كيية ئةطييةر وو يييان )ال إليية إاّل اهلل(  كيية دةفيي
ييية ليية جآبييةجآكردنى وهةلَنةسييتان بيية جآبييةجىَ كردنييى  افييةكانى كيية بريتييى  

يةكانى يةكخواثةرستى و دوور كةو نةوة لة هاوبةا برِيياردان و هةسيتان   داخواز 
ان ثياريَزراو نابيَيت  بيةلَ و    بةجىَ بةجىَ كردنى ثايةكانى ئيسالم ئةوا خيويَنا  الَيي  

دةكوذريَنا  الَيان بة غةنيمة دةبريَيت بيا  وسيلَمانان  هيةروةكو ضيان ثيَغة بيةر       
() و جيَنيشينةكانى() ئاوايان ليَيان كرد . 

هةروةها ئةم ووشةية )ال إلة إاّل اهلل( شيويَنةوار  طيةورة  هةيية لةسيةر  ياك و      
 ... ادابا رِةوشتةكانكا ةأل لة ثةرس  ا هةلَسوكةو  كردن وئ

 .البور ااتوفلق ، ال  د ار الس م ا د وعلىو  مهلل ال ا  ال  ع  أمجملل
  ةواو بووم لةوةرطيَرِانى ئةم نا يل ة بةسوودة

 لةرِ ذ  شةممة

 ك1424مجود  االخرال /3
 ز2/8/2003بةرا بةر
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