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 ماڵپەری بەهەشت 
 :نەوە شەرعیانە باڵو دەکاتەوە کە دەبنە هۆىئەو کتێب و بابەت و لێکۆڵی

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.

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

 .تاوان

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

وریا کردنەوەى موسوڵامنان لە شوێنەوارى خراپى ڕیوایەتە الواز و  .4

 .هەڵبەسرتاوەکان

وانە جێگیرەکەى ئیسالم و پتەو کردىن برایەىت یەکى ڕاستەقینە لەسەر بناغە فرا .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 

سالم و خراونەتە نێویەوە بە چەندین دەستەواژەی دەنگ و ڕەنگ و شتانەی كە نامۆن بە ئی

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 
  .ەیی کەخۆت لێی ڕازیتوگوفتارێکی جوان وچاک بەو شێوەی

 
 ى ماڵپەڕى بەهەشتستاف
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 ....................................مةرجةكاني، داخوازيةكاني    َ                 فةزل ةكاني، واتاكاني،    اهللال إله إال

 
  ثيَشةكى

 بةرِيَزةكان ..

لة خزمةتتاندا باسي طةورةترين وشة دةكةين، باسي ئةو وشة دةكةين كة لة 
ثيَناويدا ئةرز وئامسانةكان دروستكراوة، مةخلوقاتةكاني لة ثيَناو خوَلقيَندراوة، بة 
هؤيةوة ثةيامبةران رِةوانة كراون، كتيَبةكان دابةزيَنراون، شةريعةتةكان دارِيَذراون، 

تةرازوةكان دانراون، تؤماري كردارةكان نوسراون، بةهةشت ودؤزةخ  بة هؤيةوة
دروستكراون، بة هؤيةوة خةَلك دابةش بون بةسةر باوةرِدار وكافر، وضاكة كار 
وفاجر، بةرِاسيت ئةم رِستةية مايةي خةلق وئةمري خوا، ثاداشت وسزاي خوان، 

م و ليَثرسينةوةي لةسةر ئةم رِستةية ولةبارةي ئةم رِستةيةية ثرسيار و وةآل
قيامةت، هةر لةسةر ئةميش بةندةكان دابةش دةبن بةسةر خؤش بةخت 
وبةدبةخت، لةسةر ئةم رِستة قيبلة دانراوة، ميللةت دامةزريَنراوة، لة ثيَناويدا 

، وآلتى كافر وآلتى مسَلماني ثيَ جياوة كراوة، مششيَري جيهاد هةَلكيَشراوة
، ئةم رِستةية هةقي خواية بةسةر بةندةكانيةوة، ثةيامبةراني لة ثيَناودا نيَردراوة

ةوة تا يانوشةى ئيسالمة وكليلي دار السالمة، هةمو بةندةكان هةر لةسةرةتا
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كؤتاييان لةسةر ئةم رِستةية ثرسياريان ليَدةكريَت تةنانةت هةنطاويَك لة قيامةت 
 ت:رِيَطة نادريَت هةَلبطرييَت تا ثرسياريان لةبارةى دو شتةوة ليَ نةكريَ

 ضيتان دةثرست وضؤن وةآلمي ثةيامبةرانتان دايةوة؟

جا يةكةميان ثرسيارة لةبارةى بة جيَطةياندني ال إلة إال اهلل بة ناسني ودان 
 ثيَنان وكارثيَكردن.

دوةميشيان ثرسيارة لة بارةى حممد رسول اهلل وبة ناسني ودان ثيَنان وملكةض 
 بون وطويَرِايةلَ بون.

كة دةستثيَكي ثةيامي ثةيامبةرانة، يةكةم وشةى باسي وشةيةك دةكةين 
 زاري ثريؤزي ثةيامبةرانة، دةستثيَكى قورئانة.

داواى لة ثةروةردطار كرد وفةرموي: ثةروةردطارا!  -عليه السالم-موسا 
شتيَكم فيَربكة كة ثيَي ليَت بثارِيَمةوة ويادى تؤي ثيَبكةم، ثةروةردطاريش 

، وتى: ثةروةردطارا هةمو خةَلك ئةمة «إال اهلل ال إله»فةرموى: ئةى موسا بَلىَ: 
دةَليَن: ثةروةردطار فةرموي: ئةى موسا ئةطةر بيَت وهةمو ئامسانةكان 
ودانيشتوانةكةي جطة لة خؤم، هةمو زةوييةكان ودانيشتوانةكةي ئةوةشي لة نيَو 
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ريَتة خب« ال إله إال اهلل»ئةرز وئامسانداية هةموي خبريَتة نيَو تايةكي تةرازوةوة و
 .لة هةمويان قورسرت دةبيَت« ال إله إال اهلل»تايةكةوة ئةوة 

 دةكةين...« ال إله إال اهلل» -رِستةى-بةَليَ بةرِيَزان باسي وشةى 

دةفةرمويَت لة  -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -مبةرى خوا رِستةيةي كة ثةيا ئةو
 ثيَناوي بة جيَطةياندني ئةو وشةية نيَردراوم:

يحةيندا هاتوة لة حةديسةكةى عةبدوَلآلي كورِى عومةر، ئةوةتا لة صةح
 أْن ُأمِْرتُ»فةرمويةتي:  -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -ثةيامبةري خوا           َ دةفةرموي :

 وَيُقِيمُوا اللَّهِ، رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأنَّ اللَّهُ إِاّل إِلهَ ال أْن يَْشهَدُوا حتَّى النَّاسَ ُأَقاتِلَ
 بِحَقِّ إِاّل وَأْموَاَلهْم دِماءَهُْم مِنِّي عَصَمُوا ذلَك َفعَُلوا فإذَا الزَّكاة، واوَيُْؤتُ الصَّالَة،
 «.تعاىل الّله على وَحِسابُهُْم اإلِْساَلمِ،

أشهد »               َ           َ   َ                            َ  َ   واتة: فةرمامن ثي كراوة لةطةل  خةل كدا جبةنطم هةتا ئةو كاتةى ئةل ي ن: 
                   َ          ئةو كاتةى شايةتى دي نن كة هيض ياني تا « أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

                                       َ                       خوايةك بة هةق شايستةى بةرسنت نية اهلل نةبي ت، وموحةممةديش ثةيامبةر 
   َ                   َ                              َ                     وني ردراوى خوداية، ونوي ذةكانيان ئةجنام بدةن وزةكاتى مال ةكانيان دةربكةن، كة 

                                                           
 لباني وغريهرواه أمحد واحلاكم وصححه وافقه الذهبـي وصححه ابن حجر وضعفه األ. 
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                     َ     َ                     َ            َ            ئةمةيان كرد ئةوسا خوي ن ومال يان لة من حةرام دةبي ت مةطةر كاري ك بكةن حةقي 
 «.  َ      َ         َ     بي ت وخوي نيان حةآلل  بكاتئيسالم 

ال إله إال »                                   َ               َ    َ  َ   كةواتة ثةيامبةري خودا بؤ ئةم وشة ني ردراوة كة بة خةل ك بل ي ت: 
 «اهلل، حممد رسول اهلل

 كة كليلى كردنةوةى دةرطاي ئيسالم وبةهةشتة.

 باشة ئةم وشة يانى ضي؟«... ال إله إال اهلل»هةمو دةَليَن 

بيَت لة نيَو ئةم هةزارةها بةَلكو مليؤنةها  «ال إله إال اهلل»بؤ ضي ئةبيَت: 
وشةى زبان، بؤ ئةبيَت كةسيَك بيَتة ناو دينى ثاشاي كةون وكائيناتةكانةوة ئةبيَت 

ئةبيَت ئةم وشةية رِابطةيةنيَت بؤ دةربربِيين رِازي بوني بة «!! ال إله إال اهلل»بَليَت: 
 خوا وثةيامبةر وئاينةكةى.

وطةورةييةي، كة زانا وداناية، كار بة جيَ ولة ئةكريَت ثاشايةك بةو مةزني 
جيَية، ئاطاداري ئاشكرا وثةنهان ونهيَين وضثةكانة.. بة وشةيةك بيَيتة نيَو 
دينةكةيةوةية كة بيَ واتا وبيَ مانا بيَت، يان كةم واتا وكةم مانا بيَت، هةرطيز.. 

 تعاىل اهلل سبحانه عن ذلك علًوا كبرًيا..

 رِ واتا بيَت..بؤية ئةبيَت ئةم وشة ث
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جا وا لة خزمةتتداين بة فةزلَ ومنةت وتةوفيقي خواى متعال بؤ رِونكردنةوة 
وشيكردنةوةى هةنديَك لةو واتا ومانايانةى كة زةرور وثيَويسنت، جا داوام ئةوةية بة 

 دَلةوة بيخويَنةوة ولة دَلتاني دابنيَن.

 «ال إله إال اهلل»شيكردنةوةى 

ت سواتة: نية دة« ال»ات بة نةيف كردن، دةبيين بة شايةمتان دةست ثيَدةك
 ثيَدةكات.

 : ثةرسرتاو.ئةويش واتة: مةعبود، ةواتئةويش يش واتا: مةئلوه، «إله»

واتة: هيض ثةرسرتاويَك نية، رِستةكة ئاوها تةواو نية، ضونكة « ال إله»جا 
سرتاويَك ئيَمة خوايةكى هةقمان هةية، بؤية دواى ئةم نةفية كة ئةَليَت هيض ثةر

 تةنها اهلل يةك هةية، تةنها ثةرسرتاويَك هةية.«  إال اهلل»نية، ئةَليَ: 

ية، بةَلكو نةيف هةرضي خوا وثةرسرتاوي «اهلل»دةبيين نةيوت: خوايةك هةية 
 كرد وتي: هيض ثةرةسرتاويَك نية.

إال »ثاشان ئيسثاتى عبوديةت وخوايةتي تةنها اهلل ى هةقي كرد و وتي: 
 «.اهلل
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 ؟«النفي واالثبات»ئةم رِستة ثيَكهاتوة لة نةريَكردن وئةريَكردن  بؤ ضي

ضونكة بة هيَزترين ئوسلوب وشيَواز بؤ ئيسثاتكردن يان نةيف كردني شتيَك 
بةثيَوةية،  «زةيد»ئةوةية: نةيف وئيسثات بهيَنيت ثيَكةوة، بؤمنونة: ئةطةر بَليَي: 

 «حةسةن»هةَلدةطريَت  يش بةثيَوةبيَت، ئةوةش«عةمر»ئةوةيش هةَلدةطريَت 
 يش بةثيَوةبن.«حوسةين»و

يش «عةمر»بةثيَوة نية، ئةوةيش هةَلدةطريَت  «زةيد»هةروةها ئةطةر بَليَي: 
 يش بةثيَوة نةبن.«حوسةين»و «حةسةن»بةثيَوة نةبيَت، ئةوةش هةَلدةطريَت 

 بةآلم كة هةردو شيَوازي نةريَ وئةريَت ثيَكةوة كؤ كردةوة و وتت:

، ئةوة بةهيَزترين ئوسلوب وشيَوازة «(جطة لة زةيد« »وة نيةكةس بة ثيَ)»
 بوة ئيسثاتكردني مةبةستةكةت، كة ئةتةويَت بَليَي تةنها زةيد بة ثيَوةية.

بؤية رب العاملني كاتيَك تةنها ثةرسرتاويَيت خؤي ئيسثات ئةكات، بة ئوسلوبي 
، بةَلكو ئيسثات ونةيف دةيضةسثيَنيَت، نافةرمويَ: اهلل ثةرسرتاوي هةقة

دةفةرمويَت: هيض ثةرسرتاويَك نية بة هةق شايستةى ثةرسنت وروليَكردن 
 وهاوارثيَكردن بيَت تةنها اهلل نةبيَت، ئا ئةمة تةوحيدة..
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، ضؤَلكردن، «التجلية قبل التحلية»كةواتة وشةى تةوحيد ثيَمان دةَليَت: 
 ثاككردنةوة، ثيَش رِازاندنةوة.

 لة زةلكاو وضَلكاوى شريك ثةيداكردن ثاكئةبيَت سةرةتا ئةو خاكي دَلة 

 بكةيتةوة، ثاشان كؤشكي شكؤمةندي تةوحيدي لةسةر بونياد بنيَيت. 

هيض ثةرسرتاويَك نية، ئةمةش ثاككردنةوة « ال إله»ئةبيَت سةرةتا بَليَي: 
تةنها اهلل « إال اهلل»وضؤَلكردني دَلة لة ثةرسرتاوة ناهةقةكان، ئينجا دةَليَي: 

 ةش رِازاندنةوةى دَلة بة عةقيدةى تةوحيد.نةبيَت، ئةم

جا سةرةتا هةرضي غةيرة خواي هةق هةية لة دَلتى دةرديَنى، ثاشان برِوا بون 
 بة اهلل ي تيَدا دادةنيَيت.

 

 بؤ لة وشةى تةوحيد دا نةيف ثيَش ئيسثات هاتوة؟

دةَليَني: لةبةر ئةو حيكمةتةى بؤم باسكردي، ضونكة تةوحيد دانامةزريَت، 
بة هةرضي  -بيَ باوةرِ نةبيت-ومانةكةت دروست نابيَت، تا كوفر نةكةيت شايةت

 ثةرسرتاوي تر هةية، دواي ئةوة ثاشان ئيمان دةهيَنيَت بة اهلل ى هةق.
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ئةمة واتاى ئةوةية كة سةرةتا نةيف دةكةيت، ئايا نابيين كاتيَك فةرشةكةى 
اشان فةرشةكةى ماَلت دادةخةيت ئةبيَت بة جواني طسكيَكى ماَلكةت بدةيت، ث

« ال إله» ية، سةرةتا«التجلية قبل التحلية»لةسةر دادةخةيت، ئةمةية ماناي: 
، ئةبيَت سةرةتا هةرضي ثةرةسرتاويَك هةية، هةرضي «إال اهلل»ثاشان 

شويَنكةوتراويَك هةية، هةرضي طويَرِايةَلي كراويَك هةية، هةرضي بةقسةكراويَكي 
ة يان وةكو خوا طةورةية لة دَلتدا ئةبيَت جطة لة خوا هةية كة لة خوا طةورةتر

سةرةتا لة دَلي دةربهيَين، ثاشان بَليَي: هةر اهلل ية خواي هةق، طويَرِايةَلى ئةوم، 
 وبةندةي ئةوم وئةو 

 ثةرسرتاوي منة بة تةنها، شويَنى ثةيام وثةيامبةرةكةى ئةو كةوتوم بة تاك وتةنها

 بة كوردي« ال إله إال اهلل»واتاي 

بة كوردي واتا: هيض ثةرسرتاويَكي هةق نية شايستةى « إال اهلل ال إله»
 ثةرسنت بيَت اهلل نةبيَت.

هةقي خؤتة بثرسي وبَليَي: ئةو هةقة كة تؤ هيَناوتة، لة رِستةى تةوحيددا 
 نية، ئيرت ضؤن ولة كويَوة هاتوة.

ن، لة وةآلمدا دةَليَني: بؤ زانيين ئةمة ثيَويستة ئيعرابي ئةو وشة بةرزة بكةي
 تا رِون بيَتةوة ئةو هةقة لة كويَوة هاتوة..
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ية نةيف جنس دةكات، ئةم جؤرة المةش ثيَويسيت بة اسم وخةبةر «ال»ال: ئةم 
 .، دةرِواتة سةر مبتدأ وخربهةية

 ية، امسيَكي مةبنية لة حملي نةصبداية.«ال»: يش امسي إله

 : لة ئةدةواتي ئيستيسناية.إِاّل

 ية كة ئيَستا باسي دةكةين.«ال»فةكةى : بةدةلي خةبةرة مةحزواهلل

، ئةشبيَت خةبةريَكي هةبيَت ضونكة سود ناطةيةنيَت «ال»ماوةتةوة خةبةري 
 واخلرب اجلزء املتم الفائدة.بة تةواةوتي بةبيَ خةبةر، ئينب ماليك ئةَليَ: 

تةقدير « حق»* جا ئيَمةي ئةهلي سوننةت وجةماعةت ئةو خةبةرة بة 
 حق إال اهلل. : ال إلهدةكةين، واتة

* بةآلم ئةشعةري وجةهمي وطؤرِ ثةرست وعةملاني وكؤمةَليَك لة صؤفيةكان 
 وهاوشيَوةكاني تةقدير دةكةن.« مدبر»يان « متصرف»يان « خالق»ئةو خةبةرة بة 

 ئةمةش هةَلةية لة ضةند رِويةكةوة:

داننان بة خالقيةتي ومدبريةتي ومتصرفيةتي خواي تعاىل بةشيَكة لة . 1
 «ال إله إال اهلل»، نةك هةمو واتاى «ال إله إال اهلل»اني واتاك
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ئةوة نية كة تؤ ثيَت وابيَت هةر خوا خالقة، « ال إله إال اهلل»مةبةست لة . 2
 ئيرت ضؤن بة شتيَك رِاظة دةكريَت كة مةبةسيت سةرةكي رِستةكة نية!؟ 

صلى اهلل -بةَلكو بةثيَي دةقي قورئان، ئةو بيَ باوةرِانةى كة ثةيامبةر  .3
شةرِي لةطةلَ كردون وبة بيَ باوةرِي زانيون، وتويانة: خوا خالقي  -وسلم عليه وآله

 هةمو شتيَكة، بةَلكو باوةرِيان لةوة زياتريش بوة، وةكو لة دةقي قورئاندا هاتوة:

 اهلل َليَُقوُلنَّ وَاْلَقمَرَ الشَّْمسَ وَسَخَّرَ وَاْلَأْرضَ السَّمَاوَاتِ خََلقَ مَْن سََأْلتَهُْم وََلئِْن]
 شَْيٍء بُِكلِّ اهلل إِنَّ َلهُ وَيَْقدِرُ عِبَادِهِ مِْن يَشَاءُ لِمَْن الرِّْزقَ يَْبسُُط اهلل ،يُْؤَفُكونَ َفَأنَّى
 مَْوتِهَا بَْعدِ مِْن اْلَأْرضَ بِهِ َفَأْحيَا مَاًء السَّمَاءِ مِنَ نَزَّلَ مَْن سََأْلتَهُْم وََلئِْن ،عَلِيٌم

 َلْهٌو إِاّل الدُّْنيَا اْلحَيَاُة هَذِهِ وَمَا، يَْعقُِلونَ َلا َأْكثَرُهُْم بَْل لِلَّهِ اْلحَْمدُ ُقلِ اهلل وُلنََّليَُق
 دَعَوُا اْلُفْلكِ فِي رَكِبُوا َفإِذَا ،يَْعَلمُونَ َكانُوا َلْو اْلحَيَوَانُ َلهِيَ اْلآخِرََة الدَّارَ وَإِنَّ وََلعٌِب

 [.َ  يُْشرُِكون هُْم إِذَا اْلبَرِّ إَِلى نَجَّاهُْم َفَلمَّا الدِّينَ َلهُ مُْخلِصِنيَ اهلل

 بَْل لِلَّهِ اْلحَْمدُ ُقلِ اهلل َليَُقوُلنَّ وَاْلَأْرضَ السَّمَاوَاتِ خََلقَ مَْن سََأْلتَهُْم وََلئِْن]
 وََلْو ،اْلحَمِيدُ اْلغَنِيُّ هُوَ اهلل نَّإِ وَاْلَأْرضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ ،يَْعَلمُونَ َلا َأْكثَرُهُْم

 َكلِمَاتُ نَفِدَْت مَا َأْبحٍُر سَْبعَُة بَْعدِهِ مِْن يَمُدُّهُ وَاْلبَْحرُ َأْقَلاٌم شَجَرٍَة مِْن اْلَأْرضِ فِي َأنَّمَا
 [حَكِيٌم عَزِيٌز اهلل إِنَّ اهلل
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 تَْدعُونَ مَا َأَفرََأْيتُْم ُقْل اهلل َليَُقوُلنَّ ْرضَوَاْلَأ السَّمَاوَاتِ خََلقَ مَْن سََأْلتَهُْم وََلئِْن]
 هُنَّ هَْل بِرَْحمٍَة َأرَادَنِي َأْو ضُرِّهِ َكاشَِفاتُ هُنَّ هَْل بِضُّر اهلل َأرَادَنِيَ إِْن اهلل دُونِ مِْن

[اْلمُتَوَكُِّلونَ يَتَوَكَّلُ عََلْيهِ اهلل حَْسبِيَ ُقْل رَْحمَتِهِ مُْمسَِكاتُ

الَّذِي  ،َلئِْن سََأْلتَهُْم مَْن خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلَأْرضَ َليَُقوُلنَّ خََلَقهُنَّ اْلعَزِيزُ اْلعَلِيمُوَ]
 [جَعَلَ َلُكمُ اْلَأْرضَ مَْهًدا وَجَعَلَ َلُكْم فِيهَا سُبًُلا َلعَلَُّكْم تَْهتَدُونَ

وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤَُلاءِ ،  َفَأنَّى يُْؤَفُكونَوََلئِْن سََأْلتَهُْم مَْن خََلَقهُْم َليَُقوُلنَّ اهلل]
 [َفاْصَفْح عَْنهُْم وَُقْل سََلاٌم َفسَْوفَ يَْعَلمُونَ، َقْوٌم َلا يُْؤمِنُونَ

، سَيَُقوُلونَ لِلَّهِ ُقْل َأَفَلا تَذَكَّرُونَ، ُقْل لِمَنِ اْلَأْرضُ وَمَْن فِيهَا إِْن ُكْنتُْم تَْعَلمُونَ]
ُقْل ، سَيَُقوُلونَ لِلَّهِ ُقْل َأَفَلا تَتَُّقونَ،  مَْن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّْبعِ وَرَبُّ اْلعَْرشِ اْلعَظِيمُِقْل

سَيَُقوُلونَ لِلَّهِ ، مَْن بِيَدِهِ مََلُكوتُ ُكلِّ شَْيٍء وَهُوَ يُجِريُ وََلا يُجَارُ عََلْيهِ إِْن ُكْنتُْم تَْعَلمُونَ
 [ْسحَرُونَُقْل َفَأنَّى تُ

 بةَلكو لةكاتي تةلبيةي حةجدا ئةيانطوت: 

لبيك اللهم لك لبيك، لبيك ال شريك لك، إال شريكًا هو لك، متلكه وما »
 «ملك
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كةضي ئةم هةمو باوةرِة نةيكردون بة موسَلمان، هةر بؤية زانايان بةمة  
 دةَليَن تةوحيدي موشريكةكان.

اهلل، ئةطةر لةسةر رِاظةكةى  بولةهب وئةبوجةهليش طوتويانة ال خالق إال
انيش موسَلمانن، هةركةسيش وا بَليَ مكةواتة ئة« ال إله إال اهلل»ئةوان برِؤين بؤ 

كوفري كردوة، ضونكة هةركةس ئةوة بة كافر نةزانيَ كة خوا وثةيامبةر بة كافريان 
و زانيوة يان بة كؤدةنكي زانايان بة كافر بزانريَ ئةو بة كافري نةزانيَت ئةوا ئة

 كةسة بيَ باوةرِ دةبيَت. 

ش كؤكةرةوةى ديين ئيسالمة، ئةبيَت ماناكةى تيَكرِاي دين «ال إله إال اهلل»
لة خؤ بطريَت، كةضي لة نيَو هةرسيَ جؤرةكةي تةوحيددا تةنها « جممل»بة طردي 

 بةشيَكي جؤري يةكةمي تيَداية كة تةوحيدي رِبوبيةتة.

 تةوحيديش سيَ جؤرة:

 «.ثةروةردطاريَيت»بوبيةت يةكةم: تةوحيدي رِ

 بة تةنها رِابطري لة: -ئةمةش بريتية لةوةى خوا سبحانة

 «.دروستكردن». اخللق 1

 «.خاوةنداريَيت». امللك 2
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 «.بةرِيَوةبردن». التدبري 3

هةرضي كرداري خوا هةية تاك وتةنهايةتي خواي مةزني تيَدا  بة كورتي:
يكي بؤ برِيار نةدةيت، وةكو ذيان رِابطري وتايبةتي بكةي بة خواوة سبحانة شةر

 ومردن وزيندو بونةوة وباران بارين ورِزق ورِؤزي وهتد..

تةماشا دةكةيت . «ال خالق إال اهلل»ياني:  «ال إله إال اهلل»جا ئةطةر بَليَ: 
 تةوحيدي بضوك كردؤتةوة، لة كاتيَكدا ماناي تةوحيد لةوة طةورةترة.

 «.يتثةرسرتاويَ»دوةم: تةوحيدي ئولوهيةت 

ئةمةش بريتية لة بة تاك وتةنها رِاطرتين خوا سبحانة لة تاعةت 
 وثةرستشةكاندا.

هةرضي كرداري خؤت هةية لة تاعةت وثةرستشةكان بة تاك  بة كورتي:
 ئةجنام بدةى. -وتةنها بؤ خواي سبحانة

 بةمةش جياوازي بكة لة نيَوان تةوحيدي ئولوهيةت ورِبوبيةت.

 «.ناو وسيفاتةكان»وةصصيفات سيَيةم. تةوحيدي ئةلئةمسائ

 بة واتاي خالق نايةت بةتايبةت.« إلة. »4
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 نادات.« ال إله إال اهلل»ماناي « ال خالق إال اهلل»كةواتة  

* ئةهلي كةالم وفةيلةسوفةكان وكؤمةَليَك لة صؤفيةكان وهاوشيَوةكانيان بة 
ويَك بوني تةقديري دةكةن، واتة: هيض ثةرسرتا« قادر»يان « ممكن»يان « موجود»

 نية جطة لة اهلل، جا الي ئةوان هةركةس بَليَ خوا هةية ئةوا موحدة.

 ئةمةش وانية وطومرِاييةكي طةورةية، لةبةر:

، نةك هةمو «ال إله إال اهلل». داننان بة بوني اهلل بةشيَكة لة واتاكاني 1
 واتاكةى.

 مةوجودة. ئةوة نية كة تؤ ثيَت وابيَت خوا« ال إله إال اهلل». مةبةست لة 2

. بة دريَذايي ميَذو كؤمةليَك نةناسراون نكوَلي بوني خوايان كردبيَت، 3
وخةَلكانيَكي كةم نةبيَت، كةواتة نابيَت ئةو رِستة داواي شتيَك  مةطةر فريعةون

 بكات كة نية يان زؤر كةمة.

بة ثيَضةوانةى قورئان زؤربةي خةَلك . كةواتة بةثيَي ئةم قسةية بيَت: 4
 نةك كافر.موسَلمانن 

 بة ماناي موجود نايةت. إله. 5
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. ئةمة ثيَضةوانةى واقيعة ضونكة ضةندين ثةرسرتاوي تر هةن ومةوجودن، 6
 قورئان وحةديسيش باسي هةنديَكيان بؤ كردوين:

 مَنِ َأَفرََأْيتَ[ هةورةها: ]وَكِيًلا عََلْيهِ تَُكونُ َأَفَأْنتَ هَوَاهُ إَِلهَهُ اتَّخَذَ مَنِ َأرََأْيتَ]
 بَصَرِهِ عََلى وَجَعَلَ وََقْلبِهِ سَْمعِهِ عََلى وَخَتَمَ عِْلٍم عََلى اللَّهُ وََأضَلَّهُ هَوَاهُ إَِلهَهُ اتَّخَذَ

 [تَذَكَّرُونَ َأَفَلا اللَّهِ بَْعدِ مِْن يَْهدِيهِ َفمَْن غِشَاوًَة

 لةحةديسيشدا:

 يُْعَط َلْم وَإِْن رَضِيَ ُأْعطِيَ إِْن وَاْلخَمِيصَةِ وَاْلَقطِيَفةِ وَالدِّْرهَمِ الدِّينَارِ عَْبدُ تَعِسَ»
 البخاري ومسلم. ةروا«يَْرضَ َلْم

. لةسةر ئةم تةفسرية بيَت، ثةرستين ئةو ثةرسرتاوانةى تر برييت ئةبيَت لة 7
ثةرستين خوا، ضونكة كة طوترا هيض ثةرسرتاويَكي تر نية اهلل نةبيَت وئيَمةش ومتان 

كةواتة هةرضي ثةرسرتاوي تر هةية اهلل ية، ئةمةش  ثةرسرتاوي تر هةية،
-بريوباوةرِي ئيتيحادي وحلوليةكانة كة لة كافرتريين دروستكراوةكاني خوان 

 . -سبحانة

هيض « ال معبود إال اهلل»واتة:  «ال إله إال اهلل»* هةنديَكي تريش ئةَليَن 
 ثةرسرتاويَكي تر نية اهلل نةبيَت.
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 لة ضةند رِويةكةوة:ئةمةش هةَلةيةكي طةورةية 

وةآلمدانةوةى بة هةمان ئةو رِوانةى ثيَشو دةبيَت كة بامسان كرد، هةروةها 
 دوبارة دةَليَني:

 -صلى اهلل عََليهِ وَآله سََلم-بةثيَي دةقي قورئان وحةديسى ثةيامبةرى خوا 
ضةندين ثةرسرتاوي تر هةية، ضةندين طويَرِايةَليكراوى تر هةية، بةآلم ثةرسرتاوى 

ق هةر اهلل ية. ئةوةتا رب العاملني باسي جؤريَكي ثةرسرتاومان بؤ دةكات لة حة
 قورئاندا كة ناوى هةوا وئارةزوة.

 كةواتة هةوا وئارةزوش دةبنة ثةرسرتاو، ثارة وثولَ دةبنة ثةرسرتاو.

، «ال حاكمية إال هلل»واتة: « ال إله إال اهلل»* هةروةها هةنديَكي تر ئةَليَن: 
 حاكميةت هةر بؤ خواية.واتة: حوكم و

                                                           
  وةك يةكيَكيان كة سةييد قوتبة لة تةفسريةكةى خؤيدا لة تةفسريي سورةتي

 ال: لغته مبدلوالت العارف العربي يدركها كان كما «اهلل إال اله ال» » ئةنعامدا ئةَليَ:
يف  «هلل كله السلطان ألن أحد، على ألحد سلطان وال اهلل، من إال شريعة وال هلل، إال حاكمية

ئةم زياتر ناسيين  بؤ .تفسري سورة األنعام -رمحه اهلل وغفر له-ل القرآن لسيد قطب ظال
 كةسايةتية برِوانة نوسراوةكاني شيَخ ربيع.
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، ئةبيَت هةر خوا حاكم بيَت، «ال إله إال اهلل»رِاستة بةشيَكة لة بةشةكانى 
ولة بةشي رِبوبيةت وئولوهيةتيشدا باسي هةية، بةآلم ئةم رِاظةية مةبةست نية 

ئةمةش « ال حاكمية إال هلل»برييت نية لة  «ال إله إال اهلل»وبةسيش نية. جا 
 كردنة لة ثرسي حاكميةت. نيشانةى زيادةرِؤيي

خواي مةزن بة فةزَلي خؤي لة -بةآلم ئيَمةى شويَنكةوتواني سةلةيف صاحل 
زيادةرِؤيي وكورِترِةوميان لةم ثرسة ولة  -شويَنكةوتةي رِاستةقينةى ئةوامنان بطيَرِيَت

واهلل املستعان وعليه التكالن وهو حسبـي ونعم هةر ثرسيَكي تريشدا ثيَ قبولَ نية، 
 .يلالوك

ال »تةنها ئةم هةآلنةمشان باسكرد ضونكة لة كتيَبةكان هةنديَ جار تةفسريى 
 بةم شيَوازانة دةكريَن.« إله إال اهلل

 تةنها بة دةم خاوةنةكةى رِزطار دةكات؟« ال إله إال اهلل»ئايا وتين 

هةر كةسيَك بيةويَت بيَتة نيَو ئيسالمةوة ئةبيَت بةدةم بيَليَت وبةدلَ برِوا 
ئيرت ئةوة نية  «ال إله إال اهلل»ةتى ثيَ هةبيَت، هةركةس كة بةدةمى طوتى: وقةناع

-بةَليَ ثةيامبةرى خوا  رِاستةوخؤ خبريَتة بةهةشتةوة ولة دؤزةخ رِزطاري ببيَت،
 إَلهَ َلا َقالَ مَْن بِشََفاعَتِي النَّاسِ َأْسعَدُ»: كة دةفةرمويَ -وسلم عليه وآلهصلى اهلل 

من قالَ الإَلهَ إال اهلل خالصًامن » هةورةها دةفةرمويَ: «َقْلبِهِ مِْن ًصاخَالِ اللَّهُ إِاّل
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واتة: هةركةسيَك بة ثوخيت وثاكي وخاَلصي لة دَليةوة بَليَت: «. قلبهِ دخل اجلنة
 ئةرِواتة بةهةشتةوة. كةواتة دةفةرمويَ بة خالصي.« ال إله إال اهلل»

ي خوارةوةى دؤزةخ، ئةوةتا وةطةرنا خةَلكيَكى زؤر دةيَليَن وهانة خوار
مونافيقةكان دةيَليَن وديَنة نويَذى جةماعةت ولةطةلَ مسَلمانانيش نويَذيان دةكرد، 
تةنانةت ثةيامبةر ويسيت نويَذي جةنازة لةسةر يةكيَكيان بكات، بةآلم رب العاملني 

[ واتة: نَصِرًيا َلهُْم تَجِدَ وََلْن النَّارِ مِنَ اْلَأْسَفلِ الدَّْركِ فِي اْلمُنَافِقِنيَ إِنَّدةفةرمويَت: ]
مونافيقةكان لة خوارى خوارةوةى دؤزةخدان، لة خوارى بيَ باوةرِانةوةن، نويَذيشيان 

يان طوتوة، بةآلم ضونكة بة دَليةوة نةيان طوتوة، برِويان يش« ال إله إال اهلل»كردوة، 
جيَ بةجيَ نةكردوة،  ثيَ نةبوة، قةناعةتيان ثيَ نةبوة، داخوازييةكانى ئةو وشةيةيان

 يان ئةجنامداوة، حاَلسان واي ليَديَت.« ال إله إال اهلل»يان دذةكاني 

رِزطاري دةبيَت كة لة دَلةوة برِواى ثيَي « ال إله إال اهلل»ئةو كةسة بة وتنى 
دةخيوازيَت جيَ بةجيَي بكات، « ال إله إال اهلل»هةبيَت، وهةرضي شتيَك 

 لة رِةطي طيانيدا بضةقيَنيَت.« ال إله إال اهلل»ورِوكنةكانى 

رِوكنةكانى ئةوةية وةك بامسان كرد، دو بةشة: نةيف وئيسثات، نةيف ئةوة 
دةكةيت كة هةرضي ثةرسرتاوي تري غةيرة اهلل هةية شايستةى ثةرسنت بيَت، 

 وئيسثاتي ئةوة دةكةيت كة هةر خوا سبحانة بة تاك تةنها شايستةى ثةرستنة.
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 اْستَْمسََك َفَقدِ بِاللَّهِ وَيُْؤمِْن بِالطَّاُغوتِ يَْكُفْر َفمَْن: ]ثةروةردطار دةفةرمويَت
[ واتة: جا هةركةس بيَ برِوابيَت بة هةرضي تاغوت َلهَا اْنفِصَامَ َلا اْلوُْثَقى بِاْلعُْروَةِ

 ةوة.«ال إله إال اهلل»وبرِوا بة خوا بهيَنيَت ئةوا دةسيت طرتوة بة 

 تاغوت ضية؟

ناويَكي طشتطرية هةرضي شتيَك « ايعبد من دون اهللاسم جامع لكل م»
ي مةزن «اهلل»دةطريَتةوة كة دةثةرسرتيَت ورِازية بةو ثةرستنةى، ئةوة تاغوتة، 

 نةبيَت..

 ة.«ال إله»[ ئةمةيان بةرامبةر بِالطَّاُغوتِ يَْكُفْر َفمَْن]

 ية.«إال اهلل»[ ئةمةيان بةرامبةر بِاللَّهِ وَيُْؤمِْن]

ال إله »[ واتة: دةستى طرتوة بة َلهَا اْنفِصَامَ َلا اْلوُْثَقى بِاْلعُْروَةِ ْمسََكاْستَ َفَقدِ]
 ةوة وثةيوةستة بةو حةبلةوة وثضرِاني بؤ نية.«إال اهلل

سةالت وسةالمي خواي لةسةر -هةورةها خواي مةزن باسي ئيرباهيم دةكات 
 َفإِنَّهُ َفَطرَنِي الَّذِي إِاّل ،تَْعبُدُونَ مِمَّا بَرَاٌء نَّنِيإِ وََقْومِهِ لَِأبِيهِ إِْبرَاهِيمُ َقالَ وَإِْذ] -بيَت

[ كة بة طةلةكةى خؤي وتوة: يَْرجِعُونَ َلعَلَّهُْم عَقِبِهِ فِي بَاقِيًَة َكلِمًَة وَجَعََلهَا، سَيَْهدِينِ
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ئةمن بةريئم لةوةى كة ئيَوة دةيثةرسنت، تةنها ئةو ثةروةردطارةم نةبيَت كة مين 
 ناوة هةر ئةو هيدايةمت دةدات.بةديهيَ

[ سةرةتا ثاككردنةوة، سةرةتا نةيف تَْعبُدُونَ مِمَّا بَرَاٌء إِنَّنِيتةماشا بكة: ]
كردن، سةرةتا الدانى هةرضي ثةرسرتاوي تري غةيرة اهلل هةية، تةبةرِا دةكات لة 
 هةمو ثةرسرتاوةكانيان، ئةبيَت هةرضي ثةرةسرتاويَكي تري غةيرة اهلل هةية بيَ

 [.ال إلهباوةرِ بيت ثيَي، تةبةرِاي ليَ بكةى، ئةمةش نةفيةكة بو، بةرامبةري ]

 

 ئةى ئيسباتةكة كامةية؟

[ دةبيين ثاشان ئيسثاتي ثةرسرتاويَيت هةقي اهلل َفَطرَنِي الَّذِي إِاّلبريتية لة: ]
إال »دةكات، ئةَليَ: هةر ئةوة ثةروةرطارة هةقة كة منى بةديهيَناوة، ئةمةش 

 «.اهلل

     َ      ناكري ت ئةم هةمو ئةمانة جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة عةرزم كردن، كة 
 ِ        َ        َ                 َ                   ِ َ            ر ستةية بي  مانا بي ت، ئاخر ضؤن دةكري ت وشةيةك كة ياسا ور ي سا وبةرنامة 
  ِ َ                         َ                       َ     َ              ور ي بازى سةرجةم ثةيامبةران بي ت وكليلي بانطةوازيان بي ت، بةل كو ئةطةر ديين 

ال »                 َ          ة، ئةوا برييت دةبي ت لة وشةى سةرجةم ثةيامبةران لة وشةيةكدا كؤ بكةيتةو
            َ  َ                      َ   ، كةضي كؤمةل ي ك واتاشي لة خؤ نةطرتبي ت؟!«إله إال اهلل
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                                               َ                   َ خوداي دانا وزانا لةوة طةورةتر وداناترة، هةركةسي ك بة وتين وشةيةكي بي  
        َ         َ                         َ                               واتا وبي  وتين لة دل ةوة بةر نيعمةتى ئةو كةوي ت وبة نةوتين بةر خةشم وقينى ئةو 

    َ            َ      َ  َ                         وبةدل ةوة نةيطوتيب  وكؤمةل ي ك داخوازي و واتا ولةوازم      َ           َ  بكةوي ت، ئةطةر بي ت 
            َ  ومةرجي نةبي ت.

         َ                            َ                         َ ئةوةتاني  مونافيقني ثةروةردطار باسي حال يامنان بؤ دةكات ودةفةرموي :

َ ج اء ك   ِ َ إ ذ ا]  ُ   َال م ن اف ق ون   َ  َ ْ  َ ُن ش ه د  َ  ُ   ق ال وا  ْ  ُ َ  ِ َ إ ن ك   َ ْ َ  ُي ع ل م   َ   َّ ُو الل ه     َّ ِالل ه  َ  َ ُ  ُل ر س ول   ِ َّ َ إ ن ك   َ  َ  َ ُ ُ  ُل ر س ول ه   ِ َّ
ْ  َ ُي ش ه د   ُه  َ   َّو الل  َ   ِ ُ  ل ك اذ ب ون  ْ  ُ َ  ِ ِ َال م ن اف ق ني   ِ َّإ ن   َ                                         َ   [، واتة: كة مونافيقني هاتن بؤالت وتيان: ئي مة َ 

                                                َ                  شايةتى دةدةين كة تؤ ثةيامبةري خوايت، خواش دةزاني ت كة تؤ ثةيامبةري 
                                        ِ           ئةويت، بةآلم خوا شاهيدة كة مونافيقان بةر اسيت درؤزنن.

        َ                    تةوة، بةل كو ئةيان باتة خوار   َ                                       بةل كو ئةو شايةتيدانة نةك نايان باتة بةهةش
                                           َ          خواري دؤزةخةوة، ضونكةئةوةى بةدةم وتيان بةدل يان نةبو.

ٌ ب ض ع    ِ َ  ُاإل مي ان  »بةرزترين ثلةى ئيمانة « ال إله إال اهلل»  َ  َ  بةل ي ،   ْ ْ  ُ  َ و س ب ع ون ،  ِ  َ ْ أ و   َ َ
ٌ ب ض ع   ْ ّ   َو س ت ون   ِ ً  ش ع ب ة ،  َ ِ َ  ْ َ    )و يف  ر واي ة: ف ا عال ها( َ َ ْ  َُ  َ ف أ ف ض ل ه ا  ُ ْ  ُق و ل    َ ِ  ِ   َ   َ َ     ََ  ْ َ  َ و أ د ن اه ا اهلل،  اّل  ِإ   َِ  َإ ل ه   ال  َ 

ُ إ م اط ة   َ َ  َ األ ذ ى  ِ َ  ّ  ِ  ِ الط ر يق ،  َ ِع ن    ْ  َ  ش ع ب ة   َ ْ  َ َ  ُو ال ح ي اء      «.  ِ َ  ِاإل مي ان   ِ َم ن   ُ
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ي، باشرتين ئيمان يان واتة: ئيمان حةفتا وقسور يان شةست وقسور بةشة
نزمرتين ثلةى ئيمانيش الدانى ئيَش ية. و «ال إله إال اهلل»بةرزترين ئيمان: وتين 

 خةَلكدا وشةرم وحةياش بةشيَكة لة بةشةكانى ئيمان. ئازارة لة رِيَطاى

كةواتة بةرزترين ثلةى ئيمانة، دةروزاةى بانطةوازى ثةيامبةرانة، سةرةتا بة 
عليه صلى اهلل -، ئةوةتا ثةيامبةر دةبيين «ال إله إال اهلل»خةَلكيان وتوة: بَليَن 

كةدا، لةكاتي هاتين            ِ                 َ       ِ         ، كة تازة ر ةوانة كراوة بة ني و بازةر ةكاني مةك-وسلم وآله
قولوا ال إله إال اهلل »                  َ    َ          ِ َ          َ  مةومسي حةجدا، بة ني و خةل كدا دةطةر ي  ودةفةرموي : 

 سةرفراز دةبن.« ال إله إال اهلل» َ  َ  بل ي ن « تفلحوا

                                        َ  َ  هةمو ثةيامبةرانيش سةالت وسةالمي خوايان لي بي ت:

ْ ل ق د   َ       ني ردرا: ] -علية السالم-كة نوح  ً  ن وح ا َ ْ  َْ  َ أ ر س ل ن ا َ َ  ْ  ِق و م   َِ  إ ل ى  ُ  ْ  ِق و م   َ ي ا َ َ   َف ق ال   ِه َ   َ 
ْ  ُ ُ  اع ب د وا ْ ل ك م   َ م ا    َّ َالل ه     ُ ْ م ن  َ  ٍ إ ل ه   ِ ْ ع ل ي ك م  َ  َ  ُأ خ اف   ِ ِّ إ ن ي َ ْ  ُ ُغ ي ر ه   َِ   ُ ْ ٍ ي و م   َ َ  َع ذ اب   ََ ْ   [. َ ِ ٍ ع ظ يم   َ

ً  ن وح ا َ ْ  َْ  َ أ ر س ل ن ا  ِ َّ إ ن ا] ْ  ِ ِق و م ه   َِ  إ ل ى  ُ  ْ أ ن  َ  َ ق و م ك   َْ  ِْ أ ن ذ ر  َ  َ  ْ ْ م ن  َ  ْ أ ن  َ ْ  ِق ب ل   ِ ْ ي أ ت ي ه م  َ  ٌ ع ذ اب   َ ْ ِ َ ُ ٌ أ ل يم   َ َ   ِ َ  ،
ْ  ِق و م   َ ي ا َ   َق ال  ْ ل ك م  ي ِ ِّإ ن  َ   ُ ٌ ن ذ ير  َ  ٌ م ب ني   َ ِ  ْ  ُ ُ  اع ب د وا َ  ِأ ن  ، ُ ِ  [ ََ  ِ  ُ  ِو أ ط يع ون   َ  َُّ   ُو ات ق وه     َّ َالل ه   

ْ أ خ اه م   َ ٍ ع اد   َ َِ  و إ ل ى  َ       ني ردرا: ] -علية السالم-كة هود  ْ  ِق و م   َ ي ا َ   َق ال   ُ  ً ه ود ا َ  َ  ُ ْ  ُ ُ  اع ب د وا َ    
ْ ل ك م   َ م ا    َّ َالل ه   ُ ْ م ن  َ  ٍ إ ل ه   ِ  [. َ َُّ   َت ت ق ون  َ َ َ  أ ف ل ا َ ْ  ُ ُغ ي ر ه   َِ 
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ْ أ خ اه م   َ ُ  َث م ود   َ َِ  و إ ل ى: ]  َ    ني ردرا -علية السالم-كة صاحل  ً  ص ال ح ا َ  َ  ُ ْ  ِق و م   َ ي ا َ   َق ال   َ  ِ  َ 
ْ  ُ ُ  اع ب د وا ْ ل ك م   َ م ا    َّ َالل ه     ُ ْ م ن  َ  ٍ إ ل ه   ِ ْ ق د  َ ْ  ُ ُغ ي ر ه   َِ  ْ ج اء ت ك م  َ   ُ ْ م ن   َ ِّ َ  ب ي ن ة   َ  َْ  ْ ر ب ك م   ِ  ُ ِّ َ .] 

ْ إ ذ   َ ِْ  َ  ِ  َو إ ب ر اه يم   َ       ني ردرا: ] -علية السالم-كه ئيرباهيم  ْ  ِ ِل ق و م ه  َ   َق ال   ِ  َ ْ  ُ ُ  اع ب د وا  ِ     َّ َالل ه   
ْ ك م  َ ِذ ل   َ  َُّ   ُو ات ق وه  ْ ٌ خ ي ر  ُ  ْ ل ك م   َ  ُ ْ إ ن  َ  ْ ك ن ت م   ِ ْ َ  ُ  َت ع ل م ون  ُ ْ  ُ َ ] 

ْ أ خ اه م   َ ْ َ َم د ي ن   َ َِ  و إ ل ى  َ       ني ردرا: ] -علية السالم-كة شوعةيب  ْ ً  ش ع ي ب ا َ  َ  ُ ْ  ِق و م   َ ي ا َ   َق ال   ُ َ  َ 
ْ  ُ ُ  اع ب د وا ْ ل ك م   َ م ا    َّ َالل ه     ُ ْ م ن  َ  ٍ إ ل ه   ِ ْ ق د  َ ْ  ُ ُغ ي ر ه   َِ  ْ ج اء ت ك م  َ   ُ ْ م ن   َ ِّ َ  ب ي ن ة   َ  َْ  ْ ر ب ك م   ِ  ُ ِّ َ .] 

ْ  َ  ِ  َإ س ر ائ يل   َ ِ ب ن ي  َ ي ا  ْ  َ ِ  ُال م س يح   ََ   َو ق ال ا: ]  َ   ني ردر -علية السالم-كة عيسا  ْ  ُ ُ  اع ب د وا  ِ     َّ َالل ه   
ْ و ر ب ك م   َ ِّ ر ب ي  ُ ْ م ن   ِ َّ ُإ ن ه   َ َ َّ ْ ي ش ر ك   َ ِ  ْ ْ ف ق د   ِ   َّ ِب الل ه   ُ   ِ  َّ  ِ ِ َل لظ ال م ني   َ َ و م ا    َّ  ُالن ار   َ َْ  َ  ُو م أ و اه   ْ  َ ََّ ال ج ن ة   ََ ْ  ِع ل ي ه     َّ ُالل ه   َ َّ َح ر م  َ َ 
ْ م ن   [. َْ  َ ٍ أ ن ص ار   ِ

ْ ل ه م  ُ ْ  ُق ل ت   َ م ا] ّ إ ال  َ  ُ ْ  ُ ُ  اع ب د وا َ  ِأ ن   ِ ِب ه  يَ  َ ْ َ ِأ م ر ت ن   َ م ا  ِ ْ و ر ب ك م   َ ِّ ر ب ي    َّ َالل ه     ُ َّ َ َ .] 

   َ                                               َ   بةل كو هةمو ثةيامبةران صةآلت وسةالمي خوايان لةسةر بي ت: 

ْ و ل ق د ] ْ  َ ب ع ث ن ا  ََ َ  ْ  ُ ُ  اع ب د وا َ  ِأ ن   َ ُ ً  ر س ول ا ُ  ٍَّ أ م ة  ُ  ِّك ل   ِ ف ي  َ َ ْ  َ ِ ُ  و اج ت ن ب وا    َّ َالل ه    ُ   َالط اغ وت   َ   َّ   ] 

ْ ف يه م  َ َ ْ  َْ  َ ف أ ر س ل ن ا] ْ م ن ه م   َ ُ ً  ر س ول ا  ِ  ِ ْ  ُاع ب  َ  ِأ ن   ِْ  ُ ْ ل ك م   َ م ا    َّ َالل ه   ُ  د وا   ُ ْ م ن  َ  ٍ إ ل ه   ِ  َ َ َ  أ ف ل ا َ ْ  ُ ُغ ي ر ه   َِ 
 [. َ َُّ   َت ت ق ون 
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ال إله »بؤية ئيَستا سةيرت ليَ نايةت ئةطةر بَليَني: لة ثيَناوي بة جيَطةياندني 
وعيبادةتي خؤي، خواي مةزن مةخلوقاتي دروستكردوة، وةكو « إال اهلل

ْ  ُ ُ  ِل ي ع ب د ون   اّل  ِإ   َ ْ  ِْ  َو ال إ ن س   ْ  ِ َّال ج ن   ََ ْ  ُخ ل ق ت   َ َ و م ادةفةرمويَت: ] [ جنؤكة ومرؤظم دروست كردوة  ِ َ
بؤ تةنها مةبةستيَك بوة، ئةويش بؤ عيبادةت وثةرستشي خؤمة، ئا ليَرةوة ثيَمان 

 دةَليَت: ذيان لةبةر عيبادةتى خوا، بة تةنها رِاطرتين اهلل دروست كراوة.

ّ إ ال ] ْ  ُ ُ  ِل ي ع ب د ون   ِ ؤ ئةوةى بة بؤ تةنها رِاطرتين خؤم، ب« إال ليوحدون»[يش واتة:  ِ َ
تةنها رِويان لة من بيَت، كةواتة دونيا بؤ هيض كةسيَك دروست نةكراوة، بؤ هيض 
مةبةستيَكى تر دروست نةكراوة وةكو هةنديَك دةَليَن: دونيا لةبةر خاتري ثةيامبةر 

يش ديَننة « هةَلبةسرتاو -موضوع »دروستكراوة، بؤ ئةم قسةشيان حةديسيَكي 
 «.الواز  -ضعيف »نةك 

سى هةَلبةسرتاويش ئةوة نية سةنةدةكةى الوازيةكي تيَدا بيَت، بةَلكو حةدي
 فةرمايشتةكة هةر درؤ وهةَلبةسرتاوة.

لوالك »جا ئةَليَن ثةيامبةري خوا فةرمويةتى: خواى تعاىل فةرمويةتى: 
، واتة: ئةطةر تؤ نةبواية، لةبةر خاتري تؤ نةبواية، ئةى «لوالك ما خلقت األفالَك

 وكائينات وطةردومن دروست نةدةكرد. مومحةممةد كةون
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ئةم قسةى منيش تةنةقوص نية وكةمكردنةوةى ثاية نية وبةضاوى كةم 
، بةَلكو ئةمة هةقي خؤ -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -تةماشاكردنى ثةيامبةر نية 

ئةوةش ديَنى خوا  -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -ثيَدانة، وةطةرنا ثةيامبةرى خوا 
يَناودا دروست بكات، بةَلكو خواى تعاىل ئةوةى لة زةويدا سبحانة دونياى لةث

هةية لة بؤ ئادةميزادةكان  دروسيت كردوة تا عيبادةتى بكةن، باشرتين مرؤظيش 
. بةآلم كيَشةكة لة درؤكردنة بةدةم -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -ثةيامبةرى خواية 
زيادةرِؤيي كردنة لة ، كيَشةكة لة  -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -ثةيامبةرى خواوة 

وةكو طاورةكان كة زيادةرِؤييان كرد لة  -وسلمعليه وآله صلى اهلل -ثةيامبةري خوا 
. ئا ئةمة خراثة ودةكريَت ثيَي بَليَي رِقي لة -علية السالم-عيساي مةسيح 

 -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -ثةيامبةرة، ئةوةتانيَ خؤشةويستمان، نوري ضاومان 
لة دوا ساتةكاني تةمةني ثريؤزي ثرِ تيَكؤشان وماندونةناسي لةسةرة مةرطداية و

 النَّصَارَى َأْطرَتِ َكمَا -ى تائةكةضه ممهبة - تُْطرُونِي الَ»خؤيداية دةفةرمويَت: 
زيادةرِؤييم ليَمةكةن، لة «  وَرَسُوُلهُ اهللِ عَْبدُ:  ُقوُلوا وََلكِْن ، مَْريَمَ ْبنَ عِيسَى

نن، مةدحم مةكةن زياتر لة هةقي خؤم، وةكو ضؤن ستايشكردمن سنور مةبةزيَ
طاورةكان زيادةرِؤييان كرد لة عيساي كورِي مةريم، بةَلكو بَليَن: بةندة وثةيامبةري 

 خوا.
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دةبيَت ئةوةش بَليَني: لة سنوري خؤي كةمرتيش تاوانيَكي طةورةية و وةكو 
 دذةكةى واية.

نةبريَتة رِيزي خواوة وسيفاتي جا كة دةفةرمويَ: بَليَن: بةندةي خوا، بؤ ئةوةى 
 .-سبحانة-خواي ثيَ نةدريَت 

كة دةشفةرمويَت: بَليَن: ثةيامبةري خوا، بؤ ئةوةي كةمتةرخةمي لة ئاست 
 نةكريَت و وةكو ثةيامبةر ونيَرداويَكي خوا ثلة وثاية وهةقي خؤي ثيَ بدةين.

 بطيَرِيَت. الوسطمانخواي مةزن لة ئةهلي ناوةندمان 

لةسةرة مةرطدا لة  -وسلم عليه وآلهصلى اهلل -سةى ثةيامبةر بةآلم ئةو تر
هيضةوة نةهات، بةَلكو لة عيلمةوة بو ودةيزاني خةَلكانيَك ديَن لة ئومةتةكةى 

 زيادةرِؤيي وكةمتةرخةمي لة ئاست دةكةن. 

 ئةوةتا بوصةيري لة بورِدةكةيدا ئةَليَ:

 من ضرورة الدنيا إىل تدعو وكيف
 

 العدم إىل االدني خترج مل لواله
 

  نبيهم يف النصارى أدعته ما دع
 

 واحتكم فيه مدحا شئت مبا واحكم
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 هبا الكرام الرسل أتى آي وكل
 

 هبم نوره من اتصلت فإمنا
 

 ملتمس هللا رسول من وكلهم
 

 الدمي من رشفا أو البحر من غرفا
 

 له أن املنشق ابلقمر أقسمت
 

 القسم مربورة نسبة قلبه من
 

 به واستجرت ضيما لدهرا سامين ما
  

 يضم مل منه جوارا ونلت إال
 

 يده من الدارين غين التمست وال
 

 مستلم خري من الندى استلمت إال
 

 ساحته العافون ميم من خري اي
 

 الرسم األينق متون وفوق سعيا
 

 به استقيل مبديح خدمته
 

 واخلدم الشعر يف مضى عمر ذنوب
 

 مبنتقض عهدي فما ذنبا آت إن
 

 مبنصرم حبلى وال النيب نم
 

 ابلذم اخللق أوىف وهو حممدا بتسميىت منه ذمة يل فإن
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 بيدي آخذا معادى يف تكن مل إن
 

 القدم زلة اي فقل وإال فضال
 

 مكارمه الراجي حيرم أن حاشاه
 

 حمرتم غري منه اجلار يرجع أو
 

 مدائحه أفكاري ألزمت ومنذ
 

 ملتزم خري خلالصي وجدته
 

 تربت يدا منه الغين يفوت ولن
 

 األكم يف األزهار ينبت احليا إن
 

 به ألوذ من مايل اخللق أكرم اي
 

 العمم احلادث حدوث عند سواك
 

  يب جاهك هللا رسول يضيق ولن
 

 منتقم ابسم جتلى الكرمي إذا
 

 وضرهتا الدنيا جودك من فإن
 

 )*(والقلم اللوح علم علومك ومن
 

 

                                                           

 .                              ِ  لةو شيعرةوةى كة مةشهورة بة بور دة 248 -240لبرِوانة ديواني بوصةيري  )*(
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 ةرةوة يةكيَكيان بة منونة كة ئةَليَ:لةو هةمو زيادةرِؤييانةى س

هةنديَك لة زانستةكاني تؤ، بةشيَك لة « والقلم اللوح علم علومك ومن»
 زانستةكاني تؤ ئةى موحةممةد زانسيت لةوح وقةَلةمة.

هاتوة، لة كاتيَكدا خواى متعال  احملفوظدا لةوحيش واتة: دةزاني ضي لة لةوح
 وَمَا اللَّهُ إِاّل اْلغَْيبَ وَاْلَأْرضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَْن مُيَْعَل َلا ُقْلجل جاللة ئةفةرمويَ: ]

[ هةرضي لة ئامسان وزةويداية شتة ثةنهان وغةيبيةكان يُْبعَثُونَ َأيَّانَ يَْشعُرُونَ
 نازانيَت تةنها خودي اهلل نةبيَت سبحانة بة تةنها.

ةتة خؤيةتي وثاراستويةتي، تةنانةت مةالئيك الييش احملفوظ لةوح 
 نزيكةكانيش ليَي نازانن.

جا دونيا لةبةر خاتري عيبادةتكردني اهلل جل جاللة دروستكراوة، مؤخي 
عيبادةت ومةبةست لة عيبادةتيش بريتية لة تةوحيدى خوا، بة تةنها رِاطرتنى اهلل 

 جل جاللة.
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 1«ال إله إال اهلل»مةرجةكاني 

ضية، « ال إله إال اله»كاني بة داخةوة ئةَليَم زؤربةى موسَلمانان نازانن مةرجة
 ئةبيَت ضؤن بيَليَ تا لة قيامةت رِزطاري ببيَت.

واتة: هةركةس بنةماي ئةو مةرجانةى  «ال إله إال اله»كة دةَليَم مةرجةكانى 
 تيَدا نةبيَت شايةتومانةكةى سودى ثيَ ناطةيةنيَت.

 :زانايانيشمان رِةمحةتى خوايان ليَبيَت لة شيعريَكدا كؤيان كردؤتةوة

 قيدت قد سبعة وبشروط
 

 قائلها ينتفع ال فإنَّه
 

 والقبول واليقني العلم

 وردت حقًا الوحي نصوص ويف
 

 يستكملها حيث إال بالنطق
 

 أقول ما فادرِ واالنقياد
                                                           

 شروط اهلل إال إله ال شروط هل»: -حفظه اهلل-ثرسياريان لة شيَخ عبد احملسن العباد كرد  1
 شروط «اهلل إال إله ال» شروط» ئةويش لة وةآلمدا فةرموي:« كمال؟ شروط أم صحة
 واليقني للرد املنايف لقبولا: مثل كلها، بها إال اإلميان منه حيصل ال اإلنسان ألن ،صحة
 حصول عدم على يدل فهذا التكذيب حصل أو الشك حصل أو الرد حصل فإذا للشك، املنايف

 اهـ من شرحه على أبي داود.« إلميانا
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  زانست ودَلنيايي و وةرطرتين
 

 وملكةضي، سوربة بؤ تيَطةشتين
 

 واحملبة واإلخالص والصدق
وبة رِاستطؤيي وئيخالص 

 تينوخؤشويس
 

 أحبه ملا اهلل وفقك
 خوا مؤفةقتكا بؤ كارثيَكردني 

 

 كة دذي نةزانني بيَت بة ماناكاني« زانست»يةكةم: العلم 

ال »، بزانيَت «ال إله إال اهلل»موسَلمان ئةبيَت زانسيت هةبيَت بة هةقيقةتي 
 واتاى ضية.« إله إال اهلل

 ت، بيَ سودة.و واتاكةى نةزانيَ«  ال إله إال اهلل»كةسيَك بَليَت 

دةفةرمويَت:  --صلى اهلل عليه وآله وسلم-ئةوةتا رب العاملني بة ثةيامبةر 
[ بزانة كة خوا ثةرسرتاوي هةقة وهيض شةريك وهاوةَليَكي اللَّهُ إِاّل إَِلهَ َلا َأنَّهُ َفاْعَلْم]

 نية، لةواتاكةى تيَبطة. 

[ كةواتة شاهيدي يَْعَلمُونَ هُْموَ بِاْلحَقِّ شَهِدَ مَْن إِاّلثةروةردطار دةفةرمويَ: ]
 ئةبيَت بة هةق بيَت وزانسيت هةبيَت.
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كةتؤش شايةتي دةدةيت هةر خوا ثةرسرتاوي هةقة، ئةبيَت بة زانستةوة 
 شاهيدي بدةيت نةك شايةتي بدةيت لةسةر شتيَك كة نازاني ضية وياني ضي.

 وَاحٌِد إَِلٌه هُوَ َأنَّمَا وَلِيَْعَلمُوا بِهِ وَلِيُْنذَرُوا لِلنَّاسِ بََلاٌغ هَذَاهةروةها دةفةرمويَ: ]
[ واتة: ئةم ثةيامة بؤ ئةوةية بزانن كة هةر يةك ثةرسرتاو اْلَأْلبَابِ ُأوُلو وَلِيَذَّكَّرَ
 هةية.

نةفية « ال إله»ئةبيَت لةو نةيف وئيسثاتةى بامسان كرد بة باشي تيَبطةى، 
ةبةرِاي ليَدةكةى وكوفري يَكي غةيرة خوا هةية ت«ثةرسرتاو»هةرضي معبود 

، «ثةرسرتاو  -مَْألوه»ياني: « مَْفعول»ة بة واتاي «فِعَاْل»يش «إله»ثيَدةكةيت، 
ية بةكاردةهيَنريَ بؤ ثةرسنت لةطةلَ «وُأُلوهًَة إَِلهًَة يَْأَلهَُأَله »ش ضاوطي «اإلهلة»

 خؤشويسنت وملكةضي.

يش ياني «يةاإلهلة واأللوه»، و«معبود»ياني « لهاإل»كةواتة وشةى 
 ئةطةر خؤشويسنت وملكةضي ورِةزامةندي لةطةَلدا بيَت.« ثةرسنت -العبودية»

ئةوةية كة دةثةرسرتيَت لةطةلَ خؤشويسنت وملكةض بون ورِازي « لهاإل»كةواتة 
 بون.

ئةم رِاظةيشمان بة ثشت بةسنت بة زماني عةرةبي كردوة، وئةمةش لة رِاسرتين 
 رِاظةكانة.



 

 

 33 ba8.org 

 ....................................مةرجةكاني، داخوازيةكاني    َ                 فةزل ةكاني، واتاكاني،    اهللال إله إال

ـة بة واتاي عيبادةت لة قورئاندا، «إَله»وشةى ين بةَلطةش بؤ ئةمة هات
 وَيَذَرََكوةكو لة سورةتي ئةعرافدا هاتوة، بة ثيَي قريائةتةكةى ئينب عةبباس: ]

 .وعبادتك ويذركياني:  [وَإَِلهَتَك

وناشزانى « ال إَلهَ إال اهلل»ئةبيَت ئاوها لة واتاكةى تيَبطةيت, ئةَليَيت 
ؤرِ ولة شةخص ولة دار ولة ثةرِؤ دةكةيت، وهانايان بؤ ئةرِؤيت هاوار لة قةبر ولة ط

ال إَلهَ إال »دةبةيت وليَيان دةثارِيَيتةوة، ئةوة تيَنةطةيشتنة، ونةبوني زانستة بة 
 «.اهلل

دةفةرمويَ: ثيَويستة لةسةر هةمو  -رمحة اهلل-بؤية ثيَشةوامان شافيعي 
ةتوانيَت، بؤ ئةوةى بتوانيَت موسَلمانيَك ئةوةندة لة زماني عةرةبي فيَر ببيَت كة د

 وثيَي قورئان خبويَنيَت. ال إله إال اهلل حممد رسول اهللثيَي شايةتومان بهيَنيَت وبَليَت 

بؤية بوخاري ناونيشاني بةشيَكي صةحيحةكةى بةم ناونيشانةوة داناوة: 
ارةوةية. بةشي: زانست لة ثيَش طوفتار وكرد« وَاْلعَمَلِ اْلَقْولِ َقْبلَ اْلعِْلمُ بَاب»

مةبةسيت ئةوةية ئةبيَت ثيَش هةر قسة وئيش وكاريَك زانستت هةبيَت، ياني 
مةرجي دروستيَيت هةرضي طوفتار وكردارة وحيسابي بؤ ناكريَت هةتا زانسيت 

 العيين[. قالهلةطةلَ نةبيَت ]
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عليه جا ئايةتيَك بة بةَلطة دةهيَنيَتةوة كة ثةروةردطار بة ثةيامبةر صلى اهلل 
 [اللَّهُ إِاّل إَِلهَ َلا َأنَّهُ َفاْعَلْمإال اهلل ية، ] إلهلم دةفةرمويَ: بزانة كة ئةوة ال وس وآله

« التام العلم وجود اإلميان شرط فمن»شيخ اإلسالم ئينب تةمييةش دةفةرمويَ: 
 «لة مةرجةكاني ئيمان، بوني زانستيَكي تةواوة»واتة: 

 توخخوا ثيَم بَليَن:

ولة شةخص ولة دار ولة ثةرِؤ كردن، وهانا بؤ بردنيان  هاوار لة قةبر ولة طؤرِ
وثارِانةوة ليَيان، باوةرِ بون ثيَيان كة خؤيان زيان وقازانج دةطةيةنن، ئةمة لةطةلَ 

 بت ثةرةستيدا جياوازى ضية؟

وردبنةوة: بة بةرديَك، بة ثةرِؤيةك... دةَليَت ئةمة موقةيةتى منداَلةكةم 
ةم دةكات، فالن كةس وشةخص دةمثاريَزيَت دةكات، ئةمة موقةيةتى سةيارةك

ودةتثاريَزيَت، ئةويان مندالَ دةبةخشيَت، ئةويان بيةويَ باران دةباريَنيَت، ئةويان 
 بةخت دةكاتةوة وئةويان بةخت دةبةستيَت!! ئةى خوداي بةرز ومةزن ودانا وتوانا.

ةتيمان بيَ باوةرِاني قورِةيشيش هةر وايان دةوت، ئةيانوت: ئةم بتانة موقةي
 دةكةن، دةمان ثاريَزن.

 ئةوةى ئةوان بيَ زمانة وئةوةى خؤمشان بيَ زمان.
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 تيَبطةين.« ال إله إال اهلل»كةواتة ئةبيَت وريابني ولة واتاي 

 ئةى عيبادةت ضية؟

اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال »زانايامنان دةفةرمون: 
ت طرية بؤ هةرشتيَك بةكارديَت خوا ، ناويَكى طش«واألعمال الظاهرة والباطنة

حةزى ليَبكات وخؤشي بويَت، كردار يان لة طوفتار بيَت، ديار، يان  -سبحانة
يان كردارةكاني الشة « أعمال القلوب»شاراوة بيَت، واتة: كردارةكاني دلَ بيَت 

 ، بةمانة هةموي عيبادةت ئةوتريَت.«أعمال الظاهر»

عيبادةت هةر نويَذ نية، هةر رِؤذو  كةواتة عيبادةت هةر تةسبيحات نية،
 ثيَي خؤش بيَ عيبادةتة. -نية، بةَلكو هةرضي خوا سبحانة

مادام عيبادةتة، كةواتة ئةبيَت تةنها بؤ خوا بيَت، لةو جؤرانةي  
 عيبادةتيش:

هاواركردن، وثارِانةوة، وفرياد رِةسي، وكؤمةك رِةسي، وداواى يارمةتى كردن 
 بكريَن. -دةتن، ئةبيَت تةنها بؤ اهلل جل جاللةو...هتد، هةمو ئةمانة عيبا



 

 

 36 ba8.org 

 ....................................مةرجةكاني، داخوازيةكاني    َ                 فةزل ةكاني، واتاكاني،    اهللال إله إال

تةماشا « الناس»وة بؤ «فاتيحا»جا ئةطةر قورئان خبويَنيتةوة هةر لة 
بؤ ثةرسرتاوةكاني قورِةيش، لةسةر  -ئةكةيت زؤربةى سةرزةنشيت خوا جل جاللة

 هاواركردنة بةو بتانة.

اركردنة غةيرة سةرنج بدةن من ناَليَم تةنها يةك جؤر شرك هةية وئةويش هاو
بؤ  -، بةَلكو دةَليَم: زؤربةى سةرزةنشتةكاني اهلل جل جاللة-خواية سبحانة

 موشريكةكانى قورِةيش لةسةر هاواركردنة بة ئةو بتانة.

زةمى  -كةواتة هاواردن عيبادةتة وبوةتة هؤي ئةوةي خوا جل جاللة
 ن نية.كافرةكانى قريش بكات لةسةري، كة هاواريان ثيَدةكةن وسود وزيانيا

هةروةها ئةبيَت ئوميَدمان هةر بة اهلل هةبيَت، ضونكة ئوميَد بون عيبادةتة، 
 خؤ ئةطةر هاتو مرؤظ ئوميَدى بة شةخصيَك هةبو، ئةوا شريكى بؤ خوا قةرارداوة.

هةبيَت، ئةطةر  -ترسان عيبادةتة ئةبيَت مرؤظ تةنها ترسي لة خوا سبحانة
قةرار داوة، ترسي لة  -خوا سبحانةترسي لة غةيرة خوا هةبو ئةوا شريكى بؤ 

شةخصيَك، لة داريَك هةبو كة زةرةرى ليَبدات، بَليَ: قسةى ثيَ بكةيت ضاوت كويَر 
 دةكات، قسةى ثيَ بكةيت شتيَكت ثيَدةكات، ئةمانةش شريك بؤ خوا قةراردانة.
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رِؤذطارماني بةم حاَلة طةياندوة، كة « ال إله إال اهلل»جا تيَنةطةيشنت لة 
يشتني ليَي، ئةوسا شريك قةراردان بالَ بةسةر ذيان وطوزةرراني خةَلكدا تيَنةطة

 «.ال إله إال اهلل»دةكيَشيَت، ئةوسا شريكمان ليَ دةبيَتة داخوازيةكانى 

نةبو بيَت، توشي شريك « إال اهلل إله ال»بةَلكو هةمو طةليَك كة زانستيان بة 
 هاتون بيَطومان:

ةر كة ثةروةردطار لة دةرياكة دةيان ه -السالم عليهئةوة طةلي موساية 
ثةرِيَنيَتةوة، ئةوسا بةالي خةَلكانيَكدا تيَثةرِدةبن كة خةريكي ثةرستين بتةكاني 

 َقْوٌم إِنَُّكْم َقالَ آلِهَة  َلهُْم َكمَا إَِلًها َلنَا اْجعَْلخؤيانن، بؤية بة موسا دةَليَن: ]
وةكو ضؤن ئةوان ثةرسرتاويَكيان [ ئةى موسا ثةرسرتاويَكمان بؤ دابينَ تَْجهَُلونَ

 هةية، ئةويش فةرموي: بةرِاسيت ئيَوة ميللةتيَكي نازانن.

عليه تةنانةت لة جةنطي حونةيندا هةنديَك لة هاوةآلني ثةيامبةر صلى اهلل 
وسلم كة تازة موسَلمان بون، بة هؤي كةمي شارةزاييان داواي هةمان شتيان  وآله

، ئةوةتا لة سونةني تورمزيدا هاتوة -وآله وسلم عليهصلى اهلل -لة ثةيامبةر كرد 
 وئةلباني بةصحيحي زانيوة، ئةبو واقيدي لةيسي ئةَليَ: 

 عَْهٍد حَدِيثُو وَنَْحنُ حُنَْيٍن إَِلى وسلم عليه اهلل صلى اللَّهِ رَسُولِ مَعَ خَرَْجنَا»
ني كِرِْشمُْللِويف رواية: بِسِْدرة ] شَجَرٍَةبِ َفمَرَْرنَا َقالَ ،-اْلَفْتحِ يَْومَ َأْسَلمُوا وََكانُوا-بُِكْفٍر
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 اللَّهِ رَسُولَ يَا َفُقْلنَا، [هالَْوحَ ونَُفُكْعيَوَ تهمحَلِْسأَ هاْيلَعَ ونَُقلِّعَيُ اطوَْنأَ اتُذَ: اهلَ القَيُ
 عليه اهلل صلى لِلنَّبِيِّ ذَلَِك ُقْلنَا َفَلمَّا ،َأْنوَاٍط ذَاتُ َلهُْم َكمَا َأْنوَاٍط ذَاتَ َلنَا اْجعَْل
 َقاَلْت َكمَا بِيَدِهِ نَْفسِي وَالَّذِي وَُقْلتُْم [وَفِي رِواية: سُْبحَان اهلل] َأْكبَرُ اللَّهُ :َقالَ ،وسلم
فِي ][، تَْجهَُلونَ َقْوٌم إِنَُّكْم َقالَ آلِهَة  َلهُْم َكمَا إَِلًها َلنَا اْجعَْل] لِمُوسَى إِْسرَائِيلَ بَنُو

 « َقْبَلُكْم َكانَ مَْن سُنَنَ َلتَْرَكبُنَّ  [ها السُّنَنرِواية: إَنَّ

وسلم دةرضوين بؤ جةنطي  عليه لةطةلَ ثةيامبةري خوادا صلى اهلل»واتة: 
 -لة رِؤذي فةحتي مةككةدا موسَلمان بو بون-حونةين، جا تازة موسَلمان بو بوين 

ي هاوبةش ثةيدا يَك« نةبك-دار كةنار»ئةَليَ: تيَثةرِ بوين بةالي دار سيدرة 
بؤ ]كةرةكان كة ثيَيان دةوت: شت ثيا هةَلواسةر ضةك وشتيان ثيا هةَلدةواسي 

 عليه وآله وسلموالي دةمانةوة، ومتان: ئةى ثةيامبةري خوا صلى اهلل  [تةبةرِك
تؤش ئاوها شت ثيا هةَلواسةريَكمان بؤ دابينَ وةكو ضؤن ئةوان داريَكيان هةية 

وسلم وت،  صلى اهلل عليه وآلهئةوةمان بة ثةيامبةر وشيت هةدَلدةواسن، هةركة 
فةرموي: اهلل أكرب )لة رِايةتيَكدا: سبحان اهلل(، سويَند بةوةى نةفسمي بةدةستة، 

 َكمَا إَِلًها َلنَا اْجعَْلئةوةتان وت كة بةني ئيسرائيل بة موسايان عليه السالم وت: ]
ش خؤتانة، سويَند بيَت شويَين رِيَبازي [ ئةمة هةمان رِيَبازي ئةوانةى ثيَآلِهَة  َلهُْم

 ئةوانةى ثيَش خؤتان دةكةون.

 هةبيَت. « ال إله إال اهلل»بؤية زؤر ثيَويستة وزةرورة زانستمان بة واتاكاني  
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وبة زوبانيشي « ال إله إال اهلل»جا هةركةسيَك مبريَت وزانسيت هةبيَت بة 
 طوتبيَتى ئةرِواتة بةهةشتةوة.

 َأْن يَْعَلمُ وَهُوَ مَاتَ مَْن»دةفةرمويَت:  -عليه وآله وسلم صلى اهلل-ثةيامبةر 
 «.اجَلنََّة دَخَلَ اهلل إِاّل إله ال

واتة: هةر كةسيَك مبريَت وبزانيَت كة هيض ثةرسرتاويَكي تري هةق نية  
 وشايستةى ثةرسنت بيَت جطة لة اهلل، ئةوا ئةرِواتة بة هةشتةوة.

 حةديسةكةية. نطوقىئةمةش مة

هةركةسيَك مبريَت ونةزانيَت وعيلمى بة واتاكةى نةبيَت دةرِواتة  ياني
 دؤزةخةوة، ئةمةش مةفهومي حةديسةكةية.

 

 «كة دذي بةدرؤوة وتنة»بةرِاستطؤيانة بيَليَت  -دوةم: الصدق 

شي تيَداية، واتة: «مطابةقة»الصدق بة كوردى واتة: رِاستطؤيي، وماناي 
ةكو ئةوة بيَت كة لة دَليداية، واتا: سنط دةمت ئةوةي بةدةم دةيَليَت موتابةقة و و

 وةكو يةك بيَت.« ال إلة إال اهلل»لة وتين 
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ياني ئةطةر بؤ موجامةلة بيَت يان بؤ ترس يان بؤ بةرذةوةندي دونيا رِاستطؤ 
 نةبوة.

 «كلمة الصدق»هةر بؤية بة شايةتومان دةطوتريَت: 

دق نية ئةوةى كة لة ئةمةش كةسي رِاستطؤية، واتة: كةسيَك رِاستطؤ وصا
ناخيايةتى دذةكةي بةدةم بَليَت، يان ئةوةى بةدةمى دةيَليَت دذى ئةوةية كة لة 

 نابينيَت.« ال إلة إال اهلل»ناخيداية، ئةم جؤرة كةسة سود لة وتين 

 رِاظة كراوة.« وصدق بال إله إال اهلل»[ بة بِاْلحُْسنَى وَصَدَّقَوئايةتي: ]

 يَُقوُلوا َأْن يُْترَُكوا َأْن النَّاسُ َأحَسِبَ ،املويَت: ]هةروةها ثةروةردطار دةفةرم
 وََليَْعَلمَنَّ صَدَُقوا الَّذِينَ اللَّهُ َفَليَْعَلمَنَّ َقْبلِهِْم مِْن الَّذِينَ َفتَنَّا وََلَقْد ،يُْفتَنُونَ َلا وَهُْم آمَنَّا

 [اْلَكاذِبِنيَ

وةكو لة -ةرمويَت: دةفةم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-ثةيامبةرى خوا 
حةديسةكةى ئةنةس هاتوة لة موعازةوة ونةيطيَرِاوةتةوة تا نزيك سةرةمةرط، كة 
لة سةرجيَطةى مردن خؤي بينيوة، ئةوسا ترسا ئةمة دواساتةكانى تةمةنى بيَت، 

 الرَّْحلِ، عَلى رَديُفهُ وَمُعاٌذ وسلم عليه اهلل صلى النَّبِيَّ َأنَّ» -جا ئةنةس فةرموي:
 يَا َلبَّْيَك: َقالَ مُعاذُ يا: َقالَ وَسَْعدَْيَك، اهللِ رَسُولَ يا َلبَّْيَك: َقالَ جَبٍَل ْبنَ مُعاذُ يا :َقالَ

 مُحَمًَّدا وََأنَّ اهلُل إِاّل إِلهَ ال َأْن يَْشهَدُ َأحٍَد مِْن ما: َقالَ ثَالًثا، وَسَْعدَْيَك اهللِ رَسُولَ
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 بِهِ ُأْخبِرُ َأَفال اهللِ رَسولَ يا: َقالَ النَّارِ عَلى اهلُل حَرَّمَهُ إِاّل َقْلبِهِ مِْن صِْدًقا اهللِ رَسُولُ
 «.تََأثُّما مَْوتِهِ عِْندَ مُعاٌذ بِها وََأْخبَرَ يَتَّكُِلوا إًِذا: َقالَ َفيَْستَْبشِروا النَّاسَ

لةسةر ثشيت  -وسلم عليه اهلل صلى-موعاز لة ثشيت ثةيامبةري خواوة »
ركةوتبو، فةرموي: ئةى موعاز، ئةويش وتي: بةَليَ ئةي ثةيامبةر طويَم ئاذةليَك سة

ليَتة وطويَرِايةَلتم، ديسانةوة فةرموي: ئةى موعاز، ئةويش وتي: بةَليَ ئةي 
جار، فةرموي: هيض كةسيَك نية شايةتي   ثةيامبةر طويَم ليَتة وطويَرِايةَلتم، تا سيَ

ا اهلل نةبيَت، وموحةممةد نيَردراوي بدات كة هيض ثةرسرتاويَك نية بة هةق تةنه
لةسةر  -خواية، بة صادقي ورِاستطؤيانة ئةمة لة دَليةوة بَليَ، ئيلال خوا سبحانة

دؤزةخ حةرامي دةكات بيخوات، ئةويش وتي: ئةى ثةيامبةري خوا  صلى اهلل 
علية وسلم، ئايا ئةمة بة خةَلك نةَليَم، تا دَليان ثيَ خؤش بيَت ،فةرموي: كةوابو 

اَلي ليَ دةدةنةوة، كة موعازيشي طيَرِايةوة لة كاتي مردنيادا بو لة ترسي ث
ياني لة ترسي ئةوةى حةديسيَكي شاردؤتةوة وتاوانبار –تاوانباريدا طيَرِايةوة 

 «.دةبيَت

دذي « صدقًامن قلبة»جا ئةبيَت بة صادقي ورِاستطؤيانة لة دَليةوة بيَليَت 
موجامةلةى كةس نةيَليَت، لةبةر خاتري كةس درؤية، واتا: بةدرؤوة نةيَليَت، بؤ 

 نةيَليَت، لةبةرخاتري بةرذةوةندى دونيا نةيَليَت، بة رِاستطؤيانة لة دَلةوة بيَليَت.
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واتة: دذي شايةمتانى مونافيقةكان بيَت، ضونكة ئةوان لةبةر خاتري 
 بةرذةوةندى وبة درؤوة دةيَليَن.

ةكان، تةنانةت رب العاملني ش ثلةيةكة لة ثلة هةرة بةرز«رِاستطؤيي-صدق»
[ واتة: ئةى الصَّادِقِنيَ مَعَ وَُكونُوا اللَّهَ اتَُّقوا آمَنُوا الَّذِينَ َأيُّهَا يَادةفةرمويَت: ]

 ، تةماشا دةكةستئةوانةى ئيمانتان هيَناوة ثاريَزكاربن ولةطةلَ صادقةكاندا بن
 ندا بن.ئةوةندة ثلةيةكى بةرزة، ثيَمان دةفةرمويَت لةطةلَ صادقةكا

بةَلكو رب العااملني باسي قيامةت دةكات ودةفةرمويَت: ئةمرِؤ رِؤذيَكة تةنها 
 الصَّادِقنِيَ يَْنَفعُ يَْومُ هَذَاخةَلكة رِاستطؤكة رِاستيةكةيان سوديان ثيَ دةطةيةنيَت، ]

[ ئةمة رِؤذيَكة تةنها صادقني تيايدا بردويانةتةوة بة هؤي رِاستيةكانيانة، صِْدُقهُْم
ة ئةبيَت صادق بني بؤ ئةوةى لة قيامةتدا ئةو شايةمتانةى كة هيَناومانة بؤي

 سودمان ثيَ بطةيةنيَت.

كة دذي »سيَيةم: اليقني، بة دَلنيايي ودَلئؤقرةييةوة بيَليَت، مةرجي 
 «طومان ودو دَلية

 اليقني، واتا دَلنيايي ودَلئؤقرةيي، ونةماني طومان ودو دَلي.

 بةرِيَزةكان...
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واتاكاني وهةمو ئةو « ال إله إال اهلل»وثةرِى يةقني ودَلنيابيَت، لة ئةبيَت ئة
 شتانةى لة خؤي دةطريَت.

 ئةبيَت: دَلنيا ودَلئؤقرة بيت كة هةر اهلل ثةرسرتاوي هةقة.

ئةبيَت: دَلنيا ودَلئؤقرة بيت كة هةر ضي ثةرسرتاوي تري جطة لة اهلل هةية 
 باتلَ وثوضن.

وسلم،  عليه وآلهت كة هةر موحةممةد صلى اهلل ئةبيَت: دَلنيا ودَلئؤقرة بي
 تاكة رِيَطاي طةيشتنة بة خوا.

، بة يةقينةوة، بةوثةرِى «ال إله إال اهلل»ئيمانداري رِاستةقينة كاتيَك ئةَليَت 
دَلئاراميةوة، بة دَلئؤقرةييةوة ئةيَليَت، بةآلم مونافيق لة طومانداية، لة دو 

 دَليداية، رِارِاية.

ي ويةقني وبيَطوماني سيفةتى هةميشةيي موسَلمانة، وةكو ضؤن جا دَلئؤقرةي
 طومان ودو دَلي سيفةتى هةميشةيي بيَ باوةرِ ومنافقانة.

 ادَّارََك بَلِخواى طةورة لة بارةى بيَباوةرِ ومنافيقةكانةوة دةفةرمويَت: ]
[. هةروةها دةفةرمويَت: مُونَعَ مِْنهَا هُْم بَْل مِْنهَا شَكٍّ فِي هُْم بَْل اْلآخِرَةِ فِي عِْلمُهُْم

 رَْيبِهِْم فِي َفهُْم ُقُلوبُهُْم وَاْرتَابَْت اْلآخِرِ وَاْليَْومِ بِاللَّهِ يُْؤمِنُونَ َلا الَّذِينَ يَْستَْأذِنَُك إِنَّمَا]
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 فِيهَا بَرَْي الَ وَالسَّاعَُة حَقٌّ اللَّهِ وَْعدَ إِنَّ قِيلَ وَإِذَا[ هةروةها دةفةرمويَت: ]يَتَرَدَّدُونَ
 [.بِمُْستَْيقِنِنيَ نَْحنُ وَمَا َظنًّا إِاّل نَُظنُّ إِْن السَّاعَُة مَا نَْدرِي مَا ُقْلتُْم

بةَلكو هةر لة ديَر زةمانةوة طومان ودو دَلي بة مريات بؤ بيَباوةرِان 
ومونافيقةكان بة جيَماوة، ئةوةتا ثةروةردطار باسي ثةيامبةر صاَليح علية السالم 

 هَذَا َقْبلَ مَْرجُوًّا فِينَا ُكْنتَ َقْد صَالِحُ يَا َقاُلوادةطات ودةفةرمويَت: ] وطةلةكةى
 [.مُرِيٍب إَِلْيهِ تَْدعُونَا مِمَّا شَكٍّ َلفِي وَإِنَّنَا آبَاؤُنَا يَْعبُدُ مَا نَْعبُدَ َأْن َأتَْنهَانَا

 مُوسَى آتَْينَا وََلَقْدهةروةها باسي طةلي موساش دةكات علية السالم: ]
 مِْنهُ شَكٍّ َلفِي وَإِنَّهُْم بَْينَهُْم َلُقضِيَ رَبَِّك مِْن سَبََقْت َكلِمَة  وََلْوَلا فِيهِ َفاْختُلِفَ اْلكِتَابَ
 [مُرِيٍب

بةَلكو ئةمة سيفةتي هةمو بيَباوةرِ ومونافيقةكان بوة هةر لة نوحي دواي 
 مِْن وَالَّذِينَ وَثَمُودَ وَعَاٍد نُوٍح َقْومِ َقْبلُِكْم مِْن الَّذِينَ نَبَُأ يَْأتُِكْم َأَلْمئادةم تا خاتةم: ]

 وََقاُلوا َأْفوَاهِهِْم فِي َأْيدِيَهُْم َفرَدُّوا بِاْلبَيِّنَاتِ رُسُُلهُْم جَاءَْتهُْم اللَّهُ إِاّل يَْعَلمُهُْم َلا بَْعدِهِْم
 َأفِي رُسُُلهُْم َقاَلْت * مُرِيٍب إَِلْيهِ تَْدعُونَنَا مِمَّا شَكٍّ َلفِي وَإِنَّا بِهِ ُأْرسِْلتُْم بِمَا َكَفْرنَا إِنَّا
 َأجٍَل إَِلى وَيُؤَخِّرَُكْم ذُنُوبُِكْم مِْن َلُكْم لِيَْغفِرَ يَْدعُوُكْم وَاْلَأْرضِ السَّمَاوَاتِ َفاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ

 َفْأتُونَا آبَاؤُنَا يَْعبُدُ َكانَ عَمَّا تَصُدُّونَا َأْن تُرِيدُونَ مِْثُلنَا بَشٌَر إِاّل َأْنتُْم إِْن َقاُلوا مُسَمًّى
 [مُبِنٍي بِسُْلَطاٍن
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 جَهَنَّمَ فِي َأْلقِيَالةم خةوي طومان ودو دَليةش بيَدار نابنةوة هةتا قيامةت: ]
[ كة خرانة دؤزةخةوة، كة سزا وخةشم مُرِيٍب مُْعتٍَد لِْلخَْيرِ مَنَّاٍع * عَنِيٍد َكفَّاٍر ُكلَّ
 صَالًِحا نَْعمَْل َفاْرجِْعنَا وَسَمِْعنَا َأْبصَْرنَا رَبَّنَاتورِةيي خوايان بيين ئةوسا ئةَليَن: ]و

[ خواية يةقينمان ثةيدا كردوة ومبانطيَرِةوة تا كاري ضاكة بكةين، بةآلم مُوقِنُونَ إِنَّا
 تازة كار لة كار ترازاوة.

انثاريَزي ويةقينمان ثيَ خواية بة فةزلَ وكةرةمي خؤت لة دو َلي وطومان مب
 ببةخشي.

 لة بةرامبةريشدا وةسفي ئيمانداران دةكات بة دَلنيايي ودَلئؤقرةيي:

تا [ لِْلمُتَّقِنيَ هًُدى فِيهِ رَْيبَ َلا اْلكِتَابُ ذَلَِك * ملأخواي طةورة دةفةرمويَ: ]
 [.يُوقِنُونَ هُْم وَبِاْلآخِرَةِ] ئةوةى ئةفةرمويَ:

 يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِينَ اْلمُْؤمِنُونَ إِنَّمَا] هةروةها دةفةرمويَت:
 [.الصَّادُِقونَ هُمُ ُأوَلئَِك اللَّهِ سَبِيلِ فِي وََأْنُفسِهِْم بَِأْموَالِهِْم وَجَاهَدُوا

 واتة: تةنها ئةمانةن ئيمانداري رِاستةقينة،كة برِوايان بة خوا جل جاللة وبة 
[ ثاشان طومان ناكةويَتةو يَْرتَابُوا َلْم ثُمَّثةيامبةر هةية، صلى اهلل علية وسلم، ]

دَلينةوة وتوشي دو ودَلي نابن، يةقينيان هةية بةو خوايةى برِواي ثيَ دةهيَنن، بةو 
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ئاخريةتةى كة برِوايان هيَناوة بؤي دةطةرِيَنةوة، بةو شايةمتانةي كة دةيهيَنن، بةو 
 رِوايان ثيَ هيَناوة.ئيسالمةى كة ب

بةَلكو مةبةست لة تاقيكردنةوةي دونيا بؤ ئةوةية يةقيندار وطوماندار ليَك 
 جيا بكريَتةوة:

 َلهُ َكانَ وَمَا * اْلمُْؤمِنِنيَ مِنَ َفرِيًقا إِاّل َفاتَّبَعُوهُ َظنَّهُ إِْبلِيسُ عََلْيهِْم صَدَّقَ وََلَقْد]
 عََلى وَرَبَُّك شَك ٍّ فِي مِْنهَا هُوَ مِمَّْن بِاْلآخِرَةِ يُْؤمِنُ مَْن لِنَْعَلمَ إِاّل سُْلَطاٍن مِْن عََلْيهِْم

 [حَفِيظ  شَْيٍء ُكلِّ

بؤية ئةبيَت كاتيَك شايةمتان ديَنني، بةوثةرِى يةقينةوة، بةوثةرِي دَلنياييةوة، 
 لة دَلمانةوة بيهيَنني.

هةية، ئيرت مةرجيش نية هةركةسيَك يةقينى بؤ دروست بيَت كة خوا 
موسَلمان بيَت، ئةوة ئيبليسة برِواي بة بوني خوا هةية، بةآلم رِزطاري ناكات، 

 رِيَطر دةبيَت لةبةردةم باوةرِي رِاستةقينةى رِزطاركةردا.« الكرب»خؤبةطةورة زانني 

ئةوةش ئةبوتاَلبة، برِواى بة ئيسالم هةية، ئةزانيَت ئيسالم هةقة، بةآلم 
ى باوباثريان وتةقليدي كويَرانة، رِيَطرة لةبةردةم ئةوةى دةمارطريى وشويَن كةوتن

 شويَنى هةق بكةويَت، ليَوةى دةطيَرِنةوة تويةتي:
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 بِجَْمعِهِْم إَلْيك يَصُِلوا َلْن وََالّلهِ
 

 دَفِينَا الّترَابِ فِي ُأوَّسدَ حَّتى
 

 َغضَاضَة  عََلْيك مَا بَِأْمرِك َفاْصدَْع
 

 عُيُونَا مِْنك بِذَاَك وََقّر وََأْبشِْر
 

 مَسَّبٍة حِذَارُ َأْو اْلمََلامَُة َلْوَلا
 

 مُبِينَا بِذَاَك سَْمًحا َلوَجَْدتنِي
 

ئةوةش هريةقلي طةورةي رِؤمةكانة، برِواي بة ئيسالم وثةيامبةر هةبو، »
تةنانةت ئةوةندة برِواي بة ئيسالم هةبو، وتي: ئيسالم دةسةآلت دةطريَت بةسةر ئةم 

، تةنانةت ئةوةندة برِواي بة ثةيامبةر هةبو، وتي: ئةطةر لةالي شويَنةى مندا
 ببوايةم ثيَيةكانيم بؤ دةشؤرد. 

تةنانةت ئةوةندة برِواي هةبو، دار ودةستةكةشي تاقيكردةوة، بزانىَ ئةطةر 
شويَين ئةو دينة تازة بكةويَت، شويَنى دةكةون، بةآلم كة بيين تورِة بون وهةَلضون 

دةشتةكي هاواريان ليَهةَلسا وبةرةو دةرطاكان رِايان تا برِؤنة و وةكو طويَدريَذي 
دةرةوة، بةآلم هريةقل دةرطاكاني داخستبو، كة بةو شيَوةية بينياني بيَئوميَد بو لة 
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باوةرِهيَنانيان، ئةوةبو بانطي كردنةوة و وتي: تاقيمكردنةوة بزامن تا ضةند توندن 
 .2«لةسةر دينةكةى خؤتان

صلى اهلل عليه وآله يةقينيان هةبو كة ثةيامبةرى خوا  «اليهود»جولةكةش 
هةقة، ئةوةتا ثةروةردطار رِادةى دَلنيايي ويةقينةكةيامنان ثيَ دةَليَت،  وسلم

 مِْنهُْم َفرِيًقا وَإِنَّ َأْبنَاءَهُْم يَْعرُِفونَ َكمَا يَْعرُِفونَهُ اْلكِتَابَ آتَْينَاهُمُ الَّذِينَئةفةرمويَ: ]
[ وةكو ضؤن اْلمُْمتَرِينَ مِنَ تَُكونَنَّ َفَلا رَبَِّك مِْن اْلحَقُّ * يَْعَلمُونَ وَهُْم اْلحَقَّ َليَْكتُمُونَ

دةناسنةوة  صلى اهلل عليه وآله وسلممنداَلي خؤيان دةناسنةوة ئاوهاش رسول اهلل 
كة ثةيامبةرة وهةقة، بةآلم شويَنى نةكةوتن، لةبةردةمارطريي، لةبةر حةسودي، بة 

 وستةم.زوَلم 

جا بينيت ئةمانة جؤرة يةقينيَكيشيان هةبو، بةآلم نةبون بة ئيماندار، وبة 
 موسَلمان هةذمار نةكران.

                                                           
، كة 7           َ                     ِ                                ئةوةى لة ني و دو كةوانةكةداية: بر وانة صةحيحي بوخاري حةديسي ذمارة  2

 1773                ِ      َ    َ        َ ِ َ                                ئةبو سفيان خوا ر ازي بي ت لي ي، دةيطي ر ي تةوة. هةروةها موسليميش بة ذمارة 
      َ ِ َ     دةيطي ر ي تةوة.
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، مةرج نية الي خوا «ال إله إال اهلل»وةكو ضؤن كةسيَك بة رِوكةش بَليَ: 
يان دةوت، بةآلم لة «ال إله إال اهلل»ئيماندار بيَت، وةكو مونافيقةكان، بة دةم 

 طومان بون.دَلةوة بة 

كةواتة: نة كاري بيَ دلَ ئةبيَت، نة دَلي بيَكار. بةَلكو ئيماني دلَ وكار 
 وكردةوة.

بؤية موسَلمان كاتيَك شايةمتان ديَنيَت، ئةبيَت ئةوثةرِي يةقينى هةبيَت بةو 
 شايةمتانةى دةيهيَنيَت، بةرامبةر بة واتاكانى.

 دلئؤقرة بيَ بةرامبةر ئةوةى:كؤمةَليَك واتاى هةية، ئةبيَت « ال إله إال اهلل»

هيض خوايةك بةهةق شايستةى ثةرةسنت نية اهلل نةبيَت. نةَليَت: وةَلآل من 
طومامن هةية، ضؤن ئةبيَت تةنهاخوايةك شايستةى ثةرةسنت بيَت، ضؤن ئةبيَت هةر 
تةنها هاوار بة يةك خوا بكريَت؟ ضؤن ئةبيَت هةرخوايةك بيَت رِوى ليَ بكةيت؟ 

 ر بةرنامةكةى ئةو رِاست بيَت؟ ضؤن ئةبيَت هةر اهلل ثةناطا بيَت؟ضؤن ئةبيَت هة

 ية، وشايةمتان دةلةرزيَنن.« ال إله إال اهلل»ئا ئةم طومانانة دذي 

هةر كةسيَك بةطومان بيَت بةرامبةر بة بونى خوا، كة هةر ئةو شايستةى 
 ثةرةستنة.
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هلل علية وسلم هةر كةسيَك بةطومان بيَت بةرامبةر بة ثةيامبةرى خوا صلى ا
 كة هةر ئةو شايستةى شويَنكةوتنة.

هةركةسيَك طومانى بيَت بةرامبةر بة رِؤذي دوايي، بةرامبةر بة قةزا 
 وقةدةر.

 ى كردوة.«ال إله إال اهلل»ئةوة دذى 

وشةيةك نية وبطوتريَت « ال إله إال اهلل»ئاليَرةشةوة بؤتان رِون ئةبيَتةوةكة 
واتاى فراوانى هةية، ضةندين دذي هةية، ضةندين  وبيَ مانا بيَت، بةَلكو ضةندين

داخوازي وثيَويسيت هةية، ئةبيَت جيَبةجيَ بكريَت. بؤية ئةبيَت ئةم بري وباوةرِة لة 
 لةناخ وهةناوماندا بضةسثيَت.

 كة يةقني هةبو بةهةشتيش مسؤطةر دةبيَت:

 هُرَْيرََة َأبَا يَا»ثيَي ومت:  وسلم عليه اهلل صلىئةبو هورةيرة ئةَليَ، ثةيامبةر  -
 ،اْلحَائِطِ هَذَا وَرَاء مِْن َلقِيتَ َفمَْن ،هَاتَنيِ بِنَْعَلّي اْذهَْب» :َقالَ -نَْعَلْيهِ وََأْعَطانِي-

 «.بِاْلجَّنةِ َفبَّشْرهُ، َقُلبُهُ بِهَا مُْستَْيقِنا ،الّلهُ إِاّل إَِلهَ الَ َأْن :يَْشهَدُ

فةرموي: ثيَآلوةكامن ببة وبرِؤ،  واتة: هةردو ثيَآلوةكاني خؤي ثيَدام و
، هيض «الّلهُ إِاّل إَِلهَ الَ»هةركةست بيين لة ثشت ئةم باخةوة شايةتي دةدات كة: 
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ثةرسرتاويَكي هةق نية اهلل نةبيَت، بة دَلنيايي ودلئؤقرةييةوة دةيَليَت، لة دَلةوة 
 يةقيين هةية بةوةى ئةيَليَت، ئةوة مذدةى بةهةشيت ثيَبدة.

 َأْن َأْشهَدُ»فةرمويةتي:  وسلم عليه اهلل صلىةيرة ئةَليَ: ثةيامبةر ئةبو هور -
 عَنِ َفيُْحجَبَ شَاٍك، َغْيرَ عَْبٌد، بِهِمَا اهلل يَْلَقى الَ الّلهِ، رَسُولُ وََأّني اهلل، إِاّل إَِلهَ ال

 «.اْلجَّنةِ

هيض كةس بةم شايةمتانة  ،الّلهِ رَسُولُ وََأّني اهلل، إاِّل إَِلهَ الَ َأْن َأْشهَدُ»واتة: 
« ناطاتةوة بةخوا، لة كاتيَكدا بيَطومان بيَت ليَي، رِيَطري ضونة بةهةشيت ليَبكريَت

 ياني رِيَطري ضونة بةهةشيت ليَناكريَت.

شايةمتان لة خاوةنةكةى قبوَلناكريَت مةطةر بة نيةتيَكي »الرببهاري ئةَليَ: 
 «.رِاست وتةواوي يةقني نةبيَت

 اإلقرارُ يَنَفعُه ال أنَّه عََلى الدَّليلُ»موسنةدةكة خؤيدا ئةَليَ: ئةبو عوانة لة 
 «.النَّارِ عََلى به حيرُمُ مبا اهللِ وَجهَ به ويُريدُ َقلبُه يَْستيقِنَ حتى

كة دذي شريك »ة ثاكي وبيَخةوشيةوة بيَليَ ضوارةم: اإلخالص، بمةرجي 
 «ورِيا وجطة لة خوا مةبةست بونة
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ثاكبونةوة ، «وَالشَّرِكة وَالغِّش بائِوَالشَّوَ ردَالَك نَمِ وصُلاخُل»: ئيخآلص: واتة
 لة طةرد وخةوش وهاوبةشي وغةش وفيَلَ.

وةرطيَرِ ونوسةرةكان، ئيخآلص بة دَلسؤزى واتا دةكةن، كة يةكيَكة لة 
 الزمةكاني ئيخآلص، ياني هةركةس موخليص بيَت ئةبيَت دَلسؤز بيَت.

واري وايان بةكارهيَناوة، ئةوة قسةمان نية، جا ئةطةر ئةمة زمانة وكوردة
 ضونكة ناكريَت موحاسةبةي زمان بكريَت لةسةر بةكارهيَناني وشةيةك.

خؤ ئةطةر بةكارهيَناني ضةند نوسةر و وةرطيَرِيَك بوة، ئةوة بةرِاسيت واتاي 
 ، ونةيثيَكا ئةوةى دَلسؤزي بؤ داتاشي.3ثرِواوثرِي ئيخآلص دَلسؤزي نية

ون لة كورة دةدةيت تا مادةكاني تري ليَجيا ببيَتةوة ئةوة بةوة كاتيَك ئاَلت
 ، ثاككردنةوةية، بيَخةوش كردنة.«كة ئيخآلصة»دةطوتريَت افتتان 

 ئيخالص ئامانج ومةبةستة لة دروستكردني مرؤظ وجنؤكة
                                                           

 يءالشَّ صََلوخَ به،ْوشَ هعْن الزَوَ ىفَصَ :يأَ ًا،الصَخَ وصًاُلخُ صلَخَ :اإلخالص معنى 3
 ُةمَلِكََف. هْنمِ لصَخَ امَ منالّس الصخَوَ ه،ْيلَإِ لتُصَوَ ءْيالشَّ ىلَإِ تُْصَلوخَ ًاصَالِخَ ارَصَ
 وهُ صاخلالِ يءُوالشَّ. شابْوواأل الطْخاأل منَ هّزنَوالتَّ اءقَنَّلاوَ اءَفالصَّ ىلَعَ لُّدُتَ صاَلْخاإلِ

. ياءالرِّ كرَوتَ ههْجوَ دصَقَ هلل ينالدِّ صلَْخوَأ. ويةنَْعمَ ْوأَ ةّيادِمَ ةبَائِشَ فيه سْيلَ يالذِ ايفالصَّ
 .ياءالرِّ كرَتَ هلل صلَْخَأ: أبادي الفريوز وقال
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ئيخآلص بةوة دةبيَت: هةرضي بةشي خواية بؤ خوا بيَت، بةشي غةيرة خوا لة 
دةربكةيت، ثاك وبيَخةوش هةموي بؤ خوا بيَت، بة تاعةت وعيبادةتةكان 

خوا مةبةست بون. لة ثةرستش ولةخواوة نزيك »كورتيةكةى وبة كوردييةكةى: 
 «.بون

لة هةمو عيبادةتيَك تةنها خوات مةبةست بيَت، نويَذ دةكةيت، رِؤذو 
دةطريت، حةج دةكةيت، زةكات وصةدةقة دةبةخشيت، دةثارِيَيتةوة، هاوار 

ر عيبادةتيَك بيَت، ئةبيَت مةبةستت تةنها خوا بيَت ولة رِياوة بة دور دةكةيت، هة
 بيت.

ترسان، ئوميَدبون، رِةغبةت، رِةهبةت، خؤشويسنت، ئةمانة وجطة لةمانةش 
لة عيبادةتةكان ئةبيَت تةنها بؤ خوا بيَت، نابيَت ئةوةندةى ئوميَدت بة خوا هةية، 

ك، داريَك، بةرديَك، قةبريَك ئاوهاش ئوميَدت بة كةسيَك، شةخصيَك، شيَخيَ
 هةبيَت. 

 ئةمةية با ليَي تيَبطةين:« ال إله إال اهلل»بؤية مؤخي ماناي 

لة هةمو خؤشةويستيَك خؤشةويسترت بيَت، لة  -جل جاللة-ئةوةية كة خوا 
هةمو طةورةيةك طةورةتر بيَت، لة هةمو ليَرتساويَك زياتر ليَي برتسيت، لة هةمو 
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ال إله »طةردن كةضي بيت، ئا ئةمةية ناوك وكرؤكي ماناي شتيَك زياتر ملكةض و
 «.إال اهلل

هةر كةسيَك وةكو ضؤن خواى خؤش دةويَت، ئاوهاش جطة لة خوايشي 
 خؤشويست، ئةوة موشريكة.

هةركةسيَك طةورةيةك لة دَليدا طةورة بيَت وةك طةورةيي خوا، ئةوة 
 موشريكة.

ترسي لة خوا هةية، هةركةسيَك ترسي لة شتيَك هةبيَت، وةكو ضؤن 
 موشريكة.

وةرطرن، بةَلكو دوو مةرجةكةى « ال إله إال اهلل»بؤية دوو رِوكنةكةى 
 ئةويش: 4عيبادةت وةرطرن، كة ئةم دوو مةرجةيان زؤريَك ليَي بيَئاطان،

 ئةوثةرِي خؤشويستين خواية، لةطةلَ: -

 .5-سبحانة-ئةوثةرِي ترس وملكةضي وطةردن كةضي بؤ خوا  -

                                                           
                                  َ          ِ         َ                        بؤ زياتر لةسةر ئةم دو مةرجة ثشتطوي  خراوة، بر وانة: كتي بةكاني شيخ االسالمي يةكةم  4

 .- ِ               َ  َ ر ةمحةتي خوايان لي بي ت-يم ودوةم: ئينب تةميية وئينب قة
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 نةكردوة: كةسيَك رِؤذو دةطريَت، بةآلم خواى خؤش ناويَت.عيبادةتي 

رِؤذو ناطريَت وطةردن كةض وملكةض نية بؤ خوا، ئةَليََت: ئةمة ضية 
 لةسةرمانت فةرزكردوة؟

هةتاوةكو اهلل لة هةمو « ال إله إال اهلل»هيض كةسيَك رِاستطؤ نةبوة لة وتنى: 
وةكو لة هةمو كةسيَك زياتر خؤشةويستيَك خؤشةويسرت نةبيَت لة دَليدا، هةتا

 زةليل وملكةض وطةردن كةضي اهلل نةبيَت.

ئيَمة بةندةين، بةندة ضؤنة بؤ سةيدةكةي، ئةبيَت ئيَمةش ئاوهابني بؤ اهلل لة 
 طةردن كةضي وطويَرِايةَلي.

ئيَمة بةندةى خواين، ئيَمةى ئةهلي ئيسالم بةندةى يةك زاتني، نة بةندةى 
نة بةندةى قةبرين، نة بةندةى هيض كةسيَكني،  ثارةين، نة بةندةى شةخصني،

                                                                                                                                                 
 مع لغريه ذل فمن ،له الذل وغاية له احلب غاية جيمع سم: اوالعبادة»قال شيخ اإلسالم:  5

 حيب أن يستحق سبحانه واهلل ،عابدا يكن مل له ذل غري من أحبه ومن ،عابدا يكن مل بغضه
 غاية له ويذل يعظم نأو ،له إال شيء حيب ال الذي املطلق احملبوب هو يكون بل ،احملبة غاية
 احلب حقيقة له حيصل مل وهذا هذا فى غريه أشرك ومن ،أجله من إال لشيء يذل ال بل ،الذل

 .«احملبة نقص يوجب الشرك فإن ،والتعظيم
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زةليليش نني بؤ هيض كةسيَك، بةَلكو ئيسالم هاتوة لة زةليلي دةرمان بكات تا 
 تةنها هةر بؤ خوا زةليل بني.

 لةبةرى بكةن وبيزانن:

هةركةس موسَلمان نةبيَت، زةليلي هةزاران شتة، بةندةى هةزاران شتة،  -
 ين.« اهلل»تةنها بةندة وزةليلي  ئيَمةى ئةهلي ئيسالم نةبيَت

هةركةسيَك موسَلمان نةبيَت هةزاران شتى خؤش دةويَت، بةدةست  -
خؤشةويستى شتةكانةوة طريؤدةى خواردوة، ئيَمةى ئةهلى ئيسالم نةبيَت تةنها 
خؤشةويستيمان بؤ اهلل هةية، هةر كةس وشتيَكي جطة لة اهلل مان خؤشبويَت، 

ةكو خؤشويستنى ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم، لةبةر خؤشةويستى اهلل ية، و
وةكو خؤشويستنى ئيسالم، وةكو خؤشويستنى ثياوضاكان، وةكو خؤشويستنى 

 «.ال إله إال اهلل»عيبادةتةكان، بؤية ئةمانةية كرؤكي 

 يتوكل الذي فهو»ئةمةش ماناي ئةو وتةي شيخ اإلسالمة كة دةفةرمويَ: 
 ال إليه، القلوب وتنيب ويُعبد ويُرجى، يُخافو به ويُستغاث ، به ويُستعان عليه،
 .6«األصل هذا حيقق كله والقرآن إليه، إال منه ملجأ وال به، إال قوة وال حول

                                                           
 .368، صاجلحيم أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط اقتضاء 6



 

 

 57 ba8.org 

 ....................................مةرجةكاني، داخوازيةكاني    َ                 فةزل ةكاني، واتاكاني،    اهللال إله إال

رِوكنيَكى بنةرِةتي وةرطرتين عيبادةتيش بريتية لة ئيخآلص، كة مةرجيَكي 
 مةرجةكةي تريش بريتية لة: بةثيَي شةرعي خوا بون.«. ال إله إال اهلل»

 وأن اهلل، إال نعبد ال أن: الدين مجاع األصالن وهذان»سالم ئةفةرمويَ: شيخ اإل
 .7«بالبدع نعبده ال شرع، مبا نعبده

 رأس هما اللتني ادتنيهَالشَّ يققِْحتَ امَهُ ناَلْصاأل انذَوهَ»هةروةها ئةفةرمويَ: 
 هلل الشهادة فإن .اهلل سولُرَ اًدمَّحَمُ نأَ ادةهَوشَ اهلل، إال إله ال أن شهادة: اإلسالم

 حبب ال غريه، القلب يتأله أن جيوز فال له، اإلهلية إخالص تتضمن هو، إال إله ال بأنه
 يكون أن بد ال بل ، رهبة وال رغبة وال إكرام، وال إجالل وال رجاء، وال خوف وال

 الشرك من ذلك يف كان :اهلل لغري وبعضه هلل، الدين بعض كان فإذا. ..هلل كله الدين
 .8«اهلل مع حيبون واملشركون هلل، حيبون فاملؤمنون.. .ذلك حبسب

 إخالص تتضمن كلها اهلل شرعها اليت والعبادات»هةروةها ئةفةرمويَ: 
 الدِّينَ َلهُ مُْخلِصِنيَ اللَّهَ لِيَْعبُدُوا إِلَّا ُأمِرُوا وَمَا]: تعاىل لقوله احتقيًق هلل، كله الدين

 وحده، هلل فالصالة ،[اْلَقيِّمَةِ دِينُ وَذَلَِك الزََّكاَة وَيُْؤتُوا الصََّلاَة وَيُقِيمُوا حُنََفاءَ
 ،وحده اهلل بيت وإىل وحده، هلل واحلج وحده، هلل والصيام وحده، هلل والصدقة

                                                           
 .372ص قتضاءإلا 7

 إبختصار.  374-373ص قتضاءإلا 8



 

 

 58 ba8.org 

 ....................................مةرجةكاني، داخوازيةكاني    َ                 فةزل ةكاني، واتاكاني،    اهللال إله إال

 كان وهلذا فيها، بعبادته اهلل أمر اليت البقاع يف وحده اهلل عبادة: احلج من فاملقصود
 فإن ،«احجاًج :أي هلل، حنفاء» :السلف من ئفةطا قال حتى احلنيفية، شعار احلج

 .9«البيت حيجون ال والنصارى اليهود

هيض ثةرسرتاويَكي هةق نية اهلل نةبيَت، « ال إله إال اهلل»كاتيَك ئةَليَيت: 
 واتة: ئيخآلص.

تةماشا بكة ضؤن هةرضي ثةرسرتاو هةية بيَ باوةرِ دةبيت ثيَي، وتةنها باوةرِ 
بريوباوةرِي ئيخآلصة، هةرضي ثةرسرتاويَك هةية، هةرضي  بة اهلل ديَنيت، ئةمة

 دةثةرسرتيَت بة باتَلي دةزانيت.

بةَليَ ئيخآلص زؤر قورسة، بةرِاستى هةركةسيَك موجاهةدةى نةفسي خؤي 
نةكات لةسةر ئيخآلص، هةوَلي خؤثاككردنةوة نةدات، هةرطيز بؤي بةدي نايةت 

 مةطةر فةزَلي خوا.

 رتين شيت دونيا ئيخالصة.قوشةيري ئةَليَت: بةنرخ

ئةَليَت: هةوَلم لةطةلَ نةفسي خؤم نةداوة  -رمحة اهلل-ئةوةتا سوفيانى سةوري 
 لةسةر شتيَك قورسرت بيَت لةسةرم بة ئةندازةى ئيخآلص.

                                                           
 .683ص قتضاءإلا 9
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ضونكة دةركردني بةشي نةفسة، نةفسيش بةشي خؤي دةويَت، تؤيش 
-تةنها بةشي خوا دةتةويَت ثاكي بكةيتةوة، لة هةموشتيَك ثاكي بكةيتةوة، 

 بهيََليتةوة. -سبحانة

دةَليَ: ئيخآلص وحةزكردن لة كورسي  -بة رِةمحةت بيَت-ئينب قةييم 
ودةسةآلت، حةزكردن لة مةدح وستايشى خةَلك، حةزي لةوة بيَت لة ثيَشةوة بيَت، 

 ئةم دوانة لة دَلي هيض كةسيَكدا كؤ نابيَتةوة.

ت، هةم حةزيشي لة مةدح ئةم دو شتة كؤ نابيَتةوة، هةم موخَليص بيَ
 .10وستايشي خةَلكيش هةبيَت، شتى وا نابيَت

                                                           
                       َ                 َ      َ     َ          َ   ئةمة جياوازة لةوةى كاري ك بكات وستايشي خي ر بكري ت وخةل ك ناوي خي ري  10

   َ        َ                                ِ َ       ِ     ِ          َ         بهي نن، بةبي  ئةوةى داواي بكات وبةدوايدا بطةر ي ت وبؤ ر يا ور وثامايي بي ت، لةبةر 
 -وسلم عليه اهلل صلى-    َّ ِالل ه   ِ َ ُ  ِل ر س ول   ِ  َق يل  َ   َق ال »                    ِ            َ  َ   فةرمودةكةى ئةبوزةر ر ةزاي خواي لي بي ت: 

ْ  َ ُي ع م ل     َّ ُ َالر ج ل   َت َ  َ َْ أ ر أ ي  ْ  َ ُ ُو ي ح م د ه   ْ  َْ  ِال خ ي ر   ِ َم ن   ْ  َ َ َال ع م ل   َ َ ت ل ك » َ   َق ال ، [ ََ ْ  ِع ل ي ه     َّ  ُالن اس   َ ُ ِ ُّ ُو ي ح ب ه ]  ََ ْ  ِع ل ي ه     َّ  ُالن اس   َ َ  ِْ  
ْ  َ ب ش ر ى  َ  ِ ُع اج ل  ْ  ِ ِال م ؤ م ن   ُ ْ  َ ب ش ر ى َ  ِ َف ه ى     َّ  ِ ِالص ال ح   ََ  ع ل ى  ُْ  ِ َأ ث ن ى   ِ َ إ ذ ا»ورواه مسلم يف باب:  .« ْ  ُ   َ َو ال   ُ
              َ  ئةوة ضؤنة كةسي ك  -وسلم عليه اهلل صلى-ة ثةيامبةري خوا   َ  َ         ئةل ي : وتيان ب«.  َ ُ ُّ ُت ض ر ه 

    َ                 َ            َ                                َ         كاري كي ضاكة دةكات، خةل ك ستايشي خي ري دةكةن ولةسةر ئةوة خؤشيان دةوي ت، ئةويش 
ياني: ئةمة نيشانةى ضاكة بؤي، ومذدةى «.              َ               ئةوة مذدةى ثي شوةخيت ئيماندارة»فةرموي: 
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، «ال إله إال اهلل»بؤية موعالةجةى نةفسي خؤتان بكةن، كاتيَك دةَليَن: 
 بةشي جطة لة خواى ليَدةربكةن.

تةوحيديش واتة: بةتةنهاكردنةوة، تاككردنةوة، خوا بة تةنها رِادةطريت لةو 
 .-حانةشتانةى تايبةتة بة خواوة سب

بةوة فةرماني ثيَكراوة لةاليةن  -عليه وآله وسلمصلى اهلل -ثةيامبةريش 
 [.الدِّينَ َلهُ مُْخلًِصا اللَّهَ َأْعبُدَ َأْن ُأمِْرتُ إِنِّي ُقْلخواوة: ]

 اللَّهَ لِيَْعبُدُوا إِلَّا ُأمِرُوا وَمَاهةر بةوةش فةرمان بة هةمو خةَلك كراوة: ]
 [.حُنََفاءَ نَالدِّي َلهُ مُْخلِصِنيَ

 ثاداشيت ضية؟

 يَْومَ بِشََفاعَتَِك النَّاسِ َأْسعَدُ مَْن اللَّهِ رَسُولَ يَا» :َقالَ َأنَّهُ هُرَْيرََة َأبِي عَْن»
 َلا َأْن هُرَْيرََة َأبَا يَا َظنَْنتُ َلَقْد» :وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولُ َقالَ «؟اْلقِيَامَةِ

                                                                                                                                                 

  َ       َ                   بةل طةى لي وةرطرتين كارةكةيةتي            َ                                 دونياية وبةل طةى موذدة ونازونيعمةتي ئاخريةتة، 
           َ            َ                   وخؤشويستني يت بؤية الي خةل ك خؤشةويسيت دةكات. 
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 َأْسعَدُ ،اْلحَدِيثِ عََلى حِْرصَِك مِْن رََأْيتُ لِمَا مِْنَك َأوَّلُ َأحٌَد اْلحَدِيثِ هَذَا عَْن ُلنِييَْسَأ
 .11«نَْفسِهِ َأْو َقْلبِهِ مِْن خَالًِصا اللَّهُ إاّل إَِلهَ َلا َقالَ مَْن :اْلقِيَامَةِ يَْومَ بِشََفاعَتِي النَّاسِ

دةفةرمويَت: ثرسياريامكرد لة  -ترِةزاى خواى ليَبيَ-ئةبو هورةيرة 
 عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى-ومت: ئةى ثةيامبةري خوا  -وَسَلَّمَ عََلْيهِ اللَّهُ صَلَّى-ثةيامبةرى خوا 

كيَ  كامةرانرتين، خؤشبةخت ترين كةسةبة بة شةفاعةتى تؤ لة رِؤذى  -وَسَلَّمَ
بةرِاسيت ئةى قيامةتدا؟ ثةيامبةرى خوايش صلى اهلل علية وسلم، فةرموى: 

، 12ئةبوهورةيرة زانيم كةس لةبارةى ئةم حةديسةوة ثرسيارم ليَ ناكات تؤ نةبيَت
 خَالًِصا اللَّهُ إاّل إَِلهَ َلا َقالَ مَْن :اْلقِيَامَةِ يَْومَ بِشََفاعَتِي النَّاسِ َأْسعَدُ»ثاشان فةرموى: 

ة شةفاعةتي من لة رِؤذي كامةرانرتين، خؤشحاَلرتين كةس ب« نَْفسِهِ َأْو َقْلبِهِ مِْن
 «.ال إله إال اهلل»قيامةتدا ئةو كةسةية، بة خالصي وثاكي لة دلَ ودةرونيةوة بَليَ: 

تةماشا بكةن.. شةفاعةت بة تةوحيد بةدي ديَت، ثيَمان دةفةرمويَ: 
 «.كامةرانرتين كةس بة شةفاعةمت ئةوةية يةكتاثةرست بيَت، موخليص بيَت»

                                                           
 «.99احلديث:»البخاري: باب احلرص على احلديث  11
                       َ                                              ئا لةم حةديسةوة ئةوة في ر دةبني كة بؤ بة فةرمايشتةكاني ثةيامبةر صلى اهلل  12

دا حةديس لة زمانى                 َ                                       َ علية وسلم دةوتري ت حةديس، لةبةر ئةم فةرمودةيةية، لة كاتي ك
             َ                                         ِ                            عةرةبيدا يةكي ك لة واتاكاني واتا: قسة، بةآلم دواجار دابر اوة بؤ قسةى ثةيامبةر صلى اهلل 

 .-حفظه اهلل-للشيخ العالمة عبدالكريم اخلضري  «احلديث الضعيف»             ِ      علية وسلم. بر وانة: 
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ؤدا، وا ئةزانن بة شريك وثارِانةوة لة قةبر نةزانةكان لة سةردةمي ئةمرِ
وشةخص بةدي ديَت، نةخري.. لة ثةيامبةري خواوة ببيسنت كة شةفاعةتي بؤ كيَ 
دةبيَت: ثيَمان ئةَليَت: هةر كةسيَك بَليَت هيض ثةرسرتاويَك بة هةق شايستةى 

 ثةرسنت نية اهلل نةبيَت.

وةكو لة -ةرمويَت دةف -صلى اهلل علية وسلم-هةروةها ثةيامبةرى خوا 
 َقالَ مَْن النَّارِ عََلى حَرَّمَ َقْد اللَّهَ َفإِنَّ»: -حةديسةكةى عيتباني كورِي ماليكدا هاتوة

 اللَّهُ حَرَّمَ إاّل بِهِ اْلقِيَامَةِ يَْومَ عَْبٌد يُوَاَفى َلا َفإِنَّهُ، اللَّهِ وَْجهَ بِذَلَِك يَْبتَغِي اللَّهُ إاّل إَِلهَ ال
 الَ»عاىل ئاطرى حةرامكردوة لةسةر كةسيَك بَليَت: ة، واتة: خواى ت13«النَّارَ عََلْيهِ

 ، مةبةسيت ثيَي وةجهي خوا بيَت.«اللَّهُ إاّل إَِلهَ

ئةى فةرمودةى تؤمارةكةتان نةبيستوة؟ ئةو هةمو تاوانانة كة ئةوةندةى ضاو 
 الَ»دَلةوةى برِ بكات تؤماري تاواني ثيشان دةدريَت؟ ضي رِزطاري كرد؟ وتين لة 

 بو، ئيخآلص بو.« اللَّهُ إاّل إَِلهَ

ةكةى وةكو ضؤن تةرازوى ئةو «اللَّهُ إاّل إَِلهَ الَ»بؤية هةر كةسيَك دةيةويَت 
ثياوةى قورس كرد، ئاوها تةرازوةكةى ئةميش قورس بكات، با ئةو ثياوة ئاسا 

 بيَليَت.
                                                           

 متفق عليه. 13
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ولةهةمان « اللَّهُ إاّل َلهَإِ الَ»رِاستطؤ نةبوة لة واقيعدا كةسيَك ئةطةر بَليَيت: 
 كاتدا هاوار بكاتة جطة لة خوا، تةواف بكات بة دةورى قةبري شيَخ وشةخصدا.

، وشتيَك كة «اللَّهُ إاّل إَِلهَ الَ»رِاستطؤ نةبوة لة واقيعدا كةسيَك بَليَت: 
تايبةتة بة خواوة، بيدات بة جطة لة خوا، وةكو هاوارثيَكردن، هانا بؤبردن، ترسان، 

 ميَد بون، وهتد...ئو

خةَلكانيَك هةية ئةوةندة ئوميَديان بة جطة لة خوا هةية ئةوةندة ئوميَديان 
بة خوا نية، يان هةر ئةوةندة ئوميَديان بة خوا هةية، لة كاتيَدا هةر خوا دةرطاى 

 هيوا وئوميَدة.

 إِالَّ  إله الَ عَْبٌد َقالَ مَا»ثةيامبةرى خوا صلى اهلل علية وسلم دةفةرمويَت: 
 اْجتَنَبَ مَا اْلعَْرشِ إَِلى تُْفضِيَ حَتَّى السَّمَاءِ َأْبوَابُ َلهُ ُفتِحَْت إِالَّ مُْخلِصًا َقطُّ اهلل

،  بة موخَليصي «اهلل إِالَّ  إله الَ»، واتة: هةرطيز هيض بةندةيةك ناَليَت: 14«اْلَكبَائِر
ةطاتة هةتاوةكو دةطاتة لة دَليةوة، ئيلال دةرطاكانى ئامساني بؤ دةكريَتةوة هةتا د

 «.الي عةرش، ئةطةر خؤي لة تاوانة طةورةكان ثاراستبيَت

                                                           
 ه العالمة األلباني.حسن، والوجه هذا من غريب حسن حديث هذارواه الرتمذي، وقال:  14
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ـةكةت دةرطاكانى ئامساني بؤ بكريَتةوة، «اهلل إِالَّ  إله الَ»ئةطةر دةتةويَت 
بطاتة الى عةرشى رب العاملني، بة ئيخآلصةوة بيَليَ وخؤت لة تاوانة طةورةكان 

 بثاريَزة.

كة دذي »، «ال إلة إال اهلل»ؤشةويستين ، خاحملبةثيَنجةم: مةرجي 
 «رِقليَبونة

مةرجي خؤشةويستى واتة: خؤش ويستنى ئةم رِستةية، وئةوةى لةم رِستةية 
 دةفامريَ لة واتاكاني ولة داخوازيةكاني.

ئةم مةرجةش هةر بةدةم نابيَت، ضونكة خؤشةويسيت كاري دَلة، بة دلَ ئةجنام 
ؤشةويستيةية كة لة دَلداية، نةك خودي دةدريَت، زمان تةنها دةربرِي ئةو خ

 خؤشةويسيت.

خؤش بويَت، كة شايةتى دةدةيت  -سبحانة وتعاىل-مان «اهلل»ئةبيَت بة دلَ 
 هةر ئةو خواى هةقة.

خؤشبويَت،  -صلى اهلل علية وآلة وسلم-ئةبيَت بة دلَ ئةو موحةممةدةمان 
 ى لةاليةن خواوة بؤ هيَناوين.«ال إله إال اهلل»كة  
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دروشم « ال إله إال اهلل»ت بة دلَ ئةو ئيسالمةمان خؤشبويَت، كة ئةبيَ
 وناونيشانةكةيةتي.

ية وشايةمتان ديَنيَنت «ال إله إال اهلل»ئةبيَت بة دلَ هةر كةسيَك ئةهلى 
 خؤمشان بويَت.

ئةبيَت بة دلَ ثياوضاكامنان خؤشبويَت، كة بةثيَي توانا هةستاون بة 
 «.ال إله إال اهلل»جيَبةجيَكردني 

 ية.«ال إله إال اهلل»ئةمانة هةموى لة واتا وداخوازي وثيَويستيةكاني 

هةمو ئةمانةمشان لةبةر خوا خؤشدةويَت، ضونكة هيض كةس وشتيَك نية لة »
دونيا لةبةر خودى خؤي خؤمشان بويَت تةنها اهلل نةبيَت، هةرضيشمان خؤشبويَت 

ئةو خؤمشان دةويَت.  تةبةعة بؤ خؤشةويستى رب العاملني ولةبةر خؤشويستنى
، هةر خؤي -جل جاللة-ية، خوايةتي خواية «اهلل»ئةمةش ماناى ثةرسرتاويَيت 

شايستةى ئةوةية خؤمشان بويَت لةبةر خودي خؤي، كة ئيسالممان خؤش دةويَت 
مان خؤشدةويَت لةبةر ئةوةي كليلي «ال إله إال اهلل»لةبةر ئةوةى دينى اهلل ية، 
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م ثةيامبةراني ترمان خؤشدةويَت لةبةر ئةوةي ئيسالمة، ثةيامبةر وسةرجة
 .15«نيَردراوى خوان

                                                           
, لِلَّهِ حُبِّهِ تَمَامِ مِْن هَذَا َفَكانَ, آخَرَ لِغَرٍَض َلا لِلَّهِ اْلمَْخُلوقَ وََأحَبَّ»..قال شيخ اإلسالم:  15
 اللَّهِ لِيَاءَوََأْو اللَّهِ َأْنبِيَاءَ َأحَبَّ َفإِذَا ،اْلمَْحبُوبِ مَحَبَّةِ تَمَامِ مِْن اْلمَْحبُوبِ مَْحبُوبِ مَحَبََّة َفإِنَّ

: تَعَاَلى َقالَ وََقْد. لِغَْيرِهِ َلا لِلَّهِ َأحَبَّهُْم َفَقْد, آخَرَ لِشَْيٍء َلا اْلحَقِّ بِمَْحبُوبَاتِ قِيَامِهِْم لَِأْجلِ
 وَلِهَذَا. [اْلَكافِرِينَ عََلى َأعِزًَّة اْلمُْؤمِنِنيَ عََلى َأذِلًَّة وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُْم بَِقْوٍم اللَّهُ يَْأتِي َفسَْوفَ]

 يُحِبُّ بِمَا يَْأمُرُ الرَّسُولَ َفإِنَّ [اللَّهُ يُْحبِْبُكْم َفاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ ُكْنتُْم إْن ُقْل]: تَعَاَلى َقالَ
 َفمَْن ،بِهِ التَّْصدِيقَ اللَّهُ يُحِبُّ بِمَا وَيُْخبِرُ اللَّهُ يُحِبُّهُ مَا وَيَْفعَلُ ،اللَّهُ يُْبغِضُهُ عَمَّا وَيَْنهَى ،اللَّهُ
 فِيمَا بِهِ وَيَتََأسَّى َأمَرَ فِيمَا وَيُطِيعُهُ َأْخبَرَ فِيمَا َفيُصَدُِّقهُ الرَّسُولَ يَْتبَعَ َأْن َلزِمَ لِلَّهِ مُحِبًّا َكانَ
: عََلامَتَْينِ مَحَبَّتِهِ لَِأْهلِ اللَّهُ َفجَعَلَ ،للَّهُا َفيُحِبُّهُ ،اللَّهُ يُحِبُّهُ مَا َفعَلَ َفَقْد هَذَا َفعَلَ وَمَْن، َفعَلَ

 لذاته املوجودات من شىء حيب أن جيوز ال بل»وقال: «. سَبِيلِهِ فِي وَاْلجِهَادَ ،الرَّسُولِ اتِّبَاعَ
 تعاىل والرب ،لذاته ال لغريه حيب أن جيوز إمنا العامل فى حمبوب فكل وحبمده سبحانه هو إال
 ،لفسدتا اهلل إال آهلة فيهما كان ولو ،هليتهإ معانى من وهذا لنفسه حيب أن بجي الذى هو
 يستحق فال إهليته خصائص من ذلك فإن ،اهلل إال لذاته حيب فال شرك لذاته الشىء حمبة فإن
 واهلل، فاسدة فمحبته ألجله حيب ملا أو ألجله حيب مل إن سواه حمبوب وكل ،وحده اهلل إال ذلك

 وبقاء األبدان حفظ فى ذلك فى ملا النساء وحب الغذاء حب النفوس فى خلق تعاىل
 تزوجوا ملا النساء حب ولوال أبدانهم ففسدت الناس أكل ملا الغذاء حب لوال فإنه اإلنسان
 احملبوب هو ويكون وحده اهلل ليعبدوا منهم كل بقاء ذلك بوجود واملقصود النسل فإنقطع
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وهةرطيز ئيماندار نابيَت خؤشةويسيت بؤ جطة لة خوا زياتر بيَت يان وةكو 
خؤشويستين بيَت بؤ خوا، ئيرت ئةو خؤشويسرتاوة فريشتةيةكي نزيكي خوا بيَت يان 

ئةو خؤشويسرتاوة دونيا ثةيامبةريَكي نيَرداروي خوا بيَت، هةر شريكة، ئةى ض جاي 
بيَت، يا ئافرةت، يان سامان وبازرطاني، يا مالَ وخانو وكؤشك وتةالر، يا ذن 
وخانةوادة ومندالَ بيَت، ئةمةش لةبةر ئةو فةرمايشتةى ثةروةردطار كة ئةفةرمويَ: 

 َأشَدُّ آمَنُوا وَالَّذِينَ للَّهِا َكحُبِّ يُحِبُّونَهُْم َأْندَاًدا اللَّهِ دُونِ مِْن يَتَّخِذُ مَْن النَّاسِ وَمِنَ]
[. واتة: خةَلكانيَك هةية هاوشيَوة بؤ خؤيان دادةنيَن، وئةو هاوشيَوانةيان لِلَّهِ حُبًّا

خؤشدةويَت وةكو ضؤن خوايان خؤشدةويَت، بةآلم ئةوانةى ئيماندارن زياتر لة 
 دةويَت.خؤشةويسيت ئةوان بؤ هاوشيَوةكانيان، زياتر لةوةي ئةوانيش خوايان خؤش

 ة، واتة: هاوشيَوة، هاوتا، هاوشان.«نّد»كؤي « أنداد»

ئا ليَرةش سةرنج بدةن، ئةوة نية خوايان خؤش نةويَت وتةنها ئةم 
[ ضؤن اللَّهِ َكحُبِّ يُحِبُّونَهُْمهاوشيَوانةيان خؤشبويَت، بةَلكو ئايةتةكة ئةفةرمويَ: ]
 خوايان خؤش دةويَت، ئةم ثةرسرتاوانةشيان خؤشدةويَت.

 واتة: خؤشةويستيان هةية بؤ خوا، خؤشةويستيشيان هةية بؤ هاوشيَوةكان.
                                                                                                                                                 

 من فإن حملبته تبعا والصاحلون األنبياء حتب وإمنا ،ريهغ ذلك يستحق ال الذى لذاته املعبود
 «.فحبها الصاحلة األعمال وحيب والصاحلني األنبياء حيب وهو حيبه ما حب حبه متام
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جا وا نةزاني سةرزةنشتةكة ليَرة لةبةر ئةوةية ئةوةية هاوشيَوةكانيان 
خؤشدةويَت وخوايان خؤشناويَت، بةَلكو لةبةر ئةوةية غةيرة خوايان وةك خوا 

 خؤشدةويَت، جا ئاطاداربة.

بؤية موشريكن خوايان « املشركون»اكةرةكان كةواتة: وا نةزاني هاوبةشثةيد
خؤشناويَت، بةَلكو لةبةر ئةوةية خؤشةويستيان بؤ خوا خالص نية وهاوبةشي 

 تيَداية، جا ليَي تيَبطة ئةمة زؤر بةسودة خوا سود بة هةمو اليةكمان بطةيةنيَت.

بؤ زياتر رِاظةكردنيشي: ثاك وبيَطةردى وبيَخةوش بوني خؤشةويسيت دَلة 
بؤ خوا، كة خؤشةويستى غةيرة خواى تياضو، ئةوسا بة طويَرةى زيادو تةنها 

كةميةكةى خؤشةويستيةكةى بؤ خوا دةطؤرِيَت، ضونكة خوا دو دَلي لة هةناوي 
هيض كةسيَكدا دانةناوة، كة خؤشةويستى دوذمنةكانى خواي تيا بضيَت، دوذمنانى 

ا بضيَت وهتد.. ئةوسا ى تي«اهلل»ثةيامبةري خواي تيا بضيَت، دوذمنانى دؤستانى 
 رِيَكى نايةت لةطةلَ خؤشويستين خوادا.

 َكحُبِّ يُحِبُّونَهُْم َأْندَاًدا اللَّهِ دُونِ مِْن يَتَّخِذُ مَْن النَّاسِ وَمِنَبؤية ئةفةرمويَت: ]
 [ ئةمةش حالَ درؤزن وموشريكةكان.. زانيمان.اللَّهِ

 ئةى رِاستطؤكان، ئيمانداران؟
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بؤ رِوندكاتةوة كة خؤشةويسيت ئةوان ضؤنة بؤ خوا  خواي طةورة ئةويشمان
[ خواي طةورة ئةفةرمويَت: بةآلم ئةوانةى لِلَّهِ حُبًّا َأشَدُّ آمَنُوا وَالَّذِينَوئةفةرمويَت: ]

ئيماندارن خؤشةويستيان زؤر زياترة بؤ اهلل وةك لة خؤشويستين ئةو موشريكانة بؤ 
 ن داوة.كة برِياريا -جل جاللة-هاوشيَوةكاني خوا 

جا ئةمة سيفةتى ئيماندارة، ئةبيَت ثةروةردطاري ئاوها خؤش، زياتر لةوةى 
 موشريكان بؤ ثةرسرتاوةكاني خؤيان.

ئةوسا دةبيَت بة  -ثةنا بةخوا-هةربؤية كة موشريكان دةرِؤنة دؤزةخةوة 
 دةمة قاَليان، وئةَليَن: سويَند بةخوا ئيَمة لة طومرِاييةكي رِوندا بوين كة ئيَوةمان

 دةبردة ئاسيت رب العاملينةوة لة خؤشوينت وترسدا.

 يَْختَصِمُونَ فِيهَا وَهُْم َقاُلواتةماشاي قورئان بكة وباسي ئةوةمان بؤ دةكات: ]
 [.اْلعَاَلمِنيَ بِرَبِّ نُسَوِّيُكْم إِْذ * مُبِنٍي ضََلاٍل َلفِي ُكنَّا إِْن تَاللَّهِ *

« ال إله إال اهلل»حةزدةكةن تامى  ئةمةش نهيَين ضيَذ وةرطرتنة لة دينداري،
بضيَذن؟ تامى ئيسالمةتي بضيَذن؟ تامى ئيمان بضيَذن؟ تامى تاعةت 

 وثةرستشةكان بضيَذن؟

ديَنة مزطةوتةكان ودةرِؤنةوة وةكو خؤتانن وهةست بة هيض تام وضيَذيَكي 
شريين ناكةن! جةماعةت دةكةن ودةرِؤنةوة وةكو خؤتانن وهةست بة هيض تام 
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ي شريين ناكةن! خيَر وصةدةقة دةكةن وةكو خؤتانن وهةست بة هيض وضيَذيَك
لةززةت وتام وضيَذيَكي شريين ناكةن! هةست بةو تام وضيَذة شريينةى خوا ناسي 

 ناكةن كة خوا دايناوة بؤ خوا ناسان.

 فِيهِ ُكنَّ مَْن ثَالٌث»ئةو فةرمودة ببيسنت وجيَبةجيَي بكةن كة دةفةرمويَ: 
دةفةرمويَ: سيَ شت هةية هةر كةسيَك تيايدا بيَت « اإلميانِ الوََةحَ بِهِنَّ وَجَدَ

بةرِاسيت تام وضيَذي شرييين ئيمانى ضةشتوة، لة رِيوايةتيَكى بوخاريدا دةفةرمويَ: 
 شرييين ئيمان بةدي نايةت بةم سيَ شتة نةبيَت:

ئةفةرمويَ: ئةبيَت « اسَوَاهُمَ مِمَّا إَِلْيهِ أحَبَّ وَرَسُوُلهُ اهلُل يَُكونَ أْن»يةكةم: 
 خوا وثةيامبةرةكةى لة هةرضي شتة خؤشةويسترت بيَت لة دَليدا.

ثشكنينيَكي دَلي خؤت بكة، ضةند ئافرةت لة دَلتدا خؤشةويستة، 
خؤشويستين لة سنور دةرضو؟! ضةند بازرطانيةكةت لة دَلتدا خؤشةويستة، 

ستة؟! طةورةية؟! خؤشويستين لة سنور دةرضو؟! ضةند ثارةكةت لة دَلدا خؤشةوي
دَلي خؤت بثشكنة وبزان خوا وثةيامبةرةكةى لة هةمو شتيَك طةورةتر 

 وخؤشةويسرتة لة دَلتدا.
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هةركةسي خؤشويست »دةفةرمويَ: « هللِ إالَّ يُحِبُّهُ الَ املْرءَ يُحِّب وَأْن»دووةم: 
بزانة! رِقيشي لة هةر كةسيَك بو لةبةر خوا رِقي ليَبيَت. «. لةبةر خوا خؤشي بويَت

 لةبةر نةفست، لةبةر هةوا وئارةزوت، يا لةبةر ضي رِقت ليَيةتى؟ 

وََأْن يَْكرَهَ أْن يَعُودَ يف الُكْفرِ بَْعدَ أْن أْنَقذَهُ اهلل مِْنهُ، َكمَا يَْكرَهُ »شيَيةميشيان: 
دةفةرمويَ: حةز نةكات بطةرِيَتةوة بؤ بيَباوةرِي دواي ئةوةى « أْن يُْقذَفَ يف النَّارِ

 «.وا رِزطاري كردوة ليَي، وةكو ضؤن حةز ناكات خبريَتة نيَو ئاطرةوةخ

ئةطةر ئةمة لة دَليدا سةقامطريبو وضةسثا، ئةوسا بيَطومان تامي ئيمان 
دةضةذيَت. ضونكة خؤشةويسيت كاريَكى دَلة، ئةطةر ئةم برِوايةي هةبو لة دَلةوة 

تة نويَذى جةماعةت هةست بةرِاسيت ئةوكاتة تامى ئيمان دةضيَذيَت، ئةو كاتة ديَ
بة ئاسودةيي دةكات، كة ديَتة جومعة هةست بة ئاسودةيي دةكات، كة 
سةدةقةيةك دةكات سةكينة وئاراميةك بةسةر دَليدا ديَت، ئةَليَت: ئةطةر ئةهلى 

 بةهةشت لة نيعمةتيَكى ئاوهادابن لة نيعمةتيَكى طةورةدان.

ان ودوركةوتنمانةوةية ئةمةش كة مةحرومني ليَي بة هؤي كةمتةرخةمى خؤم
 لة شةريعةتى خواى ثةروةردطار.

 وََأْزوَاجُُكْم وَإِْخوَانُُكْم وََأْبنَاؤُُكْم آبَاؤُُكْم َكانَ إِْن ُقْلثةروةردطار ئةفةرمويَ: ]
 حَبَّأَ تَْرضَْونَهَا وَمَسَاكِنُ َكسَادَهَا تَْخشَْونَ وَتِجَارَة  اْقتَرَْفتُمُوهَا وََأْموَاٌل وَعَشِريَتُُكْم
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 َلا وَاللَّهُ بَِأْمرِهِ اللَّهُ يَْأتِيَ حَتَّى َفتَرَبَّصُوا سَبِيلِهِ فِي وَجِهَاٍد وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ إَِلْيُكْم
[ واتة: ئةطةر باوكانتان وبراكانتان ورِؤَلةكانتان وذنةكانتان اْلَفاسِقِنيَ اْلَقْومَ يَْهدِي

انيةكةتان وخانوةكانتان، خؤشةويسترتة لة وعةشريةتةكانتان وسامانةكانتان وبازرط
التان لة اهلل وثةيامبةرةكةى وجيهادكردن لة ثيَناويدا، ئةوا ضاوةرِوان بن تاخوا 

 «.فةرمان وسزاى خؤيتان بةسةر ديَنيَت

ئةمةش هةرِةشةية، هةر وةك رِيَسايةكة لة تةفسري [ َفتَرَبَّصُوادةفةرمويَت: ]
 قورئاندا. 

 لة هةموشتيَك خؤشةويسترت بيَت.« ال اهللال إله إ»جا ئةبيَت 

جا سةلةيف صاَلحمان ئةمانايان لة دَلدا زيندو بوة، بؤية هةنديَكيان 
دةفةرمون: واهلل حاَلةتى وام بةسةردا ديَت، ئةَليَم ئةطةر ئةهلى بةهةشت لة 
نيعمةتى وادابن ئةوة لة نيعمةتيَكي طةورةدان، ئةطةر ئةهلى بةهةشت لة حاَليَكى 

 خؤشدابن بةرِاستى نيعمةتيَكى خؤشة بةهةشت.ئاوا 

لةوة طةورةتر مرؤظ خواي خؤشبويَت، ئةوةية كة اهلل كةسيَكي خؤش بويَت، 
ضونكة هةر كةسيَك خوا خؤشي بويَت سزاى نادات، نايسوتيَنيَت. ثةروةردطار 

 يُعَذِّبُُكْم َفلِمَ ُقْل اؤُهُوََأحِبَّ اللَّهِ َأْبنَاءُ نَْحنُ وَالنَّصَارَى اْليَهُودُ وََقاَلتِئةفةرمويَ: ]
جولةكة وطاورةكان وتيان: ئيَمة كورِ »[ ئةفةرمويَ: خََلقَ مِمَّْن بَشٌَر َأْنتُْم بَْل بِذُنُوبُِكْم
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وخؤشةويسيت خواين، تؤش ثيَيان بَليَ: ئةى بؤ بة هؤي تاوانةكانتانةوة سزاتان 
لة تاوانةكانتان دةدات، خؤ ئةطةر رِاست بكةن وخؤشةويسيت خوا بن ئةوسا 

خؤشدةبيَت وسزاتان نادات لةسةري، بةَلكو ئيَوةش يةكيَكن وةكو ئةو خةَلكةي خوا 
 «. دروسيت كردوة

 هؤكارةكاني بة دةستهيَناني خؤشةويسيت خوا

 جا با هؤكارةكاني بة دةستهيَناني خؤشويستنى اهلل بطرينة بةر، لةوانةش:

كانة: وةكو ثةروةردطار لة لة طةورةترين هؤكارةكان ئةجنامدانى فةرزة -
واتة: « باحلْرب آذَْنتُهُ فقد وَلِّيًا لِي عادَى مَْن»فةرمودةيةكي قودسيدا دةفةرمويَ: 

 وما»، «هةركةس دوذمنايةتي دؤستيَكي من بكات ئةوا شةرِي لةدذ رِادةطةيةمن»
وبةندةكةم ليَم »فةرمويَ: دة «عليهِ اْفتَرَْضتُهُ مِمَّا إليَّ أحَبَّ بِشَْيٍء عَْبدِي إليَّ تقرَّبَ

نزيك نابيَتةوة بة شتيَك خؤشةويسرت بيَت لةالم بة ئةندازةى ئةوانةى لةسةريم فةرز 
كردوة، ئةطةر بةندةيةك ئةيةويَت خؤشةويستى خوا بة دةست بيَنيَت، با فةرزةكان 

كة فةرزةكانت ئةجنامدا « ئةجنام بدات، ئةوكاتة خؤشةويستى خوا بةدةست ديَنيَت
« ُأحِبَّه حَتَّى بالنَّوَافِلِ إَليَّ يَتََقرَّبُ عَْبدِي يزالُ وما»سوننةتةكان ئةجنامبدة، ثاشان 

وبةردةوام بةندةكةم بة ئةجنامداني سوننةتةكان ليَم نزيك دةبيَتةوة، »دةفةرمويَ: 
 بِهِ يُْبصِرُ ذِيالَّ وَبَصَرَهُ بِهِ يَْسمَعُ الَّذِي سَْمعَهُ ُكْنتُ أْحبَْبتُهُ فإذا»، «هةتا خؤشم دةويَت
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 اْستَعاذَنِي وإن أُلْعطِيّنهُ سَأَلنِي وإْن بِها يَْمشِي اّليت وَرْجَلهُ بِها يَْبطِشُ اّليت وَيَدَهُ
 املْوتَ يْكرَهُ اْلمُْؤمِنِ نَْفسِ َقْبضِ عْن تَرَدُّدِي فاعُِلهُ أنا شَْيٍء عْن تَرَدَّْدتُ وما أُلعِيذَّنهُ

كة خؤمشويست ئةمبة ئةو طويَيةي كة ثيَي »دةفةرمويَ:  «مَساءَتَهُ أْكرهُ وأنا
دةبيستيَت، وئةو ضاوةى ثيَي دةبينيَت، وئةو دةستةى كة دةيوةشيَنيَت، وئةو 
ثيَيةى كة ثيَي دةرِوات، ئةطةر داوام ليَبكات بة تةئكيد ثيَي دةبةخشم، وئةطةر 

 «.داواي ثةنام ليَبكات بة تةئكيد ثةناي دةدةم

وكينايةية بؤ تةوفيق ورِةزامةندى خوا لةو كةسة، كة ئةمانةش ئاماذة 
هةرضي دةكات لة رِةزامةندى خوا داية، دةست بؤ هةرضي دةبات لة رِةزامةندى 

 خوا داية.

بة كار  -صلى اهلل علية وسلم-سوربون لةسةر شويَنكةوتين ثةيامبةر  -
دةكات، جا  وكردةوة، وةطةرنا دواجار ثةروةردطاري ليَ تورِة دةبيَت وسةرزةنشيت

، خواى طةورة -جل جاللة-كاتيَك خةَلكانيَك بانطةشةى خؤشويستنى خوايانكرد 
تاقيكردنةوة وتةرازويةكي بؤ دانان، بؤ ئةوةى هةركةسيَك بانطةشةى خؤشةويسيت 

 ُكْنتُْم إِْن ُقْلخوا دةكات بةو تةرازوة بكيَشريَت، ئةويش بريتية لة تةرازوي: ]
[ واتة: ثيَيان بَليَ: ئةطةر ئيَوة بةرِاسيت خواتان اللَّهُ يُْحبِْبُكمُ بِعُونِيَفاتَّ اللَّهَ تُحِبُّونَ

 خؤشدةويَت، ئةوا شويَين من بكةون خوا خؤشي دةويَن.
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، ضونكة ئيرت بةم «تاقيكردنةوة -اإلبتالء »زانايان بةم ئايةتة ئةَليَن: ئايةتى 
[: ئةطةر ئيَوة بةرِاستى خواتان يَفاتَّبِعُونِئايةتة رِاستطؤ ودرؤزن رِون ئةبيَتةوة، ]

 [ ئةوة خوا خؤشي دةويَن.اللَّهُ يُْحبِْبُكمُخؤشدةويَت شويَنى من بكةون، ]

هةروةها لةوانة: خؤشويستين يةكتاثةرستان وموسَلمانانة، ئةمةش مايةى  -
 خؤشويستين خواية.

 آمَنُوا ينَالَّذِ َأيُّهَا يَاجا خؤشويستين ثةروةردطار ثيَويستة، وةك ئةفةرمويَ: ]
 اْلمُْؤمِننِيَ عََلى َأذِلٍَّة وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُْم بَِقْوٍم اللَّهُ يَْأتِي َفسَْوفَ دِينِهِ عَْن مِْنُكْم يَْرتَدَّ مَْن

 [.َلائٍِم َلْومََة يَخَاُفونَ وََلا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ اْلَكافِرِينَ عََلى َأعِزٍَّة

رِق ليَبونة لةم رستةية وواتاكاني وداخوازي  دذي ئةم مةرجةش:
 وثيَويستيةكاني.

 ذَلَِك * َأْعمَاَلهُْم وََأضَلَّ َلهُْم َفتَْعًسا َكَفرُوا وَالَّذِينَثةروةردطار ئةفةرمويَ: ] 
[. بة هؤي رِق ليَبونيان لةوةى خوا َأْعمَاَلهُْم َفَأْحبََط اللَّهُ َأْنزَلَ مَا َكرِهُوا بَِأنَّهُْم

 يبةزاندوة كردةوةكانيان ثوضةلَ دةكاتةوة.دا

جا هةر كةس رِقي لة خوا بيَت يان ثةيامبةر يان جويَن بة خوا 
 وثةيامبةرةكةى بدات، ئةوة ئةم مةرجةى هةَلوةشاوةتةوة.
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 وتةى زانايان

 اإلميان واجبات أعظم من ورسوله اهلل حمبة بل»شيخ اإلسالم دةفةرمويَ: 
 وكما ،والدين اإلميان أعمال من عمل كل أصل هى لب ،قواعده وأجل أصوله وأكرب

 امنا الوجود فى حركة كل فان ،والدين اإلميان أقوال من قول كل أصل به التصديق أن
 «.مذمومة حمبة عن أو حممودة حمبة عن إما حمبة عن تصدر

ديَنم لة  -رمحة اهلل-كؤتايي ئةم مةرجة بةو وتة شريينةى ئينب قةيم 
 بطلْت فلو»بارةى طرنطي ثلةى خؤشةويستيةوة ئةفةرمويَ:  دا كة لة«املدارج»

 إىل السريِ منازلُ ولتَعطَّلْت واإلحسانِ، اإلميانِ مقاماتِ مجيعُ لبطلْت احملبةِ مسألَة
 فيه، روحَ ال ميٌِّت فهو منها خال فإذا وعمٍل، ومنزلٍة مقاٍم كّل روحُ فإِنها اهللِ،

 هيَ بْل اإلخالصِ، حقيقُة هي بل إليها، صِاإلخال كنسبةِ األعمالِ إىل ونسبتهَا
 له إْسالمَ ال لهُ حمبَة ال فمَْن هلل، والطاعةِ واحلبِّ بالذُّلِّ االستسالمُ فإنَّه اإلسالم، نْفسُ

 حًبا العباد يأله الذي هو اإلله فإن اهلل، إال إله ال أن شهادة حقيقُة هيَ بْل البَتََّة،
 أي: القلوب، تأهله الذي وهو مألوه، مبعنى له، طاعًةو وتعظيًما ورًجاء وخوًفا وذاًل
 احلب عبده يقال: احلب، مراتب آخر التعبد، والتعبد: التأله: وأصل له، وتذل حتبه

 احملبة بدون اإلنابة متكن وهل العبودية، حقيقة حملبوبه. فاحملبة وذَلله ملكه إذا وتيمه
 احملبني؟ صرب إال احلقيقة يف الصرب وهل والرجاء؟! واخلوف والشكر واحلمد والرضى

 هو احلقيقة يف الزهد ومراضيه، وكذلك حمابه حصول يف احملبوب على يتوكل إمنا فإنه
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 احلقيقة يف احلياء حملبته، وكذلك حمبوبهم سوى ما حمبة يف يزهدون فإنهم احملبني، زهد
 حمبة عن نيكو ماال وأما والتعظيم، احلب بني من يتولد فإنه احملبني، حياء هو إمنا

 وهو حمبوبها، إىل األرواح فقر احلقيقة يف فإنه الفقر، مقام وكذلك حمض، خوف فذلك
 يف وحده إذا سيما وال حيبه من إىل القلب فقر من أمت فقر ال فإنه الفقر أنواع أعلى
 هو الغنى العارفني، وكذلك عند الفقر حقيقة هذا سواه، عوضا منه جيد ومل احلب
 احملبة لب فإنه ولقائه تعاىل اهلل إىل الشوق وكذلك بوبه،حم حبصول القلب غنى

 «.وسرها

كة دذي »، «ال إله إال اهلل»، قةبوَلكردني الَقبُولشةشةم: مةرجي 
 «رِةدكردنةوةية

بريتية لة: قةبوَلكردنى هةرضي ئةو رِستةية لة  مةرجانة لةو مةرجيَكى تر
ي «ال إله إال اهلل»ظ كة خؤي طرتوة لة واتا وداخوازي وثيَويسيت، ضونكة مرؤ

رِةدكردةوة وقةبوَلي نةبو ئةوسا ثيَي لة دين ئةرِواتة دةرةوة، ئةمة ئةطةر موسَلمان 
بيَت ورِةدى بكاتةوة، خؤ ئةطةر هةر لةسةرةتاوة قبوَلى نةكات ئةوة نايةتة نيَو 

 ئيسالمةوة.

هةمو ئةبيَت هةمو ئةوانةى ثيَ قةبولَ بيَت كة ئةم رِستةية هيَناويةتي، بة 
 دَليةوة، بةوثةرِي رِةزامةنديةوة، بة دلَ ئاسودةييةوة.
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 ُكلٌّ وَاْلمُْؤمِنُونَ رَبِّهِ مِْن إَِلْيهِ ُأْنزِلَ بِمَا الرَّسُولُ آمَنَخواي طةورة دةفةرمويَت: ]
 وََأَطْعنَا سَمِْعنَا َقاُلواوَ رُسُلِهِ مِْن َأحٍَد بَْينَ نَُفرِّقُ الَ وَرُسُلِهِ وَُكتُبِهِ وَمََلائَِكتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ

[. ثةيامبةر برِواي هيَناوة بةوةى بؤي دابةزيوة لة اْلمَصِريُ وَإَِلْيَك رَبَّنَا ُغْفرَانََك
ثةروةردطاريةوة، ئيماندارانيش هةروةها، هةمويان برِوايان بة خوا وفريشتةكاني 

نيَوان ثةيامبةراندا، وكتيَبةكاني ونيَردراوةكاني هةية، ئةَليَن: جياوازي ناكةين لة 
ووتيان: طويَمان ليَبو وطويَرِايةلَ بوين، ليَمان خؤشبة ثةروةردطارا وطةرِانةوةمان هةر 

 بؤالي تؤية.

 -رِةزاي خوايان ليَبيَت-عومساني كورِي عةففان لة ئةبوبةكري صديقةوة 
, األْمرِ هَذَا نَجَاةِ عَْن -وسَلَّم عََليه اهلل صَلَّى- اهلل رَسُولَ سََأْلتُ»دةطيَرِيَتةوة، ئةَليَ: 

 .16«اةنَجَ َلهُ َفهِيَ عََليَّ، َفرَدَّهَا عَمِّي عََلى عَرَْضتُهَا الَّتِي اْلَكلِمََة َقبِلَ مَْن: َفَقالَ

 إَِلى دُعُوا إِذَا اْلمُْؤمِنِنيَ َقْولَ َكانَ إِنَّمَاثةروةردطار جل جاللة، دةفةرمويَت: ]
[ اْلمُْفلِحُونَ هُمُ وَُأوَلئَِك وََأَطْعنَا سَمِْعنَا يَُقوُلوا َأْن بَْينَهُْم مَلِيَْحُك وَرَسُولِهِ اللَّهِ

دةفةرمويَ: بةرِاسيت ئيمانداران كاتيَك كة طويَيان لة فةرمايشيت ثةروةردطار 
                                                           

رواه أمحد عن طريقني وأبو يعلى وحسن حمققه إسناده، والبيهقي وصححه، وابن أبي  16
وقال  .صَحِيٌح إِْسنَادُهُ الصِّدِّيقِ بَْكٍر َأبِي عَْن انَ،عَفَّ ْبنِ عُْثمَانَ وَحَدِيثُشيبة، وقال البوصريي: 

 الرجل غري الشيخني رجال ثقات رجاله بشواهده صحيح منه املرفوع»الشيخ األرناؤوط: 
 وقال يف موضع آخر: إسناده قوي.« الزهري عنه روى الذي
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وثةيامبةرةكةى دةبيَت وفةرمانيَكيان ثيَدةكات،  رِاستةوخؤ طويَرِايةَلى دةبن 
ي دادةنيَن، كة بانط بكريَن بؤالي خوا وثةيامبةرةكةى وقبوَلى دةكةن ولةسةر سةر

تا قةزاوةتيان لة نيَوان بكا وبرِياري خوا وثةيامبةريان بؤ خبويَنريَتةوة، دةبيين 
ئةَليَن: طويَمان ليَبو طويَرِايةَلني. ئةمةش ئيش وكاري موسَلمانة، ئيشي قبوَلكردنى 

 شةرعة، وشةرع رِةد ناكاتةوة.

 َكانُوا إِنَّهُْم، كاتيَكيش باسي بيَباوةرِان دةكات ئةفةرمويَ: ]ئةمانة ئيمانداران
 لِشَاعٍِر آلِهَتِنَا َلتَارُِكو َأئِنَّا وَيَُقوُلونَ * يَْستَْكبِرُونَ اللَّهُ إِلَّا إَِلهَ َلا َلهُْم قِيلَ إِذَا

، نكوَليان دةكرد «اللَّهُ إِالَّ إَِلهَ الَ»[. واتة: ئةطةر ثيَيان بطوتراية بَليَن: مَْجنُوٍن
ولوتبةرزى دةيطرتن، ئةيانوت: ئيَمة واز لة خواكانى خؤمان بهيَنني بؤ شاعرييَكي 

 شيَت، ئةم ئيسالمة قبولَ بكةين؟ 

 إِالَّ إَِلهَ الَ»ودذي قةبوَلكردن: رِةدكردنةوةية، هةية برِواي بة واتا ومةدلوالتي 
دةكاتةوة. وةكو زاناياني  هةية، بةآلم بةهؤي لوتبةرزي وحةسوديةوة رِةدى« اهلل

 اْلكِتَابَ آتَْينَاهُمُ الَّذِينَجولةكة وطاور وةكو ثةروةردطار لة بارةيانةوة دةفةرمويَ: ]
[. يَْعَلمُونَ وَهُْم اْلحَقَّ َليَْكتُمُونَ مِْنهُْم َفرِيًقا وَإِنَّ َأْبنَاءَهُْم يَْعرُِفونَ َكمَا يَْعرُِفونَهُ

موحةممةدي ثةيامبةرمان دةناسنةوة وةكو ضؤن ئةوانةى ثةرتوكمان ثيَداون 
 مِْن َأْنُفسِهِْم عِْندِ مِْن حَسًَدامنداَلةكاني خؤيان دةناسنةوة. هةروةها دةفةرمويَ: ]..

 [.اْلحَقُّ َلهُمُ تَبَيَّنَ مَا بَْعدِ
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بةهةمان شيَوة فريعةون لةطةلَ موسادا دةيزاني هةقة  بةآلم قةبوَلي نةكرد بة 
 زمان وكردار.

هةر لةذيَر ئةم بةشةدا ئةوةش جيَي دةبيَتةوة، كة كةسيَك ئيعرتاز بكاتة و
سةر هةنديَك ئةحكامي شةرعي، يان سنوريَك لة سنورةكاني خوا، وةكو ئةوانةى 
سنوري دةست برِيين دزيان ثيَ قةبولَ نية، يان بةرد بارانكردني داويَن ثيسي 

يان ثيَ قةبولَ نية وبة زوَلم وستةمي خيَزانداريان ثيَ رِةفزة، يان فرة ذني يان مريات
دةزانن لة ئافرةتان، ئةمانة وهاوشيَوةكاني هةموي ئةرِواتة ذيَر رِةدكردنةوة وقةبولَ 

 نةبون.

هةروةها ئةوةش هةر رِةدكردنةوةية: كةسيَك ناو وسيفةتةكاني خوا ثةك 
 خبات، يان بيشوبهيَينَ بة دروستكراوةكاني.

بريتية لة قةبوَلكردنى « اهلل إِالَّ إَِلهَ الَ»انى بؤية يةكيَك لة مةرجة طرنطةك
ديين ئيسالم بة دلَ وزمان، خؤ ئةطةر طةيشتة الشة ئةوة مةرجى حةوتةمة كة: 

 ئينقيادة.
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 كة دذي» ، ملكةضبون،اإلنقيادحةوتةم: مةرجي 

 «ملنةدان و واز ليَهيَنانة

بولَ بوني دلَ لةوة دةضيَت جياوازي القبول واإلنقياد ئةوة بيَت: القبول قة
 وزمانة، بةآلم اإلنقياد هي الشةشة.

ئةويش ئةوةيةكة تةسليم وملكةضي هةمو ئةو شتانة بيَت كة ئةو رِستةية لة 
 خؤي دةطريَت.

واتة: تةسليم بون، ملكةض بون، طةردن كةض بون، اجلوهري ئةَليَ:  اإلنقياد 
 اخلضوع. اإلنقياد واتة: 

[. واتة: بطةرِيَنةوة بؤ َلهُ وََأْسلِمُوا رَبُِّكْم إَِلى اوََأنِيبُوثةروةردطار دةفةرمويَ: ]
 الي ثةروةردطارةكةتان وتةسليم وملكةضي ئةو بن.

 اْستَْمسََك َفَقدِ مُْحسٌِن وَهُوَ اللَّهِ إَِلى وَْجهَهُ يُْسلِْم وَمَْنهةروةها ئةفةرمويَ: ]
 دِيًنا َأْحسَنُ مَْن[. هةروةها ئةفةرمويَ: ]ورِاْلُأمُ عَاقِبَُة اللَّهِ وَإَِلى اْلوُْثَقى بِاْلعُْروَةِ

 إِْبرَاهِيمَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ حَنِيًفا إِْبرَاهِيمَ مِلََّة وَاتَّبَعَ مُْحسٌِن وَهُوَ لِلَّهِ وَْجهَهُ َأْسَلمَ مِمَّْن
 [.خَلِيًلا
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 بَْينَهُْم شَجَرَ مَافِي يُحَكِّمُوَك حَتَّى يُْؤمِنُونَ َلا وَرَبَِّك َفَلاهةروةها دةفةرمويَ: ]
 [.تَْسلِيًما وَيُسَلِّمُوا َقضَْيتَ مِمَّا حَرًَجا َأْنُفسِهِْم فِي يَجِدُوا َلا ثُمَّ

ئا ليَرةشةوة ئةوة دوبارة دةكةينةوة كة عيبادةت بريتية لة دو شت: تةواوي 
 خؤشويسنت لةطةلَ تةواوى زةليلي وملكةضبون بؤ خوا.

 وَسَلَّمَ عََلْيهِ اهلل صَلَّىيامبةري خوا ئةبو موساي ئةشعةري ئةَليَ: ثة
 َأصَابَ اْلَكثِريِ اْلغَْيثِ َكمَثَلِ وَاْلعِْلمِ اْلهُدَى مِْن بِهِ اللَّهُ بَعَثَنِي مَا مَثَلُ»فةرمويةتي: 

 مِْنهَا نَْتوََكا اْلَكثِريَ وَاْلعُْشبَ اْلَكَلَأ َفَأْنبَتَْت اْلمَاءَ َقبَِلْت نَقِيَّة  مِْنهَا َفَكانَ َأْرًضا
 مِْنهَا وََأصَابَْت وَزَرَعُوا وَسََقْوا َفشَرِبُوا النَّاسَ بِهَا اللَّهُ َفنََفعَ اْلمَاءَ َأْمسََكْت َأجَادِبُ
 فِي َفُقهَ مَْن مَثَلُ َفذَلَِك َكَلًأ تُْنبِتُ وََلا مَاًء تُْمسُِك َلا قِيعَاٌن هِيَ إِنَّمَا ُأْخرَى َطائَِفًة

 يَْقبَْل وََلْم رَْأًسا بِذَلَِك يَْرَفْع َلْم مَْن وَمَثَلُ وَعَلَّمَ َفعَلِمَ بِهِ اللَّهُ بَعَثَنِي مَا نََفعَهُوَ اللَّهِ دِينِ
منونةى ئةو هيدايةتة وئةو زانستةى كة خوا مين واتة: «. بِهِ ُأْرسِْلتُ الَّذِي اللَّهِ هُدَى

ك، بةشيَكي ثاك وبةثيت بيَت ثيَ ناردوة، وةكو بارانيَك واية بباريَتة سةر خاكيَ
وئاوةكة وةربطريَت وهةَلي مبذيَت وطذوطياي سةوزي زؤري ليَربِويَت، وبةشيَكي تري 
وشك بيَت، ئاوةكة بطريَتة خؤي، وهةَلي نةمذيَت وطيا سةوز نةكات، بةهؤيةوة  
خوا سودي بة خةَلكانيَك طةياند: ليَيان خواردةوة وئاوى زةرعات وكشتوكاَليان 

وبةشيَكيشي زةويةكي رِيَك وساف ولوس بيَت  نة ئاوةكة طل دةداتةوة ونة ثيَدا، 
طذوطيا سةوز دةكات، جا يةكةميان منونةي ئةوةية كة لة ديين خوا تيَبطات 
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وئةوةى مين ثيَ نيَردراوة سودي ثيَطةياندبيَت، جا فيَر بوبيَت وفيَري خةَلكي 
ئاست ئةو ثةيامةى من بةرز كردبيَت، وسيَيةميشيان منونةى ئةوةية كة سةري لة 

 «.نةكردبيَتةوة، وئةو هيدايةتة قةبولَ نةكات كة ثيَي نيَرداوم

كةواتة موسَلمان كاتيَك ئيسالمي قةبوَلكرد، بة سود دةبيَت بؤ خةَلك، 
ئةبيَتة طولَ وسةوزي نةك درِك، ئةبيَتة رِةمحةت نةك نيقمةت، خةَلك دةذيَينَ وزيندو 

يان تةقيَنيَتةوة. ئةمة ئيمانة ئةبيَتة طياي سةوز بؤ دةكاتةوة نةك بيانكوذيَ وب
خةَلك، ئةوةشي باوةرِ نةهيَنيَت، ئةبيَتة زةردى ووشكى ورِةق وتةقي بؤ خةَلك، جا 
بزانن ئيسالم نةرمية، سةوزيية، خؤشية، شادية، بةهارة بؤ خةَلك، دةى ئةم 

ةت بن، ئةوةتا بةهارى ئيمانة بةدةست بهيَنن وليَي مةحروم مةبن وثابةندى سونن
دةفةرمويَت: وةكو لة صةحيحي بوخاريدا  -صلى اهلل علية وسلم-ثةيامبةرى خوا 

هةمو ئوممةمت »، « اجَلنََّة يَْدخُُلونَ ُأمَّتِي ُكلُّ»هاتوة لة حةديسةكةى ئةبو هورةيرة: 
، اهلل أكرب، هةمو ئوممةتى موحةممةد ئةرِواتة بةهةشتةوة، «دةرِؤنة بةهةشتةوة

قِيِلَ ومَْن يْأبَى يَا « »مةطةر كةسيَك خؤي نةيةويَت!« »َأبَى مَْن الإِ»فةرموي: 
 َأَطاعَنِي مَْن َقالَ:»وتيان: ئةى كيَ نايةويَت ئةى ثةيامبةري خوا؟!  «رَسُول اهلل؟

هةركةس طويَرِايةَلم بيَت، ئنقيادي »فةرموى: « َأبَى َفَقْد عَصَانِي وَمَْن اجَلنََّة دَخَلَ
بيَت، دةرِوات بةهةشتةوة، وهةر كةسيش سةرثيَضى بكات، ئةوة  هةبيَت، تةسليم

 «.نةيويستوة، تةسليم وزةليل نةبوة
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هيض »بؤ شايةمتاني: « ال إله إال اهلل»بؤية ئةبيَت طويَرِايةلَ وملكةض بني بؤ 
، هةر جؤرة ثةرستنيَك بؤ جطة لة خوا رِةد «ثةرسرتاويَك نية بةهةق اهلل نةبيَت

 كارةكانى دَلةوة هةتا باقي كردارةكانى تري الشة.دةكةينةوة هةر لة 

نية، بةَلكو ئةصَلي هةمو « ال إله إال اهلل»بشزانن تةنها ئةم حةوتة مةرجى 
ية «ال إله إال اهلل»كارةكاني دَليش دةطريَتةوة، هةرضي كاري دَلة هةموى مةرجى 

عةقيدة بةَلطةية لةسةر ئةوةى باسي كارةكانى دلَ باسي  -وجطة لةمةش-ئةمةش 
ن، بةَلكو كرؤكي «ال إله إال اهلل»وتةوحيدة، ضونكة هةمويان لة بنةماكاني 

حةوت « ال إله إال اهلل»، ئةوةتا «أعمال القلوب»تةوحيد بريتية لة كارةكاني دلَ 
 مةرجي هةية، هةر حةوتى كارةكاني دَلة.

َليدا بؤية هةركةسيَك دَلثاك وساغ بيَت ودَلي بؤ خوا بصوَلحيَ، الشةشي لةطة
بؤ خوا دةصوَلحيَت وةك ثةيامبةر صلى اهلل علية وسلم دةفةرمويَ، ودةبيَتة 
موسَلمانيَكى ثاك ورِيَك. هةر كةس بةالشةي بؤ خوا بصوَلحيَت، بةآلم دَلي بؤ خوا 

 نةصوَلحابيَ ئةوة مونافيقة وهيضي نةكردوة.

وكردار  داواكارم لةخوا بة فةزلَ وكةرةمي خؤي دَلمان بؤ خؤي بسوَلحيَنيَت
  اهلم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خري من زكاها، ورِةوشتيشمان ضاك بكات

====================== 
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 إن شاء اهلل: ضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن

ضراي رِوناك لة سريةى ثةيامبةري رِاستطؤي دةستثاك. تةواو بووة خواى   -1
 .«بةرط 2»ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

. من حيث اإلطالة واإلختصاراف األخيار عن كيفية صالة النبـي  إحت -2
 تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

جياوازي نيَوان موسَلمانان. هؤكار وضارةسةر.تةواو بووة خواى ميهرةبان لة  -3
 ضاثداني ئاسان بكات.

هرةبان لة ضاثداني تةواو بووة خواى مي«ناميلكة»تةبةروك كردن وجؤرةكاني.  -4
 ئاسان بكات.

ثةروةردةكردنى منداآلن و بةرثرسياريَتى دايكان و باوكان. تةواو بووة خواى  -5
 «ناميلكة»ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

جيهانى جنؤكة و شةيتانةكان. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان  -6
 بكات.

 ميهرةبان لةضاثدانى ئاسان بكات خواى. تةواو بووة كارةكانى دلَ  -7
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رِونكردنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة. تةواو بووة خواى ميهرةبان لة  -8
 ضاثداني ئاسان بكات.

تةواو بووة خواى «.ناميلكة». وةفا و ئةمةكداري ثيَغةمبةري خوا -9
 ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.

خواى ميهرةبان تةواو بووني « يلكةنام»رِؤذهةآلتناسى و رِؤذهةآلتناسان.  -10
 ئاسان بكات.

خواى ميهرةبان تةواو داويَن ثيسي هؤكارةكاني، كاريطةريةكاني، ضارةسةر.  -11
 بووني ئاسان بكات.

 .ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكات نةخؤشيةكانى دلَ  خواى -12


