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شويَنةوارى (ال إلة إالّ اهلل)

ئةم ووشةية ئةطةر بة رِاشتطؤيى و دهَصؤزىيةوة بووتريَت و ئيض بلريَت بة ناوةرِؤنء داخوازىيةكةى بة ئاشلراو بة
نًيَهى ئةوا شويَهةوارى زؤر شوثاس كراوى دةبيَت بةشةر تانء كؤمةهَةوة هة يةمووياى طرنطرت:
 -1كؤبوونةوةى ووشةو دةنط كة بة يؤيةوة ييَس وشةركةوتو بؤ موشوَماناى دةشتةبةر دةبيَت بةشةر دوذمهانيانداا،
ضونلة يةموو ياى ئةوكاتة بةيدةن ديدو ديهداارى دةكدةى و يدةن بةوبداوة ِر ثدةيرِةو دةكدةى يدةروةكو خدواى طدةورة
دةفةرموويَت:

َّللا َجمٌِعا ً َوال َت َفره قُوا] {سورة آل عنران.}301 :
[ َواعْ َتصِ مُوا ِب َحب ِْل ه ِ
واتة :ئيَوة يةمووتاى دةشت بطرى بة ئيصالمء قورئانةوة ،وة ثارضةثارضةيى و جياوازى مةكدةى ،وة خدواى طدةورة
دةفةرموويَت:

ض َجمٌِعا ً َما أَله ْف َ
وب ِه ْم لَ ْو أَ ْن َف ْق َ
ف
َّللا أَله َ
ٌِن َوأَله َ
هدَك ِب َنصْ ِر ِه َو ِب ْالم ُْؤ ِمن َ
[ ه َُو الهذِي أٌَ َ
ت َما فًِ ْاْلَرْ ِ
وب ِه ْم َولَكِنه ه َ
ت َبٌ َْن قُلُ ِ
ف َبٌ َْن قُلُ ِ
َب ٌْ َن ُه ْم إِ هن ُه َع ِز ٌ
ٌز َحكٌِ ٌم] {سورة األىفال. }21-26 :

واتة :خواى طةورة ئةو خوايةية كة ثصتيوانى تؤى كرد بةوةى كدة شدةرتى خصدت بةشدةر بدىَ باوةرِانداا هدة شدةرِى

بةدر ،وة بة يؤى باوةرِدارانةوة وة دهَى ئةوسء خةزرةجى يةن خصت بة يؤى باوةرِييَهانيانةوة كة ثيَصرت هة شةرِو
كوشتاركردنى يةكرتدا بووى ،ئةطةر تؤ يةرضدى يةيدة هةشدةر زةويداا بتيةخصديياية بدؤ ئدةوةى دهَيداى يدةن بدةيت
نةتاةتوانى دهَياى يةن بةيت ،بةآلم خواى طةورة دهَيانى يةن خصت و رِيَليانى خصت ،يةر خواى طدةورة بةرِاشدتى
بة دةشةآلتء كاربةجآية.
وة جياوازى هةبةو باوةرِدا دةبيَتة يؤى ثارضةثارضةيى و كيَصةو يةكرت كوذى وةكو خواى طةورة دةفةرموويَت:
ٌِن َفره قُوا دٌِ َن ُه ْم َو َكا ُنوا شِ ٌَعا ً لَسْ َت ِم ْن ُه ْم فًِ َشًْ ] {سورة األىعاو.}351 :
[إِنه الهذ َ
واتة :ئةو كةشانةى ديهةكةياى ثارضة ثارضة كردو بووى بة بةط بةطء تاقم تاقم ئةوا تؤ هةواى نيت هة ييض شتيَلاا
ئةواى هة رِيَيازى تؤ دةرضووى.
وة دةفةرموويَت:

ون]{سورة املؤميون.}51 :
[ َف َت َق هطعُوا أَمْ َر ُه ْم َب ٌْ َن ُه ْم ُزبُراً ُك ُّل ح ِْز ٍ
ب ِب َما لَدَ ٌ ِْه ْم َف ِرحُ َ
واتة :شويَو كةوتووانى ثيَغةميةراى (عليهه الصالة والشالو) هةطةأل ئةوةى ديهةكةياى يةن بوو ثارضة ثارضةياى كردو
بووى بةضةنا طروثء تاقميَلةوة كة جياوازو جؤراو جؤر بووى ،ثاشاى يةر حيسبء تاقميم بةوةى كة خدؤى ثيَيدةتى
هة ديو دهَخؤط و شةرشام بووى.
بؤية ييض شتيَم خةهَلى يةن ناخاتء كؤياى ناكاتةوة تةنًا بةوباوةرِى ئيماىء يةكخواثةرشدتى ندةبيَت كدة ئةمدةيض
دةالهةت هةشةر كراوى (ال إهة إالّ اهلل) ية ،وة تؤ ثةنا وةربطرة هةو حاهَةى كدة ةدةرةبى تيَداا بدوو ثديَض ئيصدالم ،وة
بسانة ثاط ئيصالم ضؤى طؤرِاىء ضيياى بةشةردا يات.
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 -2دةشتةبةر بوونى ييَمهىو ئاشايضء دهَهيايى هة كؤمةهَطاى يةكخواثةرشدتاا كدةوا ديهداارى دةكدةى بدة نداوةرِؤنء
داخدوازى (ال إهددة إالّ اهلل) ،ضدونلة يددةر يددةن هدة ئةندداامانى ئددةو كؤمةهَطايدة ئددةوةى كددة خدوا حددةآلهَى كددردووة وةرى
دةطريَتء دةيلات ،وة واز دةييَهيَت هةوةى كة خواى طةورة حةرامى كردووة هةشةرى ،وةكو كارهيَم كردنيَم هةطدة َ
بةوباوةرِةكةى كةوا ئةمدةى ثدىَ دةهَيَدت ،ئدةويض دةشدت يةهَداةطريَتء واز دةييَهيَدت هدة دةشدت در َي كردندة شدةر
خةهَلىء شتةم كردىء دوذمهايةتى ،وة ياوكارى و خؤشةويصتى و ثصتيوانىء شةرخصتهى يةكرتى بدؤ خدوا جيَطداى
ئةمانة دةطريَتةوة ،وةكو ئيض كردنيَم بة فةرمايصتى خواى طةورة:
المؤمنون إخوة] {سورة احلجرات .}30 :واتة :تةنًا باوةرِداراى براى يةكرتى.
[إنما
َ
وة ئةم شتة بة ئاشلرا دةردةكةويَت هة حاهَى ةةرةب هة ثيَض ئةوةى ديهاارى بلةى بدة (ال إهدة إالّ اهلل) وة هدة ثداط
ئةوةى كة دةشتياى كرد بة ديهاارى كردى بدة (ال إهدة إالّ اهلل) و موشدوَماى بدووى ،ثديَض موشدوَماى بوونيداى دوذمهدى
يةكرتى بووى ،وة يةكرتياى دةكوشتء شانازيياى دةكرد بة كوشنتء برِيوء تاآلنى كردنى ماهَى يةكرتى ،بةآلم كاتيَدم
موشوَماى بووى ،بووى بة براى خؤشةويصتى يةكرتى وةكو خواى طةورة دةفةرموويَت:
ٌِن َم َع ُه أَشِ هدا ُء َعلَى ْال ُك هف ِار رُ َح َما ُء َب ٌْ َن ُه ْم]{سورة الفتح.}61 :
َّللا َوالهذ َ
[ م َُح هم ٌد َرسُو ُل ه ِ
واتة :حمما( )ثيَغةميةرو نيَردراوى خواى طةورةية ،ئةو ياوةآلنةيصى كة هةطةهَيااى( )زؤر شةختء توناى هدة
طةأل كافراناا ،وة زؤر بةشؤزو بةزةيني هة ناو خؤياناا.
وة دةفةرموويَت:

[ َو ْاذ ُكرُ وا نِعْ َم َ
وب ُك ْم َفأَصْ َبحْ ُت ْم ِبنِعْ َم ِت ِه إِ ْخ َوانا] {سورة آل عنران.}301 :
َّللا َعلَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَعْ دَ ا ًء َفأَله َ
ت هِ
ف َبٌ َْن قُلُ ِ
واتة :ئةى موشوَماناى ئيَوة يادى بةخصصى خواى طةورة بلةندةوة بةشدةرتانةوة كاتيَدم كدة ئيَدوة دوذمهدى يدةكرتى

بووى وة يةكرتيتاى دةكوشت ،خواى طةورة دهَتانى يةن خصتء بةيؤى بةخصصى خواى طدةورةوة ئيَدوةى (ئدةوسء
خةزرةج) بووى بة براى يةكرتى.
 -3بةدةشت ييَهانى شةروةرى و جيَهيصيهى هةشةر رِووى زةوياا ،وة ثاكى ديوء دامةزراوى بةراميدةر شدةثؤب بدةو
بؤضوىء دةربرِاوة جياوازو جؤراوجؤرةكاى ،يةروةكو خواى طةورة دةفةرموويَت:

[ َو َعدَ ه
ٌِن مِنْ َق ْبل ِِه ْم َولَ ٌُ َم ِّك َننه لَ ُه ْم دٌِن َن ُه ُم
ٌِن آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو َع ِملُوا الصهال َِحا ِ
ف الهذ َ
ض َك َما اسْ َت ْخلَ َ
َّللاُ الهذ َ
ت لَ ٌَسْ َت ْخلِ َف هن ُه ْم فًِ ْاْلَرْ ِ
ون ِبً َشٌْئا ً] {سورة اليور.}55 :
ضى لَ ُه ْم َولَ ٌُ َب ِّدلَ هن ُه ْم مِنْ َبعْ ِد َخ ْوف ِِه ْم أَمْ نا ً ٌَعْ ُب ُدو َننًِ ال ٌُ ْش ِر ُك َ
الهذِي ارْ َت َ

واتة :خواى طةورة ثةميانى داوة بةوانةى كة باوةرِياى ييَهاوة و كردةوةى باشدياى كدردووة هدة ئيَدوة كدة بةجدةخت

هةشةركراوى هةشةر زةوياا دةيانلات بة جيَهيصنيء شةروةر يةروةن ضؤى ئةوانةى ثيَض ئيَوةى كدرد بدة جيَهصدني،
وة يةروةيا ئةو ئاييهى ئيصالمةى كة خواى طةورة رِازى بووة بؤياى هةشةر زةوياا بؤياى جيَطةو دامدةزراو دةكدات،
وة هة ثاط ترسء دهَةرِاوكآ بؤياى دةطؤرِيَت بة ييَمهىء ئارامى بة مةرجيَم كة بة تدانء تدةنًا مدو بجةرشدنت و يديض
ياوبةشيَلم بؤ دانةنيَو.
خواى طةورة بةدةشتًيَهانى ئةم داواكراوة بةرزانةى بةشتؤتةوة بة ثةرشتهى خؤى بة تانء تةنًايى بدةبآ ياوبدةط
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برِيارداى بؤى كة ئةمة بريتىية هة ماناو ناوةرِؤن و داخوازى (ال إهة إالّ اهلل) .
 -4بةدةشت ييَهانى ئارامى دةروونى و جيَطةى ميَصم بؤ يةركةشديَم كدة بوَيَدت( :ال إهدة إالّ اهلل) و ئديض بلدات بدة
داخوازىيةكانى ،ضونلة يةن خوا دةثةرشتيَتء دةزانيَت مةبةشتى خوايةكةى ضىية و بةضدى رِازى دةبيَدت ئدةميض
جآبةجآياى دةكات ،وة دةزانيَت بةضى تدوورِة دةبيَدت خدؤى بَدوور دةخاتدةوة ،بدة ثيَةدةوانةى كةشديَم كةضدةنا
خوايةكى جدؤراو جدؤر دةثةرشدتيَت يةريةكدةياى مةبةشدتيَلى يةيدة ثيَةدةوانةى مةبةشدتى ئدةو خوايدةى تدرى ،وة
يةهَصورِانيَلى يةية ثيَةةوانةى يةهَصورِانى ئةو خوايةى ترى ،يةروةكو خواى طةورة دةفةرموويَت:
ون َخٌْرٌ أَ ِم هَّللاُ ْال َوا ِح ُد ْال َقههارُ ] {سورة يوسف.}11 :
[ أَأَرْ َبابٌ ُم َت َفرِّ قُ َ
واتة :ئايا ضةنا ثةروةردطارو ضةنا خوايةكى جؤراو جؤر باشرتة ياى خواى تان و تةنًاو باالَدةس؟!.
يةروةيا دةفةرموويَت:

ب ه
َّللاُ َم َثالً َرجُ الً فٌِ ِه ُ
ان َم َثال] {سورة الزمر.}61 :
ش َر َكا ُء ُم َت َشا ِكس َ
ض َر َ
[ َ
ُون َو َرجُ الً َسلَما ً ل َِرجُ ٍل َه ْل ٌَسْ َت ِو ٌَ ِ
واتة :خواى طةورة منو ونة بؤ مرؤظى ياوبةط برِياردةر كة زياتر هدة خوايدةكى يةيدة دةييَهيَتدةوة بدة بةناةيدةن كدة

كؤمةهَيَم خاوةنى يةيةو خسمةتى يةمووياى دةكدات و مانداوو دةبيَدت ،كدة يةريةكةيصدياى جيداوازى هدةوى تريداى و
رِةوشتياى خراثة ،و كةشياى بَى رِازى نني ،وة منوونة بؤ مرؤظى يةكخواثةرشت دةييَهيَتةوة بة بةناةيدةن كدة يدةن
خاوةنى يةبيَت ئةطةر خسمةتى بلدات بَى رِازى دةبيَدت ،وة ئةطدةر خسمدةتى ندةكات بَى دةبووريَدت ،ئايدا ئدةم دوو
منوونةية وةن يةن واية؟
ثيَصةوا ابو اهقيم (رِةمحدةتى خدواى بَ بيَدت) دةفدةرموويَت (:ئةمدة منوونةيةكدة خدواى طدةورة ييَهاويدةتىيدةوة بدؤ
ياوبةط برِياردةرو يةكخواثةرشت ،ياوبةط برِياردةر وةن بةناةيةن واية كة كؤمدةهَيَم خدةهَلى جيداوازو رِق ء كيهدة
هيَم بووى رِةوشت خراث خاوةنى بو ،ياوبةط برِياردةر كة ضةنا خوايةكى جؤراوجؤر دةثةرشتيَت هيَم ضويَهراوة بة
بةناةيةن كة موهَلى كؤمةهَيَم خةهَم بيَت يةمووياى رِكابةرى بلةى هة خسمةت كردنياا ئدةويض ناتوانيَدت رِةزامةنداى
يةمووياى بةدةشت بًيَهيَت ،وة مرؤظى يةكخواثةرشت كة بةتانء تةنًا خدواى طدةورة دةثةرشدتيَت منووندةى وةكدو
بةناةيةن واية كة يةن خاوةنى يةبيَتء خؤى دابيَتة دةشتىيةوة و مةبةشدتى بسانيَدتء رِيَطداى رِةزامةنداى بسانيَدت،
ئةمة هة ثصوودانااية هةوةى كة كؤمةهَيَم شةريم هةشةرى ناكؤن بو ،بةهَلو ئةم شاغة بؤ خاوةنةكدةى بدةبىَ ئدةوةى
كيَصددةى تيَ داا بيَددت هةطددةأل نددةرمء نيددانىء شددؤزو بددةزةيى و ضدداكةى خاوةنةكددةى بددؤى ،وة بةرذةوةندداىيددةكانى
يةهَاةشورِيَهيَت ئايا ئةم دوو بةناةية يةكصانو ؟!(. )1

 -5بةرزى و ثاية بوَهاى بؤ ئةيوى (ال إهة إالّ اهلل) هة دنياو قيامةتاا يةروةكو خواى طةورة دةفةرموويَت:

ناَ َف َكأ َ هن َمننا َخننره ِمن َنن ال هسن َما ِء َف َت ْخ َطفُن ُه ه
نان
ٌِن ِبن ِه َو َمنننْ ٌُ ْشن ِنركْ ِب ه ِ
َ ََ ٌْن َنر ُم ْشن ِنرك َ
[ حُ َن َفنا َء ِ ه ِ
الطٌْنرُ أَ ْو َت ْهن ِنوي ِبن ِه الننرِّ ٌ ُح ِفننً َم َكن ٍ
ٌِق] {سورة احلج.}13 :
َسح ٍ

واتة :الدةى هة ثةرشتهى جطة هة خوا و بةتةنًا خوا بجةرشنتء ياوبةشى بؤ برِيار مةدةى ،وةيةركةشيَم ياوبةط بؤ
خواى طةورة برِيار باات وةن ئةوة واية هة ئامسانةوة بةربووبيَتة خوارةوةو باهَهاة ثارضدة ثارضدةى بلدات وبييدات،
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ياخود با فرِيَى بااتة شويَهيَلى دوورو قووهَةوة (واتة :يةر كةشيَم ياوبةط برِيار باات بؤ خواى طةورة كردةوةكدانى
بةتا َ دةبيَتةوة) ،ئدةم ئايةتدة بةهَطةيدة هةشدةر ئدةوةى كدة يةكخواثةرشدتى بدةرزى و ثايدة بوَهداىيدة ،وة ياوبدةط
برِيارداى نسمى و دابةزيوء بةربوونةوةية.
زاناى ثايةبةرز ابو اهقيم (رِةمحةتى خواى بَ بيَت) دةفةرموويَت:
( خواى طةورة باوةرِو يةكخواثةرشتى ضوواناووة بةئامساى هة بةرزى و ثايدة بوَهداى و فراواندى و رِيَدسدا كدة جيَطداى
بةرزبوونددةوةو دابددةزيهيَتى ،يةيددةتى دادةبددةزيَت بددؤ زةوى و يةيددة بددؤى بددةرز دةبيَتددةوة ،وة ياوبددةط برِيدداردةرو
بآباوةرِى ضدوواناو وة بدة بدةرةوةبوو هدة ئامسداى بدؤ ندسمرتيو جيَطدا هدة ِرووى تةشدلىو تدةنطىيدةكى شدةختةوة و
ئازاريَلى يةن هةشةر يةنء باهَهاةيض ئةناامةكانى دةباتء ثارضة ثارضةى دةكدات بدةو شدةيتانانةى ضدوواناووة كدة
خواى طةورة دةيهيَريَتء دةيصوورِيَهيَتء بيَسارى دةكاتء قورشى دةكات بؤ شويَهى هةناو ضدوونى ،وة بدايض فدرِآى
دةداتة شويَهيَلى دوورى قدووأل كدة ئةمدة يدةواو ئارةزووةكةيدةتى واى بَ دةكدات خدؤى باتدة ندسمرتيوء خدراثرتيو

شويَوء دوورتريو شويَو هة ئامسانةوة(.)2

 -6ثاراشتهى خويَوء ماأل و نامووس ،ثيَغةميةر( )دةفةرمويَت:

( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إال بحقها )(.)3
واتة :فةرمامن ثآ كراوة هة اليةى خواى طةورةوة كة كوشتارى خةهَلى بلةم يدةتا دةهَديَو (ال إهدة إالّ اهلل) ،وة ئةطدةر
ووتياى ئةوا خويَوء ماهَياى هة مو ثاريَسراو دةبيَت تةنًا بة مايف (ال إهة إالّ اهلل) نةبيَت.
كة دةفةرموويَت ( :حبقًا) ماناى ئةوةية كة ئةطةر ووتياى (ال إهة إالّ اهلل) ويةهَهةشتاى بة جآبةجىَ كردنى مافدةكانى
كة بريتىية هة جآبةجآكردنى داخوازىيةكانى يةكخواثةرشدتى و دوور كةوتهدةوة هدة ياوبدةط برِيدارداى و يةشدتاى
بةجىَ بةجىَ كردنى ثايةكانى ئيصدالم ئدةوا خدويَوء ماهَيداى ثداريَسراو نابيَدت ،بدةهَلو دةكدوذريَوء ماهَيداى بدة غةنيمدة
دةبريَت بؤ موشوَماناى ،يةروةكو ضؤى ثيَغةميةر ( )و جيَهيصيهةكانى( )ئاواياى هيَياى كرد.
يةروةيا ئةم ووشةية (ال إهة إالّ اهلل) شويَهةوارى طةورةى يةية هةشةر تان و كؤمةأل هة ثةرشنت ء يةهَصوكةوت كردى
وئادابء رِةوشتةكاى...
وباهلل التوفيق  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(( )1إعالم املوقعني.)181/1 :
(( )2إعالم املوقعني. )181 :
(( )3رواه البخاري يف اإلعتصام.)211/13 :

وةرطيَرِانى
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