
 

 

 

 ورهشدانانبۆخوایگههاوبه

رزنجیبهمزهحه

ى  ردگار ئینسان و جنۆكه روه خواى په

  به  رمانى پێ كردوون كه و فه دروستكردووه

شى بۆ  ن و هیچ هاوبه و بكه رستشى ئه نیا په ته

 -١كات:  ده  م خااڵنه باسی ئه  ته م بابه نێن. ئه دانه

 -٢رعدا.  بی و شه ره زمانی عه  مانای شیرك له

واری شیرك  شوێنه -٣كانی شیرك.  جۆره

 كانی. ره ره وزه

https://islamhouse.com/398373 

 وره ش دانان بۆ خوای گه هاوبه   

o :ثیَشكةشة  
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  بة موسلَمانان بة *

طشتى....هةموو ئةوانةى 

خؤئةثاريَزن لة كردةوةيةك 

خواى طةورةيان لَى تووِرة 

  بكات.

  بةوانةى لةم مانطة ثیرؤزةدا *

بِريارى تةوبةى يةكجاريان 

  داوةو بة دواى حةقدا دةطةِريَن.

  بةو خوشك و برايانةى*

تامةزرؤن بة ِروى طةشةوة 

دوور لة شیرك بةلیقاى خواى 

خؤيان بطةن, تا شايستةى 

  لیَخؤشبوون بن.

  بة هةموو ئةوانةى ترسناكى *

ئةم طوناهةيان نةزانیووةو 

  نازانن جؤرةكانى ضین.

o  ترسناكى هاوبةش دانان بؤ خوا

  )شیرك(

o )ثیَناسةى )الِشرك  



 

 

 

 لة ربوبییةتدا: تةنها خواى  -١

طةورة دروستكةرو خاوةن 

مولَك و هةلَسوِريَنةرى 

بوونةوةرو سوودو زيانطةيةن 

و ذيیةنةرو مريَنةرة. جا 

هةركةسیَك لة يةكیَك لةم 

تايبةتمةنديانةدا هاوبةشیَك بؤ 

خوا بِريار بدات ئةوة شیركى 

  بِريار داوة لة ربوبییةتدا.

 لة ئولوهییةتدا: تةنها خواى  -٢

طةورة شايستةى 

ثةرستش)عیبادةت( بؤ كردنة لة 

هةموو جؤرةكانى ثةرستشدا. 

خؤ ئةطةر كةسیَك جؤريَك لة 

مبدات جؤرةكانى عیبادةت ئةنجا

بؤ غةيرى خوا ئةوا شیركى 

  بِريار داوة لة ئولوهییةتدا.

 لة أسماء و صفاتدا: خواى   -٣

طةورة ضةندين ناوى جوان و 



 

 

 

سیفةتى بةرزى هةية كة كةس 

هاوويَنةى نىیةو لة كةس 

ناضیَت. هةركةسیَك هاوتا بؤ 

خوا بِريار بدات بة هةمان شیَوة 

  داوة.شیركى ئةنجام

o :جؤرى يةكةم: شیركى طةورة  

 هاوبةش دانان بؤ خوا لة  -١

ثاِرانةوةو داواكردندا: ضونكة 

ثاِرانةوة عیبادةتةو دةبیَت هةر 

بؤ خوا ئةنجامبدريَت, خواى 

طةورة دةفةرمويَت: ] َوََل تَْدُع 

ِ َما ََل  يَْنفَعَُك َوََل  ِمْن دُوِن َّللاه

َك ۖ فَإِْن فَعَْلَت فَإِنهَك إِذًا ِمَن  يَُضرُّ

  [١٠٦الظهاِلِمیَن [ ]يونس :

 هاوبةش بِرياردان لة نیَت و  -٢

نیازو مةبةستدا: وةك ئةوانةى 

كارو كردةوةيةكى ضاك دةكةن 

بةتةواوى هةموو ويست و 

مةبةستیان لةبةر خاترى 



 

 

 

یة. وةك مةبةستى خةلَكى

مونافیقةكان. خواى طةورة 

دةفةرمويَت: ]َمن َكاَن يُِريدُ 

ِ إِلَْیِهْم  اْلَحیَاةَ الدُّْنیَا َوِزينَتََها نَُوف 

أَْعَمالَُهْم فِیَها َوُهْم فِیَها َلَ 

يُْبَخُسوَن, أُْولَئَِك الهِذيَن لَْیَس لَُهْم 

فِي اآلِخَرةِ إَِله النهاُر َوَحبَِط َما 

ا َكانُواْ صَ  نَعُواْ فِیَها َوبَاِطٌل مه

  [.١٦, ١5يَْعَملُوَن[ ]هود: 

 هاوبةش بِرياردان لة -٣

طويَِرايةلَى كردندا: خواى 

طةورة دةفةرمويَت: ]اتهَخذُواْ 

ن  أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا م ِ

ِ َواْلَمِسیَح اْبَن َمرْ  يََم َوَما دُوِن َّللاه

أُِمُرواْ إَِله ِلیَْعبُدُواْ إِلًَها َواِحدًا َله 

ا  إِلَهَ إَِله ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمه

 [. ٣١يُْشِرُكوَن[ ]التوبة: 

 4-  هاوبةش بِريار دان لة

خؤشويستندا: خؤشويستنى 



 

 

 

غةيرى خوا )جا هةركةسیَك 

بیَت( وةك خؤشةويستى خوا 

. خواى طةورة شیركة

دةفةرمويَت: ]َوِمَن النهاِس َمن 

ِ أَندَادًا يُِحبُّونَُهْم  يَتهِخذُ ِمن دُوِن َّللاه

ِ..[ ]البقرة:  ِ َّللاه  [. ١٦5َكُحب 

 5-  ترسان لة غةيرى خوا )لة

مردوان و جنؤكة( بةوةى توشى 

زيانیَكى بكةن: خواى طةورة 

ُ بَِكاٍف دةفةرمويَت:  ]أَلَْیَس َّللاه

فُونََك بِالهِذيَن ِمْن دُونِِه  ِ َعْبدَهُ َويَُخو 

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاٍد[.  َوَمْن يُْضِلِل َّللاه

  [٣٦]الزمر: 

 داواى كؤمةكىو  -٦

ثشتیوانى)اإلستعانة( لة شتیَكدا 

كة تةنها خواى طةورة تواناى 

وةك بةسةريدا هةبیَت, 

داواكردنى سةرخستن و 

ِرزطار كردن و شیفادان و 



 

 

 

منداَل بةخشین و ِرزق دان 

و....هتد. خواى طةورة 

]إِيهاَك نَْعبُدُ َوإِيهاَك  دةفةرمويَت: 

  [5نَْستَِعیُن[ ]الفاتحة: 

o  واتة: خواية, تةنها هةر تؤ

دةثةرستین و هةر لةتؤش داواي 

 تیواني دةكةين. يارمةتي و ثش

 7-  )داواى فرياكةوتن)األستغاثة

بؤ َلبردنى نارةحةتىو 

تةنطانةيةك: خواى طةورة 

دةفةرمويَت: ] إِْذ تَْستَِغیثُوَن 

َربهُكْم فَاْستََجاَب لَُكْم .... [. 

  [٩]األنفال: 

 8- :ثةنا طرتن بة غةيرى خوا

ك ئةوةى زوو موشريكةكان وة

ثةنايان دةطرت بة جنؤكةكان. 

خواى طةورة دةفةرمويَت: ] 

ْنِس  َوأَنههُ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اإْلِ



 

 

 

يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ 

  [.٦فََزادُوُهْم َرَهقًا[. ]الجن: 

 بِروا بوون بة تواناى  -٩

ن لة ثیَغةمبةران و ثیاوضاكا

بةِريَوةبردنى بونةوةردا لةطةَل 

خوادا!!, يان بِروا بوون بة 

تواناو كاريطةرى ئةستیَرةو 

هةسارةكان لة ِرووداوةكان و 

ذيانى خةلَكى دا. كة ئةمانة تةنها 

بة دةست خواية. خواى طةورة 

دةفةرمويَت: ]..َوَمْن يُدَب ُِر 

ُ..[. ]يونس  اأْلَْمَر ۚ فََسیَقُولُوَن َّللاه

:٣١]  

 سةربِرين بؤ غةيرى خوا:  -١٠

خواى طةورة 

]فََصل ِ ِلَرب َِك   دةفةرمويَت: 

 [ ٢َواْنَحْر [ ]الكوثر: 

o  واتة: نةفرةتى خوا لةو كةسةى شتیَك

  سةردةبِريَت بؤ غةيرى خوا.



 

 

 

 بؤ نةزر ئةنجامدان  -١١

غةيرىخوا لة ئینسان و جنؤكة: 

نةزريش واجب كردن يان 

لةسةر خؤ قةدةغة كردنى 

شتیَكة كة لة شةرعدا ثیَويست 

نةكراوة. وةك ئةوةى بلَیَت: ئةى 

فالَنة شیَخ ئةطةر ئةوةم بؤ 

بكةيت لةسةرم نةزر بیَت 

ئةوةت بؤ بكةم, بةجؤريَك 

هةندَى طؤِر ناوبراوة 

 بة)نةزرطا( واتة جیَطاى نةزر!

لة كاتیَكدا نةزر تةنها بؤ خواى 

طةورة دةكريَت و بةس, خواى 

]إِْذ قَالَِت  طةورة دةفةرمويَت: 

ِ إِن ِي نَذَْرُت  اْمَرأَُت ِعْمَراَن َرب 

ًرا فَتَقَبهْل  لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحره

ِمن ِي إِنهَك أَْنَت السهِمیُع اْلعَِلیُم[. 

  [.٣5]آل عمران: 



 

 

 

 تةواف: خواى طةورة -١٢

فُوا بِاْلبَْیِت  دةفةرمويَت:]...َوْلیَطهوه

 [. ٢٩اْلعَتِیِق[ ]الحج:

 تةبةروك كردن بة طَل و  -١٣

دارو بةردو ثةِرؤ: وة بة هةر 

شتیَك كة لة شةرعدا نىیة: جا 

كاتَى هاوةلَةكان دايان بة َلى 

كة داريَك دارى )ذات أنواط(دا 

بوو موشريكةكان َليدا 

دةمانةوةو ضةكةكانیان ثیَیدا 

هةلَدةواسى بة مةبةستى 

كاريطةر بوونى, بة ثیَغةمبةرى 

(يان فةرموو: داريَكى dخوا)

)ذات انواط(ش بؤ ئیَمة دابنَى 

وةك ئةوةى ئةوان هةيانة. 

ُسبحان هللا, هذا كما » فةرموى: 

قال قوم موسى اجعل لنا إلهاً كما 

آلهة, والذي نفسي بیده لهم 

لتركبن سنة من كان 



 

 

 

أخرجه «.]قبلكم

( وصححه ٢١8٠الترمذي)

األلباني أنظر ظالل الجنة 

  (.[5٣٦٩(, المشكاة )7٦)

 ١4- )ئومیَد ثَى هةبوون)الرجاء

و ثشت بةستن)التوكل( بة 

غةيرى خوا لة شتیَكدا كة تةنها 

ك خواى طةورة تواناى هةية وة

ثشت بةستن بة غةيرى خوا بؤ 

سةرخستن و شیفادانى نةخؤشى 

و.. هتد, خواى طةورة 

 ِ دةفةرمويَت: ]...َوَعلَى َّللاه

فَتََوكهلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن[ 

 [. ٢٣]المائدة:

o  واتة: بة تةواويي ثشت بة خوا

  ببةستن ئةطةر ئیَوة ئیماندارن.

o :جؤرى دووةم: شیركى بضوك  

o :شیركى بضوكیش دوو جؤرة  

o  :وة بة كردةوةو ئةندامةكانیش وةك 



 

 

 

o .واتة: بة شووم زانینى شت شیركة  

o :شیركى   جؤرى دووةم

  راوةية)الَخفي(:شا

o كةفارةتى شیركى شاراوة  

ورهشدانانبۆخوایگههاوبه

 الشرك باهلل

  وره ش دانان بۆ خوای گه هاوبه

ثيَشكةشة:

*بةموسلَمانانبةطشتى....هةمووئةوانةى

خؤئةثاريَزنلةكردةوةيةكخواىطةورةيان

لَىتووِرةبكات.

*بةوانةىلةممانطةثيرؤزةدابِريارى

تةوبةىيةكجاريانداوةوبةدواىحةقدا

دةطةِريَن.



 

 

 

امةزرؤنبةِروى*بةوخوشكوبرايانةىت

طةشةوةدوورلةشيركبةليقاىخواىخؤيان

بطةن,تاشايستةىليَخؤشبوونبن.

*بةهةمووئةوانةىترسناكىئةم

طوناهةياننةزانيووةونازاننجؤرةكانى

ضين.

 

W 

الحمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى 

 ..آله وصحبه ومن واَله...

خواى ثةروةردطار ئینسان و جنؤكةى 

دروستكردووةو فةرمانى ثَى كردوون كة بة 

تةنیا ثةرستشى ئةو بكةن و هیض هاوبةشى بؤ 

دانةنیَن. سةرجةم ثیَغةمبةرانیشى بؤ طةياندنى 

 وةك دةفةرمويَت: ئةم يةكخواثةرستىیة ناردووة,



 

 

 

وِحي إِلَْیِه ]َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إَِله نُ 

هَ إَِله أَنَا فَاْعبُدُوِن [
 [٢5]األنبیاء:  أَنههُ ََل إِلََٰ

واتة: وة ئیَمة ثیَش تؤ هیض ثیَغةمبةريَكمان 

 )بةوةي كة(نةناردووة ئیال نیطامان بؤ ناردووة 

بیَطومان جطة لة من هیض ثةرستراويَك نىیة بة 

 هةق, كةواتة تةنها من بثةرستن.

ةكخواثةرستىیة دوور شیرك لةبةر ئةوة ئةم ي  

يةكةمین فةرزو واجبةو طةورةترين فیقه و 

زانستة, ثیَويستة بانطخوازان و ثةروةردةكاران 

و مامؤستايان لة كاتى ثةوةردةكردنى نةوةكاندا 

لةم خالَةوة دةست ثَى بكةن و بیكةنة دةستثیَكى 

 كاريان. 

ضونكة شیرك طةورةترين تاوانةو هةركةسیَك 

هاوبةش بؤ خواى طةورة دابنیَت لةكارةكانىدا 

هیض كردةوةيةكى قبوَل نىیة, بطرة 

وة  -ثةنا بة خوا-ضاكةكانیشى هةلَوةشاونةتةوة 

لة قیامةتیشدا هةر ئةوانة ِرزطار بوون كة 



 

 

 

لةطةَل ئیمانةكةياندا هیض هاوبةشیان بؤ خواى 

طةورة بِريار نةداوة. ئیسالمةتیش دانامةزريَت 

و كوفرو هةتا بةرى نةبیت لة شیرك 

 هةلَطرانى.

ية, )آل إلهَ إَل  هللا(ئةمةش جیَبةجَى كردنى ماناى 

بة واتاى هیض ثةرستراويَك شايستةى ثةرستش 

. كة نةفى )هللا(بؤ كردن نىیة بة هةق جطة لة 

 هةموو ثةرستراويَكى تر دةكريَت بة طشتى.

]قُْل إِنه َصاَلتِي خواى طةورة دةفةرمويَت: 

ِ اْلعَالَِمیَن. ََل  َونُُسِكي َوَمْحیَايَ  ِ َرب  َوَمَماتِي ّلِِله

ُل اْلُمْسِلِمیَن[ ِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوه
 َشِريَك لَهُ ۖ َوبِذََٰ

 [١٦٣-١٦٢]األنعام :

 ئةي ئیماندار بلََي: (,dواتة: ئةي ثیَغةمبةر)

بةِراستي نويَذو حةج و دروشمةكاني و 

 )شةعائیرم( )سةرجةم ضاكة و بةندايةتیم(

تايبةتة بؤ  )شةرائیعم(ذيان و مردنم  هةروةها

خواي ثةروةردطاري جیهانیانةوة. ئةو زاتة 



 

 

 

هیض هاوةَل و هاوبةش و شةريكیَكي نیةو من 

بةوة فةرمانم ثیَدراوةو من يةكةم كةسي 

 موسولَمانانم.

وة ئةمة مافى خواى طةورةية بةسةر 

بةندةكانىیةوة كة ثیَويستة ئةنجامى بدةن تا لة 

 ار ببن: قیامةتدا ِرزط

( dأن النبي) )رضي هللا عنه(عن معاذ بن جبل 

يامعاذ هل تدري ما حق هللا على »قال له: 

حق » قال: قلت: هللا ورسوله أعلم. قال: ؟«عباده

 ,«هللا على عباده أن يعبدوه وَل يشركوا به شیئًا

يا معاذ, هل تدري ما » ثم سار ساعة ثم قال:

قلت: هللا ورسوله  «حق العباد على هللا إذا فعلوه

حق العباد على هللا أن َل يعذب من » قال: أعلم.

 7/8٩البخاري ]متفق علیه: .«َل يشرك به شیئًا

, واللفظ (٣٠)برقم ١/58, ومسلم(5٩٦7)برقم

 [.(٦5٠٠), ورقم(٢85٦)للبخاري برقم



 

 

 

( بة موعاذى فةرموو: dواتة: ثیَغةمبةرى خوا)

ة ئةى موعاذ ئايا ئةزانیت مافى خواى طةور

ووتم:  دةفةرمويَت: بةسةر بةندةكانىیةوة ضىیة؟

مافى  فةرموى: خواو ثیَغةمبةرةكةى زاناترن.

خواى طةورة بةسةر بةندةكانىیةوة ئةوةية كة بة 

تةنها بیثةرستن و هیض هاوبةشى بؤ بِريار 

ثاشان ماوةيةك ِرؤيشت و ثاشان  نةدةن.

ئةى موعاذ ئايا دةزانیت مافى  فةرموى:

)كة خؤى خواى طةورةوة بةندةكان بةسةر

ضىیة ئةطةر  كردويةتییة ماف بةسةر خؤيةوة(

خواو ثیَغةمبةرةكةى  وتم: ئةمةيان كرد؟

مافى بةندةكان بةسةر خواى  فةرموى: زاناترن.

طةورةوة ئةوةية كة سزاى ئةو كةسة نادات كة 

 هیض هاوبةشى بؤ دانةناوة.

كةواتة دوذمنى يةكتاثةرستى بريتىیة لة شیرك, 

زؤر جؤرى هةيةو لة ناو ئةم شیركیش 

ئوممةتةدا بالَوةو ضةندين بانطخوازيشى هةية 

كة برةو بة شیرك و خانة شیركییةكان دةدةن و 



 

 

 

ثیَِرى كاروانى دؤزةخییان طةرمترو زؤرتر 

دةكةن, زؤريَكیش لةو نیَضیرانةى دةكةونة 

ناويةوة لةو موسلَمانانةن كة نويَذو ِرؤذوو 

خواى طةورة بؤية  ضاكةى زؤريشیان هةية,

ِ إَِله َوُهْم  دةفةرمويَت: ]َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِاّلِله

 [١٠٦]يوسف:  ُمْشِرُكوَن[

واتة: وة زؤربةيان باوةِر ناهیَنن بة خوا مةطةر 

 ئةوان لةوكاتةدا هاوبةش بِريار دةرن بؤ خوا.

جا لةبةر ترسناكى و طةورةيى ئةم طوناهة 

ؤرةكانى تا هةستاين بة ناساندنى شیرك و ج

بیانناسین و خؤمانى لَى بثاريَزين و غةيرى 

خؤشمانى لَى ئاطادار بكةينةوة. بؤ ئةوةى 

بةندايةتىیةكةمان ساغ و وةرطیراو بیَت و ِرةنج 

بة خةسارى دونیاو قیامةت نةبین, خواى 

 طةورة دلَمان واَلَ بكات بؤ وةرطرتنى حةق.

)شيرك(نانبؤخواترسناكىهاوبةشدا



 

 

 

هاوبةش دانان بؤ خواى طةورة طةورةترين  -١

طوناهة بة ِرةهايى, ضونكة نوقسانى بِريار دانة 

بؤ خوايةك كة خؤى لة بونى هاوبةش بة ثاك 

طرتووةو ثیَويستى بة شةريك و هاوبةش نىیة, 

هةروةها ضواندنى مةخلوقیَكة بة خواى طةورة 

, هةر بؤية كاتَى لة يةكیَك لة تايبةتمةندىیةكانىدا

( كرد كة كام dثرسیاريان لة ثیَغةمبةرى خوا)

ِ »  فةرموى: طوناهة طةورةترينة؟ أَْن تَْجعََل ّلِِله

 . 8٦ومسلم 4477. ]البخاري «نِدًّا َوُهَو َخلَقََك...

واتة: بريتىیة لةوةى هاوبةشیَك بؤ خوا بِريار 

 بدةيت لة كاتیَكدا هةر خوا تؤى بةديهیَناوة.

بطرة طةورةترين زولَم و  یرك ستةمة,وة ش -٢

ضونكة ستةم بريتىیة لة دانانى شتیَك لة  ستةمة:

غةيرى جیَطاى خؤيدا, جا هةركةسیَك عیبادةتى 

بؤ غةيرى خوا كرد ئةوا عیبادةتى لة غةيرى 

جیَطاى خؤيدا داناوةو بؤ غةيرى موستةحةققى 

 خؤى ئةنجامداوة ئةمةش طةورةترين ستةمة.



 

 

 

]َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن َِلْبنِِه  مويَت:خواى طةورة دةفةر

ْرَك لَُظْلٌم  ِ ۖ إِنه الش ِ َوُهَو يَِعُظهُ يَا بُنَيه ََل تُْشِرْك بِاّلِله

 [١٣]لقمان:  َعِظیٌم[

( باسي ئةو كاتة بكة dواتة: ئةي )موحةممةد)

كة لوقمان ئامؤذطاري كوِرةكةي دةكرد و 

 فةرمووى: ئةي كوِرة شیرينةكةم هاوبةش بؤ

خوا دامةنَي, ضونكة بةِراستي هاوبةش دانان 

 بؤ خوا ستةمیَكي زؤر طةورةية.

خواى طةورة لة هةموو طوناهیَك خؤش  -٣

دةبیَت تةنها لة شیرك نةبیَت ئةطةر كةسةكة 

خواى طةورة  تةوبةى لَى نةكردبیَت:

َ ََل يَْغِفُر أَْن يُْشَرَك بِِه دةفةرمويَت:  ] إِنه َّللاه

ِ َويَْغِفُر َما  ِلَك ِلَمْن يََشاُء ۚ َوَمْن يُْشِرْك بِاّلِله
دُوَن ذََٰ

 [48]النساء:  فَقَِد اْفتََريَٰ إِثًْما َعِظیًما[

واتة: بةِراستي خوا خؤش نابیَت طةر هاوبةشي 

بؤ دابنرَي, بیَجطة لةوة خؤش ئةبیَت لةهةر 

طوناهیَكي تر بؤ هةركةسیَك كة بیةويَت, وة 



 

 

 

بنیَت ئةوة هةر كةسیَك هاوبةش بؤ خوا دا

بیَطومان طوناهیَكي زؤر طةورةي 

 هةلَبةستووة.

 شیرك سةراثاى كردةوةكان هةلَدةوةشیَنیَتةوة:-4

]َولَقَْد أُوِحَي إِلَْیَك خواى طةورة دةفةرمويَت: 

َوإِلَى الهِذيَن ِمْن قَْبِلَك لَئِْن أَْشَرْكَت لَیَْحبََطنه َعَملَُك 

 [٦5]الزمر: َولَتَُكونَنه ِمَن اْلَخاِسِريَن[

واتة: سويَند بةخوا با دلَنیابن كة وةحى  

نیَردراوة بؤ تؤو بؤ ئةوانةي ثیَش تؤش: ئةطةر 

خوا بِريار بدةيت  هاوةلَطةر بیت و شةريك بؤ 

كاروكردةوة ضاكةكانیشت ثووضةو دةضیتة 

 ِريزي خةسارةتمةند و زةرةرمةندانةوة. 

ئةطةر كةسى موشريك تةوبة نةكات و  -5

بمريَت ئةوا بةهةشتى لةسةر حةرام كراوةو بة 

هةمیشةيىو نةمرى لة دؤزةخدايةو هیض 

خواى طةورة  شةفاعةتیَك شمولى ناكات:

َم دةفةرمويَت:  ِ فَقَْد َحره ].......إِنههُ َمْن يُْشِرْك بِاّلِله



 

 

 

ُ َعلَْیِه اْلَجنهةَ َوَمأَْواهُ النها ُر ۖ َوَما ِللظهاِلِمیَن ِمْن َّللاه

 [7٢]المائدة:  أَْنَصاٍر[

واتة: دلَنیابن ئةوةي شةريك و هاوبةش بؤ خوا 

بِريار بدات, ئةوة بیَطومان خوا بةهةشتي 

لةسةر حةرامكردووةو شويَن و جیَطاو 

سةرةنجامي ئاطرة, ئةوسا ئةو ستةمكارانة 

)كةس ناتوانیَت هیض جؤرة ثشتیوانیَكیان نىیة 

 . ايان بكةويَت(فري

خواى  موشريك خويَن و سامانى حةَلَلَة: -٦

]فَإِذَا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم طةورة دةفةرمويَت: 

فَاْقتُلُوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدتُُموُهْم َوُخذُوُهْم 

َواْحُصُروُهْم َواْقعُدُوا لَُهْم ُكله َمْرَصٍد ۚ فَإِْن تَابُوا 

َ َوأَقَاُموا ا َكاةَ فََخلُّوا َسبِیلَُهْم ۚ إِنه َّللاه اَلةَ َوآتَُوا الزه لصه

 [5]التوبة : َغفُوٌر َرِحیٌم[

واتة: جا كاتیَك مانطة حةرامةكان  

)كة بريتین لة: ذوالقعدة, بةسةرضوون 

ئةوة هاوةلَطةران  ذوالحجة, محرم, َرجب(



 

 

 

بكوذن لةهةر كوَي دةستان لیَیان طیر بوو, 

یانطرن, سنوور دانیَن بؤ ياخود بةديل ب

ضاَلكیان, هةروةها كةمین و بؤسةيان لة 

هةموو شويَنیَكي لةباردا بؤ دانیَن, جا ئةطةر 

تةوبةيان  )ثیَش ئةوةي دةستي ئیَوةيان بطاتَي(

كردو وازيان هیَنا لةو كارةيان و نويَذيان كردو 

زةكاتیاندا, ئةوة وازيان لیَبهیَنن و ِريَیان بؤ 

كة بةِراستي خوا لیَخؤشبوو ضؤَل بكةن, ضون

 بةبةزةيىیة.

أمرت أن » ( دةفةرمويَت: dوة ثیَغةمبةرى خوا)

 فإذا قالوا: أُقاتِل الن اس حتى يقولوا: َل إله إَل هللا,

َل إله إَل هللا, عصموا مني دماءهم وأموالهم, إَل  

] ِإنهَما أَْنَت  ثم قرأ: بحقها وحسابهم على هللا,

ٌر. لَْسَت عَ  . ]أخرجه مسلم «لَْیِهْم بُِمَصْیِطٍر[ُمذَك ِ

والترمذي والحاكم وأحمد وصححه األلباني 

 .[(4٠٩)أنظر السلسلة الصحیحة برقم



 

 

 

واتة: فةرمانم ثَى كراوة كة لةطةَل خةلَكىدا 

. ئةطةر )َل اله اَل هللا(بجةنطم هةتا دةلَیَن: 

وتیان ئةوا خويَن و سةروةتیان لةسةر من 

ئیسالم, وة حةرامة مةطةر بة هةقى 

ثاشان ئةم ئايةتةى  حیسابیشیان لةسةر خواية,

ٌر. لَْسَت َعلَْیِهْم  خويَندةوة: ْر إِنهَما أَْنَت ُمذَك ِ ]فَذَك ِ

 [٢٢-٢١]الغاشیة :  بُِمَصْیِطٍر [

(( ئةم شتانة dواتة: كةواتة )تؤ ئةي ثیَغةمبةر)

بخةرةوة ياديان و ئامؤذطاريان بكة, بةِراستي 

ةيت. هیض دةسةََلتیَكت نیة تؤ هةر يادخةرةو

)تا بة زؤر بةسةر دَل و دةروونیاندا 

 .باوةِرداريان بكةيت(

)الِشرك(ثيَناسةى

لة  )الشرك(هاوبةش دانان بؤ خواى طةورة

وة بةم  زمانةوانىدا واتة هاوبةش كردن,

 مانايانةش ديَت:



 

 

 

شى تیَكةَل كردن و هاوِرىَیةتى كردن و هاوبة 

هاوبةشم كردو كردمة  دةلَیَن: ثَى كردن,

وتاج  7/٩٩شةريكى خؤم..../ لسان العرب

 .١٠/١7وتهذيب اللغة 7/١48العروس

لة شةرعدا/ واتة دانانى هاوبةشیَك بؤ خواى 

طةورة لة يةكیَك لةو تايبةتمةنديانةدا كة خؤى 

ثَى تايبةت كردووة, جا ئیتر ئةو هاوبةش دانانة 

)أسماء يان  )ألوهیةت(ت يان بیَ  )ربوبییةتدا(لة 

دا )أُلوهییةت(, بةَلَم زؤربةى جار لة و ِصفات(

 شیرك بِريار دةدريَت: 

تةنهاخواىطةورةلةربوبييةتدا:-1

دروستكةروخاوةنمولَكوهةلَسوِريَنةرى

بوونةوةروسوودوزيانطةيةنوذييةنةرو

ةيةكيَكلةممريَنةرة.جاهةركةسيَكل

تايبةتمةنديانةداهاوبةشيَكبؤخوابِرياربدات

ئةوةشيركىبِريارداوةلةربوبييةتدا.



 

 

 

تةنهاخواىطةورةلةئولوهييةتدا:-2

كردنةلةبؤ)عيبادةت(شايستةىثةرستش

هةمووجؤرةكانىثةرستشدا.خؤئةطةر

كةسيَكجؤريَكلةجؤرةكانىعيبادةت

ئةنجامبداتبؤغةيرىخوائةواشيركىبِريار

داوةلةئولوهييةتدا.

خواىطةورةلةأسماءوصفاتدا:-3

ضةندينناوىجوانوسيفةتىبةرزىهةية

ىيةولةكةسناضيَت.كةكةسهاوويَنةىن

هةركةسيَكهاوتابؤخوابِرياربداتبةهةمان

شيَوةشيركىئةنجامداوة.

 )الشرك(جؤرةكانى هاوبةش دانان بؤ خوا

 )الشرك(هاوبةش دانان بؤ خواى طةورة

ضةندين جؤرو نمونةى هةية وةك ثیَغةمبةرى 

الربا سبعون باباً و »( دةفةرمويَت: dخوا)

اه البزار عن ابن مسعود . ]رو«الشرك مثل ذلك



 

 

 

وصححه األلباني في صحیح الجامع 

 [. (٣54٠)برقم

حةفتا بةشةو هاوبةش دانانیش  )سوو(واتة: ِريبا

 بؤ خوا بة هةمان شیَوة.

بةَلَم زؤر كةس وا دةزانن تةنها سةجدة بردن 

 بؤ بتیَك هاوبةش بِرياردانةو بةس!!! 

جا بة طشتى وةك زانايان دابةشیان كردووةو 

ويانة: شیرك دوو جؤرة: شیركى طةورةو فةرم

 شیركى بضوك:

جؤرىيةكةم:شيركىطةورة:

ئةمیش بة ماناى كوفرى طةورةية, طةورةترين 

طوناه و تاوانة. سةراثاى كردةوة ضاكةكان 

هةلَدةوةشیَنیَتةوةو خاوةنةكةى لة بازنةى ئیسالم 

ى لَى دةباتة دةرةوةو ئةطةر مردو تةوبة

نةكردبوو بة هةمیشةيى لة دؤزةخدا دةمیَنیَتةوةو 

لة قیامةتیشدا شةفاعةتى شةفاعةتكارانى بؤ نىیة. 



 

 

 

بةطشتى بريتىیة لةوةى كةسیَك جؤريَك لة 

جؤرةكانى ثةرستش ئةنجام بدات بؤ غةيرى 

 خوا. 

)ِرةحمةتى شیَخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

ناسةى ) سنوورو ثیَ فةرمويةتى:  خواى لَى بیَت(

شیركى طةورة كة هةموو جؤرو شیَوازةكان لة 

خؤ بطريَت بريتىیة لةوةى: )بةندة جؤريَك يان 

دانةيةك لة جؤرةكانى ثةرستش ئةنجام بدات بؤ 

. جا هةموو بیروباروةِريَك, يان غةيرى خوا(

ووتةيةك, يان كردةوةيةك كة خوى طةورة 

فةرمانى بة كردنى دابیَت ئةوا ئةنجامدانى بؤ 

طةورة بريتىیة لة يةكخواثةرستىو ئیمان  خواى

و ئیخالص, وة ئةنجامدانى بؤ غةيرى خوا 

بريتىیة لة شیرك و كوفر, جا ئاطادارى ئةم 

ِريَكخستنة بة بؤ شیركى طةورة, ضونكة هیض 

شتیَكیش ِريزثةرى ئةمة نىیة(. القول السديد في 

 .58مقاصد التوحید ص



 

 

 

كةواتة شیرك ثیَضةوانةى يةكخواثةرستىیة 

 هةروةك ضؤن كوفر ثیَضةوانةى ئیمانة:

شیركى طةورةش ضةندان جؤرى هةيةكة 

 هةمويان يةك حوكمیان هةية:

هاوبةشدانانبؤخوالةثاِرانةوةو-1

ضونكةثاِرانةوةعيبادةتةودةبيَتداواكردندا:

خواىطةورةمبدريَت,هةربؤخوائةنجا

َِماََليَْنفَعَُكدةفةرمويَت: ]َوََلتَْدُعِمْنُدوِنَّللاه

َكۖفَِإْنفَعَْلَتفَِإنهَكإِذًاِمَنالظهاِلِميَن[ َوََليَُضرُّ

[1٠٦]يونس:

واتة: هاناو هاوار نةبةيت بؤ كةسیَك يان شتیَك 

لة جیاتي خوا, كة نة قازانجت ثَي دةطةيةنیَت 

)ضونكة قازانج و زيان هةر بةدةست نة زيان 

, خؤ ئةطةر كاري وا ئةنجام بدةيت, خواية(

 ئةوة بةِراستي تؤ لة ستةمكارانیت.



 

 

 

َمْن َماَت » ( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا) 

ِ نِدًّا دََخَل النهارَ  . «َوْهَو يَْدُعو ِمْن دُوِن َّللاه

 .[44٩7]البخاري

ة غةيرى خوا واتة: هةركةسیَك بمريَت و ل

هاوبةشیَكى ترى بؤ دانابیَت لیَى ثاِرابیَتةوة 

 دةضیَتة دؤزةخةوة.

وةك داواكردنى شیفاو ِرزق لة مردووان و 

ثیاوضاكان و ضوونة سةر طؤِرةكانیان و 

يا رسول  يان وتنى: ثاِرانةوةو بانط كردنیان,

هللا..ياحسین, يا شیَخ عیساو موسا, يا شیَخى 

نى....يا غةو  كربضنة..يا شیَخى طةيال

هاوار.....وة هاوويَنةى ئةم وتانةى لة ناو 

 .-ثةنا بة خواى طةورة-خةلَكىدا زؤر دةوتريَت 

هاوبةشبِرياردانلةنيَتونيازو-2

وةكئةوانةىكاروكردةوةيةكىمةبةستدا:

ضاكدةكةنبةتةواوىهةمووويستو

خةلَكىية.وةكمةبةستيانلةبةرخاترى



 

 

 

خواىطةورةمةبةستىمونافيقةكان.

ْنيَادةفةرمويَت: ]َمنَكاَنيُِريُداْلَحيَاةَالدُّ

إِلَْيِهْمأَْعَمالَُهْمفِيَهاَوُهْمفِيَهاَلَ ِ َوِزينَتََهانَُوف 

يُْبَخُسوَن,أُْولَئَِكالهِذيَنلَْيَسلَُهْمفِياآلِخَرِةإَِله

اَكانُواْالنهاُرَوَحبِطَ َماَصنَعُواْفِيَهاَوبَاِطٌلمه

.[15,1٦]هود:يَْعَملُوَن[

واتة: هةر كةسیَك تةنها ذياني دنیاو ِرازاوةيي و 

يةكةي بويَت. ئةوة ثاداشتي  )خؤشطوزةراني(

هةوَل و كؤششي ئةو جؤرة كةسانة دةدةينةوة لة 

دنیادا, ئةوانیش تیَیدا هیضیان لیَكةم ناكريَتةوة. 

ئةوانة لة ِرؤذي دوايدا جطة لة ئاطري ئا 

دؤزةخ هیضي تريان بؤ نیةو ئةوةي كة كرديان 

لة دنیادا ثووضةَل بؤوةو بَي نرخة, هةروةها 

ئةو كاروكردةوةي كة دةيانكرد بةتاَل و ثووض 

 و بؤشة.

هاوبةشبِرياردانلةطويَِرايةلَىكردندا:-3

]اتهَخذُواْأَْحبَاَرُهْمويَت:خواىطةورةدةفةرم



 

 

 

َِواْلَمِسيَحاْبَنَمْريََم نُدوِنَّللاه َوُرْهبَانَُهْمأَْربَابًام ِ

َوَماأُِمُرواْإَِلهِليَْعبُُدواْإِلًَهاَواِحًداَلهإِلَهَإَِلهُهَو

ايُْشِرُكوَن[ .[31]التوبة:ُسْبَحانَهَُعمه

و قةشةكاني خؤيان حاخام  )طاورو جوو(واتة: 

كردؤتة ثةروةردطاري خؤيان لة جیاتي خوا 

)ملكةض و فةرمانبةرداريانن, ئةوانیش 

بةئارةزووي خؤيان شتیان بؤ حةََلَل يان حةرام 

هةروةها مةسیحي كوِري مةريةمیش  دةكةن(

لةكاتیَكدا كة فةرمانیان  )بةكوِري خوا دةزانن(

ثیَنةدراوة جطة لة ثةرستني تاكة خوايةك, 

یَطومان جطة لةو زاتة خوايةكي تر نیة, ثاكىو ب

)ئةو بیَطةردي و ستايش بؤ ئةو زاتةية, كة 

 هاوةلَي بؤ بِريار دةدةن. نةفامانة(

ئةمیش بريتىیة لة طويَِرايةلَى كردنى غةيرى 

خوا لة تةشريع و حوكمدا, لة حةَلََل كردنى 

حةرامیَك يان حةرام كردنى حةَلَلَیَك, يان بِروا 

ةى كةسیَك مافى ديارى كردنى حةَلََل بوون بةو



 

 

 

و حةرامى هةية جطة لة خواى طةورة, يان 

حوكم بردنةوة بؤ َلى ياساو دةستوورة 

نةفامیَتىیةكان. وةك ئةوةى ئةمِرؤ دةبینريَت 

سةركردةكان میللةتةكانیان بة ياساو ثرؤطرامى 

دةستكرد دةبةن بةِريَوةو حوكمى خوايان كةنار 

ةوتوويى ناوى دةبن و خستووةو بطرة بة دواك

ثیَیان واية شیاو نىیة بؤ ئةم زةمانة!! وة 

ضةندان شتى حةرامییان بة ياسا بؤ حةَلََل 

كردوون هةر لة داويَن ثیسى و ِريباو خراثةوة. 

زؤريَكیش لة حةَلََل كراو بطرة واجبةكانیشیان 

 قةدةغة كردووة.

كاتَى عةدى كوِرى حاتةم طوىَى لة ثیَغةمبةرى 

]اتهَخذُواْ و ئةم ئايةتةى خويَند: ( بوdخوا)

]ِ ن دُوِن َّللاه  أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا م ِ

دةفةرمويَت: وتم: خؤ ئةوان ئةو ثیَشةوايانةيان 

أَجل ولكن يحلون لهم » نةدةثةرست! فةرموى: 

ما حرم هللا فیستحلونه, ويحرمون علیهم ما أحل 

بةلََى  واتة: .«م هللا فیحرمونه, فتلك عبادتهم له



 

 

 

بةَلَم ئةوان شتانیَكیان بؤ حةَلََل دةكردن 

كةخواى طةورة حةرامى كردووة لة سةريان 

ئةوانیش بة حةَلَلَیان دةزانى, وة شتانیَكیشیان 

لَى حةرام دةكردن كة خواى طةورة حةَلَلَى 

كردووة ئةوانیش بة حةرامیان دةزانى, جا ئةمة 

وهو  ١٠/١١٦ي/ رواه البیهقثةرستنیانة بؤيان.

وحسنه األلباني في  ٣٠٩5عند الترمذي برقم 

 .١٩غاية المرام ص:

وما لم »....( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا)

تحكم أئمتهم بكتاب هللا, ويتخیروا مما أنزل هللا 

. ]رواه ابن ماجه «إَل جعل هللا بأسهم بینهم

وصححه  4/54٠وأبو نعیم والحاكم (4٠١٩)

 ١/١٦7الصحیحة اَللباني في السلسلة

 .[(١٠٦)برقم

واتة: وة هةركاتیَك ثیَشةواكانیان بة قورئانةكةى 

خوا حوكمیان لة نیَواندا نةكردن و ضاوةِروانى 

خیَرو ضاكةو كامةرانى نةبوون لةوةدا كة 



 

 

 

خواناردويةتى, ئیال خواى طةورة كیَشةو 

 كوشتار دةخاتة نیَوانیانةوة.

جا هةركةسیَك حالَى وابوو ئةوة لةو 

غوتانةية كة خواى طةورة فةرمانى كردووة طا

ضونكة طاغوتةكان زؤرن و  بَى باوةِر بین ثیَى.

نجن: ََ ئیبلیس, وة هةركةسیَك  سةرةكانیان ثَي

بثةرستريَت و ثیَى ِرازى بیَت, وة كةسیَك 

بانطةوازى خةلَكى بكات بؤثةرستنى خؤى, وة 

هةركةسیَك بانطةشةى زانینى علمى غةيب 

كة كة حوكم بكات بة بكات. وة هةركةسیَ 

غةيرى ئةو قورئانةى خوا ناردويةتى/ شرح 

ثالثة األصول للشیخ محمد صالح العثیمین 

 .١54-١5٣ص

هاوبةشبِرياردانلةخؤشويستندا:-4

)جاهةركةسيَكخؤشويستنىغةيرىخوا

خواىوةكخؤشةويستىخواشيركة.بيَت(

]َوِمَنالنهاِسَمنيَتهِخذُِمنطةورةدةفةرمويَت:



 

 

 

]..ِ َِّللاه ِأَنَداًدايُِحبُّونَُهْمَكُحب  ]البقرة:ُدوِنَّللاه

1٦5].

واتة: وة كةساني وا هةية لة خةلَكي كة 

هاوبةشي زؤر بؤ خوا بِريار دةدةن بةوةى 

)ئیمانداران خؤشیان دةويَن وةك خؤشةويستي

 خوا.  بؤ(

)لةمردوانوترسانلةغةيرىخوا-5

بةوةىتوشىزيانيَكىبكةن:خواىجنؤكة(

ُبَِكاٍفَعْبَدهُطةورةدةفةرمويَت: ]أَلَْيَسَّللاه

ُفََما فُونََكبِالهِذيَنِمْنُدونِِهَوَمْنيُْضِلِلَّللاه ِ َويَُخو 

[3٦]الزمر:.لَهُِمْنَهاٍد[

كة ثشتیوان بیَت بؤ واتة: مةطةر خوا بةس نیة 

(, كةضي ئةوان dبةندةي خؤي كة ثیَغةمبةرة)

تؤ دةترسیَنن بة شتي تر جطة لة خوا, خؤ 

ئةوةي خوا طومِراي بكات و سةري 

لیَبشیَويَنیَت, ئیتر كةس ناتوانیَت دةستي بطريَت 

 و ِريَنمويي بكات. 



 

 

 

بةَلَم ترسى سروشتى وةك: ترسان لة ئاذةلَى 

يندو شیرك نىیةو دِرندةو ستةمكاريَكى ز

 دروستة.

لة)اإلستعانة(داواىكؤمةكىوثشتيوانى-٦

شتيَكداكةتةنهاخواىطةورةتواناى

بةسةريداهةبيَت,وةكداواكردنىسةرخستن

وِرزطاركردنوشيفادانومنداَلبةخشينو

خواىطةورةِرزقدانو....هتد.

اَكنَْعبُُدَوإِيهاَكنَْستَِعيُن[]إِيهدةفةرمويَت:

[5]الفاتحة:

واتة:خواية,تةنهاهةرتؤدةثةرستينو

هةرلةتؤشداواييارمةتيوثشتيواني

دةكةين.

( بة ابن عباسى فةرموو: dوة ثیَغةمبةرى خوا)

)..إذا سألت فاسأل هللا, وإذا استعنت فاستعن 

واه أحمد والترمذي وصححه األلباني . ]رباهلل..(

 [. (7٩57)أنظر صحیح الجامع برقم



 

 

 

واتة: ئةطةر داوات كرد تةنها لة خوا داوابكةو  

ئةطةر داواى هاوكارى و ثشتیوانیت كرد هةر 

 لة خواى بكة.

بةَلَم داواى كؤمةكى كردن لة غةيرى خوا بةم 

سَى مةرجة دروستة: يةكةم: لة كةسیَكى 

 امادةى ئةو جیَطاية بیَت.ئ دووةم: زيندوو.

لة شتیَكدا بیَت كة تواناى هةبیَت بؤت  سىَیةم:

بةجَى بطةيةنیَت. وةك يارمةتى لَى وةرطرتنى 

 لة كارو ثرؤذةيةكى ضاكةو خیَردا.

بؤَلبردنى)األستغاثة(داواىفرياكةوتن-7

نارةحةتىوتةنطانةيةك:خواىطةورة

]إِْذتَْستَِغيثُوَنَربهُكْمفَاْستََجاَبلَُكْمدةفةرمويَت:

[٩]األنفال:.....[

واتة: يادي ئةوكاتة بكةنةوة كة لة  

ثةروةردطارتان دةثاِرانةوةو داواي يارمةتیتان 

 لَي دةكرد, خوايش خیَرا هات بة هاناتانةوة... 



 

 

 

ئةم شیركةش لة ويَنةى ئةوةى دةلَیَن: يا فالَن 

َى لةكاتى هةلَنوتینیشدا هاوار!!! بةجؤر

 هاواريان لَى دةكةن!!!

وةكئةوةىثةناطرتنبةغةيرىخوا:-8

زووموشريكةكانثةناياندةطرتبة

]َوأَنههُخواىطةورةدةفةرمويَت:جنؤكةكان.

 ْنِسيَعُوذُوَنبِِرَجاٍلِمَناْلِجن ِ َكاَنِرَجاٌلِمَناإْلِ

.[٦]الجن:.فََزاُدوُهْمَرَهقًا[

واتة: بةِراستي ثیاوانیَك لة دةستةي ئادةمیزاد 

ثةنايان دةبرد بة ثیاوانیَك لة دةستةي جنؤكةكان 

كةضي  )ئةوانیش ئةمةيان بةهةلزاني(

ات و )بةخورافئةوةندةي تر مانوويان كردن 

 .شتي بَي سةرو بةر(

بِروابوونبةتواناىثيَغةمبةرانو-٩

ثياوضاكانلةبةِريَوةبردنىبونةوةردالةطةَل

خوادا!!,يانبِروابوونبةتواناوكاريطةرى

ئةستيَرةوهةسارةكانلةِرووداوةكانوذيانى



 

 

 

اية.خةلَكىدا.كةئةمانةتةنهابةدةستخو

]..َوَمْنيَُدب ُِراأْلَْمَرۚخواىطةورةدةفةرمويَت:

]..ُ [31]يونس:.فََسيَقُولُوَنَّللاه

ية كة هةموو كارو فرمانةكان  واتة:...وة كيَ  

جیَبةجَي دةكات و طؤِرانكاريان بةسةردا 

 اللة.. دةلَیَن: دةهیَنیَت,

وةك ثشت بةستن بة بورج و ئةستیَرةكانى  

رو ِرؤذنامةكاندا, جا ئةطةر بةخت لة طؤظا

كةسیَك بِرواى بة كاريطةرىیان هةبیَت ثیَى 

موشريك دةبیَت, وة ئةطةر تةنها بؤ خؤشى 

بیانخويَنیَتةوة تاوانبارة ضونكة نابیَت موسلَمان 

خؤشى ببینیَت لة خويَندنةوةى شیرك, ويَِراى 

ئةمة لةوانةية شةيتان بةهؤيةوة توشى بِروا ثَى 

و كاتةش بؤتة هؤكاريَك بؤ بونى بكات كة ئة

 شیركةكة.



 

 

 

خواىطةورةسةربِرينبؤغةيرىخوا:-1٠

ِلَرب َِكَواْنَحْر[دةفةرمويَت: ]الكوثر:]فََصل ِ

2]

واتة: دةي كةواتة نويَذ بكة بؤ ثةروةردطارت 

 وة قورباني سةر ببِرة.

ن هللا من لع» ( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا) 

 .[(١٩78). ]رواه مسلم «ذبح لغیر هللا

واتة:نةفرةتىخوالةوكةسةىشتيَك

سةردةبِريَتبؤغةيرىخوا.

جا سةربِرين بؤ غةيرى خواو سةربِرينیَكیش 

لةسةر غةيرى ناوى خوا هةردوكیان حةرامةو 

طؤشتى سةربِراوةكةش خواردنى حةرام 

سةربِرينى سةردةمى نةفامى بؤ  دةبیَت, وةك

جنؤكة, كاتَى خانويةكیان بكِرياية يان بیريَكیان 

هةلَبكةنداية ئاذةلَیَكیان لةَليدا سةردةبِرى لة 



 

 

 

ترسى زيانى جنؤكة./ تیسیر العزيز الحمید 

 .(١58)ص

يان سةربِرين لةبةردةم سةركردةيةكى طاغوت 

يان ناوهیَنانى غةيرى خوا لةكاتى  يان كةسیَكدا,

لة ِراهى  سةربِرينىدا وةك دةوتريَت:

 خواو....شتى ترى بؤ زياد دةكةن.

نةزرئةنجامدانبؤغةيرىخوالةئينسان-11

نةزريشواجبكردنيانلةسةروجنؤكة:

خؤقةدةغةكردنىشتيَكةكةلةشةرعدا

ئةىوةكئةوةىبلَيَت:ثيَويستنةكراوة.

ئةطةرئةوةمبؤبكةيتلةسةرمفالَنةشيَخ

نةزربيَتئةوةتبؤبكةم,بةجؤريَكهةندَى

واتةجيَطاىنةزر!)نةزرطا(طؤِرناوبراوةبة

لةكاتيَكدانةزرتةنهابؤخواىطةورةدةكريَت

قَالَِت]إِْذخواىطةورةدةفةرمويَت:وبةس,

إِن ِينَذَْرُتلََكَمافِيبَْطنِي ِ اْمَرأَُتِعْمَراَنَرب 



 

 

 

ًرافَتَقَبهْلِمن ِيإِنهَكأَْنَتالسهِميُعاْلعَِليُم[ ]آل.ُمَحره

.[35عمران:

كاتیَك هاوسةري عیمران  )بةياد بیَنة(واتة: 

وتي: ثةروةردطارا بةِراستي من بِريارم داوةو 

و مندالَةي لة سكمداية ئازاد نةزرم كردووة ئة

)تا كراوبیَت لة هةموو ئةرك و ئیش و كاريَك 

دة تؤش  هةر لة خزماتي بیت المقدس دا بیَت(

لیَم وةربطرة, ضونكة بةِراستي تؤ خوايةكي 

 بیسةرو زانايت.

خواىطةورةتةواف:-12

فُوابِاْلبَْيتِدةفةرمويَت: اْلعَتِيِق[]...َوْليَطهوه

.[2٩]الحج:

واتة: وة بةدةوري مالَي ديَرين و بةنرخي خوا 

 بكةن. )طةواف(دا با )كةعبة(

وةك ئةمةى ئةمِرؤ دةبینريَت لة سوِرانةوة بة 

دةورى طؤِرى ثیاوضاكان و بةطةورةطرتنى. 



 

 

 

وة دةستى ثیا دةهیَنن و سةجدةى بؤ دةبةن و لة 

رس و خؤلَةكةى دةموضاو هةلَدةكیَشن و بة ت

لةرزةوة لةبةردةمیدا دةوةستن و داواى لَى 

 دةكةن.

تةبةروككردنبةطَلوداروبةردو-13

وةبةهةرشتيَككةلةشةرعدانىية:ثةِرؤ:

)ذاتجاكاتَىهاوةلَةكاندايانبةَلىدارى

داكةداريَكبووموشريكةكانَليداأنواط(

انيانثيَيداهةلَدةواسىبةدةمانةوةوضةكةك

مةبةستىكاريطةربوونى,بةثيَغةمبةرى

ش)ذاتانواط((يانفةرموو:داريَكىdخوا)

بؤئيَمةدابنَىوةكئةوةىئةوانهةيانة.

ُسبحانهللا,هذاكماقالقوم»فةرموى:

موسىاجعللناإلهاًكمالهمآلهة,والذي

.]أخرجه«نفسيبيدهلتركبنسنةمنكانقبلكم

وصححهاأللبانيأنظرظالل(218٠)الترمذي

.[(53٦٩),المشكاة(7٦)الجنة



 

 

 

ئةمة وةك ئةو  واتة: ثاكو بَى عةيبى بؤ خوا,

 وتةيةى طةلةكةى موسا واية كة وتیان:

ثةرستراويَكمان بؤ دابنَى وةك ضؤن كافرةكان 

هةيانة. سويَند بةو خوايةى نةفسى منى بة 

 اوانى ئةوان دةكةون. دةستة شويَن ِريَضكةى ت

وثشت)الرجاء(ئوميَدثَىهةبوون-14

بةغةيرىخوالةشتيَكداكة)التوكل(بةستن

تةنهاخواىطةورةتواناىهةيةوةكثشت

بةستنبةغةيرىخوابؤسةرخستنو

خواىطةورةشيفادانىنةخؤشىو..هتد,

ِفَتََوكهلُواإِْنُكْنتُْمدةفةرمويَت: ]...َوَعلَىَّللاه

.[23]المائدة:ُمْؤِمنِيَن[

واتة:بةتةواوييثشتبةخواببةستن

ئةطةرئيَوةئيماندارن.

: خواى طةورة دةفةرمويَت: )الِسحر(جادو -١5

ِكنه الشهیَاِطیَن 
َكفَُروا ]...َوَما َكفََر ُسلَْیَماُن َولََٰ

ْحَر َوَما أُْنِزَل َعلَي اْلَملََكْیِن  يُعَل ُِموَن النهاَس الس ِ



 

 

 

بِبَابَِل َهاُروَت َوَماُروَت ۚ َوَما يُعَل َِماِن ِمْن أََحٍد 

]البقرة: . َحتهيَٰ يَقُوََل إِنهَما نَْحُن فِتْنَةٌ فاََل تَْكفُْر ۖ...[

١٠٢]  

فر هةرطیز سولةيمان كا )ئاشكراية كة(واتة: 

نةبووة, بةلَكو شةيتانةكان كافربوون و خةلَكیان 

فیَري سیحرو جادوو دةكرد, هةروةها 

مةردومیان فیَري ئةوة دةكرد كة بؤ هاروت و 

لة  )كة دوو فريشتة بوون(ماروت دابةزي بوو 

)مةبةستیشیان تیَطةياندني خةلَكي بوو لة بابل 

ئةوانیش كةسیان فیَري هیض  .سیحرو جادوو(

ئةم كارةي ئیَمة  ةكرد تا ثیَیان نةوتاية:شتیَك نةد

 بؤ تاقي كردنةوةيةو خؤت كافر مةكة.

فالَضیَتىو بانطةشةكردنى زانینى غةيب و  -١٦

 خويَندنةوةى لةثى دةست و قاوةطرتنةوة:

حوكمى ئةو كةسةى دةضیَتة َلى فالَضىیةك 

ثةنا بة -ئةطةر بِرواى ثَى بكات كافر دةبیَت 

من » ( دةفةرمويَت: d, ثیَغةمبةرى خوا)-خوا



 

 

 

أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما 

 ٢/4٢٩]رواه أحمد . «أنزل على محمد 

 .[5٩٣٩وصححه األلباني في صحیح الجامع 

واتة: هةركةسیَك بضیَتة َلى كةسیَك كة 

زانینى جیَطاى شتیَكى وون دةكات, بانطةشةى 

يان فالَضىیةك كة بانطةشةى زانینى غةيب 

بكات و بِروا بة قسةكانى بكات ئةوة كافر بووة 

 (.dبةو قورئانةى نیَردراوةتة سةر محمد)

خؤ ئةطةر هةر بؤ تةجرةبة بضیَت و بِرواى  

ثَى نةكات ئةوا نويَذى ضل ِرؤذى قبوَل نىیة. 

ى نويَذ بكات و هةرضةند واجبة لةسةريش

( dتةوبةش لة كارةكةى بكات. ثیَغةمبةرى خوا)

افًا فََسأَلَهُ َعْن َشْىٍء لَْم » دةفةرمويَت:  َمْن أَتَى َعره

. ]صحیح مسلم «تُْقبَْل لَهُ َصالَةٌ أَْربَِعیَن لَْیلَةً 

 .[(٢٢٣٠)برقم١75١/4



 

 

 

واتة: هةركةسیَك بضیَتة َلى فالَضىیةك و 

ات ضل شةو نويَذى ثرسیارى شتیَكى لَى بك

 قبوَل نىیة.

هةنديَك كةس مردوةكان  شةفاعةت: -١7

دةكةنة تكاكارو دةلَیَن خؤ ئیَمة لةم مردوانة 

ناثاِريَینةوةو نايانثةرستین, بةلَكو تةنها 

دةيانكةينة واسیتةيةك لة نیَوان خؤمان لةطةَل 

خوادا! ضونكة بِروامان واية ئةمانة ثیاوضاك 

ئةمانة تكامان بؤ  بوون و لة خوا نزيكن و

دةكةن َلى خوا,!! كة بةم كارةيان شیركیان بؤ 

خوا داناوة, ضونكة خواى طةورة لة بةندةكانى 

نزيكةو ثیَويستى بة واسیطة نىیة. وة 

موشريكةكانى زووش هةمان بةهانةيان 

 خواى طةورة دةفةرمويَت: دةهیَنايةوة.

َء َما نَْعبُدُُهْم إَِله ]...َوالهِذيَن اتهَخذُوا ِمْن دُونِِه أَْوِلیَا

ِ ُزْلفَيَٰ .....[ بُونَا إِلَي َّللاه  [٣]الزمر: ِلیُقَر ِ



 

 

 

واتة: ئةوانةش جطة لةو زاتة كةساني ترو شتي 

تر دةكةنة ثشتیواني خؤيان دةلَیَن: ئیَمة ئةم بت 

و شتانة ناثةرستین تةنها لةبةر ئةوةي لة خوا 

 نزيكمان بخةنةوة.

َويَْعبُدُوَن ِمْن دُوِن ]خواى طةورة دةفةرمويَت: 

ُؤََلِء  ُهْم َوََل يَْنفَعُُهْم َويَقُولُوَن َهَٰ ِ َما ََل يَُضرُّ َّللاه

َ بَِما ََل يَْعلَُم فِي  ِ ۚ قُْل أَتُنَب ِئُوَن َّللاه ُشفَعَاُؤنَا ِعْندَ َّللاه

ا  السهَماَواِت َوََل فِي اأْلَْرِض ۚ ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَيَٰ َعمه

 [١8]يونس: يُْشِرُكوَن[

واتة: بَي باوةِران شتیَك دةثةرستن لةجیاتي خوا  

 دةشلَیَن: قازانج, زيانیان ثیَدةطةيةنیَت نة  كة نة 

تكاكارمانن َلي خوا, ثیَیان  ئا ئةو بت و شتانة 

ئايا ئیَوة خوا ئاطادار  (: باشة dبلََي ئةي محمد)

لةئاسمانةكان و لةزةويدا  بةشتیَك كة  دةكةنةوة 

و خوا نةيزانیَت؟! ثاك و بیَطةردةو هةبیَت 

لةوةي كةنةفامان دةيكةن  بةرزو بلَندةو دوورة 

 بةهاوةلَي. 



 

 

 

جؤرىدووةم:شيركىبضوك:

بريتىیة لة هةر طوناهیَك كة لة دةقة 

شةرعییةكانى قورئان و سوننةتدا بة شیرك 

ناوى هاتبیَت و نةطةيشتبیَتة ئاستى شیرك, 

طةَل هیَشتنةوةى ناوى ئیمان بة لة

خاوةنةكةيةوة, بةلَكو هؤكاريَك بیَت بؤ كةوتنة 

ناو شیركة طةورةكةوة, كة ئةم جؤرةى 

شیركیش طةورةترينى طوناهة طةورةكانة. 

بةَلَم ئةم جؤرة خاوةنةكةى لة بازنةى ئیسالم 

ناباتة دةرةوةو بنضینةى ئیمانةكةى ناسِريَتةوة, 

ستة تةوبةى لَى بكات, حوكمةكةشى ئةوةية ثیَوي

خؤ ئةطةر مردو تةوبةى نةكردبوو ئةوة لة ذيَر 

ويستى خواى طةورةداية, ئةطةر ويستى بیَت 

سزاى دةدات و ئةطةر ويستى بوو لیَى خؤش 

دةبیَت, خؤ ئةطةر سزاىدا ئةوة بة نةمرىو 

هةتايى لة دؤزةخدا نايهیَلَیَتةوةو شةفاعةتى 

ى خواى شةفاعةتكارانى بةردةكةويَت بة ئیزن

 طةورة.



 

 

 

)ِرةحمةتى شیَخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

فةرمويةتى: )سنورى شیركى  خواى لَى بیَت(

بضوكیش بريتىیة لة هةر هؤكارو ِريَطايةك كة 

سةردةكیَشیَت بؤ شیركى طةورة, لة نیَت, يان 

ووتةكان, يان ئةو كردارانةى نةطةيشتونةتة 

ثلةى عیبادةت./ القول السديد في مقاصد 

توحید, لعبد الرحمن بن ناصر السعدي, ال

 .58ص

شيركىبضوكيشدووجؤرة:

كة  ,)ظاِهر(جؤرى يةكةم: شیركى ئاشكرا

 شیركى ووتةو كردةوة: ئةمیش دوو جؤرة:

 بة ووتةش وةك: 

وةك سويَند خواردنى زارةكى بة غةيرى -١

ضونكة سويَند خواردن جؤريَكة لة  خوا:

 بةطةورةزانینى سويَند ثَى خوراو:



 

 

 

لة ابن عمرةوة طوىَى لَى بوو ثیاويَك وتى: 

نةخیَر سويَند بة كةعبة! ابن عمر فةرموى: 

نابیَت بة غةيرى خوا سويَند بخوريَت, من 

( كة dبیستومة لة ثیَغةمبةرى خواوة)

من حلف بغیر هللا فقد كفر أو »فةرمويةتى: 

ن حبان في . ]رواه الترمذي وحسنه واب«أشرك

صحیحه و صححه األلباني أنظر صحیح 

 .[(٢٩5٢)برقم ٣/7٦الترغیب والترهیب

واتة: هةركةسیَك سويَندى خوارد بة غةيرى 

 خوا ئةوة كوفرى كردووة يان شیركى كردووة.

وةك ئةوةى ئةمِرؤ دةبینريَت سويَند دةخوريَت 

(, تةَلَق, سةرى باوك, طؤِرى dبة: ثیَغةمبة)

ناموس, نمةك, طؤِرى دايك, ضاوى برا, 

شةهیدان, بة فالَنة شیَخ و فیسارة ثیاوضاك و 

 فالَنة سةركردة....هتد.

)َل اله اَل كةفارةتى ئةمةش ئةوةية بلَیَت: 

 ضونكة هللا(



 

 

 

َمْن َحلََف » ( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا)

ى, َل إِلَهَ إَِل   فَْلیَقُْل: فَقَاَل فِي َحِلِفِه: َوالال ِت َواْلعُزه

.....ُ  .[(48٦٠). ] البخاري برقم«َّللاه

و  )َلت(واتة: هةركةسیَك سويَندى خوارد بة 

با  )عوزا() كة دوو بتى سةردةمى نةفامین(

 .)َل إله إَل هللا(بلَیَت: 

)ِرةزاى خواى لَى عبداللةى كورى مةسعود

فةرمويةتى: ئةطةر بة درؤوة سويَند بخؤم  بیَت(

ند بخؤم بة بة خوا, ثیَم خؤشترة لةوةى سويَ 

غةيرى خوا بة ِراست./ رواه الطبراني موقوفا 

ورواته رواة الصحیح وصححه األلباني أنظر 

 .(٢٩5٣)برقم ٣/7٦صحیح الترغیب والترهیب

تؤ ويستى لَى بیَت,  )و(ئةطةر خوا ووتنى:-٢

لةنیَوان ناوى خواى  )و(يان دانانى ثیتى 

 طةورةو كةسیَكى تردا: 



 

 

 

ت: ثیاويَك بة لة ابن عباسةوة دةفةرمويَ 

)ما شاء هللا (ى ووت: dثیَغةمبةرى خوا)

ئةطةر خواو تؤ ويستتان لَى بیَت!  وشئت!(

جعلَت هلل ند اً ؟! ما شاء هللا »ئةويش فةرموى: 

تةنها  ! بلََى:ئايا هاوتات بؤخوا دانا؟ «وحده

ئةطةر خواى طةورة ويستى لَى بیَت./ صححه 

 ١/٢٩٠األلباني أنظر صحیح األدب المفرد

 .(٦٠5/78٣)برقم

]َوَما ضونكة خواى طةورة دةفةرمويَت: 

ُ َربُّ اْلعَالَِمیَن[ ]التكوير  تََشاُءوَن إَِله أَْن يََشاَء َّللاه

:٢٩]  

واتة: ويستي ئیَوةش نايةتة دي مةطةر كاتیَك 

 خواي ثةروةردطاري جیهانیان بیةويَت.

يان وتنى: ئةطةر خواو دكتؤر نةبواية دةمرد, 

فالَن نةبواية لةبرسا دةمرد, خواو ئةطةر خواو 

تؤ شك دةبةم, لة سايةى خواو سةرى 

 تؤوة........هتد.



 

 

 

شاهنشا,  )َمِلك الُملوك(ناونانى كةسیَك بة  -٣

 )َعبد(. وة دانانى ووشةى )قاضي القُضاة(يان 

)عبدالحسین,  وةك: بؤ غةيرى ناوى خوا,

 عبدالعلي. عبدالرسول... 

أخنع اسم » ( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا)

. «عند هللا يوم القیامة رجل تسمى ملك األمالك

]صححه األلباني في السلسلة 

 [. (٩١5)الصحیحةبرقم

واتة: بیَزراوترين ناو بة َلى خواى طةورةوة 

)ملك لة ِرؤذى دوايىدا ثیاويَكة ناونرابیَت 

 شاهنشاه. األمالك(

وئةندامةكانيشوةك:وةبةكردةوة

يان مل كردنى بةِرؤو موفةِرك و   لة دةست-١

دةزوو بة مةبةستى دوور خستنةوةو َلبردنى 

بةَلَو نةخؤشى بةوةى بِرواى وابیَت ئةمانة 

وةسیلةيةكن و خواى طةورة بة هؤيةوة شیفا 



 

 

 

بؤ دةنیَريَت, خؤ ئةطةر ثیَى وابیَت ئةمانة 

خؤيان شیفادةرن ئةوة شیركى طةورةية ثةنا بة 

 خوا.

هةلَواسینى نوشتةو موروة شینةو ضاوةزار  -٢

بة ماَل و سةيارةو منداَل و دوكان و...هتد, لة 

 ترسى ضاوثیسى. 

قَى » ( دةفةرمويَت: dثیَغةمبةرى خوا) إِنه الرُّ

ة . ]رواه أحمد وابن ماج«َوالتهَمائَِم َوالت َِولَةَ ِشْرٌك 

وأبو داود, وصححه األلباني أنظر صحیح 

 [. (١٦٣٢)الجامع

)كؤى التمیمةية  )التمائم(واتة: بة تةئكید نوشتةو 

بريتىیة لةو مورو ناَل و شتانةى هةلَدةواسريَن 

: شتیَكة )التَِولة(و بؤ َلبردنى بةَلَو ضاوثیسى(

دروستى دةكةن بة مةبةستى شیرين كردنى ذن 

ضةوانةشةوة. هةموو َلى میَردةكةى وة بة ثیَ 

 ئةمانة شیركن.



 

 

 

زؤربةى جار بؤ سةر لَى تیَكدانى خةلَكى عةوام 

بةناو شیَخیَك نوشتةيةك دروست دةكات ضةند 

ئايةتیَكى تیَدا دةنوسیَت و شتى ترى تیَكةَل 

دةكات لة خشتةو ناوى جنؤكةو بة دةست و 

خةتى ئالَؤز دةينوسیَت, بطرة زؤر جار بة 

نوسن و ثارةيةكى زؤرى ثیسىو خويَنى حةيز دةي

 ثَى دةثضِرن لة هةذارو نةفامان.

بة شووم زانینى هةنديَك شت لة كاتى  -٣

بینینیاندا يان بیستنیانداو طةِرانةوة لة كاريَك كة 

نییةتت هةبووة ئةنجامى بدةيت لةبةر ئةمة. 

وةك ِرةشبینى و بةشووم زانینى مانطى صةفةر 

دةنطى  و (١٣)و فالَنة ِرؤذو ذمارة وةك ذمارة

فالَنة بالَندة وةك كوندةثةثوو, قةلة ِرةش و 

كةلَةشیَر لة ئیَواراندا, وة ثذمین لةكاتى 

( dسةفةردا......ضونكة ثیَغةمبةرى خوا)

. ]رواه اإلمام «الطیرة شرك » دةفةرمويَت: 

وصححه األلباني أنظر صحیح  ١/٣8٩أحمد 

 [.(٣٩٦٠)الجامع 



 

 

 

شوومزانينىشتشيركة.واتة:بة

جا ئةطةر بة تةماى كاريَك بوو يةكیَك لةو 

شتانةى بینىو ئةوة بووة هؤى ئةوةى لة 

 كارةكةى طةِرانديةوة ئةوة شیركى ئةنجامداوة.

خؤ ئةطةر نةطةِرايةوة بةَلَم لة دلَیدا ئةو بةشوم 

زانینة شويَنةواريَكى دروست كردو وةسوةسةو 

رى ثشت بة خوا خةمبارى كرد ثیَويستة لةسة

اللهم َل »  ببةستیَت و لة دلَیدا َليببات و بلَیَت:

طیَر إَل طیُرك , وَل خیَر إَل خیُرك , وَل إله 

. ]رواه أحمد وابن السني والطبراني «غیُرك

وصححه األلباني أنظر السلسلة الصحیحة 

 [. (١٠٦5)برقم

 )لة بالَندةو شتى تر(واتة: خواية هیض شتیَك 

طةيةنَى جطة لة تؤ. وة هیض سوودو زيان نا

خیَريَك جیَطةى ئومیَد نىیة جطة لة خیَرى تؤ. 

 وة هیض ثةرستراويَك نىیة بة هةق جطة لة تؤ.

:)الَخفي(شيركىشاراوةيةجؤرىدووةم:



 

 

 

كة ئةويش بريتىیة لة شیركى نییةت و مةبةست, 

اريَكى بةوةى ك واتة ِريیاو ِروثامايى و سومعة,

ضاك ئةنجامبدات بؤ خوا بةَلَم حةز بكات 

وةك ئةوةى  خةلَكى بیبینن يان باسى بكةن:

نويَذةكةى دريَذ بكاتةوةو جوان بیكات يان 

خیَريَك بكات تا مةدح بكريَت, يان زيكر بكات 

و قورئان بخويَنیَت و دةنطى خؤش بكات تا بلَیَن 

دةنطى خؤشةو شارةزاية, يان بانط بدات يان 

فیَرى زانستیَكى شةرعى بكات, جا  خؤى

ئةطةر ريیا تیَكةَلَوى كردةوة بوو بةتالَى 

ضونكة هةموو مةرجى قبوَل بوونى  دةكاتةوة.

يةكةم: بة  هةموو كردةوةيةك دوو شتة:

ئیخالصةوة تةنها بؤ خواى طةورة 

بةثیَى شةرعى خوا بیَت  دووةم: ئةنجامبدريَن,

]..  ت:خواى طةورة دةفةرمويَ  دوور لة زيادة.

فََمْن َكاَن يَْرُجو ِلقَاَء َرب ِِه فَْلیَْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َوََل 

 [١١٠]الكهف: يُْشِرْك بِِعبَادَةِ َرب ِِه أََحدًا[



 

 

 

واتة: جا ئةوةي دةيةويَت بةديداري 

شنوديةوة با كارو  ثةروةردطاري شادببیَت بةخؤ

كردةوةي ضاك و دروست ئةنجام بدات و 

ة ثةرستندا هیض كةسیَك بةهیض شیَوةيةك ل

نةكاتة هاوةَل و شةريك بؤي و ِروثامايى 

 نةكات.

(ِ قَاَل » (: dَعْن أَبِى ُهَرْيَرةَ قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه

ْرِك  ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى أَنَا أَْغنَى الشَُّرَكاِء َعِن الش ِ َّللاه

تُهُ َمْن َعِمَل َعَمالً أَْشَرَك فِیِه َمِعى َغْیِرى تََركْ 

 [.(٢٩85). ]رواه مسلم «َوِشْرَكهُ 

واتة: خواى ثةروةردطار فةرمويةتى: من لة 

هةموو كةسیَك بَى نیازترو دةولَةمةند ترم لة 

هاوبةش بؤ دانانم. هةر كةسیَك كاريَك ئةنجام 

بدات و كةسیَكى ترم بكاتة هاوبةش تیايدا ئةوا 

 خؤى و هاوبةشدانانةكةشى واز لَى دةهیَنم.

أَل » ( دةفةرمويَت: dبةرى خوا)وةثیَغةم

أخبركم بما هو أخوف علیكم عندي من المسیح 



 

 

 

أن يقوم الرجل فیصلي  الشرك الخفي: الدجال؟

. ]أخرجه «فیزين صالته لما يرى من نظر رجل

البیهقي وحسنه األلباني أنظر صحیح الجامع 

 [.(٢٦٠7)برقم

واتة: هةوالَتان بدةمَى بةوةى زياتر لة مةسیحى 

كة  شیركى شاراوة: دةترسم لیَتان؟دةججال 

بريتىیة لةوةى ثیاويَك نويَذ دةكات و نويَذةكةى 

دةِرازيَنیَتةوة لةبةر ئةوةى خةلَكى سةيرى 

 دةكةن. 

إن أخوف » ( دةفةرمويَت: dوةثیَغةمبةرى خوا)

وما  قالوا: .«ما أخاف علیكم الشرك األصغر

يقول هللا عز  الرياء,» قال: الشرك األصغر؟

 وجل ألصحاب ذلك يوم القیامة إذا جازى الناس:

إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنیا, فانظروا 

. ]رواه أحمد «هل تجدون عندهم جزاء؟!

والبغوي والطبراني وصححه األلباني السلسلة 

 [.(٩5١)الصحیحة برقم



 

 

 

واتة: ئةوةى كة زؤر دةترسم لیَتان توشى ببن 

شیركى  وتیان: كى بضوك.بريتىیة لة شیر

 ,)الرياء(ِروثامايى فةرموى: بضوك ضىیة؟

خواى طةورة لة ِرؤذى دوايىدا كاتَى ثاداشتى 

خةلَى دايةوة بة وانةى ريايییان كردووة 

بِرؤن بؤ َلى ئةو كةسانةى ئیَوة  دةفةرمويَت:

لةبةر ئةوان كارتان ئةنجام داوة, جا بزانن 

 ثاداشتان دةست دةكةويَت َليان!!

 )ِرةحمةتى خواى لَى بیَت(بن القیم ا

دةفةرمويَت: شیركى نیَت و مةبةست ئةمةش 

ئةو دةريايةية كة كةنارى نىیة ئةوةندة فراوانةو 

كةمیَك نةبیَت لیَى ِرزطار نابن..../الجواب 

 .٩4الكافي ص

وة يةكةمین كةسانیَك لة ِرؤذى دوايىدا 

دؤزةخییان ثَى خؤش دةكريَت ئةو سَى كؤمةلَةن 

ديان كردوةو شةهید بوون وة خیَرو جیها



 

 

 

مالَبةخشینیان ئةنجامداوةو زانست فیَربوون و 

 قورئانیان خويَندووة بةَلَم ِريیايیان تیَدا كردووة.

كةفارةتىشيركىشاراوة

عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر 

 فقال: (.dإلى النبي) )رضي هللا عنه(الصديق 

 .«يا أبا بكر! للشرك فیكم أخفى من دبیب النمل»

وهل الشرك إَل من جعل مع هللا  فقال أبو بكر:

والذي نفسي بیده, » ( : dإلهاً آخر؟ فقال النبي)

للشرك أخفى من دبیب النمل, أَل أدلك على 

 قال: .«شيء إذا قلته ذهب عنك قلیله وكثیره؟

لم, قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أع»

. ]صححه األلباني أنظر «وأستغفرك لما َل أعلم

 (١/٢5٩)صحیح األدب المفرد

 [.(554/7١٦)برقم

واتة: معقلى كوِرى يةسار دةفةرمويَت: من و 

ابوبكرى صديق ِرؤيشتین بؤ َلى ثیَغةمبةرى 

( فةرموى: ئةى ابوبكر شیرك لة ناوتاندا dخوا)



 

 

 

ابوبكر  شاراوةترة لة جَى ثیَى میَروولة.

بؤ مةطةر شیرك تةنها ئةوة نىیة  ى:فةرمو

كةسیَك ثةرستراويَكى تر لةطةَل خوادا دابنیَت؟ 

( فةرموى: سويَند بةو dثیَغةمبةرى خوا)

خوايةى نةفسى منى بةدةستة, شیرك شاراوةترة 

لة جَى ثیَى میَروولة, ئايا شتیَكت فیَربكةم 

 ئةطةر بیلَیَیت كةم و زؤريت لةسةر َلدةضیَت؟

الل ُهمه إن ي أعوذُ بَِك أن أُشِرَك »  بلََى: فةرموى:

واتة:  «بَِك َوأنا أَعلَم, وأَستَغِفُرَك ِلما َل أعلَم

خواية ثةنات ثَى ئةطرم لةوةى شیركت بؤ 

بِريار بدةم و بزانم, وة داواى لیَخؤشبوونت لَى 

 دةكةم لةو شیركةى دةيكةم و نازانم.

خواى طةورة بمانثاريَزيَت لة شیرك و 

لة ِرؤذى قیامةتدا لةطةَل ثؤلى جؤرةكانىو 

يةكخواثةرستاندا لة بةهةشتةكةى خؤيدا 

 كؤمانبكاتةوة.......آمین


