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  بسم اهللا الرمحن الرحيم  





ــدا )ال اللـــه ال إلـــه إ(  ــة ذيانـ ــلَمانان  لـ ــةيةكة موسـ ووشـ
ــةت     ــانط دان و قام ــة ب ــن ل ــةن و دةيلَص ــكراي دةك ئاش

 )ال إله إال الله ( كردن و ووتارو قسةكردنةكانياندا، وة 
ــةيةوة زةوي و     ــةم ووشــ ــؤي ئــ ــة هــ ــةيةكة بــ ووشــ
ئامسانـــــةكان رِاوةســـــتاون، وة هـــــةموو دروســـــت 

ئةم كراوةكان لة ثصناويدا دروست كراون، وة بةهؤي 
ــؤي    ــغةمبةراين خــ ــةورة ثصــ ــواي طــ ــةيةوة خــ ووشــ
ــدووةو   ــةكاين دابةزانـــــ ــاردووة، وة ثةرتووكـــــ نـــــ

 )ال إله إال الله ( شةريعةتةكاين دامةزراندووة، لة ثصناو 
لـــــة قيامةتـــــدا تـــــةرازووكان دانـــــراون و نامـــــةي  
ــراون و بةهةشــت و دؤزةخ دروســت    كردةوةكــان دان
ــةش      ــةلَكي داب ــةيةوة خ ــةم وش ــةهؤي ئ ــراون، وة ب ك

  .بص باوةرِوون بؤ باوةأدارو ب
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ــز  ــنةري بةرص ــة    :خوص ــت ل ئةطــةرِ ســةرفرازيت دةوص

و  ) ال إلـه إال اللـه (دونياو قيامةت ئـةوة بةرِاسـيت بلَـص    

كاريشي ثـص بكـة، ضـونكة ثصـغةمبةري خؤشةيسـتمان      

بــةم ووشـــةية دةســـيت بـــة بانطـــةواز كـــرد لـــة طـــةلَ  

ــةباد     ــوري عـ ــةي كـ ــؤن رةبيعـ ــةر ضـ ــةي، هـ نةتةوةكـ

ــدةيلي  ــوا لصـــي رازي بصـــت  _ ئةلـ ــكي _ خـ ــة كابراصـ كـ

رأيت (( : جاهيلي بوو ثاشان موسلَمان بوو دةفةرموص

يا أيها الناس : بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول rرسول اهللا 

ال إله إال اهللا تفلحـوا، ويـدخل فـي فجاجهـا والنـاس      : قولوا

متقصفون عليه، فما رأيت أحداً يقول شـيئاً، وهـو ال يسـكت،    

أخرجـه اإلمـام أحمـد    )) ال إله إال اهللا تفلحوا: ناس قولواأيها ال: يقول

وأخرجه ابن حبان في صحیحه ، وصححه األلبـاني فـي   ) ١٥٤٤٨(في مسنده 

       .)) ٨٣٤" ( إرواء الغلیل " 

    
 )ال إلـه إال اللـه (  مةبةسـت لـة ووتـين    :خؤشةويستان    

ــة      ــبطةييت ل ــت تص ــةلَكو دةبص ــة ، ب ــان ني ــة زوب ــةا ب ت
بؤ ئةوةي ببصتة مايـةي سـةرفرازيت ، وةبـص     ماناكةي
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ــان  ــــه ( طومــ ــــه إال الل ــذةرةكةي   )ال إل ــة بصــ ــوود بــ ســ
  :ناطةيةنصت بة حةوت مةرج نةبصت كة ئةمانةن

خوداي طةورة  ، زانيين ماناكةي)  العلم: ( يةكةم    

M       ã  â  á   à   ß     Þ     Ý  Ü  :دةفةرموص
å  äæ     ë  ê  é  è  çL محمد :

١٩.  
بزانة كة هيض ثةرستراوصك بةهةق ين ية  :واتة    

 :دةفةرموص وة خواي طةورة. نةبص )الله (     تةا 

 M  ¾  ½    ¼      »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
    À  ¿L ٨٦: الزخرف.  

تةا ئةو كةسانة شـةفاعةتيان بـؤ دةكـرص و     :واتة    
سوودي لص دةبينن كة شايةيت يـان داوة لةسـةر هـةق    

بةجؤرصك كة ماناكةيان زانيـبص و   )ال إله إال الله(   تةوا
  .اليان روون بص 

من (( : دةفةرموص  rهةروةها ثصغةمبةري خودا     

عثمان  :الراوي)) مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل الجنة 

المسند  :المصدر  -  مسلم :المحدث  -  صحیح :خالصة الدرجة  -  بن عفان

  .26 : فحة أو الرقمالص  -  الصحیح
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هةر كةسص لةسةر ئةوة مبرص كة بزانص هـيض   :واتة    
،  )الله ( ين ية جطة لة ) حةق ( ثةرستراوصكي بةرِةوا 

  .ئةوا دةضصت بؤ بةهةشت
  

كة برييت ية لة .  دلَنيا بوون): اليقني : ( دووةم    
 ،)ال إله إال الله ( بووين زانياري يةكي تةواو دةربارةي 

خواي طةورة . ص لة دوو دلَي و شك و طومانودوور ب

|    {  ~  �  ¡  ¢  £  M  :  دةفةرموص
«  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤¬      ̄  ®

  °L ١٥: الحجرات.  

بـرِواداران ئةوانـةن كـة برِوايـان هصـناوة بـة        :واتة    
ــيض شـــــك و   ــان هـــ ــغةمبةرةكةي، ثاشـــ ــوداو ثصـــ خـــ

ــا   ــدا درووســت نــةبووة، و جيهادي ن طومانصــكيان لةدلَ
ئـا ئةوانـة   . كردووة لة رصطاي خودا بة مالَ و طيانيـان 

  .برِواداري راستطؤن
أشهد أن ال (( : دةفـةرموص  rوة ثصغةمبةري خواش     

غيـر   ،ال يلقى اهللا بهما عبد ،إله إال اهللا وأني رسول اهللا

 أبو ھريرة أو أبو سعید الخدري :الراوي ))إال دخل الجنة ،شاك فيهما

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ھـ١٤٢٩   
 

 
 5 

  -  المسـند الصـحیح   :المصـدر   -  مسلم :المحدث  -  صحیح :خالصة الدرجة  - 

  .27:الصفحة أو الرقم
شايةيت ئةدةم هيض بةرستراوي بةهةق ين ية  :واتة    

ــة   ــة لـ ـــه ( جطـ ــودام،   )الل ــةكراوي خـ ــيش رةوانـ ، منـ
ــةية    ــةم دوو وشـ ــي بـ ــة رؤذي دوايـ ــةك لـ هةربةندةيـ
بــةخودا بطاتــةوة بةمةرجصــك لــةم بــارةوة شــك و      

  .دا نةبووبص، ئةوا دةضصتة بةهةشت طوماين لةدلَ
  

دلَســـؤزي و خـــؤ :  )اإلخـــالص ( : ســـص يـــةم    
بـؤ خـودا و دووركةوتنـةوة لـة شـريك       يةكالكردنةوة

  .برِياردان

  MY  X  W   VZ : دةفةرموص طةورةخواي     
     d   c  b  a  `    _   ̂  ]  \  [

o  n  m  l  k   j  i  h  g  f  ep     s  r     q
  t  y  x                  w   v  uL ٣: الزمر.  

لةسةر خةلَكي ثصويستة بة دلَسؤزي بضنة ناو  :واتة    
هةروةها . ئايينةوة بةتةا خودا بثةرسنت

M  p  o  n   m  l  k  j  i  h : دةفةرموص
t  s   r  qu    y  x   w  vL ٥: البینة.  
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كـة خـودا   تةا فةرمانيان بةوة ثـص درا بـوو    :واتة    
بثرســنت و بةدلَســؤزي بضــنة نصــو ئايينةكــةي و دوور  
بكةونةوة لة هـةموو جؤرصـك لـة جؤرةكـاين شـريك      

  .برِيار دان 
ــاس (( :دةفــةرموص rثصــغةمبةري خــوا      ــعد الن أس

إال اهللا خالصـاً مـن   من قال ال إله  يوم القيامة، بشفاعتي

  -  [صـحیح ] :خالصـة الدرجـة    -  أبـو ھريـرة   :الـراوي ، ))قلبه أو نفسـه 

  . 99: الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  -  البخاري :المحدث
بةختــةوةرترين كــةس لــة رؤذي دواي بــةتكا :واتــة   

كردين من كةسصكة كة بـة دلَسـؤزي لـة نـاخي دلَيـةوة      
  .) ال إله إال الله (ووتبصيت

إن اهللا حرم على النار مـن  (( : هةروةها دةفةرموص    

 :الراوي ، ))ه إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا عز وجل قال ال إل

  -  البخـاري  :المحـدث   -  [صحیح] :خالصة الدرجة  -  عتبان بن مالك السالمي

  .1186 الصفحة أو الرقم  -  الصحیح الجامع :المصدر

خــودا ئــةو كةســةي لــة ضــوونة نــاو دؤزةخ   :واتــة    
ــةيت    ــة ووتويـ ــردووة كـ ــة كـ ـــ( قةدةغـ ـــه إال الل  ،)ه ال إل

  .مةبةستيشي تةا رةزامةندي خوداي طةورة بص 
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كة دوور بص لة درؤ  .راستطؤيي):  الصدق :(ضوارةم    

M  r  q  :خوداي طةورة دةفةرموص. و دوو رِوويي
  ~  }     |    {  z  y  x  w  v  u  t  s

£  ¢  ¡  �¤    ª  ©  ¨      §  ¦  ¥
  «L ٣ -  ١: العنكبوت.  

ئايا خةلَكي وا لصك دةدةنةوة كة وازيـان لـص    :واتة    
ــاقي      ــناو ت ــان هص ــن برِوام ــةوةي بلَص ــةا ب ــت ت صنرص
نةكرصنةوة؟ بةراسيت ئةوانةي ثصش ئةوانيشمان تاقي 

كني ئةوانةي راستطؤن . كردةوة تا بؤ خودا روون بص
  .و ئةوانةش كصن كة درؤدةكةن 

 ما من أحد يشـهد أن (( :دةفةرموص rثصغةمبةريش     

ال إله إال اهللا وأن محمدا عبده ورسوله صدقاً من قلبه إال 

 :خالصـة الدرجـة    -  أنـس بـن مالـك    :الـراوي )) حرمه اهللا على النـار 

 :الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  [صحیح]

128.  

ال إلـه إال اللـه (  هةركةسـص شـايةيت بـدات بـة     :واتة     
ئـةوا  ... بةراسيت لـة نـاخي دلَيـةوة     )ل الله محمد رسو
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ــص ي قةدةغــة     ــاطر و ل ــاو ئ ــة ن خــوداي طــةورة ناخيات
  .دةكات 

  
ــنجةم      ــة: ( ثص ــنت )  المحب ــؤش ويس ــووين .  خ ب

خؤشويسيت بؤ ئةم ووشةية و ئـةو شـتانةي دةاللـةت    
  .لة سةريةوة دةكات، دلَخؤش بوون ثص يةوة 

M  N   M  P  O  :خواي طةورة دةفةرموص      

W       V  U  T  S  R  QX     \  [  Z  Y

]^    j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _

   n  m  l  kL ١٦٥: البقرة.  

خةلَكانصك هـةن هةنـدص شـت هةلَدةبذصـرن و      :واتة    
خؤشيان دةوصن  بةرادةي خؤشويستين خـودا، بـةآلم   
بــرِواداران زؤر بــة تونــدي و لــة هــةموو شــتص زيــاتر   

  .ان خؤش دةوصتخوداي
ثالث من كن فيه (( : دةفـةرموص  rثصـغةمبةري خـوا       

أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه ممـا   ،وجد حالوة اإليمان

سواهما وأن يحب المرء ال يحبه إال هللا وأن يكره أن يعود 

 منه كما يكـره أن يقـذف فـي    في الكفر بعد إذ أنقذه اهللا
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 :المحـدث   -  صـحیح ] :ة الدرجـة خالصـ   -  أنـس بـن مالـك    :لـراوي ا ،))النار

 :المحدث  و،  6941 : الصفحة أو الرقم  -  الجامع الصحیح :المصدر  -  البخاري

  . 43 : الصفحة أو الرقم  -  المسند الصحیح :المصدر  -  مسلم

هةركةسص ئةم سـص خةسـلَةتةي تصـدا هـةبص،      :واتة     
شرييين ئيماين ضةشتوة، خودا ة ثصـغةمبةرةكةي لـة   

هـةر مرؤظصـكي   . و شـتص ال خؤشةويسـت تـر بـص    هةمو
. خؤشويســـــت تـــــةا بـــــؤ خـــــودا خؤشـــــي بـــــوص

وةهةلَطةأانةوةي لـة ئيسـالمةوة بـؤ كـوفر هةنـدة ال      
  .ناخؤش بص كة ضؤن الي ناخؤشة بيهاوصتة ناو ئاطر

  
بؤ فةرمانةكاين  مل كةض بوون) االنقياد : ( شةشةم     

داين خودا وة خؤدانة دةسيت كة برييت ية لة ئةجنام
ئةركةكان بة دلَسؤزي بؤ خودا و بة بةمةبةسيت 

¬  ®  M  :خوداي طةورة دةفةرموص. رازي كردين 
  º  ¹  ¸  ¶       µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

  »L ٥٤: الزمر.  
ــة      بطةأصـــنةوة بـــؤ الي ثـــةروةردطارتان و    :واتـ

  .خوتاين بةدةستةوة بدةن
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ـ (( : دةفـةرموص   rثصغةمبةري خـوا       دكم ال يؤمن أح

هللا بن عمرو بن  عبدا :الراوي)) حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به 

 :المصـدر   -  النـووي  :المحـدث   -  حسـن صـحیح   :خالصـة الدرجـة    -  العـاص 

  . 41 : الصفحة أو الرقم  -  النووية األربعون

هيث كةسصك لة ئصوة ئيماين ين ية تا نـةفس   :واتة    
كة من ثص ي  و ئارةزووي شؤصن كةوتووي ئةوة نةبص

  .هاتووم 
  

و  ،)ال إله إال الله ( وةرطرتين ) القبول : ( حةوتةم     
 :دوور بص لةرةت كردنةوة، خواي طةورة دةفةرموص

 M  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !
   6  5  4  3  2  1  0  /   .7    8

?  >  =  <  ;    :    9@     D     C  B   A
  G   F  EI  HJ    O  N  M L   K

  PL ٢٥ – ٢٣: الزخرف.  
ئصمة لة هةر ئـاوةداين يـةك ثصغةمبةرصـكمان     :واتة    

و ) ! ثيـــاو مـــاقؤل ( رةوانـــة كـــردبص ئـــةوا هةميشـــة 
بـاب و باثريامنـان لةسـةر    : كاربةدةستةكان ووتويانة
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رصــــطايةك بــــوون، ئثمــــةش شوصــــن ثــــص ي ئــــةوان  
ةي ئةطةر من د: هةلَئةطرين ئينجا ثصغةمبةرةكة وويت

ئايينصكي باشترم بؤ ئصوة هصنا بص لةوةي كة لة باب و 
  .باثريانان بؤ جص ماوة

ئةوةي ئصوة ثص ي هاتوون ئصمة بأوامـان ثـص   : ووتيان
ئينجا تؤلَةمان لص سةندن، جـا بأوانـة ضـارة    .( ي نية 

نووســي ئةوانــة ضــؤنة كــة باوةأيــان بــة ئايةتــةكاين  
  .خودا نة هصناوة بة درؤيان خستةوة

مثل ما بعثني اهللا (( : دةفـةرموص   rثصغةمبةري خـوا     

به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان 

منها تقية قبلت الماء فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكانت 

منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا بها النـاس فشـربوا   

ت وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعا

ال تمسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه في دين اهللا 

ونفعه ما بعثني اهللا به فَعلم وعلًم ومثل من لم يرفع بذلك 

أبو موسـى   :الراوي)) رأساً ولم يقبل هدى اهللا الذي أرسلت به 

 الجامع :المصدر  -  البخاري :المحدث  -  [صحیح] :خالصة الدرجة  -  األشعري

  .79 : الصفحة أو الرقم  -  الصحیح
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منوونةي ئةو هيدايـةت و عيلمـةي كـة خـودا      :واتة    
.. مـين ثـص رةوانــة كـردووة تـا بــة خـةلَكي رابطةيــةمن     

وةكو بارانصكي زؤر و ضرِ واية دةبارصـتة سـةر زةوي   
جا هةندص لةو زةوي ية ثاك و بـة ثيتـة ئـاوي    .. يةك 

ــاي زؤر   بارانـــــة كـــــة هةلَئةمـــــذص و لـــــةوةأ و طيـــ
بـــةآلم .. هةندصـــكي تـــري زةوي بـــص ثيتـــة ..دةأوصـــنص

ئاوةكة دةطرصـتةوة خـؤو تيايـدا دةوةسـتص، بةمـةش      
ي دةخؤنةوة و دا كةلك بةخةلَكي دةطةيةنص، و لصخو

. ئاذةلَةكانيان ثص ئاودةدةن و كشـتوكالَي ثـص دةكـةن   
بةشثكي تر لة زةوي يةكة نة ئاو دةطرصتة خـؤي و نـة   

ةكو ئةو جا ئةو سص جؤرة زةوي ية و.. طيا دةأوصنص
هةنـدص لـة ئـاييين    . بؤهـاتووة خةلَكانةن كة ئايينيان 

خودا حالَي دةبن و كةلَك وةردةطرن لةو هيدايةتـةي  
ياشـيان  وةهةندصك.. هصناومة و خةلَكيش فصر دةكـةن  

سوودي لص وةرنـاطرن ،  [ سةرياين ثص بةرز ناكةنةوة
بــةل كو تــةا وةري دةطــرن و بــؤ كةســاين تــر نــةقلَي  

ةندصــكيان هــةر لــة بنةأةتــةوة ئــةو  وة ه] .. دةكــةن 
رن و باوةأناهصنن بـة ئـاييين   هيدايةيت خودا وةرناط

  .خودا
  

  أجمعینوصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
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  : كانسةرضاوة
  

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المّنان، عبد الرحمن بن ناصر  -١

سسة الرسالة، عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤ: السعدي،تحقیق

 .ھـ١٤٢٠الطبعة األولى 

رحمھ اهللا  –سلسلة شرح الّرسائل للعّالمة محمد بن عبد الوھاب  -٢

صالح بن فوزان بن : خ الدكتور، الشرح بقلم فضیلة الشی -تعالى 

، اعتنى بإخراجھ عبد السالم بن عبد اهللا السلیمان، اهللا الفوزانعبد

 .ھـ١٤٢٤الطبعة األولى 

  www.dorar.net :قسم الموسوعة الحدیثیة  –یة موقع الُدرر الَسن -٣
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