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  سوودەآانی یەآتاپەرستی

    

   

یە، باشترین وگەورەترین ووشەیە آە یادی )الإله إّال اهللا(پەرستی آە ووشەی یەآتا.١

غەمبەر بكرێ  خودای پ ت) صلى اهللا عليه وسلم(، هەروەآو پ قال ال إله من (: دەفەرمو

إال الّلُه وحدُه ال َشريك له، لُه الملك، وله الحمُد، وهو على آل شيء َقدير في يوٍم مائَة 

مّرة آانت له َعْدَل َعشڕ ڕقاب، وُآتَبت له مائُة حَسنة، وُمِحَيت عنه مائة سّيئة، وآانت 

جاء، إال رجٌل له ِحرزًا مَن الشيطان يوَمُه ذلك حتى ُيمسَي، ولم َيأِت أحٌد بأفضَل مما 

كدا ب  هەرآەس: واتە). ٦٤٠٣(البخاري : اخرجه)عمَل أآثر منه :  سەد جار لەڕۆژ

ی نييە، ( ت، تەنيایەو هاوە ت تەنها اهللا نەب ك نييە بەحەق بپەرستر هيچ پەرستراو

تی هەر بۆ ئەوە، وەسوپاس وستایشيش هەر بۆ ئەوە لەسەر  ات وخاوەندار دەسە

كنيعمەتەآانی، وەهەر ئ ، ئەوا پاداشتی وەآو ئەوەوایە آە )ەو بەتوانایە لەسەر هەموو شت

ت، وەسەد خراپەی بۆ  دەآەسی لە آۆیلەآان ڕزگار آردب ، وەسەد چاآەی بۆ دەنوسر

وارە، وەآەس لەو  زەر بۆی لە شەیتان لەو ڕۆژەدا هەتاآو ئ تە پار تەوە، وەدەب دەسڕڕ

ت آە زیات ك نەب   ).ر لەو یادی خوا بكاتچاآتری نەآردووە تەنها آەس

پەرستی قورسترین چاآەیە لەتەرازووی هەر بەندەیەك لەڕۆژی دوایيدا، هەر یەآتا.٢

غەمبەر) رضي اهللا عنه(وەآو عبد اهللا ی آوڕی عەمر ت پ تەوە دەفەرمو ڕ صلى اهللا (دەیگ

إلَه إّال اهللا، َفإنَّ الَسموات آُمُرَك ِبال : إنَّ ُنوحًا قاَل إلبِنِه ِعْنَد َموِتِه(:فەرمووی) عليه وسلم

الَسْبْع واالراضيَن الَسْبْع َلْو ُوِضَعْت فِي َآِفِه َوَوِضَعْت الإلَه إّال اهللا في َآِفِه َلَرَجَحْت ِبِهنَّ 

وسنده صحيح نقًال عن ) ٢/٢٢٥(االمام احمد في المسند : اخرجه...)الإلَه إّال اهللا

غەمبەر: واتە). ١٣٤)(الصحيحة(للحكمي، وفي) معارج القبول( صلى اهللا عليه (نوح پ

بەووتنی و باوەڕ بوون ) دەآەم  فەرمانت پ(لەسەرەمەرگدا بەآوڕەآەی فەرمووی ) وسلم

نە تای ) ال إله إّال اهللا(بە  آە ئەگەر هەر حەوت ئاسمانەآان و حەوت زەویيەآان بخر

تە تاآەی تر، ئەوا ) ال إله إّال اهللا(تەرازوویەك، وە  ئەوانی تر بەرز ) إله إّال اهللاال (بخر

  .دەآاتەوە

یەآتاپەرستی سەرەآی ترین هۆیە بۆ چوونە بەهەشت هەر آردەوەیەآی تریشی .٣

ت، هەروەك عوبادەی آوڕی صامت ت ) رضي اهللا عنه(هەب تەوە دەفەرمو ڕ دەیگ

غەمبەر شريَك  َمن شِهَد أن ال إلَه ِإال اُهللا وحَدُه ال(: فەرمووی) صلى اهللا عليه وسلم(پ

له، وأّن محمدًا عبُدُه ورسولُه، وأّن عيسى عبُد اِهللا ورسوله وآلمتُه ألقاها ِإلى مريَم 



 

وُروٌح منه، والجنُة َحّق والناُر حّق، أدَخَلُه اٌهللا الجنَة على ما آاَن مَن 

التوحيد (واللفظ للبخاري نقًال عن آتاب ) ٢٨(، ومسلم )٤/١٣٩(البخاري :اخرجه)الَعمل

ك : واتە). ٢٣لدآتور ناصر العمر صل) أوًال ك شایەتی بدات آە هيچ پەرستراو هەرآەس

ت، ومحمد ت تەنها اهللا نەب غەمبەری ئەوە، ) صلى اهللا عليه وسلم(نييە حەق ب بەندە و پ

غەمبەریيەتی، وەبەو ووشەی خوا  دروست بووە، ) ُآْن فيكن(وعيسی بەندەی خواو پ

كە لەو ڕووحانەی آە ناردو) عليه السالم(بەهۆی جبریلەوە ویەتی بۆ مەریەم، وەبەش

دروستی آردوون وەآو هەموو ئادەميزادەآانی تر، وە بەهەشت حەق و ڕاستە، ودۆزەخ 

حەق و ڕاستە، ئەوا خوای پەروەردگار دەیخاتە بەهەشتەوە لەسەر هەر آردەوەیەك بوو 

ت   .ب

)  عنهرضي اهللا(یەآتاپەرستی هۆی ڕزگار بوونە لە دۆزەخ، هەروەك عتبان.٤

غەمبەری خوا ت پ تەوە دەفەرمو ڕ فإن الّلَه حّرَم : (فەرمووی) صلى اهللا عليه وسلم(دەگ

، )١/١١٠(البخاري : اخرجه)ال إلَه إّال اهللا َيبتِغي بذلك َوجَه اهللا: على النار من قال

تە : واتە. نقًال من آتاب التوحيد أوًال) ١/٤٥٥(ومسلم  خوای گەورە حەرامی آردووە بچ

ا باوەڕی ب  زەخ ئەو آەسەی بەزمان بدۆ ك نييە بەحەق   وبە د آەوا هيچ پەرستراو

ت ت وەمەبەستی ڕەزامەندی خوا ب   . تەنها اهللا نەب

منی وئارامييە لە ڕۆژی .٥ یەآتاپەرستی هۆی هيدایەت دانە لە دنيا وقيامەت وه

ت َوَلْم َيْلِبُسوا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم  الَِّذيَن آَمُنوا[: دوایيدا، هەروەك خوای پەروەردگار دەفەرمو

ناوە و : واتە. }٨٢:سورة االنعام{ ]ُأوَلِئَك َلُهُم اْلَأْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن ئەوانەی باوەڕیان ه

ا ناآەن لەگەڵ هاوەڵ بڕیار  كە خوای گەورە بەتاك وتەنيا دەپەرستن وبەندایەتی یەآەیان ت

منی دان وسوور نابن لەسەر گوناهە گەورەآ ان وبەو باوەڕەوە دەمرن، ئاسوودەیی وه

نموومایی آراون لە ژیانی دنيا ولە تاقی  هەر بۆ ئەوانەیە لە ڕۆژی دوایيدا وئەوانە ڕ

  .آردنەوەی ناو قەبر، وڕۆژی حەشر وحسابدا

غەمبەر.٦ ئەو آەسەیە آە ) صلى اهللا عليه وسلم(ئاسوودەترین آەس بەشەفاعەتی پ

گەی ت، بەبە غەمبەر یەآتاپەرست ب آە ) صلى اهللا عليه وسلم(فەرموودەی پ

ت َأسعُد الناِس بشفاعتي يوَم القيامِة من قال ال إلَه إال اُهللا خاِلصًا ِمن َقلِبه، (: دەفەرمو

) معارج القبول(، في باب العلم، نقًال من آتاب )١/١٣٩(البخاري : اخرجه)أو نفِسه

ن آەس بە تاك وشەفاعەتی من ئەو ئاسوودەتری: واتە). ٢/٤٢٣(للحافظ أحمد الحكمي 

اوتەی دڵ ودەروونييەوە ب ت :  آەسەیە آە لە پا ك نييە آەوا حەق ب هيچ پەرستراو

ت ت تەنها اهللا نەب   .وشایەنی پەرستن ب

خۆشبونی گوناهی ئادەميزاد، هەروەك .٧ سەرەآی ترین هۆیە لەالی خودا بۆ ل

ت بي) رضي اهللا عنه(ئەنەسی آوڕی ماليك غەمبەردەفەرمو صلى اهللا عليه (ستم پ

يا ابَن آَدَم ِإّنَك َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت : قاَل اهللا َتَباَرَك وتَعالى(: دەیفەرموو) وسلم



 

يا ابَن آَدَم َلْو َبَلَغت ُذُنوُبَك َعَناَن الّسَماِء ُثّم اْسَتْغَفْرَتِني . َلَك َعَلى ما آاَن ِفيَك َوَال ُأَباِلي

يا ابَن آَدَم إّنَك َلْو َأَتْيَتِني ِبُقَراِب األْرِض َخَطاَيا ُثّم َلِقيَتِني َال ُتْشڕُك . ْرُت َلَك َوَال ُأَباِليَغَف

الترمذي وقال حديث حسن، نقًال من آتاب : اخرجه)بي َشْيئًا َألَتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة

تخو: واتە. البن رجب الحنبلي) جامع العلوم والحكم( ئەی : ای گەورە دەفەرمو

م بگەیت  ت ولەڕۆژی دوایيدا پ ناب ئادەميزاد ئەگەر بەپڕایی زەوی گوناهت لەگەڵ خۆت ه

ت خۆش دەبم ت بۆ بڕیار نەدابم، ئەوا منيش بە پڕایی زەوی ل   .وهيچ هاوە

نشين .٨ مانان وج یەآتاپەرستی سەرەآی ترین مەرجە بۆ سەرآەوتنی موسو

لەفەرموودەی قورئاندا آە   دا لە زەویيدا، هەروەك بۆمان دەردەآەوێبوونيان بەدوای یەآتری

ت َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َآَما [: دەفەرمو

الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم 

] َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُآوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َآَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن

نيا بەخش وتەواوی داوە بەوانەی باوەڕ: واتە. }٥٥:سورة النور{ نی د یان خوای گەورە بە

نيا بن آە خوای پەروەردگار  وە، وەآارو آردەوە چاآەآانيان ئەنجام داوە، د ناوە لە ئ ه

ش ئەمانی  اتدا، هەر وەك چۆن ئيماندارانی پ نشين وپایەداریان دەآات لە وو ج

ت آە خوا خۆی پ نشين آردوە، وئەو دین وئاینەیان بۆ دەچەسپ ی ڕازیيە،  ج

منی، بەمەرجوەهەروەها ترس وبيميان بۆ دەگۆ ت بە ئارامی وه هەر من بپەرستن   ڕ

كم بۆ بڕیار نەدەن، ئەوسا ئەوەی دوای ئەو پایە داریيە ب ت   و هيچ جۆرە هاوە باوەڕ ب

  .ئائەو آەسانە هەر تاوانبار ولەسنور دەرچوون

مانان، چونكە هيچ .٩ یەآتاپەرستی آاریگەری ترین هۆیە بۆ یەك خستنی ڕیزی موسو

ك موسو ت، آەبریتييە آات مانان یەك ڕیز نابن تاآو بيرو بۆچوون وباوەڕیان یەك نەب

پشتی )یەآتاپەرستی(لە مانان وپا وان موسو تە بنچينەی خۆشەویستی ن ، وەدەب

تەوە لە هەمان آاتيشدا  ز وتوانایان آۆ دەب آردنی یەآتر ویەك ڕیزبوونيان ئەو آاتە ه

تە هۆی ڕەزامەندی خودا وسەرآەوتن بەس ) ٥٥(ەر دوژمنياندا هەر وەك لە ئایەتی دەب

ت َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا [:سورەتی نور بۆمان ڕوون بووە، وەهەروەها خوای گەورە دەفەرمو

ئەی ئەوانەی باوەڕتان : واتە. }٧:سورة محمد{ ]ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْرُآْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم 

وە لە ناوە، ئەگەر ئ دابن، ئەوا ) ال إله إّال اهللا(سەر خستنی دینی خواو ووشەی ه

گيرتان دەآات   .سەرتان دەخات وپایەدار وج

ئەگەر بەندە تەواو خۆی یەآال آردەوە بۆ خواو یەك خوا پەرست بوو آە اهللا یە، ئەوا .١٠

ت، وەلەسەرە مەرگيشدا ترس وبيم  ن دا نام جگە لەخوا ترسی آەسی تری لەد ب

تەنگی دایان   ڕوویان ت واز خەم وپەژارە ود ناآات، ولەڕۆژی دووایشدا بەهەمان ش

ت   . ناگر



 

َلُهُم * الَِّذيَن آَمُنوا َوَآاُنوا َيتَُّقوَن* َأال ِإنَّ َأْوِلَياَء اللَِّه ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن[

 ]ْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُماْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلآِخَرِة ال َت

ئاگادار بن آەبەڕاستی چاآەآاران وخۆشەویستانی خوای : واتە. }٦٤-٦٢:سورة يونس{

، )لەسەرە مەرگ ولەڕۆژی پرسينەوەدا(دەآات   گەورە وميهرەبان نەترس وبيم ڕوویان ت

ت،  ئەو آەسانەن باوەڕی بەتين ) بەختەوەرانە ئەو(نەخەم وپەژارە ودڵ تەنگی دایان دەگر

زن لە خەشم وقينی خوا  ناوە بەپەروەردگاریان وخۆیان دەپار ودامەزراوو پڕ سۆزیان ه

زآردنيان لە حەرام(   ).بەهۆی ئەنجام دانی فەرمانەآانی خواو پار

لەآاتی سەرەمەرگدا (لەژیانی دنيادا ) آامەرانی وبەختەوەری(هەر بۆ ئەوانە مژدەی 

ت  مژدەی بەهەشتيان پآە  مژدەآان هەموو دەبنە واقيع، (، لەقيامەتيشدا )دەدر

تەدی نەدی )وهەموو مژدە قورئانييەآان بە زیادەوە د نانەی خوا هەر د گومان ئەو بە ، ب

كيان بەسەردا نایەت، ئا ئەوەیە سەرفرازی وآامەرانی گەورە ومەزن   .وهيچ گۆڕان

  .والحمد للە رب العالمين

 


