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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد:
مةبةسةةيَىى ديةارب   بيَطومان دروست بوونى مرؤظةكان لةاليةةن وةو ب باةدتسةةةوت    

ورتيةة هةةروتخ وةو ب    كر وب هةية كة ئةويش ثةرسنت و بةند يةتى كردنى وو ب طة
    ٦٥الذاريات:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄچ  طةورت دتفةرموويَت:

من جنؤكة و مرؤظةكامن دروست نةكردووت تةةناا بةؤ بةند يةةتى كردنةى مةن       و تة:
كةو تة ز نيمةان كةة وةو ب طةةورت       .نةبيَت و من بثةرسنت و كرِنوش و سوذدتم بؤ ببةن

 ئيَمةو جنؤكةكانى بؤ عيبادتت دروست كردووت بؤية ثيَويسةة بز نني عيبادتت ضية؟

))العبادة إسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
 3صفحة :  / 1 جمموع فتاوى جزء : من االقوال و االفعال الظاهرة و الباطنة((

عيبادتت ناويَىى طشت طريت بؤ هةموو ئةو شةانة دتوترآ كة وةو ب طةةورت ثة      :و تة
 رِتفةارت دترتكى و ناوتكيةكان. وؤشة و ث  ب ر زية لة طوفةار و

دوو شةةى زؤر طةرنب بةاة دتكةات لةة نةاو        (رِتمحةتى وو ب ىلَ بيَةت )ئينب تةميية 
ماا حيباه اهلل   )عيبةادتت ئةوشةةةية    يش ئةوتية كةة دتفةةرموويَت:  ةوناسةكةب ئثيَ

 ، وت ثىَ ب رِ زب بيَت .وو ب طةورت ثيَى وؤش بيَت  و تة: ويرضاه(

ئةطةر بيَت و كةسيَك نويَذب نيوترِؤ بىات  ،منونةيةخ باة دتكةينبؤئةوتب رِونرت بيَت 
ئةةو  ئةةو نويَةذت الب وةو ب طةةورت       تكردووضو ر رِكاعةتى   ثيَغةمبةرضؤن وتكو 

بىةات بةةةم بيىاتةة    بةةم كةسيَك هةر نويَذب نيةوترِؤ   ،وؤشةويسةة و ثيَشى رِ زية
  بةةم شةةة ناوتريَةت عيبةادتت     بؤ زياد بىات ئةو ترب شةيَىى ياووت ثيَنج ركاعةت

ضونىة رِ سةة الب وو ب طةةورت وؤشةويسةةة ضةونىة نويَةذت بةةةم مةةرجى دووتمةى        
ثيَشى رِ زب بيَت كةو تة هةردووكيان بةيةكةوت بةندن  تيَد نية كة دتبيَت وو ب طةورت 

 ضونىة زؤر جار كةسانيَك بةحيسابى وؤيةان عيبةادتت دتكةةن شةةانيَك دتكةةن كةة      
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ثىَ نزيك بوو نةوتية لة وو ب طةورت بةةم ئةجنامةكةب هيض نيةو هيضى  مةبةسةيان
بَ بةلَىو جارب و هةية لةسةريشى قةرز ر دتبيَةةوت بةهؤب ئةوتب كة شةةيَىى  ثىَ نابرِ

نةةيىردووت و هاوتلَةة     ثيَغةمبةةر  كردووت بةةناوب ديةن بةةةم ديةن نةةبووت و      
ئةمة عيبادتت نية بةلَىو كةو تة  (ن ليَبيَترِتز ب وو يا)بةرِيَزتكانيشى نةيان كردووت 

هةؤب   بؤية زؤر ثيَويسةة موسلَمانان بز نن ئةو مةرجانة ضةني كةة دتبيَةةة    .بيدعةية
سى دتكةين وترطرتنى  كردتوتكان الب وو ب طةورت ضونىة ئةطةر ئةو مةرجانةب كة با

و بوونةكةةب  ماندو ودب ئةو  واوتنةكةب رِتنج بةوةسارتةةيلةهةر عيبادتتيَك د  نة
وتلةوتش ترسناكرت ئةوتية كة ئةطةر هاتوو ئةم شةةب تؤ دتيىةب عيبادتت  ب  سودت،

نةبىَ و بةناوب دين بيىةيت ئةو  تاو ن بارب ضونىة شةيَىى زيادكر وت لة دين د هيَنا 
))مَان اداديف ا امر اا ها ا       دتفةرموويَت:    ثيَغةمبةركة ثيَيدتوتريَت بيدعة وت 

هةركةسيَك شةيَك د بيَن  و ئةةمر و فةةرمانى ئيَمةةب      :و تة  (1)رد(( ماليس منه فهو
ر د دتدريَةةةوت و ليَةى   لةسةر نةب  و ئيَمةة نةةمان كردبة  ئةةو  ئةةم شةةةب بةسةة       

 ويَت:دتفةةرمو  ثيَغةمبةةر  وت ديارت كة بيدعة تاو نةكةةب ضةية كةة     ،وترناطريآ
هةموو د هيَنر ويَةك لةة ديةن د     و تة:   (2)(()وكل بدعة ضاللة و كل ضاللة ا الناار )

 طومرِ يية وت هةموو طومرِ ييةكيش بؤناو ئاطرت .

وت هةاوتةن     ثيَغةمبةةر بؤية بر ب موسلَمان دتبيَت زؤر وريابيت شةيَك نةكةيت كة
كردوويةةتى   ثيَغةمبةةر  كردوت ئةوتندت بىةة كةة    نةيان (رِتز ب وو يان ليَ بيَت)

لةسةةةر سةةوننةت بةةرِؤ و و ز لةةة   ،بيةةت بةةةدين تةةر  نوؤناتةةةوآ لةةةو ،بةسةةةة
شةةد هيَنر وتكان بايَنة ضونىة دلَنيابة ليَت وترناطريبَ وت قبةوََ بةوونى كةردتوت زؤر    

        زؤر جةار دتطريةان   ثيَغةمبةةر  طرينطة نةةخ تةةناا كردنةى ضةونىة هةاوتةنى      
                                                           

 (1211( ومسلم: )2962( رواه البخاري: )1)
 (.77( و إبن ماجة )1721( و النسائي )192( و مسلم )17323( رواه امحد برقم )2)



7 
 

ر بةةلَىو  نةةبوو نةةويَ   ؟ يان عيبادتتيان  ؟تاو نيان دتكرد  ؟بةرِ ب تؤ بؤضى طريابن
دتب  وو ب طةورت ئةو كردتو نةمان ىلَ قبوأل بىات كةة   :بؤئةوت دتطريان دتيان فةرموو

كردوومانن كةو تة زؤر طرينطة ئةوتندتب ئيَمة دتيىةين لة نويَذ و تةةر وي  و نويَةذب   
أل بيَت بةمسانة بةؤ  وبةسوننةت و رِؤذو طرتن و حةج و عةمورت كردمنان ئةوتندتمان ق

ان شااء  ان ئةويش بةرِتضاوكردنى ئةم س  مةرجانةية كة باسى دتكةةين  دو رِؤذب وؤم
 .  ب وو ثيَغةمبةر بةطويَرتب ئايةت و فةرموودت رِ سةةكانى اهلل

 (([ مةرجةكانى وترطرتنى كردتوت ]))                                     

 ا االميان باهلل و توديده:1

بيَةت و ئيمةانى بةةوو و و مةالئيىةتةةكان و      مةرجى يةكةم ئةوتيةكة دتب  موسلَمان
ثيَغةمبةر ن و ثةيامة ئامسانييةكان و رِؤذب دو يةى و قةةز و قةةدتر وةةيرو شةةرِرب      

ََ و شةريخ بةؤ وةو ب طةةورت          ،  هةبيَت وتدتبيَت كةسةَيىى موتحيةد بيَةت و تةة هةاوت
وتها برِيارنةد ت ئةب  وو ب ثةروتردطار بةتاخ د بن  لة دروست كر وتكةان و وتهةةر  

لة ثةرسةنيشد  ضونىة ئةطةر و نةبيَت ئةو  كردتوتكان هةمووب بة فريِؤ دتضيَت وةو ب  
 ٣٢الفرقان:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چويَت: طةورت دتفةرمو

يةان بةاش و   كاتيَك تةماشاب كردتوتكامنان كردن كةو ديار بوو كة كردتوتكان  و تة:
و وؤأل لةناومان بردن وتكو ئةو تؤزتمان ليَىردن كة بةتؤزضاكن بةةم ئيَمة طيَرِ مانن 

ديارنية تةناا كة رِؤذ ليَي د ت ئينجا بةدتردتكةوآ وتئةم كردتو نةةيان هةيض سةودب    
بؤيةةان نابيَةةت تةةاوتكو ئيمةةان نةةةهيَنن بةةةوو ب تةةاخ و تةةةناا شةةويَن رِيَبةةازب    

 . ثيَغةمبةرتكةيان نةكةون



7 
 

 :و فةرمووب  سيارب لة ثيَغةمبةر كرد ثياويَك ثر : آوى ئةفةرموفقةهثا سوفيانى 
        يارسوَ  هلل شةيَىم ثيَ بلَ  لة ئيسالم كة لةةدو ب تةؤ ثرسةيار لةكةسةى تةر نةكةةم       

  (31) رواه مسلم : ))قل آمنت باهلل ثم استقم(( :فةرمووب وت بةسم بيَت ثيَغةمبةر 

وت لةسةةر ئةمةة    بلَ  باوترِم بةةوو ب طةةورت هةيةةو بةتةةناا دتيثةرسةةم و       و تة:
 ة تا دتمرب .ببةردتو م

 ٨٨ األنعاا:: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇچ  ويَت:وو ب طةورت دتفةةرمو وت 
ئةفةةرموآ   (علايهم الصاالة والساالم   )وو ب طةورت باسى ثيَغةمبةةر ن دتكةات     و تة:

شةريىيان بؤ وو  برِيار د با ئةو  كردتوتكامنةان بةؤ ثوضةةأل    ئةطةر هاتباو هاوتأل و 
وةةو ب طةةةورت لةطةةةأل شةةريخ و   دتكردنةةةوت و هيضةةمان ىلَ وترنةةةدتطرتن ضةةونىة 

،هةةروتها   هاوتابرِيارد ن هيض كردتوتيةخ وترناطرآ تةنانةةت لةة ثيَغةمبةةر نيش   
ڭ     ے  ۓ  ۓچ  ويَت: دتفةةرمو  وو ب طةورت دتربارتب ثيَغةمبةرب وؤمان 

 ٥٦الزمر:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  

بؤت كردووت هةروتكو ضؤن بؤ ثيَغةمبةةر نى  ئيَمة نيطامان   ئةب ثيَغةمبةر  و تة:
ثيَش تؤمان كردوت ئةطةر هاوتََ و شريك بؤ وو ب طةورت برِياربدتيت ئةو  كردتوتكانت 

وةسارتت مةندوو دتست بةتاأل لةة  بةتاأل و ثووض دتكةينةوت وت دتت كةين بةكةسيَىى 
رِؤذب دو يى ضونىة وو ب طةورت لةطةةأل شةريخ هةيض كردتوتيةةخ وترنةاطرآ ئةطةةر       

 ثيَغةمبةريش بيَت.

وتشريخ ئةو شةةية كة لةكاتى عيبادتت كردند  شةيَك بىةب بؤ غةيرب وو  بؤمنونةة  
 ةرقةةدتكان د و  لة غةيرب وو  بىةب و حةيو ن بؤ غةيرب وو  سةر بةِِب و لةسةةر م  
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بؤئةوتب بةدو ب بانطةو زتكةتانةوت بيَت يان د و ب يارمةتى لة ثيَغةمبةريَىى مةردوو  
 ووت بىةيت .يان ثياو ضاكيَىى مرد

 العمل هلل من غري رياء و ال مسعة. وهو  ة  إلوالص:2

ت و تةة  ) إلوالص( مةرجى دووتم لة مةرجةكانى وترطرتنى كردتوتكان الب وو ب طةورت
ب كةدتيىةب تةناا مةبةسةت تيَييد  وةو ب طةةورت بيَةت نةةخ مةبةسةةت      ئةو كردتوت

 . و ثيَش ضاوب وةلَىى بيَت بؤ ئةوتب باست بىةن بة ضاكة باسىردنى وةلَك 

ضونىة ئةطةر هاتوو كارب باشت كرد بةةم مةبةسةت باسىردنى وةلَك بيَت ئةةو  لةة   
يةت ضونىة ثاد شةةكةت لة رِؤذب دو يى هيض ثاد شةى لةسةر وترناطرب و بةكةلَىت نا

 دوونيا وترطرتةوت كة وةلَك بة باشة باست بىات.

 ٥٦غافر:  چۇ   ۇ  ۆ     ۆچ ويَت:وو ب طةورت دتفةرمو

د و  لة وو ب طةورت بىةن كاتيَك ويسةةان د و ب شةيَك بىةةن ،وت عيبةادتت و     و تة:
 ا ئةو بيَت.ضاكةكردنةان تةناا بؤ وو ب طةورت و مةبةسةان لة ديند ريد  تةنا

)) أساعد النااب باافاعو ياوم القياماة مان         تب فةرموو:د بؤية ثيَغةمبةرب وو  
 (3) قال ال إله إال  اهلل خالصا من قلبه((

تىاب من دتكةويَت ئةةو  شةفاعةت و بةربةوةةوترترين كةة لة رِؤذب قيامةت  و تة:
جطة لة  هلل نةةبيَت   كةسةب كة بلَىَ هيض كةسيَك شايةنى ثةرسنت نية بةحةق و رِ سةى

 لة ناوى دلَيةوتبيَت و تةناا مةبةسةى وو بيَت.
 

                                                           

 (9726(و )66رواه البخاري برقم ) (3)
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 . وافقة ملا جاء به الرسولا امل3

مةرجى سيَيةم كة بةرِ سةى بة مةرجيَىى ئةساسى و سةرتكى د دتنيَم ضونىة زؤريَك لةة  
دتركى ث  ناكةن و ئةز نن ئةو شةةب كة دتيىةن تةناا ثيَى  موسلَمانان ليَى ب  ئاطان
ضاوتب ئةم والَة سةرتكية نةاكربَ لةةكاتى كردنةى    تربةةم  بلَيَن عيبادتت ئةو  بةسة

  هةرعيبادتتيَك ئةويش ئةم شةةب كةدتيىةن دتبيَت )وتكو ئةوتبيَت كة ثيَغةمبةر
 قبوأل ناكرآ.نةبيَت ئةو  وترناطريآ وهيَناويةتى و كردوويةتى ضونىة ئةطةر وتكو ئةو

 ٧الحشر:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ    ں چويَتوو ب طةورت دتفةرمو

ثيَةان دتبةوشيَ و فةةرمانةان ثيَةدتكات ئيَةوت وترب      ئةوتب كة ثيَغةمبةر و تة:
وت قةدتغةةب هةرشةةيَىةان ليَبىةات ئيَةوت مةةب كةةن و        ،بطرن و جىَ بةج  ب بىةن
 وؤتانى ىلَ بةدوور بطرن.

 (4)ر ا ه ا ما ليس منه فهو ردٌ[]من أدديف ا ام :دتفةرموويَت  وو وت ثيَغةمبةر

ت رمانى ئيَمةةب لةسةةر نةةبيَ   ةئةمرو فة هةركةسيَك شةيَك د بايَنيَت لة ديند و  و تة:
وت لةرِيو يةتى ئيمام موسةلم د هةاتوت    قبوأل ناكرآ . ئةو  بةسةرب د دتدريَةةوتو ليَي

   (5)[من عمل عمال ليس عليه امر ا فهو ردٌ]  ويَت:دتفةرمو

كردتوتيةخ بىات و ئةمرب ئيَمةب لةسةةر نةةبيَت و ئيَمةة نةةمان      ك هةركةسيَ و تة:
 كردبيَت ئةو  بةسةرب د دتدريَةةوت و رِتت دتكريَةةوت و لي  وترناطريآ.

مةبةست لةم دوو فةرموود نة ئةوتية كةة كةسةيَك بةةناوب ديةن شةةيَك بىةات و لةة        
   (ليَبيَترِتز ب وو يان )و هاوتةنى   ثيَغةمبةردينيشد  نةبيَت و تة

                                                           

 (1211( ومسلم )2962( رواه البخاري ) 4)

 (1211( رواه مسلم ) 5)
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نةيان كردبيَت ئةو  ثيَى ناوترآ عيبادتت و ديند رب ضونىة ئيَمة ياسايةكمان هةيةة  
ئةصة  لةة عيبةادتت     :و تةة  ((فيا ق))االصل ا العباادة التو  كة ز نايان فةرمويانة

  ئةوتية دتب  بةم شيَو زتبيَت كةة ثيَغةمبةةر   كردند  ر وتسةانة لةسةرب مةبةست
       (رتمحةةةتى وةةو ب ليَبيَةةت)ى هةةةروتكو ئيمةةامى مالةةك ثيَةةى هةةاتووت و كردوويةةةت

                                 ((مااااان يكاااان يومًاااا ك ديناااااي فااااال يكاااان اليااااوم ديناااااي      )) ويَت: دتفةةةةةرمو
ديةةن نةةةبووبيَت و   هةرشةةةيَك رِؤذب وةةؤب مةبةسةةت زتمةةانى ثيَغةمبةةةرت و تةةة:

بةة لَىةو دتبيَةةة    رِؤ نابيَةةة ديةن   و هاوتةنى نةيان كردبيَت ئةو  ئةم  ثيَغةمبةر
 . شةيَىى د هيَنر و و بيدعة ئةطةر بةناوب دينيش بىريَت 

لة ئةجنامد نى هةركردتوتيةخ كة دتيىةب دتب   موسلَمانى بةرِيَز ئةب  زؤر ووريا بيت
رِتضاوب ئةم س  مةرجانة بىةب يةكيَك لةم س  مةرجانةب تيَد نةبيَت ئةو  كردتوتكة 

نةة دتتةةويَت عيبادتتيَةك بىةةب وتكةو ئةةو دوو       وترنةاطريآ بةؤ منو  مةقبوَ نية و و
ركاعةتةب كةبةناوب سوننةت دتكرآ لة ثيَش نويَذب جومعة رِ سةة ئةو كةسةةب ئةةم   
دوو ركاعةتة دتكات مةرجى يةكةم و دووتمى تيَد ية كة ئيمان و ئيخالصةكةية بةةةم  

ضةونىة   ةر  نيةة  مةرجى س  يةمى تيَد نيةة كةة مو فةقةةب سةوننةتى ثيَغةمبة     
 لةم كاتةد  ئةم دووركاعةتةب نةكردووت بيَجطةلةوت هةرشةيَىى تريش ثيَغةمبةر 

كردتوتكامنان تةناا مةبةسةةمان   لة كردنى  لة كؤتاييد  د و كارم لة وو ب طةورت كة
بؤئةةوتب كردتوتيةةكى ثةاخ و      بيَتليَى ئةو بيَت و لة سةر سةوننةتى ثيَغةمبةةر  

يَت وت وو ب طةورت لة كةم و كورتيةكامنان ببورآ وت د و كةارم لةة   و وترطري وبدروست 
  .آمني بىاتوو ب طةورت كة ئةم نوسينةم تةناا رِتز مةندب ئةو بوبيَت ليَمى قبوأل 

 و آخر دعوا ا أن احلمدهلل رب العاملني

 ينوصلى اهلل وسلم على النيب االمي حممد و على آله وصحبه ومن تبعهم بادسان اىل يوم الد


