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ْ ومن سيئات أعاملنا, من هيده ,إن احلمد هللا, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا َ
ْاهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال  َ  اً إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشـهد أن حممـدٰإلهُ
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ْفإن أصدق احلديث كتاب اهللا, وأحسن اهلدي هـدي حممـد  َألمـور حمـدثاهتا وكـل حمدثـة , ورش املسو هيلع هللا ىلصْ َ ُ
 .بدعة, وكل بدعة ضاللة

ِّاتقوا اهللا واشكروه عىل ما أبداه من النعم وأسداه, واجعلوا عملكم فيام حيبـه ويرضـاه,  !أهيا املؤمنون
ما من مولـود «: ملسو هيلع هللا ىلص خلقنا عىل الفطرة; فقال رسولنا أن من املنن اإلهلية أن اهللا  −رمحكم اهللا− ثم اعلموا

 .»عىل الفطرةإال يولد 
 عىل الفطرة, ثـم إن بتقدير اهللا   يف الرشق والغرب, اليوم وقبل اليوم كلهم مولودوناًفاملواليد مجيع

َ ملا خلقنا عىل تلك الفطرة املستقيمة واخللقة القويمة أمرنـا هبـا ۵اهللا  ْ ِ ,فـنحن خملـوقني عـىل الفطـرة ,
ُومأمورين هبا, فخلقنا عىل الفطرة يف قوله  ْ  .»ا من مولود إال يولد عىل الفطرةم«: ملسو هيلع هللا ىلصَ

ًفإننا أمرنا أن نكون عىل الفطرة يف بواطننا وظواهرنـا, فـالفطرة حتـيط بأحـدنا أمـر:  وأما أمرنا هبا  يف اُ
 باطنه وظاهره; 

 ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ¬ ® ¯° ± ² ﴿:  وقـالفـإن اهللا : فأما البـاطن
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ُ, ونفي الرشك من قلوبنا, وأمرنا أن نكـون عـىل ا عىل الفطرة بتوحيد اهللا ُوأمرنا أن نكون يف بواطنن

 . بالتوحيد, وامليل عن الرشك كلهالدين احلنيف اجلامع لإلقبال عىل اهللا 
; فيمتلئ قلبه عبودية هللا, فرجـاؤه كلـه ۵فاملستقيم يف فطرته يف باطنه هو الذي يكون عىل توحيد اهللا 

 ., وحمبته كلها هللا ويف اهللا وباهللا, فمتى كان العبد كذلك كان عىل الفطرة يف باطنهباهللا, وخوفه كله من اهللا
ما :  متعددة يف رشعنا من مجلتهااًفإهنا تتناول أحكام: ُوأما الفطرة التي تكون لنا يف ظواهرنا مما أمرنا به

ونتـف اإلبـط, وحلـق اخلتان, واالسـتحداد, : مخس من الفطرة«: ملسو هيلع هللا ىلص; فقال ملسو هيلع هللا ىلصأرشد إليه الناصح األمني 
َإىل مخس من الفطر التي حتيط بأحدنا يف ظاهره; ملسو هيلع هللا ىلص , فأرشد »العانة, وقص األظفار ِ 

, واألفضل اًقطع اجللدة املحيطة باحلشفة من الرجل, فتؤخذ منه قبل بلوغه وجوب: اخلتان وهو: فأوهلا
ْأن تكون يف الصغر ألهنا أعجل يف الربء ُ َ ِ. 



  

ـــــــــمــــِقوفــــِريــــــــِغ  عالــت  
  ِةيِعر الشوِثحالب وِةيِملْ الِعوِسرلدل

com.attafreegh.www  

 الفطرة ظاهرا وباطنا  ٣

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
...........................................................................................................................  

ًوأمرنا ثاني ًخذ الشعر املحيط بالعانة من الفرج قبال بأن نستحد بأاُ ُُ ً ودبرْ ُ  للنجاسـة اً لـئال يكـون جممعـاُ
 .واألوساخ

ًثم أمرنا ثالث ً بنتف اإلبط وهو الشعر الكامن يف باطن املنكب, وأكمل األحوال أن ينزع نزعـاُ َ ُ  ليكـون اِ
حيلقه, أو يزيلـه بـأي يشء ِذلك أقو يف إضعافه فتطول املدة دون خروجه, وإن عجز املرء عن نتفه فله أن 

 .يزيله عنه
َوأمرنا بأن نقص شواربنا; بأن يأخذ العبد الشعر املسرتسل عىل الشفة حتى يبدو بياضها, وإن بالغ يف  ُ

 .أخذه حتى حلقه كان ذلك من مجلة قص الشارب
ًوأمرنا خامس  . بأن نقص أظفارنا يف أصابعنا من األرجل واأليدياُ

, فمتى قام العبد بـالفطرة الباطنـة ملسو هيلع هللا ىلصطرة الظاهرة التي أرشد إليها النبي فهؤالء اخلمس كلهن من الف
 . عىل الفطرة كام خلقه اهللا وكام أمرهاًوالفطرة الظاهرة كان عبد

 .أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا العيل العظيم يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
ف املرسلني نبينا حممد وعـىل آلـه وصـحبه أمجعـني احلمد هللا رب العاملني, والصالة والسالم عىل أرش

ْومن تبعه باإلحسان إىل يوم الدين َ. 
 .الفطرة الباطنة بالتوحيد: إحدامها: إن قوام الفطرة جهتان !أهيا املؤمنون
ممـا يتعلـق بـالفطرة, وأعظمهـا هـؤالء اخلمـس اًالفطرة الظاهرة بالـشعائر املرتبـة رشعـ: واألخر 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملذكورات يف احلديث املتقدم عن النبي 
وإن فطرة التوحيد ال تتخلف عن العبد يف أي حال, فهو مـأمور هبـا يف أحوالـه كلهـا, وأمـا الفطـرة 

, فـإذا رأ املتعلقة بتلك اخلمس فإن األكمل فيها أن يراعيها العبد فيبادر إليها يف جمرد خروجها وبروزهـا
 بـادر إىل تقليمهـا, وأدنـى وقـت اً يسرياً بادر إىل قصه, أو رأ أظفاره قد طالت شيئًشعر شاربه مسرتسال

ًينتهي إليه اإلذن للعبد هو أربعون يوم ْ ًأمر أال ترتك أكثر من أربعني يومملسو هيلع هللا ىلص ; فإن النبي اِ َ  .اُ
 جيوز للعبد أن يؤخرها فوق األربعني, فقد َّفاألكمل املبادرة إليها يف مدة يسرية, وإن تعذر ذلك فإنه ال

ًيف أخذ تلك الفطر إىل مدة أربعني يومملسو هيلع هللا ىلص ْانتهى إذنه  َ  .اِ
 . عىل الفطرة, قائمني هبا۵فاحرصوا رمحكم اهللا عىل حتري تلك الفطرة لتكونوا كام خلقكم اهللا 

َّاللهم َّاللهم,  أحينا عىل اإلسالم والفطرة, وتوفنا عىل اإلسالم والفطرةّٰ  أحينا عىل خـري حـال, وأمتنـا ّٰ
َّاللهم إىل خري املآل, اًعىل خري حال, واقلبنا مجيع ً أحينا حياة سعيدة, وتوفنا وفاة محيدة, ّٰ َّاللهمً ُ أهلمنا رشدنا, ّٰ

َّاللهم, وقنا رش أنفسنا ُّ آت نفوسنا تقواها, وزكها أنت خري من زكاهـا, أنـت وليهـا وموالهـاّٰ َّْ َِّ َ َّاللهـم, ِ ا ّ إنـّٰ
ُّنسألك اهلد والتقى والعفاف والغنى َّاللهم, ُ ِ فرج مهوم املهمـومني, ونفـس كـروب املكـروبني, واقـض ّٰ ِّ ََ ِّ

ِّالدين عن املدينني, وأطلق أرس املسلمني, وانرص إخواننا من اجلنود املرابطني, وفرج الكربة عن كل أحد  ْ
َمن املسلمني, واشف مرضنا ومرضانا ومرىض املسلمني َ ِ. 

 .اً موقوتاًقم الصالة إن الصالة كانت عىل املؤمنني كتابوأ


