


  

  

   

   

حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال ,إن احلمد هللا

  مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد أال إله أال اهللا  وأشهد أن حممد عبده ورسوله؛

  ].102آل عمران [} وأنتم مسـلمونيا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حـق تقـــــــاته وال تـــــــموتن إال {

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا {

  ].1النساء[} ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

م أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لك{

  ].71- 70األحزاب [} اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

,  صلى اهللا عليه وسلموخري اهلدي هدي حممد , أما بعد فإن أصدق احلديث كالم اهللا تعاىل

  .       وكل ضاللة يف النار, وكل بدعة ضاللة, وشر األمور حمدثا�ا وكل حمدثة بدعة

  

 :أما بعد 

: فقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال حني قدم جعفر رضي اهللا عنه من احلبشة إىل خيرب

  1".ما  أدري بأيتهما أفرح؛ بقدوم جعفر أو بفتح خيرب؟"

  

  

                                                 
لما رجع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من خیبر تلقاه جعفر : بسند حسن عن الشعبي قال ) 6/139(وابن أبي شیبة ) 3/23(رواه ابن سعد   1

وسنده جید كما في ) 22/244(فھو مرسل ولھ شاھد عند الطبراني في الكبیر " الحدیث...فالتزمھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وقبل ما بین عینیھ
.فالحدیث ثابت, )6/335(الصحیحة   



أمبا بينه لنا من : ال ندري حنن معاشر املسلمني بأيتها نفرح من حماسن ديننا العظيم: وأقول هنا

أم مبا جاءنا به من الشريعة الكاملة املصلحة للفرد وا�تمع أم مبا حث عليه  العقيدة الصحيحة النقية

  ...من مكارم األخالق وحماسن الشيم

  .وهدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا, فاحلمد هللا الذي أكمل لنا الدين وأمت علينا النعمة

  .اك بهاللهم يا ويل اإلسالم وأهله ثبتنا على اإلسالم حىت نلق

ما حث عليه املسلم من ضرورة العناية بطهاريت الظاهر والباطن وكالمها من 2وإن من مزايا هذا الدين

  .الفطرة

ويأمر بتطهري , فهو يأمر بتطهري القلب من الكفر والشرك والكرب واحلسد وحنوها من األوساخ املعنوية

  .النفس من كل ما يدنسها

  : افة البدنوأمهها نظ, كما يأمر بطهارة الظاهر

  ]220: البقرة[} إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين{: قال اهللا تعاىل

  3" الطهور شطر اإلميان: "وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :وجعل تعاىل شرائع الفطرة نوعني: "قال العالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا

: وحمبته واإلنابة إليه قال تعاىل, أحدمها يطهر القلب والروح وهو اإلميان باهللا وتوابعه من خوفه ورجائه

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن {

  ] 31 - 30الروم [} وا من املشركنيأكثر الناس ال يعلمون منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكون

فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه اآلفات الرذيلة وحتليه باألخالق اجلميلة وهي  

  .كلها ترجع إىل أصول اإلميان وأعمال القلوب

ما يعود إىل تطهري الظاهر ونظافته ودفع األوساخ واألقذار عنه وهي هذه العشرة : والنوع الثاين

وهي من حماسن الدين اإلسالمي إذ هي كلها تنظيف لألعضاء ) ذكورة يف حديث عائشة اآليتامل(

  4"وتكميل هلا لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها

  ].138البقرة [} صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة{: قال اهللا تعاىل

                                                 
لفضیلة } محاسن الدین اإلسالمي{وانظر } منزلة المرأة في اإلسالم وكشف الشبھات{: قد أشرت إلى بعض محاسن اإلسالم في مقدمة كتابي   2

.الشیخ عبد العزیز بن محمد السلمان حفظھ هللا  
النظافة من "وكذلك حدیث , بسند ضعیف جدا) 2/137(رواه الدوالبي في الكنى : بتفال یث" إن هللا نظیف یحب النظافة"وأما حدیث , متفق علیھ 3

). 5277(والضعیفة ) 77(انظر الموضوعات الصغرى [فإنھ موضوع " النظافة تدعو إلى اإلیمان"أو " اإلیمان  
) .128 -  127ص(بھجة قلوب األبرار وقرة عیون األخیار في شرح جوامع األخبار  4  



وحمبته , اليت صبغت القلوب مبعرفته إن صبغة اهللا هي احلنيفية: "قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا

  .وعبادته وحده ال شريك له, واإلخالص له

اخلتان واالستحداد وقص الشارب وتقليم األظفار ونتف اإلبط : وصبغت األبدان خبصال الفطرة من

انتهى   5فظهرت فطرة اهللا على قلوب احلنفاء وأبدا�م, واملضمضة واالستنشاق والسواك واالستنجاء

وفيه ويف ما سبق من الكالم إشارة إىل أن خصال الفطرة شرعت لتحقيق الطهارة , ه اهللاكالمه رمح

  .احلسية البدنية يف اإلنسان

  6.وخصال الفطرة عامتها هي النظافة من الدرن: قال العالمة ابن تيمية

اليت , وقد اشرتكت خصال الفطرة يف الطهارة والنظافة وأخذ الفضالت املستقذرة : "وقال ابن القيم

  7" وجياورها من بين آدم , يألفها الشيطان 

يتعلق خبصال الفطرة مصاحل دينية ودنيوية تدرك بالتتبع منها : " العالمة املناوي رمحه اهللا : قال 

  8" حتسني اهليئة وتنظيف البدن مجلة وتفصيال 

لباطن وهو واجلمال قسمان مجال ا: ومن فوائد خصال الفطرة أيضا حمافظة اإلنسان على مجاله 

  :وهو حسن السمت واهليئة وهو املقصود هنا: ومجال الظاهر . التقوى واالستقامة والصالح 

  9". إن اهللا مجيل حيب اجلمال : "عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  

صاحل إن اهلدي الصاحل والسمت ال: " وعن عبد اهللا بن عباس أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال 

  10" واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة 

وأصله , حسن السمت هو حسن اهليئة واملنظر :" قال العالمة أبو الطيب حممد العظيم آبادي 

  11"الطريق املنقاد 

يريد أن هذه اخلالل من مشائل األنبياء :" قال اخلطايب رمحه اهللا , فحسن السمت من هدي األنبياء 

املعدودة من خصائلهم وأ�ا جزء من أجزاء خصائلهم فاقتدوا �م فيها وتابعوهم عليها ومن اخلصال 

"12   

                                                 
)311ص(د بأحكام المولود تحفة المودو 5  

)307 -  12/306(مجموع فتاوى ابن تیمیة  6  
) 270( تحفة المودود ص 7  

)  38/ 1(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر 8  
) 91(رواه مسلم  9  

10 )  6224/ 10(وحسن إسناده الحافظ بن حجر في الفتح ) 296 /1(وأحمد ) 4766( رواه أبو داود    
) 13/93(عون المعبود  11  

 نفس المصدر  12



والذي : "قال العالمة ابن العريب رمحه اهللا : وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن خصال الفطرة واجبة 

املسلمني عندي أن مجيعها واجب وأن الرجل لو تركها مل يكن من مجلة اآلدميني فكيف من مجلة 

"13   

واحلق أن أكثر هذه اخلصال جيب على املسلم  أن حيافظ عليها وقد بينت ذلك بدليله يف موضعه من 

الذي ما ترك جانبا من ,الذي كتبته قصد إبراز هذه الصورة من حماسن ديننا العظيم, هذا الكتاب 

شريعات جتعلها يف صاحل وجاء فيها بت,اجلوانب اليت �م الفرد و ا�تمع إال عاجلها احسن عالج 

وانه ال , كما قصدت به تذكري املسلمني بأمهية خصال الفطرة و ضرورة احملافظة عليها ,اإلنسان 

ويف هذا ترغيب لكثري من الطني حصل منهم تقصري يف بعض تلك ,تكتمل اخللقة احلسنة إال بذلك 

ثري من تلك اخلصال بسبب ومنهم رجال ونساء تركوا االلتزام بك, اخلصال لتدارك هذا التقصري

وقد بلغ ,تقليدهم األعمى لناس مسخت فطرهم و استجابوا للشيطان يف ما أمرهم من تغيري خلق اهللا

واستوجب ,فاقتضى األمر التنبيه,بعضهم يف هذا االحنراف مبلغا رهيبا ما كان خيطر لعاقل على بال

مني من الرتدي يف أوحال املسخ للخلقة قياما بواجب النصح و إسهاما يف محاية املسل,املقام التحذير

  .و االبتعاد عن الفطرة

جريا على ,وقد اشتمل هذا الكتاب على بيان مسائل فقهية مهمة بعبارة واضحة و أسلوب ميسر

عسى أن ينيلين حظ من قول النيب صلى اهللا عليه و ,خطة تقريب الفقه و تيسري فهمه لعموم الناس

  14".خري الناس أنفعهم للناس :"سلم 

وهذا واجب على كل باحث يريد بيان ,وقد حرصت غاية احلرص على ربط تلك املسائل بالدالئل

  :ف,الدين و تقريب أحكامه و آدابه للناس

  العلم   قال  اهللا   قال   رسوله           قال الصحابة ليس بالتمويه

 ما العلم نصبك للخالف سفاهة           بني الرسول و بني قول فقيه

لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب اهللا ",د قال النيب صلى اهللا عليه و سلم و ق

  .15"و سنة نبيه صلى اهللا عليه و سلم

                                                 
 القبس شرح موطأ مالك بن أنس  13

) 426( و ھو مخرج في الصحیحة )  3591( رواه البزار  14  
و  20و  19للسیوطي ص " مفتاح الجنة " وانظر )  1171( و صححھ و ھو من بالغات اإلمام مالك في موطئھ )  3119-1/171( رواه لحاكم   15
 مقدمة سلسلة اإلحسان لشیخنا المغراوي حفظھ هللا



فاحرصوا أيها القراء الكرام قراءتكم على هذا األصل األصيل فإن األمر دين ختريوا من الكتب ما ينبين 

 .                      واهللا اهلادي سبحانه ال إاله إال هو,على هذا السبيلوانتقوا من األحباث ما كان ,على الدليل

  : بذل القدرة يف بيان خصال الفطرة :"وقد أمسيته 

  .  وما توفقي إال باهللا عليه توكلت وعليه فليتوكل املتوكلون 

  

  

  وكتبه

  "أبو عبد اهللا محاد بن أمحد املراكشي" 

 مبراكش احلمراء9/2/2004"من شهر ذي احلجة املوافقبعد فجر يوم االثنني التسع عشر 


