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إف احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شػرور أنفسػنو ومػن اػيأوت أنمولنػو ،مػن ي ػده هللا
فال مضل لو ،ومن يضللو فال ىودي لو.
وأش د أف ال إلو إال هللا وحػده ال شػريل لػو ،وأشػ د أف ام ًػدا نرػده وراػولو ،وخػفيهو ولليلػو ،الَّػغ الراػول
وأدى األمون ػ وناػػ ،األم ػ  ،وحوىػػد ه هللا ح ػ َّ ح ػػوده حػػس أ ه الي ػ  ،و ر نػػو راػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -نل ػ
احمل َّج الريضوء والطري الواض ،،ليل و ن ورىو ال يزيغ نن و إال ىولل وال َّ
يتنكرُ و إال ضوؿ.
َ
أمو اعد:
من يطع هللا وراولو ف د رشد ،ومن ِ
اعيدا.
يعص هللا وراولو ف د ضل ً
ضالال مرينًو ً
أي ػػو األحرػ ػ ه هللا ح ػػلور األنم ػػوؿ سػ ػ قول ػػو -ا ػػرهونو و ع ػػوى -مر رطػ ػ ابحلػ ػ وا ػػوؼ ،ابلرغرػ ػ
والرىر فمو ِمن نمل ي وـ او اإلنسوف اػواءً ررادة لفعػل أو لػفؾ فعػل إال وحػلور ىػلا الفعػل يػر ر ابحملرػ
وا وؼ ،وىو أمر ابطن دنو الشرع ودنو هللا -نز وحل -إى نميتو وإنالء شأنو ،واألمر الروطن ىو اللي
يُ يم لو الشرع ويُ يم لو هللا -نػز وحػل -نظػيم الشػأف ،فػال قيمػ لظػوىر مػن غػ ابطػن وال قيمػ لعمػل مػن
غ قل ألنو ٍ
حينأل يف د حلره ،وإذا ف د حلره فال أحر نند هللا -نز وحل -هللا العمل.
فوحملر وا وؼ مهو حلرا ل نمل ي ففو اإلنسوف ويُ رل نليو ،احملر ىي لل ال وة الدافع لتهايل العمػل
الاوحل اللي حت أف ُرضي ِآمرؾ فيو ،واحملر في و للل قوة الكػر- ،أي املنػع -وىػي الػت اػنع احليػوء،
احملر انع احليوء ،والت متنعل -أي ىله احملر  -من اقفاؼ مػو يعاػي وي ِ
غضػ ارواػل .و ػللل ا ػوؼ
ُ
فيػػو قػػوة دافعػ لتهاػػيل ا ػ لػ َّ
ػأال يغضػ نليػػل مػػوالؾ ،وفيػػو قػػوة و ػ مونعػ حػػس ال ػػع فيمػػو حػ ّلرؾ

م والؾ إف نايتو ،لوؼ من النور ،لوؼ منو ،من غضرو ،ار لو ،وحيوء منو ،ىله ىي حلور األنموؿ.
ولللل احلكم الشرني ىو لطوب هللا للمكلَّف  ،وإذا الت

نمل مع نمل يعملو اإلنسوف ليس دافعػو ىػو

الرغر من حت ي أمر اآلمر فػال يسػم ىػلا العمػل نم ًػال شػرنيًو ألف العمػل الشػرني ىػو طريػ حكػم هللا،
َّ
وحكم هللا ىو لطوب هللا عوى للمكلَّف  ،ولللل قوؿ الفنو :ال اد من أف يتكيَّف العمل نل ِوف مػراد
الشػػرع حػػس يسػػم ىػػلا العمػػل نمػ ًػال شػػرنيًو فػػال اػػد فيػػو مػػن اإللػػال  ،واإللػػال
َّ
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دافعػػو ارػ هللا -نػػز

وحل ،-ودافعو ا وؼ من هللا -نز وحل ،-ودافعو حت ي مو وند هللا -نز وحل ،-واهلػرب اػو ح َّػلر ،وال
اد من متواع النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ىلا ىو العمل اللي يسػميو ديننػو الػلي نتػديَّن اػو أنػو نمػل خػوحل ،وأنػو نمػل
شرني.
وقػد راػ هللا -نػز وحػػل -ثػ ًا مػن األنمػػوؿ مػن أحػػل قضػػي الغيػ  ،ألف الغيػ ح ي ػ مػػو أف الشػ ودة

ح ي  ،النوس رمبو ينظروف إى نومل الش ودة ويعرفػوف أاػرو و و يػف ته َّػرؾ مػع ح ل ػم اكثػ مػن األنمػوؿ
الػت ػع ه نػومل الشػ ودة مػو ىػي أاػرو وت يػػف ي تػدي املػرءت يػف ي تػػدي العرػد م مػو ػوفت إى ار رػػو
قضي نزوؿ املطر ابالاتغفور و ثرة الرزؽ اوت و يف ير ر ه ذىن اإلنسوف ا حػدوث الف ػر وأ ػل الػرابت
أو اػ حػػدوث الػزالزؿ واػ ػرؾ الز ػػوةت ىػله ار روطػػوت ُاػننيَّ حػػوء الشػرع اريوملػػو ،و يػف ي تػػدي املػػرء إذا
مل احلمور أنو لو ار روطًػو ارؤيػ ا ػن أو الشػيوط  ،وأنػو إذا كػع دي ًكػو ياػيَّ ،
أف لػو ار روطًػو ارؤيػ املال كػ ،
ىله قضواي اننيَّ هلو عله اعومل الغي .
ِ
ومػػن ىداي ػ هللا -نػػز وحػػل -لإلنسػػوف الػػلي يػػةمن ارعث ػ النػػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -أف يعرف ػػو وأف يتعومػػل مع ػػو ،وأف
يتواف نملُو مع ُم تضوىو لتهال السعودة لو ه ُدنيوه وه ألراه.
ومن ىنو وف ال اد للف و ح يتهدَّث فيو الف يو وح يفت فيو املفػت أف ينظػر إى ىػلين األمػرين األمػر
األوؿ الػلي ذ ػر ه وىػو :حػػلر العمػل ،النظػر إى أمػػر احملرػ وأمػر ا ػوؼ ،إى حت يػ الرضػو اإلهلػي .واألمػػر
الثوين اللي جي أف يرانيو املفت وينظر إليو ابلتويل من ااتفتوه وىو :أمر ار رو العمل اعومل الغي .
وم ػػن ىن ػػو ػػوف احل ػػدي ال نر ػػوي ،وقر ػػل احل ػػدي

ون ػػن اآلايت ال رآنيػ ػ نظيم ػ ه إنطو ػػو طري ػ ػ الف ػػو

واألحكوـ ،ألف احلكم ىو ملوي األمر ،والعمل ىو ملوي األمر ،فال اد من احلػدي نن ػو ،أي نػن حػلورىو
ِ
الاػل ػدي النػيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فمػو مػن حكػم شػرني قولػو الشَّػورع إال
ونن ار روط و اعومل الغي موخول متػوـ ّ
َوراَطَو انتيجتو ،وراطو للل أبخػلو مػن ارػ هللا ومػن ا ػوؼ منػو ومػن حت يػ اإللػال لػو ،ومػن ار روطػو
اعومل الغي اللي ىو ح ي .

ِ
خ َػرام ِمػن نػومل الشػ ودة ،وىػو مػن
ن وؿ إف نومل الغي ح ي مو نومل الشػ ودة ،اػل ىػو ه َحَرَاينػو أ ثػر َ
نمو يسم
ال هسنن الت يغفل نن و ث من داراي السنن نل طري األغيور والكفور ه درااوهتم وأ وث م َّ
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ادراا ػػوت ال ػػنفس واهتم ػػع ،ف ػػم ال ينظ ػػروف إى ن ػػومل الغيػ ػ وال ي تم ػػوف انتو ج ػػو ،ال ينظ ػػروف إى ن ػػزوؿ
املال ك  ،ال ينظروف إى حت ه الرب مع ال ل ه الت وى ،ال ينظػروف إى َْاػ الرب ػ مػع الكثػرة واملعاػي  ،ال
ينظروف إى ىلا ،ولللل ىم ه غفل شديدة نن دراا السنن مو ذ رىو ال رآف الكرمي.
والف ػػو -اي أي ػػو اإللػػوة األحرػ  -ىػػو ف ػػو احلػػدي  ،ولػػللل ػػوف مػػن الواحػ نل ػ املفػػت أف جييػ اػػو لو
ابلػػنص مػػو ااػػتطوع ،إذا اػػأؿ مسػ ٍ
ػتفن مفتيًػػو نل ػ املفػػت أف جييرػػو ابلػػنص ألف الػػنص ىػػو مػػع متػػوـ ػػوره
وايونػػو َّإال ه اعػػت درحػػوت الف ػػو إال َّ
أف هللا -نػػز وحػػل -خيفػػي الكث ػ مػػن املعػػوين مػػن أحػػل أف يتمػػويز
النوس ،ومن أحل أف يرتلي م ابالحت ود مو ااتالىم ابلطون  ،مو قوؿ اإلموـ الشَّوفعي ومن اعده ااػن حريػر
الطػػربي -نلي مػػو ر ػ هللا ،-أي أف هللا خيفػػي مػػن املعػػوين ه ابطػػن الػػنص ااػػتالءً للرشػػر أي امتهػػو ً ألملػػو
طون  ،أي يرتلي م ابالحت ود.

و للل -ارهونو و عوى -خيفي و ليتمويز النوس حس يكوف ىنػوؾ فػرؽ اػ نػومل يغػو

إى الػدهرر وا ػواىر

المػػو يتواف ػ أاػ ًػدا مػػع الروطني ػ الػػلين
الروطن ػ وا ػ إنسػػوف نػػودي إفػػو ىػػو ي ػػف مػػع الظ ػواىر ،ولػػيس ى ػلا ً
ي ولوف اوحود ابطن و وىر وأف الروطن خيولف الظوىر لي أو حز ي .

ال اد أي و اإللوة وف الواح نل الف يو -أي ف يو -أف يفت النػوس اػنص الكتػوب ويفػت النػوس اػنص
السن  ،ملوذات مع أنو ىله الطري مع مػو في ػو مػن ا ػ مػن اطمأنػوف املسػتفت أف املفػت قػد أحواػو كػم هللا
ف ػػو يػػر ر أبف هللا قولػػو وأف را ػولو -ملسو هيلع هللا ىلص -قولػػو ،ومل يكػػن دور ىػػلا املفػػت َّإال أف ن ػػل ىػػله الفتػػوى هلػػلا
الرحل ،مو قوؿ اإلموـ الشوطيب" :مو العلموء إال واو
وحي ال ارد الي

ه رليغ احلكم الشرني" ،ف لا ياػنع االطمأنػوف،

ه ال ل إذا كع املرء" :قوؿ هللا ..وقوؿ راولو."..

ولكن املسأل في و حونػ آلػر نظػيم وىػو أف احلػدي النرػوي وقرلػو اآليػ ال رآنيػ إفػو ذلػ احلكػم ػلوره
ٍ
حرمػو
وانتو جو نندمو يستفت
مستفن ي وؿ :مو ىو حكم الرابت فإذا قوؿ لو املفت ف  :ىػلا حػراـ ،وقػد َّ
هللا -نػػز وحػػل -ه تواػػو ،انت ػ املوضػػوع ،ألػػله أل ػ ًلا هػ َّػرًدا أشػػرو ىػػلا اللف ػ ابلػػرقم الػػلي ال روح فيػػو،
"حراـ" ،وحيتوج املرء إى درح نولي من الت وى ومن العلػم حػس يتػل ر ثِ ػل ونظمػ لمػ احلػراـ ه نفسػو،
فيهتوج إى ح د ومش  ،ورمبو يكوف حوىل ه معرف مو ىػو احلػراـ ،مثػل قػوهلم "مكػروه" ،ىػله لمػ اآلف
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رس الطوملو وايطرهتو
نل نفوس النوس يس ة ،إذا قيل لو :ىل ىو حراـ أـ مكروهت فكلم "مكروه" ال ُ
نل نفس اإلنسوف مػن اإلنػراع نػن العمػل ،ولكػن لػو قػوؿ لػو :نعػم أنػن سػوؿ نػن الػراب وهللا نػز ي ػوؿ:
الراب َال يػ ُومو َف إَِّال َ مو يػ ُوـ الَّ ِلي يػتَرَّطُو الشَّيطَو ُف ِمن الْم ِ ِ
ِ
ل ِأبَنػَّ ُ ْػم قَػولُوا إَِّفَػو الْرَػْيػ ُع
س َذل َ
ََ َ ُ ْ
َ َ ُ
ين ََيْ ُ لُو َف َِّ َ ُ
{الَّل َ
َ َ ّ
ِ
اعُ الْرَػْي ػ َػع َو َح ػ َّػرَـ ال ػ ِّػرَاب } ،انظ ػػر إى ى ػػله اآلايت م ػػع إنطو ػػو احلك ػػم الش ػػرني اطري ت ػػو
َح ػ َّػل َّ
مثْ ػ ُػل ال ػ ِّػرَاب َوأ َ
ومن وح و ه راي املستفت من لالؿ لفظ و ،انظر الي و موذا قدمن للت

ي وؿ هللا -نز وحل{ :-الَّ ِ
ومو َف إَِّ
ين ََيْ ُ لُو َف ِّ
ػوـ الَّ ِػلي يَػتَ ََرَّطُػوُ الش َّْػيطَو ُف ِم َػن الْ َم ِ
ػس}
ػ
ي
و
م
ال
ػ
ي
ال
اب
الر
ل
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
السػػومع إى نػػومل الغيػ  ،إى موقػػف ال يومػ  ،إى شػ ود النػػوس ووقػػوف م اػ يػػدي
ػورا ن لػػن ىػػلا اإلنسػػوف َّ
فً
ِ
ومػػو َف} في ػػو قيوم ػ مػػن ال رػػورِ ،ذ ػػر ل ضػػي الغي ػ
ين ََيْ ُ لُػػو َف الػ ِّػرَاب َال يَػ ُ ُ
ر ػػم -حػ َّػل ه نػػاله{ ،-الَّػػل َ
وـ الَّ ِػلي يَػتَ ََرَّطُػوُ الش َّْػيطَو ُف ِم َػن الْ َم ِ
ػس} والنػوس يػروف ىػله الاػورة ه واقع ػم ه
وإحضور هلو{ ،إَِّال َ َمو يَػ ُ ُ
ّ
فتارن م حينًو وي وموف حينًو آلر.
الارن اهوذي اللين تملَّك م الشيوط
أولأل َّ
ُ

ِ
ل ِأبَنػَّ ُ ْم قَولُوا} ىله نتيجت و رمبو َي ل املرء الراب وال ي وؿ إنػو حػالؿ ،ولكػن ااػتِمراء املػرء نلػ أ ػل
{ذَل َ
ِ
مسو ٍ
الراب ايةدي او إى الره نن ِّ
ل ِأبَنػَّ ُ ْػم قَػولُوا إَِّفَػو الْرَػْي ُػع ِمثْ ُػل ال ِّػرَاب
غوت من أحل حتليلو ،فنتيجتوَّ { :ذل َ
اعُ الْرَػْيػ َػع َو َحػ َّػرَـ الػ ِّػرَاب} حػػس إذا وخػػل احلكػػم الشػػرني إى ملويتػػو ػػوف قػػد م َّ ػػد نفسػيَّ املسػػلم السػػومع
َحػ َّػل َّ
َوأ َ
هلله اآلايت إى حت ي املراد من طري احلكم الشرني.

ننػػدمو ػرأ حػػديثًو للنػػيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-إذا اػػألل مسػ ٍ
ػتفن وقػػوؿ لػػل :مػػوذا أخػػلي قرػػل الفجػػر مػػن الفريضػ ىػػل
ىنوؾ ان للفجرت فيجي املفت ا ولو :قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص( :ر عتو الفجر ل ٌ من الدنيو ومو في ػو) ،ففػي ىػلا الػنص

مع إنطوء حكم شرني خبالؼ مو لو قوؿ :رحل مو ىو حكم ر عت الفجر أو ىل ىنوؾ ر عتو فجرت في وؿ
لل املفت" :نعم ،ومهو ان ".
والن ػػوس ال ن ػػدفع نفوا ػ م وح ػػلور قل ػػو م إى ثػ ػ م ػػن األلف ػػوق ال ػػت رَّر ػػو الف ػػوء فأا ػ طن ثػ ػ ًا م ػػن

االنترػػورات ه احلػػدي الػػلي نػػل ره ،والنػػوس ه ىػػلا الزمػػوف لوخ ػ وه ػػل زمػػوف نل ػ وحػػو العمػػوـ إفػػو
يرهثوف نن منوفِل لنفوا م للتَّهلهل من التكوليف والولوغ ه املعوخي نل طري احلِيػل أو مػو شػواو ذلػل،
فورا أنػن راطتػو ااػوح الشػرع الشػريف ،وايَّنػن لػو مػن ىػو الػلي حيػ لػو أف
فأنن وؿ لو" :قوؿ ملسو هيلع هللا ىلص" ً
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جيي نل ىػله األاػأل  ،ومػن لػو احلػ أف يرػ ّ أمرىػو ،ف ػوؿ راػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -قفػزت اػو أنػو يسػمع مػن
راوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ولللل قولو نن أىل احلدي :
خ ػ ػ ػ ػ ػ ِػهروا"
وا ػ ػ ػ ػ ػػو َ
مل يا ػ ػ ػ ػ ػػهروا نَػ ْف َس ػ ػ ػ ػ ػػو أنْػ َف َ

"أى ػ ػ ػ ػ ػػل احل ػ ػ ػ ػ ػػدي ى ػ ػ ػ ػ ػػم أى ػ ػ ػ ػ ػػل الرا ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
وإف

قػػوؿ راػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص( :-ر عتػػو الفجػػر لػ ٌ مػػن الػػدنيو ومػػو في ػػو) ،إنطػػوء قيمػ ٍ ونظمػ ٍ هلػػلا الفعػػل ،وحت ػ

وَجْعو.
غ ه او نش هد النفس اغريزهتو وافطرهتو إى َحْنيو َ

وهللا قوؿ العلموء :رمبو ي ِرد احلدي الواحد ه حكػم املسػأل ولكػن ػ ِرد نشػرات األحوديػ ه ايػوف فضػو ل
نظيمػو مػن أاػوب الف ػو إفػو
ىله املسػأل  ،رمبػو لػو نظػرن ومػن يتػواع مػع إلوانػو ه دروس الف ػو رمبػو جيػد ً
اباب ً

نالحػػو ف يًػػو ه اعػػت األحودي ػ  ،ه حػػدي واحػػد أو ه حػػديث أو ه ثالث ػ ُعػػو َ املسػػأل ػػلا الكػػم

اليس من األحودي  ،لكن لو رحعن إى فضو ل و ورحعن إى مو ا َّ الشورع واػ َّ النػيب -خػل هللا نليػو
والم -مو في و من فضو ل ومو في و من قيم ومو في و ش ّد وحلب لعومل اآللرة لوحدت األحودي الكث ة.
ف له طري م م من أحل را املرء لور العمل ،مبهر هللا واب وؼ منو ،مبهر ا ن وا وؼ من النور.
ىله مسأل م م جيػ نلينػو أف ملػتم ػو ولػللل ػوف شػأف العلمػوء األوا ػل ه اػنيف م لكتػ الف ػو أف
يػػل روا حػػدي راػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلصِّ -
ويروا ػوا نليػػو األا ػواب ،ورمبػػو نل ػوا اعػػده يس ػ ًا مػػن الكلمػػوت( ،املوطػػأ)

لإلموـ مولل ىلا توب ف و ،نل أي طري رَّروت ذ ر األاواب أي لل املعوين الت يريد أف ير ّ حكم و،
ِ
فال أو يشرح أو ُيرَّد نل املَولف ايس
وذ ر وراءه احلدي  ،مث ذ ر اعده شيأًو من المو من أحل أف يُ ّ
مػن الكلمػوت ،فػػ(املوطأ) ىػو حػدي النػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ولكنػو تػوب ف ػو ،فأنػن ػرأ الف ػو مػن فػم الشػورع مػع
لل املعوين الت ذ ر ىو.
ىػػله طري ػ م مػ لر ػػوء الػ َّػرا اعػػومل الغيػ  ،وإال لػػو نسػػي املػرء وان طعػػن ىػػله ال ضػػي حينأػ ٍػل املفػػت واملػػرء
ينسػ  ،و مػػو قػػوؿ النػػيب -ملسو هيلع هللا ىلص( :-إين أنس ػ
الطري

مػػو نسػػوف ) ،والنػػوس ينسػػوف ،فػػإذا انغمػػس املفػػت اػػفؾ ىػػله

وف مههو ىو را حلور ىلا العمل ابلدنيو.
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ولللل أنيت إى الن ط الثوني وىي :را العمل اعومل الغي .
ثػ مػػن األحكػػوـ الشػػرني فيمػػو علَّػ اعرػػودة الرحػػل املتػػديّن العواػػد ال اػػد أف يراط ػػو اعػػومل الغيػ  ،واوولػ
ػثال النػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ي ػوؿ( :إذا
إاعػود ىػله الاػف ُوقِػع املفػت ه ثػ مػن املشػكالت حػس مػن ح ػ الف ػو م ً
قوـ أحد م من نومو فال يغمس يده ه اإل ء حس يغسلو ثال ًث) ،حدي خهي ،رواه اان نمر -رضي هللا
عوى نن مو ، -ىلا لو نظرت إليو من ح خيوغ الدهنيو فإنو ي وؿ ه متومو( :إذا قوـ أحػد م مػن نومػو أو
ااتي من نومو فال يغمس يده ه اإل ء حس يغسل و ثال ًث فإنو ال يدري أين اب ن يده) ،يوحد َمػن قػوؿ
يتفرقػػو) ،ف ػوؿ الف يػػو أرأيػػن :إف
ِمػن أىػػل الف ػػو مػو قػػوؿ اعضػ م م ً
ػثال ه قولػػو ملسو هيلع هللا ىلص( :الريِّعػػوف اب ِيػور مػػو مل َّ
ٍ
ػرب األمث ػػوؿ حل ػػدي النػػيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وض ػػرب األمثػػوؿ لله ػػدي ول ػ ايت
ػػو ه ا ػػفين ت حينأػػل ى ػػلا ضػ ُ

ال رآني إفو ىو ااتداءً من أنموؿ املنوف

ويةدي م إى إا و احلكم الشرني أي التلعه ابلنص.

نندمو ي وؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ه احلدي اللي ذ ر ه وىو حدي اان نمر -رضي هللا نن مو( :-فال يغمس
يده ه اإل ء حس يغسل مو ثال ًث فإنو ال يدري أين اب ن يده) ،ىلا نص يست هل نػن الغُسػل ويسػت ل نػن
الوضػػوء ألف شػػأف الوضػػوء وشػػأف الغسػػل أمػػر آلػػر ،الوضػػوء مػػن أحػػل حت ي ػ شػػر الاػػالة ه الط ػػورة،
و للل الغسل ىو حت ي لشر الط ورة ه الاالة ،ىلا شيء مست ل فػإذا مل ينترػو الف يػو إى شػأف ار رػو
ىلا احلدي ا ضػيَّ غيريػ  ،لػيس لته يػ نرػودة ألػرى ،التلَّػن لديػو املسػأل  ،فاػور النػوس مػن أىػل العلػم
والف و ينظروف إليو مع ار روطو ابلوضوء ،ىل ىو دالل ه الوضوءت اعضػ م قػوؿ نعػم ،فكيػف ِ
يغمػست ىػل
ٌ
ه يػػده سواػ ت ينظػػروف إلي ػػو ال يوحػػد اػ سوا ػ  ،مػػو ىػػو حكػػم املػػوء الػػلي غمػػس يػػده فيػػوت مػػع ار روط ػػو
ا ضي املوء ىل ىو
طوىر مط ّ رت ىل ىو سست ىل ىو طوىر غ مط رت
فوحلدي يتعلَّ ا ضي غيري ال ار رو هلو ه موضوع الوضوء وال حت ي الط ورة احلُكميَّ الت ىي شر من
شػػرو خػػه العرػػودة العظيمػ أال وىػػي الاػػالة ،ال ار رػػو ه احلػػدي ه ىػله املسػػأل ألف احلػػدي يعػػو
قضي غيري  ،املرء يغسل يده إمػو لته يػ ط ػورة حكميػ وإمػو إلزالػ سواػ حكميػ  ،إمػو لته يػ وضػوء أو
مػػن أحػػل إزال ػ سوا ػ وقعػػن نل ػ ادنػػو ،فمػػوذا يفعػػل ه احلػػدي ت ىػػلا لػػيس لػػو دور ه ىػػلا الرػػوب ،ىػػو
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يتهدث نن سوا ألرى هلو ار رو اعػومل الغيػ فػإ َّف احلػدي يرػ ه اعػت زوا ػده أف الشػيطوف يلػت ِ م يػد
النو م فرمبو اب ن يده ه فم الشيطوف ،ال نالق هلو اته ي الوضوء وال نالق هلو رزال سوا حسيَّ نل ػن
لكن هلػو ار روطًػو
ه يده ،إفو ىي الر روط و ا ضي غيري ال يعلم و اإلنسوف ،ورمبو يشعر و ورمبو ال يشعر ،و َّ
اعومل الغي .
فموذا ايتهدث الف يو إ ْف مل يرا احلكم الشرني اعومل الغي

لا النصت

النػػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -يُسػػأؿ نػػن الاػػالة ه م ػرااِت الغػػنم فيُجيزىػػو -ملسو هيلع هللا ىلص ،-قػػولوا :اي راػػوؿ هللا أنُاػػلي ه م ػراات
الغنمت قوؿ( :نعم) ،قولوا :أنالي ه ِ
معوطن اإلالت قوؿ( :ال) ،لو نظرت إى ىلا احلكػم وأردت أف عو ػو
من ابب النجوا وابب الط ورة لوقع نندؾ اإلشكوؿ ،ورمبو أدى اػل إى غيػ

ثػ مػن الف ػو اضػطر ًارا أو

ا طػػأ اض ػطر ًارا مػػو وقػػع ل م ػ الشػػوفعي ه قػػوهلم انجوا ػ األا ػواؿ واألزابؿ للهي ػوا ت املأ ول ػ اللهػػم،
ف ولوا :ملوذا أحػوز لنػو ه مػراات الغػنم ومل ِجيػز لنػو ه مع ِ
ػوطن اإلاػل و المهػو ية ػل حلمػوت قػولوا :ىػله لكثرهتػو
وىله ل لت و ،مراات الغنم قرير من الريوت ،معوطن اإلال اعيدة ،وىكلا ادأوا ينظروف إى ىله الطري ػ ه
املعو ػ  .وال ضػػي ال ار رػػو هلػػو ه ىػػلا املوضػوع أاػ ًػدا إفػػو هلػػو االر رػػو ا ضػي حضػػور ا ػػن للمكػػوف الػػلي
ُالي فيو.
ػردا أرضػػي مػوا ،ف ػػوؿ:
أرأيػن النػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ننػػدمو اػور أبخػػهواو ه إحػدى غزوا ػػو ل ً
ػيال حػس إذا وحػػدوا ا ً

(من يكلة ت) ف وؿ االؿ" :أ " ،ف وؿ لو راوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص( :-لعلػل نػوـ) ،قػوؿ" :ال" ،فهراػ م حػس إذا
اقفب الفجر ـ الفس مػوف ػونوا ي ولػوف ،ـ اػالؿ -هنع هللا يضر -ومل يػوقِظ م إال حػر الشػمس ،ىػلا مكػوف ـ
فيو النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -و ـ فيو أخهواو ومل يستي ظوا لاالة الفجر ،ىنوؾ حدي ُِس هل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -أف ي ػع فيػو
ولكن ألحل شرح املسأل ن وؿ :ذُ ر لراوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -نن رحل ـ حس أخر- ،أي قوـ لاػالة الاػر،
ولكن فو و قيوـ الليل ،-ف وؿ ملسو هيلع هللا ىلص( :ذاؾ رحل ابؿ الشيطوف ه أذنو أو أذنيو) ،ـ نػن الاػالة ف ػلا رحػل
ابؿ الشيطوف ه أذنو ،أين قولو ملسو هيلع هللا ىلص( :من قرأ آلر آيت مػن اػورة الر ػرة فتػوه) أي فتػوه مػن قيػوـ الليػل
أو فتوه من املكروه واقفاب الشيطوف منو.
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نرح ػ ػػع إى م ػ ػػو حن ػ ػػن في ػ ػػو إذً ا املك ػ ػػوف ال ػ ػػلي فو ػ ػػل في ػ ػػو الا ػ ػػالة ى ػ ػػو مك ػ ػػوف حتض ػ ػػره الش ػ ػػيوط  ،الن ػ ػػيب

-ملسو هيلع هللا ىلص -ننػػدمو أي ظ ػو خػػيوح نمػػر وضػػأ ومل يُػ ِرد -ملسو هيلع هللا ىلص -أف ياػػلي ه املكػػوف الػػلي ـ فيػػو حػػس طلعػػن

نلي م الشمس ،ملوذات

ِ
اتم هه ػ ٍل و كله ػف ،وال يسػػتطيع ،وإفػػو هلػػو ار رػػو
لػػو أراد الف يػػو أف جيعل ػػو ه موضػػوع املواقيػػن اػػيُدللُ و َ
ا ضػػي غيريػ وىػي مسػػأل األمػػو ن الػػت حتضػػرىو الشػػيوط  ،ىػػل ىػػو حكػػم شػػرنيت ىػػلا نلػ لػػالؼ ا ػ
العلمػػوء ذ ػػره اعػػت األ مػ مػػن م شػػي اإلاػػالـ ،لػػو أف رحػ ًػال نلػػم أف الشػػيطوف حيضػػر خػػال و -لػػو نلػػم -
ف ل جيوز لو أف يالي ه ىلا املكوفت ىله ثوىو ،ومث ذ ػروا لػو أف رح ًػال نلػم أف الشػيطوف م َّػر مػن أمومػو
وي طع نليو خال و موذا يفعلت
ى ػ له قضػػواي مػػن قضػػواي الغي ػ وال ديكػػن للف يػػو مػػن غ ػ ار رػػو احلكػػم الشػػرني ه ذىنػػو اعػػومل الغي ػ أف
يعو و ،إ ًذا ملوذا مل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -أف يالي النوس ه معوطن اإلالت
ألف احلدي ي وؿ( :إف اإلال ُللِ ن من ا ن) ىلا ىو ار ورود احلكم الشرني ،الر روطو اعومل الغي ،

هردة ال ار رو هلو ابلاورة املودي الرتَّ  ،ىله ال ضي غمس اليػد للنػوـ ه
وأ ضران لكم األمثل ه قضواي َّ
فػػم الشػػيطوف ،ونػػدـ الاػػالة ،ال ار رػػو هلػػو أبي قضػػي مػػن نػػومل الش ػ ودة ،ونػػدـ الاػػالة ه معػػوطن اإلاػػل
الر روط و ا ضي غيري هردة.
وأ مػػو اشػفاؾ الفعػػل ابر روطػػو اعػػومل الغيػ ونػػومل الشػ ودة ف ػػلا شػػأنو نظػػيم ،ار رػػو الػػدنوء ،ىػػلا الػدنوء مػػو
يتهاػن اإلنسػوف اػو مػن
قيمتوت أنن رى واقعػو أنػو يػدنو فيُسػتجوب لػو ،أمػو مػو يتعلَّػ ابر رػو الػدنوء مبػو
َّ

نومل الغي  ،من ار فوع الدنوء من األرع ونزوؿ الرلي من السموء ،وم والت مو ه السػموء وماػورنت مو إى
حتس او وال شعر او.
يوـ ال يوم  ،ف لا ال راه وال ه
ار رػو الوضػػوء َّ
خبفػ الػػنفس وطالقت ػو ل ولػػو ملسو هيلع هللا ىلص( :إذا ـ ااػن آدـ ن ػػد الشػيطوف نلػ قوفيتػو ثػػالث ن ػػد،
فػإذا قػػوـ فػػل ر هللا حلَّػن ن ػػدة ،فػإذا وضػػأ حلَّػن الثونيػ )ِ ،
وذ ػػر هللا اػػن والوضػػوء شػػر للاػػالة ،حينأػ ٍػل
ُ
ُ
يار ،واحرًو ألف الاالة ال وـ إال او( ،مث إذا خل ُحلَّن الثولث ) يالي السن أو ياػلي الفريضػ ُحلَّػن
الثولث  ،ار ر

كم شرني لكن مو ىو دوره ه حت ي نومل الروطنت قوؿ( :فيار ،طيّ النفس ،وإال أخر،
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لري النفس سالف) ،ىله ا روث ه النفس اعدـ اإل يوف له األنموؿ م ىي ار روط و ا رارا ػو وأبقوالػو
لػالؿ ملػػورهت لروثػ الػنفس الػػت حاػػلن اعػػدـ ذ ػره هلل أو اعػػدـ خػػال و ووضػػو و ،ابلتػويل ػػم ىػػو ار روط ػػو
اكل قرارا و لالؿ الن ورت فلو قوؿ رحل آللر :ىلا ا ر اللي ولو إفو ىو اػفؾ الاػالة ،ذاؾ ال يف ػم
وال يعرؼ ىلا ،ىو ال ديكن أف يراطو إال اف م احلكم الشرني وار روطو اعومل الغي .
ولللل ىنوؾ فرؽ شواع ا الطري النروي الت ورث ػو األ مػ ه علػيم النػوس الف ػو واينمػو حاػل ه الف ػو
نل طري املتألرين انظر إى طري املتوف الت أفسدت ث ًا من عرهد اإلنسوف ،مع مو في و من فو دة من
قضي احلف  ،مع أف الػنص النرػوي أوى وأَجػل وأ ثػر شػرنيَّ واػ ول وأح ًػرا حفظػو مػن حفػ املتػوف ،مػوذا

حرت نل أمتنو ونل واقع وت
َّ

المػػو" :إذا فعػػل ػػلا ف ػػو حػراـ ،وإذا قػػوؿ ػػلا ف ػػو مكػػروه ،والعمػػل الفػػالين واحػ  ،"..مػػوذا
ننػػدمو ػرأ ً
ةثر ه ديهن اإلنسوف من الطري النروي الػت ذ ر ىػو ومػن تواػ األ مػ للهػدي لإلحواػ نلػ السػةاؿت
الم م ،وأمرىم أف ُجيَّرد احلدي النروي جيرد ه الكتوا ه الكت

ولللل وف من ملي السلف أف يُكت
سليمو لو أبف ير
وه التانيفوت إ ً
االمو للمرء و ً

دومو.
مع النص ً

ىله الطري ينرغي أف ُحتيو ه النوس توا ً وإل وءً و نري ً و إى قضي الغي .
ػثال لػو أف رح ًػال ااػتفس
حس نندمو ع املاله أو ع الضرورة فيج ايوف احلكػم الشػرني ه أخػلو فم ً
رح ًػال ،قػوؿ لػو مسػتفتيًو :أجيػوز أ ػل امليتػ ننػد االضػطرارت أف يسػورع إى ا ػواب نلػ االضػطرار دوف ايػوف
قيم ػ وحكػػم أ ػػل امليت ػ جيػػرء اإلنسػػوف أف َي ل ػػو وي ػ ّػدـ لػػو لطػػوة أف ي فف ػػو حػػس لػػو مل ياػػل إى درح ػ

االضػطرار ،ي ػوؿ" :نعػم جيػوز لػل أف ػل امليتػ إذا اضػطررت" ،لكػن أف يرػ ّ لػو قولػو اػرهونو و عػػوى ه
حرمػ أ ػػل امليتػ ِ
ونظػػم أمرىػػو وأثرىػػو نلػ النفػػوس ومػػوذا قػػوؿ في ػػو هللا ،ومػػوذا قػػوؿ في ػػو راػولو -ملسو هيلع هللا ىلص ،-مث
يرػ ّ لػو درحػ االضػطرار الػت ىػي م لكػ لإلنسػوف لػرعت ادنػو أو لكػل نفسػو ،حينأػل ال ديكػن أف ي فف ػػو
املرء اس ول او ي فف و ذاؾ األوؿ ،أمو أف يُل ر احلكم ىكلا من غ ايوف قيم اإلمث ،ومػن غػ ايػوف قيمػ

احلكم الشرني ُس ِّ ل للنوس اقفاؼ املعاي .
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مثال أف أنلل ا نسػي مػن الػدوؿ الكػوفرةت
أرأين املفت نندمو يسألو او ل وي وؿ لو :اي شي ىل جيوز لنو ً
مث مو يترع ذلل ىل جيوز لنو أف ن و ل حتن رايت و ضد لاػوـ آلػرين م مػو ػونوا مػن دوؿ طوغو يػ مر ػدة
أو ضد طوغو ي وفرة أخلي ت أرأين يف يُفت املفت فيس ّ ل نل النوس املعاي
قليال فعطس
أرأين املفت نندمو يُسأؿ نن الراب فكأنو َّ
يتهدث نن نسم ىواء دللن ه أنفو فتأذى من و ً
ت نليو
من و وىلا ىو شأف املنوف  ،وىلا ىو الفرؽ ا املةمن اللي يرى معايتو أملو ا رل ريد أف ن َّ
وس
ننو.

نليو  -مو ه احلدي  ،-وا املنوف اللي ينظر إى معايتو َ َ ػ َلاة خػغ ة ايػده يُرعػدىو فتػلى

ىله ىي قضي م م ه رايػ أمػ النػيب -ملسو هيلع هللا ىلص -وإنودهتػو إى ا ِػ َّدة الػت ىػي يديػد ديػن هللا إى مػو أراد هللا
نز وحل ،-جي ّددوا هلو دين و ،وىلا ىو الطري إلنودة مو قولو راػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-إى لالفػ نلػ من ػوجهرد حكم أل س ال ي يموف شأ ً لدين هللاَ ،ى هم ىله الدول إقوم
النروة ،وا الف نل من وج النروة مل كن َّ
األحكوـ فهس

ال ىي دول األم في و ىي الت خنعت و ،وىي الػت ػلى

ػو إى غ ىػو مػن األمػو ن،

وىي الت طر دين هللا -نز وحل..-
ا الف نل من وج النروة ونن لالف أمػ ال لالفػ حػو م ،مل كػن ا الفػ ه َّػرد وحػود أيب اكػر الاػدي
وهرد وحود نمر ،ال ونن لالف في و مثل ىلين العظيم  ،و ونن األم في و طر ديػن هللا ،وال ديكػن
ّ
رّ راػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أخػػهواو ه ل ِ يػػن م و علػػيم م
هلػػلا أف يعػػود إال رنػػودة خػػيوغ النػػوس نل ػ وف ػ مػػو َّ
ورفع درحوهتم..
نسألو -ارهونو و عوى -أف ي دينو اواء السريل..
***
احلمد هلل ،والاالة والسالـ نل راوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
فيو أي و األلوة األحر ىلا يُعِينل َّ
أبف نليل أف رأ ال رآف ،نليل أف رأه متمعنًو فيو وأف نظػر ال هػرد

احلكم ،ومن ىنو فإف اعت أىل العلم نرَّو إى لطأ توا مو يسم آبايت األحكوـ ،اعت أىل العلػم قػدديًو
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تروا ه أحكوـ ال رآف ،و توب اإلموـ الشوفعي ه أحكوـ ال رآف ليس لػو ،إفػو ااػتُ َّل مػن تواػو (األـ) أي
حػوء اعػػت الشػػوفعي وألػػلوا اآلايت الػػت كلَّػم نلي ػػو اإلمػػوـ الشػػوفعي مػػوذا كلػػم نلي ػػو وألرحوىػػو وخػػنعوا
تواب ُكي اػ(أحكوـ ال رآف للشوفعي) وليس لو ،مو (املسند للشوفعي) ليس لو وإفو أُلل من تواو (األـ)
ً

وَجعن ابملسند لإلموـ الشوفعي.
أُللت األحودي الػ ُمسنَ َدة من توب (األـ) وفُالن ُ
ػػو األوا ػل ،و ػػللل املتػألروف ه تػ

ثػ ة ػػ(أحكوـ ال ػػرآف)

فول اػد وإف ونػػن الكتواػ مت ّدمػ َ تَػ
الان العػريب ،و(أحكػوـ ال ػرآف) للكيػو اهلرااػي رحػل مػن الشػوفعي املتكلمػ  ،وغػ ىم ،ػػ(ا ومع ه أحكػوـ
فسػر ال ػػرآف لػػو ،ومػػو فُعػػل مػػن املتػػألرين
ال ػػرآف) لإلمػػوـ ال ػػرطيب وإف ػػوف لػػيس نلػ ىػػلا النسػ إفػػو ىػػو َّ
مهمد نلي السويس ه تواو ( فس آايت األحكوـ) ،وغ ىم ُ ثُر..
نرَّػو اعػت األ مػ إى لطػأ ىػله الطري ػ ألف ال ػرآف لػو أحكػوـ ،فمػو ػن الف يػو أف ىػله آيػ يُشػت من ػػو
حكم شرني وىله آي ألرى مل َير في و احلكم الشرني ،قوؿ أ متنو ىلا لطأ فمو ِمػن آيػ وهلػو إال وفي ػو
احلكػػم الشػػرني ،لػػو ااتػػدأ ا ولػػوِ ِ ِ ْ { :
ب الْ َعػػولَ ِم َ } ػػم في ػػو مػػن األحكػػوـت األحكػػوـ ا ليل ػ
احلَ ْمػ ُػد َّع َر ّ
ِ
ِ
عل هلل -نز وحل -هللا حيمد نفسو.
العظوـ في و من الع يدة ،وفي و من وحوب د هللا ألف ىلا ف ٌ
وأفعػػوؿ الػػرب ش ػريع  -مػػو ذ ػػر ه غ ػ لطر ػ  -أف فِعػػل الػػرب ش ػريع ،ونرَّػو اإلمػػوـ ااػػن يمي ػ ه تواػػو
املسودة) إى لطر اعت األخولي من نظرىم إى أف الف ػو واحلُكػم يُةلػل مػن أقػواؿ هللا ومػن أفعػوؿ النػيب
( َّ
ملسو هيلع هللا ىلص -وأقوالػػو ،وقػػوؿ :اػػل أفعػػوؿ الػػرب حكػػم شػػرني ،وشػػت وؽ األ م ػ حكػػم اللػػوطي اػػو فعػػل هللا -نػػزوحػػل -مػػن قػػوـ لػػو  ،ي ػف ألػػلوىوت ألػػلوىو مػػن فِعػػل الػػرب ه ىػػةالء ال ػػوـ أبف حعػػل نولي ػػو اػػوفل و
وأمطر رانو نلي م حجورة من اجيل ف وؿ إف نروس ىلا ىو حكم هللا في م.
ِ
ب
فوحلم ػػد هلل ى ػػو فع ػػل ال ػػرب ،وى ػػو فع ػػل العر ػػد أي جيػ ػ نلي ػػو أف حيم ػػد هللا وأف يش ػػكره .وه قول ػػوَ { :ر ّ
الْ َعػػولَ ِم َ } حك ػػم شػػرني وانت ػػود مػػن االنت ػػود ،وىك ػػلا ولػػو ح ػػوء آلػػر وآل ػػر الاػػتَرج من ػػو األحك ػػوـ
الشرني الت ال يظن و اعض م ،فمو من آي من توب هللا إال وفي و حكم شرني.
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مػػو أف ػػل آيػ مػػن تػػوب هللا في ػػو وحيػػد هللا -نػػز وحػػل ،-في ػػو ايػػوف شػػأنو ،خػػف مػػن خػػفو و ،أو حػ
نل نريده ،أو نتيج هللا احل .)ٔ(..
وأف نظ ػػر إى تػ ػ التفسػ ػ ال ػػت لطَّ ػػو ا ػػلفنو ،وأح ػ هػل ى ػػله الكتػ ػ ى ػػو م ػػو تر ػػو اا ػػن حري ػػر الط ػػربي
نليػ ػػو ر ػ ػ هللا -ه (حػ ػػومع ايػ ػػوف ال ػ ػػرآف) ومػ ػػو التاػ ػػره مػ ػػع زايدة نليػ ػػو ،مػ ػػو ترػ ػػو العمػ ػػود ااػ ػػن ث ػ ػنليو ر هللا -ه ( فس ال رآف العظيم) .و للل ه قراءة السن حس يفقَّ املرء ويتعومل مع ػو ،وانظػرواإى الش وة العوحل موذا انع
الػػدنوة إى إ حيػػوء ف ػػو السػػلف ونػػن نظيم ػ ه اداي ػ األمػػر حي ػ اػػدأ اعػػت العلمػػوء ه توا ػ األحكػػوـ
الشرني نل طري السلف ،وذلل ِ
ال ر النص وهلم( :خف خالة النيب -خل هللا نليػو واػلم -أنػل
ػرحو ،و ػللل أف ػرأ أحكػوـ
راىو من التكر إى التسػليم) ،فتفػت ،أنػن الكتػوب ال ػرأ فيػو إال حػديثًو وش ً

ا نػػو ز ػرأ في ػػو حػػدي راػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -واحلكػػم الشػػرني فأنػػن عػػرؼ احلكػػم مػػع دليلػػو ،وإذا احتػػوج
تمرف نل اشت وؽ احلكم الشرني من النص ،ولكن الش وة العوحل والتجورة وار
الدليل إى اَ ْس فأنن َّ
الاػػين وار ػ عجي ػػل املػػوؿ حي ػ التُ ِ
ا ػرت ىػػله الكت ػ فلػػم ير ػ َ من ػػو إال املتػػوف (م ػػف خ ػػف خ ػػالة
الراوؿ)( ،مف أحكوـ ا نو ز)( ،التاور لا)( ،التاور حجوب املرأة) ،مو خنع األوا ل فأدى م إى
هرد الرب
أف يُ رأ احلدي النروي َّ
وأمػػو ت ػ الف ػػو ف ػػي شػػأف آلػػر في ػػو املتػػوف و ػػالـ املتكلم ػ واألخػػوؿ الع لي ػ الػػت ال متػػن إى الطري ػ
النروي اال
رّ األفراد
فولطري إلحيوء حدي النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -ه نفوس النوس أف يُ رأ ىلا احلدي وأف يُشت َّ منو ،وأف يُ َّ
ػفّ املػػرء نل ػ  :قػػوؿ هللا قػػوؿ راػولو ،وىػػلا ىػػو
نليػػو ،وأف ُ ػرأ اآلايت ويُشػػت من ػػو ،ويُسػػتنر من ػػو حػػس يػ َّ
العِلم..
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهوا ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيس ابلتَّموي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو

العلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ هللا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ را ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولو

)ٔ) ان طوع ه الاوت.
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ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الراػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ وا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ ف يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو

ل للَ ػ ػ ػ ػػالؼ َح َ ول ػ ػ ػ ػ ػ
م ػ ػ ػ ػػو العل ػ ػ ػ ػػم نا ػ ػ ػ ػػرُ َ

نسألو -ارهونو و عوى -أف ُحييينو نل ان راولو -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وأف ُحييينو نل لوفػو وارَّتػو ،وأف ُدييتنػو نلػ
اإلديوف والتوحيد ،ونل السن وا ..
الل م اغفر لنو وار نو ،الل م أ رمنو اكرامتل ووف نو اعمل الاوحلوت و ػرؾ املنكػرات وحػ املسػو
أردت ا وـ فتن فوقرضنو إليل غ لزااي وال مفتون ..
الل م انار اهوىدين ه اريلل ،وأيّدىم اتأييدؾ ،واضرب نل يد أندا م..
الل م ادد رمي م ،الل م وفّ ا

لمت م واَجع ا قلو م اي أرحم الرا

..

الل م فل أار إلواننو من املأاورين وأ ِندىم إى أىل م وذوي م وإلواملم اومل اي أرحم الرا
حدا..
فدمرىم وال ُر ِ من م أ ً
الل م نليل ابلي ود والناورى ّ
وأقم الاالة..
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 ،وإذا

