
 سنن الفطرة                                     
حثهم و  هي األمور اليت يتصف فاعلها ابلفطرة اليت فطر هللا الناس عليها ،معىن سنن الفطرة: 

على فعلها واستحبها هلم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها ، وهذه اخلصال هي اليت وردت 
يف احلديث الصحيح:" الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص الشارب، ونتف اإلبط، وتقليم 

  .ويف لفظ:  األظفار"
مال تحداًد الستعوهو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج ، مسي اس / االستحداد:1

 احلديدة فيه، وهي املوسى، ويف إزالته جتميل ونظافة فيزيله مبا شاء من حلق أو غريه،
 سنة مؤكدة يف حق الذكر واألنثى حكمه:
 فيما سبق حيث ذكر االستحداد من الفطرة. الدليل:
 يدة كاملوس حلدالسنة إزالته ابإال أن مزيلة االستحداد يكون ابحللق والنتف وأبي وسيلة طريقته:
عن يف الصحيحني و ، يفعله كل أسبوع يوم اجلمعة قبل الزوال وال يرتك فوق أربعني يوماً وقته: 
قال : وّقت لنا يف قص الشارب وقلم الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة  -رضي هللا عنه  -أنس 

 .يعين النيب أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليلة.
املرتاكم  ؛ ملايف ذلك من التجمل وإزالة الوسخقطعها حبيث ال ترتك تطولأي / تقليم األظافر: 2 

 .حتتها، والبعد عن مشاهبة السباع البهيمية.
 للرجال والنساء سنة مؤكدةحكمه: 

يف الصحيحني عن و ، يفعله كل أسبوع يوم اجلمعة قبل الزوال وال يرتك فوق أربعني يوماً وقته: 
ت لنا يف قص الشارب وقلم الظفر ونتف اإلبط وحلق العانة قال : وقّ  -رضي هللا عنه  -أنس 

 .أن ال نرتك ذلك أكثر من أربعني ليلة.يعين النيب
 واإلبط ابطن املنكب.،  أي إزالة الشعر النابت يف اإلبط/ نتف اإلبط: 3

 .سنة مؤكدة للرجال والنساءحكمه: 
 إزالته ابلنتف وهو القلع ويصح أبي مزيل كان.السنة فيه : 

 أي املبالغة يف قص الشارب ، وإعفاء اللحية تركها :وإعفاء اللحية  قص الشارب وإحفاؤه/ 4
 على حاهلا فال أيخذ منها شيئاً، واللحية هي اسم للشعر النابت على اخلدين والذقن.

:" احفوا وهو أوىل من القص حلديث النيب  وهو املبالغة يف أخذه يسن حف الشاربحكمه: 



 ، أما اللحية : فيحرم حلقها وجيب إعفاؤها وللرجل حلق ما حتت حلقه.اللحى"الشوارب وأعفوا 
ليه فال يبقيه ، إال إن شق ع ويسن إبقاء شعر الرأس للرجل مع االعتناء به بتغسيله وترجيله

حلديث:" من كان له شعر فليكرمه" وإسناده جيد، وأخرج مالك:" أييت أحدكم اثئر الرأس كأنه 
 بعيد العهد ابلدهن والرتجيل. شيطان" والثائر ال

وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه لغري حجامة وحنوها من مرض أو حاجة حلديث  ويكره القزع
عن القزع" ، قال أمحد : هو من فعل اجملوس، وقال بتحرمي مجع  ابن عمر:"هنى رسول هللا 

م مل يبعد لو قيل حير  من أهل العلم خاصة إذا كان على صفة فيها مشاهبة للكفار، قال النووي:"
 .للنهي الصريح، وقال أيضاً: الصحيح بل الصواب أنه حرام، وعده بعض أهل العلم من الكبائر

واألنثى أبخذ  ،حىت تربز احلشفةعند الذكر إزالة اجللدة اليت تغطي احلشفة   هو/ اخلتان: 5
 .جلدة فوق حمل اإليالج تشبه عرف الديك كما يعرب الفقهاء

ند البلوغ عمشروع مؤكد ابتفاق األئمة وهو واجب عند الشافعي وأمحد يف املشهور عنه حكمه: 
د واستدلوا على الوجوب حبديث: " ألق عن إال عند اخلوف من الضرر والتلف فيسقط وجوبه

شعر الكفر واختنت"، وحديث :" من أسلم فليختنت" . ويف رواية عند أمحد أنه سنة يف حق 
ذكور حلديث:" لقول الرسول:" أمشي وال تنهكي" أي ال تبالغي يف قطع النساء وواجب على ال

اللحم من األنثى خبالف الذكر ألن نه ختانه فيه تطهري للذكر من النجاسة احملتقنة يف القلفة فال 
 ينقى ما حتتها. 

واخلتان يف زمن الصغر أفضل ألنه أسرع برءًا ولينشأ على أكمل األحوال وبعض الفقهاء كره 
نه ال يكره قال أتان من حني والدة الطفل إىل اليوم السابع وقالوا للتشبه ابليهود، والصحيح اخل

 ابن املنذر: ليس فيه هني يثبت وال لوقته حد يرجع إليه.
 / السواك: 6

 التسوك: مصدر تسوك إذا دلك فمه ابلعود) األراك(، ويسن بدأ السواك من اجلانب األمين 
 

 األوقات واحلاالت.يستحب السواك يف كل 
 « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»حلديث عائشة رضي هللا عنها 

لوال أن »)ويتأكد( استحباب السواك يف مخسة مواضع )عند صالة( حلديث أيب هريرة مرفوعا 



 ورواه اجلماعة.« أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك عند كل صالة
شوص نيب صلى هللا عليه وسلم إذا قام من الليل يكان ال»عند االنتباه من النوم، حلديث حذيفة 

لنيب صلى كان ا»متفق عليه، يقال: شاصه وماصه: إذا غسله، ألمحد عن عائشة: « فاه ابلسواك
 « . .هللا عليه وسلم ال يرقد من ليل أو هنار فيستيقظ إال تسوك قبل أن يتوضأ

ه فتأكد رع لتطييب الفم وإزالة رائحت)و( عند )تغري رائحة الفم( مبأكول أو غريه ؛ ألن السواك ش
« وضوء ألمرهتم ابلسواك مع كل»عند تغريه )و( عند )وضوء( حلديث أمحد عن أيب هريرة مرفوعا 

 وهو للبخاري تعليقا.
 )و( عند )قراءة( قرآن، تطييبا للفم، حىت ال يتأذى امللك عند تلقي القراءة منه، 

 ف:حكم ما يقوم مقام السواك من أدوات التنظي
إن استاك أبصبعه أو خرقة فهل يصيب السنة على وجهني( )أحدمها( ال يصيب السنة ألنه ال 
حيصل اإلنقاء به حصوله ابلعود )والثاين( يصيب من السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء وال يرتك 
القليل من السنة للعجز عن كثريها وهو الصحيح ملا روى أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى 

  عليه وسلم " جيزن من السواك األصابع "هللا
 

 


