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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،والصالة والسالم على نبینا محمد ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن
 في محرره: -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  
فوجدته �ستن  -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي مسعود "

دخلت  :ولفظ مسلم ،لفظ البخاري  .والسواك في فیه �أنه یتهوع ،»ُأْع ُأعْ « :�سواك بیده �قول
 .وطرف السواك على لسانه فحْسب -صلى هللا علیه وسلم-على النبي 

لخلوف فم « :قال -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
 رواه مسلم." ،»الصائم أطیب عند هللا یوم القیامة من ر�ح المسك

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،لحمد هلل رب العالمینا
 أجمعین، 

رضي هللا -وعن أبي موسى عبد هللا بن قیس األشعري " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
واالستنان هو  ،�ستاك "فوجدته �ستن -صلى هللا علیه وسلم-أتیت النبي  :قال -تعالى عنه

وذ�رنا ما  ،بیان هذه الید هل هي الیسرى أو الیمنى ولم �أتِ  ،بیده "�ستن �سواك بیده" ،الستیاكا
�الید  ،وأن عامة أهل العلم على أن االستیاك �كون �الشمال ،في هذه المسألة في درس األمس

 �ستن" ،�شق الفم األ�من �ستاك ،و�ان �عجبه التیمن في سواكه �عني البداءة �شقه ،الیسرى 
معروف أن االستیاك ال بد أن �كون ف�عني بیده وصف �اشف و�ال  "�سواك بیده ،�سواك بیده

 .�الید �ما هو معلوم
ألن  ؛�أنه یتقیَّأ ،یتهوَّع �عني یتقیَّأ ،�أنه یتهوَّع ،والسواك في یده �أنه یتهیَّع »أُْع أُعْ « :�قول 

ُتَنظَّف األسنان وُ�َنظَّف  ،ف اللسانألن مما ُینظَّ  ؛السواك إذا بولغ في استعماله على اللسان
ا �كون علیه اللسان تجدون أحیانً  ،فإذا ُأدخل السواك إلى أقصى الحلق لتنظیف اللسان ،اللسان

وما یتصاعد من األ�خرة  ،ومن أثر ما یدخل الفم ،شيء من أثر األكل أوصفراء  أوطبقة بیضاء 
فإذا ُبْوِلغ في ذلك  ،ه الطبقة هذه تزال �السواكهذ ،�كون علیه طبقة تحتاج إلى إزالة ،من المعدة

و�وضع  ،�األصبع ألنه �یف �ستدعى القيء �األصبع مثالً  ؛وُأدخل السواك إلى أقصى الحلق تقیَّأ
 األصبع على طرف اللسان؟ 

فمن هذه المبالغة في إدخال السواك إلى أقصى الحلق  ،ال، ال بد أن �جعل في أقصى الحلق
ألن الفم هو المجرى الذي �جري فیه  ؛وهذه مبالغة في تنظیف الفم ،اد أن یتقیألتنظیف اللسان �ك
األمر  .ألن النظافة مطلو�ة ؛ال یؤَمن أن �صاب اإلنسان بداءفإذا لم ینظف  ،الطعام إلى المعدة

وقد جاء في �عض  ،ال بد من تنظیفه ،هو مجرى قراءة القرآن ،الثاني أنه هو مجرى الذ�ر
فال بد  ،القارئ للقرآن یدنو منه المَلك حتى �كاد أن �ضع فیه إلى فیه ،ئ القرآناألخبار أن قار 



 
 

 
 
 

٣  
 

4ò¶ =̂fiÍà’ÿ =̂Ñgƒ=ÅÎêÿ =̂Ïÿ_≈‹=٣ 

ولذا ُمنع المصلي السیما الذي �صلي في المسجد من الثوم  ،وال بد من التطیب ،من التنظف
فال بد من تنظیف  ،إن شاء هللا تعالى ،على ما سیأتي ،و�ل ما له رائحة �ر�هة ،والبصل والكراث

ا هو مجرى وأ�ًض  ،ألنه �ضر �البدن إذا ُأدخل من خالله الطعام وهو لم ُینظَّف ؛هذا المجرى 
 .فال بد من تنظیفه ،الذ�ر وتالوة القرآن

والمراد  "والسواك في فیه �أنه یتهوَّع" .حكا�ة صوت ،نعم هذه حكا�ة صوت »أُْع أُعْ « :�قول 
لك صوت �صوت من یتهیأ فیصیر أو ینتج من ذ ،بذلك أنه یوصل السواك إلى أقصى الحلق

 .للقيء
وطرف السواك على  -علیه الصالة والسالم-دخلت على النبي  :ولفظ مسلم ،لفظ البخاري " 

 .�اد أن یتقیأنه �الغ في إدخاله حتى إ :�عني لم �قل "لسانه فَحْسب
لَخلوف فم « ":-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة " 
 عندك یوم القیامة؟  ،»عند هللا یوم القیامة« ،»لصائم أطیب عند هللا من ر�ح المسكا

 طالب: ..........
 من مفردات مسلم؟  ،رواه مسلم »من ر�ح المسك«

 طالب: ..........
الحدیث عند  ،على �ل حال هي موجودة في �عض النسخ دون �عض ،ما فیه یوم القیامة

 ؟البخاري أو عند مسلم فقط
 لب: ..........طا

 »لَخلوف فم الصائم«في عزوه  -رحمه هللا تعالى-وقد قصر المؤلف  ،نعم، الحدیث متفق علیه
وهي  ،�سبب ُخلّو المعدة ،�سبب خلوِّ المعدة ؛َخلوف فم الصائم �عني الرائحة التي تنبعث من فمه

هذا في  ،أنها متغیرة �عني الرائحة هذه في الدنیا رائحة الصائم ال شك ،رائحة في الدنیا �ر�هة
ونظیر  ،لكن جزاؤه في اآلخرة أن تكون هذه الرائحة أطیب عند هللا تعالى من ر�ح المسك ،الدنیا

 لكنه في اآلخرة ماذا �كون؟ ،دم الشهید في الدنیا َقِذر ،ذلك دم الشهید
 طالب: ..........

وخلوف  ،دم بدم ،العملمن جنس  :فالجزاء نقول ،ورائحته رائحة المسك ،نعم، لونه لون الدم
 �خلوف؟

 طالب: ..........
 ،الجهاد حسن جزاؤه حسن ،فجزاؤه حسن ،والصیام حسن ،ا فجزاؤه حسننعم، إذا �ان العمل حسنً 

األثر المترتب على العمل مثل الخلوف ومثل الدم �النسبة للشهید  ،لكن األثر المترتب على العمل
لخلوف فم الصائم  ،ب على العمل الحسن جزاؤه حسنإنما هو األثر المترت ،هذا لیس هو العمل

ما الذي  ؟ما الذي أدخل هذا الحدیث في هذا الباب ،أطیب عند هللا یوم القیامة من ر�ح المسك
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أدخل هذا الحدیث في هذا الباب؟ وهل المؤلِّف یر�د �إدخال الحدیث في هذا الباب أن الصائم 
 ث السواك.�ستاك أو ال �ستاك؟ جاء �الحدیث �عد أحادی

 طالب: ..........
والمعلِّق على  ،المؤلف لم �فصح �شيء ،المؤلف ما أفصح �شيء ،�عني هل إدخال المؤلف

فال حاجة إلى �ثرة  ،إن تغیر رائحة الفم ألجل الصیام أز�ى عند هللا وأطیب إلیه :الكتاب �قول
ألن المقصود  ؛اء الخلوفو�ذلك ال ینبغي ترك االستیاك ألجل إ�ق ،السواك إلزالته حال الصیام

ولعل هذا هو غرض  ،ثم السواك ال یذهبه �الكلیة ،ال على خلوفه ،منه الثناء على الصائم
رحمه هللا  -اآلن إدخال المؤلِّف ؟ُ�فَهم من �الم المعلِّقماذا  ،المصنف من ذ�ره في هذا الباب

رى استیاك الصائم أو عدم هذا الحدیث في هذا الباب �عد أحادیث السواك یدل على أنه ی -تعالى
 استیاك الصائم؟

 طالب: ..........
 من هو؟ 

 طالب: ..........
ألنه قبل الزوال ما فیه  ؛ُ�كَره للصائم أن �ستاك �عد الزوال ،معروف مذهب الحنابلة في هذا

فهل المؤلف أراد أن �ستدل  ،فتكره إزالته ،وقد جاء مدحه ،و�عد الزوال فیه خلوف ،خلوف
ألنه  ؛أو یر�د أن هذا الموِضع من مواضع االستیاك ،لى �راهة االستیاك �عد الزوالللمذهب ع

 ؟أورده �عد أحادیث السواك
 طالب: ..........

 كیف؟
 طالب: ..........

 -علیه الصالة والسالم-وحرص النبي  ،�عني لما ذ�ر األحادیث في السواك وفضائل السواك
علیه الصالة -و�بالغ في االستیاك  ،إذا دخل البیت ،مع �ل صالة ،على السواك مع �ل وضوء

�راهیة االستیاك  لیستدل للمذهب على ؛-رحمه هللا تعالى-جاء المؤلف بهذا الحدیث  ،-والسالم
لُخُلوف فم الصائم أطیب عند هللا من ر�ح « ،ألن هذا الخلوف من الفم ؛للصائم �عد الزوال

وال  ،إذا صمتم فاستاكوا �الغداة «اء في الحدیث وج ،واالستیاك على حد زعمهم یز�له ،»المسك
 ضعیف؟ أم الحدیث صحیح  ،وال تستاكوا �العشي ،استاكوا �الغداة  ،»تستاكوا �العشي

 ،عمدتهم في هذه المسألة هذا الحدیث الذي معنا حدیث الباب ،الحدیث ضعیف ،ضعیف
علیه -رأیت النبي  :اوجاء في الباب أ�ًض  ،و�ستشهدون �الحدیث الثاني لبیان معنى الحدیث

واألدلة العامة تتناول  ،�ستاك وهو صائم ،ما ال أحصیه �ستاك وهو صائم -الصالة والسالم
من المعدة ال من  ،الصائم وغیر الصائم إذا أضیف إلى ذلك �ون الُخُلوف إنما ینبعث من المعدة
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فاالستیاك ال  ،ن المعدةلكن مبعثه ومنشأه م ،ألنه مجراه وخروجه منه ؛و�ن أضیف إلى الفم ،الفم
َهن ورطَّب شفتیه ،ال یز�له ،یز�له ظهر للناس على حال  ،�عض السلف ُأِثر عنه أنه إذا صام ادَّ

فهل  ،من إخفاء العمل الصالح ،وهذا ال شك أنه من إخفاء العمل الصالح ،ُتْفِهم أنه لیس �صائم
 ؟هللا من ر�ح المسكن مثل هذا �سعى في إزالة الُخلوف الذي هو أطیب عند إ :نقول

ألن  ؛وال أثر لألمور الخارجیة على الخلوف ،ال یزول �مثل هذا ،الُخلوف ال یزول �مثل هذا 
�شرب �عني لو صار �عد الظهر  ،ال یز�له إال ما �صل إلى منبعه ومبعثه ،مبعثه �اطني داخلي

 ،قد �خفف ،الشيء على ادون المنشأ ال أثر له ،لكن أمور دون المبعث ،ممكن س نعناع مثالً أك
ا فیه ما فیه والفم أ�ًض  ،ألنه إذا �انت هذه الرائحة مبعثها من المعدة ؛ال �قطعه ،لكن ال �قطعه

فإن انقطع ما في الفم مما ینشأ عنه شيء من الرائحة یبقى ما في المنشأ الذي هو المعدة ال 
ر ،�مكن إزالته إال �ما �صل إلى المعدة ال �مكن أن �ستعمله  ،والذي �صل إلى المعدة مفطِّ

وهو أن  ،والذي �ظهر أن المؤلف أراد أن �ستدل للمذهب ،ال �مكن أن �ستعمله الصائم ،الصائم
و�زالة  ،-جل وعال -ا في إزالة هذا المحبوب عند هللاألن االستیاك �كون سببً  ؛الصائم ال �ستاك
هم منه على ُ�ْعد أنه یر�د أن وقد �ف ،فهم �كرهون االستیاك للصائم �عد الزوال ،المحبوب مكروهة

ولذا جاء بهذا الحدیث �عد أحادیث  ،احتمال ،�قرر أن السواك ال أثر له في إزالة الخلوف
�عني لو الذي  ا،لكن �ونه حنبلی�  ،فهو على حسب فهمه لهذا الُخلوف ومبعث الخلوف ،السواك

وعلى �ل حال  .ال الثاني أقوى االحتم :جاء �ه غیر حنبلي ممن ال �كره االستیاك �عد الزوال قلنا
 ،-جل وعال -الذي یهمنا من الحدیث أن هذه الرائحة المكروهة عند الناس هي طیبة عند هللا

والذي  ،إال �ما �قضي علیها من أساسها �ما یدخل في الجوف اوأن هذه الرائحة ال �مكن إزالته
ر  وال �مكن أن �ستعمله الصائم. ،یدخل في الجوف مفطِّ

 .......طالب: ...
 »أطیب عند هللا یوم القیامة«العند�ة هذه ماذا تفید؟  ؟تفیدماذا العند�ة هذه  »أطیب عند هللا«نعم 

�حیلها من �ذا إلى �ذا، ظاهر؟  ،�حیل هذه الرائحة من �ذا إلى �ذا -جل وعال-تفید أن هللا 
 ما فیه أكثر من هذا. ،�حیلها من رائحة �ر�هة إلى رائحة طیبة

صلى هللا علیه -قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة  :-هللارحمه -"قال 
وقص  ،واستنشاق الماء ،والسواك ،و�عفاء اللحیة ،قص الشارب :عشر من الفطرة« :-وسلم

ونسیت  :قال مصعب »وانتقاص الماء ،وحلق العانة ،ونتف اإل�ط ،وغسل البراجم ،األظفار
وذ�ر  ،رواه مسلم ،انتقاص الماء �عني االستنجاء :ل و�یعقا ،العاشرة إال أن تكون المضمضة

منكر  :قال النسائي ؛ُتكلم فیه ،ومصعب هو ابن شیبة ،له النسائي والدارقطني علة مؤثرة
 .الحدیث



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۰٦E= ٦ 

 :قال -رضي هللا عنه-وعن جعفر بن سلیمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك  
ونتف اإل�ط وحلق العانة أال نترك أكثر من أر�عین ُوقِّت لنا في قص الشارب وتقلیم األظافر 

لسوء  ؛ولیس حجة ،لم یروه إال جعفر بن سلیمان :وقال ابن عبد البر ،رواه مسلم ،لیلة
هو  :وقال ابن عدي ،وقد وثق جعفر ابن معین وغیره ،وقد وثق جعفر ،و�ثرة غلطه ،حفظه

 وأبو داود.."وقد روى هذا الحدیث أحمد  ،عندي ممن �جب أن �قبل حدیثه
 الحدیَث هذا الحدیَث.

وفیه ضعف  ،موسى الدقیقي ابن "وقد روى هذا الحدیَث أحمد وأبو داود والترمذي من روا�ة
 ."-صلى هللا علیه وسلم-وفیه وقَّت لنا رسول هللا  ،عن أبي عمران

 وعن أبي هر�رة..
اختتن إبراهیم « :-قال صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-"وعن أبي هر�رة 

وم ،خلیل الرحمن �عدما أتت علیه ثمانون سنة  وهذا لفظ البخاري." ،متفق علیه ،»واختتن �القدَّ
-قال رسول هللا  :قالت -رضي هللا عنها-وعن عائشة " :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

ق هللا الناس �عني الخلقة التي خل »عشر من الفطرة ،عشر من الفطرة« :-"صلى هللا علیه وسلم
 :ومنهم من �قول ،وجاءت الشرائع �إقرارها ،وأقرهم علیها ،وجبلهم علیها ،وفطرهم علیها ،علیها

�عني هذه العشر �عض  ،ِمن هذه تبعیضیة ،وهذه الخصال العشر من الفطرة ،الفطرة الدین
ُل ِمَن { ،فتكون من بیانیة ،أو أن الفطرة هذه العشر ،والفطرة أكثر من هذه العشر ،الفطرة َوُنَنزِّ

ُقْل ُهَو { ،بیانیة؟ والقرآن �له شفاءأم من هذه تبعیضیة  ،]٨٢[سورة اإلسراء: }اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ 
ومنه  ،أو منه ما هو شفاء ،فهل القرآن �له شفاء ،]٤٤[سورة فصلت: }ِللَِّذیَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ 

 ؟ما هو لجوانب الحیاة األخرى 
لكن  ،هو ال شك أنه شفاء للقلوب واألبدان �له ،القرآن �له شفاء :إذا قلت، حتمالا ،احتمال 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ الشفاء لألبدان الذي هو المتبادر { لو جيء  ]٨٢[سورة اإلسراء: }َوُنَنزِّ
لقرآن �له شفاء یتجه ا ،]١[سورة المسد: }َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَهٍب لك �شخص ترقیه فقرأت علیه سورة {

 ما یتجه؟ أم 
َ َ�ْأُمُرُكْم َأْن َتْذَ�ُحوْا َ�َقَرًة َقاُلوْا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزواً أو قرأت قصة البقرة {  }َوِ�ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ للااَّ

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ وتنفث { ،]٦٧[سورة البقرة: منه ما  :أو نقول ،]٨٢[سورة اإلسراء: }َوُنَنزِّ
أو منه ما هو  ،ومنه ما هو شفاء ،ومنه ما هو شفاء ألمراض القلوب ،هو شفاء لألمراض

 ؟ومنه ما هو للقصص واالعتبار واالد�ار ،ومنه ما هو للعقائد ،لألحكام
لشفاء وعالج جمیع ما �حتاجه  -جل وعال-المقصود أن القرآن على أنحاء وأصناف أنزله هللا  

فمنه ما هو شفاء  ،وفیه حل لكل ما �شكل على اإلنسان من والدته إلى وفاته ،في حیاتهاإلنسان 
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فهو �المعنى  ،ومنه ما هو عالج ألدواء األفراد والمجتمعات ،ومنه ما هو شفاء للقلوب ،لألبدان
 .مراض األبدان تكون من تبعیضیةألهو  ،و�المعنى األخص ،األعم �له شفاء

لكن نص  ،والفطرة أكثر من هذه العشر ،ن هذه تبعیضیةإ :هل نقول »عشر من الفطرة«وهنا  
هناك أمور فحصرنا الفطرة بهذه العشر  ألنا إن ؛هذا هو المتجه ألن ؛تبعیضیة ؟علیها ألهمیتها

�عني من مطالب الدین غیر هذه العشر السیما إذا  ،أخرى مطلو�ة من اإلنسان غیر هذه العشر
 هذه العشر؟  ن الفطرة هي الدین ماإ :قلنا
 ،حلق الشارب ،حلقه :وجاء في �عض الروا�ات ،قص الشارب »قص الشارب :عشر من الفطرة«

ب فاعله ،وأنه مثلة ،التشدید في حلقه -رحمه هللا تعالى-وجاء عن اإلمام مالك  لكان جاءت  ،یؤدَّ
 .فلعله مما �خیر فیه ،وصحت �ه الروا�ة ،�ه الروا�ة عند النسائي وغیره

وجاء األمر  ،جاء األمر �إعفائها ،إكرام اللحیة ،إعفاء اللحیة توفیر اللحیة »اللحیة و�عفاء« 
أنه  -علیه الصالة والسالم-وجاء في وصفه  ،وجاء األمر بتوفیرها و�عفائها و�كرامها ،بتوفیرها

�ة تعرف �اضطراب لحیته من خلفه  ،كان �ث اللحیة رِّ علیه الصالة -وأن قراءته في السِّ
فالمؤذي أهل العلم �قررون أن ما یؤذي ولو  ،فال �جوز التعرض لها �حال إال إذا آذت ،-والسالم

أما إذا لم �صل إلى حد  ،فالضرر یزال في الشرع ،ألن المؤذي یزال ؛جاء المنع من أخذه یؤخذ
ر أن لإلنسان أهداب العیون أو األجفان أو شی ،لم تصل إلى حد مؤذٍ   من هذا طال طوًال  ائً فلو ُقدِّ

أما إذا  ،و�ذلك اللحیة ،یزال القدر المؤذي ك،أو في شيء من زال ،�حیث یدخل في عینیه ،یؤذ�ه
ال، األذ�ة التي ال  ،�ل شيء یؤذي :ما نتذرع بهذه الكلمة ونقولف كانت ال تصل إلى حد مؤذٍ 

ضعیف  نقل عنه وال �سندبل لم یُ  ،أي خبر -علیه الصالة والسالم-ولم یثبت عن النبي  ،ُتحَتَمل
جاء عن �عض أصحا�ه  ،لم ینقل عنه هذا ،-علیه الصالة والسالم-أنه �ان �أخذ من لحیته 

وهو یتأول اآل�ة محلقین ، في النسك ،كابن عمر أنه �ان �أخذ في النسك ما زاد على القبضة
تدل  -هذا فهمه -هو �ظن أن اآل�ة ،و�ظن أن المطلوب الجمع بین الحلق والتقصیر ،ومقصر�ن

وال �مكن أن �جمع بینهما إال بهذه الطر�قة إذا  ،لجمع بین الحلق والتقصیر في آن واحدعلى ا
فیأخذ منها ما زاد على  ،ما فیه إال اللحیة ؟ماذا �قصر ؟�قصرماذا  ؟حلق رأسه ماذا یبقى

فهي  ،فهي �معنى أو ،مع أن الواو هذه للتقسیم ،هذا فهمه لآل�ة ،وهذا فهمه للنص ،القبضة
علیه  -ولذا دعا النبي ،�ما هو األصل فیها ،ولیست لمطلق الجمع ،فتكون للتقسیم ،�معنى أو

 .فدل على أن هؤالء غیر هؤالء ،وللمقصر�ن واحدة ،اللمحلقین ثالثً  -الصالة والسالم
ألن المقص  ؛هو الذي جرأهم ،المسلمین على حلق اللحى أوالتساهل في هذا الباب هو الذي جر  

و�قرر أن القبضة  ،یدرس العلوم الشرعیة ،وسمعنا ممن ینتسب إلى العلم ،طقد ال ینضبفإذا دخل 
و�ذا دخل المقص وأخذ من الجهة الیمنى أخذ من الیسرى زاد  ،األصبع� ،�األصبع ما هي �الید

إضافة إلى ما  ،وهذا هو السبب الذي جعل الناس في سائر األقطار یتساهلون  ،ثم تنتهي ،قلیالً 
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ن وهذا م ،صدوق أن هذه األمة تتبع َسنن األمم السا�قة الیهود والنصارى أخبر �ه الصادق الم
فال شك أن العبث الذي �فعله �ثیر من الناس ال یدخل ال في  ،وهذا من التشبه بهم ،التشبه بهم
 .فأخذوا ما زاد ،ألنهم تساهلوا ؛ال یدل علیه نص مرفوع وال في الموقوف ،النصوص

ثم �عد ذلك مثل  ،رتبوها على حد زعمهم ،وهذه ناقصة ،وهذه زائدة ،هذبوا ونظموا ورتبوا أوالً  
وأنا ما أدري  ،�هللا أنا نعست عند الحالق ،یتحایلون  ثم ،هكذا �فعلون  ،قسمة الِقْرد لقطعة الجبن

أنت تتعامل  إذا مشى على السذَّج من الناس �مشي على َمن؟! ،خفف هذا �له ،ل لهئ�ش أنا قاأ
 مع َمن؟! 

الذي �علم السر وأخفى من السر! نعس عند الحالق و.. فكثیر  ،خفى علیه خافیةمع من ال ت
ألنه ما  ؛ورآه الناس على هذه الحالة ،هذا األمر أثم إذا استمر  ،منهم �ستعمل هذا في أول األمر

عند ال بد من اتباعها  ،ال، خطوات الشیطان ،وانتهى اإلشكال ،ا�أتي حلیقً  أن �مكن في یوم واحد
وضع هذه  ،قسمها قسمین �بیرة وصغیرة ،كثیر من الناس القرد لما أُعطي قطعة الجبن �قسمها

فأخذ من الثانیة حتى..  ،في �فة وهذه.. رجحت هذه أكل من هذه حتى صارت أصغر من تلك
خذ من  ،هااو خذ س ،�هللا الحالق زاد على هذه :هذا نفس الشيء �قول ،إلى أن انتهى الجبن

 ن هللا! �ضحكون على َمن؟! سبحا ،هذه
 ،فرضوا �مشابهة الكفار ،نسأل هللا السالمة والعافیة ،إلى أن آل بهم األمر إلى أن حلقوا لحاهم

 .الذي ُتعرف قراءته �اضطراب لحیته -علیه الصالة والسالم-وتر�وا االقتداء �النبي 
ارة الوجه ضي حال الشباب وننه فإ حلق اللحى قد �قال مثالً  ،السواك »والسواكو�عفاء اللحیة « 

 ،الشعر أستر لهم ،ن سنةو ثمان ،ن و سبع شایب لكن هذا ،�مشي عند �عض الناس أن �مكن و�ذا
 ،جمال للرجال ،وال شك أن اللحیة جمال للرجال ؟حجتهم ما�عني هؤالء  ،ومع ذلك مبتلون بهذا

طبیب هندي �ث  ،یهال خیرة لإلنسان ف ،ال خیرة لإلنسان فیه ،إضافة إلى أنها واجب شرعي
طبیب هندي لحیته إلى  ،شیخ متخصص �الكتاب والسنة حلیق ،اللحیة دخل علیه شیخ أزهري 

أین اللحیة؟ قال اللحیة سنة  ؟أین اللحیة �ا شیخ :أزهري فیقول لهنصف صدره یدخل علیه شیخ 
مثلك؟! أم  ما سنة الرسول مثلي ،معلوم سنة هما فی ،ال :قال ،وال �عاقب تار�ها ،یثاب فاعلها

 ال �هللا مثلك! :قال
ا إلى ا فشیئً ومع ذلك خطوات الشیطان شیئً  ،�عرفها عامة الناس ،�عني أمور بدهیة وأمور عاد�ة 

 .�هللا المستعان ،أن ینتهي
االستنشاق جذب الماء  »واستنشاق الماء«واستنشاق  ،وقد تقدم ما فیه »و�عفاء اللحیة والسواك«

وسیأتي في صفة  ،تنشاق الماء جذ�ه إلى داخل األنف �النفسإلى داخل األنف �النفس اس
و�ن �انت مرذولة عند أهل  ،واحدها ُظفر وِظفر ،معروفة »وقص األظفار األظفار«الوضوء 

البراجم العقد التي تتراكم علیها األوساخ التي تكون  »وقص األظفار وغسل البراجم«اللغة وأظفور 
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أوساخ وال ُینَظر إلى حال من  ذلك هذه العقد �جتمع فیهاعلى ظهور األصا�ع والید وما أشبه 
ا أنفسكم ما عند�م صابون وال و تصور  ،وتیسر له منظفات ،یتنظف �ل وقت ،ش عیشة ترف�ع

والغبار یلصق والتراب یذ�ر الجیل الذي قبلنا أنهم  ،عند�م.. و�قي الدهن على الید والز�ت و�ذا
و�دهنون �ه..  ،و�دهنون �ه األرجل ،یرطب الید ،وال �حرصون على غسله ،ما �غسلون الدهن

 .فیحتاج إلى تنظیفه ،شيء یلصق �ه أو ،فمثل هذا إذا جاء غبار ،�حتاجونه
 ؛تتراكم علیه الروائح المؤذ�ة ،اإل�ط معروف �خرج فیه شعر »ونتف اإل�ط ،وغسل البراجم« 

وال  ،من أساسه ،أصله فال بد من نتفه من ،مع ما �صاحب هذا الشعر من دهون ، �سبب العرق 
والشعر فیه هذه المادة الدسمة التي تمسك  ،ألن الحلق یبقي أصول الشعر ؛یتم ذلك إال �النتف

�عض الناس ال �طیق هذا  ،و�عض الناس ال �طیق النتف ،فالسنة نتفه ،وتمسك �غیره ،�العرق 
حلق إ�طه �الموسى �ان � -رحمه هللا تعالى-والشافعي  ،لكن الذي ال �طیقه �عفى عنه ،النتف
د شی ،والمسألة عادة ،إنه ال �طیق النتف :�قول  .سهل علیه ائً من تعوَّ

والعانة ما �خرج من حول القبل من الشعر الخشن الذي �ه �عرف  ،حلق العانة »وحلق العانة« 
 .أحد وجوه ما �عرف �ه التكلیف ،التكلیف

 ،الغائط والبول ،وهو إزالة أثر النجو ،جاءانتقاص الماء فسره و�یع �أنه االستن »وانتقاص الماء« 
انتقاص الماء هو  ،و�قابله االستجمار الذي هو إزالة أثر الخارج �األحجار ،إزالة أثره �الماء

 .االستنجاء
نسیت  ،ومصعب هو ابن شیبة على ما سیأتي ،نسیت العاشرة "ونسیت العاشرة :قال مصعب" 

ال  ؟من عشرة ةألنه نسي واحد ؛مى �سوء الحفظیر  أممقبول  ،نسي واحدة من عشر ،العاشرة
حدیث من خصلتین ��حدث  الكن الذي �حفظ حدیثً  ،وال یتكلم فیه �سبب ذلك ،ُیرمى �سوء الحفظ

 ،ونسیت الثانیة ،نسي األعمش واحدة :قال الراوي  -علیه الصالة والسالم-حث علیهما النبي 
 .ال بد منه النسیان ،لكن واحدة من عشر ما یؤثر في حفظ الراوي 

التي هي شقیقة االستنشاق والمضمضة  "ونسیت العاشرة إال أن تكون المضمضة :قال مصعب" 
 .جاءت بها النصوص على ما سیأتي في صفة الوضوء

أعله النسائي �الوقف على  "علة مؤثِّرة ،وذ�ر له النسائي والدارقطني علة مؤثِّرة ،رواه مسلم" 
وخالفه  ،تفرد �ه مصعب بن شیبة :واب وقال الدارقطنيوهو أشبه �الص :طلق بن حبیب قال

�عني اإلمام  ،الكنه مخرج في صحیح مسلم مرفوعً  ،فرووه غیر مرفوع فعلته عندهما الوقف ،غیره
 ؟ ماذامسلم یرجح 

فهل نقول في مثل هذا االختالف �الموازنة بین من  ،والنسائي والدارقطني یرجحان الوقف ،الرفع
خرجه  ،عندنا على سبیل المثال حدیث رفع الیدین �عد التشهد األول �عني ،وقف ومن رفع
ن إ :�عني هل نقول ،وأنه من فعل ابن عمر ،وحكم علیه اإلمام أحمد �الوقف ،االبخاري مرفوعً 
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ح بین قوله و�ین تخر�ج البخاري؟ متى نفعل  عن اإلمام أحمد إمام عظیم ال بد من أن نبحث مرجِّ
 مثل هذا؟

�عني لو نقل الترمذي عن  ،نفعل هذا ،صحیح ،لو �ان البخاري في مقابل أحمد نفعل مثل هذا 
هنا  ،ونقل أو ذ�ر عن اإلمام أحمد أنه یرجح الوقف ،أنه حكم على الحدیث �الرفع البخاري مثالً 

لكن إذا �ان ُحْكم البخاري أو مسلم في صحیحیهما  ،نوازن بین اإلمامین ،نوازن بین اإلمامین
وهل هذا لمجرد إمامة  ،ا من �انفال ُ�عَدل بهما غیرهما �ائنً  ،هما األمة �القبولَذین تلقتلال

 أو لتلقي األمة لهذین الكتابین �القبول؟ ،البخاري ومجرد إمامة مسلم
 ،لهذا األمر ومعلوم أن تلقي األمة ألي أمر �القبول أعظم من مجرد �ثرة الطرق وقوة األسانید 

وُنقل عن النسائي والدارقطني أنهما حكما  ،م مسلم أنه حكم برفعهفمثل هذا لو ُنِقل عن اإلما
ال  ،وهؤالء ثبت عنهما أنهما أعاله �الوقف ،لكن حكم مسلم في صحیحه أنه مرفوع ،نوازن  ،بوقفه
و�ذا تطاولنا على مثل الصحیحین  ،ألن الصحیحین أجمعت األمة على تلقیهما �القبول ؛نوازن 

ولیس لطالب العلم مهما بلغت  ،فال بد من العنا�ة واالهتمام بهذا األمر ،ماذا یبقى لنا من السنةف
ألن هذا التطاول على السنة �عني ما یبقى  ؛قدمه ورسخت في العلم أن یتطاول على الصحیحین

ح الرفع ،-علیه الصالة والسالم-لنا شيء نحتاط �ه لسنة النبي   ،المرجح الرفع ،فعلى هذا المرجَّ
ر �ه راو�ه ،ال �مكن أن �قال من ِقَبل الرأيومثل هذا الكالم  علیه -ولم یرفعه إلى النبي  ،فلو قصَّ
 .وهو مرفوع على �ل حال، -الصالة والسالم

لكن وثقه ابن معین  "منكر الحدیث :وقال النسائي ،ومصعب هو ابن شیبة متكلَّم فیه" 
 .فقد جاز القنطرة ،وأخرج له اإلمام مسلم في صحیحه ،والعجلي

وعن جعفر بن سلیمان هو الضبعي عن أبي عمران الَجْوني عن " :-رحمه هللا تعالى- قال 
ُوقِّت لنا في قص الشارب وتقلیم األظفار ونتف اإل�ط  :قال -رضي هللا عنه-أنس بن مالك 

 ."رواه مسلم ،لیلة و ایومً أال نترك أكثر من أر�عین  ،وحلق العانة
فال �جوز تر�ها  نمع الوقت أال نترك أكثر من أر�عین لیلةُوقِّت لنا في هذه األمور التي تنمو  

ا لكن لو لم �كن هناك إال ،وجاء األمر �إزالته ،ألنها تفحش وتقبح وُتستقذر ؛أكثر من أر�عین لیلة
 ،احتمال ؟في �ل سنة ،في �ل شهر ،في �ل أسبوع ،متى تزال في �ل یوم :األمر المطلق لقلنا

و�عض الناس نموُّه  ،ألنه أكثر من أر�عین �فحش ؛ا المدة القصوى لكن جاء هذا الحدیث لیحدد لن
 او�ذا �ان نموُّها عاد��  ،فمثل هذا إذا فحشت توّجه األمر المطلق على مثله ،أسرع من غیره

ألن هذا هو  ؛اولو �ان نموها ضعیفً  ،لكن ال �جوز ألحد أن یتر�ها أكثر من أر�عین ،فاألر�عین
�ل هذه عند  ،أو ُأبیح لنا أو ُرخِّص لنا ،ُوقِّت لنا :قول الصحابي ،ت لناُوقِّ  ،الحد األعلى للمدة

 أهل العلم لها حكم الرفع من الذي یوقِّت لهم في قص.. َمن؟ 
 .فهو مرفوع عند أهل العلم ،و�حدد لهم المدة ،الذي أمرهم �قصه هو الذي یوقت لهم
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وحلق العانة أال نترك أكثر من أر�عین  ُوقِّت لنا في قص الشارب وتقلیم األظفار ونتف اإل�ط" 
َبعي "لم یروه إال جعفر بن سلیمان :وقال ابن عبد البر ،رواه مسلم ،لیلة ولیس " ،معروف الضُّ

وأخرج له  ،لكنه ُموثَّق عند أهل العلم عن ابن معین وغیره ،"�حجة لسوء حفظه و�ثرة غلطه
ا �ه معتمدً  ا والحدیث في مسلم �عني لو جاءنا خبر من فال �الم ألحد السیم ،ا علیهمسلم محتج�

وقال ابن عدي  ،لیس �حجة :طر�ق جعفر بن سلیمان خارج صحیح مسلم وقال فیه ابن عبد البر
لكن إذا روى مثل هذا المتكلَّم فیه في الصحیح ال شك أن  ،وقال فالن �ذا نوازن بین األقوال ،كذا

�عني لو افترضنا أن هذا الحدیث في  ،كلَّم فیههذا الخبر مما ینتقى من أحادیث هذا الراوي المت
ولذا  ،لكن الحدیث نفسه في صحیح مسلم ،واخُتلف في راو�ه ننظر في االختالف ،سنن أبي داود

وقد  ،و�ثرة غلطه ،ولیس �حجة لسوء حفظه ،لم یروه إال جعفر بن سلیمان :قال ابن عبد البر"
عندي ممن �جب أن ُ�قَبل حدیثه �جب أن هو  :عديابن وقال  ،وثَّق جعفر ابن معین وغیره

وقد روى هذا الحدیث أحمد وأبو داود والترمذي من روا�ة صدقة بن موسى  ،ُ�قَبل حدیثه
 ،ا لجعفر بن سلیمان صدقة بن موسى الدقیقي ضعیف عند أهل العلم�عني متا�عً  "الدقیقي
 -صلى هللا علیه وسلم- وقت لنا رسول هللا :وفیه ،ا لجعفر بن سلیمانلكنه جاء متا�عً  ،ضعیف

الذي  :فیه تعیین الموقِّت فیه هذه المتا�عة تعیین الموقِّت �عني االحتمال قائم من الذي وقَّت قلنا
لكن هناك  ،وهذا هو المعمول عند الجمهور ،�غلب على الظن الذي وقَّت هو الذي أمر �إزالتها

 ،الحتمال األول �الروا�ة األخرى واحتمال ضعیف تعین هذا ا ،أن الموقِّت غیره احتمال ثانٍ 
ا �عني إذا �ان المعنى �حتمل أمر�ن المعنى و�ن �ان ضعیفً  ،وتعیین أحد االحتمالین یتم �الخبر

هذا معروف  ،اثم وجدنا ما یرجح أحد األمر�ن نقبله و�ن �ان ضعیفً  ،�حتمل أمر�ن على حد سواء
وال یبنون علیه األحكام  ،لى الضعیفلكن ال �عتمدون ع ،عند أهل العلم أنهم یرجحون �الضعیف

 .وال األصول
اختتن إبراهیم « :قال -"صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة " 

وهو قدر زائد على ما ُذكر  ،قد جاء ذ�ره في سنن الفطرةالختان  ،اختتن إبراهیم »خلیل الرحمن
 ؛وهو �النسبة للرجال واجب اتفاًقا ،التنصیص علیهوجاء تعیینه و  ،عندنا الختان من سنن الفطرة

وأما �النسبة للنساء فقد أوجبه  ،فهو واجب ،ال یتم االستنجاء إال �ه ،ألنه ال یتم الواجب إال �ه
أما الرجال فال خالف في  ،وأقل أحواله االستحباب �النسبة للنساء ،�عضهم واستحبه آخرون 

إنما �كون �قطع الجلدة التي فوق الذ�ر التي  ،والختانوجو�ه في حقهم اختتن إبراهیم الخلیل 
وهو أفضل  ،خلیالً  -جل وعال-اتخذه هللا  »اختتن إبراهیم خلیل الرحمن« تحول دون تنظیفه
أول من �كسى یوم  ،وهو أول من ُ�كسى یوم القیامة ،-علیه الصالة والسالم-األنبیاء �عد نبینا 

والختان �النسبة للرجال �جب  ،»�عدما أتت علیه ثمانون سنةاختتن إبراهیم خلیل الرحمن « ،القامة
 إلى أن بلغ الثمانین؟ -علیه السالم-فلماذا أخره إبراهیم  ،قبل البلوغ ،قبل البلوغ
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لم �فرض علیه إال  :هذا شرع من قبلنا؟ أو نقول :یبقى إلى ثمانین؟ نقول طیب ما ختن هو و�عد
 في ذلك الوقت �عد أن بلغ الثمانین؟ 

 الب: ..........ط
 كیف؟ 

 طالب: ..........
 فیه؟ ماذا نعم 

 طالب: ..........
 »واختتن �القُدوم«نعم لما بلغ الثمانین ُوِجب علیه وُأوحي إلیه بهذا �عدما أتت علیه ثمانون سنة 

وم �التخفیف والتشدید وُ�خَتَلف في المراد �ه هل هو آلة النجار أو بلد قر�ة  هم �الشام �عضأو القدُّ
ْوم تكون إ�ش؟ �الحز واال �الضرب؟ �الضرب، ال ال السكین الحز  یرجح اآللة �یفیة القطع �القدُّ
معروف هذا ما فیه أحد یبي �جیب القدوم تعرف شكله؟ هو معروف شكله القدوم آلة النجار؟ 
 �عني خشبة طو�لة في طرفها هو الفأس هو الفأس �عني الفأس �الطول والمسحاة �العرض و�یفیة
القطع �القدوم هو �الضرب ال �الحز ومثل هذا ممكن في هذا العضو الحساس الخطیر؟ أو نقول 
هذه مسارعة في االمتثال �اعتبار لم �جد آلة في وقت وجو�ه علیه إال هذه فاحتزه بهذه اآللة ما 

وم هذا خطر هذا مبادرة �االمتثال وقد عرف �المبادرة علیه الس الم ُأمر یلزم أن �كون �ضرب �القدُّ
بذ�ح ابنه فتله �الجبین بدون تردد عرف بهذا علیه السالم بینما أمة �املة تؤمر بذ�ح �قرة 
فذ�حوها وما �ادوا �فعلون فرق بین هذا وهذا فإبراهیم علیه السالم ُعِرف �المبادرة واستحق الخلة 

متفق "جل وعال بهذه المبادرات �حیث أخرج من قلبه جمیع ما �مكن أن �علق �ه غیر غیر هللا 
 "علیه وهذا لفظ البخاري.

نهى عن  -صلى هللا علیه وسلم-"قال رحمه هللا: وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النبي 
القزع متفق علیه وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر 

رأى صبیا قد حلق قد  -ه وسلمصلى هللا علی-عن أیوب عن نافع عن ابن عمر أن أن النبي 
وهذا إسناد  »احلقوه �له أو اتر�وه �له«حلق �عض رأسه وترك �عضه فنهاهم عن ذلك وقال 

 صحیح رواته �لهم أئمة ثقات �هللا أعلم."
صلى هللا -أن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر " :-رحمه هللا تعالى-نعم �قول المؤلف 

حلق �عض  ،والقزع حلق �عض الرأس وترك �عضه ،"تفق علیهم ،نهى عن القزع -علیه وسلم
السحاب المتقطع �شبه الرأس المحلوق المتروك  ،ا له �السحاب المتقطعالرأس وترك �عضه تشبیهً 

 ولیس بیننا و�ین.. ،وفي حدیث االستسقاء ا،�عضه قطع بیضاء وقطع سوداء وقطع �سمى قزعً 
 طالب: ..........
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وترك �عضه هو  ،فحلق �عض الرأس ،فیه سحاب بینهم و�ین سلعما  ،ما فیه سحاب ،نعم
واألصل في النهي  ،ثبت النهي عنهو  ،األصل للصبیان الصغار �فعلونه �النسبة للصبیان

�ستعمله �عض  ،�كثرة اآلن و�ستعمل ،و�ذا �ان هذا في الصبیان فالكبار من �اب أولى ،التحر�م
ومنهم من �فعله  ،وهذا ال شك أنه تقلید للكفار ،عمهمالناس إما یتز�نون �ه و�تجملون على حد ز 

ثم �عتمر ثانیة  ،ثم �حلق �عضه ،�عتمر مرة حتى�حلق �عض رأسه السیما هنا في مكة  ،جهالً 
وال یبرره ما یتصورونه  ،هذا قزع ال �جوز ،إلى أن ینتهي او�عتمر و�حلق جزءً  ،ا منهو�حلق جزءً 

 .للحلق ومجزٍ  و�عتقدونه أن هذا �افٍ 
حدثنا معمر عن أیوب عن  :حدثنا عبد الرزاق قال :حدثنا أحمد بن حنبل قال :وقال أبو داود" 

ا قد حلق رأى صبی�  -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-نافع عن ابن عمر 
وترك �عضه أو وُتِرك �عضه فنهاهم " ،ألنه في الغالب ال یتولى شعره ؛حلق أو ُحلق "�عض شعره

وهم الذین  ،فهم الذین ُینَهون عن ذلك ،ألن التكلیف إنما یتعلق �الكبار ؛نهى أهله ،"ذلكعن 
نعم  ،»احلقوه �له أو اتر�وه �له« ":وقال ،فنهاهم عن ذلك"یؤمرون �أمره �الصالة وضر�ه علیها 

 ،هذا هو القزع المنهي عنه ،إما أن �حلق �عضه و�ترك البعض هذا هو القزع المنهي عنه
ن إ :جواز حلق الشعر وقال �عضهم ،وفي هذا دلیل على جواز حلق الشعر ،»وه �لهااحلق«

ولذا جزم �عضهم  ،�النسبة لرأسه إال في النسك -علیه الصالة والسالم-الحلق لم یثبت عن النبي 
وأنه ال �شرع إال في النسك ال �شرع  ،وجاء ما یدل على أنه سیما الخوارج ،�أن حلق الرأس بدعة

ا أوالد جعفر لما جيء دلیل على جواز حلق الرأس وأ�ًض  »احلقوه �له«لكن هنا  ،النسكإال في 
و�ن  ،فحلق الشعر جائز بهذه النصوص ،أمر �حلق رؤوسهم -علیه الصالة والسالم-بهم إلیه 

وأما في النسك  ،والذي ال �ستطیع إكرامه �خففه ،كان تر�ه وتوفیره و�كرامه أولى لمن �طیق ذلك
 .»احلقوه �له أو اتر�وه �له« ،ا�ما مر مرارً  ،ضل من التقصیرفالحلق أف

 ،معمر ،عبد الرزاق ،أحمد بن حنبل ،أبو داود "رواته �لهم أئمة ثقات ،وهذا إسناد صحیح" 
الرجال  ،فالعبث الموجود من ِقَبل الكبار والصغار ،�لهم أئمة ثقات ،ابن عمر ،نافع ،أیوب

وأما األخذ  ،بهة للكفار أو الفساق والُمّجان ال شك في تحر�مهوالنساء السیما ما �شتمل على مشا
-وأخذ نساؤه  ،ألنه �طول ؛�أخذ من شعره -علیه الصالة والسالم-من الشعر وتخفیفه فالنبي 

لكن  ،�أخذن من شعورهن ،من �عده من شعورهن حتى صارت �الوفرة -علیه الصالة والسالم
ساء المسلمات الموجود اآلن لیس المنظور فیه إلى عمل العبث الموجود بین شباب المسلمین والن

ومسألة  ،مسألة التدر�ج -رضوان هللا علیهم-أو عمل أزواجه  -علیه الصالة والسالم-النبي 
�سبب تقلید الكفار ال شك  ؛لع على المسلمین موضةط�ي �ل یوم تومسألة الموضات ال ،التمییل

في نفسه وفیمن واله هللا أمره من  -جل وعال-هللا فعلى اإلنسان أن یتقي  ،في تحر�م مثل هذا
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حر�ة �املة یتصرف في نفسه  اما ُخلق حر�  ،اإلنسان األصل أنه مخلوق للعبود�ة ،صغار و�بار
 .-جل وعال-ال بد أن تكون تصرفاته على مراد هللا  ،ا لهنفسه لیست ملكً  ،كیفما شاء
 .�هللا أعلم

 وعلى آله وصحبه أجمعین. ،وله نبینا محمدوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورس 


