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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٣٤

تعريف سنن الفطرة: 

عـن عائشـة -ريض اهللا عنهـا- قالت: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ، ـواكُ ، والسّ يَةِ اءُ اللّحْ فَ ـارب، وإعْ «عرشٌ من الفطرة: قَصُّ الشَّ
ـم، ونتْفُ  اجِ ـلُ الربَ سْ تِنشـاقُ املـاء، وقَـصُّ األظْفـار، وغَ واسْ

ة» (رواه مسلم).  ضَ مَ تِقاصُ املاء، واملَضْ لْقُ العانَة، وانْ بِط، وحَ اإلِ

السواك . ١

والسـواك مسـنون يف مجيع األوقـات؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «السـواكُ 
ب» (رواه أمحد).  ضاةٌ للرّ رْ ةٌ للفَم مَ رَ طْهَ مَ

ولكن يتأكد استعامله يف املواضع التالية: 
عند الوضوء: . ١

نْدَ  اكِ عِ ـوَ ُمْ بِالسِّ هتُ رْ تِي ألَمَ ىلَ أُمَّ ـقَّ عَ الَ أَنْ أَشُ وْ  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ
لِّ وضوء» (رواه أمحد). كُ

عند الصالة: . ٢
نْدَ  اكِ عِ ـوَ ُمْ بِالسِّ هتُ رْ تِي ألَمَ ىلَ أُمَّ ـقَّ عَ الَ أَنْ أَشُ وْ  لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ

» (متفق عليه). ةٍ الَ لِّ صَ كُ
عند دخول المنزل: . ٣

ةَ -ريض اهللا عنها- ائِشَ لْتُ لِعَ : «قُ الَ نْ أَبِيهِ  قَ امِ عَ دَ ِقْ نِ املْ فعَ
 « اكِ ـوَ : بِالسِّ الَتْ يْتَهُ؟ قَ لَ بَ ا دَخَ أُ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ بْدَ انَ يَ ءٍ كَ ْ : بِأَيِّ يشَ

(رواه مسلم). 

السواك
عـود -أو نحـوه- مـن شـجر األراك، يسـتعمل يف 

األسنان؛ إلزالة ما يعلق هبا من األطعمة والروائح. 

سنن الفطرة
سـنن الفطرة: اخلصـال التي فطـر اهللا النـاس عليها، 
ـل املرء هبا حتى يكون عـىل أفضل الصفات  والتـي يكمُ

وأمجل اهليئات.

المحتويـــــــات
تعريف سنن الفطرة

 السواك. ١
 المضمضة واالستنشاق. ٢
 االستنجاء. ٣
 قص الشارب وإحفاؤه. ٤
 إعفاء اللحية. ٥
 االستحداد. ٦
 الختان والخفاض. ٧

 تقليم اCظفار. ٨

 نتف ا@بط. ٩
 غسل البراجم. ١٠

سنن الفطرة 
٦

 السواك
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٣٥ فقه العبادات المصور

عند االنتباه من النوم: . ٤
يْـلِ  ـنْ اللَّ ـامَ مِ ا قَ يُّ ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ انَ النَّبـِ : «كَ ـالَ ـةَ  قَ فَ يْ ذَ ـنْ حُ عَ

» (رواه البخاري). اكِ وَ اهُ بِالسِّ (١) فَ وصُ يَشُ
عند قراءة القرآن: . ٥

بْدَ  عَ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الْ : قَ الَ قَ ، وَ اكِ وَ رَ بِالسِّ هُ أَمَ نَّ ٍّ  أَ يلِ نْ عَ عَ
نُو  يَدْ ، فَ تِهِ اءَ رَ عَ لِقِ مَّ تَسَ هُ فَ فَ لْ امَ املَْلَكُ خَ ، قَ يلِّ امَ يُصَ مَّ قَ ، ثُ كَ وَّ ا تَسَ إِذَ
نْ فِيهِ  جُ مِ ْرُ امَ خيَ ، فَ ىلَ فِيهِ اهُ عَ عَ فَ تَّى يَضَ ا- حَ هَ وَ ةً نَحْ لِمَ نْهُ -أَوْ كَ مِ
مْ  كُ اهَ وا أَفْوَ ـرُ ، فَطَهِّ فِ املَْلَكِ ـوْ ارَ يفِ جَ آنِ إِالَّ صَ ـرْ قُ ـنَ الْ ءٌ مِ ْ يشَ

» (رواه البزار).  آنِ رْ قُ لِلْ
(١) يشوص فاه: يدلكه بالسواك.

االستناشقالمضمضة

المضمضة واالستنشاق . ٢

االستنشاق
جذب الماء بالنفس في األنف.

المضمضة
 إدخال الماء في الفم وتحريكه. 

فوائد السواك
من فوائد السـواك: أنـه مطهرة للفـم يف الدنيا، 
مرضاة للـرب يف اآلخـرة، وهو يقوي األسـنان، 

ويشد اللثة، وينقي الصوت، وينشط العبد. 

سنن الفطرة
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٣٦

االستنجاء . ٣

قص الشارب وإحفاؤه . ٤
ه؛ ملا يف ذلك من التجمل، والنظافة،  واملقصود املبالغة يف قَصِّ

وخمالفة الكفار. 
إعفاء اللحية . ٥

وهو تركها، وعدم التعرض هلا. 

االستحداد . ٦

الختان والخفاض. ٧

عطية:  ألم  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله  لألنثى؛  واخلفاض  للذكر،  واخلتان 
ج» وْ للزَّ ظَى  وأحْ  ، هِ للوجْ  ُ أنْرضَ فإنَّه  كي؛  نْهِ تَ وال  يضِ  فِ «اخْ

(رواه احلاكم).

االستنجاء
إزالة أثر ما خرج من القبل أو الدبر بالماء 

الطهور.

قص الاشرب 
وإحفاؤه

إعفاء اللحية

ختان الذكر
 إزالـــة الجلدة التي تغطـــي رأس الذكر 

عند الرجل.

خفاض األنثى
 قطع لحمة زائدة فـــوق موضع إدخال 

ذكر الرجل. 

حلق اللحية
حيرم حلق اللحية؛ لورود األمر بإطالقها وتركها.

ى(٢) ،  وا اللِّحَ خُ أَرْ (١) ، وَ بَ ارِ ـوَ وا الشَّ زُّ الَ النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: «جُ  قَ
» (رواه مسلم). وسَ وا املَْجُ الِفُ خَ

وا الشوارب: قصوها . زُّ (١) جُ
(٢) أرخوا اللحى: اتركوا اللحى ال تتعرضوا هلا بتغيري .

االستحداد
َحْلُق الشعر النابت حول الفرج.

فائدة االستحداد
ثبـت علميـا أن االسـتحداد حيافـظ عـىل صحـة 
اجلسـم وقوته وسـالمته؛ ألن تكاثر الشـعر يف هذه 
املنطقـة يسـبب الكثري من االلتهابـات اجللدية التي 

ترض باجلسم.
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٣٧ فقه العبادات المصور

واخلتان واجب يف حق الرجال، سنة يف حق النساء.
واحلكمـة يف ختـان الرجـل: تطهـري الذكـر مـن النجاسـة 
املوجـودة يف اجللدة التي تغطـي رأس الذكر، أما يف املرأة: فهي 

نضارة وجهها. 
تقليم اCظفار . ٨

ها بحيث ال ترتك حتى تطول.  وهو قَصُّ

نتف ا@بط . ٩
أي إزالة الشـعر النابـت فيه؛ ملا يف إزالته مـن النظافة، وقطع 

الروائح الكرهية التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. 

غسل البراجم . ١٠

وقد أحلق هبا بعض العلامء -أيضا- ما جيتمع من األوساخ يف 
األذن والرقبة وبعض من أجزاء اجلسم. 

البراجم
مفاصل األصابع التي في ظهر الكف. 

تقليم األظفار

نتف اإلبط

الرباجم

سنن الفطرة

أربعون يوما
والعانـة،  اإلبـط،  وكذلـك  األظفـار،  تـرتك  أن  يكـره 
  ٍالِك نْ أَنَـسِ بنِ مَ ا؛ فعَ والشـارب أكثر مـن أربعني يومً
لِيمِ  قْ تَ ، وَ بِ ـارِ ـولُ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يف قَصِّ الشَّ سُ نَا رَ قَّتَ لَ : «وَ ـالَ قَ
نْ  ثَرَ مِ كَ أَكْ َ بْـطِ أَنْ الَ تُرتْ تْفِ اإلِ نَ ، وَ انَةِ عَ لْقِ الْ حَ ، وَ ـارِ األَظْفَ

ا» (رواه الرتمذي).  مً وْ بَعِنيَ يَ أَرْ
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