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 السادستفريغ الدرس 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

 ولذريته وللمسلمنيغفر اهلل له ولوالديه وألهله 
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 )املتن(

 .ويسن السواك

 )الرشح(

ك تطلاااااق   لعاااااة العااااارب عاااااىل قلناااااا: هاااااذا العهاااااادة التااااا  هااااا  عهاااااادة الساااااوا 

 -معنيني:

 ، وتسمى سواك.-العود–وهو: اآللة  املعنى األول

ك  : واملعنى الثاين  ا.هو الفعل، إذا استاك الرجل يسمى سوا

 فعىل اآللة وعىل الفعل.

أصااااااله مااااان اسااااااتاك الرجاااااال أي ولفاااااو السااااااواك مااااا خوذ   لعااااااة العااااارب   

تاك ساو  يادلك ألن الرجال إذا اسا ؛تدلكبمعنى   استاكتدلك،، يعن  السواك 

 أسنانه هبذا اآللة.

ك   ا ماااان قااااول العااارب: تساااااوك  ا باااال بمعنااااى: وقيااال: ساااام  السااااواك ساااوا

العرب تقول: تساوك  ا بال بمعناى تا وع أعناقهاا؛ والرجال أعناقها، ايل  مت

ك  داخل فمه، فلهذا س   العود إذا استاك لّوى  ا.م  السواك سوا

فالفقهاااإ إذا تكلمااوا عااىل هااذا  ؛ا ب فيهااا الرشااي كثاا   وهااذا ساانة جليلااة رّغاا 

 -:يذكروهنا ضمن أربعة حماورالسنة 

 :   حكم السواك؟املحور األول

 : ما هو اليشإ الذي يستاك به؟ثايناملحور ال
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 :   كيفية السواك؟املحور الثالث

بع    وق  السواك؟: املحور الرا

 :سو  ندرس هذا السنة   ظل هذا املحاور األربعة افعىل هذ

يقااول    -رمحااه اهلل-املصاان   ؟وهااو: حكاام السااواك باااملحور األولفنهاادأ 

: اتفااااق أهااال العلااام قااهااااة عاااىل أن الساااواك ساااانة م كااادة، والااااذي "املعنااا " هكتابااا

ب علياااه ورّغااا واظاااب علياااه وحاااّث  جعلاااه   هاااذا املرتهاااة مااان الرشاااي أن النهااا  

 فيه، وجعله من الفطرة.

أما كونه من الفطرة فقد جاإ   احلاديث كاع عناد اليماذي بدساناد حسان أن 

ا هاااو سااانة وهاااو «الساااواك»وذكااار منهاااا  «مااان سااانن املرسااالني»قاااال:  النهااا   ، فااادذ 

 فطرة من فطر املرسلني.

حتااث عااىل هااذا  فقااد وردع أحاديااث كثاا ة عاان النهاا   :أمااا حااث النهاا  

مان رواياة أه هريارة أن النها   "صحيح الهخااري ومسالم"اك، حتى جاإ   السو

  :خشاااااااي  أن ي شاااااااق علااااااايكم ألمااااااارتكم  بالساااااااواك عناااااااد كااااااال  لاااااااو  أين»قاااااااال

مل ي مرنااا بااذلك إ  خشااية  النه  عاان األماار للمشااقة، فاا فااامتنع النهاا  ،«صاا ة

 ب فيها.املشقة علينا، فلهذا هذا سنة مرغّ 

 من رواياة أساأ أن النها   "صحيح الهخاري"إ   فقد جاوأما حثه عليه: 

كاان  يعنا  هاذا يادل عاىل أن النها   «الساواك شا ن لقد أكثارع علايكم  »قال: 
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لقااد أكثاارع » استشااعر ماانهم هااذا الفائاادة قااال:  كثاا  الكاا م عااىل ذلااك، فلااّع دائااع  

 .«عليكم   ش ن السواك

 "صاحيحيهع"م   فا خر  الهخااري ومسال :عاىل هاذا السانة أما مواظهتاه 

أهنااا قالااا :  النهااا  عائشاااة كااع   احلااديث الطويااال   حااديث مااوع  ماان روايااة

قالاااا : ا رأسااااه عااااىل ح ااااري ف  مرضااااه الااااذي ماااااع فيااااه واضااااع   وكااااان النهاااا  

قالا : ودخال وهاو يساتاك،  -الاذي هاو أخوهاا–فدخل عهد الارمحن بان أه بكار 

ي حااو عهااد الاارمحن،  لنهاا يعناا : باادأ ا ظااردا النقااد أبّاا قالاا : فرأ اا  النهاا  

و عان أبيهاا وعان  ياع أ وا  النها  ريض اهلل عنها –فلفطنتها أم امل منني عائشة 

 -  هاا اهلل ا جز-فقال : يا رسول اهلل أتريدا؟ وهذا دليل عىل فطنة هذا املارأة

فقااال: أشااار برأسااه أن نعاام. يعناا  لااي  أساا  تنظاار إليااه أترياادا؟  فااالنه   -ا خاا   

نتاااه  ااام ناولتاااه إيااااا، قالااا :  خذتاااه مااان عهاااد الااارمحن فق ااامته  ااام ليّ ف :قالااا  .نعااام

إىل  صاهعه:  ام رفاع أاك به ك حسن ماا يساتاك الرجال. قالا واست ف خذا النه  

صااالواع اهلل وسااا مه –الساااعإ  ااام قاااال: إىل الرفياااق األعاااىل،  ااام فاضااا  روحاااه 

 ه  السواك. قال العلعإ: آخر سنة فعلها النه   -عليه

ا هااذا  حتااى    عنهااا النهاا   الساانة إذا كاناا  هبااذا املرتهااة التاا  مل يتخاال  فاادذ 

مااارو موتاااه دليااال عاااىل أنيتهاااا، وعاااىل أن الرشاااي اهاااتم، فحاااري عاااىل املسااالم أن 

صاب عينياه، فهاذا املحاور األول الاذي هاو يواظب عاىل هاذا السانة، وأن هعلهاا ن  

 حمور: حكم السواك، ألسه سنة م كدة باتفاق أهل العلم.
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وهو: ما هو اليشإ الذي يستاك به؟ يقول الفقهاإ:  املحور الثاينإىل ننتقل و

و  جمارح للثاة، وغا  متفتا ،  ا لينا، غ  مضر ستاك به: أن يكون عود  ضابط ما ي  

 فدذا  ع هذا األوصا  جا  ا ستياك به.

 ستاك باه هاو عاوداستاك به، ويقال: أف ل ما ي   فألن النه  أما كونه عود، 

 ي يت.. م  اآلراك

نهااه الفقهاااإ عااىل ذلااك إذا كااان ضاا، وخاصااة ي  وأمااا كونااه لين ااا، ألن ا شاان م

أخار  لاه الادم مان أسانانه يمكن  ، ألسه إذا كان خشنا واستاكا نسان   املس د

ه خير  مان املسا د حتاى يعسال ذلاك،، في طر أس -ألن الدم ن أ–أو من لثته 

 فلهذا اشياوا صفة اللني.

: أّ   ن مضااا باللثااة، أ  هااارح اللثااة و  يضاااها، وأ  يتفتااا ؛  يكااو اام قاااالوا

 .ع مقصود الرشي الذي هو النظافةألسه إذا كان يتفت  فقد فوّ 

إذا نظرنااااا إىل هااااذا األوصااااا  التاااا  ذكرناهااااا ن ااااد أن عناااادنا هنااااا مساااا  تان: 

ومس  ة وافق  العاود   هاذا  ،مس  ة وافق  هذا الرشوط لكنها ه  أف ل منه

 قل منه.الرشوط لكنها أ

ماااا حكااام ا نساااان أن يااادخل  ؛ناااتكلم عاااىل املسااا  ة التااا  هااا  أقااال مااان العاااود

املارة  ؟ اآلن الرشاي ورد   العاود، فانحن اآلن تاا تكلمناا صاهعهإصهعه ويستاك ب

قلنا: هناك بعض املساائل   تقاوى أن تصال إىل اليشاإ الاذي  اتاضية   مس  ة..
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، فهااال نلحاااق هاااذا وهاااذا؟ أم هنااااك بعاااض املساااائل أقاااوى، وفياااه نطاااق باااه الرشاااي

 كي  نفعل؟ فع حكم أن يستاك الرجل بدصهعه؟

عتااااااااق أسااااااااه حمقااااااااق قااااااااال بعااااااااض الفقهاااااااااإ: إذا اسااااااااتاك الرجاااااااال بدصااااااااهعه   ي  

: للسنة، حاّث عاىل  النها    مل يرد به مع إمكانية وجاودا، ألن الرشي أو   ..قالوا

قاااادر أن  العاااود، لكااان النااااس كانااا  عاااىل عهاااد رساااول اهلل عنااادها أصاااابع وكاااان

عاىل  وجاودا وانتشاارا دّل ؛ فكاون الرشاي ساك  عناه ماع يقول:استاكوا با صاهع

 ا للرشي.أسه ليأ مقصود  

ا ا سااتياك باألصااابع : العلااة الثانيااة عااىل أن ا ساااتياك  وكااذا..، فاادذ   ااام قااالوا

: إذا بماانقنر وقااد فااوع مفهااوم السااواك؛  با صااهع لاايأ ا هاا  إ الفقهاااإ قااالوا فاادذ 

اا اسااتاك ا نسااان ألسااه مل يلتفاا  إليااه الرشااي، واألماار  ،ا للساانةبدصااهعه مل يكاان حمقق 

. الثاين: أسه ليأ  بمنقر

:  ، إن اساااااتاك  -وهاااااو القاااااول الصاااااحيح– :بعاااااض الفقهااااااإ يقولاااااون قاااااالوا

ا ،ا مان السانةقاق جازإ  الرجل بدصاهعه فدناه      هاو  قاق جازإ مان ا نقااإ األساه قطع 

ا، ألن السانة ها  ا نقااإ، فادذا اساتاك و  تيك كال السانة إن أمكان القياام بهع اه

ا حقااق جاازإ  حقااق جاازإ  ل بدصااهعه الرجاا ا ماان الساانة، وإذا حتقااق ا ماان ا نقاااإ، فاادذ 

اا يك؛ ألسااه مااا   ياادرك كلااه   ياايك جلااه، فيكااون ماان اسااتاك جاازإ ماان الساانة   ت 

 راك.عود اآلفهذا املس  ة الت  ه  أقل من ا لقليل من السنة. بدصهعه مدرك  
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األشاانان؛ إىل األشاانان، وإىل الفرشاااة  الفقهاااإ يسااموهناجاا ن إىل..وايااب إذا 

املعااااجني  إذا حققاااتم مناااااق   املسااا  ة  اااد أن    وقتناااا احلاااا ، وإىل املعااااجني؛

فهاال إذا ، و  خيااال    ذلااك رجاال عااىل أن هااذا أف اال؛ هااذا أف اال ماان العااود

نظاارع إىل النظافااة  فعلهااا ا نسااان كاناا  أوىل ماان ا سااتواك أو  ؟ يقولااون: إذا

: ن ااد أن الرشااي ّتاا ا واظااب   أحاديثااه عااىل فهاا  أقااوى   النظافااة، ولكاان قااالوا

الفاااام فيااااه شااااههة ماااان  تنظياااا عااااىل أن اسااااتععل السااااواك   تطهاااا  و السااااواك دّل 

داع تنقسااااام عاااااىل قسااااامني: عهاااااادة حم اااااة، التعهاااااد، ونحااااان تكلمناااااا عاااااىل أن العهاااااا

مقصاودها مثال: تااذا نصاب أربعاة؟ تااذا يعن  عهاادة   نفهام وعهادة غ  حم ة؛ 

 نصب    ة؟ ، وعهادة قد علمنا مقصود الرشي وه  مثل: إ الة الن اسة.

فا سااتياك ماان جهااة هااو معاارو  مقصااد الشاااري وهااو: تطييااب الفاام، وأمااا 

 ماان اةهااة األخاارى فن ااد أن فيااه شااههة التعهااد، فنقااول: ماان فعاال ذلااك كااان مقاايع  

ا يكااون هااذا    اسااتععل هاذا؛ ليااه املقصااد مان الرشاايع عللسانة إ  أسااه قااد فاوّ  فاادذ 

هاااذا هاااو  .أف ااال مااان حياااث النظافاااة ولكااان لااايأ أف ااال مااان حياااث إصاااابة السااانة

 ستاك به؟املحور الثاين الذي هو حمور: ما ي

كياااا  يساااتاك؟ يقاااول الفقهااااإ: يسااااتاك وهاااو:  املحاااور الثالاااثإذا انتقلناااا إىل 

ا كااااع   ال ساااان ولألسااانان؛ ألن النهااا  لل هخااااري كاااان يسااااتاك عاااىل لساااانه، فاااادذ 

مااان ا ساااتياك ولااايأ كاااع يظناااه كثااا  مااان النااااس عاااىل أن  مقصاااود   اللساااان كاااذلك

ا يساااااتاك للساااااانه وألسااااانانه، ويساااااتاك  ؛الساااااواك فقاااااط مقتنااااا عاااااىل األسااااانان فااااادذ 
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اااا باتاااااإ، يعناااا : هااااذا العااااود يعسااااله باتاااااإ إذا أراد أن يسااااتاك بااااه،  ويعسااااله ا؛عرض 

 قادم اليماني عاىل اليساار   املاواان التا  ها  ألن الرشاي دائاع  ويهدأ بمياامن فماه؛ 

 لة.مفّ  

ا سااااتياك  ؛فناااا يت إىل هااااذا اةملااااة التاااا  ذكرهااااا الفقهاااااإ   كيفيااااة ا سااااتياك

ماار هااذا اآللااة عااىل لسااانه و  للسااان واألساانان اإ واضااح، يعناا  أن ا نسااان ي  

ااداخاال فمااه   أساانانه، أمااا يسااتاك عرضااا وهااو أن يكااون هكااذا  ا، قااالوا: و  عرض 

 .يستاك او   

أن  ؛كثا  مان األحادياث إ  أن كال أساانيدها ضاعيفة وجاإع   هذا السانة

اااا»قاااال:  النهااا    :، لكااان أساااانيدها كاااع يقاااول احلاااافو ابااان ح ااار«اساااتاكوا عرض 

 كلها أسانيد ضعيفة.

 أن أف ااال ا ساااتياك أن يكاااون ااااو    :لكااان األاهااااإ   هاااذا الوقااا  يقولاااون

و  يكاااااون  -  بالفرشااااااة يكاااااون هكاااااذا، أماااااا باااااالعود يكاااااون  هكاااااذايعنااااا-هكاااااذا 

عرضا، قالوا: ألن األسنان عليهاا غا   عااج ، وهاذا العا   العااج  خ يااا 

نا لاااااة مااااان فاااااوق إىل األسااااافل، فااااادذا اساااااتعمل  بعكاااااأ ذلاااااك خدشاااااتها، فلهاااااذا 

 .يقولون: األف ل أن يكون ا ستياك او   

ااا بحثنااا   كتااههم كلهاام يالفقهاااإ ّتاا ا، لكاان أظاان أن قولااون: ا سااتياك عرض 

أساااااه مل يثهااااا   املسااااا  ة هاااااذا يفصااااالها األاهااااااإ ألهنااااام هااااام أعلااااام باااااذلك، وخاصاااااة

 .ا، فيكون أف لية ا ستياك او   ب سه يستاك عرض  األحاديث الت  قال : 
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عان عائشاة أهناا كانا  تهال  "سانن أه داود"هلاه باتااإ، وهاذا جااإ   وقلنا: ن  

 ؟لمنا اآلن عىل املحور الثالث وهو: كيفية ا ستياك، تكبالسواك للنه  

ياادا اليمنااى أم يسااتاك بياادا بقاا  معنااا مساا  ة: كيفيااة ا سااتياك، هاال يسااتاك ب 

 اليرسى؟

: يسااتاك بياادا اليرسااى، وهااذا يقولااه شاايخ ا ساا م اباان  بعااض الفقهاااإ قااالوا

ماان باااب  تيميااة ونقلااه عاان ا مااام أمحااد أسااه قااال: يسااتاك بياادا اليرسااى، قااالوا: ألسااه

قاادم اليمااني ومتااى يقاادم اليسااار، إ الااة األذى، ونحاان تكلمنااا أكثاار ماان ماارة متااى ي  

ا ا عاىل ا ساتن اإ وا سات عر، هاذا وهذا من إ الة األذى فيستعمل باليساار قياس 

 قول بعض الفقهاإ، واختار هذا القول شيخ ا س م ابن تيمية.

باااليمني، واختااار هااذا  بعاض الفقهاااإ يقولااون:  ، ا سااتياك ينهعا  أن يكااون

اان  القااول  ااع ماان املحققااني أسااه يسااتاك باااليمني،  : واحلااافو اباان ح ااركااابن امللق 

قالوا: ألن هاذا لايأ مان بااب إ الاة األذى، وإناع هاو مان بااب النظافاة والتطياب، 

 والنظافة والتطيب اإ حميم عند الرشي ف بد أن يكون باليمني.

ا اآلن بع ااااهم قااااال   :الااااذين قااااالوا  ؛باااااليمني :، وبع ااااهم قااااالباليسااااار :فاااادذ 

 أ حقوا بالنظافة. .باليمني :أ حقوا به األذى، والذين قالوا  .باليسار

نت مل هاذا املسا  ة أو نقاول: ماا هاو الاراجح فيهاا؟  نا مث   اآلن عندما نريد أس

يعناا  مااا هااو أقااوى الاادليلني عنااد الطااائفتني؟ ناارى أن املساالكني صااحيحني؛ ألن 
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اا ؛عليهاااالقاعاادة متفااق  دم  فيااه اليرسااى، ومااا كااان ماان مااا كااان ماان باااب األذى ق 

 باب التطيب والنظافة قدم  فيه اليمنى.

ااا ناااااياااب نحااان  باااد أس رجح أحاااد اةاااانهني، هااال نهحاااث عاااىل ماااا هاااو الاااذي ي 

السواك مان بااب إ الاة األذى أم مان بااب التطياب؟ إذا رجعناا إىل أحادياث النها  

   ن ااااد أن النهاااا باااااب اسااااتياك األماااا  أمااااام يااااه الهخاااااري  ..وهلااااذا بااااوب عل

دا جاااإا بعااض الصااحابة وكااان يسااتاك أمااامهم، وقااال  النهاا  وساااق باا ن  [أفاارا

رأ اا    املنااام أسناا  أسااتاك ف قهاال رجاا ن ف عطياا  »كااع   الهخاااري:  النهاا  

يعنااا : أعاااط الساااواك لألكاااق. إذا  « كاااّق الساااواك أصاااعرنا، فقاااال   جقيااال: كاااّق 

يساااتاك أماااام النااااس دليااال عاااىل أن هاااذا مااان  احلاااديث كاااون النهااا  ت ملناااا   هاااذا 

بااااب التطياااب ولااايأ مااان بااااب إ الاااة األذى؛ ألساااه لاااو كاااان مااان بااااب إ الاااة األذى 

اساتاك أماام  ا أبار ا الرشاي دل عاىل أن هاذا مقصاود، و النها  ألخف ، ولكن ّتا

وهاااذا  عاااىل أساااه مااان بااااب التطياااب، فلهاااذا ينهعااا  أن يساااتاك بااااليمني، النااااس فااادّل 

 ح عندنا والعلم عند اهلل تعاىل.القول الذي ترّج 

نحاان قاااد  ،نكااون بااذلك ختمنااا املحاااور الث  ااة، بقااا  حمااور آخاار   السااواك

ب هناا وصال  إىل درجاة  :أالنا عليكم، لكن ها  سانة وقاد وردع فيهاا حتاى قيال

فااااق، فلهااااذا ينهعاااا  عااااىل االااااب العلاااام أو عااااىل املساااالم أن ي   لاااام ب حكااااام هااااذا التوا

 ادة.العه
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بااع يقااول الفقهاااإ: الساواك لااه وقتااان: وقاا   ؛وهااو: حماور الوقاا  املحاور الرا

صان ، والوقا  عام، ووق  خاص، نرجئ الوق  ا اص حتى نسمع كا م امل

 العام بدأ به املصن  فقال:

 )املتن(

 ويسن السواك عند تع  الفم.

 )الرشح(

 هذا ظر . )عند(

 )املتن(

وعنااد الصاا ة لقااول رسااول اهلل صااىل اهلل عليااه وساالم: والقيااام ماان النااوم، 

 .«لو  أن أشق عىل أمت  ألمرهتم بالسواك عند كل ص ة»

 )الرشح(

 هذا حديث  صحيح  متفق  عب صحته وأخرجه اةععة.

 )املتن(

 ويستحب   سائر األوقاع إ  للصائم بعد الزوال. 

 )الرشح(

،  ام املصان  هناا سااق األوقاااع، اهااانحان تكلمناا عاىل املحااور الث  اة وبينّ 

 ، وإما خاص.يقول الفقهاإ: وق  السواك إما عام
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الصور الت  نهه عليها املصن  وها  أوقااع  حاو الرشاي أساه   ها اص: 

: وه    :ستة أوقاعينهع  أن يستاك فيها و افو عليها، قالوا

ذا : عند القيام للص ة، وهذا الذي قاله املصن  وساق فيه هالوق  األول

 .«ألمرهتم بالسواك عند كل ص ة»احلديث، 

عناد كاال »: عناد الوضاوإ، وهلاذا جااإع رواياة الهخااري معلقاة: األمار الثااين

 ألن فيه رواية عند الص ة أو عند الوضوإ، فهذا األمر الثاين. «وضوإ

: عناااد القياااام مااان الناااوم، وهاااذا حاااديث صاااحيح مااان حاااديث األمااار الثالاااث

يشاااوص فااااا إذا قاااام مااان  كاااان النهااا  )قاااال:  حذيفاااة أخرجاااه الهخااااري ومسااالم

ا عند القيام من النوم.(النوم  ، إذ 

باااع ا : عناااد دخاااول الهيااا ، وهاااذا سااانة مه اااورة، قالااا  عائشاااة ّتااااألمااار الرا

ماا كاان أول  -احلديث املتفق عليه   الهخاري ومسالم و–س ل : يا أم امل منني 

إذا  كاان النها  ): -عنهاا ريض اهلل–إذا دخل بيتاه، قالا   اإ يهدأ به النه  

ألساه ، ، وهاذا لكاعل رش  هاذا النها  (دخل بيته أول اإ يهدأ به هاو الساواك

كاااان    اااب أن يشااام مناااه أي رياااح، فلهاااذا كاااان أول اإ إذا أراد أن يااادخل بيتاااه 

بع.  استعمل السواك، وهذا املوان الرا

إة القاارآن؛ ألسااه جاااإ   الهاااملااوان ا ااامأ ر بدسااناد   : يقولااون: عنااد قاارا زا

بااا س باااه أن املسااالم إذا قااارأ القااارآن اقااايب مناااه امللاااك حتاااى يسااامع هاااذا القااارآن، 

إن امل ئكااة تتاا ذى تااا يتاا ذى بااه »: ب فيااه إىل   القااارذ، هلااذا يقااول النهاا  فيقاار  
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إة القاارآن يسااتحب لااه أن يسااتاك حتااى  قااق ، «بنااو آدم فلهااذا إذا أراد ا نسااان قاارا

 هذا املقصد.

: عناااد تعااا  الفااام -كاااع قاااال املصااان –وهاااو: عناااد تعااا  الفااام   األمااار األخااا

 يستحب ا ستواك.

 -:تع  الفم يكون من أربعة أموريقول الفقهاإ: 

الرجال أو املارأة إذا ااال ساكوته تعا ع  ؛: من ااول الساكوعاألمر األول

 رائحة فمه.

: كثرة الك م تع  رائحة الفم :أو من كثرة الك م   .كذلك قالوا

يقولااون: ماان اةااوي؛ ألسااه إذا جاااي ا نسااان تصاااعدع أبخاارة  الثالااث األماار

 ع رائحة فمه.املعدة فعّ  

بع  ، وهذا اإ معرو .الفم رائحة : إذا أكل شي ا يعّ  األمر الرا

ساااان   حقااااه أن فاااادذا ا نسااااان تعاااا ع رائحااااة فمااااه هبااااذا األمااااور األربعااااة ي  

، وا لتفااااع بخصاااوص ذلاااك جااااإع أحادياااثيساااتاك؛ وهاااذا أمااار خااااص يعنااا  

 إليه أقوى.

منادوب  إلياه مطلقااا    وهاو أن السااواك ؛وقلناا: الوقا  الثااين هااو وقا  عاام

  يع األوقاع.

ااا (إ  للصاااائم بعاااد الااازوال)قاااال املصااان :  ا يسااان ا ساااتياك مطلق  ا إ    إذ 

اتفقااوا عااىل م بعااد الاازوال، وهااذا مساا  ة خ فيااة؛ مساا  ة واحاادة التاا  هاا : الصااائ
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هيااااااة ذلااااااك بعااااااد لااااااه أن يسااااااتاك إىل الاااااازوال، واختلفااااااوا   كرا  أن الصااااااائم هااااااو 

 -الزوال:

 كرا للصائم أن يستاك بعد الزوال.فيقول الشافعية واحلنابلة: ي  

عاااىل أساااه   بااا س  :وقاااال اتالكياااة واحلنفياااة وهاااو قاااول  هاااور أهااال احلاااديث

 للصائم بالسواك   كل األوقاع.

ا جااااإ عنااادنا اآلن قاااو ن   هاااذا املسااا  ة الصاااهاح ماااا فياااه خااا  ، كلهااام  ؛إذ 

 -:يقولون: هو ، بعد الزوال وقع ا   

 ابلة والشافعية يقولون: بالكراهة.احلن 

 باةوا . :اةمهور يقولون

 ؟ وما هو دليل اةوا  ملن قاهلا؟ايب ما هو دليل الكراهة تن قاهلا

كاااااااااع جااااااااااإ    ب سناااااااااا وجااااااااادنا أن النهااااااااا   :الشاااااااااافعية واحلنابلاااااااااة يقولاااااااااون

 لااو  فاام الصااائم عنااد »قااال:  ماان روايااة أه هرياارة أن النهاا   حيحني""الصاا

: رائحااااة فاااام الصااااائم حمهّ  «اهلل أايااااب ماااان ريااااح املسااااك ا قااااالوا –هااااة عنااااد اهلل فاااادذ 

اااي   -ساااهحانه وتعااااىل–وماااا كاااان حمههاااا عناااد اهلل  -ساااهحانه وتعااااىل ا كااارا إ التاااه قياس 

هذا األثر مقصاود للرشاي، عىل دم الشهيد، أما رأ   أن الشهيد يدفن بدمه؛ ألن 

ماا أثناى اهلل عاىل هاذا الادم ومل  ثن  عىل هذا الادم، فمثالي   -سهحانه وتعاىل–واهلل 

ا   نزيلااه هااذا دلياال الشااافعية ؛ يزلاه، كااذلك أثنااى اهلل عااىل خلااو  فاام الصااائم فاادذ 

 واحلنابلة.
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ومل  اةمهااور يقولااون: نحاان نسااتدل بالعموماااع التاا  جاااإع عاان النهاا  

وعنااد »، «وألماارهتم بالسااواك عنااد كاال صاا ة»، «اسااتاكوا »قااال:  هاا  ق، النيفاارّ 

قااااه الهخاااااري ووصااااله وإن كااااان علّ –، وجاااااإ   احلااااديث الصااااحيح «كاااال وضااااوإ

 .«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب»قال:  أن النه   -أصحاب السنن

: هاااااذا كلهاااااا عمومااااااع، ومل يااااا ع    دلياااال خصاااااها باااااذلك فنهقاااااى عاااااىل  فقااااالوا

بدساناد حساان أن عقهاة بان عااامر ذا الادليل باع أخرجااه اليماذي العماوم، وقاووا هاا

 .يستاك   غ  ما مرة وهو صائم( رأ   النه  )قال: 

اآلن وضح القاو ن ووضاح دليال كال واحاد مانهع، إذا أردناا أن نارجح باني 

ة وهاو حاديث عىل امل م ة ساقنا فيهاا حاديث قهيصا نحن تا تكلمنا ؛املس  تني

ا انظاار  «وباالغ   ا ستنشاااق إ  أن تكاون صاائع  »لاه:  قااال صاحيح أن النها   إذ 

ه عااااااىل هااااااذا املساااااا  ة، والسااااااواك مثلااااااه مثاااااال ا ستنشاااااااق ومثلااااااه مثاااااال الرشااااااي نّهاااااا

وبااالغ   ا ستنشاااق إ  أن تكااون »اسااتثنى هنااا وقااال:  امل م ااة، لكاان النهاا  

 .«صائع

ااا  ا ا ساااتثناإ  باااد أن ي  ، فلاااو كاااان كاااذفااادذ  لك لقالاااه نص علياااه الرشاااي ظااااهرا

فلهااااااذا يتقااااااوى قااااااول .   السااااااواك، ولقااااااال: اسااااااتاكوا إ  بعااااااد الاااااازوال النهاااااا  

وهاااذا القاااول هاااو  ؛اةمهاااور عاااىل أساااه هاااو  للصاااائم أن يساااتاك    ياااع األوقااااع

 أقوى من حيث الدليل والعلم عند اهلل تعاىل.
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، وهااااذا ماااان باااااب أركاهناااااأظاااان أسنااااا اسااااتوفينا اآلن هااااذا الساااانة، رشواهااااا و

، وقااد ألهنااا ساانة النهاا  ؛ عااىل ذلااك، وينهعاا  للمساالم أن يفعاال ذلااك املحافظااة

قلهاه، فلهااذا ا نساان   يتهااون   فعاال نساان عاىل فعاال سانة إن عقادها بيا جر ا 

–: األعاااااعل التااااا  يتقااااارب هباااااا إىل اهلل -رمحهااااام اهلل-السااااانة، بااااال يقاااااول الفقهااااااإ 

إ تقاارب إليااه أو ابتعااد منااه    تقرهااا  -سااهحانه وتعاااىل –ا نسااان، وإن اهلل سااوا

ا يعطاا  األجار أو تااا يعاقاب   ينظاار إىل الصاعر، هااذا الصااعر ّتا -ساهحانه وتعاااىل

   نظرك أس ، أما   نظر رب العاملني يوجد حساباع أخرى.

دخلاا  اماارأة بعاا  ماان بعايااا بناا  أ  »قااال:  أن النهاا   "الصااحيحني"جاااإ   

ئيل اةنة   كلب ساقته  ب أصا   الرشاي عاىل أن الكلا نحان عنادنا   يعنا : «إرسا

، يعنااا  انظااار: الكااا ب  ت ساااكنه معاااك.. إذا رشب  باااد أن تعسااال مناااه، وأساااك  

نظاااار إىل هااااذا  -سااااهحانه وتعاااااىل–منهااااوذة عناااادنا   الرشااااي، ورغاااام ذلااااك أن اهلل 

أدخلهااا  -سااهحانه وتعاااىل–ا أحساان  إليااه وكاناا  هبااذا الصاافة، أن اهلل املاارأة وّتاا

 اةنة.

ماار رجاال »قااال:  ماان حااديث أه هرياارة أن النهاا   ني""الصااحيحوجاااإ   

اا وقاال: إن هاذا يضا املسالمني، ف دخلاه اهلل باه مسلم عىل غصن   الطريق فنحّ 

 فقط شال غصن، لكن نيته كان  صادقة. «اةنة

ا اهلل  قلاة الفعال مثال ماا ينظار إىل  ماا ا يعطا  الثاوابتّ  -سهحانه وتعاىل–فدذ 

تقال: هاذا و  حتتقار الاذنوب،  -إذا عكس  املسا  ة–، وبالعكأ نحن ننظر إليه
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ذنااب صاااع  مااا فياااه مشااكلة، وهلاااذا يقاااول بعااض السااال : إذا أقاادم ا نساااان عاااىل 

بال ها    حاق رب  أس    تنظر إىل الصع ة التا  ارتكها .. معصية يقول لك:

ماان روايااة أه هرياارة كااذلك قااال: قااال النهاا   "الصااحيحني"العااملني، هلااذا جاااإ   

: (  ة الناااااار   هااااارةأ ا مقااااااييأ األفعاااااال ليسااااا  عناااااد اهلل (دخلااااا  امااااارأ –، فااااادذ 

 بمقاييسنا نحن. -سهحانه وتعاىل

ياذكر املساح عاىل  واساتوفاا، ناساب أن ،[باب الوضاوإ عىل  -رمحه اهلل-..

بع الوضوإ.ا فني ألسه من ت  وا

ر اليد املهلولة عىل اليشإ  املمسوح. املسح   لعة العرب هو: إمرا

للرجل مصانوي مان اةلاد، فقاال  ..ا     لعة العرب هو: نعل وتعري  

أي سااو  أتكلااام لاااك   هاااذا (بااااب املسااح عاااىل ا فاااني): -رمحاااه اهلل-املصاان  

رمحاه -تاذا املصان  األحكام تتعلق باملسح عىل ا فني؛ الهاب عن جمموعة من 

أن ياذكر جل حكمها العسال، فناساب أتهعها مهارشة؛ ألسه تكلم عىل أن الر   -اهلل

 جل.هد ع؛ ألن ا   هو بدل   غسل الر  امل  

 : نقل بدل، ونقل أصل.النقل ينقسم عىل قسمنييقول الفقهاإ: هذا  

مْ }قال:  : نحن تكلمنا عليها، واهلل نقل أصل اك  وس  إ  وا ب ر  ح  اْمس  جااإ ، {و 

شاعرا  ام حلاق شاعرا، هال يناتقض وضاوئه،   ينااتقض  رجال ومساح برأساه عاىل

ألن اهلل أمرنااااا أن نمسااااح عااااىل الاااارأس، لكاااان الشااااعر كااااان باااادل  ذا؟وضااااوئه، تااااا
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مسااااح  عاااان خفااااك  اااام نزعتااااه انااااتقض  ر  والااااه، لكاااان إذاأصاااال، فلهااااذا   ياااا    

 ألن ا   نقل بدل وليأ نقل أصل. ،كوضوئ

 النقل عند الفقهاإ عىل قسمني: نقل أصل، ونقل بدل.  

م حلقااه، اتفقااوا مثاال ماان مسااح عااىل شااعرا  اا ؛  ياا  ر إذا  ال :نقاال األصاال

 عىل أن وضوإا صحيح وباق. :مثلع يقول شيخ ا س م

املساح هو نقل بادل ألساك انتقلا  مان بادل إىل بادل، ومثالاه:  :والنقل الثاين

 هذا املس  ة ألهنا بداية الهاب. ل  نريد أن نفص  عىل ا فني؛ 

 : ا   ة أقسام   حكمهدل ه  نقل الههذا  مسح عليها أوالستائر الت  ي  

 قسم  هو  املسح عنه. -1

 وقسم   هو  املسح عنه. -2

 وقسم خمتل  فيه. -3

اآلن نحاااااان تكلمنااااااا، الرشااااااي قااااااال لااااااك:  بااااااد أن تعساااااال وجهااااااك ويااااااديك 

تر عاىل هاذا األربعاة مااذا يكاون  ورجليك، ومتسح برأسك، ايب إذا جاإع سوا

تر    تر هاااو  املساااح عنهاااا، وساااوا تر عاااىل    اااة: ساااوا احلكااام؟ حكااام هاااذا الساااوا

تر خمتل   هو  فيها.   املسح عنها، وسوا

تر التااا  هاااو  املساااح عنهاااا: أ هااا  ا فاااني، فقاااد اتفقاااوا عاااىل جاااوا  ماااا الساااوا

مها املصاان  وسااو  يااذكر أحكامهااا، املسااح عااىل ا فااني وعااىل اةهاا ة، هلااذا قاادّ 
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ا هااو  املسااح عااىل ا اا  وهااو  املسااح عااىل اةهاا ة، هااذا اليشااإ الااذي اتفقااوا  فاادذ 

 عليه.

املسااح عااىل الععمااة، هاال هااو  أم   هااو ؟ ألسااه  :ختلاا  فيااه هااوواليشااإ امل

 بدل عن الرأس وسو  نتكلم عىل ذلك.

القفا ان والققع بالنسهة للمارأة، يعنا   :وساتر اتفقوا عىل عدم اةوا  وهو

 مسح عىل هذين األمرين.  هو  باتفاق أن ي  

ا بقاااا  عناااادنا امل واملسااااح عااااىل سااااح عااااىل ا اااا ، واملسااااح عااااىل اةهاااا ة، فاااادذ 

ألهنام اتفقاوا عاىل جاوا  باملساح عاىل ا فاني؛  -رمحاه اهلل-  الععمة، فهادأ املصان

 ذلك.

 )املتن(

 هو  املسح عىل ا فني.و

 )الرشح(

دراسااة هااذا الساانة باااحلكم، وإن كااان الفقهاااإ يقولااون: إن  -رمحااه اهلل-باادأ 

 -:حماورسهعة أو هذا الهاب  املسح عىل ا فني[ قائمة عىل 

 : ما هو حكم املسح.ور األولاملح

: هو تعيني املحل، يعن : ما هاو اليشاإ الاذي متساح علياه، هال املحور الثاين

 ا  ، هل هو من جلد؟ ايب هل هو  أن متسح عىل اةوارب؟

 هو: حتديد املحل، متسح من فوق، متسح من أسفل. املحور الثالث
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 : صفة املسح.املحور الرابع

 : التوقي .األمر ا امأ

 : صفة ا  .ألمر السادسا

 سح ا فني.امل: نواقض ا  ، ما هو اليشإ الذي ينقض األمر السابع

نحااان عاااادة  ؛-رمحاااه اهلل-فهاااذا ساااهعة حمااااور ساااو  ياااتكلم عليهاااا املصااان  

نذكر املحاور حتى يتصور االب العلام هاذا الهااب؛ ألساك إذا نظارع إىل هاذا   

  د أي مس  ة ختر  عن هذا املحاور السهعة.

، (هو  املساح عاىل ا فاني)باملحور األول وقال:  -رمحه اهلل-بدأ املصن  

: بلعنا  عان أربعاني مان -رمحاه اهلل-يعن : هذا حكمه اةوا ، يقول ا مام أمحد 

 ن  سااااهعون : حاااادّ ويقااااول احلساااان الهنااااي ؛ هااااذا الساااانة أصااااحاب النهاااا  

 هبذا السنة. رج  من أصحاب النه  

ا هاا  ساانة  ابتااة عاان ، هلااذا اتفقااوا عااىل جااوا  املسااح عااىل ا فااني النهاا   فاادذ 

 للرجل وللمرأة،   السفر و  احلض.

قنااا اهلل رجاائ بقياة املساائل   احلصاة القادماة، وفّ نكتفا  عناد هاذا املسا  ة ون  

وإياااااكم إىل مااااا  هااااه ويرضاااااا، واهلل تعاااااىل أعلاااام، وصاااال ره وساااالم عااااىل ساااايدنا 

 حممد.


