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الملخص
تناول هذا البحث موضوع الطيب في السنة النبوية ،وذلك للداللة على اهتمام اإلسالم بموضوع التعطر والتطيب ،وأن يكون المسلم طيب ال ارئحة،
ونحن نلمس في أيامنا هذه تقصير طائفة كبيرة من المسلمين في االهتمام بالطيب ،فهو يبين لنا الدور الكبير الذي قام به اإلسالم للمحافظة على
جمال رائحة المسلم ،ومن خالل المنهج التحليلي ،الذي يقوم على :جمع المعلومات ،ثم التفسير ،ثم النقد ،ثم االستنباط ،يبين هذا البحث معنى
الطيب ،ثم يبين مدى اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم به ،واألوقات واألماكن التي يستحب بها التطيب ،واألوقات واألماكن التي نهي عن التطيب
أن المسلم من خالل التزامه بهذه السنة ،فإنّه يحصل على
أن النبي صلى هللا عليه وسلم ّ
حث على استخدام الطيب ،و ّ
بها .وخلص هذا البحث إلى ّ
خيري الدنيا واآلخرة ،فهو من ناحية يكون طيب الرائحة  ،ومن ناحية أخرى ،فهو يتقرب الى هللا عز وجل باتباعه سنة نبيه صلى هللا عليه وسلم.
الكلمات المفتاحية :الطيب ،السنة النبوية ،رائحة المسلم ،التعطر ،التطيب.
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المقدمة
إن اإلسالم دين الجمال في كل جوانبه؛ مادية كانت أم معنوية ،فنجده يحث المسلم على أن يكون طيب الرائحة في جميع
ّ
أحواله ،وشرع له من األمور ما تجعله يستمر على ذلك ،كما سيأتي بيانه ،وهذا الحث على الطيب والتطيب ّإنما هو لما
يمثله الطيب من غذاء للروح ،ولما له من تأثير في حفظ الصحة ،ودفع اآلالم وأسبابها ،وبسبب قوة الطبيعة فيه( ،ابن
القيم ،زاد.)337/4 ،
أن الروائح العطرية ذات مفعول إيجابي
وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة مدى تأثير العطر والطيب في المزاج ،فبينت ّ
في تخفيف الحزن والتنفيس عن الغضب ،وله تأثير في الذاكرة والتركيز ،وفي العواطف وإنعاشها ،وفي التركيز إذ تستدعي
اليقظة والحذر ،إلى غير ذلك من المشاعر اإلنسانية ،والنفسية والحسية ،والتنفيس عن الغضب والمزاج العكر( ،النجار،
2011م) .واستخدمت الزيوت العطرية منذ اآلف السنين ،وأشهر استخداماتها في التدليك حيث تتغلغل هذه الزيوت في
الجسم عبر المسام الجلدية ،ويتم استخدامها ايضا -عن طريق االستنشاق ،وتدخل في تركيبات المراهم العالجية والكريمات
التجميلية( ،العتيبي ،الطب البديل ،ص )61
منفر للشياطين ،فأحب شيء إلى الشياطين ،الرائحة المنتنة
ا
أن للطيب من الخواص ما يجعله محببا إلى المالئكة،
كما ّ
الكريهة ،فاألرواح الطيبة تحب الرائحة الطيبة ،واألرواح الخبيثة تحب الروائح الخبيثة ( ،ابن القيم ،زاد.)279/4 ،
لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم محبا للطيب ،يحث أصحابه صلى هللا عليه وسلم على استخدامه ،ويكره الروائح
الحث
الكريهة ،ويحذر منها ،وألجل الوقوف على أهمية الطيب في اإلسالم ،ومدى اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم به و ّ
على التعطر ،جاء هذا البحث.

مشكلة البحث
 .1قلة الكتابات في موضوع الطيب في السنة النبوية.
 .2ما نلمسه من تقصير طائفة كبيرة من المسلمين في اإلهتمام بالتعطر والتطيب واإللتزام به.
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أسئلة البحث
 .1ما معنى الطيب؛ وما مدى اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم به؟
 .2ما األوقات واألماكن التي يستحب فيها التطيب؟ وما األوقات واألماكن التي نهي عن التطيب فيها ؟

أهداف البحث
 .1توضيح معنى سنن الطيب ،وما مدى اهتمام النبي صلى هللا عليه وسلم به.
 .2بيان األوقات واألماكن التي يستحب فيها التطيب ،واألوقات واألماكن التي نهي عن التطيب فيها.

أهمية البحث
يكتسب هذا البحث أهميته خاصة من خالل بيان اهتمام االسالم عموما والسنة النبوية المطهرة خصوصا في الطيب
والتعطر ،كما أنه يكتسب أهميته في بيان هدي النبي صلى هللا عليه وسلم ،والذي يقوم على التطبيق العملي لما يجعل
المسلم جميال ،في بدنه ورائحته ،كما ّأنه كان تطبيقا واقعيا لجمال األخالق ،فاجتمع فيه جمال الظاهر والباطن.

محددات البحث
الهدي النبوي في الطيب ،من خالل البحث في كتب السنة الستة ( صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن الترمذي،
وسنن أبي داود ،وسنن النسائي ،وسنن ابن ماجة) ،بعد استقرائها استقراء تاما ،وقد يخرج الباحث إلى غيرها من كتب السنة
في بعض المواطن ،التي يحتاج البحث إليها.

منهجية البحث
يعتمد البحث على المنهج التحليلي ،الذي يقوم على :جمع المعلومات ،ثم التفسير ،ثم النقد ،ثم اإلستنباط.
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الدراسات السابقة
 .1دراسة ( عبد الغفور ،)2009 ،تحدث فيها عن الجمال في السنة النبوية المطهرة بشكل عام ،وخصص فيها مبحثا
للحديث عن الطيب ،ذكر فيه بعض أنواع الطيب(المسك ،والريحان ،والكافور ،والبخور ،والسك) ،ثم ذكر بعض المواطن
التي يستحب فيها الطيب(للجمعة والعيدين ،عقب الحيض ،عند اإلحرام وبعد تركه ،عند الجماع ،وغسل الميت) ،ثم ذكر
حكم خروج المرأة متعطرة.
 .2دراسة( المريخي2006 ،م) ،تحدث فيها الباحث عن تطور تجارة العطور عند العرب المسلمين خالل القرنين الثالث
والرابع الهجريين ،وهدفت دراسته إلى الكشف عن الدور والتأثير الحضاري الذي أسهم به العرب والمسلمون في تطوير
صناعة العطور في القرنين الثالث والرابع الهجريين .وذكر الباحث أنواع العطور التي كانت مشتهرة عند العرب والمسلمين،
كالمسك ،والعنبر وغيرها ،وذكر بعض النصوص الشرعية التي حثت على االهتمام بالعطر والتعطر.
 .3مقال(سالم 2015 ،م) تحدث فيه الباحث عن العطر في السنة والتاريخ واألدب ،فذكر بعض األخبار عن المشهورين
بحب الطيب في تاريخ العرب والمسلمين ،ثم ذكر األمثال العربية المتعلقة بالطيب ،فأسماء الطيب ،فأنواع األوعية التي
تستخدم لوضع الطيب فيها ،ثم ذكر األصول التي تستخلص منها العطور( نباتية ،حيوانية ،تخليقية) ،ومركبات العطور،
وانهى مقالته بذكر موجز عن تاريخ العطور.
المؤاخذات على الدراسات السابقة
يمكن أن أجمل المؤاخذات على هذه الدراسات بمايلي:
.1

ال تُعد هذه الدراسات كافية لتغطية حاجة المسلمين لموضوع الطيب ،وال لتغطية النقص في المكتبة اإلسالمية

عموما ،والحديثية خصوصا ،وهذا ما يطمح إليه هذا البحث ،من إتمام لما قدمته الدراسات السابقة ،وسد النقص الموجود
فيها ،من خالل بيان دور السنة النبوية المطهرة في إظهار أهمية الطيب في اإلسالم.
.2

من أهم المالحظات على الدراسات السابقة ،أنها لم تقم باستقراء ألحاديث النبوية المطهرة المرتبطة بموضوعات

البحث ،بل كانت تأخذ حديثا من األحاديث ،ثم تبني عليه المسألة ،وهذا في المنهج العلمي ليس مقبوال ،إذ ال بد من جمع
كل الروايات المتعلقة بالموضوع ،ثم مقارنتها ،واستنتاج األحكام من خاللها مجتمعة.
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إن الدراسات السابقة لم تعط أهمية لقضية أقوال علماء الحديث وشراحه في بيان فقههم في المسائل المتعلقة

أن ألهل الحديث فقههم الخاص بهم أيضا.
بالبحث ،مع العلم ّ

تعريف الطيب
الطيب لغة :خالف الخبيث( ،ابن فارس1979 ،م ،)435/3 ،والطيب :ما يتطيب به( ،ابن منظور1414 ،ه.)565/1 ،
يب اصطالحا :ما يتطيب به( ،العيني ،عمدة ،)140/13 ،فالتعريف اإلصطالحي مأخوذ من التعريف اللغوي للطيب.
وال ِّّ
ط ُ

الطيب عند العرب قبل اإلسالم
لقد عرف استخدام العرب للعطر ومارسوا تجارته قبل اإلسالم ،فكانت العطور من السلع التجارية التي تحملها قوافلهم
التجارية من الجزيرة العربية وإليها ،فبرز عدد من العرب ممن كان يمارس تجارة مزج العطور وبيعها ،بل كانت مهنة
العطارة تعد من المهن الرفيعة في البيئة العربية( ،عبد الغفور2009 ،م ،ص .)65
وقد أبدع العرب في مزج العطور وتركيبها ،ومن ثم تصديرها إلى خارج الجزيرة العربية إلى السند والهند وبالد فارس
والروم.
وتعددت أنواع الطيب التي استخدمها العرب ،فمنها ما كان يستخدم على شكل أعواد توضع في النار ،ومنها ما كان
يستخدم على شكل أدهان ،ومنها ما استخدم على شكل أصماغ( ،المريخي2006 ،م).

حب النبي صلى هللا عليه وسلم للطيب
لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم من أطيب الناس رائحة دون أن يمس الطيبَ ،ف َع ْن أََن ٍ
الَ ":ما
س رضي هللا عنهَ ،ق َ
ط أَو عرفا َق ُّ
ُّ
ِّ
ِّ
ير والَ ِّديباجا أَْلين ِّمن َك ِّ
ف َّ
يح أ َْو
طَي َب ِّم ْن ِّر ِّ
ط أَ ْ
ََ ْ ّ
النِّب ِّّي صلى هللا عليه وسلمَ ،والَ َشم ْم ُت ِّريحا َق ْ َ ْ
َ
َمس ْس ُت َح ِّر ا َ
النِّب ِّي صلى هللا عليه وسلم"(البخاري ،ح ،)3561/والعر ِّ
عر ِّ
ف َّ
ف :تعني الريح( ،ابن األثير1979 ،م ،)217/3،وفي
َْ
َْ
ّ

ِّ
رواية ":ما َشممت ع ْنب ار َق ُّ
يح رس ِّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم"(مسلم ،ح ،)2330/فقد
طَ ،وَال ِّم ْسكاَ ،وَال َش ْيئا أَ ْ
َ َْ ُ َ َ
طَي َب م ْن ِّر ِّ َ ُ
وخلقا ،فهو كل الكمال ،وجملة الجمال ،عليه أفضل الصالة
كان عليه صلى هللا عليه وسلم على أكمل الصفات َخلقا ُ
والسالم ( ،ابن حجر1379 ،ه.)216/4 ،
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و لطيب رائحته صلى هللا عليه وسلم قامت الصحابية أم سليم رضي هللا عنها بجمع عرقه الشريف لتطيب به أهل بيتها،
ِّ
ِّ
ِّ
َن َّ
ُم ُسَل ْي ٍم رضي هللا عنها ،أ َّ
يل
ففي الحديث َع ْن أ ِّّ
ط َل ُه ِّن ْ
يل ِّع ْن َد َها َفتَْب ُس ُ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم َك َ
طعا َفَيق ُ
يها َفَيق ُ
ان َيأْت َ
ِّ
ط ِّ
يب َواْلَق َو ِّار ِّ
ال ا َّلنِّب ُّي صلى هللا عليه وسلمَ :يا أ َُّم ُسَل ْي ٍم َما
ان َكِّث َير اْل َع َر ِّقَ ،ف َك َان ْت تَ ْج َم ُع َع َرَق ُه َفتَ ْج َعُل ُه ِّفي ال ِّّ
َعَل ْيهَ ،وَك َ
يرَ ،فَق َ
ِّ ِّ
وف :تعني أخلط( ،ابن األثير1979 ،م ،)140/2 ،يقول
وف ِّبه ط ِّيبي"(مسلم ،ح ،)2332/وأ َُد ُ
َه َذا؟ َقاَل ْتَ :ع َرُق َك أ َُد ُ
القاضي عياض ":أما نظافة جسمه ،وطيب ريحه وعرقه ،ونزاهته عن األقذار ،وعورات الجسد ،فكان قد خصه هللا تعالى
ثم تممها بنظافة الشرع ،وخصال الفطرة العشر"( ،القاضي عياض1407 ،ه،
في ذلك بخصائص لم توجد في غيرهّ ،
.)152/1
ومع كونه صلى هللا عليه وسلم أطيب الناس ريحا ،إال ّأنه حبب إليه الطيب ،ففي الحديث َع ْن أََن ٍ
ال:
س رضي هللا عنه َق َ
َقال رسول َّ ِّ
الص َال ِّة"(النسائي ،ح،3939/
اء َوال ِّّ
يبَ ،و ُج ِّعَل ْت ُقَّرةُ َع ْيِّني ِّفي َّ
َّللا صلى هللا عليه وسلمُ ":حِّّب َب ِّإَل َّي ِّّ
ط ُ
َ َُ ُ
الن َس ُ
صححه السيوطي واأللباني ،)161/1/2009 ،وهذا يدل داللة واضحة على أن النبي صلى هللا عليه وسلم مع كونه طيب
الريح وإن لم يتطيب ،إال إنه كان يستعمل الطيب ويعجبه رائحته ،ألنه مستلذ لحاسة الشم ،كالحالوة لحاسة الذوق ،وألنه
مما يرضي هللا سبحانه وتعالى إذا قصد به القربة ،والتهيؤ للصالة ( ،القرطبي ،المفهم.)49/19 ،
ِّ
ول
ولقد كان صلى هللا عليه وسلم تعجبه الريح الطيبة ،ويكره الريح الكريهةَ ،ف َع ْن َعائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتَ ":ك َ
ان َرُس ُ
ِّ
َّ ِّ
وج َد ِّم ْن ُه ِّّ
يح"(البخاري ،ح ،6972/مسلم ،ح ،)1474/وفي الحديث َع ْن َع ِّائ َش َة
َّللا صلى هللا عليه وسلم َي ْشتَُّد َعَل ْيه أ ْ
الر ُ
َن ُي َ
ول َّ ِّ
الص ِّ
ِّ
رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْت ":صَنع ُت لِّرس ِّ
ِّ
وف،
يح ُّ
يها َو َج َد ِّر َ
اءَ ،فَلب َس َهاَ ،فَل َّما َع َر َق ف َ
َ ْ َُ
َّللا صلى هللا عليه وسلم ُب ْرَدة َس ْوَد َ
الريح َّ
َفَق َذ َفها ،وَك َ ِّ
الطِّّيَبةُ" (ابو داود ،ح ،4074/صححه السيوطي واأللباني2009 ،م ،)887/2 ،من أجل ذلك
ان تُ ْعجُب ُه ِّّ ُ
َ َ
كان ينهى من أكل ِّمن األطعمة التي لها رائحة كريهة (كالثوم والبصل) ،أن يأتي إلى المسجدَ ،فعن ج ِّاب ِّر ب ِّن عب ِّد هللاِّ
َ ْ َ ْ َْ
َ
رضي هللا عنهَ ،ع ِّن َِّّ
صال َفْلَي ْعتَ ِّزْلَنا ،أَ ْو لَِّي ْعتَ ِّز ْل َم ْس ِّج َدَنا"(بخاري،
"م ْن أ َ
النب ِّّي صلى هللا عليه وسلمَ ،ق َ
َك َل ثُوما أ َْو َب َ
الَ :
ُّ
اث َف َال َيْق َرَب َّن َم ْس ِّج َدَناَ ،فِّإ َّن اْل َم َالِّئ َك َة تَتَأ ََّذى ِّم َّما َيتَأ ََّذى
وم َواْل ُكَّر َ
ح ،5452/مسلم ،ح ،)565/وفي رواية" َم ْن أ َ
َك َل اْلَب َ
ص َل َوالث َ
ِّم ْن ُه َبُنو َآد َم"( ،مسلم ،ح.)564/
قلت :ويستنبط من هذا الحديث حكمان مهمان:
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ألن علة منع أكل
األول :ينبغي على المسلم أن يكون طيب الرئحة في جميع المواطن التي يكون فيها اجتماع للناس ،ذلك ّ
الثوم والبصل لمن أراد إتيان المسجد هي ترك أذى المالئكة ،وترك أذى المسلمين ،فال يختص هذا التقييد بالمسجد ،بل
يستدل بعمومه على إلحاق أماكن اجتماع الناس بالمساجد( ،ابن حجر1379 ،ه.)343/2 ،
الثاني :ال يختص المنع بالثوم والبصل والكراث -كما ورد في الحديث -بل يلحق بها كل ما له رائحة كريهة يتأذى منها
الناس( ،الكرماني1937 ،م ،)84/25 ،فكل ما له رائحة كريهة حكمه كحكم الثوم والبصل ،ويدخل في ذلك شارب
ألن المدخن له رائحة تؤذي المصلين ،بل يجب على المسلم ترك هذه اآلفة لما فيها من المضار الكثيرة على
الدخانّ ،
الدين والبدن والمال.

النهي عن رد الطيب
لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم طيب الرائحة من غير طيب ،لكن ذلك لم يمنعه من التطيب ،وذلك كون الطيب محببا
إليه صلى هللا عليه وسلم ،وكونه القدوة ،فيقتدي به المسلمون في كل أحوالهم ،فلذلك نجد النبي صلى هللا عليه وسلم يأمر
بالتطيب ،حتى ورد عنه النهي في رد الطيب إذا قدم ألحدهمّ ،ف َع ْن أََن ٍ
يبَ ،وَزَع َم أ َّ
َن
ان الَ َي ُرُّد ال ِّّ
س رضي هللا عنه ":أََّن ُه َك َ
ط َ
َّ
يب"(البخاري ،ح ،)5929/وكل ما يطلق عليه اسم طيب ،فيجوز استعماله،
ان الَ َي ُرُّد ال ِّّ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم َك َ
ط َ
فعم أنواعه كلها ( ،ابن بطال2003 ،م.)166/9 ،
لعموم قول أنس كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يرد الطيبّ ،
بل نجد الحبيب المصطفى ينهى عن رد أي شيء له رائحة طيبةَ ،فعن أَِّبي هريرة رضي هللا عنهَ ،قالَ :قال رسول هللاِّ
َُ ْ َ َ
َْ
َ َُ ُ
َ
ِّ
ِّ
طِّّي ُب ِّّ
يح"(مسلم ،ح ،)2253 /والريحان:
الر ِّ
يف اْل َم ْح ِّم ِّل َ
ض َعَل ْيه َرْي َح ٌ
ان َف َال َي ُرُّدهَُ ،فِّإَّن ُه َخف ُ
صلى هللا عليه وسلمَ ":م ْن ُع ِّر َ
كل نبت مشموم طيب الريح ( ،النووي1392 ،ه ،)9/15 ،وقال ريحانا ولم يقل طيبا ،حتى ال يختص بالطيب المصنوع
فيكون المعنى على العموم (،ابن حجر1379 ،ه.)371/10 ،

أنواع الطيب
قبل الشروع ببيان أنواع الطيب ،البد من وقفة مهمة في بيان دور الطيب والعطور من الناحية الطبية والنفسية على
دور مهما في عالج األمراض النفسية والجسدية ،ففي دراسة
مستخدميها ،فقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أ ّن للعطور ا
(جزار2011 ،م) ،بين الباحث الدور الكبير للعطور في عالج عدد من األمراض  ،كتحفيز جهاز المناعة وتنشيطه،
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وتخفيف الصداع ،وحل مشكالت الجهاز التنفسي ،وتخفيف اإلدمان من تعاطي السجائر ،وتقليل مشكالت الجهاز
الهضمي ،وعالج األرق ،وغيرها من األمراض.
أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يستخدم العطور ،ويحث على استخدامها ،ومن أشهر تلك العطور:
ولهذا نجد ّ
ظ ُر ِّإَلى وب ِّ
ِّيص اْل ِّم ْس ِّك ِّفي َمْف ِّر ِّق َرُسو ِّل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم،
 .1المسكَ :ع ْن َع ِّائ َش ُة رضي هللا عنها ،قالتَ ":كأَِّّني أ َْن ُ
َ
َو ُه َو ُم ْح ِّرٌم"(مسلم ،ح ،)1190/فالمسك هو أطيب الطيب وأفضله(مسلم ،ح ، )2252/وهو رائحة دم الشهيد يوم
القيامة (بخاري ،ح ،2803/مسلم ،ح ،)1876 /وتراب الجنة(البخاري ،ح ،349 /مسلم ،ح ،)163/وضرب فيه
المثل على طيب الرائحة(البخاري ،ح ،1894/مسلم ،ح ،)1151/وضرب فيه المثل على الصحبة الحسنة(البخاري،
ح ،5534/مسلم ،ح ،2628/وهو رائحة عرق أهل الجنة( البخاري ،ح ،3245/مسلم ،ح ،)2834/ورائحة الروح
المؤمنة لما تقبض(مسلم ،ح ،)2872/وهو طينة نهر الكوثر(البخاري ،ح .)6581/وقد ذكر المسك في المفردات
الطبية ،وأدخله األطباء المسلمون في تحضير وصفات كثيرة ،يقول ابن البيطار عن المسك ":يقوي األعضاء لطيب
رائحته ،وينتفع به إذا استعطر به مع شيء من زعفران ،ويستعمل في األدوية المقوية للعين ،ويجلو البياض عنها،
وهو ينفع المشايخ ،وجيد للخفقان وضد ضعف القلب"( ،شمسي باشا2008،م ،ص .)57
فع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنها،
وقد أمر النبي صلى هللا عليه وسلم النساء باستخدام المسك بعد االغتسال من الحيضَ ،
ِّ
ِّ ِّ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم َع ْن ُغ ْسلِّ َها ِّم َن ِّ ِّ
ام َأرَة َسأََل ِّت َّ
أ َّ
صة ِّم ْن
َم َرَها َك ْي َ
ف تَ ْغتَس ُلَ ،ق َ
َن ْ
الُ :خذي ف ْر َ
المحيضَ ،فأ َ
َ
ط َّهرِّي ِّب َها" (البخاري ،ح ،314 /مسلم ،ح ،)332/وفرصة المسك :أي قطعة من قطن أو صوف تطيب
َم ْس ٍكَ ،فتَ َ
بالمسك( ،ابن حجر1379 ،ه ،)166 /1 ،ويستخدم المسك لتطييب مخرج الدم ،ودفع الرائحة الكريهة( ،النووي،
1392ه.)13/4 ،
أن األحياء المجهرية الممرضة تكثر أعدادها في فترة الحيض ،وقد أظهرت
وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة ّ
الدراسات أنّ تأثير المسك في القضاء على الميكروبات الممرضة وكانت النتيجة ايجابية بدرجة كبيرة( ،صديق،
صور .)233/1 ،
ِّ
طيَّبت رسول َّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ
َّ
ِّ
الوَد ِّاع ،لِّْل ِّح ِّّل
 .2الذ ِر َيرةَ :ع ْن َعائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتَ ُ َ ُ ْ َ ":
َّللا صلى هللا عليه وسلم بَي َد َّي ب َذ ِّر َيرة في َح َّجة َ
و ِّ
اإل ْح َرامِّ"(البخاري ،ح ،5930/مسلم ،ح ،) 1189 /والذريرة :هي قناب قصب طيب يجاء به من الهند(،
َ
النووي1392،ه ،)100/8 ،وقيل :هي نوع من الطيب مجموع من أخالط( ،ابن األثير1979 ،م.)157/2 ،
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ِّ
ِّ
ِّ
ان َف َال َي ُرُّدهُ،
ض َعَل ْيه َرْي َح ٌ
ول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ":م ْن ُع ِّر َ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
 .3الريحانَ :ع ْن أَبي ُه َرْي َرَة رضي هللا عنهَ ،ق َ
ِّ
طِّّي ُب ِّّ
يح"(مسلم ،ح.) 2253/
الر ِّ
يف اْل َم ْح ِّم ِّل َ
َفِّإَّن ُه َخف ُ
والريحان كل نبت طيب الريح من أنواع المشموم( ،ابن األثير1979 ،م ،)288/2 ،وقد ورد ذكر الريحان في كتاب هللا عز
وجل في قوله تعالى{ :واْلح ُّب ُذو اْلعص ِّ
ان﴿}﴾١٢
ف َو َّ
الرْي َح ُ
َ َ
َ ْ

ان َو َجَّن ُت
سورة الرحمن ،وقوله تعالىَ { :ف َرْوٌح َوَرْي َح ٌ

َن ِّعيمٍ﴿ }﴾٨٩سورة الواقعة.
ِّي رضي هللا عنهَ ،ع ِّن َّ
النِّب ِّي صلى هللا عليه وسلم،
وسى األ ْ
َش َعرِّّ
وورد في الحديث أيضا ضرب المثل بالريحان ،فعن أَبي ُم َ
ّ
َّ ِّ
َّ ِّ
يح َل َها،
ط ْع ُم َها َ
آنَ :كاأل ُْت ُرَّج ِّة َ
يح َها َ
طِّّي ٌب َو َ
ط ْع ُم َها َ
آنَ :كالتَّ ْم َرِّة َ
الَ ":مَث ُل الذي َيْق َأُر الُق ْر َ
طِّّي ٌبَ ،والذي الَ َيْق َأُر الُق ْر َ
ال ِّر َ
طِّّي ٌبَ ،وِّر ُ
َق َ
اج ِّر َّال ِّذي يْق أُر الُقرآنَ :كمَث ِّل َّ ِّ
طعمها مر ،ومَثل ا َلف ِّ َّ ِّ
ِّ
الف ِّ
يحها َ ِّ
ظَل ِّة
الح ْن َ
َو َمَث ُل َ
اج ِّر الذي الَ َيْق َأُر الُق ْر َ
آنَ :ك َمَثل َ
الرْي َح َانة ِّر ُ َ
طّي ٌبَ ،و َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ
ََ ْ َ َ
يح َل َها "(البخاري ،ح ،5020/مسلم ،ح ،)797/فشبه المنافق الذي يق أر القرآن بالريحانة فالريح طيبة ،ألن
َ
ط ْع ُم َها ُمرَ ،والَ ِّر َ
القرآن طيب ،وليس إال أنفاس التالي والقارئ وقت قراءته ،وطعمها مر ،ألن النفاق كفر الباطن والحالوة إنما هي لإليمان
فشبهه بالريحانة لكونه لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحالوة أجره ،فلم يجاوز الطيب موضع الصوت ،وهو الحلق وال اتصل
بالقلب( ،المناوي1356 ،ه.)513/5 ،
ِّ
ِّ
َّب َقاَل ْت:
ول َّ
َّللاِّ صلى هللا عليه وسلم َيتَ َ
الَ ":سأَْل ُت َع ِّائ َش َة رضي هللا عنها :أ َ
َك َ
طي ُ
ان َرُس ُ
 .4العنبرَ :ع ْن ُم َح َّمد ْب ِّن َعل ٍّيَ ،ق َ
ط ِّ
يب اْل ِّم ْس ِّكَ ،واْل َع ْنَب ِّر"(الترمذي ،ح ،5116/ضعفه األلباني في تعليقه على سنن الترمذي) ،والعنبر:
َن َع ْمِّ ،ب ِّذ َك َارِّة ال ِّّ
الزعفران وقيل الورس( ،ابن منظور1414 ،ه.)610/4 ،
َّة رضي هللا عنهاَ ،قاَلت ":دخل عَلينا رسول َّ ِّ
ُم ع ِّطَّي َة األَنص ِّاري ِّ
ِّ
ين تُُوِّّفَي ِّت
َّللا صلى هللا عليه وسلم ح َ
 .5الكافورَ :ع ْن أ ِّّ َ
ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ
َْ
اغ ِّسْلَنها ثَالَثا ،أَو َخمسا ،أَو أَ ْكثَر ِّم ْن َذلِّك ِّإ ْن أرَيتُ َّن َذلِّكِّ ،بم ٍاء وِّس ْد ٍر ،واجعْلن ِّفي ِّ
ور -أ َْو َش ْيئا
اآلخ َرِّة َكاُف ا
َ َْ َ
َ
َْ
ْ َ
الَ ْ :
ْابَنتُ ُهَ ،فَق َ
ْ ْ
َ َ َ
ِّم ْن َكا ُف ٍ
ور–" (البخاري ،ح ،1253/مسلم ،ح.)939/
أن أََنسا أَتَى ثَ ِّاب َت ْب َن َق ْي ٍ
 .6الحنوط :ومن ذلك َّ
َن الَ
س َوَق ْد َح َس َر َع ْن َف ِّخ َذ ْي ِّه َو ُهَو َيتَ َحَّن ُ
الَ :يا َع ّمَِّ ،ما َي ْحِّب ُس َك أ ْ
طَ ،فَق َ
ط  -يعِّني ِّمن الحن ِّ
ِّ
ِّ
وط –" (البخاري ،ح.) 2845/
َ َُ
الَ :
اآلن َيا ْاب َن أَخيَ ،و َج َع َل َيتَ َحَّن ُ َ ْ
يء؟ َق َ
تَج َ
ِّ
طَّرٍاة َوب َِّكاُف ٍ
ط َرُح ُه َم َع
ورَ ،ي ْ
استَ ْج َم َر ِّب ْاألَُلَّوِّةَ ،غ ْي َر ُم َ
 .7االستجمار باأللوةَ :ك َ
استَ ْج َم َر ْ
ان ْاب ُن ُع َم َر رضي هللا عنهما ":إ َذا ْ
ِّ
ِّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم"(مسلم ،ح ،) 2254/واأللوة :هي العود الذي يتبخر
الَ :ه َك َذا َك َ
ان َي ْستَ ْجم ُر َرُس ُ
ْاألَُلَّوة ،ثُ َّم َق َ
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به( ،القسطالني1323 ،ه ،)283/5 ،أي أنه كان يبخر نفسه بالعود دون أن يطرح معه طيب آخر ،وهذا مما ندبت
إليه الشريعة اإلسالمية من استعمال جميع أنواع الطيب( ،القاضي عياض1998 ،م.)195/7 ،
 .8الطيب الممزوج بالكحول :فقد انتشر في هذه األيام العطر المزوج بالكحول ،واختلف أهل العلم في طهارة الكحول أو
ألن الكحول -كما هو معلوم -تعد المادة المسكرة في الخمر ،فأصل الخالف اختالفهم
نجاستها نجاسة عينيَّة وذلك ّ
في طهارة الخمر ،وذلك على قولين:
أن الخمر نجسة نجاسة مغلظة ،كالبول والدم ،لثبوت حرمتها وتسميتها رجسا،
القول األول :ذهب جمهور الفقهاء إلى ّ
كما ورد في القرآن الكريم{ :يا أَي َّ ِّ
ِّ
َزالم ِّر ْج ٌس ِّم ْن َعم ِّل َّ
ِّ
ط ِّ
ان
الش ْي َ
ُّها الذ َ
ص ُ
َ َ
َ
آمُنوا إَّن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْيس ُر َو ْاأل َْن َ
ين َ
اب َو ْاأل ْ َ ُ
اجتَِّنُبوهُ َل َعَّل ُك ْم تُْفلِّ ُحو َن} ﴿ ﴾٩٠سورة المائدة ،والرجس في اللغة :الشيء القذر والنتن.
َف ْ
القول الثاني :ذهب بعض الفقهاء ،منهم ربيعة شيخ مالك والصنعاني والشوكاني ،إلى طهارتها ،تمسكا باألصل،
وحملوا الرجس في اآلية على القذارة المعنوية ( ،الموسوعة الفقهية1427 ،ه.)27/5 ،
ألن نجاسة الخمر تنصرف إلى النجاسة
والذي يميل إليه الباحث هو جواز استخدام العطور الممزوجة بالكحول ،ذلك ّ
أن األصل في األعيان الطهارة
المعنوية وليست النجاسة الحسية ،يقول اإلمام الصنعاني مقر ار هذه المسألة ":الحق ّ
وأن التحريم ال يالزم النجاسة ،فإن الحشيشة محرمة طاهرة ،وكذا المخدرات والسموم القاتلة ،ال دليل على نجاستها؛
ألن الحكم في النجاسة هو المنع عن مالبستها على
وأما النجاسة فيالزمها التحريم ،فكل نجس محرم وال عكس ،وذلك ّ
فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران
كل حال ،فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخالف الحكم بالتحريمّ ،
لحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص ال يلزم منه نجاستهما ،بل
ضرورة شرعية وإجماعا ،فإذا عرفت هذا فتحريم ا ُ
ال بد من دليل آخر عليه وإال بقيتا على األصل المتفق عليه من الطهارة ،فمن ادعى خالفه فالدليل عليه"،
فإن الكحول طهارة بعينها ،فيجوز استخدامها في مزج العطور وغير ذلك من
(الصنعاني ،سبل ،)49/1 ،وعلى هذا ّ
االستعماالت التي ال تؤدي إلى االسكار ،وهللا أعلم.

المواطن التي يستحب الطيب فيها
 .1الجمعة والعيدان وأماكن تجمع الناس ،فيستحب الطيب ليوم الجمعة ولألعياد ،ولمواطن تجمع الناسَ ،ف َع ْن
ال َّ
ط َّه َر ِّب َما
الج ُم َع ِّةَ ،وتَ َ
ان َ
النِّب ُّي صلى هللا عليه وسلمَ ":م ِّن ْ
َسْل َم َ
اغتَ َس َل َي ْوَم ُ
الَ :ق َ
الف ِّارِّس ِّّي رضي هللا عنهَ ،ق َ
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ِّ ِّ ٍ
ِّق
صَّلى َما ُكِّت َب َل ُه ،ثُ َّم ِّإ َذا َخ َرَج
اع ِّم ْن ُ
استَ َ
ط َ
ط ْه ٍر ،ثُ َّم َّاد َه َن أ َْو َم َّس م ْن طيب ،ثُ َّم َر َ
ْ
اح َفَل ْم ُيَفّر ْ َب ْي َن ا ْثَن ْي ِّنَ ،ف َ
ِّ
ِّ
ِّ
ُخ َرى"( ،البخاري ،ح ،) 910/وفي الحديث َع ِّن ْاب ِّن َعب ٍ
َّاس
الج ُم َعة األ ْ
ص َتُ ،غف َر َل ُه َما َب ْيَن ُه َوَب ْي َن ُ
ام أ َْن َ
اإل َم ُ
َّللاِّ صلى هللا عليه وسلمِّ ":إ َّن ه َذا يوم ِّع ٍيد ،جعَله َّ ِّ ِّ ِّ
اء
ول َّ
َّللاُ لْل ُم ْسلم َ
ََ ُ
ال َرُس ُ
الَ :ق َ
رضي هللا عنهماَ ،ق َ
ينَ ،ف َم ْن َج َ
َ َْ ُ
ِّإَلى اْلجمع ِّة َفْلي ْغتَ ِّسل ،وإِّن َك ِّ
ِّ ِّ
ِّ
السو ِّ
اك"( ،ابن ماجة ،ح ،1098/حسنه األلباني في
َُُ َ ْ َ ْ َ
ان ط ٌ
يب َفْلَي َم َّس م ْن ُهَ ،و َعَل ْي ُك ْم ب ّ َ
تعليقه على سنن ابن ماجة).
ويستفاد من هذه األحاديث مجموعة من األحكام المهمة ،منها:
أوال :أن العلة من استحباب الطيب للرجال ليوم الجمعة؛ لكونه موطن اجتماع للمسلمين ،ويدخل في هذا االستحباب
جميع المواطن التي يكون فيها اجتماع للناس ،لما في ذلك من دفع للرائحة الكريهة عن نفس المتطيب وعن
المؤمنين أيضا( ،النووي1932 ،ه.)10/15 ،
ألن النبي صلى هللا عليه وسلم
ثانيا :استدل العلماء بهذه األحاديث على استحباب الطيب ليوم العيد أيضا ،ذلك ّ
أن الجمعة هي يوم عيد ،فكل ما يأمر به من النظافة والطيب ليوم الجمعة ينطبق على أيام العيد ( ،القاضي
بين ّ
عياض1998 ،م.)195/7 ،
.2التطيب عند الجماع :لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحرص على الطيب عند معاشرته لنسائه ،ففي الحديث
َع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنه ،أََّنها َقاَل ْتُ ":ك ْن ُت أُ َ ِّ
وف َعَلى ِّن َس ِّائ ِّه ،ثُ َّم
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ،ثُ َّم َي ُ
ط ُ
طّي ُب َرُس َ
َ
ض ُخ ِّطيبا"(البخاري ،ح ،267/مسلم ،ح ،)1192/فتطيب وتزين كل من الزوجين لآلخر ،لهو
صِّب ُح ُم ْح ِّرما َي ْن َ
ُي ْ
من أقوى أسباب المحبة واأللفة بينهما ،وعدم حصول الكراهية والنفرة بينهما ،ولهذا كان من وصايا نساء العرب
لبعضهن إياك أن تقع عين زوجك على شيء ال يستملحه أو يشم منك ما يستقبحه ( ،المناوي1356 ،ه،
.)147/2
طِّّي ُب َّ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم ِّع ْن َد
.3التطيب قبل اإلحرام :في الحديث َع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتُ ":ك ْن ُت أُ َ
طي ِّب ما أ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َج ُد" (البخاري ،ح ،5928/مسلم ،)1189 ،وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التطيب
إ ْح َرامه بأَ ْ َ َ
عند إرادة اإلحرام ،وجواز استدامته بعد اإلحرام ،وال يضر أن يبقى للطيب أثر أو رائحة بعد االح ارم ،ولكن
يحرم ابتداؤه في اإلحرام ( ،ابن حجر1379 ،ه.)398/3 ،
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.4بعد التحلل من اإلحرام :في الحديث َع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتُ ":ك ْن ُت أُ َ ِّ
َّللاِّ صلى هللا عليه
ول َّ
طّي ُب َرُس َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
وف ِّباْلَب ْي ِّت"(البخاري ،ح ،1539/مسلم ،ح ،)1189/وهذا قول
َن َي ُ
ين ُي ْح ِّرُمَ ،ولِّ ِّحّلِّه َقْب َل أ ْ
وسلم ِّإل ْح َرامه ح َ
ط َ
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم وغيرهم ،يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم
النحر ،وذبح ،وحلق أو قصر ،فقد حل له كل شيء حرم عليه إال النساء( ،الترمذي1975 ،م.)250/3،
ُم ع ِّطَّي َة األَنص ِّاري ِّ
َّللاِّ صلى هللا عليه وسلم
َّة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتَ :د َخ َل َعَل ْيَنا َرُسو ُل َّ
 .5تطيب غسل الميتَ :ع ْن أ ِّّ َ
َْ
ٍ
ِّحين تُوِّّفي ِّت ابنتُهَ ،فَقالِّ ْ :
ِّ
ِّ ِّ
اج َعْل َن ِّفي
َ ُ َ َْ ُ
اغسْلَن َها ثَالَثا ،أ َْو َخ ْمسا ،أ َْو أَ ْكثَ َر م ْن َذل َك ِّإ ْن َأَرْيتُ َّن َذل َكِّ ،ب َماء َوِّس ْد ٍرَ ،و ْ
َ
ِّ ِّ
طانا ِّحْقوهَ ،فَقال :أ ْ ِّ
ِّ
ِّ
ور  -أَ ْو َش ْيئا ِّم ْن َكا ُف ٍ
َّاه"
اآلخ َرِّة َكا ُف ا
ور َ -فِّإ َذا َف َر ْغتُ َّن َفآذَّننيَ ،فَل َّما َف َر ْغَنا آ َذَّناهَُ ،فأ ْ
َشع ْرَن َها إي ُ
َ
َع َ َ َ ُ
تَ ْعِّني ِّإ َزَارهُ"(البخاري ،ح ،1253/مسلم ،ح ،)939/والحكمة في استخدام الكافور أنه يطيب رائحة الموضع
أن فيه تجفيفا وتبريدا ،وقوة نفوذ ،وخاصية في تصليب بدن الميت،
ألجل من يحضر من المالئكة وغيرهم ،و ّ
وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضالت ،ومنع إسراع الفساد إليه ،وهو أقوى األراييح الطيبة في ذلك،
وهذا هو السر في جعله في آخر الغسل ( ،ابن حجر1379 ،ه.)129/3 ،
فع ِّن ْاب ِّن َعب ٍ
ال:
ويستثنى من ذلك من مات وهو محرم للحج أو العمرةّ ،
فإنه ال يطيبَ ،
َّاس رضي هللا عنهماَ ،ق َ
وَقصت ِّبرج ٍل مح ِّرٍم نا َقتهَ ،فَقتَل ْتهَ ،فأُِّتي ِّب ِّه رسول َّ ِّ
ال تُ َغ ُّ
طوا
اغ ِّسُلوهَُ ،وَكِّّفُنوهَُ ،و َ
الْ ":
َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ُُ َ ُ
َّللا صلى هللا عليه وسلم َفَق َ
َُ ُ
َ

َ ْأر َس ُهَ ،والَ تَُقِّّرُبوهُ ِّطيباَ ،فِّإَّن ُه ُي ْب َع ُث ُي ِّه ُّل"(البخاري ،ح ،1839 /مسلم ،ح ،)1206/يقول اإلمام الترمذي ":والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم ،وهو قول سفيان الثوري ،والشافعي ،وأحمد ،وإسحاق ،وقال بعض أهل العلم :إذا
مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم"( ،الترمذي1975 ،م.)277/3 ،
ام َأرَة َسأََل ِّت َّ
.6طيب المرأة بعد الحيض :في الحديث َع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنها ،أ َّ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم َع ْن
َن ْ
ِّ
ِّ ِّ
ُغ ْسلِّ َها ِّم َن ِّ ِّ
ط َّه ُر؟
ف أَتَ َ
صة ِّم ْن َم ْس ٍكَ ،فتَ َ
ط َّهرِّي ِّب َهاَ ،قاَل ْتَ :ك ْي َ
َم َرَها َك ْي َ
ف تَ ْغتَس ُلَ ،ق َ
الُ :خذي ف ْر َ
المحيضَ ،فأ َ
َ
ط َّه ِّريَ ،فاجتَب ْذتُها ِّإَل َّيَ ،فُقْلت :تَتَب ِّ
َّعي ِّب َها أَثََر َّ
الدمِّ"(
ان َّ
َّللاِّ ،تَ َ
ال :تَ َ
ُ
الُ :س ْب َح َ
ط َّهرِّي ِّب َهاَ ،قاَل ْتَ :ك ْي َ
َْ َ
ف؟َ ،ق َ
َق َ
البخاري ،ح ، 314/مسلم ،ح.)332/

المواطن التي ينهى عن الطيب فيها
لقد مر بنا سابقا أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحب الطيب ويأمر أصحابه بالتطيب والحرص على طيب الرائحة ،إال
أن السنة النبوية المطهرة ،بينت بعض المواطن التي ينهى عن التطيب بها ،وهي على النحو اآلتي:
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.1الطيب للمحرم :فمن المواطن التي يحرم فيها استعمال الطيب ،بعد اإلحرام للحج أو العمرة ،والرجال والنساء في
ذلك سواءَ ،ف َع ْن ْاب ِّن ُع َم َر رضي هللا عنهما ،أ َّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلمَ :ما َيْلَب ُس اْل ُم ْح ِّرُم ِّم َن
َل َرُس َ
َن َر ُجال َسأ َ
اب؟ َفَقال رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ...":والَ َتْلبسوا ِّم َن الِّثّي ِّ
الِّثّي ِّ
اب َش ْيئا م َّس ُه َّ
ان أ َْو َوْر ٌس"(البخاري،
الز ْعَف َر ُ
َ
َ
َ َُ ُ
َ
َ َُ
وع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتُ ":ك ْن ُت أُ َ ِّ
َّللاِّ صلى هللا عليه
ول َّ
ح ،1543/مسلم ،حَ ،)1177/
طّي ُب َرُس َ
ِّ
ِّ ِّ
وف ِّباْلَب ْي ِّت"(البخاري ،ح ،1539/مسلم ،ح ،)1189/أجمع
َن َي ُ
أن ُي ْح ِّرُمَ ،ولِّ ِّحّلِّه َقْب َل أ ْ
وسلم ِِّّإل ْح َرامه َقْب َل ْ
ط َ
محرم على المحرم بعد إحرامه ،واختلفوا في جواز الطيب للمحرم قبل اإلحرام بما
العلماء على ّ
أن الطيب كله ّ
يبقى عليه بعد اإلحرام ،فأجاز ذلك قوم وكرهه آخرون( ،ابن عبد البر1387 ،ه.)254/2 ،
ألن الطيب من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد اإلحرام وبأنه ينافي
والحكمة في تحريم الطيب على المحرمّ ،
حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر ( ،ابن حجر1379 ،ه.)52/4 ،
 .2تحريم الطيب للمعتدة من وفاة زوجها ،ومن المواطن التي يحرم فيها استخدام الطيب ،في فترة حداد المرأة على
زوجها المتوفى عنها ،فعن أ ِّ ِّ
َن ُن ِّحَّد َعَلى َمِّّي ٍت َف ْو َق ثَالَ ٍث ِّإ َّال َعَلى
ُم َعطَّي َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتُ ":كَّنا ُن ْن َهى أ ْ
َْ ّ
َّ
ِّ
ِّ
طيَّب ،والَ َنْلبس ثَوبا مصبوغا ِّإ َّال ثَوب َع ٍ
ص َلَنا ِّع ْن َد
َزْو ٍج ،أ َْرَب َع َة أ ْ
َش ُه ٍر َو َع ْشراَ ،والَ َن ْكتَح َلَ ،والَ َن َ َ َ َ ْ َ ْ ُ
صبَ ،وَق ْد ُرّخ َ
َْ ْ
اغتَسَل ْت ِّإحدانا ِّمن م ِّح ِّ
ُّ
ِّ
ظَفار"(البخاري ،ح ،5341/مسلم ،ح،)938/
يض َهاِّ ،في ُن ْب َذ ٍة ِّم ْن ُك ْس ِّت أَ ْ
َْ َ ْ َ
الط ْه ِّر ،إ َذا ْ َ
ظَفار :هو القسط الهندي ،عقار معروف( ،ابن األثير1979 ،م ،)172/4 ،فالحديث فيه داللة على
وُك ْس ِّت أَ ْ
تحريم جميع أنواع الطيب للمعتدة ،وال خالف في ذلك بين العلماء( ،الشوكاني1992 ،م .)352/6 ،وتستثنى
من ذلك أن تستخدم المعتدة من وفاة زوجها األظفار بعد االغتسال من الحيض ،وذلك كون األظفار يقصد به
إزالة الرائحة الكريهة وتتبع به أثر الدم ال للتطيب( ،النووي1392 ،ه.)119/10 ،
 .3تحريم تطيب المرأة وهي خارجة من بيتها ،ومن المواطن التي يحرم فيها الطيب ،عند خروج المرأة من بيتها،
فعن أَِّبي هريرة رضي هللا عنه َقالَ :قال رسول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ":أَيُّما ٍ
ور َف َال تَ ْش َه ْد
َص َاب ْت َب ُخ ا
َُ ْ َ َ
َْ
َ َُ ُ
َ
َ ْ
ام َأرَة أ َ
ِّ
ِّ
ِّ
وسى رضي هللا عنهَ ،ع ِّن َّ
النِّب ِّي صلى هللا عليه
اء ْاآلخ َرةَ"(مسلم ،ح ،)444/وفي الحديث َع ْن أَبي ُم َ
َم َعَنا اْلع َش َ
ّ
وسلمَ ،قالِّ ":إ َذا استَع َ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ال َق ْوال َش ِّديدا"(ابو داود،
ْ ْ
ط َرت اْل َم ْ أرَةَُ ،ف َمَّر ْت َعَلى اْلَق ْو ِّم لَيج ُدوا ِّر َ
يح َهاَ ،فه َي َك َذا َوَك َذا" َق َ
َ
ح ،)4173/وفي رواية" َف ِّهي َزِّانَي ٌة"(الترمذي ،ح ،2786/النسائي ،ح ،5126/قال الترمذي :حسن صحيح) ،
َ
ِّ
ِّ
ط ِّ
ِّ
يب َي ْنَف ُحَ ،ولِّ َذْيلِّ َها
يح ال ِّّ
ام َأرَةٌ َو َج َد م ْن َها ِّر َ
وفي الحديث أيضا َع ْن أَبي ُه َرْي َرَة رضي هللا عنهَ ،ق َ
الَ ":لقَي ْت ُه ْ
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َّارِّ ،ج ْئ ِّت ِّمن اْلمس ِّج ِّد؟ َقاَل ْت :نعمَ ،قال :وَله تَ َ ِّ
ِّ
َم َة اْل َجب ِّ
الِّ :إِّّني َس ِّم ْع ُت
ََْ َ َ ُ
طي َّْبت؟ َقاَل ْتَ :ن َع ْمَ ،ق َ
ص ٌارَ ،فَق َ
َ َْ
الَ :يا أ َ
إ ْع َ
ِّ
ِّ ِّ
طيََّب ْت لِّ َه َذا اْل َم ْس ِّج ِّدَ ،حتَّى تَ ْرِّج َع َفتَ ْغتَ ِّس َل
ص َالةٌ ِّال ْم َأرٍَة تَ َ
حّبي أََبا اْلَقاس ِّم صلى هللا عليه وسلمَ ،يُق ُ
ولَ :ال تُْقَب ُل َ
ِّ
الجَن َاب ِّة"( ابو داود ،ح ،4174/النسائي ،ح ،5127/ابن ماجة ،ح ،4002/صححه السيوطي
ُغ ْسَل َها م َن َ
واأللباني 2009م.)887/2 ،
بيوتهن إذا تطيبن أو تبخرن ،لما فيه
األحاديث السابقة تدل على نهي النبي صلى هللا عليه وسلم للنساء عن الخروج من
ّ
من تحريك لشهوة الرجال( ،عياض1998 ،م ،)355/2 ،وال يقصد بتقييده تطيبها بالمسجد ،أن ذلك يختص في حال
خروجها للمسجد ،وإنما من باب المبالغة ،أي إذا كان حكم المسجد هذا فما بال تطيبها لغيره( ،الطيبي1997 ،م،
 ،)1131/4أما وصفها بالزنا ،فهو من باب المجاز ،وذلك كونها بسبب خروجها متعطرة ،كأنها متعرضة للزنا ساعية في
أسبابه داعية إلى طالبه( ،المناوي1356 ،ه ،)276/1 ،وأمرها باالغتسال كغسل الجنابة ،للمبالغة في إزالة الطيب،
وتشديدا عليها وتشنيعا لفعلها ،ذلك لكونها حركت شهوات الرجال إليها ،وهي بذلك بمنزله من يريد الزنا ،فحكم عليها بما
يحكم على الزاني من االغتسال من الجنابة( ،السندي ،كفاية.)483/2 ،
ولقائل أن يقول :فإن تطيبت المرأة وهي خارجة من بيتها بطيب ليس له رائحة ،فهل تدخل في النهي الوارد في األحاديث
السابقة؟
":كَّنا
قلت :ال بأس بأن تستخدم المرأة الطيب الذي ال رائحة له لما روي عن أم المؤمنين َع ِّائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْت ُ
الس ِّك اْلم َ ِّ ِّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ض ِّم ُد ِّجَب َ ِّ
ِّ
َن ْخ ُرُج مع َِّّ
ال َعَلى
طيَّب ع ْن َد ْاإل ْح َرامَِّ ،فإ َذا َع ِّرَق ْت إ ْح َد َانا َس َ
ََ
النب ِّّي صلى هللا عليه وسلم إَلى َمك َة َفُن َ ّ
اهَنا ب ُّ ّ ُ
َو ْج ِّه َها َفَي َراهُ َّ
اها" (أبو داود/ح ،1830صححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داود)،
النِّب ُّي صلى هللا عليه وسلم َف َال َي ْن َه َ
قال العلماء :إ ّن هذا الطيب ال رائحة له( ،ابن حجر1379 ،ه.)399/3 ،
 .4أن ال يتطيب الرجل من طيب النساء ،وأن ال تتطيب المرأة من طيب الرجال ،لقد بين لنا النبي صلى هللا عليه
وسلم حرمة تشبه الرجال بالنساء أو العكسَ ،ف َع ِّن ْاب ِّن َعب ٍ
َّللاِّ صلى هللا
ول َّ
الَ ":ل َع َن َرُس ُ
َّاس رضي هللا عنهما َق َ
النس ِّاء ،والمتَ َشِّبه ِّ
عليه وسلم المتَ َشِّب ِّهين ِّمن ِّ ِّ ِّ ِّ
ات ِّمن ِّّ ِّ
الرج ِّ
ال"( البخاري ،ح ،)5885/وقد ورد في
َ
ُ ّ َ َ ّ
الن َساء ِّب ِّّ َ
َ ُ َّ
الر َجال ب ّ َ
ِّ
ال
الَ :ق َ
السنة النبوية المطهرة التفريق بين طيب الرجال وبين طيب النساءَ ،ف َع ْن أَبي ُه َرْي َرَة رضي هللا عنهَ ،ق َ
رسول َّ ِّ
ِّ
ِّ
الرج ِّ
الن َس ِّاء َما
يح ُهَ ،وَل ْم َي ْ
ال َما َ
يب ِّّ
ظ َه ْر َل ْوُن ُه أ ََال ِّإ َّن ط َ
ظ َه َر ِّر ُ
يب ِّّ َ
َّللا صلى هللا عليه وسلم ":أ ََال َوِّإ َّن ط َ
َُ ُ
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يح ُه" (أبو داود ،السنن ،ح ،2174/الترمذي ،ح ،2787/النسائي ،ح ،5118/قال
ظ َه َر َل ْوُن ُه َوَل ْم َي ْ
َ
ظ َه ْر ِّر ُ
الترمذي :حديث حسن ،وصححه األلباني في تعليقه على سنن أبي داود ،والترمذي ،والنسائي).
ِّ ٍ
ِّي رضي هللا عنه أ َّ
ول هللاِّ صلى هللا عليه وسلم ،
وهنا البد لنا من وقفة مع ما ورد في الحديث َع ْن أَِّبي َسعيد اْل ُخ ْدرِّّ
َن َرُس َ
ِّ
ِّ
يب ما َق َدر َعَل ْي ِّه ...وَلو ِّم ْن ِّط ِّ
اك ،ويم ُّس ِّم َن ال ِّّ ِّ
ِّ ِّ
يب اْل َم ْ أرَِّة" (مسلم ،ح846/
ط َ َ
َق َ
َْ
الُ ":غ ْس ُل َي ْو ِّم اْل ُج ُم َعة َعَلى ُك ّل ُم ْحَتلمٍَ ،وس َو ٌ َ َ َ
).
أن طيب الرجال ما له
فالنبي صلى هللا عليه وسلم نهى عن أن يتشبه الرجال بالنساء ،أو أن تتشبه النساء بالرجال ،ثم بين ّ
أن طيب النساء ما له لون وليس له رائحة ،والحديث األخير أجاز عند الحاجة أن يأخذ الرجل من
رائحة وليس له لون ،و ّ
طيب زوجته ،فكيف نجمع بين هذه األحاديث؟.
إذا نظرنا إلى أقوال شراح الحديث رحمهم هللا ،نجد أنهم يكادون يجمعون على أن معنى طيب الرجال ما ظهر ريحه،
وخفى لونه ،كالمسك والعنبر والعود ،و طيب النساء ما ظهر لونه ،وخفي ريحه كالزعفران ونحوه( .الطيبي1997،م/9،
( ،)2903المناوي1356 ،ه( ،)488 /3 ،الصنعاني2011 ،م.)17 /6 ،
أن النبي صلى هللا عليه وسلم ،يحث على التطيب ليوم الجمعة ،فإن لم يجد من طيب الرجال،
ثم نجد في الحديث الثاني ّ
فليأخذ من طيب امرأته ،وهذا ما يفهم من كالم شراح الحديث ،حيث قالوا :قوله" :ولو من طيب امرأته" يريد المكروه
للرجال ،وهو ما ظهر لونه ،فأباحه هنا له لعدم غيره وللضرورة إليه ،وهذا يدل على تأكيده( ،عياض1998 ،م،)236/3 ،
(ابن حجر1379 ،ه( ،)364/2،النووي1392 ،ه ،)135/6 ،يبقى هنا سؤال :فإذا كان طيب المرأة الذي أمر الرجل أن
ثم أال يقصد من الطيب الرائحة الطيبة الزكية؟
يستعمله عند الحاجة للجمعة ،ليس له رائحة وإنما له لون ،فما الفائدة منه؟ ّ
قلت :ولعل كال من الحديثين يتحدث عن قضية تختلف عن األخرى ،وبيان ذلك على النحو اآلتي:
أن المراد من ذلك ما تستخدمه النساء من
أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه ،يحتمل ّ
الرواية األولى :التي بينت ّ
الزينة التي يظهر لونها ،كالحناء والزعفران وغيرها من األصباغ التي تستخدمها النساء للزينة ،ولذلك جاء النهي عنها
أن ّأم المؤمنين
للرجال ،كالنهي عن أن يتزعفر الرجل(البخاري ،ح ،166/مسلم ،ح ،) 1187/ومن ناحية أخرى نجد ّ
عائشة رضي هللا عنها بينت لنا فرقا اخر بين طيب الرجال والنساء ،ففي الحديث َع ْن َع ِّائ َش َة رضي هللا عنهاَ ،قاَل ْتُ ":ك ْن ُت
ط ِّ
ِّ
ِّ
النِّب َّي صلى هللا عليه وسلم ِّبأَ ْ ِّ
طِّّي ُب َّ
يب ِّفي َأر ِّْس ِّه َولِّ ْحَيِّت ِّه" (البخاري ،ح ،5923/مسلم،
ِّيص ال ِّّ
أُ َ
طَيب َما َيج ُدَ ،حتَّى أَج َد َوب َ
أن مواضع الطيب من الرجال مخالفة لمواضعه من النساء ،فالطيب للرجال ال يجعل في الوجه
ح ،)1190/وهذا يدل على ّ
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بخالف طيب النساء ألنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك بخالف الرجال ،فإن تطييب الرجل في وجهه ال يشرع لمنعه من
التشبه بالنساء( ،ابن بطال2003 ،م( ،)162/9 ،ابن حجر1379 ،ه.)366 /10 ،
فعلى هذا تكون الرواية األولى مخصوصة بنوع خاص من الطيب وهو ما يتزين به لوجه المرأة ويديها مما له لون وال رائحة
له.
أما الرواية الثانية :فهي عن الطيب الذي يكون له رائحة ويختص بالمرأة ،فتتطيب منه المرأة لزوجها ،وتضعه في بيتها،
ويكون من األنواع التي تخص النساء ،فتكون الرخصة في حال إن لم يجد الرجل من الطيب الذي يختص بالرجال ،فيأخذ
من ال طيب المخصص للنساء ،إذ لو كان المقصود بالطيب في الرواية الثانية ما ظهر لونه وخفي ريحه ،لما تحصل
المقصود من الطيب للجمعة وهو أن يكون المسلم جميل الهيئة طيب الرائحة.
وعلى هذا فال يجوز أن يستخدم الرجل الطيب الخاص بالنساء ،وال يجوز للنساء أن يستخدمن الطيب الخاص بالرجال،
ويستثنى من ذلك في حال أن الرجل لم يجد من طيب الرجال ،فله أن يستخدم من طيب النساء للجمعة ،وهللا أعلم.

النتـــــــــــــائج
.1

منفر للشياطين ،ولكون
ا
إن حث النبي صلى هللا عليه وسلم على استعمال الطيب ،لكون الطيب محببا للمالئكة،
ّ

الطيب غذاء للروح ،ولكونه له مفعول ايجابي في النفس اإلنسانية ،من تقليل الحزن وتنفيس الغضب.
.2

لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم طيب الرائحة من دون أن يمس طيبا ،لذلك كان الصحابة يجمعون عرقه

الشريف ليطيبوا به طيبهم ،ومع كونه أطيب الناس ريحا ،إال أنه حبب إليه الطيب ،وكان يكثر من استعماله.
.3

لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحب الريح الطيبة ،ويأمر بأن يكون المسلم طيب الرائحة ،وفي المقابل كان

يكره الريح الكريهة ،وينهى عن استخدام كل ما يكون سببا في خروج تلك الرائحة ،فكان ينهى عن أكل الثوم والبصل لمن
أراد الجماعة في المسجد.
.4

إن النهي عن اتيا ن المسجد لمن أكل الثوم والبصل ال يختص بهما ،بل يلحق به كل ما له رائحة كريهة يتأذى
ّ

ألن علة المنع في الحديث
منها ،والمنع من استخدام ما له رائحة كريهة ال يختص بالمسجد ،بل يلحق به المجامع وغيرهاّ ،
ترك أذى المالئكة ،وترك أذى المسلمين.
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أن النبي صلى هللا عليه وسلم ينهى عن رد الطيب،
لم يتوقف األمر النبوي على التطيب والتعطر فقط ،بل نجد ّ

بل وينهى عن رد كل ما له رائحة جميلة كالورود وغيرها.
.6

وحث على استخدامها ،كالمسك،
لقد ورد في السنة النبوية أنواع للطيب استخدمها النبي صلى هللا عليه وسلمّ ،

والذريرة ،والريحان ،والعنبر ،ويتجلى الحث النبوي على ان يكون المسلم طيب الرائحة بحثه على تطييب الميت بالكافور،
وتطييب البيوت والمساجد باالستجمار.
.7

ولكنه في بعض المواطن واألوقات أشد
لقد كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحث على التطيب في كل األحوالّ ،

استحبابا ،كالتطيب للجمعة والعيدين ومواطن اجتماع الناس ،و التطيب عند الجماع ،و التطيب قبل اإلحرام وبعد التحلل،
والتطييب بعد غسل الميت ،والمرأة بعد الحيض.
.8

ورد في السنة النبوية النهي عن التطيب في مواضع مخصوصة ،وهي :الطيب للمحرم ،و تحريم الطيب للمعتدة

من وفاة زوجها ،وتحريم تطيب المرأة في حال خروجها من بيتها ،وأن ال يتطيب الرجل من طيب النساء ،وأن ال تتطيب
المرأة من طيب الرجال
.9

يمكن الجمع بين الروايات التي نهت عن ان يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ،مع الروايات التي بينت صفة

إن
طيب الرجال وصفة طيب النساء ،ومع رواية من لم يجد طيبا للجمعة فليأخذ من طيب زوجته ،من خالل القولّ :
الروايات التي بينت صفة طيب الرجال وصفة طيب النساء ،مخصوصة بنوع خاص من الطيب وهو ما يتطيب به لوجه
المرأة ويديها مما له لون وال رائحة له ،وما يتطيب به الرجل في رأسه ولحيته .أما الرواية التي تجيز أن يستعمل الرجل
طيب زوجته للجمعة إن لم يجد من طيبه ،فهي تتحدث عن الطيب الذي يكون له رائحة ويختص بالمرأة ،فتتطيب منه المرأة
لزوجها ،وتضعه في بيتها ،ويكون من األنواع التي تخص النساء ،فتكون الرخصة في حال إن لم يجد الرجل من الطيب
الذي يختص بالرجال ،فيأخذ من الطيب المخصص للنساء.

التوصيات
.1

يوصي الباح ث المختصين في مجال الطب بمزيد من العناية بالقضايا الطبية الموجودة في كتاب هللا وسنة النبي

صلى هللا عليه وسلم ،وذلك لدورها في الحفاظ على صحة اإلنسان من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن لغة العلم هي السائدة
في هذا العصر ،فقد يكون لهذه الدراسات دور في هداية كثير من غير المسلمين في العالم.
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ويوصي الباحث المختصين في الدراسات اإلسالمية بمزيد من البحث الموضوعي والتحليلي للقضايا المعاصرة ،من

خالل كتاب هللا سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم ألن لها دور في تطور المجتمع وفي عمرانه.
.3

ويوصي الباحث األئمة والخطباء والوعاظ والعلماء تبيين أهمية الطيب لعامة الناس ،لكون كثير من أبناء المسلمين

يجهلون أهمية الطيب ،فالبد من تكثيف الجهود في نشرها.
.4

يوصي الباحث المؤسسات التعليمية ،والو ازرات المختصة بعقد ندوات وورشات عمل ،تبين أهمية الطيب في حياة

اإلنسان ،وربطه بقضايا المجتمع ،وخصوصا مع تفشي ظاهرة ترك الطيب والتطيب بين أبناء المسلمين.
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Abstract
This study discusses the prophet’s method of using perfume. This is to show that Islam considers the perfume
important in the life of mankind, so as to encourage Muslims to use fragrance. It is observed that many Muslims
do not consider perfume important. This study explains the role of Islam in taking care of the Muslims’ beauty
with regard to perfume. The researchers employed an analytical approach to collect data from Hadith books,
explain, examine and extract meaning. The study explains the meaning of perfume, how the prophet (peace be
upon him) considers it important, and when and where it is needed, as well as when and where it is prohibited.
The study revealed that the Prophet (peace be upon him) encourages the use of perfume, and by adhering to this
Sunnah (prophetic tradition), a Muslim can achieve good here and hereafter, and become more pleasant. One
the other hand, by adhering to the Sunnah of the Prophet, one can go closer to the Almighty Allah.
Keywords: prophet’s method, The smell of a Muslim, Perfume
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