
  
  
  
  

              

               
 

  
  :هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيبّ بعده احلمد
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perisaulium   Salvadora.
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 ) .١٨ـ  ١٧( :ص" سنن الفطرة" :انظر كتاب )١(
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–
–)٢(

◙






 َـد ســناناأل ُك ْل

بـن القـيما



)٣(

 ،رطــبوهــو يســتاك بســواك  ( أتيــت النــيب)أبــو موســى األشــعري (
  .)٤())السواك يف فيه كأنّه يتهوع ،عع أُ أُ  :وهو يقول ،هوطرف السواك على لسان :قال









                                                
)٢(  
 ) .٣٢٣ـ  ٣٢٢/  ٤( :زاد الـمعاد من هدي خري العباد )٣(
 ) .٢٤٤( :صحيح البخاري رقم )٤(



  __ -١٠٥- 


))٥())مرضاة للربليكم بالسواك فإنّه مطيبة للفم و ع(








تيميـةسالم ابن خ اإلشي






) ٦()االستنجاءاالستنثار و(  .  





)) ٧())وأمرتكم به تركت شيئًا يقربكم إىل اهللا إالَّ ما(.  




.)٨())كثرت عليكم يف السواكأ((

                                                
 ) .٢١٠( :رقمصحيح الرتغيب والرتهيب  )٥(
 ) .١٠٨/  ١( :جموع الفتاوىـم )٦(
 ) .١٨٠٣( :سلسلة األحاديث الصحيحة رقم :انظر )٧(
 ) .٨٤٨( :صحيح البخاري رقم )٨(
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ابن عباس

. )٩())زل علي فيه قرآن أو وحيـنه ينألقد أمرت بالسواك حىت ظننت ((









))السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب(( .  

 



اهللا ءشا إن. 
 









                                                
 ) .٢١٣( :والرتهيب رقم صحيح الرتغيب )٩(


طب النبويال 



  __ -١٠٧- 
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م بالسواك مـع أشق على أ لوال أنْ ((قال رسول اهللا :قال )(عن أيب هريرة ميت ألمر
.)١٢())الوضوء




–

                                                
 ) .٥٣١٦( :صحيح سنن ابن ماجه رقم )١٢(



 )حـمقـدم علـى جلـب املصالـ, درء املفاسـد (





)) ـمـا ُخ رسـول اهللا  رَ يـِّ

  ٢٣٢٧( :رقم مسلمصحيح و ) ٥٧٧٥( :صحيح البخاري رقم ))ماً ـأيسرمها ما مل يكن إث اختار مرين إالَّ أبني(  





 



  __ -١٠٩- 

م بالسـواك عنـد كـل أ وال أنْ ل(( :قال عن النيب عن أيب هريرة شق على أميت ألمر
   .)١٤())صالةال

شق على أميت لفرضـت علـيهم السـواك عنـد كـل الصـالة كمـا فرضـت أ لوال أنْ (( :خرآويف لفظ 
. )١٥())عليهم الوضوء




–
إّن العبـد إذا قـام يصـلي أتـاه ملـك فقـام خلفـه (( :وقـال ))أمرنا بالسواك(( :قال عن علي 

يقـرأ آيـة إالّ كانــت يف فـال  ،فـال يـزال يسـتمع ويـدنو حـىت يضـع فـاه علـى فيـه ،يسـتمع القـرآن ويـدنو
  .)١٦())ف امللكجو 










إذا دخـل بأي شيء كـان يبـدأ النـيب :سألت عائشة قلت(( :عن مقداد بن شريح عن أبيه قال
  .)١٧())بالسواك :بيته؟ قالت

                                                
 ) .٢٥٢( :رقم             وصحيح مسلم ) ٨٨٧( :صحيح البخاري رقم )١٤(
 ) .٢٠٨( :رقم صحيح الرتغيب والرتهيب )١٥(
 ) .١٢١٣( :سلسلة األحاديث الصحيحة رقم )١٦(
 ) .٢٥٣( :صحيح مسلم رقم )١٧(
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.)١٨())إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك ل اهللاو كان رس(( :قال  ةعن حذيف




بالليــل ركعتــني ركعتــني مث ينصــرف  يصــليكــان رســول اهللا :قــال  وعــن ابــن عبــاس
  .)١٩())فيستاك












  .)٢٠()تاك أول النهار وآخرهيس  ابن عمركان ( :وقال البخاري


 

                                                
 ) .٢٥٥( :رقم          وصحيح مسلم ) ٢٤٥( :صحيح البخاري رقم )١٨(
 ) .٢٨٨( :صحيح سنن ابن ماجه رقم )١٩(
 ) .١٩٦/  ٤( :فتح الباري )٢٠(



  __ -١١١- 

 :لعبد اللطيف بن حممد بن أيب ربيع" ي من فوائد ـنظم الفرائد مما يف سلسليت األلبان" جاء فـي كتاب 
 :السـتياك للصـائم يف أي وقـت شـاءبـاب مشـروعية ا(...  مشروعية االستياك للصائم يف أي وقـت شـاء(

  ) .٤٠٢( :برقم" الضعيفة . " باطل  " .كان يستاك آخر النهار وهو صائم "  :حديث
:   أو آخـره  للصـائم يف أي وقـت شـاء أول النهـارويغين عن هذا احلـديث يف مشـروعية السـواك

م بالسـواك عنـد كـل صـالة ،لوال أن أشق على أميت" :عموم قوله  وهـو خمـرج  ،متفـق عليـه " .ألمر
ويف  ،)١٣٣/  ٧٠/  ٢٠( :"الكبـــــري " ومـــــا أحســـــن مـــــا روى الطـــــرباين يف ) . ٧٠( :رقـــــم" اإلرواء " يف 

ســألت معــاذ بــن " :بإســناد حيتمــل التحســني عــن عبــد الــرمحن بــن غــنم قــال) ٢٢٥٠( :"مســند الشــاميني"
. أي النهار شـئت غـدوة أو عشـية  :؟ قالأي النهار أتسوك :قال. نعم  :؟ قالأأتسوك وأنا صائم :جبل
صـائم أطيـب عنـد اهللا مـن خللـوف ال :قال إن رسول اهللا :ويقولون ،إن الناس يكرهونه عشية :قلت

وهو يعلم أنه ال بد أن يكون بفي الصـائم خلـوف  ،لقد أمرهم بالسواك! سبحان اهللا :؟ فقالريح املسك
إال  ،بل فيه شر ،ما يف ذلك من اخلري شيء ،ههم عمداً وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفوا ،وإن استاك

وال  ،؛ إمنـا يـؤجر مـن اضـطر إليـهوالغبار يف سـبيل اهللا أيضـًا كـذلك :قلت. من ابتلي ببالء ال جيد منه بداً 
وقــال  " .فمــا لــه يف ذلــك مــن أجــر  ،فأمــا مــن ألقــى نفســه يف الــبالء عمــداً  ،نعــم :؟ قــالجيــد عنــه حميصــاً 

  هـ.ا )٢١(...) ،" إسناده جيد "  :) ١٩٣ص " ( خيص التل" احلافظ يف 
ابـن القــيم


)٢٢(



                                                
 ) .٥٢٩ـ   ٥٢٨/  ١( :ي من فوائدـي األلبانـما يف سلسلتـنظم الفرائد م )٢١(
 ) .٢٤٩/  ١( :البن القيم نفسه" الطب النبوي" :وانظر ،)٦٣/  ٢( :زاد الـمعاد )٢٢(


