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 . أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

  الوضوء وسنن السواك باب 

الوضوء وسنن السواك باب:  اهلل رمحه قال. 
 .  الوضوء سنن وبني السواك بني ، يف هذا الباب أمرين بني املؤلف رمحه اهلل مجع 

 يسمى نفسه والفعل ، سواك هذا:  فيقال ، به ُيستاك الذي العود على ويطلق ، التسوك لفعل اسم:  فهو السواك أما
 .  سواكا

 ألن ؛ رتددتو تتمايل أي ، تتساوك اإلبل جاءت:  يقال ،وهو التمايل التساوك من اشتقاقااالسم  بهذا السواك ومسي
 .  لسانه وعلى ، ويسرة مينة ، ويردده فمه يف السواك مييل اإلنسان

 ، الوضوء سنن وبني السواك بني:  أمرين بني الباب هذا يف فجمع ، الوضوء سنن عليه اهلل رمحه املؤلف عطف ثم
 بعد العام ذكر باب من فيكون ، قبلها فأفرده ، الوضوء سنن من سنة السواك ألن ؛ بينهما اجلمع هل:  قائل قال فإن

 إن سيأتي ؟ الوضوء على متقدمة سنة أنه أم ، الوضوء سنن من سنة السواك هل ، اخلالف على ينبين وهذا اخلاص
 .  السواك مسائل عن الكالم ضمن يف اهلل شاء

  اجلواب : حيتمل هذا وهذا.؟ السواك منها اليت ، الفطرة سنن يذكر أن وأراد ، الوضوء سنن يذكر أن أراد أنه أم
 .  عنها الكالم وعرفنا ، سنة مجع:  (سننقوله:)

أي  الفعل:  به فاملراد بالضم أما ، وَسحور ُسحور:  يقالمثله و ،وَوضوء ، بالضم ُوضوء:يقال:  (الوضوءقوله:)
 .  به ُيتسحر وما يتوضأ ما به فاملراد ، حوروَس َوضوء:  قيل وإذا ، نفس الوضوء والتسحر

 :  السواك حكم

 سنة السواك أن ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري رأي وعلى ،صلى اهلل عليه وسلم النيب سنن من سنة السواك
 :  منزلته وعظم شرفه يف ويكفي ، بواجب وليس

 ، اجلزم بصيغة معلقا البخاري أخرجه الذي ، عائشة حديث يف كما ، عنه قال عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن -
 .  [للرب مرضاة ، للفم مطهرة السواك] وغريه أمحد اإلمام وأخرجه

 .  وجل عز الرب رضا يف سبب وأنه ، للفم مطهرة أنه ، السواك فضائل ميعظ من وهذا
صلى اهلل عليه  النيب على واجب أنه يرى وبعضهم ، املواطن بعض يف وجوبه يرى بعضهم ، أخرى أقول هناك

 ، اإلطالق سبيل على سنة ، بواجب وليس سنة أنه نعرف أن املهم لكن ، األقوال بقية نرتك ، سواه دون وسلم
 . وسنيته استحبابه يتأكد متى وسيأتي
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 :  لطيفة فائدة

 فعظموا الركوع وأما] حديث إىل  باإلضافة ، الرب وجل عز اهلل أمساء من أن على العلماء استدل احلديث هذا من
 .. [الرب فيه

ليٍِّن بعوٍد التََّسوُُّك:  اهلل رمحه قال   

 .  (ويتأكد) قوله ثان خرب وأيضا (مسنون) قوله وهو ، بعد خربه وسيأتي ، مبتدأ هذا:  التسوك

 .  املراد تبني فصول هبعد يأتييف التعريف  جنس وهذا ، بعود يكون التسوك أن ، اهلل رمحه املؤلف بني:  (بعودقوله:)

 .  ؟ أفضل العود وأي

 .الشافعية و،واملالكية،احلنفيةمذهب فهو ، األفضل هو األراك أن على:  اجلمهور

 تتكفأ الريح وكانت ،صلى اهلل عليه وسلم للنيب األراك عود جيين كان حينما ، مسعود ابن حديثدل على ذلك و -
 من امليزان يف اهلل عند أثقل إنهما واهلل ؟ تضحكون مم] فقال ، ساقيه دقة من يضحكون ، منه الصحابة فضحك ، به

 .  األراك عود صلى اهلل عليه وسلم للنيب جيين كان فهو [أحد جبل

 .  الزيتون وأعواد( النخل عرجون) والعرجون ، األراك األفضلية يف يستوي أنه:  الثاني القول

 األدلة ، كذا أو كذا هو األفضل:  فنقول ، املسألة يف يفصل دليل هناك وليس ، عليهم اهلل رمحة احلنابلة مذهب وهذا
 هو كان رمباو ، فعل حكاية وهي ، احلديث هذه يف إال العود بذكر تأت ومل ، والسواك التسوك بفضيلة عامة جاءت
 ونكهة رائحة أطيبها هو األراك عود أن جتد ، إليها نظرت إذا لكن ، عندهم موجودا ليس الزيتون ألن ؛ هلم األيسر
 نرجح أن أردنا إذا وأما ، العود حال ، باحلال الرتجيح باب من فهذا ، وأنعمها وأطراها ، أيضا وأيسرها وطعما

 .  مرجح عندنا فليس ، دليلالب

 ؟ العرجون أم الزيتون أفضل فأيها ، اجلمهور عند األراك بعد داخلها من أفضل أيها يف العلماء اختلف ذلك وبعد
 .  لذكره حاجة وال ، يطول خالف على

ليٍِّن:  اهلل رمحه قال  . 

 . اللثة جيرح القاسي ألن ؛ القاسي من احرتازا ؛ لينا العود يكون أن املؤلف ذكر

 يتسوك أن حيرم إنه:  يقول من العلم أهل ومن ، الكراهة سبيل على منهي عنه أنه على اجلماهري بالقاسي والتسوك
  ، فال ضرر والضرار. جيوز ال والضرر ، الضرر إىل يؤدي فإنه جرحها وإذا ، اللثة جيرح ألنه ؛ قاس بعود

ُمْنٍق: اهلل رمحه قال  . 

 ، زائدة رطوبة رطبا كان وإذا ، اإلنقاء به حيصل فال ، صلبا شديدا قاسيا كان فإن ، والتنظيف اإلنقاء به حيصل أي
 أن بد فال ، املقصود هو هذا كان وإذا ، والتطهري واإلنقاء التنظيف هو بالسواك املقصود ألن ؛ اإلنقاء به حيصل فال

 .  والتنظيف اإلنقاء به حيصل ويستعمل يستخدم الذي السواك يكون
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ُمِضّر غرِي:  اهلل رمحه قال  . 

 فهذه ، وحنوهما ، واآلس الرحيان كأعواد  ، الطيب شجر من اليت ، املطيبة األعواد هي:  يقولون كما يضر والذي
 من املقصود ألن ؛ عليهم اهلل  رمحة العلماء كرهها وهلذا ؛ الفم رائحة وتغري ، باللثة تضر إنها:  يقولون األعواد
 .  شيئا السواك من نستفد مل الفم رائحة سيغري العود كان وإذا ، والتطييب التنظيف السواك

َيَتَفّتُت ال: اهلل رمحه قال  . 

 يبحث اإلنسان أن فاملهم ، معروفة أشياء وهذه ، فيتفتت جدا رْطبا يكون أو ، جدا يابسا يكون كأن ، مثال ليبوسته
 .  والتطهري اإلنقاء به حيصل الذي العود عن

وِخرقٍة ِبِإْصَبٍع ال: اهلل رمحه قال   . 

 به ىينف وهذا ، أسنانه تنظيف يف خرقة وال إصبعه يستخدم فال ، واخلرقة باإلصبع السواك فضيلة حتصل ال أنه أي
 بالعود السنة حتصل إمنا ، بها ويستاك فمه يف أصبعه اإلنسان يضع أن السنة من ليس وأنه ، األشياء هذه يف السنية
 أسنانه ويدلك ، فمه يف إصبعه يضع ال فإنه ، سواكا اإلنسان جيد مل لو حتى ، عندنا املذهب هذا ، أوصافه ذكر الذي

 .  بها

 حتصل واخلرقة اإلصبع استخدام هل:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيها اخلالف وقع اليت املسائل من مسألة وهذه
 :  أقوال ؟ ال أم السنية به

 .  بهما يتسوك وال ، السنية بهما حتصل ال واخلرقة اإلصبع أن:  األول القول

 . يف وجه هو املذهب واحلنابلة،الشافعية مذهب وهذا

 اإلصبع على عليه وسلم النيب  صلى اهلل نص ما ، عليه املنصوص معنى يف وليسا ، عليهما منصوصا ليسا ألنهما -
 .  بها التطهري حيصل اليت األعواد بقية معناه ويف ، العود عليه املنصوص ألن ؛ املنصوص معنى يف وليسا ، واخلرقة

 حتصيل على قدرة له وليس ، سواك اإلنسان عند يكن مل إذا ، اخلرقة وكذا به يتسوك اإلصبع أن:  الثاني القول
 .  السواك

 . ،واحلنابلة يف وجهواملالكية،احلنفية مذهب وهذا

 .  السواك عدم عند ، باإلصبع حيصل وهذا ، واإلنقاء التطهري السواك من املقصود أنوعلته  -

 .  اإلنقاء من حيصل ما بقدر ، الفضل ومن السنية من حيصل اإلنسان أن:  الثالث القول

 .  أخيه ابن والشارح ، اهلل رمحه قدامة ابن منهم ، احلنابلة بعض إليه ذهب وهذا

 :  الثاني والقول القول هذا ألصحاب ويستدل

 يف إصبعه وأدخل] : قال وفيه، مسعود ابن حديث يف كما ،عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن ، أمحد اإلمام روى مبا -
 قال ، باإلصبع بالسواك املتعلقة األدلة ذكر ملا فإنه ، صحته إىل يشري اهلل رمحه حجر ابن احلافظ وكأن .[وحركها فمه

 أدخل عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن رضي اهلل عنه عن علي بن أبي طالب ، أمحداإلمام رواه ما ذلك من وأصح: 
 .  وحركها الوضوء عند إصبعه
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 السواك من املقصود ألن ؛ والتنظيف اإلنقاء من حصل ما بقدر والسنية الفضل على حيصل إنه:  يقال عليه وبناء
 .  وجل عز الرب مرضاة حصول إىل باإلضافة ، والتطهري والتطييب اإلنقاء

 :  الراجح

 .  واهلل أعلم األقوال أقرب هو األخري القول لعل

وقٍت ُكلَّ َمسنوٌن:  اهلل رمحه قال  . 

 استاك لو وقت كل ففي ، عليه ُنص ما إال ، وقت دون وقت تهسنيل فليس ، وقت كل مسنون ، السواك حكم 
 العلم أهل بعض كان وإن ، نعم الراجح على ؟ املسجد يف حتى ، (وقت كل يف) ؟ تستاك ملاذا:  له يقال ال اإلنسان

 املسجد يف يكون ال والتنظيف ، تنظيف السواك ألن؛: قالوا ، املسجد يف اإلنسان يستاك أن كره قد( وغريهم املالكية)
 .  املسجد يف حتى أنه الراجح لكن ،

 بالسواك ألمرتهم أميت على أشق أن لوال] قال ، هريرة أبي حديث من الصحيح يف عليه وسلم صلى اهللالنيب  ألن -
 .  [صالة كل عند

 أنه أيضا وذكروا ، العلم حلق يف يستاك ال أنه العلم أهل ذكر ؟ العلم حلقة يف يستاك هل:  (وقت كل مسنونقوله:)
 .  اخلطبة استماع عن يشغل مما هذا ألن ؛ اإلنسان يستاك ال اخلطبة حال ، اجلمعة يف

 .  اهلل رمحهم العلم أهل مجاهري قول ، تقدم كما وهذا:  (وقت كل مسنون)

الزوال بعَد صائٍم لغرِي: اهلل رمحه املؤلف قال  . 

 املذهب على هو بل ، له مسنونا فليس ، الزوال بعد للصائم إال ، وقت كل يف مسنون أنه ، اهلل رمحه املؤلف أفادنا
 .  مكروه

 .  ؟ يستاك ال أو الزوال بعد الصائم يستاك هل:  مسألة

 :  على قولني هذه املسألة اختلف العلماء يف

 . واحلنابلة،ذهب الشافعية إليهو ، القبله ، للصائم الزوال بعد مكروه السواك أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 إال ، له آدم ابن عمل كل]:القدسي احلديث يف قال وتعاىل تبارك اهلل أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي:الدليل األول
 ، مسلم اإلمام أخرجه [املسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم فم وَلَخلوُف] هوفي[  به أجزي وأنا ، لي فإنه الصوم

 ، الزوال بعد للصائم حيصل وهذا ، والشراب الطعام من فرغت إذا ، اإلنسان بطن من املنبعثة الرائحة:  واخللوف
 .  غالبا

 من أثر ألنها ؛ ويقطعها الرائحة هذه يزيل أن له فيكره ، املسك ريح من اهلل عند أطيب فمه خلوف كان فإذا:  قالوا
 . عبادة أثر ألنها ؛ إزالتها له يكرهف ، اإلحرام وَشَعث ، الشهيد دمك اهلل عبادة آثار
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 أطيب الصائم فم خللوف]عليه وسلم النيب  صلى اهلل قول أن -4:  منها ، كثرية نوقش هذا االستدالل مبناقشات
 بعض عند توجد الصائم فم خلوف رائحة ألن ؛ الزوال بعد السواك كراهة على يدل ال [املسك ريح من اهلل عند

 . دون بعض الناس

 يوم يأتي ، دما يثعب الذي واجلرح ، ثيابه على الذي الدم فإن ، صحيح غري الشهيد دم على اخللوف قياس إن -2
 الدم هذا وبني ، الصائم فم رائحة بني فرق فهناك ، املسك كرائحة ثيابه على دمه ورائحة ، دما يثعب وهو القيامة
 ، هذه الرائحة خبالف ، القيامة يوم له شاهدا تكون حتى ، وبدمائه بثوبه سيدفن ، به وسيدفن ، عليه سيبقى الذي
 وقد ، النهار أول يف حتدث قد والرائحة ، الناس من لكثري حتصل ال رائحة وهي ، الصيام بسبب منبعثة رائحة فإنها

 ، يستاك أن له يكره وال ، السواك من عندهم مينع فال ، النهار أول يف حدثت فلو ذلك ومع ، النهار آخر يف حتدث
 . ؟ الزوال وبعد الزوال وبني ، آخره وبني النهار أول بني فرق فأي

 وال ، بالغداة فاستاكوا صمتم إذا] :قال عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن ، عنه  اهلل رضي علي عن :نيالدليل الثا
النيب   عن يثبت ال التلخيص يف حجر ابن احلافظ ذكر كما ضعيف حديث وهو  ، الدارقطينأخرجه  [بالعشي تستاكوا

 . عليه وسلم صلى اهلل

 املالكية وذهب،احلنفية ذهبليه إو آخره يف وال النهار أول يف ال ، يستاك أن للصائم يكره ال أنهالقول الثاني: 
 وعروة.،وابن سريين،وهو قول النخعي ويكره إن كان رطبًا ؛إىل أنه اليكره إن كان يابسًا  رواية يف واحلنابلة

 الف ، احملققني من وكثري ، القيم وابن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والنووي،حزم ابن وعدم الكراهة مطلقًا اختاره
 ، الرطب وغري الرطب السواك يف تفصيل لبعضهم كان وإن ، آخره يف وال النهار أول يف ال ، يستاك أن للصائم يكره
 إذا ورمبا ، اللني السواك هو والرطب ، له يكره ال فإنه رطب غري كان إنو ، له يكره فإنه رطبا السواك كان إذا  وأنه
 فال ، رطبا يكون أن أو يابسا السواك يكون أن بني فرق ال:  وقال ، يكره مل وبعضهم ، طعم له فيكون جديدا كان

 .  آخره يف وال النهار أول يف ال ، لإلنسان يكره

 :  أدلتهم

 :  منها ، السواك فضيلة يف جاء اليت األدلة بعموماستدلوا 

 [للرب مرضاة ، للفم مطهرة السواك]:قال النيب  صلى اهلل عليه وسلم أن،عنه اهلل رضي عائشة عن :الدليل األول
 .  اجلزم بصيغة معلقا البخاري اإلمام و ، أمحد اإلمام رواه

 على أشق أن لوال]:قال عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن ، صحيح بسند ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :الدليل الثاني
 . مالك اإلمامأخرجه [ بالسواك ألمرتهم أميت

 كل عند بالسواك ألمرتهم ، بالسواك ألمرتهم أميت على أشق أن لوال] ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن: الدليل الثالث
 . البخاري اإلمامأخرجه  [صالة

 ، الزوال وبعد الزوال قبل ، الصائم وغري الصائم بني تفرق ومل ، السواك فضيلة يف عامة جاءت اليت األدلة من هذه
 .  التفريق على دليل فال
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 إال االستنشاق يف وبالغ] :قال عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن وفيه ، عنه اهلل رضي صربة بن لقيط عن :الدليل الرابع
 .  وغريهما والبيهقي،البغوي وصححه اخلمسة أخرجه [صائما تكون أن

 على وتؤثر ممنوعة االستنشاق يف املبالغة كانت ملا [صائما تكون أن إال االستنشاق يف وبالغ] قوله::  االستدالل وجه
 مل فلما ، والسالم الصالة عليه النيب لذكره ، عليه يؤثر السواك كان ولو ،عليه وسلمالنيب  صلى اهلل  ذكرها الصائم
 . الصائم على مؤثر غري السواك أن منه علم ، يذكره

 ، أحصي ال ما ،عليه وسلم النيب  صلى اهلل رأيت]:قال أنه ، عنه اهلل رضي ربيعة بن عامر عن :الدليل اخلامس
 ،أشار إىل ضعفه البخاري  ، يثبت ال ضعيف حديث وهو ، والرتمذي داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه  [صائما يستاك

 . وضعفه األلبانيحلافظ حسنه يف موضع وضعفه يف آخر،وا

النيب  صلى  عن جاءت اليت ، األدلة عموم هو ، للصائم بالنسبة السواك كراهة عدم على الدليل:  لاقي أن فيمكن
 خاصة مزية له الصائم كان ولو ، الصائم وغري الصائم وبني ، الزوال وبعد الزوال قبل بني تفرق ومل ،عليه وسلم اهلل

 . عليه وسلم لنيب  صلى اهللا الذكره

 فبعض رطبا السواك كان إذا ، الرطب السواك قضية يف إشكالية عندي لكن ، الثاني القول هو أعلم واهلل:الراجح
 بني التفريق عدم اجلمهور فعند ، قوي وطعمه ، زكية رائحة وله ، رطبا السواك يكون أحيانا ، يكرهه العلم أهل

 .  نفوذ وله طعما له ألن ؛ الرطب بالسواك يستاك أن  يكره إنه:  يقول من ومنهم ، الرطب وغري الرطب السواك

 وله ،يستاك به ال رطبا كان إذا:  قال ، املواضع بعض يف عليه اهلل رمحة وشيخنا ، إشكال فيها عندي ، حمتملة واملسألة
 .  وجه

صالٍة عنَد متأّكٌد: اهلل رمحه قال  . 

 .  متأكدو.. مسنون لني بعود التسوك قال ملا ، ثان خرب هذا

 :  مواضع يف سنيته تتأكد أنه أي

 .  صالةال عند -4

 كان وإن ، العلم أهل من كثري رأي على وهذا ، الصالة عند ، السواك فيها يتأكد اليت املواضع من األول املوضع هذا
 .   احلقيقة يف غريب وهو ، الصالة عند وسنيته تأكيده يرى ال العلم أهل بعض

 .  [صالة كل عند بالسواك ألمرتهم أميت على أشق أن لوال] قال الصحيح يف عليه وسلم لنيب  صلى اهلل ا ألن -

 .  صالة كل عند السواك استخدام على ،عليه وسلم النيب  صلى اهلل من واضح نص فهذا

 يشمل ، اخل..  الراتبة وصالة ، الفريضة وصالة اجلنازة صالة يشمل ، والنفل الفرض يشمل:  صالة كل عند
 أن ركعتني كل بني له يشرع فإنه ، ليل قيام يصلي أو ، تراويح يصلي اإلنسان كان فلو ، والرتاويح الليل قيام ركعات
 . صلى اهلل عليه وسلم، هيقيد ومل[ صالة كل عند] قال ألنه ؛ يستاك
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 هل اهلل شاء إن وسيأتينا ، صالة إنهما:  قيل إن ، الشكر وسجود ، التالوة سجود عند يشرع أنه احلديث ظاهر أيضا
 فإنه ، صالة إنهما:  قيل فإن ، صالة أنهما ، اجلمهور وقول ؟ بصالة ليسا أو صالة الشكر وسجود التالوة سجود

 .  عندهما السواك له يسن ال فإنه ، بصالة ليسا إنهما:  قلنا وإن ، عندهما يستاك أن له يستحب

 .  النوم من االنتباه -2

وانتباٍه: اهلل رمحه قال . 

 .  يستاك فإنه ، نومه من اإلنسان انتبه فإذا ، االنتباه عند متأكد هو أيضااملوضع الثاني:

 :  عليه دل

" بالسواك فاه يشوص الليل من قام إذا كان ،عليه وسلم النيب  صلى اهلل أن ، عنه اهلل رضي حذيفة حديث -
 ألفاظ من وعندنا ،  غسله أي ، وماصه شاصه:  قوهلم من ، الغسل مع يستاكأي :  يشوص ، الصحيحني يفأخرجاه 

 .  املاء مع يدلكه صلى اهلل عليه وسلم فكأنه ، عربية وهذه ، يغسله أي ، القدح ميوص:  العامة

 .  بالسواك ويشوصه ، فيغسله ، النوم  بسبب ، متغرية اإلنسان فم رائحة كونتف ، الليل من يقوم أنه:  والسبب

 يبعثه) الليل نوم يف هألن ؛ لفظه يف يدخل فال احلديث أما ؟ عليه يقاس ال أو نهار نوم من انتبه إذا عليه يقاس هل
 التغري العلة كانت فإذا ، معناه يف داخل هوف ، واحد املعنى لكن (..  بالسواك فاه فيشوص ، يبعثه أن شاء ما متى اهلل

 .  املاء مع بالسواك فمه يشوص فإنه ، النهار نوم من قام فإذا ، النهار بنوم سيحصل فالتغري ،

 . الفم تغري -3

فٍم وتغيُِّر:  اهلل رمحه قال  . 

 . الفم رائحة إلزالة ؛ يستاك أن حقه يف يتأكد فإنه ، اإلنسان فم رائحة تغريت إذا املوضع الثالث:

 :  الدليل

 [  .للفم مطهرة السواك]عليه وسلم النيب  صلى اهلل قول -

 رائحة تغريت إذا لإلنسان يستحب فإنه ، الفم تطهري هو السواك من املقصود كان فإذا ، الفم تطهري به حيصل:  أي
 .  فمه يِف اليت الرائحة هذه يزيل حتى السواك يستخدم أن ، فمه

َعْرضًا وَيستاُك: اهلل رمحه قال  . 

 ، لألسنان بالنسبة عرضا فيستاك ، لألسنان ؟ لألسنان أم للفم هل هو السواك ؟ لفمل أم لألسنان بالنسبة عرضا
 .  طوال للفم بالنسبة وسيكون

 .  وتعليال دليال وذكروا ، عرضا للفم بالنسبة فيكون ، لألسنان طوال يستاك بل:  قال من العلم أهل ومن

 :  الدليل

 بهذا له أصل ال هذا لكن[ وترا واكتحلوا ، ِغبا وادهنوا ، عرضا استاكوا] قال والسالم الصالة عليه أنه روي -
 .  اللفظ

 :  التعليل
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 هو املقصود و ، املقصود غري فيحصل ، فسيدميها جرحها وإذا ، فيجرحها اللثة يف سيؤثر فإنه ، طوال استاك إذا أنه -
 .  عرضا يستاكف ، اللَِّثة على واحملافظة ، التنظيف

 أو املنع على يدل دليل ال ألنه ؛ يفعله فإنه له أنظف هو الذي ، طوال يستاك أو عرضا يستاك ، عليه دليل ال وهذا
 .  الكراهة أو السنية

عليه  النيب  صلى اهلل دخلت على ]قال : عنه اهلل رضيأما اللسان فيستاك طواًل ملا أخرج البخاري عن أبي موسى 
ووصفه غيالن  ،وصفه محاد وكأنه رفع سواكه  [وهو يستاك واضعًا طرف السواك على لسانه يسنت إىل فوق. وسلم

 .قال: يسنت طواًل 

األميِن فِمِه جبانِب مبتدئًا:  اهلل رمحه قال  . 

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري قول على وهذا

 وطهوره،وترجله،تنعله يف مناالتي يعجبه كان] عنه اهلل رضي عائشة حديث يف كما ،عليه وسلم صلى اهللالنيب  ألن -
 .  األمين فمه جبانب فيبدأ ، السواك ومنه [كله شأنه ويف ،

 .  ؟ اليسرى بيده يستاك أم اليمنى بيده يستاك هل

 :  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه

 .  اليسرى بيده يستاك أنه: املذهبالقول األول: 

 .  عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو

النيب   أن ، قبل من عرفنا كما ، اليسرى باليد يكون والتطهري والتنظيف ، والتطهري للتنظيف السواك بأن:  ويعللون
 وأما ، اإلكرام يف اليمنى اليد يستخدم ، كله شأنه ويف ، وطهوره وترجله تنعله يف يستخدم كان عليه وسلم صلى اهلل

 .  اليسرى اليد فيه فتستخدم اإلكرام عكس

 .  السواك يف اليمنى يده يستخدم أنه إىل:  واملالكية ،احلنفية ذهبالقول الثاني:

 كان فإذا ، العبادات من وعبادة ، السنن من وسنة ، للرب مرضاة فهو ، األجر على به حيصل السواك ألن:  التعليل
 .  التسوك يف اليمنى يده يستخدم أن لإلنسان ينبغي فإنه ، وسنة ، عبادة

 كان وإن ، اليمنى يده يستخدم فإنه ، السنةحتصيل  أجل من يستاك ، السنية يقصد كان إن:  فقال فرق من ومنهم
 .  وسط قول وهو ، اليسرى يده يستخدم فإنه ، التنظيف أجل من يستاك

 الناس بعض يستخدم أن اآلن ميكن لكن ، مطلقا اليسرى يده يستخدم:  وقال ، املسألة هذه يف دشد اإلسالم وشيخ
 من وتطهريه الفم رائحة تطييب باب ومن ، السنية باب من السواك يستخدم ثم ، أسنانه وينظف ، واملعجون الفرشاة
 أو اليمنى يده استخدم سواء ، واسع املسألة هذه يف واألمر ، البكترييا تقتل مواد السواك يف ألن ؛ اوغريه اجلراثيم
 األجر على واحلصول للسنية كان وإن ، اليسرى ستخدماف للتطهري كان إن:  فقال ، وفصل فرق أو ، اليسرى

 يستخدم بل:  وقال ، املسألة هذه يف دشد اهلل رمحه اإلسالم شيخ كان وإن ، واسع هذا يف األمر ، اليمنى ستخدما
 .  مطلقا اليسرى يده
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 .  ؟ الوضوء على متقدمة سنة أنه أم ، السنن من سنة للوضوء بالنسبة السواك هلمسألة:

 :  العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه

 .  وجه يف والشافعية ، واملالكية،احلنفية مذهب وهو ، الوضوء سنن من سنة السواك إن:  القول األول 

 :  واستدلوا

أخرجه البخاري  [ .وضوء كل مع بالسواك ألمرتهم أميت على أشق أن لوال]:عليه وسلم النيب  صلى اهلل بقول -
  معلقًا بصيغة اجلزم.

 .  الوضوء سنن من يعترب السواك:  فقالوا

 . والشافعية يف وجه ،وإليه ذهب احلنابلة ، منفردة وسنةفه ، الوضوء على متقدمة سنة السواك أن:  الثاني القول

 ، السورة من فليست ، التوبة إال سورة كل عند بها ُيبدأ ، مستقلة آية أنها ، الراجح على للسورة بالنسبة البسملة مثل
 .  الوضوء سنن من سنة السواكف ، عنها خارجة هي وإمنا

 : اخلالف مثرةو

 قلنا وإن ، الوضوء سنن من سنة أنه فمعناه ، التسمية بعد يستاك قلنا إن:  التسمية بعد أو التسمية قبل يستاكهل  -
 صحة يف االختالف اخلالف سبب يكون ورمبا ، بالوضوء متعلقة ليست ، مبتدأة سنة فهو ، يسمي أن قبل يستاك: 

 عند السواك حديث ،[ صالة كل عند] ال حديث[ وضوء كل عند بالسواك ألمرتهم أميت على أشق أن لوال] حديث
 ، صحيح حديث أنه الصحيح ؟ يثبت ال أو ثبتت فهل)عند كل وضوء( حديثوأما  . الصحيحني يف صالة كل

 . واسع ذلك يف فاألمر ، الوضوء قبل مستقلة سنة إنه:  قلنا أو ، للوضوء إنه:  قلنا إن ، سعة فيه املسألة يف واخلالف

 .؟ املضمضة عند يستاك أو قبل يستاك هل ؟ الوضوء عند يستاك متىمسألة:

 .الفم تطهري أجل من ، ويستاك فيتمضمض ، املضمضة مع يستاك:  اجلمهور

 . املنزل دخول عند:  السواك فيها يتأكد املواضع اليت من

 . يستاك أن املنزل دخول عند لإلنسان يستحب:  العلم أهل مجهور فعند

صلى اهلل عليه رسول اهلل كان] قالت ، عنها اهلل رضي عائشة عن ، صحيح بإسناد ، وغريه أمحد اإلمام دعن ثبت ملا -
 [ . لسواكبا دأب هبيت دخل إذا وسلم

 رمبا وألنه ؛ طيبة غري رائحة منه زوجه غري أو زوجه تشم ال حتى ، التبعل حسن من ألنه ؛ بيته دخول عند يستاك
 . سيئة رائحة منه جتد فال ، امرأته اإلنسان قبل

 فعند ، يستاك بيته دخول عند  كان إذا ألنه ؛ يستحب احلنابلة مذهب ؟ املسجد دخول عند االستياك يستحب هل
 عيد يف أو ، مثال مجعة يف كان إذا ، الناس من مجع وفيه ، مالئكة فيه املسجد أن خاصة ؛ أوىل باب من املسجد دخول

 . طيبة غري رائحة منه أحد يَشم ال حتى ، فمه يطهر أن إىل فيحتاج ، غريه أو درس يف أو ،
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ِغّبًا وَيدَِّهُن:  اهلل رمحه قال  . 

 . غبا وحليته رأسه يْدهن أي

 . آخر يوما ترد وال ، يوما ترد اليت ، اإلبل غب من ، يوم بعد يوما أي:  بالِغّب واملراد

 :  والدليل

 .  يثبت ال ضعيف وهو[ غبا وادهنوا] السابق احلديث -

 َعاِمًلا عليه وسلم النيب  صلى اهلل َأْصَحاِب ِمْن َرُجٌل َكاَن: َقاَل عنه اهلل رضي َشِقيٍق ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن جاء لكن -
 َنِبيُّ َكاَن: »َقاَل َأِمرٌي؟ َوَأْنَت ُمْشَعانًّا َأَراَك ِلي َما: َقاَل. ُمْشَعانٌّ الرَّْأِس َشِعُث ُهَو َفِإَذا َأْصَحاِبِه، ِمْن َرُجٌل َفَأَتاُه ِبِمْصَر،

 «  .َيْوٍم ُكلَّ التََّرجُُّل: »َقاَل اْلِإْرَفاُه؟ َوَما: ُقْلَنا« . اْلِإْرَفاِه َعِن َيْنَهاَنا اهلل عليه وسلمصلى  اللَِّه

 كل يفعله أن لإلنسان فيكره ، واملنعمون املرتفون إال به يقوم ال الذي ، والتنعم الرتفه باب من الدهن وكثرة:  قالوا
 .  يوم

ِوترًا َوَيْكَتِحُل:  اهلل رمحه يقول  . 

 .  ؟ اإليتار وكيف ، ويوتر يكتحل فإنه ، يكتحل أن أراد إذا أي

 مخسا اجملموع يكون أن أجل من ، ثالثا األخرى يف وجيعل ، ثنتني عني يف جيعل أن اإليتار:  قال العلم أهل بعض
عني وتر وهو وقيل يف كل ،وترا والثانية شفعا واحدة يف جيعل أن املهم ، ثالثا فيكون وثنتني واحدة أو( وترا)

يف كل عني أي  أخرى عني يف وثالثا ، عني يف ثالثا جيعل أنوالصحيح من مذهب احلنابلة الصحيح عند الشافعية،
 . ثالث

 :  عليه ودل

 ومن ، أحسن فقد فعل من ، فليوتر اكتحل من] قال ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث من ، أمحد اإلمام روى ما -
 . عليه وسلم النيب  صلى اهلل عن يثبت ال ، ضعيف حديث لكنه[ عليه حرج فال ال

 .  له أصل ال أيضا وهذا[ وترا واكتحلوا] آخره يف قال[ غبا ادهنوا] حديث وأيضا -

 .  االكتحال على ثابت يدل دليل إذن ليس هناك

 .  سواء حٍد على ، واملرأة للرجل ، به بأس ال:  للدواء واالكتحال

 بني خالف يهفف ، للرجل بالنسبة للزينة الذي الكحل وأما ، خالف بال ، للنساء به بأس فال:  للزينة االكتحال وأما
  : عليهم اهلل رمحة العلم أهل

 .  يكتحل أن بأس ال:  قال من أهل العلم منالقول األول :

 .  واحلنابلة،الشافعية مذهب ظاهر وهذا

 :  مثل ، األدلة لعموم

 باإلمثد عليه وسلم النيب  صلى اهلل اكتحال . 
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 وإمنا ، بالرجل عليه وسلم صلى اهلل النيب يقيدها فلم ، ضعيفة كانت وإن ، االكتحال يف جاءت اليت والنصوص 
 .  واملرأة للرجل عامة فتكون أطلق

 .  وجيوز إذا مل يقصد به الزينة ، للزينة كان إذا للرجل يكره أنهإىل  : احلنفية ذهبالقول الثاني:

 .  وأجازه يف قول آخر ، بالنساء تشبها فيه ألن ؛ كراهتهإىل  قول يف اهلل رمحه مالك اإلمامذهب والقول الثالث:

 فتنة هلاحتكا خيشى الذي الشاب بني وفرق،فيه توقفأ ،وأنامحل نظرف الرجل فأما:)الكحل يف اهلل رمحه انشيخ وقال
 ووضع ، وسيما شابا كان فإذا ، الكراهة بعدم قيل لو وهذا (.. فتنةخيشى منه  ال الذي ، الكبري الشيخ وبني ،فيمنع
 ليس الكحل:  ويقول ، يكرهه اهلل رمحه شيخنا كان وقد ، بكراهته يقال فرمبا ، وسامة فازداد ، عينيه يف كحال
 .  يكتحل ال فإنه الشاب وأما ، التزين إىل حيتجن الالتي هن النساء ألن ؛ للنساء الكحل وإمنا ، لاللرج

 من به واكتحاله ، املطيب بغري أو املطيب باإلمثد ، باإلمثد االكتحاَل كان إمنا ،صلى اهلل عليه وسلم عنه روي والذي
 فإذا ، به يكتحل عليه وسلم النيب  صلى اهلل فكان ، ذلك غري إىل..  العني ويقوي ، البصر جيلو فإنه ، نفعه أجل

 باألكحال االكتحال وأما ، مبنفعته واالنتفاع ، التداوي باب من يكون االكتحال هذا فإن ، باإلمثد اإلنسان اكتحل
 .  اخلالف يهافف للزينة تكون اليت ، األخرى

 :  الراجح

 بني يفرَّق وقد ، للنساء فهو ، يستخدمه ال الرجل أن ، اإلسالم شيخ ذكره وما ، شيخنا ذكره ما:  هو واألقرب
 .  الصغري بني الشابو الكبري الشيخ

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 

 


