
 السواك أحكام
  
  

 السهلي. عبداهللا بن معتق د
 بالمدینة المنورة -الشریعة ، بالجامعة اإلسالمیة  بكلیةمشارك  أستاذ

  
 البحث ملخص

عود أو نحوه في األسنان إلذهاب التغیر ونحوه وله فوائد دینیة وصحیة وهو  استعمال السواك
عند الوضوء وعند  السواكأكد استعمال فیه ویت ورغب ρمن خصال الفطرة واظب علیه النبي  خصلة

واصفرار األسنان ، وهو سنة في كل  الفمالصالة وعند القیام من النوم وعند دخول المنزل وعند تغیر 
النصوص الواردة في الحث علیه من غیر  لعمومحال حتى للصائم قبل الزوال وبعده -وقت وعلى كل 

ولم یختف به ،  فعله ρوفي المساجد ألنه  الناستخصیص وقت دون آخر ، ویجوز أیضًا بحضرة 
ما بین  وینقيآلة السواك األراك لما فیه من طیب وریح وتشعیر یخرج بقایا األطعمة ونحوها  وأفضل

الفرشاة والمعجون  واستعمالاألسنان ، شهد لذلك علماء الطب بعد أن أجروا علیه بحوثًا أثبتت ذلك ، 
والبخر ، وكیفیة االستیاك أن یمر  الرائحةي التنظیف وٕازالة من السواك ، وهو یقوم مقام السواك ف

أیضًا على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف  ویمرهالسواك عرضًا في ظاهر األسنان وباطنها ، 
ألكثر من شخص ویستحب غسل السواك قبل استعماله وكذلك  الواحدحلقه ، ویجوز استعمال السواك 

 عند االنتهاء منه .
أو بردها بالحدید ألنه یضعف األسنان ویفضي إلى انكسارها ویؤدي إلى  األسنانء جال ویكره

 علیها . الصفرةتراكم 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من  نحمدهالحمد هللا  إن
، وأشهد  له اهللا وحده ال شریك فال مضل له ، ومن یضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللایهده 

 .  )[1]إال وأنتم مسلمون }( تموتنأن محمدًا عبده ورسوله { یاأیها الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال 
ق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثیرًا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخل الناس{ یاأیها 

 ) .[2]، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان علیكم رقیبا}( ونساء
 ومنم ویغفر لكم ذنوبكم ، آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوًال سدیدًا ، یصلح لكم أعمالك الذینیاأیها   {

 ) .[3]یطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا}(
في سنته القواعد   بین في كتابه الكریم وبین رسوله قداهللا تبارك وتعالى  فإن بعـــــد : أما

یسیر علیها فقال تعــالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم  أنم الصحیحة التي یجب على المسل
 ) .[4]اهللا إن اهللا شدید العقاب}( واتقواعنه فانتهوا 

 ) .[5]مني )( فلیس: ( فمن رغب عن سنتي   ρ وقال
 مطهرةمن خصال الفطرة وأنه  أنه ρفقد بین  السواكأمر بها وحض علیها  التي ρمن سنته  وٕان

وهى تطهیر القلب  الباطنةللفم مرضاة للرب وهو من الطهارة الظاهرة والمسلم كما هو مأمور بالطهارة 
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األوساخ واألقذار ومن ذلك السواك  ودفعلطهارة الظاهرة وهى النظافة وٕاخالص العبادة هللا مأمور با
 فضله وأحكامه لعل اهللا أن ینفع به . فیهفأحببت أن أفرد هذه الخصلة ببحث مستقل أبین 

  
 البحــث : خطــة
 مقدمة ، وعشرة مباحث وخاتمة . إلىالبحث  قسمت

 نهجه .البحث وم وخطةفیها االفتتاحیة ،  ذكرت : المقدمـــة
 . واصطالحاً تعریف السواك لغًة  في األول : المبحث
 مشروعیة السواك وفضله . في الثـاني : المبحث
 الفطرة . خصالأن السواك خصلة من  في الثالث : المبحث
 حكم السواك . في الرابـع : المبحث
 أوقات تأكد السواك . في الخامس : المبحث
 م .حكم السواك للصائ في السادس : المبحث
 االستیاك أمام الناس . في الســابع : المبحث
 آلة السواك . في الثـــامن : المبحث
 صفة االستیاك . في التاســع : المبحث
 فوائد السواك . في العاشـر : المبحث

 أهم نتائج البحث . في : الخــاتـمة
  

 البحــث : منھـج
 البحث على المنهج التالي : هذافي إعداد  سرت

 العلمیة المتعلقة بالسواك . المادةت جمع   -1
الواردة في البحث دراسة موازنة ، وحرصت على بیان  المسائلدرست    -2

، وقد أذكر في المسألة أقوال بعض الصحابة  مسألةالمذاهب األربعة في كل 
ذكرت قول الظاهریة في بعض المسائل  أننيوالتابعین وغیرهم من الفقهاء كما 

 ترتیب الزمني بین الفقهاء .مراعیًا في ذلك ال
على إخراج المسائل بأسلوب مبسط، یسهل معه معرفة الحكم في  منيحرصًا    -3

إن كانت من المسائل المجمع علیها ، كما أنني  باإلجماعالمسألة، صدرتها 
صدرت المسألة بقول أكثر أهل العلم  المسألةإن رأیت الخالف لیس قویًا في 

كل قول وما قد یرد علیه من  أدلةل المخالف ثم أذكر وبعد ذلك أشیر إلى القو 
 مع الترجیح . المناقشةنقاش إن وجد ثم الراجح في المسألة وقد أؤخر 

 كل قول للفقهاء من مصادره األصلیة . نقلحرصت على    -4
 اآلیات القرآنیة الواردة في البحث مع بیان أسماء سورها . أرقامذكرت    -5
الواردة في البحث مبینًا الكتاب والباب والجزء والصفحة ،  األحادیثخرجت    -6

الصحیحین أو في أحدهما اكتفیت بتخریجه منهما أو من  فيفإن كان الحدیث 
أحدهما اجتهدت في تخریجه من كتب  فيأحدهما ، وٕان لم یكن فیهما أو 



على الكتب التي  معتمداً السنة األخرى مع ذكر درجة الحدیث صحة أو ضعفًا 
 م بذلك .تهت

 الكلمات التي تحتاج إلى بیان . معانيبینت    -7
 الواردة في البحث خشیة اإلطالة . لألعالملم أترجم    -8
 . للموضوعاتفهرسًا للمصادر وآخر  وضعت       -9
  

 واصطالحـاً : لغـةً تعریف السواك  فياألول :  المبحث
السواك على الفعل وهو االستیاك ،  طلقوی: بكسر السین ،  الِسواكاللغة :  فيالسواك  تعریف

ِمسواك بكسر المیم ، یقال ساك فاه یسوكه سوكًا ،  أیضاً وعلى اآللة التي یستاك بها ، ویقال في اآللة 
 . الفمفإن قلت : استاك لم تذكر 

األزهري عن العرب قال : وغلط اللیث بن المظفر في قوله إنه مؤنث ، وذكر  نقلهمذكر  والسواك
 ویخففأنه یؤنث ویذكر لغتان . قالوا : وجمعه ُسُوك بضم السین والواو ككتاب وُكُتب  محكمالصاحب 

 بإسكان الواو وربما همز فقیل سؤاك .
 ساك الشيء إذا دلكه . منمشتق  والسواك

 التساوك یعني التمایل یقال جاءت اإلبل تتساوك أي تتمایل في مشیتها . منإنه مشتق  وقیل
 ) .[6]ساك إذا دلك ( من: أنه  والصحیح

االستیاك وعلى اآللة التي یستاك  وهوالسواك على الفعل  یطلق الفقهاء : اصطالحفي  السواك
 بها . 

 السواك بتعریفات متقاربة : الفقهاءعرف  وقد
 ) .[7]( لالستیاكعینة اسم لخشبة م أنه الحنفیة : فعرفه
 ) .[8]األسنان الذهاب الصفرة والریح ( فياستعمال عود أو نحوه  أنه : المالكیة وعرفه
 ).[9]األسنان الذهاب التغیر ونحوه( فياستعمال عود أو نحوه  أنه والحنابلة : افعیةالش وعرفه
فهو أعم من تعریف الحنفیة الذین قصروه على  والحنابلةالشافعیة  تعریف : التعاریفهذه  وأشمل

المالكیة الذین حصروا استعماله على اذهاب الصفرة  وتعریف به،لذي یستاك كونه اسمًا للخشب ا
 والریح .

  
 : وفضلھ: في مشروعیة السواك الثاني  المبحث
 السواك وفضله نصوص كثیرة من السنة منها : مشروعیةفي  األصل

: (لوال أن أشق على  قال ρرضي اهللا عنه أن رسول اهللا  هریرةحدیث أبي    -1
 أمتي

وفي روایة( عند   )[10]ألمرتهم بالسواك مع كل صالة)( -أو على الناس -
 ) .[11])(وضوءكل 

(كان إذا دخل بیته بدأ  ρأن النبي  رضي اهللا عنها عائشةحدیث    -2
 ) .[12])(بالسواك
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 للیل(إذا قام من ا ρرضي اهللا عنه قال : كان النبي  حذیفةحدیث    -3
 ) .[14]بالسواك)( فاه  )[13](یشوص

لیلة ، فقام نبي  ذات ρرضي اهللا عنهما أنه بات عند النبي  عباسحدیث ابن    -4
 في السماء ، ثم تال اآلیة في آل عمران : فنظرآخر اللیل ، فخرج  من ρ اهللا

والنهار} حتى بلغ { فقنا  اللیل{ إن في خلق السموات واألرض واختالف 
ثم  ،ثم رجع إلى البیت فتسوك وتوضأ ، ثم اضطجع   )[15]عذاب النار}(

ك فتوضأ ، ثم قام قام فخرج فنظر إلى السماء فتال هذه اآلیة ، ثم رجع فتسو 
 ) .[16](فصلى

: ( أكثرت علیكم في   ρ: قال رسول اهللا   اهللا عنه قال رضيحدیث أنس    -5
 ) .17][)(السواك

رضي اهللا عنها أنها كانت تقول : إن من نعم اهللا عليَّ أن  عائشةحدیث    -6
سحري ونحري ، وأن اهللا جمع  وبینفي بیتي وفي یومي  توفى ρرسول اهللا 

السواك ، وأنا مسندة  وبیدهبین ریقي وریقه عند موته : دخل عليَّ عبد الرحمن 
ه یحب السواك ، فقلت : آخذه أن وعرفتفرأیته ینظر إلیه ،  ، ρرسول اهللا 

وقلت : ألِّینه لك ؟ فأشار  ،لك؟ فأشار برأسه أن نعم ، فتناولته فأشتد علیه 
 ) الحدیث .[19])…)([18]برأسه أن نعم ، فلینته فأمرَّه(

 مرضاة(السواك مطهرة للفم  ρرضي اهللا عنها عن النبي  عائشةحدیث    -7
 ).[20]للرب)(

في السواك إال تدل على مشروعیة السواك وفضله ولو لم یرد  وغیرهااألحادیث  فهذه
 المسلم مأمور بفعل ما یرضي ربـــــه . إذأنه مرضاة للرب لكفى 

  
 الفطرة : خصالأن السواك خصلة من  فيالثالث :  المبحث

 ) أحادیث منها :[22]) من خصال الفطرة([21]خصلة( السواكعلى أن  دل
: (عشر من الفطرة :   ρاهللا عنها قالت : قال رسول اهللا  رضيحدیث عائشة  -1

، وٕاعفاء اللحیة ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص األظفار ،  الشاربقص 
) [24]ونتف اإلبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء)( ،) [23](البراجموغسل 

. 
 ) . [25]مصعب : ونسیت العاشرة إال أن تكون المضمضة( قالزكریا :  قال

: (من الفطرة :  قال ρبن یاسر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  عمارحدیث    -2
، واإلستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ، وتقلیم األظفار ، ونتف  المضمضة

)، [27]) ، وغسل البراجم ، واإلنتضاح([26](واإلستحداداإلبط ، 
 ) .[28]واالختتان)(

وٕاذ ابتلى   رضي اهللا عنهما أنه قال في تفسیر قوله تعالى : { عباس عن ابن   -3
 اهللا بالطهـارة : ابتاله   ) .[29]فأتمهن . . .} اآلیة( بكلماتإبراهیم ربه 

ارب ، الجسد ، في الرأس قص الش فيفي الرأس ، وخمس  خمس
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: تقلیم  الجسدوالمضمضة، واالستنشاق، والسواك ، وفرق الرأس ، وفي 
 والبولاألظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف اإلبط ، وغسل أثر الغائط 

 ) .[30]بالماء(
في كالمه على الفطرة في هذه األحادیث : المراد أن هذه األشیاء حجر رحمه اهللا  ابنالحافظ  قال

لیكونوا على  لهمفعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر اهللا العباد علیها وحثُهم علیها واستحبها  إذا
 ) .[31]أكمل الصفات وأشرفها صورة (

 وٕایثارهرحمه اهللا الفطرة : فطرتان : فطره تتعلق بالقلب وهى معرفة اهللا ومحبته  القیمابن  وقال
 على ماسواه . وفطرة عملیة هى هذه الخصال .

 . القلبالروح ، وتطهر  تزكي : فاألولى
 ) .[32]األخرى وتقویها ( تمدالبدن . وكل منهما  تطهر : والثانیة

 الرحمن بن ناصر السعدي رحمه اهللا : إن اهللا جعل شرائع الفطرة على نوعین : عبدالشیخ  وقال
، وهو اإلیمان باهللا وتوابعه : من خوفـه ورجائه ، ومحبته واإلنابة إلیه  والروحالقلب  یطهر أحدهما

ذلك الدیـن  اهللاهك للدین حنیفا فطرة اهللا التي فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق تعالى : { فأقم وج قال، 
) [33]وال تكونوا من المشركین}( الصالةالقیم ، ولكن أكثر الناس الیعلمون ، منیبین إلیه واتقوه وأقیموا 

، وتحلیه باألخالق الجمیلة،  الرذیلةي النفس ، وتطهر القلب وتنمیه ، وتذهب عنه اآلفات فهذه تزك
 وهى كلها ترجع إلى أصول اإلیمان وأعمال القلوب .

، ودفع األوساخ واألقذار عنه ، وهى هذه العشرة ،  ونظافتهإلى تطهیر الظاهر  مایعود : والثاني
لها تنظیف لألعضاء ، وتكمیل لها ، لتتم صحتها وتكون ، إذ هى ك اإلسالميوهى من محاسن الدین 

 ) .[34]منها ( مایرادمستعدة لكل 
  

 : الســــواكحكــــم  في الرابع : المبحث
 ) . [35]یرون أن السواك سنة ولیس بواجب( العلمأهل  أكثر

 ) .[36]السواك واجب لكن ال تبطل الصالة بتركه( أنداود إلى  وذهب
لت صالته ، وٕان تركه ناسیًا لم : السواك واجب فإن تركه عامدًا بط راهویهإسحاق بن  وقال

 ) .[37]تبطل(
 األول باألدلة اآلتیة : القولأصحاب  استدل

 على: (( لوال أن أشق  قال ρأن رسول اهللا  عنهأبي هریرة رضي اهللا  حدیث    -1
 ) .[38]بالسواك مع كل صالة ))( أمتي أو على الناس ألمرتهم

 الحدیث من وجهین : منالداللة  وجه
 ) . [39]لو كان واجبًا ألمرهم به شق أو لم یشق( أنهاإلمام الشافعي  ماذكره األول : الوجه
 ) . [40]في قوله (( ألمرتهم )) دلیل على أنه لم یأمرهم به( أن الثاني : الوجه

عشر من   : ((  ρرضي اهللا عنها قالت : قال رسول اهللا  عائشةحدیث    -2
الشارب ، وٕاعفاء اللحیة ، والسواك ، واستنشاق الماء ، وقص  قصلفطرة : ا

ونتف اإلبط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء )) قال  البراجم،األظفار ، وغسل 
 ) .[41]العاشرة إال أن تكون المضمضة( ونسیتزكریاء : قال مصعب : 
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 الحدیث : منالداللة  وجه
، والفطرة من معانیها السنة فیكون السواك مسنونًا ال  الفطرةالسواك بأنه من  وصف ρالرسول  أن
 ) . [42]واجبًا(

 ) . [43]ب إلیها(من النظافة وهي مندو  السواكوألن    -3
 الثاني باألدلة اآلتیة : القولأصحاب  واستدل

: (لوال أن أشق على  قال ρرضي اهللا عنه أن رسول اهللا  هریرةحدیث أبي    -1
 ) .[44]أو على الناس ألمرتهم بالسواك مع كل صالة)( أمتي

 ) .[45]الحدیث : أن األمر على حقیقته وهو الوجوب( منالداللة  وجه
للفم  مطهرةوكوا؛ فإن السواك : (تس  قال ρرسول اهللا  أن ρ أمامةحدیث أبي  -2

 ) .[46]… . .)(مرضاة للرب
 ) . [47]الحدیث : أن األمر فیه للوجوب( منالداللة  وجه

رضي اهللا عنها عن النبي ش (السواك مطهرة للفم مرضاة  عائشةحدیث    -3
 ).[48]للرب)(

الحدیث أن في ترك السواك إغضابًا للرب تبارك وتعالى أخذًا بمفهوم المخالفة  منالداللة  وجه
 تركما أمر به على سبیل القطع والوجوب ، وٕاال لما كان غضب اهللا على  ذلك إال بترك یكونوال 

 تلك السنة .
رضي اهللا عنها أن النبي ش (كان ال یرقد لیًال وال نهارًا فیتیقظ  عائشةحدیث    -4

 ) .[49]إال تسوك)(
الحدیث أن فعل الرسول ش للسواك وعدم تركه والمبالغة فیه یدل على الوجوب  منلة الدال  وجه

. 
 بما یأتي : األدلةنوقشت هذه  وقد

. . .)   رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ش قال : (لوال أن أشق هریرةحدیث أبي    -1
ابن حجر في الحدیث دلیل على أن االستدعاء  الحافظأجیب عنه بما ذكره 

عند كل صالة مندوب إلیه، وقد  السواكالندب لیس بأمر حقیقة ألن  على جهة
 ) .[50]أخبر الشارع أنه لم یأمر به(

 الشافعي أن الحدیث فیه دلیل على أن السواك لـــیس بواجب ألنه لو كان واجباً  قولسبق من  وما
 .  )[51]به شق علیهم أو لم یشق( ألمرهم

 صریحة على أنه لم یأمرهم به . داللة: ففي ذلك  قلت
 ضعیف كما تقدم في تخریجه . أمامةحدیث أبي  -2
واك مطهرة للفم . . . رضي اهللا عنها أن النبي ش قال : (الس عائشةحدیث    -3

بالمفهوم یعارضه االستدالل بالمنطوق في قوله ش  استداللأجیب عنه بأنه 
الناس ألمرتهم . . .) ومعلوم عند  على(لوال أن أشق على أمتي أو 

 ) .[52]بالمفهوم( االستداللاألصولیین أن االستدالل بالمنطوق مقدم على 
اهللا عنها كان النبي ش (ال یرقد لیًال وال نهارًا . . .) أجیب  رضيحدیث عائشة  -4

 ) .[53]بأنه حدیث ضعیف ضعفه الحافظ ابن حجر( ،عن االستدالل به 
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سنة مؤكدة ولیس بواجب لحث النبي ش ومواظبته علیه وترغیبه  السواك أن والراجح
 الفطرة . خصالفیه وتسمیته من 

  
 : السواك: في أوقات تأكد الخامس  المبحث

المبحث الرابع أن السواك سنة مؤكدة حث النبي ش علیها بقوله وفعله وواظب  فيفیما سبق  تبین
 علیها .

 لتي یتأكد فیها استحبابه :أبین األوقات ا المبحثهذا  وفي
بعضهم بذكر حاالت لم  ردعلى تأكد استحباب السواك في حاالت وانف الفقهاءمصادر  اتفقت

أوقات تأكده عند كل أهل مذهب ومنها تتبین األوقات التي اتفقوا على تأكد  وسأذكریذكرها غیرهم 
 فیها . استحبابه

 آلتیة :عند الحنفیة في األحوال ا السواكاستحباب  یتأكد
القیام للصالة ، وعند قراءة القرآن ، وعند القیام من النوم ، وأول مایدخل  وعندالوضوء ،  عند

 ) .[54]وعند اجتماع الناس وعند تغیر الفم وعند اصفرار األسنان ( البیت
 د المالكیة في األحوال اآلتیة :عن استحبابه ویتأكد

الصالة ، وعند قراءة القرآن ، وعند اإلنتباه من النوم ، وعند تغیر الفم ،  وعندالوضوء ،  عند
 . )[55]السكوت ، وعند كثرة الكالم ، وعند أكل مافیه رائحة( طولوعند 

        عند الشافعیة في األحوال التالیة : استحبابه ویتأكد
القیام للصالة ، وعند قراءة القرآن أو الحدیث أو العلم الشرعي ، أو ذكر اهللا  وعندالوضوء ،  عند

طویل أو كالم  سكوت، وعند القیام من النوم ، وعند تغیر الفم ، ویتغیر بنوم أو أكل أو جوع أو  تعالى
 ) .[56]( الوترحو ذلك عند االحتضار ، وفي السحر ، وعند األكل ، وبعد كثیر أو ن

 عند الحنابلة في األحوال اآلتیة : استحبابه ویتأكد
عند االنتباه من النوم ، الصالة ، وعند دخول المسجد ، وعند قراءة القرآن ، و  وعندالوضوء ،  عند

من  المعدةالغسل ، وعند دخول البیت، وعند إطالة السكوت ، وعند صفرة األسنان ، وعند خلو  وعند
 ) . [57]الطعام(

 واك في الحاالت التالیة :أن الفقهاء متفقون على تأكد استحباب الس یتبینتقدم  ومما
. لحدیث أبي هریرة رضي اهللا عنه عن النبي ش : (لوال أن أشق  الوضوءعند    -1

 ) .[58]عند كل وضوء)( بالسواكعلى أمتي ألمرتهم 
ة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ش قال : للصالة . لحدیث أبي هریر  القیامعند    -2

أمتي أو على الناس ألمرتهم بالسواك مع كل  على(لوال أن أشق 
 ) .[59]صالة)(

من النوم . لحدیث حذیفة رضي اهللا عنه قال : (كان النبي ش إذا  القیامعند    -3
 ) .[60]فاه بالسواك)( یشوصام من اللیل ق

. لحدیث عائشة رضي اهللا عنها (أن النبي ش كان إذا  المنزلعند دخول    -4
 ) .[61]دخل بیته بدأ بالسواك)(
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. لحدیث عائشة رضي اهللا عنها (أن النبي ش  األسنانتغیر الفم واصفرار  عند    -5
 ) .[62])(للربقال : السواك مطهرة للفم مرضاة 

  
 ئم :حكم السواك للصا فيالسادس :  المبحث

 ) . [63]في جواز السواك للصائم قبل الزوال( الفقهاءخالف بین  ال
     بعد الزوال على قولین : حكمهفي  واختلفوا

ر ، وابن عباس أول النهار وآخره ، وهو مروي عن عم فيالسواك جائز مطلقًا  أن األول : القول
) وهو قول أبي حنیفة ومالك وأحمد في [64]سیرین وعروة( وابن، وعائشة رضي اهللا عنهم والنخعي 

) [68]) وابن القیم([67]اإلسالم ابن تیمیة( وشیخ) [66](النووي) واختیار [65]روایة(
 ) . [69]والشوكاني(
الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وٕاسحاق وأبي  بعدالسواك یكره للصائم  أن الثاني : القول

 ) . [71]المشهور من المذهب( في) وهو قول الشافعي وأحمــــد [70]ثور(
 األول باألدلة اآلتیة : القولأصحاب  استدل
 :ذلكیده بوقت دون وقت، ومن الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تق األحادیث بعموم

رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ش قال : (لوال أن أشق على  هریرةحدیث أبي    -1
 ) .[72]بالسواك مع كل صالة)( ألمرتهمأمتي أو على الناس 

ل في عمومه كل صالة ، صالة الظهر والعصر والمغرب الحدیث : أنه یدخ منالداللة  وجه
 ) . [73](والمفطرللصائم 

(إذا دخل بیته بدأ   رضي اهللا عنها أن النبي ش عائشةحدیث    -2
 ) .[74]بالسواك)(

الحدیث أنه عام في أي وقت دخل سواء كان صائمًا أو غیر صائم قبل الزوال  منالداللة  وجه
 ).[75]وعلى كل حال ( الزوالأو بعد 

ها أن النبي ش قال : (السواك مطهرة للفم مرضاة رضي اهللا عن عائشةوحدیث    -3
 ) . [76]للرب)(

الحدیث أن فیه حثًا على السواك دون تقیید بزمن معین ویدخل فیه وقت مابعد  منالداللة  وجه
 الزوال .

بن ربیعة رضي اهللا عنه قال : رأیت رسول اهللا ش (ماال أحصى  عامرحدیث    -4
 ) .[77]یتسوك وهو صائم)(

الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم  عبدماروى عن    -5
؟ قال : غدوة أو عشیة ، قلت : إن الناس  النهار؟ قال : نعم ، قلت : أي 

) فم [78]ش قال : (( لخلوف( اهللایكرهونه عشیة ، ویقولون : إن رسول 
لقد أمرهم رسول  اهللالصائم أطیب عند اهللا من ریح المسك ))، قال : سبحان 

خلوف وٕان  الصائمواك حین أمرهم وهو یعلم أنه البد أن یكون بفم اهللا ش بالس
 الخیراستاك وما كان بالذي یأمرهم أن ینتنوا أفواههم عمدًا ، مافي ذلك من 

 ) .79][شيء بل فیه شر إال من ابتلى ببالء ال یجد منه بدًا (
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 الثاني باألدلة التالیة : القولأصحاب  استدل
:( . . .والذي   رضي اهللا عنه قال : قال رسول اهللا ش هریرةحدیث أبي    -1

 ) .[80]أطیب عند اهللا من ریح المسـك)( الصائمنفسي بیده لخَلوَف فم 
الحدیث : أن النبي ش قد بین أن خلوف فم الصائم أطیب عند اهللا من ریح  منالداللة  وجه
 ) . [81]یقطع ذلك فوجب أن یكره( والسواكالمسك ، 

(إذا صمتم بن األرت رضي اهللا عنه أن النبي ش قال :  خبابحدیث    -2
بالعشي فإنه لیس من صائم تیبس شفتاه بالعشي  تستاكوافاستاكوا بالغداة وال 

 ) .[82])(القیامهإال كانتا نورًا بین عینیه یوم 
 ) . [83]شهید(عبادة مشهود له بالطیب فكره إزالته كدم ال أثروألنه    -3

 القول الثاني عن أدلة أصحاب القول األول : أصحابأجاب  وقد
 ) . [84]والمراد بها غیر الصائم آخر النهار( مخصوصةعامة  بأنها

 األول عن أدلة أصحاب القول الثاني بمایأتي : القولأصحاب  وأجاب
 یقطع خلوف فم الصائم رد علیه ابن القیم من ستة أوجه : السواكإدعاء أن    -1

أبلغ من السواك في قطع خلوف الفم ، وقد أجمع على  المضمضةأن     -أ
 مشروعیتها للصائم .

 كبر من استطابته لخلوف فم الصائم .أ اهللاأن رضوان  -ب
 أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم . للسواكأن محبته    -ج
ال یمنع طیب الخلوف الذي یزیله السواك عند اهللا یوم القیامة  السواكأن    -د

. 
یزول بالسواك ألن سببه قائم وهو خلو المعدة من الطعام  الأن الخلوف  -هـ

. 
م أمته مایستحب ومایكره لهم في الصیام ، ولم یجعل عل شأن النبي    -و

 ) .[85]السواك من المكروه (
ابن األرت رضي اهللا عنه حدیث ضعیف كما تبین في تخریجه  خبابحدیث    -2

 ال یحتج به .
 ود له بالطیب فكره إزالته كدم الشهید .أثر عبادة مشه إنهقولهم    -3

أثر العبادة الالئق به اإلخفاء بخالف الشهید ، فإن غرض الشارع من بقاء دم  بأنعنه :  أجیب
حیث أنه  إزالتهلیشهد له على خصمه یوم القیامة ، وأیضًا فإن دم الشهید قد جاء النص بعدم  الشهید

الفم فإنه لم ینص على  رائحةالریح ریح مسك بخالف إزالة یبعث علــــى ماقتل علیه اللون لون الدم و 
 ) .[86]عدم إزالة أثره (

استعمال السواك للصائم في كل وقت حتى بعد الزوال لعموم النصوص الواردة  جواز:  والراجح
 یص وقت دون آخر .من غیر تخص علیهفي الحث 
اهللا وال صح عنه ش أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار وآخره بل قد  رحمهابن القیم  قال

 ) . [87](خالفهروى 
 ) .[88]الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه اهللا ورجحه( سماحةبهذا  وأفتى
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 ) . [89]محمد بن صالح بن عثیمین حفظه اهللا( الشیخفضیلة  ورجحه
  

 : الناساالستیاك أمام  في السابع : المبحث
 حكم االستیاك أمام الناس على قولین : فيالفقهاء  فاختل

وخاصة عند الصالة في المساجد وبحضرة الناس  حالالسواك سنة على كل  أن األول : القول
 ) .[90]وهو قول جمهور الفقهاء (

 ) .[91]الناس وبه قال المالكیة( وأمامتیاك في المساجد االس عدم الثاني : القول
 األول باألدلة اآلتیة : القولأصحاب  استدل

رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ش قال : (لوال أن أشق على  هریرةحدیث أبي    -1
 ) .[92]بالسواك مع كل صالة)( ألمرتهمأمتي أو على الناس 

السواك سنة على كل حال وخاصة عند  أنفي الحدیث داللة على  أن الحدیث : منالداللة  وجه
بحضرة الناس وفي المساجد جماعة فإن السواك  المساجدالصالة وبما أن الصلوات المفروضة تقام في 

من أحوال التقرب إلى اهللا تعالى أن یكون في حالة   في كل حال  مأمورمن السنن المندوبه إذ المسلم 
 ) .[93]لشرف العبادة ( إظهاراً   كمال ونظافة

) بسواك [94]أبیه قال : (أتیت النبي ش فوجدته یستن( ، عن بردةحدیث أبي    -2
 ) .[96]كأنه یتهوع)( فیه) والسواك في [95]بیده یقول ُأْع ُأْع(

الحدیث أنه یدل على تأكید السواك وأنه الیختص باألسنان ، وأنه من باب  منالداللة  وجه
ال من باب إزالة القاذورات لكونه ش لم یختف به ولهذا بوبوا لهذا الحدیث باب  والتطیبالتنظیف 

 ) . [97]ام بحضرة رعیته(اإلم استیاك
بن خالد الجهني رضي اهللا عنه كان یشهد الصلوات في المسجد  زیدماورد أن    -3

استن ثم  من أذن الكاتب الیقوم إلى الصالة إال القلموسواكه على أذنه موضع 
 ) .[98]رده إلى موضعه(

 ) . [99]من باب العبادات والقرب التي ال تخفى( السواكأن    -4
 الثاني : القولأصحاب  واستدل

 ) . [100]إزالة القذر وأن ذا المروءة ال ینبغي له فعله أمام الناس( اببالسواك من  بأن
بأن في حدیث أبي بردة عن أبیه داللة على أن السواك مما الینبغي إخفاؤه  هذاأجیب عن  وقد
 ) .[101]خاًال له في باب العبادات والقربات (بحضرة الرعایا اد اإلمامویتركه 

وخاصة عند الصالة وبما أن الفروض الخمسة تقام  حالالسواك سنة على كل  أن : الراجح
السنن المندوبة ألن النبي ش الناس وفي المساجد یكون من  بحضرةجماعة في المساجد فإن السواك 

 . بهأمر به وفعله ولم یختف 
  

 السواك : آلةالثامن :  المبحث
بعود لین ینقي الفم ، وال یجرحه ، وال یضره ، وال یتفتت فیه كاألراك وجرید  یستاكأن  یستحب

 ) .[102]والزیتون ( النخل
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) [103]األراك لما فیه من طیب وریح وتشعیر یخرج وینقي مابین األسنان( السواكأنواع  وأفضل
 اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه (كنت أجتني لرسول اهللا ش سواكًا من األراك . . عبدولحدیث 

 . الحدیث) [104].)(
 الحدیث باجراء أبحاث على األراك وتوصلوا إلى النتائج اآلتیة : الطبقام علماء  وقد

على العفص (حمض تینیك) ولهذه المادة تأثیر مضاد للتعفنات  السواكیحتوي    -1
وله استعماالت مشهورة ضد نزیف الدم كما یطهر اللثة  مطهراً یعتبر ، كما أنه 

 ویمنع نزف الدم منها . الصغیرةواألسنان ویشفي جروحها 
مادة لها عالقة بالخردل وهى عبارة عن جلیكوزید وهذه المادة  السواكیوجد في    -2

ك حراق ، وهو ما یشعر به الشخص الذي یستعمل السوا وطعملها رائحة حادة 
 الفتك بالجراثیم . علىألول مرة ، وهذه المادة تساعد 

النبات هو ألیاف حاویة على بیكربونات الصودیوم ،  هذاإن تركیب    -3
الستعمالها في المعجون السني  المفضلةوبیكربونات الصودیوم هي المادة 

طب األسنان  لجمعیة(الصناعي) من قبل مجمع معالجة األسنان التابع 
تفرز  التيیستعمل كمادة سنیة وحیدة تقي من العضویات المجهریة األمریكیة 

 ) .[105]في األسنان(
یحتوي على مادة تمنع تسوس األسنان وقد ذكر ذلك أكثر من  السواكإن    -4

دوا على وجود مواد قاتلة األراك وقد أك علىباحث في بحوث أعدت 
 للمیكروبات في هذا السواك .

السواك لوجد أنه یتكون كیمیائیًا من ألیاف السیلیلوز وبعض  إلىلو نظر    -5
عطري وأمالح معدنیة أهمها كلورید الصودیوم وهو  راتنجالزیوت الطیارة وبه 

السواك الجیر فلو نظر إلى تحلیل  وأكساالتملح الطعام وكلورید البوتاسیوم 
ومواد عطریة تساعد على  معدنیةلوجد أنه فرشاة طبیعیة قد زودت بأمالح 

اهللا تعالى  زودهاتنظیف األسنان ، أو بمعنى آخر كأنها فرشاة طبیعیة 
 ) .[106]بمسحوق مطهر لتنظیف األسنان ومنع تسوسها (

بتحضیر معاجین أسنان من جذور وعروق شجرة األراك بدون إضافة أي  شركاتقامت عدة  وقد
قد تكون لها بعض اآلثار الجانبیة األخرى ، فتأكد وجود مواد قاتلة لجراثیم الفم  أخرىمواد كیمیاویة 

بعض  هذااك التي تسبب التهابات اللثة وتسوس األسنان في هذه المعاجین المحضرة من األر  الضارة
في هذا ، وقد أشرت  المؤلفةما ذكره علماء الطب الحدیث ومن أراد التوسع عن هذا فلیرجع إلى الكتب 

 ) .[107]لبعضها كما هو مدون في الهوامش(
) لحدیث أم المؤمنین عائشة [108]بجرید النخل( في األفضلیة السواك باألراكبعد السواك  ثم

: (( أنها قالت : مر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اهللا عنهما وفي یده جریدة  وفیهرضي اهللا عنها 
تها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إلیه إلیه النبي ش فظننت أن له بها حاجة فأخذ فنظررطبة 
وریقه  ریقيبها كأحسن ماكان مستنًا ثم ناولنیها فسقطت یده أو سقطت من یده فجمع اهللا بین  فاستن

 .  )[109]في آخر یوم من الدنیا وأول یوم من اآلخرة ))(
 ) .[110]السواك بالزیتون بأنه من شجرة مباركة ( ألفضلیة عللواو 
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 ) . [111]ضعیفة( بأحادیث واستدلوا
والمعجون من السواك ومن میزات الفرشاة أنها یمكن أن ینظف بها اإلنسان  ةالفرشا واستعمال

 ) . [112]بسهولة ویسر وأن في المعجون مواد مطهرة ومنظفة( األسنانباطن 
 یزیل الرائحة ، وال بعود یابس یجرح اللثة بعود لین ال یقلع القلحة وال یستاكأن ال  ویستحب

)[113]. ( 
 ) .[114]بالریحان والقصب ألنهما كما قیل یسببان بعض األمراض( االستیاككراهة  ونقل
 ) . [115]رحمه اهللا كراهة االستیاك بأعواد الریحان واآلس واألعواد الذكیة( قدامةابن  وذكر
فة ، وكل ماجهل أیضًا كراهة االستیاك بأعواد التبن والقصب واألشنان والحل العلماءبعض  وذكر

 ) .[116]من األعواد ( أصله
 ) .[117]اهللا وال ینبغي أن یؤخذ من شجرة مجهولة فربما كانت سمًا( رحمهابن القیم  قال

 : باألصابع االستیاك
 ) . [118]أن األصبع إن كانت لینة لم یحصل بها السواك( علىالفقهاء  اتفق

 خشنة أیحصل بها السواك أم ال ؟ كانتإن  واختلفوا
) وهو [119]والمالكیة والحنابلة في روایة( األحنافهو قول بها السواك و  یحصل األول : القول

 ) .[121]) وابن قدامة ([120]اختیار النووي(
الشافعیة والحنابلة في المشهور من  قولیحصل بها السواك وهو  ال الثاني : القول
 ) . [122]المذهب(

 تي :األول باآل القولأصحاب  استدل
مالك رضي اهللا عنه أن رجًال من األنصار من بني عمرو بن  بنحدیث أنس    -1

رغبتنا في السواك فهل دون ذلك ؟ قال :  إنكعوف قال : یارسول اهللا 
ال عمل لمن ال نیة له  إنه(اصبعاك سواك عند وضوئك تمرها على أسنانك 

 ) .[123]وال أجر لمن ال حسبة له) (
اهللا عنه عن النبي ش (یجزي من السواك  رضيحدیث أنس    -2

 ) . [124]األصابع)(
 ) . [125]من السواك( المقصودحصول    -3

 الثاني باآلتي : القولأصحاب  واستدل
 به الشرع . یردأنه لم    -1
 ) .][126سواكًا وال یحصل به اإلنقاء به حصوله بالعود ( یسمىأنه ال    -2

األول النووي حیث قال والمختار الحصول، وأیده الحافظ العراقي ، وقال ابن  القولاختار  وقد
   ) .[127]: والصحیح أنه یحصل به بقدر مایحصل من اإلنقاء( قدامة

ل السواك باألصابع إذا لم یوجد غیرها ، وقد قال اهللا عز وجل : { أعلم حصو  واهللایظهر  والذي
 ) . [129]: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(  ) ولقوله ش[128]اهللا مااستطعتم}( فاتقوا

حصول االمتثال بفعل االستیاك وقد نص بعض الفقهاء على أن األصلع الذي ال  ذلكما في  وأقل
 ) .[130]یمر الموسى على رأسه( أنله عند التحلل من العمرة أو الحج  یستحبشعر له 
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 صفــة الســــواك : فيالتاسع :  المبحث
) لحدیث أم المؤمنین عائشة رضي اهللا [131]االستیاك بجانب فمه األیمن( فيأن یبدأ  یستحب

) [132]تیامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ))(ش یعجبه ال النبيعنها قالت : (( كان 
 .  )[133]وقیاسًا على الوضوء (

 ) ، واستدلوا بأحادیث ضعیفة منها :[134]السواك عرضًا( على استحباب الفقهاء وجمهور
بن أكثم قال : (كان رسول اهللا ش یستاك عرضًا ویشرب مصًا  ربیعةحدیث    -1

 ) .[135]ویقول هو أهنأ وأمرأ) (
بن أبي رباح قال : قال رسول اهللا ش : (إذا شربتم فاشربوا مصًا  عطاءحدیث    -2

 ) . [136]عرضًا)( فاستاكواوٕاذا استكتم 
   ) .[137]اك طوًال إدماء اللثة وٕافساد عمود األسنان(االستی فيأنه یخشى    -3

أن یستاك عرضًا في ظاهر األسنان وباطنها ویمر السواك على أطراف  هو : االستیاك وكیفیة 
 ) . [138]خفیفًا( وكراسي أضراسه ویمره على سقف حلقه إمراراً  أسنانه

كالغزنوي من الحنفیة وٕامام الحرمین والغزالي من الشافعیة وبعض الحنابلة  الفقهاءبعض  وذهب
 ) .[139]ال بأس أن یستاك طوًال وضعف هذا القول النووي وابن مفلح( أنهإلى 

) لما ثبت من حدیث أبي بردة عن أبیه [140]لسانه بالسواك بإمراره علیه( ینظفأن  ویستحب
 ) . [141])(یتهوعسواك بیده یقول ُأْع ُأْع والسواك في فیه كأنه قال : (أتیت النبي ش فوجدته یستن ب

 ) . [142]روایة (وطرف السواك على لسانه یستن إلى مافوق)( وفي
 ).[143]حجر رحمه اهللا: ویستفاد منه مشروعیة الســواك على اللسان طوًال( ابنالحافظ  قال

 أن یباشره المستاك بیمینه أو بشماله ؟ األولىهل  السواك
من باب التطهر استحب بالیمین ، وٕان كان من باب إزالة  رحمه اهللا إن كان عابدینابن  قال
 ). [144]، والظاهر الثاني( فبالیسرىاألذى 

 ) .[145]العراقي رحمه اهللا( الحافظنحوه  وذكر
ابن تیمیة رحمه اهللا عن االستیاك بالیمین أم بالیسرى ؟ فذكر أن األفضل  اإلسالمشیخ  وسئل
فیه إزالة  ممابالیسرى ، ألنه من باب إماطة األذى ، فهو كاالستنثار واالمتخاط ، ونحو ذلك  االستیاك

. . . ثم ذكر أن السواك  الیسرىجبها ومستحبها األذى ، وذلك بالیسرى ، كما أن إزالة النجاسات وا
 ) .[146]لیس من باب اكرام الیمین (

لحدیث عائشة   ) .[147]قبل استعماله وكذلك عند االنتهاء من استعماله( السواكغسل  ویستحب
قالت :(كان رسول اهللا ش یعطیني السواك ألغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله ثم  عنهارضي اهللا 

 ) . [148]إلیه)( أدفعه
 ) . [149]السواك الواحد ألكثر من شخص( یستعملأن  ویجوز
اهللا عنها قالت : (كان رسول اهللا ش یستن وعنده رجالن أحدهما أكبر من  رضيعائشة  لحدیث

 ) .[150]كبرهما) (اهللا إلیه في فضل السواك (( أن كبر )) أعط السواك أ فأوحىاآلخر ، 
بعض من  یهاهللا فیه : أن استعمال سواك الغیر لیس بمكروه على مایذهب إل رحمهالخطابي  قال
 ) . [151]أن السنة فیه أن یغسله ثم یستعمله( إالیتقزز 
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بالحدید وبردها بالمبرد ألنه یضعف االسنان ویفضي إلى انكسارها ، وألنه  األسنانجالء  یكره
 ). [152]فتتراكم الصفرة علیها( یخشنها

مركبة أن یستعمل الّسواك لیحصل أجر أمتثال السنة ، وال بأس أن ینزلها  نانهأسلمن  ینبغي
 ، ویزیل ما علیها من أوساخ .  وینظفها
  

 : الســواكفوائـــد  في العاشر : المبحث
مانص علیه النبي ش في قوله : (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)  السواكأعظم فوائد  إن

)[153]. ( 
ذكرها أهل العلم للسواك أن المسلم مأمور في كل حال أن یكون على أحسن  التيالفوائد  ومن

ریح وخاصة عند أداء العبادة ، وأن یحرص أن تكون حاله في غایة الكمال والنظافة  وأطیبهیئة 
 ) . [154]شرف وعظم هذه العبادة( إلظهار

تتأذى مما یتأذى به بنو آدم شرع السواك مطهرة للفم حتى ال تتأذى المالئكة  المالئكةكانت  ولما
في  جاء)، وقد [155]برصد أعمال بني آدم بالروائح الكریهة التي تنتج عن ترك السواك( الموكلون

 فطیبوهاقال : (إن أفواهكم طرق للقرآن   األثر عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
 ) . [156]بالسواك)(
اهللا في السواك عدة منافع : یطیب الفم ، ویشد اللثة ، ویقطع البلغم، ویجلو  رحمهالقیم ابن  قال
، ویذهب بالحفر ، ویصح المعدة ، ویصفي الصوت ، ویعین على هضم الطعام ، ویسهل  البصر
،  المالئكةالكالم ، وینشط للقراءة والذكر والصالة ، ویطرد النوم ، ویرضي الرب ، ویعجب  مجاري

 ) .[157]ثر الحسنات (ویك
أنه یدر البول ، ویقطع الرطوبة ، ویذهب الصفرة ، ویسكن عروق الرأس ،  السواكفوائد  ومن

یسهل ، ویذكي الفطنة ، ویضاعف الصالة ، ویسخط الشیطان ، ویطیب النكهة ، و  األسنانووجع 
 ) . [158]الروح( خروج

 ) . [159]قال في النهر : ومنافعه وصلت إلى نیف وثالثین( عابدینابن  قال
أنه بمثابة العالج لإلقالع عن بعض العادات السیئة مثل التدخین فالسواك مع  واكالسفوائد  ومن

 مصمدة استعماله یصبح عادة فیكون سببًا في اإلقالع عن التدخین وكذلك عن اإلقالع عن  طول
 األصابع عند الصغار .

راك في ذكرها علماء الطب ، وقد ذكرت شیئًا منها عند الكالم على األ أخرىفوائد  وللسواك
 ) .[160]والكتب الطبیة المؤلفة في السواك ذكرت له فوائد كثیرة وأسرارًا طبیة( الثامنالمبحث 

⊥⊥⊥⊥⊥⊥ 

 : الخاتمة
م هذا البحث وأختمه أشكر اهللا تبارك وتعالى على ما منَّ به عليَّ من إتما البحثختام هذا  في
 ما توصلت إلیه من نتائج وتتلخص في النقاط التالیة : أهمبذكر 
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