












الؤلفل١،ترحه 

ام4هوسهت

إدريسبن جعفر اللغوي الحدث الفقيه الإمام الإسلام سخ هو 
والملاحالعلم تواتر وتد الإديية، اب الإيأصح من وتب الكتاني 

له.المترجم الإمام إل طقة بعد طقة فيهم 

وشأنه;عصره 

كانتالق قاس ة مدينق م  ١٢٤٦عام تعال ض رحمه المؤلف ولد 
والصالحين.والأئمة العلماء بكبار تزخر 

ةالإئمذكر حث عثر، اك الشرن القنشأته، كانت، د وف
الإمحلأسوالعالر الغرب نأكتة بداية وعاصر خاصة، بالفقه والمعتنون 

الآص-لآ،ل إنه المساو التامحخ )وهو الؤلفّا حنيد وصمها لرحمة احتمحار الرحمة هال0 )١( 
بنغمد المالكية،(، طقات ق الزكية النور ررثجرة اازيادةت أراد لن الراجع هذه راضاف 

)ا/الناس لبدالخفيغل الثتوخ،( معجم ق الحنة و))رياض ( ٤٣٣إ )\ محلموفح ءم،و 
/ ١١الكتاني الحي نمد الفهارس(، ر»غهرس (، ١٢٢/ )٢ للزركلي و))الآعلأم(، (، ١٧٣
ول)الكواكباللام، نمد والرابع،، همشر الثالث، القرن Jوiيا١ت، و))إتحاف (، ١٧٦

نحلوًل.الكتاني، الِاتر لحمد امماتية(( الأّرة اعلأم ق ازامة 

٧





المهارس((!))فهرس ق الكتاني الحي عبد الشح الحافظ الإمام ونال 
ونحربرءاالرج_ع، قوله; إل . والآحكام،.. النوازل ل الدار وعلته مدة، بمي 

المائة.مؤلفاته ثارت يداهن، ولا يرابي ولا بمابير لا الفصل، القول 

منأزيد يقاس الكتانية بالزاؤية البخاري(( ))صحح حتم وند قال• ثم 
وأنحبماجه، ابن عدا الستة الكتسر بقية أيضا بها أقرا كما مرة، عشرين 

ثرواونونظموا وأفتوا وحهلثوا يرموا العلم، أط—واد كانوا أولاد عدة 
وحوثوا....

تلأميالْت

تأبناؤه منهم المشرق، عالماه س وكشر الغرب علماه عامة عنه أحد 
التهلرفة((.))الرسالة صاح—، محمد ابنه 

القاسمي.الدين جال والعلامة الكتاني، الواحد عبد بن محمد وكدا 

ته!لفا مؤ 

ة،نفية متقنومجولفاته كشرأ، المترحم ألف وقل. النامي! العلامة قال 
متهات

الفاتحة((.ثر )تن)— 

البخاري((.صحح على )حواشي )— 

الترمذي((.جامع على )حاشية )— 

كالمومحوعةوستراه هدا، كتابنا وهو بالسواك((، يعلق فيما )اللءراك )— 

لسواك.اق 





مراجعذكر ثم ع—ام( وألف ؛ jwوماوسعى إحدى محنة الحرام. الفرد 
د،هوني، نو، والشرح، الحاشية، ق هب ز، ق، ح، عند ما )وهذا الكتاب! 

والبخاري،د. الرنى علوالزرهوني والكنامي، الكبير، ق م نش، 
وابنالحالي. ونزهة المعارف، وعوارف علميهما، ز والموطأ، والقطلأني، 

والأبيوالحفي الغمة، وكثف انحمدية، والعهود والصغثر، الكبر الهندي 

التثرْ،والدرر المريد، ونية ارمحالة، علمي والحهلابا الخن وأبى والحزول 
الحامععلى والعزيزى والعلمقمي، القاسي محمد يدي لالخمن ومرح 

وكنوزعلميها، مرتقي والشيخ والإحياء الأزهار وحديقة والمندري الصخير، 
والقاموسوالحكم(.والمباح الحقائق، 

ارفالععوارف نحو. الموفية كتبا من إما مهي مراجعه، رى وكما 
بهاأتن لر وبالتال علميها، أعثر لر الق الغاربة كتبا من ؤإما هروردي، للم
وغيبةالغمة، وكشف اغمدية، والعهود الحالس، نزهة تحو• الكتاب قيق حتق 

وحديقةالخقائق، وكنوز القاسي، محمد يدي لالخمن ومرح الريد، 
ارشد.على واررهوني والكنامحي الأزهار، 

وشرحهالبخاري، صحيح نحوت المحروقة سث، الحديكتبا من ومنها 
المنتثرةالدرر الهندي، لأبن الحمال وكنز والوطأ، للمقعللأتي الساري إرشاد 

للمأازرياوالرهسب، والرتيب، للممناوي، الصؤغثر الخامع توطي، لل

الحكم.الحيطّ، القاموس النثر، المساح اللغة! كتبا من ومنها 

تراهاأحرى، مصنفايث، كتابه أصل ق ذكر نقل. الكتاب، تحقيق وأثناء 
 jواداجع•المصادر هرس ف

يه ءو 
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أحاون.ت الثالثة وجع أخونة، 
fx]الركوب عند وعبره البعثر ثم3س من اسم بالكسر والقماصن• 

معا.ؤيممهما معا يديه يرع أن وهو وقل، صرب، بابي• ْن قمصا، 

والفل;وكرها، بن العبضم فل؛ الخلاف وغيرها; الدار وعلو 
ب\إ الضم.اه. مع قتيبة وابن لغة، والكر بالضم العلو؛ خلاف 

)هداالأزهري; قال أيضا، تؤنثه الحرب إن اللسنؤ; وقال مذكر، وهو 
القبيحة.اغاليطه أي; اللسث،(، عدد من 

ؤيونن،.يذكر أته ))اغكم(( صاحب ذكر قلت،; 

وكهيفمه اك مر مصل. والسواك ز لم((; مر)شرح ق الووي قال 
.٢١١(الفم تذكر امتاك،!ر قلت; فان موالك، 

وكتب.ككتاب لضمت؛ن موك السواك; ومع 

كلق القياس هو كما بالهمز سوك محوز; أنه ))اغكم(( صاحب وذكر 
مآحوذالواك إن قيل; نم وأقتت،. وقتت،، ك; لازمة، صمة ض.رمة واو 
تتمايلأي; تاك، تالإبل ■حاءيت، قولهم; من وقيل; دللث،، إذا ماك من 

يومافدعاه الرشيد مؤدب المهاأي عند لكن أته الحوزى• ابن ونقل هزالا• 
؟بالسواك تأمر كيف، فقال; يستاك، وهو المهدي 

وذكر(، ١٤٢/ السواك)٣ باب الطهارة، اب كتلم((، معر الورى )رشرح ا
الكم.محا>_، ورأى ايقة، ايالآزهمي ■مارة 
نم(. ٣٣٦/ السواك)١ باب ل))المؤع((، الووى اوردما المشحت ط" ن، درئ ما وكل 
القمةحتى ها بعل. جاء ا ا وكل. واللغات،((، الأسماء ر)آهل.يسا ق ذللا، هل بوتد ) قال؛
•الخوزكا ابن اوردما الق 



أمثريا اسك فقال! 

همأنهو من التمرا قاوت ثم راجعون• إله ؤانا فه إنا الهدى؛ فقال 
منه.

مندم الكوفة، أهل من الكاتي حمزة بن علي له؛ يقال رجل مالوا؛ 
الوم-ينأأمتر يا ليك قال؛ ا حمرة بن علي يا مال؛ لحل فلما مريبا، المائية 

JU  بالسواك؟نأمر كتف

ا،لوميز.أمثر يا ك، فال؛ 

.اه.درهم آلاف بعشرة له وأمر أحسنت، قال.' 

ولءالاسن،، كما كيلك وليس فقط، ماك من أنه على مدن وهو 
واستاك،تويكا، وموكه يالعويّ، ود٠هت دالكه، الثيء، محاك )رالقاموس((! 

واكوسواك موالعود! معهما، المم ولا العود يذكر ولا ونموك، 
ككتسالآ،ؤايرؤالخمع ؤيدكر بكسرهما، 
كون،بالسوك، والخمع! الأراك، عود )السواك! ))المصباح((! وق 

اهفومحوك مثاله، ]٣[! والسواك ب،، وكتكتاب، مثل! بفمكن، والأصل 
مصدر،أيضا والسواك المم، يذكر ولر واستاك، تسوك، قيل! ؤإذا تسويكا، 

الزوال.أ / ٢ بعد السواك ويكرْ قولهم! ومنه 

اصعلمربتإذا الإبل اوكت تمن مأحوذ واك الفارس! ابن قال 
الهزال.من أ-محاقها 

I ٤٨/ )٤ اكوير((، »ذص ل الناوي ارردما المصة ءا-ء )١( 
(.٦٥١— ٦٥٠/ )٢ اغيط.، القامحرس ترتيب )٢( 



JLباب من مولك: أموكه ء الني مكن دريد؛ ابن نال  s : دلكته،إذا
؛.١ السواك امتقاق ومنه 

(،ارس فابن نول من أشل دربد ابن وقول ر >ضت النثح 
فغيهتياك، الامأي: الفعل؛ وعلى به، رك يتالذي العود على فتطلق 

بدليلاكاتي، الفمهاء: كلام ق به والراد معنييه، أحد ق المشترك استعمال، 
فحلأو: استعمال،، أي: مضاف، بتقدير الآولا إرادة ومحوز به، الحكم تعلين؛ 

صالسواك 

للمهلأو تغراؤ، للاصلا الحقيقة لتعريف )وزال( الموؤنأ((: )رمرح ونر
إليها،العود فيحتمل ايت،، وكيفيهيئايت، على لهم معهودأ لكن السواك لأن 

١^٣،.والآول، 

نانالآّ_ق نحوء أو عود استعمال العلهاء: اصطلاح ق والسواك ح: 
عنها.غثرها أو الصفرة كدهب، 

تقليم،عن عبارة إنه ) الوليد((: أبي مرح ؤ، الريد رانية ق وقال 
يقاربه(،بما الشيء تسمية باب من موالك الفم به ييلهر ما وٌمي قال: الفم، 
أعلم.واش 

ءوي -ه 

(.٣١٧/ والواورمايثلثهما،)ا الين باب النثرء( )رالصاح ؤ،عنه ذكره )١( 
))شرحه. نفالوالث ونعل يتخ،ومه، الدى، العود معنان) به يراد الرالث ان ومراده )٢( 

(.١٩٢اووال؛)ا/باب، الوًلأ«للزدناني، 
(.١٩٢)١; الراك باب، الموطأ((للزوناني، )٣(>)شرح 

اعلم.واف المالكي، الفقه كتِإ من حال، عركل وعر المريد، بنية ولعله؛ الآصل، كدا )٤( 

٢٢





وكلهاالعجمة، وبالخاء الهمزة، بكر الخوزفى((ت ))صحح وق 
كمالمانه؛ طرف على السواك جعل أي: ص؛ صوته حكاية إل ترجع 

والسواكفوق، إل يس ) أحد؛ عند كما الداخل؛ طرفه والمراد مسلم، عند 
علىالمشي كصوت صوتا له أن يعي ؛ يشأأي: ٢؛ يتهوعأ كأنه فيه ؤ، 

س؛لالالنة.

قوالناتي داود وأبو لم موأخرجه ) ؛ الساري(( ))إرشاد ق فال 
الطهارة(.

يعي:( ٠١اْ، ) وهويقول: رواية: ون، ) : الغمة(( ))كثف ؤ،قال 

إخ.)ا(اى;
يمايثلثرمحا والواو الهاء باب البر((، »اكباح ق ذكر0 كما القيء، تكلم، عدم هر التهؤع رى 

 /Y(٣١٦.)

الطهارةكتاب لم موأحرجه الواك. باب الطهارة كناب (، ١٣١ / السارتم،(()١ ر)إرثاد )٣( 
لسانه،على السواك وطرنح 3؟■؛ المي ٌر يحلن، نال؛ موس أبي عن الواك؛ باب 

(٢٥٤.)

٩/ مثاله)١ والناش، ( ١٣)ا/ تاك بكف، باب الطهارة، كتاب >لسته(( ؤ، داود وأبر 
 /٣.)

/الفلون(()٢ »كثمط 3، ذكر اjتما ااالأمة مع عن الغمة كثف لعله؛ صالح؛ قال )٤( 
أحسدبن الوهاب بد لالثّخ بث، الخد 3، الأمة جح عن الفة كثف تال: (، ١٤٩٢

ذكرإلخ. العالين رب فم الحمد اوله ونماتة وسعين نلاث،  ٩٧٣منة النوني الثعراني 
ءالسمرتا اليوطي وجامعي اللثراتي ومعاجم تة كالالعتلة الحفانل كتبا من جعه أنه 

الاستدلالمحل إلا نه يذم لا وأنه محرجها إل الأحاديث، نه يعز ولر الفقه كّج أبواب 
علىكت، ؤيكذا على أصحابه يقر أو كدا يقول أو كذا قوبمعل، اس رسول كان نقال؛ 
آحرْ:3، نال أوأدب. اعتبار أو موعظة على الته تاثإن إلا القمة يذكر ولا كذا. 

إلامذبح ها منيوجد فلا وغيرهم الأربعة الذ.اهت، أدلة نيه وراعينا تحريره 3، اجتهدت 

٢٤



عا()عأ، يقول! وهو رواية، وق يتهؤع، 

هذهارج حنلشارب الروايات امحلفت —ا ؤإك مرتضى؛) الشخ 
الآحرف(رى

النيعند ت ) قال؛ عنهما اش رض عباس ابن عن الخاري وق 
 Sاس(أم.ف

اليمانبن حذيفة عن وائل أبي عن منصور عن حرير حدث من دفته 
والمراد؛قام يثوص اللل من ام قإذا الي0 ال؛كان قه 

ولفظة;القيام، بمجرد الحكم تعلين( يقتفي وظاهر0 للتهجد، قام إذا والمراد؛ 
والأترار.المداومة على تدل )كان(، 

ست ٩٣٦منة رحب نهل متيييضه من الفراغ ولكن الكتاب• هدا ل رادك 
بمصر.اىرتعمائة 

خلوهو إذ منه يستفاد ولا اصليا، مرحعا ليس لأنه التقل، ل يعتمد لا أته على يدل وهدا 

الرر•ٌن 
والبيهقي( ١٤١)>>الصحيح{( ق حزعة وابن ، ٢٣)رلااكثرى<أ ق النساش عند الرواية هدم )١( 

 (.٣٥/ )١

معجمةبجاء وللجوزني ) (؛  ٣٥٦ص / )١ السواك، ياب رراكح((ا ق حجر ابن تال )٢، 
(.صرته لحكاية ترحع وكلها الحروف، هدْ ّنارج لتقارب الرواة احتلف ولع-ا الهاء، بدل 
الحروف.محالج علم ل معروف هو كما حلقتة حروف فكلها إ قلت 

واصلهاللففل، بهذا معلقا، روا0 )٣٧(، رنم السواك باب العلهارة كتاب الممحاري، صحح )٣( 
٥٢٥/ )١ السواك، باب الطهارة كتاب كيلك، ملم رواه والحديث موصولة، حلرق له 
(.غاصتاك سواكه فأحد حلهوره، أتى منامه من اسقظ فلما ).٠، Jلفظ؛ ( ٧٦٣،  ٣٧١ /

٢٢١/ )١ السواك، باب الطهارة، كتاب ومسالم، ( ٢٤٥)البخاري أحرجه )٤(  ،٢٢٠/
٢٥٥.)

٢٥



يدلك،مهملة؛ وصاد مضمومة معجمة وشن مفتوحة بياء ؤيشوص؛ 

أبجرةمن إليه يتصاعد لما المم تنثر يقضي النوم لأن محك، أو يغل، أو 
مقتضاه.عند فيستحب تنظيفه ألة والسواك العدة، 

،،اللتل نيام قفل وق الصلاة، ق أيضا أ-حرجه أيضا الحديث وهدا 
ادررإرثق ه قالالطهارة، ق ائي والمماجه، وابن داود، وأبو لم وم

الساري((.

دريدتابن نال ؤ. عرنحا، بتاك وقيل؛ ينقي، يشوص؛ مض وقتل؛ 
بمعنىثشن،، معرب ثمن ويق١لات أعلى، إل أمقل من الامتياك الثوص 

الإحياء((.ررثرح ق قاله ؛ النون بريادة ثثس ومصدره يالفارمية، ثثن، 

هارأ،نأو ليلا النوم من قام إذا . )وكان الغمة((ت ، رركشفوق 
|الوالئ.(ؤفاه ينوص 

ومحمواكهوصوءه . ض لرسول مع كنا مولت عاتئة أ / ٣ وكاث 
الإحياء((;))ثرح ق قال اّتاك(ص. ثم نحلى يتهجد الليل من قام فإذا 

١( ١٣٦)وق ت، الحمميوم الواك باب ( ٨٨٩الحمعة)كتاب ق يدينا بض الق آلنخة ل )١، 
البخاري((.ق))صحح وكله الليل• صلاة ل القيام طود باب التهجد كتاب من 

(،٤٠٤ص / الماد اب بمن الث—؛ن نمل ااز؛يدى:)ئ عرتضى لحمد العروس(( ))تاج )٢( 
نقيتء(.إذا الشيء نمت )يذال(ت 

(٥٦/ ه) الليل،)١/ من تام لن السواك باب الهلهارة، كتاب - داود ابر أحرجه ةالّتات )٣( 
الدكورؤ؛اللفثل 

بالفتل;()(. ٤٦ح /  ٣١٥ص / )ا الليل، صلاة جامع ياب الصلاة، كتاب لم، مورواْ 
أويتوفنيتوك، الليل، من شاء ما ض نيبمته وءلهورْ، سواكه ض. لرسول، نضع ا مت) 

بملي،•ثم 



رنمه.حديثها من داود أبو أحرجه 

واكالأجرى إلا اللل س يممار لا S وكان اص الهندي ابن وق 

•عمر ابن عن نمر ابن رواء مه، على 

رواهيتوضأ. أن قبل يتسوك إلا فتقظ، نهارأ ولا ليلا يرقد لا وكان 

•رفت■ عائشة عن داود وأبو شية، أبي ابن 

هرثرة•أ؛محا ،عن اكرأعابن رواْ بمن• حتى ينام لا وكان 
ثاحديمن عمران آل ضر ق البخاري وأحرج ) ت مرتضى الشيح 

ين،(.الحل ... فاسأن ه الني عند بت ماس• ابن 

كانطرقه; بعض وق وابويعلى، أخمد رواه ) (; ٩٨/ الزواند(()٢ ))محمع ل الهجس نال )١( 
/احمد)٢ مد ب(. طى راك الاجري إلا الأيل من سائ تمار لا m؛ 
اتقظفإذا رف، محي والواك إلا تام لا كان ص ض رمرل إن بلفنل: (. ١٥٩٧٩;  ١٧
سواك.بالباJأ 

(.٥٧٤٩/  ١٢١/ منير.مرن١ 

١(. ١٣نصرت)ين لحميب الوتر كتاب، محتصر 
ابيابن ر))عصف (. ٥٧اللل)من نام لن السواك الطهارة؛اي، محاب رداود(( ))منن )٢( 

احمد(()٦و»مد (، ١٧٩١/ ١  ٥٦)١; الراك ق ذكر باب.ا الطيارات كاب ش_ة(( 
/  •٢٥٣١٢/  ١٦ .) ،،)_،J١الأزم: ئد السواك -اكيد باب الطهارة كاب ول)سن؛(

عان—ةهمن محمد ام عن زيد بن علي عن (، ٥٩/ الآوّط١(()٧ و>)العجم (. ١٦٦/ /٩٣
صام.إلا زيد بن علي عن الحديث هذا يرو ل! اسراني: ونال به. 

ضعيف.وعلي (: ٦٣)ا/المراك باب الحير(( ))اكلختص ق وقال 
•نهار[ ولا قوله؛ دون حن الآ'لاتيت الشح ]قال 

رعن هماض ابن رواء > (: ٢٥٧ص / )١ الممد((: ))الحامع j يوطي اينال )٣( 
حدا[.فعتق (: ٤٢٥٣))الفعينة(()ق \لأو\,و ١^ نقال 

(.٢٥صرر) نحرنحه مبق )٤( 
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هريرة•أثي عن 
الأيل،من نام ؤإذا مفجعه، أحل إذا يستاك لكن أنه ) جابرت وعن 

اص—امةإن الواك، بهذا شققت قد له؛ فقيل الصح، إل حرج ؤإذا 
•نية ابي ابن رواه * السواك( هذا يستاك لكن ١^ اف رسول أن أخرني 
رواه٠ تال( فسينصرف م يركعتين، الأيل من يصلي ظل لكن و) 
زادماص، ابن عن والحاكم ماجه، وابن والناثي، نيه، مل احمد الإمام 

جابرمحن جابر ين الرحى محي من ضان بن حرام ين ٥( ١ /  ١٣•/ اّامة)١ سند 
يه.

عتيقأبي عن ردك، ا■ الآمارتم، ■ضان فيترحة)لأهه()حرامين عدي لأبن الكامل 
منقام ؤإذا اللل، من مضجعه احد إذا يناك كان وقو اش رمرل ان نيد عن جابر عن 

حرامعن الخديثا الثاiعيت وقال ذلل؛،، ينعل جابر وكان الصلاة، إل حرج يإذا الحر، 
(.٤٤٦)Y/ حرام، 
قنمم و أبرواء ) الحديثات عن (  ٦٣صى / الحسبي،()١ )رالتلخمى ي حجر ابن وقال 
(.وهومروك عشمان بن حرام وب السواك كتامحّا 

أبولوا• هريرة، أبي عن ماكر ابن روا• (: ١٩•°ا اياوي) قال المتدرلأ، ل اجدء لر )١( 
بس.حش للة نام ما !ثنظ.' »ا،لعرله« ل نعيم 

ممن ونيه >)الآرط«، ي العلبراتي روا، (: ٩٩/ الزوائد(()٢ ))محع ق الهبس وقال 
ذكر•••>، اجل• 

زمناينقبه، 4 س>و الشخ كلام تنكا وقد (. ٧٨٩ل))الأوط(()• اسراتي لرُا. 
بجيتاآ.لا بدل يته لا ولنفله: ))الآوّ،ل«، ي الطراني إناد عر ماكر ابن 

يميرواته؛ اح،- عشام قال رنيه ( ١٣٤٣)و ٤( ٠ ))الكبرى(()٠ ي اتي: المّاحرجه )٢( 
الفجر.نل الركمن 

([.٢١٨واحمد)\ا .] ( ٢٨٨)المراك باب اس محاب ض، ابن نن 

ابنعن، مد بن ب عن ثابمتت، أبي بن صبا عن ٢( ٤ ٤ / الطهارة)١ كتاب التدرك 
ولر؛نرجإ،.الشيخين شرط عر صحح حديثا >دا تال؛ محاص، 
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ثقاتاتئ النورواة I الذرى 

بمليان وكمرارأ، اللتل ل يتاك . وكان ) الغمة((؛ رركنف وق 
ررإذايمول؛ . وكان ، وهكذا( يستاك نم ركعتمح نم يتاك، نم ركعتين 
،.((١٣النوم مل uساكوا الوتر صلخم 

يهفابدأ اك لأغالسواك فعلمي يتاك m> وكان عائثة: قالت 
إJهر٤،.وأدفعه له أغثم فأمتاك 

بنزيد وعن ر الندري؛ ولفظ استاك، إلا بيته من نحرج لا 0 وكان 
منلنيء بيته من نحرج المحوآ اش رسول كان ما ) قال؛ فين الخهي خالد 

صحّحوإطدْ (: ٣٧٦/ ))الشح(()٢ j الحافظ فال (. ١ • /•)١ والزب الترغيب )١( 
الانصرافين نحلل انه ب ربين ( ٥٨)داود آبو اررده طويل حديث من محمر لكنه 

ايضا.مبيتأ ( ٢٥٦)ملم فى الحديث واصل نوم. والسواك 
الماطبعض j هماس ابن حارس من وهر ، (  ٢٦ص ) نحربجه مبق الحديث هدا )٢( 

إلرجع ثم •••• () ٣٧٦ح ) السواك باب ، الطهارة كتاب ، مالم أحرجه الحديث، 
شالالماء، إل فنظر نخرج قام نم اصعلم، نم خصر تام ثم وترصا، نتسوك اليت 

(.نصر قام ثم ونوحا فترك، رجع ثم ••( والأرض• السماوات حلق ق )إن 
اللسلمن ذلك فعل ، واستاك ا فترصا استيقظ نم ),,, بلففل ( ٢٤٨\ا )١ الكبير العجم 
مرارأ(.

كلثببن ريال عن جرير اح؛رنا تال• (• ٥/٢٧٠/ )ا منيه ل راهويه ن إسحاق رواه )٣( 
الذيبالص أجده ولي الركعتقن، تبل الوتر بعد السواك يستحبون كانوا ةالت إبراهيم عن 

الصنف.أورده 

البيهقي*؛وارّسّن ( ٥٢/ ؛ا / )ا السواك غمل باب الطهارة كتاب داود(< أبي نن ))ّ)٤( 
الأنصارياش عبد بن محمد ئا بنار ن محمد حدبث، محن ( ٣٩/ )ا السواك غل بأب 

عائشة*عن كثثر حدُى معيد ن ة عنبثنا 
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أّمامةعن المارك ابن عن نعيم احصرْ البخاري: اف عبد أبو قال 
همم•ابن عن ناجع عن 

بكيرعن ررالأوسط(( ق الهلراني وصله ) (<: الساري ر)إرشاد ل نال 
ويستفادأكتررا،، أن والسلام الصلاة عليه جم_يل أمرني ت بلفظ عنه مهل بن 

والركوبوالمني والشراب والطعام السواك ل المن ذي تقديم منه 
اكمالأكن تقديم ظلسة الخلوص j النوم ترتب إذا نعم والكلام، 

الهاوب(أآ/امعليه نبه 

قمرة ذلك فعل أنه عائشة رواية وق [: U1الغمة(( رركشف وق 
أ/ ٤ للأتمراص. الواك فأعطى اليقظة 

ولرمكان قالت،: عتها اس رمحي عائشة عن داود(( أبي ررصنن وق 
قإليه اف فأوحى الأخر، من أير أحدهما رجلان وعندء يآن اقه؛ اش 

الأكرأ؛/السواك أعط كثر، أن: السواك فضل 

صخرعن ( ٢ ٢ ٧ ١ / ١  ٩٧٧ / ٤ ) ؤهأ الي رثيا باب الرثئا كتاب )لصحيحه(< ل وملم 
ءمابن ص نابع •_ جد-رتة بن 

واوردهل. مبن بكبر ونال! ٣( ١ ٢ / )١ واك الباب الطهارة كتاب الساري(( ))إرشاد ( ١ ) 
الهلب.عف نه كما حتى كلها العار، 

الأكبرندم اى الن j كبر ومض ر وتال: (، ٥١العود(()ا/ »ءرن ل ذكرْ والض )٢( 
العلعاميه ؤيلتحق سواك الل ن الذي تقديم له العلماءت تال السواك، إعطاء ق صنا 

والكلام(.والثي والخراب 
٥(.• / ضر،)١ براك بتاك الرجل ذ ياب الطهارة كتاب داود(( ابي ))سن )٣( 

(١٩٣٠/القدير(()٢ ))مض ق الناري عنه ذكرء صحح؛ إصناد، التروي: نال 
الخابق.الحدث نفس وهو )٤( 
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نحرجه،1؛ البخاري أن فزعم الكبار، الآئ٠ة بعض وغلط النووي؛ قال 
منهحطأ وهو 

(متواتر وهو ) السيوطيت الخافنل قال 

هوبل اللفظ، بهذا الوجه هذا ))الوطأ(( j الحدث هذا وليس 
أثقأن ))لولا قال؛ أنه هريرة أبي عن حميد عن شهاب ابن حديث من فيه 

وابن٢ احمدأ رواه وكذا وصرء((. كل مع بالسواك لأمرتهم امي على 
سيدناعن حن باساد ))الأوصعل(( ق والطيراني ))صحيحه((، ق حزبمة 

ه.عنه عنه اف رصي علي 
وضوء(كل )عند رواية؛ ل كقوله له مصاحبا ( به لأمرتهم ) أي; 

(ب ؛/ ) ول يالوصوء، أمرتهم كما به لأمرتهم مصاه: أن ]٨[ ومحتمل 
ابنقال ^^،، بمرح ول؛ •( ••به لأمرهم أمته على يشق أن لولا ) نسخة: 

الرفع.وحكمه الر؛ عبد 

(. ٣٣٦/ ذمْ))ائموع(()١ الودي نول )١( 
التيار"■الحديث من التناتر ل))نظم )٢( 

jوالحاكم حزيمآ ابن رواْ صمح، حديت )ومحو (: ٣٣٨/ ))اغمؤع(()١ j الودي قال 
المسامكتاب ل ررصحيحه(( ق البخاري وذكره ٢^٠، وأساتيده وصححاه، ا، صحيؤبه

•( ايزم بصمة تعليقا 
(.١١٥)السواك ق جاء ما باب الطهارة كتاب )٣()راني>لا(( 

صلاة(.عندكل ) قال:إلاأنه ( T'u/a«/ أحد(()١ ر)مد )٤( 

الة نضيلأمر بالياك الأمر ان على الدلل ذكر باب الطهارة كتاب حزيمة(( ابن ره())صحح 
(.١٤٠فريضة)أمر 

إلاعلي عن الحدث مدا يروى لا تال: ثم ( ١٢٣٨/  ٥٧/ »الآوّط(()٢ ل اممراني )٦( 
إصحاق.بن محمل به تفرد الإسناد بهذا 
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اه.. به مأمور الندوب أن الأصول ق والمرجح 

علىبالسواك( لأمرتهم أمي على أثق أن )لولا ت قوله اكاجي؛ وقال 
علىوحرصه بهم ورفته أمه، على ورفته أمته على . إشفاقه محن علم ما 

فقدالدب، دون واللزوم، الوجوب آمر هنات يالأمو والراد عنهم، الخفيف 
ه،يفضلإعلام بل مشقة، إليه الدب ق وليس السواك إل ندب 

اكواب.جزيل من فيه لما لفعله وامتدعاء 

أنيقتضي ( وضوء كل مع ) ت ه فولشهاب: ابن حديثا ق وقال 
ن،،الخديبهذا يثبت فهذا المشقة، لأجل امتغ وضوء كل مع بالسواك الأمر 

لأجلة الحملل ه بالأمر من الأءتناع الأعرج، بحديث، ؤيثبن، 
الثقة(رآ،.ام.

وجودالص، ورود عدم سب بأن منه. إخارأ يكون أن ون جبو 
ام.واججا. بأنه اش عن أي: لأمرتهم؛ معنى: فيكون المشقة 

مناختمار ر)الوطآ(( ق الذي الأعرج حديث، ول اليوؤلى؛ نال 
أبيعن فيان سعن ))الأم(( ق الشافعي أخرجه فقد [، ١٠]وآخره أثتانه 

والسواكالعشاء، بتأخير لأمرتهم أُي على أثق أن رالولأ بستدْت الزناد 
صلأْ((ل"آأ.ا،اد.كل عند 

بننحد واكير((، كتاب)رالتترير ق ورد كا موصح' من أممر ل، الآءول؛ن *ود ومر  ٢١)
.٢١٩)T/•صر، بن سلمان بن حن 

.٢٢٦٥/ )١ السواك باب الخلل(( ))موام، ق ذكر، اياجي *ود  ٢٢)
المف.ذكر. الوي بالكفل  ٢٢٣/ )١ السواك باب ))الآم(< ق النافي اورد،  ٢٣)

.٢٨٥/ )ا السواك باب اللهارة كتاب ماللث،(( ض.وطآ نرح الحواللث، ))تنوير ل؛ ناله 
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الأفظهذا بوالا؛يلآا ٢ داودأ أبو وأحرجه ت مرتض الثخ 
ايئصه/ب

نال!الحسب، ابر شيخنا حدثنا ارف((! المع))عوارف ول نلن،! 

عبدا أحبمرت ijL؛الفراء، الحافظ أمحرنا فال الطاتي، اف عبد أبو حدثنا 
أخثرناقال! محمد ين محمد متصور أبو أخثرنا دالث المليحي، أحد ين الواحد 

وثبويه،بن حميد حدثنا مال؛ الجار همد بن أحمد بن محمد جمر أمح، بن بحك، 
بنمحمد عن اسمحاق بن محمد حدئتا ال! قعبيد بن يعلى حدثنا قاوت 

قالالجهى، حالي بن نبد عن الرحمن همد بن سلمة أمح، عن إبرامم 
الليل،^، إل العثاء لآ-حرتا أمي على أشق أن )رلولأ اش رسول 

ام.مكتوبة((. صلاة كل عند بالسواك وأمرتهم 

لأمرتهمأمي على أشق أن ر)لولأ ص: ونال ) الهندى! ابن ولففل 
أخمدرواه ((، الليل ثلث، إل اء العنولأ-حررت، صلاة، كل عند بالسواك 

•اه•الخهى( حالي بن زيد عن والضياء والترمذي 

(./^٤ )١ الراك باب الطهارة محاب داود(( ر ر)سن )١( 
٧(./ ١ ٢ / )١ يالعشي للمانم السواك ق الرحصت باب العلهارة كتاب الماش(( ررستن )٢( 
هم-رة•امح، ص الأمج ص الزناد ابجب ص •الك ص مد بن ب ص  ٢٣١
العررفان.اكصوف كتب س وهر لفهروردي، العارف(< ررعوارف كتاب )٤( 
بنإيرامم ين محمد عن إسحاق بن محمل حديث محن ٢(  ٠١٧٣ /  ٩٣/ )٥ احمد(( ر)مند )٥( 

حالد•بن نيد عن سلمة ر عن الحارث 
ونال:( ٢٣/)١ السواك ق حاء ما باب الطهارة كتاب ))جامعه(( ق الترمذي وأحرجه )٦( 

صحح.حس حديث 

سواك)ا</هامآ/'ا<اأآ(.الباب انمال،((، ))كز )٧( 
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كلمع السواك عليهم لفرفبمت أمي على أثق أن )رلولأ وقال 
وواه(٢• ل الليق منإل رة الأحساء العثسولآح__رت وضء، 

هريرة•أيي عن والتهقي الحاكم 

سمعتت الت فعنها اش رصي جحش بنت زينب وعن المندري• وق 
كلعند واك يالهم لأمرنأمي على أشق أن ر)لولأ يقول! اش. رسول 
هود)رالعق زاد ، حيد بامحناد احمد رواه ((. يتوصوون كما صلاة 

والزاإْ،والطرانىلأ/الحمية((! 

كيلك.داود(( أيي )رسنن و اللمظ بهذا هر و قلت: 
أبيعن الفري سعيد عن السراج الرحمن عبد حديث من ))المستدرك(( ل الحاكم أحرجه )١( 

وهرمه، الفرض لفظ بجرجا ول؛ ر ^3،؛ نم الطهارة كتاب ( ٥١٦هريرة)أ/ 
علة(.له وليس خميعا، شرهلهما على صحح 

،١ ٤ ٤ /  ٣٦، ٣٥/ )١ سة اكراك أن على اكأكد باب الملهارة كاب اJهقى(( )رسن )٢( 
))الحم—ؤع((ق النووي وئال عنه. حميد حديث ومن المتري معيد حديث من ١(  ٤٧، ١٤٦

كلمع بالسواك لآمتهم أمي على أثق أن )لولا الدكور الحديث )وائ (: ٣٣٦/ )١ 
(.يعرف لا منكر حديث اللفظ يهدا فهو ، ( الليل نصف إل العناء ولأحرت صلاة 

طلحةين محمل حدثي إسحاق بن محمد حديث من ( ٢٧ ٤٠٠/٤٢٨/٦أحمد(()ند ))م)٣( 
هاش رسول سمعت قالت: جحش ينت نيب عن حييبة مول جراح أبى عن ، 11-عن 

(•يتوصرون كما أن...... لولا ) يقول: 

أحمدرواه (: ٩٧/الزوائد(()٢ ))محمع ق الهينمى وتال ١(، ٠ والترهيب(()ا/ ))الترغيب )٤( 
ثقات.ورحاله 

تنف ص أجدء ولر حالي بن نيد عن وهر ( ٣٧٦٧/  ٢٢٢/ البزار(()٩ »مد )٥( 

جءءش•

كيلك،خالد بن زد •_ وهو ( ٥٢٢٤، ٠٢٢٣/  ٢٤٣/ اص()٠ اممراتي »سجم )٦( 
وهم.الحمية(( صاحب))العهود ولعل 
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أميعلى أثق أن )رلولأ ت رفعه هر؛رة أبي عن واليهقي وللحاكم 
سرطهما،على صحيح الحاكم! قال ((، الوصوء ح الواك عليهم لفرصت 

،a"'.ل، ولمي 

الماس*بن ، تماز أو ، ااماسأ بن فثم حديث من احمد(( ند ))موق 
همعليفرصت كما الواك عليهم لفرصت أمي على ء ١ ١ ت أثق أن ))لولا 

((.الوصوء 

يعل-ىلأ،و وأب- ))الكبمتر(( ذ أي: - والفرانيلْ،: الزار؛، وروى 
أميعلى أشق أن ))لولا مرفوعا•' المطلب عبد بن العباس عن والحاكم 

)ا(خمممحفي)صا"ا(ب•
اكتملص أيي عن سميان حدنا غال ( ١٥٦٩٤/ ٤٤٢)T/ )رمممْ« ق أحد احرجه )٢( 

تأتونيبالكم ما )) ت شال ه الني أتينا : قال ف ص قثم ن ممام أو ئام بن قثم عن 
أنزلا لا'^j، قلخا 

عنتمام بن جض عن اكيتل علي ر -ءا-يث س ( ١٣*١ /  ٦٤/ الطراتي(()٢ )رسبمم )٣( 
أيه.

عرسل-حديثه قال: ( ١٥١اكحميل(()»حااع احمد(()'ا/أ؛(/؛آأها(،في رومي 
عنإلا ص المى عن الأفظ سا يروى تحلم ولا قال:) تم ( ١٣./ الزار(()٤ ))مند )٤( 

(.آحر حديثا أيه عن العباس ين ئام روى وتد الإساد، يهدا عته العباس 
بنجض عن الصقل، علي أ؛ي، من ( ١٣'١ ؛اّ/ ره())ادُجماصد(<سراني)؟/ 

ل•عن الماس بن تمام 
الماس•مح( تمام ما م إنما الماس م، أجا-ْ دل( 

ابنهعن تمام بن، جعفر م( انميمل علي ابي عن ( ٦٧١• اب/ / ١٢يعر(()ايي )آ())منل 
الماس•عن 

الماس-حدبث رومنه ( ٦٩/ افر(()١ ))اكلخيص ل وتال ر)االتدرك((. j احلم لر )٧( 
حديثوأما ) (؛  ٣٣٦ررافيعؤع(()ا/ ق نال (. اضطراب ه تيالكن: ابن ال ق



((.الوصوء عليهم ثرصت كما السواك عليهم لفرصت 

وأوصانيإلا جميل جاءني ر)ما أمامة: أبي عن ^١، ١٠ولابن 
علىأحاف أني ولولا أمي، وعلى علي مرض أن حسنا حتى بالسواك 

١عليهم((.٦! لفرصته أمي 
أميعلى أثق أن )رلرلأ مكحرل! مرسل من منصور بن عيد ول
صلاة((.كل عند والطيب يالسواك لأمرتهم 

أميعلى أشق أن )رلولأ رفُهتالعاص بن عمرو ابن عن نعيم ولأبي 
اه.((. بالأسحار يتاكوا أن لأمرتهم 

١الحاكم رواه ((، ثلحا علي تدخلون لكم ما ، رراستاكوا اوإء؛1 وقال 
العباس.بن تمام عن 

؟تلحا عاز تدخلون أراكم ل ))ما ال ون))الإحياءإم وق 
بنالماس حدث من واليهقي الزار أخرجه العرا؛ي؛ نال ٢<، امتاكوا 

لسيإمنادما حماس ابن همن اضأ التهم، دردا• ر نال؛ ثم ٢• محعيف نهو الماس 
يالموي(.

ماليابي محن ( ٣٦/ سة)١ السواك ان الدلمل اب بالطهارة محاب المهقي(( ا)سن 
إسادْ(.j محلف حديث ومر ) نال: ثم »وشمعن محاس ابن عن تمام ابن، م، المغل، 

احرحه) (:الوصرء))/•X)كنية 3، الإحماء(( أحاديث ))محريج 3، العراقي، لقال 
الاممدال(()رمزان 3، الذمي وذكر (■ ضرب ومر محاص بن ض محي حديث س السهم، 

حاله(.يعرف لا مدا الصيتل وابر انماص:) لحديث ذكرْ مد ( ٣١٢/ )٣ 
نحرمحه.ومحٍأم، »مدْ((، 3، وأحد ماجه ابن احرجه أمامة: أم، حديث )١( 
متصور((.ين ررمعد صتن 3، أحد، لر )٢( 
الحاكم.صد محه احد، )٣( 
الوضوء.كشة 3، (،  ١٢٠/ الدن(()١ ئوم ))إحتاء )٤( 
ه.نفايابؤ، الوضع 3، ررالغي(( 3، العراني، قول ره( 



حديثمن واليهقي الماس• بن تمام حديث من والبغوى وأحد الطلب. 
(.اه.مضطرب وهر عباس. بن افه عد 

بنعلي أبو هو مضطرب أنه قال; والدي ت) مرتضى الشيخ قال 
حدبثمن ة حسمأبي وابن الذكورون، والخماعة أحمد رواه فقد الكن، 

أيه،عن تمام أد تميم بن جعفر حديثا س الطثراني ورواه ذكر، كما تمام 
ءامن ش( أو ش( ءام؛ن ونل؛ 

أثقأن لولا فلحا، أتوني تلا ))امتاكوا وفال الهندي! ابن وق 
قالدارقطي رواه ((. صلاة كل عند السواك عليهم لفرصن، أمي على 

العباسلا،.عن )رالأفراد(( 

ترومتغ أحمر، باب س أقلح جع اللام، ومكون القاف بضم والملح! 
حضرة.أو صفرة الأسان 

بوصوء،صلاة كل عند لأمرتهم أمي على أشق أن ررلولأ ص! ومال 
أبيعن ائي والنررمستده(( ق أمد الإمام رواه واك((ا بوضوء كل ومع 

>٢(.
هريرْ

اَ[ ١٢]m اف رسول أن يل الخض عبد وعن 

ماص•ابن عن قال: ( ٢٦١٧٠آآم / ٩ ) الراك باب اكلهارة كتاب الال« ))كز )١( 
لالمدري ونال . احد رواه السواك باب ( ١٢٢ / الزوائد(()١ ))محع ق المثمي نال )٢( 

■حن ؤإصناده احمد رواه (: ١ ٠ ٠ والترمب(()ا/ ))الترغيب 
ذلكنثق صلاة ص بالوصو، اش.وام ان ( ١ ١ ٤ ، ١  ١٣/ ٦ ر اممري(( ),تقم )٣( 

٣(• ٧ )a/ الزار(( „مد ل ويو ( حدث من إلا الوضوء محه ويلمع بالياك فآمر عي* 
ابيلاض النيل• حنظلة غم المي. عن رواه اط( لرنعلم الكلام عذا ) تال: تم 

اببالطهارة كتاب الدارمي(( ))سن (. )ا/أا/خ( المراك باب الطهارة كتاب داود(( 

٤٢



جرير.ابن رواْ صلاة. كل عند بالواك 

رواهصلاة((. كل عند بالسواك لآمرتكم تضعفوا آن ررلولأ امحقخ! قال 
اس•عن الزار 

لفرصتأمي على أثز أن ررلولأ ة: روايوق الغمة((ت ا ركثف)ق 
الوصوء((.عليهم فرصت كما صلاة، كل عند والطيب السواك عليهم 

١^؛^;اش رسول قال قال؛ ه مالك بن أنس حدبث، من البخاري وق 
قأو منكم، طلسه ل بالغت أي: ب؛ ٦/ (( السواك ق عليكم ررأكترت 

كلعند الفعل اول يتنعليه والحث، فيه. والإكثار فيه الرغيب، إيراد 
تهلييباالفم تنظيف فيه مثرؤع ازدحام يوم لأته أولاها والخمعة الصلوات، 

))إرثادل قاله ;بخ>رىم لا ما على الغل، من أقوى هو والذي للنكهة، 
.الساري((

السواكعليكم أكثرت ))ض. يقول: وكان. (: الغمة كشف ) وق 
^٣١٢علي 

كتابخزبمة(( ابن آأ(.))صحح • ١ >،؟T/ أحد(()م/ »مد (. ٦٠٨/١٧٥/١)الداك 
وجوب)ها،ه"آا())سنأمر لا ذل.ب اص محلاة عندكل بالياك الأم باب الطهارة 

(١ لأTA / 0، ٣٧)/ ) الملأ؛ إل المام محي داك الاكد باب الطهارة محاب الثهقي(( 
(0/i<\/U ١٣١ .) ))علميووال:صمح ( 00إ^الطهارة)\إ^0٦محاب »ااكدرك

عرجاء.ولر لم مشرًل 
مدحدث عن ( T٨٤٨/ • ٣ / )١ ااس_ن يوم اب بالطهارة كاب ، البخاري آحرجه )١( 

))أكثرتال: تص اش رعيل أن انس حدسا تال الخبحاب بن تعيب حدسا تال الوارث 
((.السواك ل عالكم 

(.٣١١)\/الأيد إل الراك ينع باب الطهارة كاب ازري(( ))إرشاد )٢( 
كنّلك،أيوب أ؛ي عن )وروى (: ٦٩/ السر(()ا ))الخلخيص ل قال ايرب، ابي وهوعن )٣( 

٤٣









ماس'".ابن ص الكي 

للمر((.ومحلاة للرب، مرقاة للفم، مطهرة ))السواك وقال 
عباس.ابن عن و))امر(( المذري: زاد ))الأوسط((، ق اممراني رواه 

قأحمد رواه ((. للرب اة مرقللفم، مطهرة ))السواك ايء؛: وقال 
انحبوابن اتي والموأحمل والثافعي [، ١٤]بكر أبي عن ))مسنده(( 
المدري:ال ونأمامة. أبي عن ماجه وابن ٢، ءائثةل عن والمهقي والحاكم 

صاص:ابن ))(حديث 

ماسابن عن >احم بن الضحاك عن ( ٧٤٩٦/TUA/U))الأوسط(()j اسراني ائترجه 
للمر((.))ومحلاه وزادتعرنوعا 

منوالكبير الأومهل ل اممراتي روا، ( ١ * * والرم،(()ا/ ل))الرمح الذرى قال 
للمر(.ب؛)ومحلأة وزاد تماس ابن حديث، 

ابنعن صعقة »لرذا ٌن اسراني ووئام ٦،؛ ■ / )ا ا-ديّ« ل))اسص حم ابن رنال( 
هماس•

(.٢٧٧٦)ُرضءا تماس ابن عطاء عن ( TU/V)الإيمان(( >)نم، 
ابميهمن ايه عن هغ ر ابن ص ملمة بن حماد حدث ٌن ( ٧ / ١ ' / )١ احمد،، ))مت- )٢( 

بكر

مات،.ورحاله يعلى وابو أحمد رواه (؛ ٠٢٢ / الزوائد(()ا ل)مح»ع ل نال، 
الحدين،مذا )إن بكر ابي ث، لحديإيراده بعد ( ٢٦١ق))الكامل(()آ/ عدى ابن ونال، 
رداهئنم-ا بكر، اس، عن ف عن مح، انح، ابن عن تال؛ حنث سلمة بن حماد ب أحطآ 
._>U( : عاتثة)اي عن أيه عن ^j، ابي ابن عن همره 

عاتثة•عن جق أبي ابن عن إ-حاذ، بن محمد حدث من ( ١٤)١/ 3، الثانعي أحرجه )٣( 
بناف تمد حدئى نال، إم،حان، بن محي حدين، أحمد(()آ/يأ/هإآأآ(س ))مد 

._yUعاتنة عن بكر أبي بن الرحمن همد بن محمد 
مرفوعا.عاتثة عن أيه عن عيق أبي بن الرحمن تمد حدبنؤ (س ٢٤٩٦٩/١٢٤/٦)
مرفوعا.عاتثة عن محمد بن القاسم الحمينعن بن داود حديث، من ( ١٤٦/٦)

٤٧



لآي الخارى ورواه صحيمهما. ي حان وادن حزبمة وادن اص رواه 
ةاظتزومه رتعاليقاتا محزوما معلقعاتثة حديث من الصيام كتاب 

)١(.
صححه

باركللرب مرصاة للفم ة مطيثفاته بالواك تر)عليكم .؛I وقال 
ءمر(لأا؟/ب.ابن عن ))الأوسط(( ق رالطراني أحد روا0 وتعال((. 

([أم.لهيعة ابن رواية من أمد )رواه الندرىت ]وقال 

كتابق محزوما تعالينا البخاري الإحياء((تاحرجه ))شرح ل وقال 
/موصولأ؛ حزيمة وابن اش والنعاتثة حديث من الصيام 

لالطبراني تماس ابن حدث من رواه روني العراقي•■ نال 

يالثةص عمق ايي ابن ص إسحاق، بن محمد حا-ث من ( ٧٩را/ءي/اش(( الش)رسن 

■منها مح، امح، ابن عن ١(  ٠٦٧/)م مان« ابن ل)صحح 
ابيابن عن ( ١٣٧، ١٣٤سواك الضل j باب الطهارة كتاب المهني(( ))سنن 
ِمءا.عاتنة عن محمد بن القاسم عن محق ايي ابن وعن مرنوعا، عاتثة ص محق 

(.U١٣٥/ • / )١ الواك ضل باب اكلهارة كتاب حزممة(( ابن ))صحح 
(.٦٨٢)أ/ للماتم المواك ضل باب الخيام كتاب معلنا البخاري ورواه 

١(' • والرمب(<)\إ ))الرغبب )١( 

ابنعن ( Y\\T/yV' /Y)))الأوط(( j والطبراني ( ٥٨٦٥ا/• A/T)احمد(( )أ())مد 
عم-ابن محن نابع عن جمر ابي بن اش ب• ص فة 

الومدا تال: نم عم.رمء_اؤ ابن عن معارة بن محي ( ٢٧٧))الكامل(()٦; 
اللث.عن معالة بن محمل. رواة من إلا اعرنه 

ف.الخدر )٣( 

((.الشن السادة ررإنحاف الدين((! علوم حياء أزل شرح آ ر؛ 

٤٨



شارحنال أى• قلت؛ (.اه الإبمان(( ))شعب ق والمهقي )رالأوسط(( 
أبيبن عطاء عن مرة ثن الخلل رواية من عدي ابن وأحرجه ))الإحياء((: 

((،للملأتكة مفرحة للرب، مرضاة للفم ر)مهلهرة عباس ابن عن رياح 
ابنحديث من أحد وأحرجه البخاري، قاله متاير، عنده والخليل 3الت 
انتهى.،. رمءلهرة(ل يدل )م3ليثان( تالت انه إلا عمر 

بمعنىيكون أن محمل متمي مصدر وكسرها اليم يفح ومهلهرة: 
الألة.يمعن أو للفم مهلهر أي: الفاعل؛ 

يكونأن ويجوز الرصى، بمعنى ميمي مصدر اليم يفتح ومرضاة: 
ة،مبخلالولد مثل: إنها يقال: أن ومحتمل الرب، مرضي أي الفعول، بمعنى 
علىللرحل السواك محل أي; والرضي، للهلهارة، مظة السواك أي: محبنة، 

يههارة الهلتكون يان الرتيب محتمل مرضاة وعهلفا الرب ورضي الهلهارة 
الساري((.)رإرشاد ق قاله الع،وةلْ،، ق مستقلن يكونا وأن للرضى، علة 

جاءنيما للرب، مرضاة للفم مهليبة السواك فإن )رتسوكوا ١^٥٤; وقال 
أمي،وعلمي علي يقرصه أن حشينا حتى بالسواك، وأوصاني إلأ جمثل 
[١٥]تاك لآّفإني عليهم، لفرصته أمي على أشق أن أحاف أني ولولا 
أما٠^١أبي عن ماجه ابن رواه ((• ق مقاديم أحفي أن حشيتا لقد حتى 

نحربجه)_U؛(.سق وقد الوضوء، كشة ق ( ١٢/'))الإحماء(()ا لآحادت نحريه ل )١( 
•م؛ ين الخلل ندحة j ص لأبن ))الكامل(( )٢( 
.٠٠٥٧أي.علهر القائل امم بمض الم شح أي)نطهرة( )٣( 

تطهير.ٌ أي مها)ث>الة( اكرق الوزن إن حث الألأ، امم بمض الم بكر ، ؛طهر؛ ، )٤ 
(.١٣١ المواك)ا/ باب الطهارة محاب ))إرشادالساري(( )٥( 
ق))مماحونال ( ٢٨٩/ ا ٠ ٦ / )ا السواك باب الطهارة، كاب (( ٠٢١٠اين ق))سن )٦( 

٤٩



أي. عنه( القاسم عن يزيد بن علي طريق من أحد )رواه المندري'• وقال 
•أمامة أبي عن 

لمدحض بالسواك، وأمرني إلأ قط جريل جاءني ر)ن m؛: وقال 
لمراني ))مسستدْ<(والءلق الإمام رواه فمي((. مقدم أحفي أن حشت، 

أمامانل٢،.أيي عن له ر)الوءاء(( 

رواهامحتاني((. على حنت حتى واك بالأمرُت، ر)لقد .ؤ؛.' وقال 
•ماس استيصمح 

ص—أدرد((.أني أ a/ ت، ظننحتى بالسواك مريل .^، ٢٠١١١امحلآ؛ت وقال 
•سعد بن سهل عن ررالآوسط« ل الطراني رواه 

صعيف.إستاد0 را/مآئ(ت ماحه« ابن زواثد ل الزجاجة 
(٠UAU1/YY )A/ ررالكسم(( ذ رالفراز ( YYY'YY'/YlY'/o)أخمد(( )رمسي )١( 

زمةر ص القاسم ص يزد بن طي عن ( T٧٨٤٧/ ١ • و) 
به.القاسم عن الحارث بن بحي عن ( ١٧٩)A/ الطراني وأحرجه 

١(.• • / )ا والرم،(( ))اارغ-_، ق و»ودالذرى 

صممتندجهئن من الفراني وأحرجه ٦(: ' )ا/ الحسد(( ررالتلخص j حجر ابن وغال 
اسق..((.؛))لولاأن امامة: أبي طريق عن ماجه ابن ورواه (; ٦٨)ا/أمامث.وقال أيي عن 

ّصحيحة طرق عن تقال.م وقد صعيفا ؤإستادْ 
سراتي.))الدعا،(( محاب ق اجدْ لر )٢( 
طيعن ( ٦٩٦•)يمْه/ الأوسط(( وررانمجم الكبر(( ))العجم )٣( 

هماسابن عن -مبر بن مد معن السايبا بن عطا► ئنا أبي، حدتي نال: الحسين ابن 
عرفوط.

افعبد أبو حدنا نال: واني، بن ء_د طريق من ٢( • ٨٧/٣١٦/٢الأوسط(()))العجم )٤( 
ٌرنوط.معل ين سهل عن الغفاري، 



عنالزار رواه ((. أدرك أن حشيت حتى السواك )رأمرت اققأو; وقال 
أنس؛

حثتحتى بالسواك حتر؛ل ))أوصاني حديثا؛ ول ))الخباح((؛ وق 
((.لأدردن 

))لزم—-؛؛،I اض. ول رمنال I ئالت، عائثة وعن النذرى؛ وق 
ورواتههل((، ))الأوسق العفراني رواه ق((. يدري أن حثستا حتى السواك 

الصعححرواة 

الأسنان.مقوحل الل.رد! 

يوميج/يل زال ))ما يقول؛ . وكان (( الغمة ))كشف وق 
الندري،وأحرجه السمومحل ؛ يعي ((. أصرامي على حمنا حتى بالسواك 

لتنباساد الهلبمراتي رواه وقال! المحأو، عنه سالمة أم عن 

)ازدرد(.بالقفل: الأرصل، بإساد ر)الير(()^إ0'٦إ^\-٦( j اممرانى 
مرثمرن،ورجاله )رالكسير((، ق الفراتي رواه (: ٩٩الزراتد(()T/ ر)ءد«ع ق الهيثمي نال 
حلاف(.بعضهم وق 

الزار)رواه (: )ادرد بلف—غل ّدث، لادحالذكر، ؛،bJ ( ٩٩)Y/الزوامم(( »ءلعع ق افنمي قال )١( 
(.أ ضمفوهو حالي، بن ممران رنيه 

رحالورحاله »الآوسعل(<، j الفراتي روا، (: ٩٩)Y/ الزوائد« ))محع j افنمي نال )٢( 
المحح.

بهذاالأ عاتثة عن الخال؛-ث، هذا يروى لا قال: (.■ ٦oy٦رrrrالاوث()^ا)رالعجم 
بنافه ب بن محي حدتنا رما، ابن حدتنا الهلراني: قال وما، ابن به تفرد الإناد، 

به.ماتنة من عمرو آبي بن ممرو عن صالر 
لن.باساد الطراز روا، (: ٣٣١•\إ ٢ والترب()ا/ ))الترف-، ل الذرى قال )٣( 



يومياقهخ حسي زال ر)ما الصخ؛ وقال الر|ود((ت ر)غنية وق 
•لءمي[(< محقي أنه ظننت حتى بالواك 

يزلل؛ ١لت نه أنعنهما اش رصي هماس ابن وعن • ررالإحتاءء( ول 
شيءفيه عليه ينزل أنه ظننا حتى به يأمرنا القئخ اف رسول 

زل حديثه من ررمسنده(( ق أخمد الإمام أحرجه العراقي• 
حفتحتى [، ١٦]بالسواك ررامرت m: وفال م الهندي ابن وق 

:الدري وتال واثلة، عن )رميم(( ل أحمل الإمام رواه ((، عليإ يكتب أن 
•٢  ١٣٢أبي بن ليث وهمه والْلراني، أحمد رواه 

رواه• ٢٢ان الإيمنصف والوضوء الإيمان، نصم، ))السواك ١قة؛^^ت وقال 

عنها.بريدة بن مليان حل.يثا من ١ه(ت ٠ لإر ٥١ ١٢٣١الكبير(( )رالعجم 
امرت) »ول: ص ى روى ما باب )رالكاح(( محاب ( ١٣١• ٦ ؛/ ٦ الكثرى(()٧! ا)افن 

ية.ام عن أبيه عن بريدة بن عبدافم حدث من ( يدريني ان حفت حتى سوالأ بال
الوضوء.كيفية ق باب ( ١٢* الدين(()١/ •،لوم اءإحاء ر١( 
مرنوعا:ماص ابن عن التممي عن إسحاق ابي عن ( V'U ^rwاحمد(()\/»مد )٢( 

يعلى(())مدابي قرأن((اوكاوامه بزل انه حثت حتى بالسواك »لمدامرت 
•٢٣٣.)

مات.ورجاله (؛ ٩٨الزوائد(()آ/ل)رءدأع الهيثص تال 
)م(في»الننى(()ا/>آا(

(.٢٦١٦٦; ١٣١ الواك)ا/ باب انملهارة كاب )٤(»محزانمال(( 

اعيل،إسمحدنا (: ١٨٦; ٧٦; ٢٢الكر(()و))الُجم ( ١٦•٥ • •آ(/ احمد(()٣; »مد )0( 
تالبه. الأمفع بن واثلة عن امامحة بن مالح ابى عن بردة ابي عن ليث حدنا نال: 

وتدعتعنه.وموٌدض سليم ابي بن لبث تيه (: ٩٩/ الزوايّ(()٢ ))محع ق الهيثمي 

٥٢



مرّلأرا،,عطية بن حان عن )رالإيمان(( كاب ق رمة 

والسواك،والحجامة، والحياء، الحلم، ت الرملين متن )رمن امحإوت وهال، 
•٢٢عاص ابن عن ررالثب(( 3، المهني رواه الازدواج«، دمْ والممطر، 

•المزاوجة والازدواج؛ 

الختانفيكر؛ المرسالين، متن من ررأرع محوت وتال، الخزول؛ وهمارة 
هعنه، أيوب أبي عن المنذرى أخرجه وكدا والنكاح((، والسواك والممطير 

 I. ، الترمذي رواه ت ونال /a إلاانهغريب، حمن ث، حدي! وقال ب
.٢٢الحاف بدل الحاء ذكر 

تنالت عتها: اش رصي عاسة ألت، مقال؛ انئ هبن شرح وعن 
كانقالت،: ؟ عيك دخل إذا ، اش. رسول يدأ كان شيء بأي أحمِثي 

•وغيره لم مرواه ت المذري وقال شة، أبي ابن رواه بالسواك. يدأ 

ترحة(j  ٣٣ممءا)ا/آ'ها(و))الجروحبن(()٢! حان عن سة(( ابي ابن ر)ممف )١( 
حي>ادةينءالياكي.

من..((، حتى...بالواك )رلزمت ال..ايقتعاتشة حديث، ق)راغروح،ن(( حيان ابن يءآحرج 
ثمعى■ همن ابنه عن القاسم بن ارحمن همد من الأورام ملمة؛نءر،ءن طريثا 

مرسلا.ءط؛آ بن حان عن الأورام عن عال.ا ثوري ط،ا صعق وملة ذال،ت 
معضلا(.بل ت )نلت (; ٦٧/ الخبير(()١ ))التلخيص ل حجر ابن نال، 

ابنهمن ءطا» عن جرج ابن عن ، ٧٧ ١٨)/ ٣٧)ا*/ الإءان« ))شعب، 3، المهم أخرجه ( ٢١
القوي؛ن،با وياعيل إسمعن الحصرم محمل. بن نل.ا.ة به تغرد نال; تم مرنوعا، هماس 
أيوب.أبي حديث مه مادوى داصح 

١(•٨• )؛/ ءالي4 وايث، التزؤج فضل ق حاء ما باب النكاح كتاب ١^^^٠ احرحه )٣( 
غرما.حن حدينا ايوب ابي حديثا هممرت أبو وقال، 

كتابل لم مواحرحه المواك. ق ذكر ما باب الطه١راات، كتاب شيبة ابي ابن احرحه )٤( 

٠٣





ام.صلاة(. لنكل عليه 

افرحمهما البيضاوي(( ))شر على اليوؤلي(( الخلال ))حامية وق 
.افه رسول إن عامر! ألي بن الخيل حننللة بن اش عبد عن لحديث اق 

أمرعليه ذلك ثق فلما طاهر، ضر أو طاهرأ صلاة، لكل بالوضوء أمر 
وأبوأحمد رواه حدث. من إلا الوضوء عند ووضع صلاة كل عند بالواك 

والحاكمجمان وابن، حزيمة وابن داود 

صلاةلكل الوضوء ييع لا وكان نوة به يرى عمر ابن فكان 

عليهواجبا كان )انه المذكور• المختصر على الشارقة يعص مرح ون، 
بعضهمتوقف ؤإن الشافعية، يقوله كما نفلا أو كانت فرضا صلاة كل ل. 
القالمواضع 3، أو مفروضة صلاة لكل أو العمر ق عليه واجبا كونه 3، 

\،/أفيها(• استحبابه يتأكد 

لكلبالسواك أمر ااة؛أ(قلآأ أنه داود أبي حدين، ق )نعم يعضهم؛ قال 
كلامانتهى • نحصصه؛المفروضة( الحديث، وسياق ت العقلاني قال صلاة، 

الخقلأني.

أكثرمحتجالسواك، ))السواك البخاري; حديث، من الحقاتق(( و3،))كنوز 
ءليكم(\؛أا

داودأبي وسن آحد X ،من ص(آ٤ نحرمحه مبق الخيل، حتظلة بن اس عبد حديث ( ١ ) 
المهمي.وسن الحاكم ومدرك حزممة، ابن يصحح جان ابن يصحح 

حن.ؤإمادء (: ١٢• الحبثر(()V/ ))اكلخيص ل حجر ابن نال، 

 )٢( j ذن« ))ا/ صدالأزم -اكدالواك الطهارة؛اب، محاب، اليهقي(٣٧ ،oy/TA.)\
(.٤٣٦)آ/الحمعة يوم الواك باب، الصلاة كاب، البارك،(( ))نح )٣( 

)؛(ّبقتجمحمنحدي.ث،اسصأآ.

٥٥





))السواكنال: ايه عن حالي وعن الخصر((: على أحمد ))حاشية ول 
((.الإيمان شطر والصلاة الصلاة، شملر والوضوء الوضوء شعلر 

بنزيد رأى أنه الرحن همد بن ملمة أبي عن داودأ؛ أبي رامنن دل، 
القلمموضع أذنه من المواك وأن المجد ل بجلس آ ١ ]٨ ه الحهي حالي 

اتياكآحرحه وند اساك، الصلاة إل قام كلما ذكان الكاتب، أذن من 
بننمد كان الرمذى: ولمثل ،. ٦ صئ حن وتال: والرمدى، كدللث، 

أذنمن م القلموضع أذنه على وسواكه وات الصليشهد الحهي حالي 
موضعه.إل يرده ثم امن، إلا الصلاة إل يقوم لا الكاتب، 

أذنهمن السواك يضع ه حالي بن نيد وكان الغمة((: ))كشف ولففل 
الصلاةإل نام كلما فكان السري، أذنه حلف الخاتب أذن من القلم موضع 
موضعه.إل ورده به امتاك 

والاستمرار.المداومة على تدل )كان( ولفظة: 

القتال،شدة ق سيوفهم بدوائب مساؤيكهم يريعلون الصحابة وكان 
صلاةلكل الوضوء باس النأمر ولما ٠ بها استاكوا الصلاة حضرت فإذا 
ه/بصلاة. كل عند بالسواك همهم ذللتا فخففا عليهم، ذللثا ثز 

انواك)ا/'اا/م\إ(.باب الطهارة داود(<محاب ل))صنابي )١( 
عسى:أبو قال ( ٢٣)ا/ه"ا/راك الماحاءل باب الطهارة كاب الترمذي(،: ل)جامع 
صحح.حن حديث 

همنعكحرل همن سعد ايي عن الخوف. صلاة كتاب ( T٠٨١٤/ ٥٥)T/البيهقي(( >لسن )٢( 
ماؤيكهميربطرن اش. رسول أصحاب من أناس كان تالت الآصقع بن واثلة 

يوى.غير البقال سعد أبو نم صلوا. ثم استاكوا الصلاة حضرت فإذا سيوفهم 

٥٧



إليأتون أي: يروحون؛ الرسول. أصحاب )وكان ررالإحياء((: وق 
اف.رمول ْع المجد ق الصلاة لحفور الشمس زوال بعد من الساجد 

))أسماءكتاب ق الخطب أحرجه العراقي: قال . آذانهم( على والسواك 
طلك(\آ،.عن روى من 

السواكمن فليكثر اف بحه أن أحب من كعب: وعن الزرءانىتر وق 
صلاةعند اه ببقايالملائكة لتأذي الطعام من الأسنان نحلل أى• والتخلل(؛ 

سبسعون منها صلاة والمائة صلاة، بمائة بهما الصلاة فإن الأسان، 
للتحلل(.واكلاثون رغمِه((، مجلاة وسبعان سواك ))صلاة لخم: (. السواك 

صلاةسبحين من أقفل سواك ))صلاة ين،: ح،.. المنتثرة((: ))الدرر وق 
عنوالحاكم يعلى و وأبق))مندْ(( الحارُث، أحرجه محواك((. بلا 

(١٧٩٤/)؛/ا"ها سواك الماذكرق باب الطهارة كتاب مصنفه. ق نسة ايي ابن احرجه )١( 
يروحونكانوا افه. رمحول وأصحاب الصامت، بن عبادة إن تالات ان كيبن صالح عن 

علىآذانهم.والوالأ 
mالمي أصحاب من الرجل كان ُار،; ان كيبن صالح عن ( ١٨١• ا/ )>،_U>، وكذا 

أذنه.على والسواك يروح 
عنروى من »أاء كتاب ل الخطب وروى (; ٨٥الأحوذى(()\ا ))تحنة ق وفال 

فال:مريرة أبي عن الأعرج عن الزناد أبي عن مالك، عن ثان بن محي >يق من هالك(( 
ابنعن وروى صلاة. لكل بها يستترن آذانهم على سواكهم اش. رمول أصحاب كان 
■محة اض 

النم.رسول وأصحاب امت، الهبن عبادة وأن ْ(ث ٠ المعبود(()ا/ ))عون ل وأحرجه 
إسحاقمحمدبن إساد، ق ١(: ٠ • / والرم،(()ا ))الرءبٍ، ق الذرى قال ....الحدين،، 

بحديثه.الاحتجاج ل الأنمة احتلن، وتد يسار ابن 
الرصرءّك؛فبة ل (، ١٢)ا/■ الدين علوم إحتاء أحاديث نحرج ل )٢( 

٥٨



>ل)وظ.'الويد(( ررغتبة ل ذكره اه. . هريرة أبي عن والديلمي [، ١ ءائنةل٩ 
سواك((.بغثر صلاة سمن من حير براك ر)صلأة 

خمىمن أقفل محواك إثر ق ررصلأة I . ال قررالإحياء((ت وق 

الماد.(حرف ٢٧٦اكرة(<)\ا*لا/())الدرر 

اسابن رواة س سدْ j الحارث رواء )Y/٣٣(: (( الخفاء ر)كشف j المجلوتي قال 

عانثةعن •همردة همن الزهري عن بحى بن •عايئة ( ٤٧٣٨/١٨٢)خ/ ملى ابي تد م

صحيحال: ونإمححاق، محمدين حديت من الطهارة)ا/ةةآ/هاه( ))التد.رك<ءكتاب 
سلم.شرط ملي 

المدق.محيى ين ومعاؤة إسحاق ين محمد على مدار، لأن الذ*ي وصعقه 
إصحاق.ين محل، حدث من ( ٢٦)م/ لليهقي الإيمان(( ))شعب وق 

ال:وفإسحاق. ين محمد حدث من ( ٨٢/ ٧٧/١الطهارة)محاب ائي(( الت)سنن )ق 
يهتفرد وتال: الزهري، عن الصدق محص ين معالة طريق من ليروى قوي، غيّ إسناد، 
منعم؛ وعن عروة عن نحو، ليروى منه، احد، اسحاق ابن إن ؤيقال؛ بمص، بن معاينة 
صعيما.وكلاهما عانثة، 

إساد،له يمح لا باطل حديث، ءع؛نت ابن نال (؛ ١٣٤ القدير(()؛/ »ذص ق الناوي نال 
معلولة.كلها واّانياو0 حجر؛ ابن نال 

وابنيعلى وأبو جزار والاحل، رواه (؛  ٠١٢ را/ والرم—،(( ))الرغيسم، ق النذري وقال 
))صحيحه((اق حزيمة 

الالق الملأ، على لها يناك الق الملأ، قفل اكلهاره؛اب، كتاب، حزيمة(( ابن ))صحح 

لرإسحاق ابن يكون أن أحاف فاني شيء، الخم هدا من القلب، روب، قال،• ثم لها بتاك 
(.١٣٧;٧١را/ شهاب( ابن من محمعه 

طرقمن اليهتي روا، ضعيف،، (؛ ٣٣٥الحل.يث،)ا/ محن ق))اغمؤع(( النووي ونال 
ءمْ.ضعفه وكذا كلها وضعمها 

(.٣٢٣٦; ٢٦٥الفردوس(()٢; ق))مسند الديلص وواه نقد هربرة ر حدث أما 

٥٩





صلاةسمن من أفضل براك ))صلاة اقةمح1 وقال ٢! ابن وق 
شواهدله معين؛ ابن قال عاتنة. عن زنحويه ابن رواه محمواك،٢• يغتر 

معوالأيمان الإيمان، إل تدعو والذلاىت نظافة، فإنه ))نحللوا اص وتال 
ا/أ٢.• عودأ مابن عن ))الإوط(( ق اممراني رواْ ((. الحنة ق صاحبه 

اماالطعام؛ من واكحللون بالوضوء، اك>الااون ))حبذا امحو! ونال 
الطعامنحليل وأما الآص_اع، و؛ين والاستنشاق فالفمضة الوضوء تحليل 
صاحبهماأمحنان من يرى أن اللك؛ر، على أشد شيء ليس إنه العلعام، فمن 

أيوب.أبي عن له ))الدعاع(( ق الطراني رواْ ((. بملي قاتم وهو ؤلعاما 

الراك.ياب الطهارة كاب ( ٢٦١٨١)\إ المال« )ا()رىز 
٥٠ صرا، نحرثبه صبى عاتثة حديث )٢( 

إبراممص سرة ص شريك >_ س ( ١٧٣١ T/ ١ ٥ )U/ ))الأوّط(( ل اممراتي رواء )٣( 
م*وءأ■سعود بن ض ب عن ءس من 

.رنومحاذكذاالأوسط ق روا، والترمب(()\إيم ))الترضب j الذوي ونال 
يعوالأب.حن بإستاد سعود ابن على امر j ووننه 

ابننال حيان، بن إبرامم ب التخلل؛ باب ( ٢٣٦الزوائد(()ا/ل))محع الهتثعي نال 
موصوعة.احاديث، عدي؛ 

(.٢٣• ٩ ءه/ الفردوس(()٢; »—د j الديلمي ودوا، 
بمشومالا الخص الأصابع حللوا لففله: سعود ابن واثر موضع، الألباني: الشيخ ]قال 

بلفظ:( ٣٢٦٤)))ااضعشان(( ول (. ٥٢٧٧)رالضعيفان(()مقطع. وسيما قال: ارا، نض 
كلإلا الحنة يحل ولن الطاقة، ش الإسلام بش اش فإن اسسر، ما بكل ))تنظفوا 
ضالإسلام بي نآ؛لفظت>) الألتداوك الذي الحدين، أمحل ومو موصؤع. قال: ظف،((. 

سدبثأخرى ألفاظا الأuتي الشيح ذكر ثم مكيا. أحد. لر ايعراش: قال الطاقة((، 
الخرا[.للت، اش ير مأمور، ضر فانفلرما المعفإ، سيد؛ 



مواك((.بغير ة ركع<سعان من اقفل سواك ررركعتان ت ١^٤ ونال 

لالدارقلي ورواه ،، لهريرة أبي عن والديلمي الجار ابن رواه الحديث 
ا.آءفل(ل ) JL ^j(، لفظهت)حير_ ذكر أنه ضر الدرداء، أم عن ررالآءراد(( 
ال:وف(، سواك لمظ:) ف عن انه إلا ى. جابر عن اكدري واحرجه 

حسنأبإسناد نعيم أبو رواه 
ملركعة سعن من إل أحب السواك بعد ))الركعتان ه؛.' ونال 

عاتثةعن ))صحيحه(( ق حيان ابن رواه واك({. ال

راكبركعتبن أصلي ))لأن يقول: وكان. الغمة((: ))كثف وق 
عناكدرى وأخرجه ((. واك مبغير ركعة سبعين أصلي أن من إل أحبا 

جيدلبإسناد ))السواك(( كتائب،ل نعيم أبو رواه وقال: عنه. هماص ابن 
بتاكالق الصلاة ))قفل خزبمة: وابن ولأخمد الساري((: ))إرشاد ول 

صعقا((مسعرن لها بتاك لا الق الصلاة على لها 

•صخْ 4 سما ^٠ ايي ئث حد،  ١١
رراْ(: ١٣٩٩/  ٤٥٢ )ا/ « اء الخف))كشف، j المجلوس ال نالدرداء، ام حديث )٢( 

مؤنقون.ورجاله الدرداء، أم ص ))الأفراد(( ل الدارسلى 
•موثقون ورجاله (؛ ٢٣٦الزراتد(()ا/>رمحمع ق الهيثس وقال 

حن.باساد نعتم أبو رواه ١(؛  ٠٢/ والرمبؤ(()ا ))الارغس-ا ل النن"رى تال )٣( 
عننمم وأبو الحسدي رواْ (: ١٣٩٩الخفاء(()\ا1لإ0ا ))كثف، j العجلرني ونال 

عنالحمدى ن، حديمن أبونعيم ورواْ (؛ ٣٤كدللث،)٢/ نال حن، ؤإمتاده جابر، 
ثقات.ورجاله الزهري 

صاءْ•)؛(-بقءنربجه 

(.٣٣؛(١; ٠ ٢ والترس،(()ا/ ))الترقب، j اكذ-رى ذكرْ )٥( 

اببالصلاة كتاب ( ١٦٤)آ/ ة. عاتثحدينؤ حريمة وابن أحمد ارى((؛رعند ال))إرشاد )٦( 
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سثربغالصلاة على يسواك الصلاة ))فضل Jلفذلت الهتدى ابن وذكره 

ذكرهاللفغل ويهدا - عاثثة عن داود وأبو أخمد رواه ص-عما(د سمن سواك 

لحريم—ة وابن يعلى و وأبوالزار أحد رواه وقال•■ أيضا' المنذري 
يكونأن أحاف ؤإنى شيء، الخمّ هازا من القلب ق ت وقال ، ررصحيحه(( 

شهاب.ابن من يسمعه لر إسحاق بن محمد 

بنومحمد ال! قكذا لم مشرط على صحيح وئالت الحاكم رواْ 
التابعاتل ملم له اجرج إيا إمحاق 

لوقع القاءت أبو نال العزيزي! قال صلاة(، )سمن رواية؛ ول 
ؤإسادهسعين. فضل وتقديرْ! )مسعون(، ت وصوابه )سحتن(، الرواية؛ 
صحح.

الصلاة؛) والمراد ، للتكشر السعين أن ا/ب الظاهر* ؛ المناوئ قال 

.٠٩ص ص وُد للجمعة. الواك 

الذكورةالواضع س خرب والخويث (،  ٢٦١٨٤)\<إ1\؟ر الواك باب العمال(( )ا())كز 
سابقا.

علىلها يتاك الق الصلاة ضل باب الطهارة كتاب ))صححه(( ق ذكره خزيمة ابن ولنفل )٢( 
ولأنيالخبر هذا صحة اّثنت اتا ) تال: ثم (، ١٣٧لها)\/ام\/بمتاك لا الق الصلاة 
(.عنه ه ؤإغادلمعه لريإمححاق بن محمد يكون ان أخاف 

))الجموع((ل التروي ذللت، ئد وتد • ص٩٥الحاكم تول وكذا ))التتدرك((، ص غزيم* ض )٣( 
يرولهلر إسحاق ابن فان كيلك، ليس سلم: شرط على إنه وقوله ) فقال: ( ٣٣٥)ا/ 

يذكرونأنهم الحدين، أهل عادة من أن علم وقد متابعة، له روى ؤإنما به محتجا شجا لم م
الأول.الإناد عار ادهم اعتمؤيكون للاحتجاج لا للتقوية به نحتح لا من لتابعان، اق 

ا؛ق«الالأماني تعداد بعد ( ٦٨الحبر(()\ا ))التلخيص ق حجر ابن قال كما والخلاصة 
معلولة.وأابْ للحديث،: 
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ُكمر(.اه.بدونه منها أفضل براك 

رسولكان مالت'. عنها اش رصي عائشة وعن التحقيق؛؛• ))تعليق وق 
سضلها تاك يلا الق الصلاة على لها بتاك الق الصلاة يفصل ض. 
وصححه))مستدركه(( ل والحاكم أحم).، ام الإممحها ذلك أحرج صعقا. 

•وابن وصعقه واليهقي حزيمة وابن 

صلاةأربعمائة تعدل براك ))ركعتان ! الي.ؤ؟ )تال ))الزهة((ت وق 
كماذنوبه من ومحرج إسماعيل، ل• ولمن رنة اعتق وكأنما . بغيرسواك 

الحيب((.))نحفة ق ذكرْ العجين((؛ من الشعر نحرج 

عنالسواك حمال عد أن يعد التيجاني للعلامة العروس(( ))تحفة وق 
قتعي نصه:  ١٠به الحان تضاعف حلتها ص وأن عنها اض رصي عاتثة 

سواك((.بلا الصلاة من خّر واك ب))صلاة الخJث: جاء فقن. الصلوات 

مرفوعا:امامة أبي عن ماجه ابن وق الارى((أآ؛:) ))إرشاد وق 
العباسرهاعن "?lj. /)'•وتحوه ))تسوكوا((، 

•رفمنه عنها اش رصي عاثثة عن البخاري عدا الستة وبقية ولملم 
السواكل؛،٠منها فن.كر الفهلرة...((. من ))عثر 

•صا٥ّ الأول الوصع كاملاق وحرج مكررمرارأ، حديث )١( 
١(. ٤٦/ )Y الخععة يوم السواك باب الصلاة كتاب الساري(( ))إرشاد )٢( 
. ٤١ءربمص-أ، سق )٣( 

(.T٢٦١/  ٢٣)ا/الفعلوة حمال باب الهلهارة محاب لم((، م))صحيح )٤( 
كابوالترمذي )ه/ا؟/هبأ( الفملوة من السواك باب اللهارة محاب داود(( ايي ))سن 

حسنحديث ا هن. ت ونال ( م٥٨١٢و/ ١ / )٥ الأظفار تقليم ق •حاء ما باب الأدب، 



نمل:)١الآذنوم« ول 

الشاربنص الفطرة من 

العانةوحلق ار الآءلفونص 

ننلللصلاة أمر ومن 

امتنجاوالواك الإيهل ونتف 

واجبفهو آفرؤل يكن ؤإن 

هختاننل للمرء وسة 

وسينالكره اسه موق مع 

جاالخفاض مكرمة النساء وق 

أبيعن الكلي ذكر ) الفطرة: باب ق الرسالة(( ِح_ءاى راحاشية وق 
ال:نة. الأييكلثت..•4 ثيم إؤع؛؛> أنتق ^٠^> ه قولق صالح 

الأول:من فدكر الحد، ق وخمس الرأس، ق خمس حمال عشر الكلمات 
أى:ذلبهن•(؛ رفأتمهن وئوله: السواك، 

عنأبونعيم رواه الفطرة((. من ررالواك اق؛لو: وقال افدي: ابن وق 
اا/أعداشينحرادرآ،.

الوتر((،محب وتر اش. فإن وأوتروا، وتئفلفوا ))امتاكوا ص■وقال 
•صرد بن سليمان عن ))الأوصهل(( ق والطبراني شيبة أبي ابن رواه 

صحح.

>،(.' iT/WA)\/النية محاب اس، ر)سن 
(.٢٩٣/)\/U'\ ة القط باى اسارة مماى عاجه(( اد•, »_•, 

>،ءُِآتبمً؛
الراك.باب (، ٢٦١٦١ام/ • انمال(()٩; ))كز )٢( 

وهومفقود.نعيم، لأيي كاب)رايواك(( ل لعله والحل.يث 
السواكق جاء ما باب العلهارة كاب مصنفه ق شية ابي ابن أحرجه )٣( 

محه.ءائثة ر بن موص حل.ين، من 

،OU١٨:؛■
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ام.بالآراكل١/ يحاك S ولكن النم((: »الفم ول 

:وقال ، أراكاالمى أعطاني قال: الصاحي -محثرة أيي وعن 
محرةأبي عن معل ابن رواه ، بهذا(، 

بطم((.أو نمم أراك يكن لر فان أراك، : ثلاثة )رالأسوكة :٠ وقال 
الغافقيل'آ،.زيد أبي عن ))السواك(( كتاب ق نعيم أبو رواه 

وأطرافالخفوب، ان البنبها ينب حراء حجانية شجرة والعنم: 
الناعي.الخروب 

ثب.آبي ابن إساد بض ( ٧٤ ٤٢/ r'o<\/Uالأوط(()))العجم 
ابنحوبث من يعلى(( ابي ق))ث (؛ ٧٢/ السر(()) ل))التلخيص حجر ابن نال )١( 

ايفاحبان ابن وأحرجه أراك، من موالك اش. لرمحسول احتي كنت نال؛ عود م
معود.ابن على موقونا أحد ورواه الضياء، وصححه واممراتي، 

أبيبن عاصم نبه الحدث طرق واعثل (؛ ٢٨٩الزوائد(()ا*/ ل))بمع الهٍثس ونال 
الصحيح،رجال يعلى وأبى أحمد رجال وبقية صعقه على الحديث، حن وعو الجود، 

•داسراني دالز.ار دأبو؛على أخمد دوام يند 
الزار((و))مل أحماو(())/•أ؛/اآه'آ( و))مل ( ٥٣١آ/ ٠ يعلى(()آ/٩ أبى ))مد 

•رنوعا.عود مابن عن زر عن عاصم عن خماد حدين، س ( ١٨٢٧/٢٢٢)ه/ 
(٨٧الكبرى(()U/ ق))الطمات معد ابن وأحرجه ٦( • خياط(()ا/ بن حليفة ل))مند )٢( 

بمن، ٢١٠٠عن السائر بن داود حدثا كهس بن عون ثا نال؛ الحاط، بن حليفة عن 
ونال؛عاليه؛الآرالئ١، افه رمول ا غزون. ..الوني..ل سّت، كتنال؛ خبرة أبى عن همام 

بهذا((.))اّتاكوا 

أحملوأبو ق))تارينه((، البخاري ذكره (؛ الحبيّ(()ا/١٧ل))اكلخيص حجر ابن وقال 
وغرهم.ل))العرنة(( نعيم وأبو ق))الكي((، الحاكم 

لالصحابة(( ق))معرفة م نعيأبو وروى (؛ ٧٢إ الحبير((ق))اكلخيص حجر ابن قال )٣( 
.يأج(.الحاورفعه..... النافقى نيئ أبى ترجة 
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قه قالالخضراء، ة الحبشجر \ن1 وبضتالضم بت م والعل
)لالقاموس((أا/

الفميطيب مباركة مجرة من الزيتون الواك ))نعم ١.؟.' ونال 
لالطتراني، رواه ٢،* ملمحا الأنياء وسواك سواكي وهو الحفر بؤيذهب 

معاذآآ،.عن ))الأوسط(( 
تعلوها.وحفرة الأسنان اصول ق سلاف وتسكين1 يالتحريلثا والحفر 

))الماموس(\م.ق قاله 
رواهسواك((. يكن لر إذا ، السواك محرى نحرى ))الأصابع ت ص وقال 

(،)المزنيأ؛ا.عوف بن عمرو عن ))السواك(( مماب ي نمم أبو 

الياء.باب (، ٢٨٨)ا/اغيط القاموس ترتّب )١( 
بمحن محلة أبي بن إبرامم عن نال؛ (، ٦٧٨آ/١ ٠ )ا/ ))الأدمعل(( ق اممراتي رواه )٢( 

معاذ.عن الأفري غم بن ارحن 
بنمعلل وب ))الأوسط((، ل اممراني رواه ١(. • ' )T/ الزوائد(( ))محع ق ايثمي ونال 

ذكرء•اجدمن رم ممد، 
وق))الأوط((، ق الطبراني أحرجه (: ٧٢/ افر(()ا ))التلخيص j حجر ابن ونال 

هملة•ابي بن إي)ّامم عن به محمن،'>د مدبن إسناد، 
سانال: الأبار، ملي بن أحد ما قال: ٤( ٦ ه/ ٠ / )١ ىلّلك الثام؛ن(( في)رمظ. وا-محرجه 

الديلميبن الد همد ص ملة امح، بن إبرامم عن محصن بن محي ثنا قالت نمل(، بن سلل 
••معاذ••■ ءر٠ غنم بن الرم، همد م، 

(.٢٦٠الخطاب(()٤/ بمأثور لفردرس ١٠١
الحاء(.باب ، ٦٧٠القاموسج١/ تريب ) )٣( 
محرس،بن اش محي بن صد تا قال: (، ٦٤٣٧; ٢٨٨))الأوسعل(()٦; j الطبراني ب )٤( 

همدبنر ممبر نؤ( قال؛ موسمح، بن( محي ابرغنية قال الفروتم،، موسم( بر< عارون ثنا تال؛ 
همدبمن( ممثل عن الحديث يرو م قال؛ نم جدْ، م( أمحه م( الزتمح( عوف  oiصرو اس؛>( 

الفروك،•عادون به تقرئ أبوي إلا الزنمح، اله، 
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الضمضة،ق اصعه يتسوك ما ممرأ )وكان. الغمة((؛ وفي)ركثف 
الآصاع((لا/السواك من ^^ ١١ؤيقول؛ به، ؤيكتفي 

نهارأأو ليلا بموضأ الرجل تام ر)إذا m.■ وتال : ٢٢الهدي ابن وق 
حتىمنه ا ودن١^؛، ه بطاف فصالي، قام ثم أن، وامالوضوء فأحسن 

شهاب،ابن عن ((، ))الصلاة ق نمر بن محمد رواْ فيه((. على فاْ يضع 

ققرأ إذا أحدكم فإن فالستالث،، الليل من أحدكم قام ))إذا اؤثأو؛ وقال 
فملحل إلا شيء فيه من نحرج ولا فيه، على فاه مللت، وضع صلاته 

كتابق نمم ابر أحرجه صعق، الحديث (; ١٨*القدير(()"ا/ ))مض ق التاوي تال 
الزتي•موف بن صري من سواك،، "ال

مدبن كم حديث، عن نعيم أبو )ورواء (؛ ٦٩/ )ا الحيمِ،، ))اكلخٍص ل حجر ابن وقال 
محعنوء(.وممر جيء، من ا؛؛ه ين عوف ءصوبن بن اف 

ونديالأصاع تياك الاصباب الشارة كتاب ٤( ٠ )ا/ ))سنته(( ل اليهقي أحرجه الحديث، )١، 
صدعن شعيب، بن عيي عن أحرج ثم صعم، حديث، بالأصاح الاصياك ق روى 

ونال:أبيه، عن أس بمن الضر ين المحي ابن وعن اض عن الم،ي الحكم 
بنتهأمل بعض عن الش ابن ين )انحنوظ اليهقمح،: ونال، جمأ، نادين ؛الإ،صك، تقرئ 
نحو•(.اض عن 

المشالحكم عد اليخاري: قال وuل: ( ٣٣٤))الكامل(()؛،/ ذ مدى ابن ورواء 
الحدبثلأ•متكر أنس عن المرى 

والدارنييعدى ابن رواء سواك؛ الباب ( ٦٩/ ا-فر(()) ))التلخيص ق حجر ابن وقال 
•• • • نفلر•• إمنادء ول، أنمر عن الضر بن انم، عن اليي، بن الذ مد حديثا من واليهتي 

ض-من سامة عن اكمح، ابن طرين، من أيضا اليهِ، دردا. 
الداكباب العال ممز )٢( 

الصلاة.تعفليم كتاب ل أحده ب )٣( 
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ل\\إبحابرأ عن والضياء وتمام ))الشعب((، ق البيهقي رواْ اللك((. 
فإنالقرآن، بأفواهكم ))ؤلهروا قول،ت0 وكان الغمة((: ))كنف وق 

[٢٣]من شيء أحدكم ل من محرج فلا أحدكم، فم على فاه يضع المللئ، 
((.الماإااناحون، ي صار إلا القرآن 

))إنال: قءو المى عن ))الإحياء(( ل ورأت )رالزهة((: وو 
منعيأبو )أحرجه العراهي: تال ((، والسواك فطتبوها القرآن، طرق أفواهكم 

صعيفإ،وكلاهما علي، علمى ا موقوفماجه ابن ورواه علي، حديث من 
.اه.جيد( ناده ؤإّمرفوعا، البرار ورواه 

جابر.لاص عالي عن وم ( ٢١ا\ّ-ا/أاالإيمان(()؟/ في»فب المهني ا-محرجه )١( 
عبدبن خالد ثنا تالآت الواسعلي، عون بن عمرو ثنا تال الدارم، عثمان ثنا اليهقي• قال 
قال:علي عن الملمي الرمن عد ايي عن مئة بن س العن مد بن الحسن عن اف 

بالسواك.أمرنا 

الرحمنعد أبا ست قال: السالب بن عطاء عن ( ٥٧٩أ/  ٩٧الخارة(()T/ررالأحادث 
عليا.سمعت 

به.إصراثتل عن كلاهما محمد بن وحسثن آدم بن بمص عن ( ٥٨٠أحمد(()ا/»مسند 
أبونسمأخرجه (؛ ٠١٢ / )ا الوصوء كيفية ق الإحياء(( أحاديث ضج  ١١ل ١^٠١^، تال ( ٢١

صعيف.وكلأهما عر، عر •وقوفا ماجه ابن ورواه رالحلية((، رق 

ثقات.ورواته تحيم أبر رواه الحب؛رء،)ا/ا**ا/اوأ(؛ ررالتلخيص ل حجر ابن وقال 
عبدفزاد محمد امحق ^ل ( ٢٩١/  ١٠٦)\ا بماب الطهارة كاب uجه ابن )رالش(( 

علي.على موقوفا ضعيف إمناده الزوائد، ق الباش: 
سليمانبن خضيل عن نياد بن محمد سمحا أحمد ثنا غال؛ ( ٦٠٣/٢١٤/٢الزار(()أرمند 

نال:ثم *وؤوط علي ص الرحن مد أبي عن مدة بن سد ص اش مد ين الخن عن 
واحدغم رواه وقد الإستاد، مذا من أحن بإسناد يلي من يروى نعلمه لا الخدينا مدا 
موقوفا.عر عن الملمي الرحمن تمد آبي عن مدة ن سعد من اس محي ن الهن عن 
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حديثمن ة(( ))الإبانل الجزى أحرجه وكذا ت مرتضى الشيخ زاد 
حديثمن نعيم وأبو ))السنن((، ل الكجي لم مأبو ورواْ مرفوعا، علي 

صعيف.وهو منيل اصناده ول الوصئن، 

يستمعحلفه المالك تام ، بمالي قام ثم تسوك إذا العبد ))إن وقال 
مننحرج فما ، فيه على فاه يضع حتى — نحوها كلمه أو — منه فيدنو لقراءته 

((.للقرآن أفواهكم فهلهروا ، الملك جوف ل صار إلا القرآن من ثيء فيه 
يعضهماجه ان وروى ، به بأس لا جيد باسناد المنذرى زاد البزار، رواه 

ام.أنبه(. ولعله موقوفا، 

وقال;. التقريب(( نرح )) ق يه صرح I المرتضى الشيخ وقال 
وهو. ي ٠٣١اسليمان ن فضيل فيه أن إلا الصحح رجال الزار ورجال 

فتأمل.الخْهور. صعقه فقد حبان، ان ووثقه البخاري، له أحرج ؤإن 
اظننحتى بالواك يأمر اق؛و؛ الى كان عنهات اش رصي عائشة وقالت، 

شيءأ؛،.فيه عليه ينزل أنه 

ثقات.ورحاله الزار رواه (ت  ٩٩آ/ ر الزوائد(( ))محمع ق الهيثمي وتال 
))المسنن((ق اليهقي وأحرجه مرخؤع. هذا موقوف، انه إلا يعضه ماجه اين روى تال؛ ثم 

بنعمرو ا ثن—ال؛ ٠ الدارس، سمد بن عثمان عن ( ١٦١/  VA)ا/ عر عر موتوفا 
عنسدة عييين سعد عن اش عبد ين الحس عن الهه عبد بن خالد ثنا نالت الوامعر، عون 

ض•ص اليي الرحمن مد ابي 
١(.• /'والرم،(()ا ))الرم، )١( 

الآ-ىكام((.احاديث يلي المراني ))تمرم، أي: )٢( 
الخادثّمنكر (؛ ٦٢٩٠ترحمة م/ ' ١ / )أ الت٠ا٠ي.-،(( ))تهال.م، ق حجر ابن نايا )٣( 
حدثمن الكن ابن رواه الواك: باب، الخبير(())/آ")*( ))التلخمى ل حجر ابن تال، )٤( 

عاص
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أنهاقهو؛ المي عن عنهما اس رصي هماس ابن وعن المنذرى• ولفظ 
رواته٠ شيء(( فيه إل يوحى أن ظننت حش بالسواك أمرت ))لقد ت قال 

ثقات.

رتأم))لقد مرفوعات يعلى أبو روى الحمدية((1 ))العهود ولمظ 
وحي((.أو قرآن فيه علي ينزل إنه ظننت حتى يالواك 

زالما تقول! عنها اش رمحي عاتثة وكانت ت الغمة(( ))كشف ول 
نالؤ قرأن فيه بمزل أن حثت محي السواك [ ٢٤]ط.كر m؛ الني 

يعلى.أبو رواه الندرى: 

ولافر مق يدعهن أ / ١ ٢ اش. رسول يكن لر خمسة تقولت وكانت 
السواكلآ،منها فدكرت .. .حضرت 

السواك.حالتها من سعة رد يكرم وكان. 

وررمد٢(  ١٢٥/ Ytvس)ا/ وس ( ٢٣٣•)إ/خاY/ ملي،( ابي ق )١( 
ءاس.ابن عن التعيس عن إسحاق ر ين شريك ص ( ١٦١/  A)YN)١/الحارث( 

مات.ورواته واحد، أبويعر رواء ا(ت ' ١ / )ا الزوائد(( ))علطع ق الهسعي ونال 
ابنمحن مالعة بن محي ى نال: ( ٦٤٩•/ ٢٣٣الإيمان(()ه/))فم، ق اليهتي اخرج،• )٢( 

الحمرق ولا غر الل يفارقه لا ؤهء وتمال ^: ١٠عن ءروْ عن الزري عن النم 
صعيف.ارتم بن يعان وقال؛ سواك. والوالشط والكحلة الرآة حس؛ 

عنفال؛ ( ٥٣٣٩، ٩٨٣٧رنم الولّد بمن يسوم، ترحان / ٢٨٣/٧الاعتدال(()منان )) 
ثمعائشة■.... عن اسه عن ثناهشام قال؛ الوليد بن ثنايسومؤ فال؛ خداش محمودبن 

وقالثقة، غر وغره؛ داود ابر وقال ونحيي، ابوحام وكذبه حديثه، مزقتا احمد؛ قال قال؛ 
ينه.الحد يضع الكثار الكدابثن من كان أيضا؛ أحمد 
نعيم،وابو القيلي روا، السواك؛ —ام، ي ( ٦٦الحثر(()ا/))اكلخيص ل حجر ابن وقال 

طرق•من الحوزمح( ابن واعله 
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محمر0ل الدهن قارورة تقارنه لا . وكان افر((ت ))الفجر ول 
ثيابهفيخط والإبرة والحوط والسواك، والمقراض والشط، والرآة، والمكحلة 

ام.. نعله ا ونحصن

عمرابن وكان الواك((لآ/ الماتم حمال محر ل)من يقول•' وكان. 
وآخره.النهار أول الصائم يناك يقولان• وأنس 

المسك،((.ؤيح من اش عند أطب الصائم نم )رلخلوف، يقول؛ وكان. 
١، الزوال١٣بعد للصائم، السواك كره من احتج وبهذا 

بالعشي،تمتاكوا ولا ؛الغداة، فامتاكوا صمتم ررإذا يقول؛ وكان. 
يومعينيه بتن نورأ كانتا إلا بالعشي شفتاه تيس ص—ائم من ليس فإنه 

اكامة«ر؛،

٧٠ ١ ص محّيق الذي عائشة حديث هو ( )١ 
السواكماجماءو اب الطهارة محاب ( MUU/ornو))المن(()\ر ماجه ابن احرجه )٢( 

للصاثم.
إسنادهذا اتم: للمالسواك ق جاء محا باب ١لرجاجةا( ررمصباح ق وعال 

رص سن بن محي >,_ من )رمته(( ق المهتي وروا، تال: نم عالي، لضعف محمتف 
وضر،.الخاري رواء ييعت بن ءا*و حديث شامل وله ندكره، به، ا1ودب إسمامل 

وتال:به، ثية ابى بن ضان عن منح بن القاسم ايي عن ٢(  ٠٣الدارتطي(()أ/ »ّتن 
عنه.اسن، محالدغيره 

آخرين'لريفن من نمم أبو روا« المار^؛ نال التديرجا"/ما، مض ١ ل التائي ينال 
يتقوى.وبه عائشة، عن 

اءلمّواف لخرء. حن الحديث أن ذكر ما ومحض 
إلاالأحوال ّةفيمع الراك أن رراتحرع(()>/سم: ذ الووي قال اكانمة، ومم )٣( 

الزوال.يعد للصائم 

 )٤( j أإص،»سن())ضغف.بإساد >، عن روى يقد قال: نم ، ( ٢٧٤المهني
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الما ائم صوهو ناك ياش. رسول رأيت ري٠اةت بن عامر وقال 
ولاأعد 

فانفألقه صليت فإن العمر إل المسواك لك يقولت ه هريرة أبو كان 

.اه.الك ؤيح من اف عند أطنب الصائم فم حلوق 

رواه• • • ■■ ؤأو المي عن وخاب علي عن (؛ ١٦٤)V/ الزوائد(( »صع ل انتثص نال( 
ابنوثقه عمر، أبو كسان ومه علي، عن يرفه ولر خاب عن ورخمه ))الكي(( ل الطراني 

ضرء.وصعقه حان 

خابوعن مونونا، علمب عن يإسالين الكبر(()إ/٨^١( ))العجم ل الْلراتي رواْ 
'وب'■

عالي.عن C  ٤٢٠ / ل))سه(()٢ الدارسلي روا، 
عالي.عن ( ٨٢الزار(()٦; ))سند 

الأرت.بن خاب عن ١( • ٦٤را/مآ/ ا-كلاب(( بماثور ))الفردوس 
صعق.ؤإصنادْ (؛ ٦٢ا-فر(()ا/ حجرل))التلخص ابن ونال 

(.١٨٢)T/ المائم ال اغتباب الصوم كاب معلقا الخاري أحرجه )١( 
علقهحن، ؤإصناد، وعثر، ابوداود روا، (؛ ٦٢)ا/ الخ؛ير(( ))التلخٍص ل حجر ابن قال 

:١( ٥ ٨ / ))المنح(()٤ ق حجر ابن وقال وموصعم،، اف ع—د بن عاصم وب الخارى 
اممه.عبيد بن عاصم »لريق من والترمذي داود وأبر أحد وصله 
أبوقال ١^١( ٥ / ا ' ٤ )مأ/ للصائم السواك ماجاءق باب الملهارة كتاب الترمذي(( ))جامع 
العلم.أعل محي >ذا على والعمل حن حديث، ربجعة بن عام حديثا محص؛ 
ثراث،ح،نال؛ ( ٦٣٦٤للصائم المواك باب الصوم كاب داود(( أبي ))من 

عنيمحعة بن عام بن اش همتي بن عاصم عن ثان عن بحى ثنا قال؛ لئ مونتا 
أبيه.....

أبيحديث، من ٥(  f^'T/rللصائم)سواك الباب الطهارة كاب الدارمحلي(( ))سن )٢( 
آطسبالصائم فم حلوق )ر تيقول ى اش رسول سعثؤ '"قإني السواك للثا قال؛ هريرة 

السك،((.لج من الله عند 
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مشروعيتهق الحكمة 

قامإذا العبد إن مل: اديّ((: ))الفجر ل غال مشروب و والحكمة 
القرآنبمنه إعجابا يستقبله؛ منه يدنو الملك يزال لا القرآن يقرا للصلاة 

لتهلييببالسواك فأمرت مالك، جوف ل إلا آية نحرج فلا فيه على فاه فتضع 
فاهؤيضع يتقبلك، الذي الن، والاJحافظيك،، معك الذين للملائكة الفم 
يزاللا الللثج ))إن الزار؛ عند علي حديث، وق القرآن، قراءة عند فتلث، على 

...((.فيهعلى فاه ٢[ ]٥ يضع حتى القرآن تمع يالمملى من يدنو 

التجرين:هات؛ن من أكل ))من واللام؛ الصلاة أفضل عليه نال وقل 
احدناإذاكان فاش.' يارسول فيل؛ • ٢٢مجدنا فلايقرب والكراُث، الثوم 
بنومنه يتأذى ا مملتتأذى الملائكة ))إن واللام؛ الصلاة عليه نال ؟ حاليا 

آدم«آ،.

عطاءص نس ين يم روى (: ٣٥٢، ٣٥١)ا■/ داود« أبي سن ))حاشية ف القيم ابن نال 
نحالف،عمر وابن محمر عن مريرة؛الثابت أبي عن صح لو ومذا الحديث،. مريرة أبي ءن 

اعلم.واش الزوال. بعد لايكرمونه العلم امل وأكثر 
٢(.• ٥ الرزاق(()٤; مد الكبرى(()آ/\،ا،ا()).مم، ل))المن الأول الحزء 

(.٢٩٥شيية(()٢; ر ابن ))صف 

))التلخيصق حجر ابن ال ق^،(. الماتم.... نم )لحلوف الحدين،: من الثاني الحزء 
ورواهوألفاظ. طرق وله ث، حديق مريرة أبي رواية من عليه متفق ٦(؛ ١ / الحبل(()) 

الحارث،حديث، من حبان وابن علي. حديث، من والزار معيد أبي حديث، من لم م
جابر.حديث من بن،نيان والحز عود. مابن حديثه من وأحد الأشعري. 

٠ص٩٦ نحرنحه مق )١( 
أوثوم أكل من نهي امحبإ بالملأة ومواضع الساجد كتاب، في))صحيحه(( لم مأحرجه )٢( 
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معدته،ارتقت ام تإذا الإنسان إن معناه: ما الترمذي الحكيم وهال 
ذلكالشيطان أن ؤيروى ؤيغلفل، الفم.)...( إل بجارها ؤيصحد وانتفخت،، 

القيامعند السواك امتحباي، مر فهدا يه، ؤيرمي عاليه، لسانه وبمسح طعامه 
ولأنعلي، حديث، بزيادة اكر(( ))الضجر كلام انتهى. اعلم. واش الوم، من 
منافهتهتقير فتفمه رائحة تقبح ل بالغفمه يتعاهد لر إذا ان الإن

ومحاطبته.

jوالخف، والعقيلي عدي ابن وأحرج الإحياء((: ))نرح ول 
فصاحةالرجل يريد السواك قال: هريرة أبي عن ))الخامع(( 

الحفظل يزيد )السواك ه: طالب، ابي بن عالي وهال ))الإحياء((: ول 
اولغم(لآ،.، ويده 

حهبمال:عشر وفيه ءباس:ز ان 

الحفر.يدهج، )١( 

البصر.)آأ(وبجالو 

الأسان.لحم أي الكة: شي ير)٣( 

الفم.ويطسبا )٤( 

اللغم•ؤنقمح، ( ٥١

اللأتكة.له وتفرح )٦( 

جابر.رمءا'ّص ( Oli /T'<\oأوتحوما)ا/ اوكراث بصل 
.٥ ٦ ص غنربجه سق )١( 
■نحرمحه ص الراقي وش، (، ٠١٢ )ا/ الوصوء كنا ياي، ))الإحٍاء(( ق الغزال أخرجه )٢( 
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الرب•يئرصى رص 

الستة.ؤيوافق )٨( 

الصلاة.نات ح ق ؤيزيد )٩( 

الخسلء(ؤيمحح ( ١٠)

))نوادرْ((:ل الحكيم الرمال،ى وزاد 

حفظا.الحاففل ؤيزيد ( ١١)

الشعر.ؤيتت ( ١٢)

/ا١٢(ربمفيالأون؛'١٢)'

غثرْثوزاد 

السمن.إل الحنان ق ؤيزيد ( ١٤)

العدة.ؤيصالح ( ١٥)

)ا'ا(ويشهياكلعام.

منالسواك(( شاب)رسل ق نمم أبر رواء ٤( ٥ ١ أ/ القدير(() ق))نص اناوي تال )١( 
ابنعن اح ربأبي ابن عن صعتف المراثي: الول تال كا لص مرة، بن الخلل ْلريق 
-هماس 

صعقرجال أحد برن ين معر نالت ثم الراك باب الطهارة كتاب الدارتطي(( ))نتن 
.ثررك)أ/م-مآ/ه(.

هماسابن عن عكرمة عن أبوب عن بون بن معلى (; Y'T'Oرا/ الخامة(( ))العلل 

.ا.اس رمحول عن يمح لا حديثا هدا ^ ١٠نم مرفوعا، 
ماممرأحادث بون: بن معر ترحة ق قال ( ١٨٥٣ترحة  ٣٧٠)ا■/ عدى ابن ))الكامل(( 

محفرظأ.غير 
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الفصاحة.ق ؤيزيد ( ١٧)

الحثيثة.عكس ا،لوت عند الشهادة ؤيذكر ( ١ )٨ 

)ا،ا(ويزيدفيالمل.

العقلق تزيد أرع ه: الشافعي وعن ((.' النثر ررالفجر ول 

الفضول.من اعلأم ترك )١( 

والسواك.)٢( 

والصالحين.العلماع ومحالة )٣( 

بالعلم.ام.والعمل )٤، 

السافرة((.ر)الدور خر ل كما الروح؛ خروج ؤبمهل ٢، ر* 

ااثبهلان.وبملرد ( ٢١)

رسخي.( ٢٢)

الأسنان.رصقل ( ٢٢٠)

توجهه وكرم عنه اف رصي علي متينا تآ"؟آ وقال 
والتحصيل((.))البيان ق ذكره الرزق. بجلب السواك ( ٢٤)

الباءة.ؤيقوى ( ٢٥)

عليه.الإدمان سمر الغناء ؤيورث ( ٢٦)

الوسواس.)ب؟(ويءلرد 

الشيب.ؤيبطئ ( ٢٨)
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الظهر.ؤيند ( ٢٩)

اللحد.ق ويؤس ( )٠٣

الشر.ق له ؤيومحع ( )١٣

الحوع.يذب ( )٦٣

الوجه.ردور )٣٣( 

)؛م(ويكنانماوج.

الرٍإووات.^ ٥٥٧( )٥٣

أربعافيه أن الدرداءت أبي عن معدان ين حالي عن نعتم أبي وعند 
سارحاوئ المنذلك تقل وقد واحدة، واحدة، عدها ثم حصالة، وعشرين 
)إن1 العراقي عن نقلا ال وقأرائه، من فاونذلرْ الفاء، حرف ق ررالخامع(( 

نكارةمتنه ق ب /  ١٣فالحل.ون، الدرداء أبي من سمع لر معدان بن حالي 
اه.. موقوف( وهو 

أزيل..أو تسعين إل بعضهم أوصلها ممرة وخصاله 

احي.والشخ الساري(( ررإرثاد ق المذكور عباس ابن كلام نقل وقد 
لوقال المختصر((، ))محّرح ق بناتي والسح الباقي، عثل، واليح الررقاتي 

الميعن اس عبابن عن ثلمرحان لأبن المري(( ررالطب و ذكره ))الزهة((: 
)يدم،(،)يزيل(.: بدل ذكر انه إلا ص، 

ماشبمن اساميل طريق عن ابرنمم رواْ وقال: ٤( 0 ١ / القدير(()٤ ق اياوتم( ( ١ت 
الدرداء.أبي عن معدان ين حالي عن يزيد بن ثور عن 
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J-b ;.)يتقي(،)يذهب(

اللأتكة(.)ويفرح إل )وتفرح...(، بدل! 

العدة(.)ؤيملح الخد(، )ؤيصعحح وبدل! 

فانظرْ.الألفاظ. بعض ق والتأخير التهديم مع 

السواك،الشيء فنعم بالسواك، )رعليكم محوأ: وتال الهدي: ابن ول 
البخربؤيدهبا اللنة، ويشد البمحر وبجلو اللغم، ؤيننع بالحفر يذهب 

الرب،ؤيرصي الملائكة، وتحميد ة الحندرحاتا ل ؤيزيد المعدة ؤيملمح 
انس.عن داؤيا(( ررتارخ ق الخولأتي الحمار عبد رواه • ٢٢الشيهلان ويسخهل 

٠بالثمام قرية المشيئة، التحتية والمثناة الدال بقح ودائنا• 

وئبلوالكة ويشد الفم يهلبب، خصال! عشر السواك )رق ١محق^؛ وقال 
الملائكةؤيفرح [ ٢٧المنة ؤيوافق الحفر ؤيدهمب، البلغم ويذهب المر 

الشيخأبو ،•رواه المعدة(( ؤبمحح الحنان ق ؤيزيد الرب محنرصي 
عباس؟ابن عن ))السواك(( كتاب ق نعيم وأبو في))اكواب((، 

(.الحوزاء مواك ل الخصال هذه توحد ما وأكثر ) العربي؛ ابن 

جدأ.كثيرة ذللث، ق والأحاديث، الحمدية((! ))العهود وق 

فقال:السواك خصال من حلة حجر ابن الحافنل ونظم 

الأسانمبيض وهكذا الرحمن مرصي السواك إن 

وحنةفصاحة ق يزبد اشلنة مذكي اكغر مطهر 

نحريه.سق )١( 
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ممرة(.اه.عليه والمواظبة به الأص ق الواردة الآحادث أن شك ولا 
ني((الأمل غ ل ))محلق القاوردي والنسخ ))الشرح(( ق بناني الثخ ونقاله 

ذقال فإنه العربي، بن يكر أبو ذلك إل وسمه وزادت الرهوني، والثخ 
حتىأمرأ، إليه وندب فعلا، السواك لأزم. ثم نصه• ٌا الكيرى؛؛ ))أحكامه 

عنديالواك لأمرتهم أمي على أثق أن ))لولا الصحح1 الحديث، ق فال 
واك،يالاه فيثوص الليل من قام إذا كان أنه . عته وسنت، صلاة((. كل 
ومجنإليه، متدوب هر فنهارأ، أو ليلا يتعاهد© كان يل قط, عنه غفل وما 

انتهى.الصحيح((. ))الشرح ق بيناه وفل فضائله، من لا الوضوء سنن 
المائدة.صورة من ]ه'آآ بلفغلها 

(م أعلواش الياهر، هو قالاه وما ئالتات ) الرهونيث الشخ قال ثم 
عليهوواظبا ه. فعلما وهو عليه، السنة حد لصلءق أي; بلفغله، انتهى. 

تقوله. هنا وهو وجوبه، عدم على يدل ما يه واقترن الحماعة، ق وأظهره 
للح((١١١ااأثق أن ))لولا 

مرتتن•أد مرة فعله يأل عليه يواظبا لر ما والمتحبا؛ 

رشي"وابن صب ابن ت عرفة ابن نل أيضا سنيته واستظهر 

أنهاعنها اش رضي عائشة همن لم محديث، على ))الإكمال(( وق 
امبالسواك. ت فقالت، !؟ بيتهيحل إذا اش. رسول يبدأ شيء بأي سئلت،؛ 

نهارهق فيه يقتصر لا كان وأنه عليه ومثابرته ، لد١٧تكراره معناه؛ ) نصه! 

)ح(.نقله اه. (. المكررة المرار على بل الواحدة، المرة على وليله 

•رشد وابن ^ ابن عن والإلكل« »انج :١( 
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رأتوما والصالحين، الملائكة غير عن قفلا الومتتن وصالح وملائكته 
وسيديهان، بن محمد سيدي من السواك على حرصا ولا مواظة أكثر 
وتعظيمالإيمان، ئوة من ذللث، وكل اش رحمهم الحرشي يوسف والشخ داود 

S.رسوله وأوامر وجل عز اش أوامر 

يانلازم واحدة، مرة الأمر بمجرد يكتف ول! ذللث،، ل أكد. وند 
نهامنة ملكل فإن ة، الحنق ثوابها تمرة كجي ايمدية الستة على أحي 

مننال ومن ئة، النالك، يفعل إلا تنال لا الحنة ق درجة رسول. 
محرزدرجة وهدم القيامةت يوم له يقال تركها، لنا محوز السنة هده التهورين 
سررخلعمى المكتابه ق نيس ابن القاسم أبو بدللمثج صرح منها، حرمانلئ، 
العلن((.

الوظيفةونت السواك إل احتاج انه اش رحه الثبالي عن بالغنا ونن. 
تكثرفاسوصوء ق يتركه ول؛ به، تسوك حتى دينار نحر فيه فبدل محده فلم 

اشعند اوي نلا الدنيا إن ^١^ السواك، ق المال ذلك، بذل الماس بعض 
قبدل ولر محني، تركت لر ل! قال إذا جوابي يكون فماذا بعوءة، جناح 

ومضى.؛\إ]فآعجزه المعوضة؟ جناح من يه اف حصلنا ما تحصيلها 

حينواحدأ نصفا السواك احب صمنلئ، طالم_ا لو أحي يا وأظنالث، 
منالث، أنتزعم ذللثؤ مع وأنن، المحق،، وقدمن، السواك لتركن، للث، يعتليه 
برهانلا دعوى إنها والله الله.، رسول عند المقربين ومن تعال، الله أولياء 

[عليها.]١٣

معالعمل قليل أن الأحاديث، من منه يتفاد ما وسيأتي ) ءالت 
تغفرواسليلثإ منة أخي يا فعثلم أدبا، عير من العمل ممر من محر الأدب، 
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وحكمكفرت، يالأستهاتة صرحت لو نإنك، بتركها، امتهانتكؤ من اش 
ام.رحيم(. غفور واش الظاهر، كحكم اض عند اياطن 

البخاريذكره فلذا الوصوء محمنن من والسواك المماري((! ررإرشاد وق 
أشقأن ))لولا لحديث! الوصوء سنن من مر كما وهو أيصا وقيه ابه، بق 

ابنرواه إمحاب، أمر أي: ، وضوء(( كل عند السواك لأموتهم امي عر 
عرأشق أن ))لولا الشيخين: لحديث الصلاة سنن من وكذا وغيره، جريمة 
صلأة«آ،.كل عند بالسواك .رتهم آلض 

نةالبين يفرقون لا وهم شافعي، الساري(( ))إرشاد صاحب لكن 
اكم_اصطلاحهم على سة ممونه والنافلة، والرغيبة والفضيلة والستحب 

النير((.)الفجر )ل 

والصلاة،الوضوء عند مشرؤع أنه حلاف لا ))الإكمال((: ل وقال 
ولقولهأي به، يأمر لر ه أنلنصه. واجب، غير وأنه فيهما، تحب م

أمركا كم))توضأ لآءرابي: 0 وقوله <صالآية، الصلاة.... إل فتم >إذا 
-الفناهر أهل من وغيره أي - داود عن ذكر ما إلا سواكا، يذكر ولر اش((ل؛،، 

ه.)0خمممح 
(.١٦٤)أ/ الخسة يوم الواك باب الصلاة محاب الارى« ))إرشاد )٢( 
ال١ثاJة((.من))محررة ٦ آية )٣، 
ثمافم أمرك كما توضأ الصلاة إل فت إذا )) يلغفلّ:صلأتم اليء حديث محن حزء مدا )٤( 

جاءا مباب الصلاة، كاب الترمذي، احرحي ناثرا....((. قرآن معلث، كان فإن وانم تشهد 
حنحديث رافع بن رغامة حديث عسى؛ ابو نال( (. ٢٢٦/ ا ٠ ٢ الصلاة)آ/ صن، ول 

■يام لعاربن مثُة ابي عن اياب  jjغثيوجه من الحديث هذادغاعة عن وغدييتم، 
والجودالرتمؤع ل صف يمم لا من صلاة باب الصلاة، كاب داود(( ابي )رمحتن 

)ا/\ا(آأأ/0ْا>(ء
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أراكمل ر)ما L وقوله ٢، والواك((ل ررعليكم اقيوت قوله ظاهر واجب أنه 
عنشهاب ابن حديث أي ٠ الحديد وهدا استاكوا(( تملحا، علي تدخلون 

•به احتج ما ر ؤثفعيه يرد اى هريرة أبي عن حمتد 
الأح—والمن حال ق بواجب ليس سنة المواك إن ثم اإنووىت وقال 

الشخحكي وقد الإحاع، ق به يعد من ^•؛؛؛؛٤ غرها، ق ولا الصلاة ق لا 
؛واجب عنده هو الماوردىت ونال للصلاة، أوجبه أنه داود عن حامد أبو 

إمحاقعن وحكي صلاته، تعلل لر تركه ولو ثرطا، [ ]٢٣ليس لكن أي". 
بهللمتاعمدا تركه إن صلاة لكل 0\إ\واجم_، إنه قال! أنه راهويه ابن 

نقلوغيره حامد أبي الشخ على التأحرون أصحابنا أنكر وقد قال؛ صلاته، 
وزاد!حزم، ابن وكدا كالخماعت محنة ميمه؛ إن وقالوا؛ داود، عن الوجوب 

ق•محاكنه تضر لر داود عن إيجابه صح ولو لازم، فرض فانه الخمعة، يوم إلا 
فلمإسحاق وأما والأكثرون، الحققون عاليه الذي المحار على الإحماع انعقاد 
ءنهلْ/امحكي هذا يصح 

الصلاة.محاب الكثرى(()\الأ'0( >)الن j وص 

(.٣٩)ه/ اتكثر« ))العجم وق 
•٤ ٨ ص ءذربم ص ا ١ ١ 

•٤ ١ ص هريه مق ، ٢١
•ص٣٣ محيق عد....((، بالواك لأمرتهم أعق على أثق أن لولا )) ت حديث، أي )٣( 
الئلاهمى١داود عد السواك أي )٤( 

كتاب،ق ه مينالفلاهمية رأي حول، الخلاف، وأعا الواك، ياب، لم(( مصحج ر)شرح ق ، ٥١
ومضغوايايس، بالرطبج راك الوأما سال،:) ٢(  ٢١٧، ١ ٦ )آ•/ حزم لأبن ))اغلى(( 

كرهالشافعي كان ؤإن ، منتقضا ؛، UJbالمسام يرون لا م فكله، ذوقه أو الطعام 
للعصرة منواك فال، بالسواك صائما يخمى أره ول؛ أر، التهاحسر ق السواك 
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القولررالانتصار(( كتاب ق الدم أبي ابن وغلط المرتضى: الشح 
)رالحلية((خ نبعض وق الصلاة، صحة ق شرط بأنه إسحاق عن انحكي 

تعالواش ياسحاق، ا تمحقولعله لمثا، ذلشال إسحاق أبا أن للمشاشي 
أعالم.اه.

))الحارقة((:ق العربي ابن شال المالكية، من سخون أيضا: وأوجبه 
الوقالصلاة، أعاد عمدأ تركه ومن واحِا السواك : سحنون قال 

الفم،فيه يشر حال كل ق ماللث، واستحبه الوصوء سن من سنة الشافعي: 
فيهإلح((؛ على أشق أن ))لولا : حديث ق قال الشافعي أن وتقدم 

شقبه لأمرهم ا واجبكان لو لأنه ليس؛واجس،، السواك أن على دليل 
.ام.يثق لر أو عليهم 

ib ) فتهبعضهم ادعى بل العلم، أهل أكثر صار وجوبه بعدم القول
ام.الإجاع• 

ثلاثةأحكام تحؤيه أنه اق ينفلا الأصلي، لحكمه بيان تقدم ما ثم 
:ز ق كما ءير_0، 

أحضر.بعود نهارآ صائم كسواك الكراهة: 

كتهليسِاوق، للفة الزينبه أراد أو محمرة، يجوزة كراكه والحرمة: 
محل.لا لما به فمه 

ومحارالمالوات،(.والمغرب 

(.٢٣)ا/السواك باب الخلمهارة مماب ق))الأم({ اورد، بنصه الشافعي قول )١( 
الصائم.لضر الآحوال كل ل يتح-V (؛ ٣٣٨))/)رالجمؤع(( ق النووي ونال 

الواك.باب ١( الم« سعر وق»نرحه 
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(.ام.منه نان ;الآ<ايتعلق لما الطعام من الفرنخ وعند 
ثنحن)وندب الحممة: ل المخمر نول عند [ ]٤٣))المواق(( ول 

منالفطرة ال حماستعمال الخمعة متحبات من عياض; هئة.....إلح( 
حبي—،تابن الأفلمار، وتقليم تحداد والامالإبعل ونتف ارب الثقص 

والسواك.

وتستحباد((ت الإرث))مرح ق نروق الشخ قال ))الحطاب((ت وق 
وحيلواك والتحداد والامهل الإبونتف والظفر الشارب وقص الزينة، 
))الطراز((.ق قاله اهّ. الثياب 

أنله تحب ؤيت ب، حبي)ابن I ارك مبللشخ الكبير(( ))الشرح وق 
وسواكه،إبهله، وتنف، وأفلماره، ارب ثنص من جده فطرة يتفقد 

إليه.احتيج إن واستحيائه 

قه ومثلاه—. الثروع(ا التجمل من كله ذلك، لأن احي: الث
))التوضيح((.

قبلتاك ب))الطراز((! ق فنال وقته، وأما ))الذخيرة((! ق ونال 

والالكنتهس ولا السواك، ينره ما الماء ليخرج بعده ؤيتمّصمخر الوضوء 
لتغيرأو النوم من كالقيام الفم، بها يتغير الق الحالامت، ق بل الحالة، بهده 
مغير.مأكول أو كثير صمن، أو حؤع أو لمرض الفم 

عندأربعة! وهو السواك وقت، ق اكانية! المسألة ))العارضة((! ق قال 

يصل،لر ؤإن وضوء، كل وعند الهلعام، عن اك الاموعند النوم، من القيام 
أيضا.ح نقله ام. يتوضأ. لر ؤإن صلاة، كل أو 



إذاحتى وصومه قبل يتاك ر)الطراز((ت ولفظ ) نصه: ما أيضا ونقل 
أسبولا ر)افتموءان((: ول السواك، سره ما الماء أحرج بعدم تمضمض 

النخونقاله (.اها بالوضوء نحتص لا أنه رأى كأنه الوضوء، بعد بالامتياك 
اه.رالير((. )ل 

مند(.قاله به، حصل ما ماؤها ليخرج الضمضة قبل ؤيفعل ) زت وق 

يكونلأن محتمل وهو ) ))الرّ_اإة((ت ثراح بعض عن ))أحمد(( وق 
عليها.الحس لأيي •ونحوه (.١٥— أو؛عا.ها معها أو المضمضة تبل /بح ٦١ 

ويتحسامله! الفصل ق قريبا عنه مر ما عشبح الماري(( ))إرشاد وق 
حالكل وق الفم، وتنثر النوم من والامتماظ القرآن قراءة عند [ ]٥٣
٢.وأحمدأ ومالاائ، حنيفة لأبي أىت-حلأفا .١٥— الزوال بعد للصائم إلا 

السواك.يكره لا أنه غريب! قول الشافعية معشر ولنا النووي! قال 

الواك.بابح اللهارة محاب ( ٣١١)\إ الارى« »إرلأد )١( 

كتابالزرناوي، ننال، ءامان، واك المالي نحث، الي أالآحاديثا الخالقون استدل وقد )٢( 
الآ-هماددثا ojhبعموم الث، وتمالآحادي1،ت تعداد بعد ( ١٩٥)ا/ السواك ق جاء ما باب 
انرمقشهر وغيره مها انم المحليحول الزوال، بعل■ للصائم السواك يكره لم من كلها 

•١^٠ واف وغم. 
نرحمىللمحانم، المراك ل الفقهاء واختلف، (; ٥٨ا/))التمهيد(()٦ ل الجر عبد ابن ونال 

يليلولااشق )) ه:اف رمول الذمإقول ذمامداعن وحجة وأبوحنيفة، ماللث، مم 
بالليلومحوء كل عند راك الاحكا الثانعي; وقال غم.، ولا رممان نحص ولم •••(( امق 

فمحلوق ل الخديحا احل من النهار آخر للصائم آكرمه اتي إلا الفم تغم عند رالنهار، 
داهويه•بن يإسحاثا حبل، بن احد دبه؛ال، الصائم 
لايمحانه اادم، لاثنتلف ) الواك: باب ( ٢٢حبل(()ا/ اخمدبن نقه j ))الكال 
المحاتم(.فم خلوف يزيل لأنه الزوال بعل للصائم السواك 
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الناسبحضرة السواك حكم 
وقالمر، كما أناس(، بحضرة أو بمجد رإلأ ز■ عند الوال، لغ وقد 

هفي liالمجد ق ولا الماس، بحضرة الروءة ذو يفعله )ولا عياض؛ مر فيما 

،.يتقذر( ما إلقاء من 

المجدق تياك الامكراهة ا مذهبن))العمدة((! رح نق الفاكهاني 
علىالعيي ه عنه(.نقالالجد ينزه مما ومحوه دم فمه من تمج أن حشية 

اه.العزية. 

للذلك يتعرض ولر عنه، كونه ببناني النسخ محثيه وسلمه 
بشيء.))الشرح(( 

اللحمي!قال (، با حصإن يه وبضق ) المختمر! فول عند ق ول 
الجدينزه أن محبا أنه نصوا وند بالمسجد، أى! به؛ الرج حديثا يجوز ولا 
ولايتمضمض، ولا به، محلمره يقلم فلا محا ياكن لر ؤإن به الأذى إماءiة عن 

وقيل!الجد، مجن به حرج دما ثوبه ل رأى ومن به، يتوضأ ولا بتاك 
اه.يديه. بض ويتركه يغهليه، 

حفي/ب ١٧موضع ق يناك الحزول! عن نقلا المريد(( ))غنية ول 
اه.الماس. بين تشويها فيه لأن أحد، يراه لا محسثط 

وكذلك،وسالمه، عياض كلام د ونقل كذلالثا. فيه عليه وقفتج نم 
فبله،القمل ل التقدم عاتنة عن لم محديثج على تكلمه عند الأييي 

Jji  ض القاصي j والأكلل(())ازج وذ (. ٢٩٥)ا/ الواك باب الخلل(( )).واهب
اد.جاو.ق واك الميكره اليخ; وروى ااالك؛تت راي ١( ٤ )ا*/ 
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أبيبحديث العيد يمز ابن - عياض كلام ت يعي — هذا رد ) ١^^; على 
قونحوه بنحوه، الحطاب عن مر ما احر إل الى...... أتيت موسى' 
الخالب((.))كفاية حواشي 

يعتدمن يإحاع منه بعدت صلاة لكل مطلوب واك فالوأيضا 
قنقل بل ذلك، ل الخلاف على ا وجوبأو سة أو تحبابا اسُإحماءهت 

بناءصلاته، أعاد عمدأ الصلاة عد ركه من أن سحنون عن ))العارضة(( 
أنولا ))لحديثانتواتر بل صح وقد صلاة، لكل واجبا واته مذهبه، على 
طرق؛عدة من وورد صلاة«، كل عند بالسواك لأموتهم أمي على اشق 

لهاست، تهللوالصلاة سواك((، بغير صلاة سعتن من أقفل بواك ))صلاة 
وحيثاالمجد ل إلا غالبا تكون لا اعة والخمأيضا، باخملع الخماعة 
المجدف لثا لها/ب-ستلا ليملي: قيل فإن [، ]٩٣الأس محتمع 

ماعالإجلئ، ذلوناقض المة ، فحالاعة، الخم oJ،،)بحضرة ولا 
المذكور.

ٌنلزم الناما، يراك لا حيث واستلثا المجد من احرج له؛ مل ؤإن 
أنهم—لف، عن حلفا قبلنا أحد عن ينقل لر أته مع والثقة، الحرج غاية نلائه 
الجدل تاك يأن إلا يبق م فلالأستياك، لآجل الجد من عرج كان 

أوالمجد، به يتأذى يثا شنحرج لا لخيما ا رقيقامتياكا الناس وبحضرة 
•النامن يسسنكره 

قولا جد مق تسوك أنه المصهلفى عن يرو لر ) القرطي؛ وقول 
أبيبن الر"همن همد امتن—اك الآحاديث، ق ورد أنه سلم: إن فيه ؛ محفل( 

الهد؛ر((ق))نمى الناوي ذكره القرطي نول 

٩٨





لأمرتهمأمي على أثق أن ر)لرلأ يقول؛ اش. رصول سمعت قال؛ الحهي، 
أبوقال الليل((؛ ثالث إل العشاء صلاة ولأحرت صلاة، كل عند ؛السواك 

أذنهعلى وسواكه جد المق الصلوات يشهد حالي بن نيد فكان ملمة! 
إلرده نم اصس إلا الصلاة إل يقوم لا الكاب، أذن من القلم مرصع 

موصعه.

.(٢) صحيححن حديثا هذا الترمذي؛ قال 

برؤيتهمأو اللام الصلاة عليه منه بأمر يكون أن إما فيه؛ له وفعلهم 
المجدق فعله جواز على حجة ذللئا ففي كان وكيفما فيه، هويفعله له 

ادم•دق 

لم:مبجديثا فيهما ه فعلكراهة على والقرمحلي عياض واستدلال 
لدذليقحل كان إنما لأنه فيه؛ U محقي لا بالواكل٣ا؛ بدأ سه يحل إذا كان 
فرصاصلاة، لكل عليه واجما كان والسواك تنفل، بيته لحل إذا كان لأنه 

منوهو أهله على الملام لأحل ه يفعلكان إنما وقيل؛ نفلا، أو كانت 
كانإنما وقيل: تعفليما، به ليأتي السواك يستعمل فكان الشريفة، الأسماء 

وتعليما.تشريعا زوجاته لتميل فمه يطيب أن لآجل يفعله 

فيهولا حمر، ث، الحديل فليس الأقوال، هدء محن فول كل وعلى 
السجد.ق يتعمله لا كان بأنه تصريح 

.٣٨نحرص سق )١( 

(.YT)؛/سواك الق جاء ما ياب الطهار؛ مماب الر٠lلى(( )آ(»جاأع 
)مسقمبمص1ه.



يرولر أنه كما يتح، حتى المجد ل استعماله عن بالنهي أثر يرد ول( 
صريح،وهو الآ-ح_اديثا من المساير بل نيه، السواك يتجنبون كانوا أنهم 

 Iبإنصاف.فتأمله فيه، يفعلونه كانوا أنهم بعضها

علىالكي المتركي ابن علمي حاشيته ذ انممي ونال هذا 
-العيد دقيق ابن اعتراض عن أي: [- ٤١]ويجاب نصه:) ما ))الحثماؤية(( 

ابتداء،فحاله ق ا وكلامنه، يقحالوهو هوأ التي على دجل موسى أبا بآن 
اس.رسول أن وبحاعة، ق ه فحاله: عتوالمنهي وحدْ، موسى أبا وبأن 

وبأنغبره، بجلاف منه فلايتقدردلك فضلاته، ب / ا ٩ بجمح يتثنى 
(.اه.الوضوء لضر كان إذا والنهي كالوضوء، لموجب كان ربما سواكه. 

الدوامنقول: ابتداء فحاله ق الكلام أن تسليم بعد إذ ظاهر نفلر وفيه 
الأنه على دل موسى؛ أبي إتيان بعد فعله على استمر نت فإن كالأ؛تتداء 

الأنه على دل ابمجردإتيانه كفنيتاانه ؤإن بمحضرالضر، بفعله بأس 
ماعلى كان ما بقاء فالأصل شيء، ست، لر ؤإن الضر، بمحضر نعله يبغي 
ه،عنوسكوته إتيانه، بمجرد عنه كفه العد كل بجعي لأنه يكف، ل( وأنه كان، 

علىحرصهم مدة مع بيتهم، فيما إساءتته وعدم للمحابة، ذكره وعدم 
لا.وما الضر، إتيان بعل علميه تمادى وما يفعله، لر وما فحله ما على الاطلاع 

كانلم((: م))صحيح ق حسبما عنها اس رضي عاتثة نول وانفلر 
بكر،أبو تأذن فاساقيه، ومحه JJفخاكاسفا بيته ق مضعلجعا افه. رسول 

وهوله فأذن عمر، تأذن اسثم _iJ^، الخالة، تللث، على وهو له فأذن 
ثيابه،ومحوي اش. رمحول فجلس عثمان تتأذن امح)م ااثا فتحا.كل.لك، 
ولحلتباله فلم أبوبكر لحل عاتشة: نالتا حرج فلما معه فتحديثا فيحل 



عثمانيحل ثم فخذيك، وتر لدحولهما تهتم ر أي! ناله؛ فلم عمر 
منهتستحيي رحل من امتحيي ))ألا ه! فقال ثيابك؟! وسويت فجالت 

الملأثكة((لا،؟؟

محققة،عورة المخيين أن على دليل فيه محهم: اش رصي العلماء قال 
لرموسى ا أبأن والغرض غثرهم، مع يجوز ولا الخواص، مع كنفهما يجوز 
تثذان،امبغير بغتة عاليه يحل كان إن [ ٤٢]راه ما بمجرد كف أنه يذكر 

ولوذكرهله، اذن ثم كفإ، استأذن ولما يستاك كان أوأ"محربأنه بعيد، وهذا 
علىيدل وهو اتيانه، بعد فعله على استمر أته على يدل وذلك عنه. لذكروه 

آ/أ٠ الغم• بمحضر معله بأس لا أنه 

واضحجاعت، ق فعله ت عنه والنهي واحان، موسى أبا أن وادعاء 
وعقلا.نقلا القرٍل 

أصحابه،على أي! حرج؛ أنه. لم(( م))صحح ق فلما نقلات أما 
لمانهعلى السواك وؤلرف 

هأنعنها اف رصي عائشة عن لم ومالبخاري صحح عن تقدم وما 
بمحضرهما.الرحمن عبد واستاك الرحمن، عبد وأحيها بمحضرها ستاك ا. 

.ه أنعنه اض رضي عمر ابن عن البخاري(( ))صحح من تقدم وما 
الأحر،من أكم أحدهما رحلان فجاءه راك، بيتسوك كأنه النوم ق رأى 

عثمانفضائل من اب بالصحابة فقاتل محاب ( ٢٤• ١ /  ١٨٦٦لم(()؛/مصحح )ر )١( 
ه.

النيعلى دخلت بالقط: (، ٢٠٤! ٦٦')\إ الواك باب العلهارة محاب سلم: أخرجه )٢( 
يانه.على السواك و>ف ص؛ 

١٠٢



الأكبرإل فدفعه كثر، جميل! له فقال الأصغر السواك فناول 

وما، أذبجائ،ي أني ايام j أرى إني ؤ دليل! وحي الأنبياء ورويا 
للث، ذلمثل وفهمع ى محها اش رصي عائنة عن داود(( أبي )رسنن عن تقدم 

اسلةص.

وأنالجد ق محلس كان أنه الخهى حالي بن نيد عن تقدم وما 
لأةالمإل قام فكلما الكاتب أذن من القلم بموصع أذنه ل السواك 

اّتاكر؛،.

لحضورالشمس زوال بعد من يروحون كانوا أنهم من الصحابة وعن 
آذانهمعلى والسواك هؤ اش الرسول مع الجد ق الصلاة 

ال،القتمدة ق سيوفهم بدوا؛و_، ماؤيكهم يربطون كانوا أنهم ومن 
لفعله ق اهر فنهو مما ذلك وغبر ٢، بها امتاكوا الصلاة حضرُن، فإذا 

حماعه.ول الجد 

وهيتقدر ي ما إلقاء الخصم كلام ق النهي علة فلأن عقلا! وأما 
العلةمع يدور والحكم واحد، بمحفر أو •حاعة بمحضر فحل موجودة، 

يمتمذرما له ليس لأنه فيه.، منتفية الحالة هذه يقال! ولا وعدما، وجودأ 

.٣٢ص نحربجه سق )١( 

)آ(اكاغاتآةآ-ا.

)•ا(مقمبمصآم.

.ص٧٥نحريه سق )٤( 
.»_AOنحريه مبق )٥( 

•صلأه نحريه مق )٦( 

■٣



التعليمام مقق هو نفوللّا؛[ت لأنا محليب، كل من أطيب فضلاته خمح بل 
الشيءإلا الغير بمحضر يفعل فلا ذلك له يكن لر ؤإن ، للأمة والتشريع 

كانؤإن ة، للأموبالنسبة إليه، ب ٦! ٠ ية بالنبمحضره به يأس لا الذي 
أبعدالغائط أراد إذا كان انه ؤئو عنه صح وفد هو، دونه يستقذر ما لهم 
أرادإذا كان لام والالصلاة عاليه أنه والترمذي! داود أبي حديث ول 

احديراه لا حص ابعد اليراز 

الوامع.الفضاء بالفح! اليراز 

ؤإنالغثر، بمحضر يفعله لا غيره من فالتقذر ذكرناه، ئا إلا ذاك وما 

قالعذراء من حياء أشد كان وند أ ؟ لا وكيف هو.، منه يتقدر ل؛ 
عمافضلا أصحابه، مع كان إذا أطرافه من شيء يبدو لا كان حى حيرها، 

الثانيالخواب أن على أيضا، اكالث الحواب يرد وبهذا يستقذر، أن شانه 
كانالغثر بمحضر ابتداء فعله ق كلامنا أن يفيد الأول لأن الأول؛ يناقض 

قالطبراني رراْ ٩(• الزوائد(()و/ ررمحمع ق الهيثمي نال عود، مأض حدث من )١( 
وندالح، صبن زمعة )رالأوسط(( إساد وق بنحو،، الزار وروا، و»الك«،ر((، )رالأوسط(( 

صعينة.الطرشن اساند حن، حديثهم رحاله ؤشة صعقه، عر وثق 
ئرةهمن لهتعة ابن حدثتا النماء، ق للزار التاهمو باب، العلهار؛ ك1ب، الزجاجة(( ))•مباح 

ةلهيمابن لضعمج صعق مدا ;) تال ثم ؤءأ، الني ان ايه ين مالر عن شهاب، ابن ين 
.صحيحة( شواهد للمان لكن وشيخه، 

•الخاجة قضاء همد التخلي اللهارة؛اب، مماب، ق))سه(()ل/ا/آ( داود أبو أخرجه )٢( 
جامهمن ثد الزبل؛-د، همن اللك همد بن إّاهمل همن يون)، بن همك، ورئاء 

(.٤٤٩)\اياعدالحاجة الخلي باب، اس محاب، البهتي(( ؛الفظ:رانطالق(.))سن 
مد"بن مد ند »ُج—ابر• همن تر الزبأبي همن اللك همد بن إسماهملر 









السجد.ق الضمضة ترك ق عليهم مضرة ولا بدا، الناس عنها محي 

منلها الحرؤج فشق وتتكرر، تكثر التخامة أن — اعلم واش ~ يريد 
منلها الخروج ق مشقة ولا مضرة ولا وتقصد تندر والضمضة الجد 

اسهىJلفظه.. قال محمد. بن القامم عن يروى الممليل وهدا السجاو، 

بالحصباء،غطاها ؤإن فيه، الضمضة وتكره ر نصه! بما ر واختمره 

بجلافه منلها الخروج فيشق وتتكرر، تكثر أنها الخامة وبين بيتها والفرؤ، 
جعللكنه نال! )ح(، انفلر! م، القاسعن يروى الممليل وهد الضمضة، 

فلونحفى، لا كما منها، قذ،ارة أكثر هو إذ بجث،، وفيه كالضمضة، فيه الخاط 

(.)عج قاله تعذر؛ ما بالغ قيل 

قبه كراهيتها عدم منه [ ٤٦]يوحد [ بالحصباء غطاها ؤإن وئوله*ر 
بلفظه.للأرءى.انتهى مرب للماء يكون حيحإ للوصوء، به معد محل 

عنهينشأ كان إذا الجد ي الامتياك كراهة محل هنا: يقال فكذلك 
سمعساوفد كراهة. فلا ؤإلأ فيه، ؤيلقى نظافته، ق يوثر مما يستقذر ما تناثر 

مصادموهو الفم، رائحة محرك يكونه ذكر فيها فعله كراهة علل بعضهم أن 
واشتقدم. حسبما البخر((، وياوه.با الفم، يهلب ر)أنه الي لقول 
آآأ/ا.أطم. 

ؤيدلكالصلاة اول السجد بجصير احد يبصق لا ولنظه;) ١( ٠ ١ / )١ اهمى« ))الدرنة 
فلادفنه، على يقدر ولر محصبا، الجد كان ؤإن الحمير، نحت يبمق أن ياس ولا مرجله، 

اروحدء(.الاس عع بحال المسجد ل يبصق 

'٨







محواكسواك يا مي ينج رم قتلته سواك يا غيدك كان فلو 
اه.

بر!العبد بن عمر أبو فقال بالحوزاء؛ الواك ق واحتلف الحزول• 
التثبوينالرجال امحأو التي لين ونل الماء، نينة من لأنها بها السواك يكره 

تصبغكاث وآن ها، بيستاكوا أن للرجال محوز العربي• ابن وقال باكاء، 
وذهبقال! ثم الخوزاء، ق إلا توجد لا المذكورة الخصال أكثر لأن الفم؛ 
الر.اه.عبد ابن قول فعاب ، بها الأستياك يكره أنه إل الخهال بعض 

ررالعارصة((!ق العربي ابن ولمظ باحتصار، المريد(( ررغيبة ل ونقله 
والشفاهاللثات يصبغ سواك كل أن الماس بعض ظن الرابعة! الآلة 

وفيهجاتز، الكحل فان ضعيف، وهدا باكاء المشبه س ذلك ق لما مكروه، 
لالقدر هدا ستقل ولا التعليل، هدا مثل إل يلتفتن، فلا بهز، المشبه 

ة.الخامالمالة بدليل! الكلام، 

وهدامحنه، ل؛ سوك بعد تمضمض محن الأئمة! من المتأحرين بعض قال 
حفرة،أو الأسنان تعلو صمرة أي! الملح؛ إزالة الغرض لأن يصح؛ لا 

جاز.اير.حصل وجه فبأي 

عريما فعندي المعنى معقول كان ؤإن والمراك ) ))الذخرة((! ول 
عوضاالخليات الغولان استعمل لو الإنسان أن جهة من نعتد شامة عن 
اه.بالمنة(, يآت لر العيدان من 

الأراك(.عود به: يتاك  ١٠وأفضل ) ))المغي(\آا! ل ونال 

لر.يمض: ناب، منا سا )١( 
امحاج((.))منى أي: )٢( 





frالملول العود )وأما والفاكهانيت  liu  كراهةل١،.نلأ

وكرهشيء، منه يتحلل لا بما الهار كل ماح والسواك الحاجبات ابن 
نكالضمضةXحلقه إل ووصل نحلل فإن يتحلل، لما بالرطبا 

فلاالرطب، السواك من فته ل نحْع ما بمج أن جهل )مجن صبا؛ ابن 
ءف(صشيء 

عمدهفمي الصفة اهد0 كان وما الريق، ينثر لأنه ننلر هذا )ل الماجي• 
فقط(.القضاء والنيازت التآؤيل وق الكفارة، 

)منأزت الحاج(( ابن ))نوازل ق ما حيكا ابن نول من أغربا انفلر 
(.القضاء فعليه ليلا؛ الحوز أصول من المخل بالسواك امحتاك 

بعودوآخره الهار أول بالسواك بأس لا ٠الكت )تال ))المدونة((! وق 
نحلل(خوف الرطب بالعود وأكرهه بالماء، بلله ؤإن يابس، 

كتابق مواضع ثلاثة من بلففله انتهى لح-الم(. )إلا حبيب! ابن 
الصيام.

اخلافالهار، كل ماح والسواك ) ))الكأ؛ر((ث ق الشارح الشيخ وقال 
نولهلعموم والمشهورايلهرا شل، الزوال تل للصائم إجازته ل للشافعي 

او_اسىغامحا ) يارته؛ ونص الواك، باب (، ٢٢٢/ انمدة(()١ ))شرح ق الغاكهاني رأي )١( 
اجنمعإذا ماله ؤسحج، القصود، به نحصل اكوي وأما نشفت،، الرطب أما نخرج 

يغف(.ما ءاو« 

ولاسواك:) الابط ب١( • ١ »الآم(()آ/ ق الثاض ال، نسا، من ثريا الشانب رروي )٢( 
(.للصائم يالصي وأكرهه يكرهه، وضري واليابس، اارطٍ، سواك؛١ءرد الأكره 

لاصاتم.والسواك الضمة ق باُب ٢( • ١ الكبرى(())/ ))الدونة )٣( 

١١٣











السواك،بها محمل لر لمة كانت، فإن الإصع، وأما ) الوويت وقال 
الواك(لبها حصل خشنة كانت ؤإن 

ورأىالصنف، كلام وظاهر ) الزرق—اتي((ت احمد الشيخ ررحانية وق 
اه.(. حثنة أو لينة الإصع كانتا مواء خليل 

خلاففيها وللشافعية الإصع، عندنا ومحزئ ) النثر((؛ ))الفجر وق 
ةفثلاثخشنة كانت، ؤإن الواك، بها محمل لر لينة كانت، إن نال؛ ومميل، 

غثرها(.محي لر إن ومالائا، حنيفة لآبي وفاقا أى يجزئ؛ لا * والشهور اوجه، 

كالقمس،الفم أذى فيه ما الواك من ومحتنمط ) الدخرة(؛ ) حرعن 
ونصفاد، فيه الأطاءث ينول كما ومحوه وكالربمان ؤيمدها، اللثة يجرح 
(.العلماء من حماعة ذللثؤ على 

والرمحان(الرمان بعود حبي—، ابن )وكرهه [؛ ٥٢]عرفة ابن 

ولاالحذام، عرق لتحركهما رمحان أو رمان يعود يتاك ولا ز؛ 
عثرالثقمسإ وكدا والثرصى، الأسان، تساقط أي؛ الأكلة؛ لتوليده ؛قصت، 

فإنالإصبع راعا ) ت ونمه ١(  ٤٣)T/ سواك الباب الطهارة كتاب لم(( مصحيح ))شرح )١( 
الثهورتلآصحابت_ا: أرجه نلاثة ففيها حئنة، كانتر ؤإن السواك، بها نحمل ب لينة كانت، 

وحد(.إن نحزتم، ولا غثرها، نحد لر أن تحزيء واكالثط؛ نحزتم(►، واكاتي؛ تحزتم(ء، لا 
<0٣١ )(■/ القدير(( ))بض ق اشاوي أورد0 والرنحان، الرمان بعود التخلل ين والهي )٢( 

نهىمرفوعات حسا بن صمرة عن ( ٩^١٢ / نيم(()١ ))مق الخارُث، أحرجه وهوحديث، 
/ره ))مصممه(( ق شيبة أبي ابن ومحوا الخدام. عرق، نحرك لأنه الرنحان بعود الواك عن 

الواك.باب ( 0٣٢

أيما.وضعيف، مرسل وهذ.ا الواك؛ باب ( )ا/٢٧الحبثر(( ))اللخيص ق حجر ابن وقال، 

\/ا







اد٠اJرإالالمصل 

يفيتهكق 

يكونأن إلأ له غواكه بيستاك أن أراد ؤإذا ) )رالدحل((: ي قال 
مطالقا،له غللقس رالآءليب .اه. غله الأول السواك هن فراغه عند 
ب٦! ه ام. ه(. نفا< تطيب بوصع أو ثتابه من يكون أن إلا 

قال قشيخنا! قال ) نمه! ما الحامع(( على العلقمي )رحاشية وق 
ا!أصحابتبعض قال )•..(_! ق أي - الرؤياني قال المهذب((! ررشرح 

كاتي،به وشد أسناني يه ييض اللهم ! السواك ابتداء عند يقول أن يستحب 
يكنل؛ ؤإن ءالت الذي وهذا الراحمئن، ارحم يا فيه ل، وبارك لهاتي، به ونت 

حندعاء فانه به بأس فلا أصل، له 

ااة؛؛والتي أن أنس! عن الفردوس(( ند ررمق الديلمي روى فلت! 
طهورأواجعله عي، رصاك سراك اجعل ))اللهم استاك! إذا يقول كان 

(.٢٦٦/)) الواك باب الخلل((، »ماهب ق ذكر0 )١( 

لهيكن لر  ij|jه، ببأس لا ومذا ) الآحاديث؛ ذكر بعد ( ٥٦(())/الهتاج رامغي ل نال، )٢( 
('!!حن نهولياء اصل، 



بمناش عبد ص ل لكن أساني((. ُه وبيض وجهي به وبض وتمحيصا، 
أنبالثة معرفل أساذ فقيه الخارثي، البخاري يشوب بمن محمد 

اه.(. به بمج لا بالومع متهم أنه إلا والتمانيف، 

وجعلرراينى((، ق كما اليمنى باليد وكونه بدئه ل سمية له وندب 
فقطاسباكه حال أي عليه يقبض ولا فوقه، والثلاثة تحته، والخنصر الإبهام 

سبني.كما الماف" وكدا الواسر يورث لأنه يفلهر. فيما 
بالأيسريفعل ثم الومهل، إل فمه من الأيمن الخانب من بدؤْ وندب 

هامبندبه على نص كما ياؤلتها ق حتى الأسنان، ل عرضا وكونه كيلك، 
طولا'.بتاك فإنه أي للشيطان، محالفة والناقص  ٢٣المناوئ 

ولااكصود، يه محصل لأنه أي عرضا، بتاك أن ررؤستهمب، النووي• 
السواكحصل ُلولأ واستاك -حالف فإن أسنانه، لحم يدمي لتلا ُلولأ اك تب 

.٢٤ا3كراهة((؛مع 
٢.ءلولأ(ل أيضا ؤيتاك ) ررالإحياء((ت وق 

الأقوال،أحد على الثوصى ه مبفسر الذي وهو ) ت مرتضى الشيح 

والروكن((ل))الضماء الخوزي ابن تال الخارثي، الخاري بمتوب بن محمد بن ض ب- راا 
 /X( ٤ ١ :)ء،وى ابن عن ونقل بحجة. لس ١ j »إمامكرة راحادشه ) قوله: ))الكاعل

(.أحد عليها يتابعه لا متتا ؤإما إمادأ 
 )٢( j/■( U _ن(( ))؛J٤٠را/ اللا.)

مكرموباطنها ظاعرما الأمان عرض j الامتاك ) قال: ( TAUالقدير(()\/))فص )٣( 

(.ان اشj يكر، دلا محزئ ولكنه اللة، دمي لأنه >لأ 
(.١٤)V/ السواك باب الهلهارة كتاب لم((، مصحح شرح )) ق التروي تول )٤( 
(.١٢)ا/•الواك باب )٥( 

١٢٢



(١)/ _إل الأقل س رم 
لام:والالصلاة عاليه عنه فروى كشته وأما ررالذمحرة((:) وق 
واواكتحل— ٥[ ]٤ يوم بعد ا يومأي• ~ ا غنوادهنوا عرص—ا، رراستاكوا 

دتفكثرت إذا والأيمان التقلع، من للثة أسلم عرصا فالواك ، وترأ(( 
(.اىالثعر 

غبأ،/أ ٢٦وادهنوا عرضا تاكوا ))امحديث: النتثرة((; ))الدرر وق 
يذكرولا أصلا، له أحد فلم عنه بحثت، الملاح: ابن نال وترأ«؛ واكتتحلوا 

الخديث،.كتب من يء شل 

أبىبن عطاء عن ياله(( ))مرامحق داود أبو رواه من معناه ل قلتا: 

حدثمن تفاد ؤيسواك; الباب، الطهارة كتاب (، ٦٣٠ / )رالفتح(()١ ق حجر ابن قال، )١( 
انساللعلى السواك مثسرومة (؛ يس وووهو التي على ومحويحلن، ) مومىت امح، 

عرضا(.يكون نهاان نالآحس، الأسان واماطولأ، 
ء»لاء:وعن عائنة: وعن حكم بن بهز ص تردتما الحديث )٢( 

ضعبد إصنادْ وق سواك((، ))المحاب ق نعم ابو روا0 ) حجر؛ ابن نال عاتنة حدينا اُا 
متروك(•دم حكم بن 

القرني(.حالي بن محمد ونه ) عنه: حجر ابن نال ■طا►؛ حديثا 
عطاءعن القرني -محاك بن محي (: ٧٤٨/  ١٣٢الاعتدال(()آ/ ))منان ل الديي وقال 

حاله.يعرفا ولا لرملا، 

هارةالطكاب لم((. مس))ثرح •عروقا. غم محعٍغا الحل-ينا ا عن■ ال-رومحا؛ ونال 
.(ur/T)

،.صعقفه بد (;..ا ٣٣٨/١٣٣/١)الخفاء(( ))كثف، ق العجالوني ونال 
.(.١٩'٨١ ١٧٤)ا/))مراسله((، ق داود ابر أحرجه ُالحا-بثه 

٤(.)ل/• عرصا الأساك ق حاء ما باب الطهارة كاب ))مننه((، ل المهني أحرجه 

١٢٣



تكتمامحؤإذا مصا، فاشربوا شربتم ر)إذا L اش رمول نال ت ال نرباح 
السببى سعيد طريق من ل))الصحابة(( الغوي وروى عرصا((• فامتاكوا 

مدعن آحر وجه منيم ابن ورواْ مثله• مرسلا، حكم ابن بمي بهز، عن 
وهوالر: همد ن ابال نهز، بجد وهو القشرى، معاؤية عن 

))الرحلت مغفل بن اش عبد حدث من والديلمي مضطرب، إسناد 
غبا((.ام.

سعيدرواه عرضا((. محامتاكوا اسذمحم ))إذا امحوأ: قال الندى: ابن ول 
عطاءعن منصور ابن 

وكان.يله((; ))مراسل داود أبو رواه الإحياء((: رح ))ثل ومحال 
وأبرأ((،وأمرأ أهنأ ))هو ؤيقول: ثلاثا، ؤيتتض مصا، ؤيشرب عرصا، يتاك 

jنمم وأبو الي وابن له، ))الدعاء(( ي واممراتي ناغ وابن الغوى رواْ 
^٣٢•بن ربتُة عن وامح، بهر عن، »الطب« 

يهزص السب ين معيد عن الحاويث مذا (! ٦٥/ )) الخبم(( ))التلخص ل حجر ابن نال )١( 

محنالآكا؛ر رواية من نهو فهومشلع، ^ا وعلى التشري، •عاُئة ين حكم ابن 
حدأضعيف ؤإمناله أكتم ين رييعة حدث هن أيضا والعقيلي اليهقي ورواه الأصاغر. 

ممرين ست فرواه الجب، ين معيد عن مد ين بحى على ب اختلف يند 

رييعةالبر: بد ابن نال آممم بن ريعت نقال: القرشي، ربمة بن محلي ودواء بهز فقال؛ 
البر:بد ابن نْنوه الذي الاضطراب وجه فهدا (، ممد يدركه فالم يسر، قل 

أممم•بن رمحعة من اب ص ّعتد بن بحي 
رببمة•■_ بهز ص اب بن سد م، مد بن بحي او 

٤(.• رالإمادين()\/ عرضا الامتاك ق جاء ها ياب الطهارة محاب اليهقي(،، ل)ّتن 
الواك.باب (، ٢٦١٩٧ربم/،-ا'آ/العمال(( )رمحز )٢( 

عرضا.الامياك j جاء باب.ا الطهارة كاب ٤(، • )رت(()ا/ ق اليهئي اخرجه )٣( 

١٢٤



والحلق.اللسان ق طولأ كونه وندب 

.طولآ١٢الأ.تاكفيالاوان جاء وتد انمد: دلق ابن 
وكراميأساته، أطراف على السواك يمر أن ؤيستحب النووي: 

ا.لطفار إمرارأ حلقه وسقف أصراصه، 

منينفح فأنه نساك ما أول من ينئك وابني الحكيم: الرمدى تال 
يورثفإنه مسا، بعده ئلع ولا الموت، سوى داء وكل والمرمى ابدام 

إذاواك التضع ولا العمى، يووث فإنه صيتا بالسواك تمي ولا الوسوسة، 
وصحمن أن جبير: بن سعيد عن يروى فإنه ضبا، وانحبه عرضا، وصيحته 
شهإلا يلؤمن فلا تجن [ ٥٥]بالأونحى سواكه 

الذلك، فإن الواك، ق تعاهدها ينغي حنة آداب هذه الفاكهاني؛) 
حيرأ(.إلا محل، 

اسنيبرنق، موضعها على الواك يمر له أسنان لا ومن ر ))الترهة((: 

إب٦٦له(• شعر لا محرم رأس علمح، الوّءا إمرار اتماب على 

ياقلت تقول: عتها اش رضي عائثة وكانت، ر الغمة((: ))كشف وق 
بمسغ؟!كف قلت،: ))نعم((، قال: ؟! يناك فره، يذهب الرحل افه: رسول 

اليانق ساك ان ن ينعم قال:) (، ٢٥/ ر)الإقاع(()) ي ذكرء العد، ينق ابن نول )١( 
شالالثانمت، راي وعو (: ٠٥انحاج(()ا/ وف،»مغى العد(، ينق ابن ذمء كما طولأ، 

ءرصا.نكر• اللسان j وطولأ ٤(: ٥ )١/ الل١Jين(( ق))ايانت 
(.٣٤٧ذ>)افوع(()ا/)٢( 
له.لااٍل )٣( 

١٢٥



٢.ذه((ر ق إصبعه ))يدخل هال! 

قيزيد لأنه بقوة يكون أن بالإصع الأستياك ذلك ق وليتق ر نروق■ 
كريهة(,رائحة آثار أو دما، أجرى وربما منها، يتقير يما الماء ويصيف البلغم، 

احلافها، بيكون أن عى تما لها غاستحباب ت انهب سماع وق 
واستحبهيه، بأس لا مالكت فقال غلها؛ نل أيحلها فان الحكم؛ عبد لأبن 

آ.اه.وغ؛ر0 بيى اليكره عليها، ما اره لي

أعلم.§|ا واش 

٠٠٠

صدبن بس تظ  JU؛ Jlبن.الرلد >ض من ( ٦٦٧٨؛\/مآ// الأوسط(()آ »انمحم (
بنمص إلا عطاء من الحديث هدا يرو ل! نال: تم رباح، ابي بن ءطا» عن الأنصاري اف 

الإساد.بهذا إلا عاننة عن يروى ولا الوليد به تفرد اش عبد 
عاليه.بتاع لا يرؤيه ما وعامة لم؛ مبن الوليد طريق من إيرادْ بعد ٢،  ٥٣ره/ للالكا٠ل(( 

حان.ابن صعقه •U(:__ / )ا ا-فر« )رالتلخمى ق حجر ابن ونال 

/٢ ))اغمح(() ل الهيثمي قال نني بنات، ليس المنة((؛ »ءام ق الأياني الشيح زئال 
صعيف.ومحو الأنمارى الثم عبد بن عيي ونته ((، ))الأوسعل ق الطراني رواء (؛ ١ • ٠ 
الخاننلال ونا احلما هذا علميه أنكر مما احاديث ))الميزان(( من ترجته ق الن-ءي له اق وّ
منالحديث هذا عدي ابن له وذكر حان، ابن صعقه عيي (: ٣٨٣/ )اكلمخيص(()١ )ل 

آ.مناكمره 

الدراية.[ق الحاننل وصعقه 1^،؛ 
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الماعالفصل 

؟!لا أم الماء فيه يطلب هل ونه! كق 

أناستحب بعود تاك امفإن الوضوء، ق استاك إن أته ند يوالذي 
اسبولا ))ائمحموعة((! وق به، حصل ما ماؤها ليخرج الضمضة قبل يكون 

الوضوء.بعل يه 

أومعها أو قبلها يكون لأن محتمل هو ) )راارالة((ت ثراح ولبعض 
كالد.لائا،لث، ذلليكون معها، يكون أن اسنحس، بإصح امتاك ؤإن بعدها، 

المبلغ'ابن ذكرهما للعلماء، فقولأن ماء، غثر من حرثا بإصح اسناك فان 
ذلكحميع تندم كما غجره وأنكره سواك، ذلك، العراق; أهل بعض قال 

بالمضمضةاتبعه نم الإصبع بتاك امإن انه العدوى واستنلهر وطا، مب
اه.يكفي(. 

كلامهممن يظهر ما على ماء فيه يطلبإ لر الوضوء غير ق امتاك ؤإن 
الفانه واك، الفيه يطلب ما حمح ق يطلب أنه الطالبة; من قال لن حلافا 
[،٥٦]واك الطاو_ا على مظاهرة او؛إو! الي احادين، وهذه علميه، دليل 

أنهأو بالماء أ / YUبكونه أمر أنه منها واحل. ق وليس المائة، نحو منها وتقدم 
أنه- جرأ م وهل- الت_ابعان ولا ة الصحابمن أحد عن يقل ولر به، فعلمه 

١٢٧





إلايلزم؛،U-« ولا الرائحة، تغتر يعي- ) ت نمه ما يالسواك، الفم أي• تغثرْ(، 
اىتقدم(. نحاكما كان إذا 

قال) ت نمه ما تقليما(، فمه يكون )وأن ت قوله عند تقدم فيما وقال 
ينالهالر ذكر فلو بالماء، بالغل [ ٥٧]أزائ نحاّة فه كان ؤإن ١،: النووي 

وجهان،تحربمه وق كرم، نحى وفمه القرآن، قرا ولو محرم، ولا مكروْ فهو 
الموافقة.على ش فالحمد بلفظه، انتهى (. محرم لا أصحها:) 

تحوفيه اكامع الّاب آخر عقده فمل النثر(( ررالفجر ولصاحب 
أؤلراف؛ب / YUبستة يتعلق السواك على الكلام فيه: قال الورقة، 

وحكمه.الأول: 

فضله.ق اكاني: 

اكاك:فيكيمتهّ

مشروعيته.مر ق الرابع؛ 

•ونته ل الخاص: 

يه.يستاك فيما السائس: 

واساه، ذكرنما بجر س نقهلة لكنه وأحاده، ذلك، كل على تكلم ثم 
وهذاالث،، إليوسب، حلق عليلثا، قفله ينالهر أن أراد إذا له، والمنة اللهم، 

والتليد.نعمه، س الءلريما على فه والحمد التقييد، هن.ا س أردناه ما آحر 

رجبعثر اع وتنضيده، وتقييده ورقمه تثيفه، س الفرنغ ووافق 

الفاض[.( ٥٤>)اك~ان(()انثر: 

٢٩!



عام.وألف ( jCjوماوسسن إحدى سنة الحرام، الفرد 

د،هوني، نو، والئرح، الحاثية، ق مب ز، ق، ح، عند ما وطا 
والبخاريالمرشد، على والزرهوني والمكنامي، الكبر، ل م، حش، 

وابنالجالس، ونزهة العارف، وعوارف عليهما، وز والموطأ، والقطلأني 
والأبي،والصفي الغمة، وكثف اغمدية، والعهود والصغير، الكبير الهندي 

المنتثرةوالدور المريد ونية الرسالة، على والحهلاب، الحمن وأبي والخزول، 
والعلقمي،عليه، ( ٠٠)•وحامية القاسي، محمد يدي لالحصن ّرح ّو 

،ار الأزهوحديقة والمندري المنير، والفجر ، الصغير الخامع على والعزيزى 
والقاموساح، والصبالحدائق وكنوز عليها مرتضى والشيخ والإحياء 
واغكم.

اصعلفىالذين عباده على وسلام وكفى ف والحمد 
امربا ش والحمد 

علكابن حمزة بن محمد الشريف الصنف، حمد نحل نسخه من وانتهى 
إدريسبن جعفر بن محمد بن الزمزمي محمد بن باق المنتصر محمد ابن 

شعثانسابع نلهرأ، الخميس الأردن عمان ى الحي، الإدئيي الكال 
م. ١٤١٩٣١٠الأبرلث. 

الرس—لنأشرف على وملم اش وصلى اله_الين رب، ش والحمد 
(YA )؟/•

هه ءو 

١١٠









الرحمنعبد بن اش عبد محمد ايي أليف تالدارمي((، )رسن -  ٢٦
العربي.الكتاب دار ط١،  uftYooت الدارمي، 

داودو أبالآشس_عث بن ليمان متأليف داود((، أبي ررسن _  ٢٧
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فهرس

الصئو|حأتالحدث 

٢٣راك بيس ئوجدته M التي أتت 
٩٨و  ٩٧على السواك وطرف وهويستاك، هة اف رسول أتت 

١٢٤عرصا ناساكوا اسممم إذا 
١٢٤عرضا ياستاكوا امتكتم ؤإذا مها فاشربوا ثريتم إذا 
٣٠الرم نل فاستاكوا الوتر صلتم إذا 
٧٢بالسى تستاكوا ولا بالغداة ذاصت1كوا صمتم إذا 
٦٨احدكم فإن فلستك اللل من أحدكم نام إذا 
٦٨واس الوضوء فأحسن نهارأ أو ليلا يتوصأ الرجل نام إذا 
٨٥تشهد ثم اش أمرك كما نتوصأ الصلاة إل قمت إذا 

١٣ احدمعا رجلان فجاءني براك أتوك أراني 
٧٧العقل ل تزيد أرع 
٥٣الرملض سس س ادع 

١• ٢ الرحمن مد وأتمها بمحضرها ه امتاك 
٦٦بهيا اناكوا 

١٢٣لترا واكتحلرا غا وادهنوا عرصا اصتاكوا 

٢٤ لفرصت أمي على أثق أن لولا قلحا تأتوني لا اصتاكوا 
١٤ قلحا علي تدخلون لكم ما امتاكوا 
٥٦ وأونروا وتتفلفرا استاكوا 

٦٦أوبطم نعتم أراك يكن لر فإن أراك تلاثت الأسوكة 

١٤٣



٦٧ّراك يكن لر إذا الواك  iSjf■بوي الأصاع 
٥٤ط علكم وص زبمة علي الآصحيى 

٤٣الواك j علكم امحرت 
٠١ ٢ اللأتكة منه تتمي رجل من امتحتي ألا 
٤٣- ٤ ٢ صلاة كل عد بالسواك ه أمر 
٥0طامر ضر أو طامرأ صلاة لكل بالوضوء ه أمر 
٢٤ بالسواك فأمر عله ذلك فشق صلاة لكل بالوضوء قو أمر 

١٥ أدرك أن حثت حتى سواك بالأمرت 
٢٥ يدريني أن حفت حتى بالسواك أمرت 
٥٢عاليإ يكتب أن حنت حتى بالسواك أمرت 
٤٥ بالسواك لأمرتهم أمي على أشق أن ولولا سواك بالأمرت 
٩٦ بالسواك أمرنا 

٣٢أتمر أن جمّيل أمرني 
٥٠الرد أني ظنتت حس بالواك -جمل امرني 

٠١ ٧ و ١ ٠ ٦ ربه يناجي *إنما صلاته ل نام إذا أحدكم إن 
٩٦ سواك بالفيوما ١^٠^ ٍلرق أفواهكم إن 
٧٠حلفه اللك قام بمالي تام نم تسوك إذا العد إن 
٧٤بوأدم منه يتأذى مما لتتأذى الملائكة إن 
٧٤يضع حتى القرآن بتمع المالي من يدنو يزال لا الملك إن 
٥٨يروحون كانوا ه افه رمول وأصحاب امت، المبن مائة إن 

أذانهمعلى والسواك 
٧٨حملة وعشرين أربعا الواك ل إن 

١٢٥نفه إلا يلؤمن فلا نجن بالأرض مواكه وضع من أن 
١ ٠٨الخر ؤيذب الفم طب أنه 
٦•١و٧•١مكيا يفعل أو 

٤٤



١٥ لأدردن حشيت حتى السواك جمل أوصاني 
٨٢و  ٥٤الراك 

٨٢ و ٢ ٥ قاس قو التي عتد محت 

٦١اسمانة على لإسلام اى 
٦١ئالوافإنمسواكلاىنممءوإلالإءان 

١٢٤ئ س
٦٤تسركوا 

٩٤ لارب مرضاة للفم مطية سواك الفإن تركوا 
١٦ الإسلام يثى اس فإن اسطعتم ما بكل تنظفرا 
٨٥اش امرك كما رضا 

٦٤ لم مكل على حق ثلاث 
^١٥السواك الخمعة يوم مسلم كل على حق نلاث 
٤٥ سنة وعليكم نرض علي ثلاثة 
ه٤ والسواك الوتر ّتة لكم وهي فربمة علي ثلاثة 

٣' اصطجع نم نملى تام نم وتوضأ، فترك اليت إل رجع ثم 
١٦ الطعام من والنتخللون بالوصرء الننخللون حبيا 
٤٦يوم سل وغالسواك لم مكل على حق 

١• ٢ لسانه على السواك ورف أصحايه، ؟؛وعلى حرج 
٦١ادأ اش بمثرئ لا الخص الآءاع حللوا 

*٢^١السك رح من افه عند آحليس، الصائم فم حلوق 
١٧ حفر ولا مفر ل يدعين ه يكن لر خمسة 
٤٤به يس سواك قوومعه موته مرض الرحمن همد لحل 

١٠٢و  ٢٤□نه عر الواك ورف ه الي على يحلن، 
١ ٢٣يس ومر هء الى على يحلن 

٢٣واضع وهو يستتاك وهو ه افص رمول على يحلن 

٤٥



سواكيترك كأنه النوم ق ه رأى 
•٧٠ ١٠٦ سدهفحكها الملة ق نحامة ه رأى 

٥٧ موضعأذنه من سواك الوأن الجد ل محلى الخهى زيد رأى 
٧٣ أعللا ما صانم وعر يستاك افه. رسول رأيت 
٦٢ سواكبغر ركعة سعين من حر اقفل/ سواك [ ال بل ركعتان 

٦٤ سواكبغر صلاة أربعماتة تعدل براك ركعتان 

٦٢ سبعينمن إل ، أحسالسواك بعد الركعتان 

٥٦ علبكمأكثرت السواك السواك 
٥٦ ستتمونتح أى فاصتاكوا ّنة السواك 
٥٦ الوضوءثعلر السواك 

٥٧ الصلاةسطر والوضوء الوضوء سهلر السواك 

٥٦ إلأاJامداء كل من ثناء السواك 
٧٥ حصالعشر فه السواك 

٤٧ للريحمرضاة للفم م3لهرة السواك 
٦٥ الفهلرةمن السواك 

٥٣ الإيمانتصفح والوضوء الإيمان نصف، سواك ال

٤٦ واجاالخمحة وغسل واحح السواك 

٥٦ الخمعةيوم واحح سواك ال
٧٧ الرزقبجلب سواك ال

٧٥و  ٥٦ فصاحةالرحل يزيد السواك 

٧٥ اللغميلهّط و الحفظ ق يزيد السواك 
٩٦ .. الفم. يطبّإ السواك 

٩٨و  ٦١ سواكمغر صلاة سسعس من أفضل يراك صلاة 

٥٨ سواكبلا صلاة بل؛ن من أقفل واك بصلاة 

٥٨ بغرهصلاة بسبعين بسواك صلاة 

٤٦



٤٦ صواك بلا الصلاة من محر سواك صلاة 

٩٥ سواك بغم صلاة صمن من حم براك صلاة 

٦• صلاة وسبعين حمس من أضل سواك إثر ل صلاة 
٩٦ عر قام يضع فإن بالقرآن أقوامكم طهروا 

٤٦ الفطرة من عشر 

٨٥بالواك عليكم 

٤٨للرب عرصاة للفم مطيبة فإنه بالسواك عليكم 
٧٩يالخفر يدمب الواك الشيء ننعم بالواك عليكم 
٤٦محلموالواك كل ض الخسة يوم الغل 
٤0محلم كل على واجب الخمعة يوم الغسل 
٦٢الق الملأة على ئ يتاك الق الصلاة قفل 
٦٣سراك بغم الصلاة على براك الصلاة قفل 

٥٢ فامتاك سواكه فاحد طهوره، أتى منامه من استيقفل نلما 

٧٩اللثة ؤيثد الفم بملتب حصال،؛ عثر لواك ال 
١• ٤ أحد يراه لا حتى ابعد الراز أراد قوإذا كان 
١• ٤ ابعد الغاممل أراد هوإذا كان 

٩٩و  ٣٣الاكم واك الأعطى اس إذا M كان 
^٩٦٠١بالواك بدأ سه يحل إذا M كان 

٢ATj A^J ٥ بالواك فاه يشوص الليل س نام إذا M كان 
٦٢ بالواك فاه يثوص نهارأ، أو ليلا النوم من نام إذا ه كان 
•٩يتاه الرم س قام إذا قو كان 
١٣ بالأستاك يأمره الفم منغم ه حلبوحد إذا ه كان 
٦٨الضمضة ق بإصبعه يتسوك ما كثيمأ قو كان 
٧٢سفره ق الدمن قارورة تفارقه لا ه كان 

٢٧فيه على واك الأحرى إلا الليل من ماعة يتعار لا ه كان 

٤٧





أذنه•؛ش والسواك قق؛روح الني أصحاب س الرحو كان 
عيونهمذوائب ساؤيكهم ميربطون الصحابة كان 
الصلاةلحضور الشس زوال يعد من يرو'ًون الصحابة كان 

ئهعليه ينزل أنه ظننا حتى بالسواك قويأمر الني كان 
بدواباؤيكهم مقويربطون الله رسول أصحاب عن أناس كان 

سونهم
أحدهمارحلان وعنده قويس افه رسول كان 
مونحعأذنه عالي وعراكه الصلوات يشهد الحهي زيد كان 
موضعأذنه عن السواك قويضع حالي بن نيد كان 
السواكوأن الجد ل بجلس حالي بن زيل كان 

ومراكهالجد ق الصلوات يشهد حالي بن زيل كان 

الرىُتيننل الوتر يعد السواك نحبون يكانوا 
وخمسالرأس، ل خمس خصال عشر الكلمات 

اللهمعثه وطهوره، صواكه قو افه لرسول نفح كنا 
تهجدالليل س نام فإذا وسواكه قووضوءه افه لرصول نضع كنا 

أراكعن سواكا قو افه لرمول أحني كنن، 
صلاهكل عند يالواك لآٌرتهم 

منإل أحب براك دكعتثن أصلي لأن 
السكؤح من الله عند أطيب، الصائم فم لخلوف، 
قيدري أن حشيت حش الواك لزمت، 

اءيالنالتشبهض الرحال هؤ لعن 

عاليوأكترم السواك علكم أكثرت لقد 
قرانفيه سينزل انه حشيت، حتى بالسواك أمرت لقد 
أسنانيعلى حمت، حتى سواك بالأمرت لقد 
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٤• الوضوء •ع السواك عليهم لفرصت أمي على أثق أن لولا 
٩٣ وضوء كل مع السواك عليهم لفرصت أمي على أشق أن لولا 
٤٣والطب الواك عليهم لفرخت أٌي على أثق أن لولا 
٣٣بالسواك لأمرتهم الناس على أو أمي/ على أشق أن لولا 
٤٣صلاة كل عند سواك باللأمرنكم تضعفوا أن لولا 

٣٩.كماذوصؤون ..لولأأن.

٤' أن لولا تتاكون لا قلحا تأتوني بالكم ما 
٣١تستاك؟ ما 

١٤ حنيت حمى بالسواك وأوصاني إلا جبمبل جاءني ٌا 
•٥بالواك إلأوأمرنى محل جييل جاءني ما 
١٧ ينزل أن حشيت حمى السواك يذكر ق زال ما 

٢٥ - ٥ ١ أضرامي على حفت حتى بالسواك يوصيي مريل زال ما 
٢٥ نكت حمى بالسواك يوصيي ه جميل مني زال ما 
١٣ الصلوات س لشيء بيته من بجرج ه افد رمرل كان ما 
 U وص\1 ائاكوا ؟ نلحا عر تدخلون أراكم ل
٩٢ يس حتى ليلة قق نام ما 

٩٤ للملاذكة مفرحة للرب مرضاة للفم معلهرة 
٥٨واكخلل الواك من فليكثر افد محه أن أحب من 
٧٤مجدنا يقرن فلا والكراث اكوم الشجرتتن هاتتن من أكل من 
٧٢الواك المائم حمال حير من 
٣١مي فليي السواك عن رغب من 
٣١مي فليس سي عن رغب من 
٥٣والحياء الخلم الرمالن نن ٌمن 
١٢٥يستاك نو0، يذهب الرحل / نعم 
١١•الزيتون السواك نعم 



٦٧ الفميف ماركت شجرة من الزيتون السواك نعم 
١١٨ الرمحانبعود السواك قوعن نهى 

١٢٤ وأراوأمرأ أهنأ هو 

٤٦ الريؤيرصى الفم بملتب والسواك 
٣١ داسطلكنةأق؛نرجست
٤٥ فاعتلوا-بدأ اف جعله يرم هذا إن السلمين معشر يا 
٦٨ الآصا.عالسواك من بجزئ 
١٢٦ فيهق إصبعه يدخل 

٧٢ وآخرهالنهار أول انمائم ستاك 
١١٦ إزاريمحت ئا اري ؤيلوجهي ممني 
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