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مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)1//

بسم اهلل الرحمن الرحيم
شکککو ستس ککک يشسبککک سيس هللس
پ تردگ رسجه ني نس تستسصککات وستس
المسب س ک ترسپيککس مب ن،سپيککس مب سمک س
محمدستسب سآلستس صح بشستستک ب ين...س
أم سب د :س
زسختشککب يسبنککددسدرسدنيککس ستس
آخ و،سعب دوس هللست لي ستستب يککستس زس
نتسف

دد شسدرس ن نستس عمک لس

 //2مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

تستم ميس مترسزندگيسميب شد .س
پيککس مب سدربکک رديستب يککستس زس
ن شستسعملسبککآسآنست ککتيقسنمککتددس
تستسف متددس ت:س«عليكم بسن تي
وس ة الخلفاء الراشدين بعدي ،تمسكوا
بهننا ،وعاننوا عليهننا بال وا ن »س(بکک س
شم تسکککآسبککآس ککنتسمککنستس ککنتس
خاف يسر شککدينسب ککدس زسمککنستم ک س
بجتييککسدستسآنسر سبکک سدنککد نسب ي يککسد)س
[أحمد،سأبتسد تد،س بنسم جآ،ستِ مک يستس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)3//

ح کمسبآسش طسشککي ينسآنسر سصککحيحس
د ن ک آس ککت].سک ککسيسکککآسبککآس ککنتس
پي مب  سعملسکند،س زس تس تستسک يس
کآس زسآنسدتري سکنککدستسرتي سگ د نککد،س
هم نسگتنآسکآسپي مب  سف متددس ککت،س
زس تسنميب شد:س«فمن رغب عن سن تي
فليس م ي»س(ک ي سکککآس زس ککنتسمککنس
دتريسکنککککدس زسمککککنسني کککککت)س
[ب ري(ب رسيي) ستسم ام] .س
پي يني نس متسسينسگتنآسبککتدد نککدس

 //4مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

کآسبآس م سپ تردگ رشک نسعمککلسمککسي-
نمتدندستس زس نتسپي مب ش ن ستب يتس
ميک دندستک سآنسکککآس ک ترسجه نيککس نس
شککدندستسم ک وه ستسما به ک يسزمککسين،س
جاتي سآنه س سف تدسآترد.ستلي س م تزس
ح لس متسر سسينسگتنآسميبينککسيمسکککآس زس
يودي سنف وسد رندستسدشمن نسب سآنه س
هجتمسآتردد ندستسآنسدليايسند رد،سم س
دتري س زسدينسپ تردگ رش نستسهدسيتس
ر تل ن .س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)5//

زس کککن ه ييسککککآسب کککسي ريس زس
م ککککککام ن نس زسآنسخککککککتدد ريس س
ميکنند،س نتسم ت ک 1سزدنس ت،سباآس
1س-سمنظترس زسم ت کسزدنسدرس ينسمطاب،س
ف دد س ز سچتب سدرخت س ر ک ست سريشس
ريش سک دن سآن سب ي سم ت ک سزدن سمي-
ب شد ،سدرخ ي س ت سختشبت ست سف سيدده يس
ب ي ري س زسآنسذک سشددس تسکآسدرس د مآس
مطاب ،سو مت سکتچوي س ز سآن سبي ن سمي-
شتد(.م جمس)

 //6مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

م ت کسزدن،س ن يس ککتسکککآسعککدديس
زيککس ديسآنسر ست ک کسک ک دد نککد،سم ک س
ک ني سکآسمتردسرحمتسپ تردگ رش نس
و ک رسگ ف ککآ نککد.سم ککت کسچي ککت س
فض يلستسف يدده ي سآنسچآسميب شککد س
چآسزم نيسد رد سآد بسآنسچي ت س
سسي سب درسگ مي م!سجت بسر سدرس
سينسکام وس ددسخت هيسي فککت.س زس هللس
ت کک ليسدرخت ککتسمککسينمکک يمسآنسر س
خ لصسب سي سرض ي مندي سخککتدسوک رس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)7//

دهدستست ياآسي سشتدستک س ککنتسپک کس
ن سي بد .س
« ل ِککت ک»س(م ککت کسزدن)سدرس
صطالح:س

م لس زسچتبسيککس سم ننککدس

آنس تسب سي سدنککد نه ستک س زستاييککس ستس
زردسشککدنستسم ننککدسآن،سحف ک سشککتندس
[ نظ سح شيةس ل تضس .]148/1س
ح ديثسصحيحي س زسر تلس هللس
ت ردسشککددس ککتسکککآس هميککستسآنستس
ت تيقس المسبآسآنسر سبي نسميد رد.س زس

 //8مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

آنه  :س
 -1س بته ي د سآترددس تسکککآس
ر تلس هلل سف مککتد:س«لننوأ أ شن
علننأ متننني – و علنننأ ال ننناس –
ألمننرتهم بالسننوا مننال ن

ن »س

[ب ري(ب رسيي) ست سم ام]س( گ سبک سيس
م مس–سي سب سم دمس-س ک تسنبککتدسبککآس
آنه س م سمينمتدمست سب سي سهک سنمک زيس
م ت کسبزنند).سدرسرتسيتسب ريسآمددس
ککت:س«ع نند ن و ننوء»س(درسه ک س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)9//

تضت) .س
 -2سح يفآ سگف ککآس ککت :س«إذا
قام من اللي يشوص فنناب بالسننوا »س
(تو ي سب سي س[نم ز]سشککبسمککسيسي ک د،س
ده نشسر سب سم ت کستميککسزسمککسينمککتد)س
[ب ري(ب ک رسيي)ستسم ککام].سم ن ک يس
ي ککت :سدنککد نه يشسر س[بکک سچککتبس
م ت ک]سميم لدستسآنسر سپک کسمککسي-
نم يد .س
 -3س بنسعب سسرضککيس هللسعنهمک س

 //10مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

گف آس ککت:سشککبيسبک سپيککس مب سشککبس
ن ينيسنمتد،سپيککس مب سدرسآخک سشککبس
سي

دستسبيککس تنسرفککتستسبککآسآ ککم نس

ن ي ت،س پسسآيآسيس زس ککترديسآلس
عم نسر ستالتوسنمتد:سإِنَّسفِيسخَاْکقِس
ل َّمَ تَ وِ ستَ لْکرَرْضِ ستَ خْ ِاَک لِ س لاَّيْکلِس
تَ لنَّهَ رِس[آلسعم ن:س]190س(هم نک سدرس
آف ينشسآ م نه ستسزمککسينستس خک اللس
شبستسرتز)ست سآنسکآسر يدسبآ:سفَقِنَک س
عَ َ بَس لنَّ رِس[آلسعم ن:س]191س(پککسس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)11//

م سر س زسع بسآتشسجهنمسحف سنم !)،س
پسسبآسخ نآسب گ تستسم ت کسزدستس
تضتسگ فت،س ککپسسبککآسرخ ککت بشس
رفککت،سب ککدس زسآنسبيککس تنسرفککتستسبککآس
آ م نسن ي تستسسينسآيآسر ستککالتوس
نمتد،س پسسب زگ تستسم ککت کسزدستس
تضتسگ فککت،س ککپسسسي ک دستسنمک زس
خت ندس[م ام] .س
-4سأنککسسآترددس ککتسکککآس
ر تلس هلل سف متد:س« ثننرع علننيكم

 //12مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

في السوا »س(شم سر سبآسم ککت کسزدنس
زيکککس دس مککک سنمکککتدد م)س[ب ککک ري].س
نش:س« ثرع»:سبآسسينسم ن تس
کآسآنسر سب سي سشم ستو رسنمتدد مستسي س
درست ککتيقسنمککتدنسبککآسآن،س م هکک يس
زي دي سصتروسگ ف آس ت.س بنس ل ککينس
گف آس ت:سم نک يس«أکثک وسعاککيوم»س
ش ي آس تسکآسآنسر س نجک مسدهککمستس
ش ي آس تسکآس زسآنس ط عککتسکنيککسدس
[ف حس لب ريس .]478/2س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)13//

-5سع ي آسرضيس هللسعنهک سآترددس
تسکآسپيککس مب  سف مککتد:س«السننوا
مطهر للفم مر ننا للننر »س(م ککت کس
ده نسر ستميزسميکنککدستسپ تردگک رسر س
ر ضي سمينم يد)س[ب ري سبککآسصککتروس
ت ايق،سأحمد،سن ئيستسآلب نيسدرسإرت ءس
لاايل سآنسر سصککحيحسد ن ک آس ککت].س
نتتيسرحمآس هلل سگفتس تسسينست ايقيس
صحيحس ت،سزي سآنسب سصياآيسجککزمس
ت.س[ش حس لمه ب] .س

 //14مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

 -6س بنسعب سسرضککيس هللسعنهمک س
آترددس تسکآسپي مب  سف متد:س«لقنند
مرع بالسوا حتأ ظ ت ننني يز ن
عليَّ فيي قرآأ ،و وحنني»س(هم نک سبککآس
م ت کسزدنس م سشدد مستک سآنجک سکککآس
پند ش مسکآسآنسدرسو آنسي ستحيسب سمنس
ن زلسشددس ککت)س[أبککتي اي،سأحمککدستس
آلب ک نيسدرس ل غيککبست ل هيککبسآنسر س
صحيحسد ن آس ت] .س
زسسينس ح ديثستسدي س ح ديککسثس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)15//

م کک تعيتسم ککت ک،سفضککسياتسآنستس
ت تيقس المسبآسپ کسبککتدنسم ککام ن،س
چآسدرسظ ه ستسچآسدرسب طنسم ک صس
ميشککتد.س مک سپک کسشککدنسبک طنيسدرس
خ رجسک دنسشک ک،سکينککآستس مک ضس
وابي سدي س زسوابسميب شدستس م سپ کس
ک دنسظ ه ي سبک سنظ فککت،سطهک روستس
م نندسآنسميب شدسکآسپ کيزگي سح صککلس
ميشتدستسبآسمقصتدسر يددسميشتد .س
***

 //16مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

فايدههاي مسواک:
سيسم کککام ن:سبک ک سيسم کککت کس
ف يدده ي سبککزروستسمزسيککس ي سنيوککتييس
تجتدسد ردسکآسفقطسدرسم ت کستجککتدس
د رد.س زسمهم کک ينِسسيککسنسف يککسددهکک ستس
مزيته  :س
)1سم ککت کسزدنس زسخصککا ه يس
فط ي س ت:سع ي ککآ سرضککيس هللسعنهک س
آترددس تسکککآسر ککتلس هللسف مککتد:س
«عشننر مننن الفطننر ل قنن ،الشننار ،

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)17//

وإعفاء اللحية ،والسننوا  ،واست شننا
الماء ،وق ،األظفار ،وغس البننرا م،
ونتف اإلبط ،وحل العانننة ،وانتقنناص
الماء» س(ددسچيککسزس ککتسکککآس زسفطک وس
ميب شند:سکتتک دسکک دنس ککبيل،سبانککدس
ک دنسريش،سم ت کسزدن،س ن قسب س
آب،سکتتکک دسککک دنسن ختنهکک ،سش کک نس
مف صککل،سکنککدنسمتهکک يسزيککس سباککل،س
ت شککسيدنسمتهک يسزسيککسدسزيککس سن ک لستس
نج ءسب سآب) .سزک ي سگف آس تسکککآس

 //18مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

مص بسگفت:س«ونسيت العاشر إلأ أ
تكنننوأ المامانننة»س(دهکککمسآنسر س
ف متشسک دد مستسش يدسمضمضآسب شد)س
[م ام] .س
عم رسبنسي

سرضککيس هللسعنهمک س

آترددس تسکککآسر ککتلس هللسف مککتد:س
«من الفطر ل الماماة ،واأست شننا ،
والسننوا  ،وقنن ،الشننار  ،وتقلننيم
األظفننار ،ونتننف اإلبننط ،واأسننتحدا ،
وغسنننن البننننرا م ،واأنتاننننا ،

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)19//

واأختتاأ»س( زسفط وسسينسمت ردسمي-
ب شککد:سمضمضککآ،س ن ک ق،سم ککت کس
زدن،سکتت دسک دنس بيل،سگ ف نسن خنه ،س
کنککدنسمته ک يسزيککس سباککل،ست شککسيدنس
متهک يسزيککس سنک ل،سش ک نسمف صککل،س
نج ءسبک سآبستسخ نککآسکک دن)س[أبککتس
د تد ،س بنسم جآست سآلب ني سآنسر سح ککنس
د ن آس ت] .س
ح ف س بنسحج سرحمککآس هللسگف ککآس
ت:س«منظترس زسسينسمت ردسسينس ککتس

 //20مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

کآس گ سک ککسي سبککآس نجک مسآنستتصککسيفس
شتد،سب سفط تي سميب شدسکآس هللس[ت لي]س
بندگ نسر سب سآنسفط وسآف يددس تستس
بآسآنه ست تيقسمينم يدستسب سيسآنه سآنس
ر سم حبسميد ندست سک ما ينسصف وس
تسب ت ينسشولسر سد ش آسب شند» .س
)2سم ت کس زسنيوککسيهک ي سديککسنس
حقسجتس ت:سشيخس بنس ديسرحمککآس
هللسگف ککآس ککت:س« هللس[ت کک لي]س مککترس
فط يسر سب سدتسنتعسو رسد ددس ت :س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)21//

يكي از آنهال پ کسک دنسواککبستس
رتحسکآسهم نسسيم نسبککآس هللس[ت ک لي]ستس
تت بعسآن،سم نند:ست سستس ميد،سدت ککتس
د ش نستسب زگ ککتسبککآس ککتي س تستس...س
ميب شد .س
ومل سآنچآسکآسم بککتطسبککآسپک کيس
ظ ه ،سنظ فتستسدفعسنمتدنسآلتدگيهک س
تسن پ کيه س تسکآسهم نسددسمککتردس–س
درسحديثسوبککلسبککآسآنس شک ردسشککدس–س
ه ندستس زسنيويه يسدينس المسمي-

 //22مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ب شند،سزي ستمک ميسآنهک سپک کسکک دنس
عض ي سبدنس تستسک ملسکننککدديسآنس
ميب شد،ست س الم يسآنه سمهي سشتد» .س
)3سم ت کستميزسکننددي سده نستس
متجبسرض ي مندي سپ تردگک رسمککسي-
شتد،سدرسحديثسآمددس ت:س«السوا
مطهر للفم مر ننا للننر »س(م ککت کس
متجککبسپ ک کيسده ک نستسرض ک ي منديس
پ تردگ رسميشتد)س[ب ري(ب ک ر يي)س
بآسصتروست ايق] .س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)23//

شيخس بنسعثيمينسرحمآس هلل سگف ککآس
ککککککککککت:س ر اينننننننننن ن ،و
فايدبي ب رگ و و ار ل
 -1م فعت نيوي ي هماأ پا
شدأ هاأ است.
 -2م فعننت اخننروي نني همنناأ
ر ننننننننايتم دي پرور گننننننننار
ميباشد.
تم مي سسينسمت ردسب س نج مسکک ريس
آ نسح صلسميشککتد ،س جک سبزرگککسيس

 //24مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

د ردستسعدديسزي ديس زسمک دمسه ک ندس
کآسدتسم دستسي س ککآسمک دس زسعمک سآنهک س
ميگ رد،ستلي سم ت کسنميزنند،سگ هيس
زسرتي سجهلستسگ هيس زسرتيستنباککسي.س
[ ل حس لمم عس .]120/1س
)4س بنسويمسرحمآس هللسگف آس ککت:س
«ب سي سم ککت کسچنککدسمنف ککتستجککتدس
د رد:سده نسر سختشبتسميکندستسلثککآسر س
محومسمينم يدستسخ صيتسبااککمسر س زس
بکککسينسمکککسيبک ک دستسچ کککمسر سجکککالس س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)25//

مککسيدهککسدستس زسپت ککسيدگيس[دنککد ن]س
جاتگي يسميکنککدستسم ککددسر س صککالحس
مينم يدستسصد سر سص لسمينم يدستسبآس
هضمسغ سکم سميکندستس نسگفک نس
ر سآ نسمينم يدستسبآسو ئتس[و آن]ستس
ذک ستسنم زسن طسميدهدستسخککت بسر س
ب سميگي دستسپ تردگ رسر سر ضي سمي-
کندستسمالئک سر سختشککح لسمککسيکنککدس
[چتنسآنه سبتي سآنسر سدت تسد رند]ستس
نيويه سر سزي دسمينم يد» .س

 //26مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

)5س زسف يککسددهک يسم ککت کسزدن:س
در رسر سنيوتسمککسيکنککد،سرطتبککتسر س زس
بککسينسمککسيبک د،سزرديسر سب ک سمککسيد رد،س
رگه ي س سآر مسميگي ندستسدردسدند نس
زسبينسميرتد،ستيزهتشي سسيج دسمککسي-
کند،س[ثککت ب]سنمک زسر سزيککس دسمککسيکنککد،س
شيط نسر سخ م ينسمينم يد،سده نسر س
ختشبتسميکندستسخ رجسشککدنسرتحسر س
آ نسميکند» .س
)6سم ت کست ياآسيسب سيسحفک س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)27//

شدنس ت،سدرسآنسص لسشدنسصککد ستس
پ کسشدنسچ کستسختن بآستجتدسد رد،س
م ي سکآسبآس ذن س هللست لىسب عثسحفک س
شدنسميشتد .س
)7س زسف يدده ي سآنست کسب ضککسيس
ع د وسبد،سمثلس ي رسک يدنستست کس
مويدنس ن

نسدرسکتدک نس ت .س

درسم ت ک:سمت دسپ کيزدسکننککددستس
جاتگي ي سکننددس زسپت يدگيه ستجتدس
د ردستسح تيسم ددسيس تسکآس زسکک مس

 //28مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ختردگي سدند نسجاتگي ي سمککسيکنککدستس
مت دي سد ردسکآسب عثسم وسب ک يهک س
ميشتدستسح تي س لي في س ککتسکککآسدرس
آنسبککيسک بن ک وس ککسديمستجککتدسد رد.س
منکک فعسزيککس ديسدرسم ککست کسزدنس[بکک س
چتبسدرختس ر کستجککتدسد رد]سکککآس
ب لغسب س يسمتردسميب شد .س
***
حكم مسواک زدن:
م ت کسزدن،س نتسمؤکدس تستس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)29//

بنسود مآ سرحمآس هلل سگف آس ت:س« هککلس
عامس تف قسد رندسکککآسآنس ککنتسمؤکککدس
ميب شد»س[ لمانيس .]134/1س
مننوار ي ر ينن ن نني بننراي
مسوا ز أ بياأ شدب استل
ب سي سم ام نسمت ردي سبي نسشککددس
ککتسکککآسدرسآنس زسم ککت کس ک ف ددس
ميشتد :س
-1سهن مستضت.س بککته سسي سدسآترددس
تسکآسسپسي مب سسف مککت سد:س س«لننوأ أ اشن

 //30مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

علأ متنني ألمننرتهم بالسننوا ع نند ن
يس م مس تسنبتدسبآسآنهک س
و وء»س( گ سب س س
ينمتدمسکآسدرسهن مسه ستضتسم ت کس
م سسم س
ي(ب ر ييس)]س .س
بزنند)سس[ب ر س
 -2سهن مسسي

دنسبک سي سنمک ز.س

بککته ي دسآترددس ککتسکککآسر ککتلس
هلل سف متد:س«لوأ أ ش علأ متي
و علأ ال اس ألمرتهم بالسننوا مننال
»س( گ سب س م مسيککس سبک سمک دمس
تسنبتد،سبآسآنه س م سمککسيکک دمسکککآس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)31//

بکک سيسهکک سنمکک زيسم ککت کسبزننککد)س
[ب ري(ب ر يي) ستسم ام] .س
صن نيسرحمآس هللسگف آس ت:س« زس
من بعسدينيسد ن آسميشتدسکآس نج مسآنس
ب سي سعب دو،سب عککث سک مککل سشککدنسآنس
عب دوسمککسيشککتد.س زسآنجک سکککآسبک سيس
م جدسرفک نس مک سشککددس ککتسکککآس زس
زينککتس کک ف ددسشککتدستس زسخککتردنس
چيزهکک ييسکککآسبککتيسبککدسمککسيدهککد،س
ختدد ري سشتدستسم نندسسينسمت ردسکککآس

 //32مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ب سيسحضترسدرسجم يسآمددس ت،سبککآس
همينسدليلسبککآسعاککتسبککتي سم ککت ک،س
ک ف ددس زسآنسدرسح لککتسعب ک دوس هللس
[ت لي]سدرسم جدستتصيآسشددس تستس
ده نس ز ت رت ينسعضتسبک سيستميککسزيس
ت،سزيککس سآنسمحککلسعبککترسکککالمس هللس
[ت لي سکآسهم نسو آنس ت]سميب شد».س
[ ل ککت کسفضککاآستفت ئککدد/سإبکک هيمس
لح نسنقالًسعنسإحو مس ألحو مسش حس
عمدةس ألحو م] .س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)33//

-3سهن مسآم ددسشدنسب سيسرف نس
بآسنم زسجم آ:س بت يدسخدريسگف آس
تسکآسشه دوسميدهککمسکککآسر ککتلس
هللسف مککتد:س«الغس ن يننوم ال معننة
وا ب علأ

محتلم و أ يستن و أ

يمس طيبًا إأ و نند»س(غ لسجم آسبک س
ه ک سب ک لايست جککبس ککستستسسيککسنسکککآس
م ت کسزددسشتدستس گ سي فککتسشککدس زس
عطککک س ککک ف ددسگککک دد)س[ب ککک ريس
(ب ر يي)]،سدرسنزدسم امسآمددس ککت:س

 //34مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

«وسوا ويمس من الطيننب مننا قنندر
علينني»س(تسم ککت کسزدنستس ک ف ددس زس
عط سبآس ند زديستت ن) .س
سم مسنتتيسرحمآس هلل سگف آس ککت:س
« ک نش:س«وسننوا ويمننس مننن
الطيننب»سبککآسم ن ک ي:سم ککت کسزدنستس
م ليککسدنسعط ک س ککت»س[ش ک حسم ککامس
 .]118/6س
هن ک مسبيککسد رسشککدنس زسخککت ب:س
ح يفآسگف آس ت:س«پي مب ستوککسيس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)35//

شبسب سي سنم زسميسي

د،سدهک نشسر س

بککک سم کککت کستميکککسزسمکککسينمکککتد»س
[ب ري(ب ر يي) ستسم ام] .س
بنسدويقس ل يدسگف آس ت:س« زسآنس
م حبسبککتدنسم ککت کسزدنسهن ک مس
بيد رسشدنس زسخت بستجتدسد رد؛سزي س
خککت بسب عککثستاييککس سدهک نستسآمککدنس
ب ره ک يسم ککددسبککآسآنسمککسيشککتدستس
م ت کست ياآسيسب سيستميزسکک دنسآنس
ميب شدستس ف ددس زسآنسدرسمق ضک يس

 //36مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ح لشسم حبس ت»س[فک حس لبک ريس
 .]470/1س
بنسعم سرضککيس هللسعنهمک سگف ککآس
ت :سر تلس هلل سنميخت بيککسد،سم ک س
آنسکآسنزدشسم ت کيستجتدسد شککتستس
تو ي سبيد رسميشد،سش تعسبآسم ککت کس
زدنسمينمتد.سأحمد .س
-4سهن مسسي ک دنسبک سيسنمک زس
شب.سح يفآسگف آس ت:س«پيککس مب س
توککسيسشککبسبک سيسنمک زسمککسيسي ک د،س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)37//

ده نشسر سب سم ت کستميزسمککسينمککتد»س
[ب ري(ب ر يي) ستسم ام].سدرسرتسيتس
ب ريسآمددس ت:س«إذ سوک مسلا هجککد»س
(تو ي سب سي سنم زستهجدسمککسيسي ک د) ستس
درسم امسبآسم نندسآنسآمددس ت .س
بککنسدويککقس ل يککدسگف ککآس ککت:س
«حومتسم حبسبتدنسم ت کسزدن،س
هن مسسي

دنسب سيسنم ز،سح ل يس تس

کآسدرسنم زسب سيستقک بسبککآس ککتيس هللس
تجتدسد ردستسآنسحومسمينم يدسکآسدرس

 //38مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ح لتسکم لستسپ کي سصتروسگيککس دستک س
بي ني سب سي سمنزلتسعب دوسب شد».س[ف حس
لب ريس .]479/2س
سينسفقطسب سي سنم زسشبسني ککت،س
باوآسب سي سه سنم زي س ت،ست سم ام نس
ب ستم مي سزينته ي سظ ه ي ستسبک طنيس
مق بلسپ تردگ رشسو رسب ي د .س
 -5سهن مسد خلسشدنسبآسمنککزل.س
ع ي ککآسرضککيس هللسعنهک سگف ککآس ککت:س
«پي مب  ستو ي سد خلسخ نآ شسمککسي-

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)39//

شد،سش تعسبآسم ت کسزدنسمينمککتد»س
[م ام] .س
حكمننت مسننوا ز أ ه ننام
اخ شنندأ بنني م ن :سم ککت کسزدنس
ب سي سنم زسن فاآسبتددس ت،سزيککس س تس
نم زس[ن فاآ]سدرسخ نآ شسمککسيخت نککدستس
گف آسشددس ت:سش يدسبک سيسآنسب شککدس
کآسهن مسصحبتسنمتدنسب سم دمسده نس
تايي سبتسميدهدستس ت ستوککسي سد خککلس
خ نآسميشدس زسرتيسنيوتييسرف ک رشس

 //40مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ب سخک نت دد شسآنسر س زسبککسينسمککسيبک دس
[ن دسشتدسبککآس« ل ککت ک»س زسسبک هيمس
لح ن] .س
 -6سهن مسو ئککتسوک آنسکک يم:س
عايسبنسأبککيسط لککب سگف ککآس ککت:س
«ده نه ي سشم سر دسو آنسميب شد،سپسس
آنسر سب سم ت کسختشبتسکنيککسد!»س[ بککنس
م جآستسآلبک نيسآنسر سصککحيحسد ن ک آس
تس،س ل ا اةس .]1213س
-7سهن کک مستاييککس سدهکک نستسزردس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)41//

شدنسدند نه .سع ي ککآسرضککيس هللسعنهک س
آترددس ککتسکککآسپيککس مب سف مککتد:س
«السوا مطهر للفم مر ننا للننر »س
(م ت کسپ کسکنندديسده نستسمتجککبس
رضکک ي منديسپ تردگکک رسمککسيشککتد)س
[ب ري(ب ر يي) سبآسصتروسم اق] .س
 -8سهن مسفک سر ککسيدنسمک و:س
ع ي ککآسرضککيس هللسعنهک سگف ککآس ککت:س
«عبد ل حمن سبککآسنککزدسمککنسآمککدستسدرس
د شسم ت کي ستجتدسد شتستسمنسبآس

 //42مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ر تلس هلل ستويآسد ددسبتدم،س تسر سسينس
گتنآسديدمسکآسبآسآنسمين دستسفهميدمس
کآسم ت کسدت تسد رد،سگفک م:سآنسر س
ب سيستتسب ي م سب س شس ش ردسف متد:س
باآ.سآنسر سبآس تسد دمستسبک سيشس ککفتس
بتد.سگف م:سآي سآنسر سب سيتسن مسکنم سب س
شس ش ردسف متد:سباآ.سپسسمککنسنيککسزس
[ط لسدي سآنسر ]سبک سيشسجتيککسدمستس
ن مسک دم...ست سآخ سحديث» .س
درسن يجآسب سيسم ام نسم ک حبس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)43//

تسکآستو ي سبآسح لتس ح ض رسر يدس
م ت کسنم يدسزي سسينسب عثسميشککتدس
ت سدرسح لس نج مس نتستفک وسنم يککسد.س
ت هللسأعام .س
***
با چه چيز مسلمان مسوواک
نمايد:
م حبس تسکآسب سچککتبي سنک مس
ده نش سرس ستميزسنم يد،سبآسطتري سکآس تس
ر سزخميسنوندستسبآس تسض رسن ک ندستس

 //44مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

آنسدرسده نشسن ککوند.سم ننککدسچککتبس
درختس ر کسي سش خآي سدرختسخ م س
تسزي تن.سه سچيککسزي سکککآسد رسي سبککتيس
ختبس تستسض رسنمير ند .س
به ينسآنه سچتبس نت عسدرخککستس
ر کسمککسيب شککسد؛سزيککس سدرسآنسمککت دس
ضدعفتني س[تسفاترسيککسدستسدي ک سمککت دس
مفيدسبک سي سدهک نستسدنککد ن]1ستسبککتيس
ي س طالع و سبي
 1س  -سب س

سميتت نسيد سبآس

ک بس« ل ت کسمطه ةسلافمسم ض ةسلا ب»س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)45//

ختبستجتدسد رد.سهمچنين سعبد هللسبنس
م تدسگف آس ککت:س«بک سيسر ککتلس
هلل سم ت کي سسزسچتبسدرخککتس ر کس
تهيآسميک دم» س[أحمد،سأبتسي اککي،س بککنس
حب نست سآلب ني سآنسر سصککحيحسد ن ک آس
رجتعسکنيدسکآسبآستفصيلسخت

س سينسنتعس

چتبسب ي سده نستسدند نسکآسدرسد ن
ما

دس

س تد سدر سري ض ست سدر سد ن ودديس

د رت زي سمتردسپژتهشست وعسشددس تس
ر سبي نسد ش آس ت(.م جمس)

 //46مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ت] .س
***

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)47//

کيفيت مسواک زدن:
پيککس مب سدرسر کک يسعکک ضس
دند نه سهمسظ ه سآنستسهمسدرتنسآنسر س
م ت کسمينمککتدستسبک سرتيسزبک نسدرس
ر

ي سطککتلستسدرسر ک ي سطککتلستس

ع ض سب سدند نه ي سآ ي بسآنسر سمي-
ک يدستس زسط لسر تسشک تعسمککسي-
ف متدست سآنسکآسبآسنصفسدهک نسمککسي-
ر يدستس پسس زسج نبسچپست سپ يککس نس
نصفسدي ،سآنسر سميک يد .س

 //48مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

م سکيفيتسگک ف نسآنسسيککسنسگتنککآس
بتد:س ن

تسکتچک سر سدرسپک يينسآنس

و رسميد دستس ن

تس به مسر سدرسپ يينس

سآنسو رسميد دستسبقيککسآيس ن

ک نس

ر سب الي سآنسو رسميد د،سهمک نسگتنککآس
کآس بنسم تدسرتسيککستسکک ددس ککتس
[ن دسشککتدسبککآ سح شککيةس بککنسع بککدينس
 .]114/1س
بتمت ىسأش ي سگف آس ککت:س
تسي ني سر تلس هلل سر سديککسدمسکککآسبک س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)49//

زبککک نشسم ککککت کسمککککسيک ککککسيدس
[ب ري(ب ر يي)] .س
س
آ ابي ي شايستي است مسننوا
ز أ با آنها زي ت يابدل
-1سب سم ککام نس ککتسکککآسنيککستس
م ککت کسزدنککش،سعمککلسبککآس ککنتس
[پي مب ]سب شککد.سزيککس سدرسآنسح لککتس
ج سعملسبککآس ککنتسبک سيس تسح صککلس
ميشتدستس عم لسوبتلسنميشتند،سم ک س

 //50مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

آنسکآسخک لصسبک سيسرضک ي منديس هللس
ت لي سصتروسگي نککدستسمت فککقس ککنتس
پي مب سب شند .س
-2سش کک نسم ککت کسوبککلس زس
ک ف ددس زسآنستسهمچنککسينسدرس ن ه ک يس
م ت کسزدن.سع ي ککآسرضککيس هللسعنهک س
گف ککآس ککت:س«ر ککتلس هللسبککآسمککنس
م ت کسميد دستسآنسر سميش مستسبک س
آنسش تعسبآسم ت کسزدنسمککسينمککتدم،س
پسسآنسر سميش مستسبآس تسب زسمي-

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)51//

گ د نککدم»س[أبککتد تدستسآلبکک نيسآنسر س
ح نسد ن آس ت] .س
ب سي سم ت کسختبستستميزسب يککسدس
جديتستجتدسد ش آسب شد،سم صتصک س
نتعستندسآنس[ زسلح ظسمزد]،سزي سد رسيس س
ف يدده يسپزشويسبک سيسدهک نستسلثککآس
ميب شد .س
س
 -3سب سد تسچککپسم ککست کسزددس
شتد،سشککيخس ال ککالمسرحمککآس هللسگف ککآس

 //52مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ت:س«ب ت س تسکآسم ککت کسزدنسبک س
د تسچپسصتروسگي د.سزيککس سبک سيس
آنسنصککسيسنککزدس حمککدس[درسم ککندستي]س
تجککتدسد رد،س ککپسسرحمککآس هللسبيککس نس
د ش آس تسکآس ف لسدتسنتعسميب شند،س
ب ضي س زسآنه سهمس متسر ککتسمککسي-
ب شککندستسهککمس ککمتسچککپ،س گکک سدرس
ک ره ي سگ مي سب شدس زس متسر ککتس
ش تعسميشتد،سم نندستضککت،سغ ککلستس
تلس متسر تسر سم ت کسزدنستسدرس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)53//

ضککدسآنس تلس ککمتسچککپسمککسيب شککد.س
گ هي سفقطس زسي س متس ف ددسمي-
شتد،س گ سدربک ردي سک رهک ي سگ مککسيس
ب شد،سب س متسر تسصتروسميگي د،س
م نندسختردنستسآش ميدنستس گک سضککدس
آنسب شککدسبکک سد ککتسچککپ،سم ننککسدس
نج ء» 1س[ن دسشتد سمجمتعس لف تىس

 1س -سعام ءسگف آ ندسدليلسآنس ينس تسکآس
ي دس ينس م سسبي ف يمسکآسآي سپ تنددي س عم لس

 //54مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

،]10/21سهمچنينسگف آسشددس تسکآس
گ سم ت کسب سيستميزسک دنسب شککدسبک س
د تسچپستس گ سب سي سختشبتسکک دنس
ب شدسب سد تسر ت .س
بنسع بدينسگف آس ککت:س«نه يککستس
آنسسينس تسکآس گ سم ت کسب سيستميزس
ک دنسب شد،سم حبس ککتسبک سد ککتس
ر تسصتروسگيککس د،سمثککل سمضمضککآس
ر سبآ سد ت سر ت سميدهند سي سبآ سد تس
چپ.س(م جمس)

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)55//

نمتدنستس گ سب سيس زسبينسبک دنسآز ريس
ب شد،سب سد تسچککپستسظک ه سح لککتس
دتمس ککت»س[ح شککيةس بککنسع بککدينس
 .]114/1س
مطابسدرسسينب ردسب ي رسميب شدس
تهللس لحمد .س
-4س تلس ککمتسر ککتسدهککس نستس
ب دس متسچپسآنسم ت کسشتد .س
 -5سم ت کسم تب ًسش آسشککتدستس
تميزسگ دد .س

 //56مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

-6سو ککمتسبکک اليسآنس[کککآسدرس
ده نست ردسميشککتد]سوطککعسشککتدس[تس زس
و متسجديد]سب سيستميزسک دنس ف ددس
شتدستسبه س تسسينسعملسهمککآسرتزدس
نج مسگي د .س
 -7سم ت کسب سي سزم نسطککتالنيس
ف ددسن تد،سزي سب سلثآس ث سميگ ردس
تسب عثسخ

سشدنسآنسميشتد .س

 -8سب يدسهن ک مسنمک زستسهن ک مس
شنيدنسخطبآستسهن مسو ئتسوککس آنس زس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)57//

آنسختدد ري سنمتدستک سم ککاتلي ي سبککآس
غي س زستککالتوستستتجککآسبککآسمجک لسس
عاميستجتدسند ش آسب شد .س
-9س زسآد بسآن،سد دنسم ت کسبآس
ش صسبزرگ ک سمککسيب شککد.س بککنسعمک س
رضککيس هللسعنهمکک سآترددس ککتسکککآس
پيککس مب سف مککتد:س«أر نککيسأت ککتک،س
فجک ءنيسرجککالنسأحککدهم سأکب ک سمککنس
آلخ ،سفن تلتس ل ت کس ألصا سمنهمک ،س
فقيلسليسکب ،سفدف آسإلىس ألکب سمنهم »س

 //58مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

([درسخت ب]سبآسمنسن نسد ددسشدسکککآس
م ت کسمککسيزنککمستسدتسمک دسنککزدسمککنس
آمدندستسيويس زسآنه سبزرگ س زسدي يس
بتدستسم ت کسر سبآسشک صسکککتچو س
د دم،سبآسمنسگف آسشد:سآنسر سبآسبزرگ س
آنه سبدد!)س[ب ري(ب ر يي) ستسم ام] .س
بنسبط لسگف آس ت:س«درسآنسبي نس
شددس تسکآسم ت کسبآسش صککسي سکککآس
نشسب الت س ککت،سد ددسشککتدستسسيککسنس
شکک ملسغکک ،سنتشککسيدني،سر دسرفکک نستس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)59//

نسگف نسنيزسميب شد» .س
مهاب سگف آس ت:س«سينسدربک رديس
گ تهي س تسکآسدرسي سمجاسسوک رس
د رندستستو ي ست تيبسصتروسميگي د،س
نتسآنس تسکآس متسر ککتسمقککدمس
شتد».س[ف حس لب ريس .]480/1س
ح ف س بنسحج سرحمککآس هللسگف ککآس
ت:س«درسآنسدلياککسيستجککتدسد ردسکککآس
ف ددس زسآنستت ککطسش صککسيسدي ک س
مو تدسنميب شد،ستلي سم ک جبس ککتس

 //60مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

کآسش آسشتد،س پسسمککتردس ک ف ددس
و رسب ي د»س[ف حس لب ريس .]480/1س
***
آگاهيها:
-1سوتلس رجحسدرسنزدسعام ءسسينس
ککت:س ککس ف ددس زسآنسبکک سيسرتزدد رس
ح ي سب دس زس ذ نسظه ،سج يزس ت .س بنس
ويمسرحمآس هلل سگف آس ککت:س«بککآسطککترس
صحيحس زستي سني مککددس ککتسکککآس زس
ف ددس زسم ت کستت ککطسرتزدد رسر س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)61//

نهي سف متددسب شد،سچآس تلسرتزستسچککآس
آخ سآن،سباوآس زس تسخاللسآنسرتسيککستس
شددس ت» .س
همچنينسگف آس ت:س«ب سي سغيککس س
رتزدد رستسرتزدد رسدرستمک ميس تو ک وس
م کک حبسکمکسيب شککد؛سسيککسنس زسعمککتمس
ح ديثي سکآسدرب ردي سآنسآمککددس ککتس
م

صسميگ ددستسسينسوتلسر سشککيخس

عبدس ل زيزسبنسعبککد هلل ستس بککنسعثيمککسينس
رحمهمکککس س هللستسگ تهکککسيس زسعامک ک ءس

 //62مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ب گزيدد ند» .س
-2سع ي آسرضيس هللسعنهک سگف ککآس
ککت:س«پيککس مب س هللس[ت ک لي]سم ککت کس
ميزدستسب دسآنسم ت کسر سبآسمنسمي-
د دست سآنسر سب تيم،سب سآنسشک تعس[بککآس
م ت کسزدن]سميکک دم،س ککپسسآنسر س
ميش مستسبآس تسمککسيد دم» س[رت دسأبککتس
د تد].سدرسحديثسف يددسيستجککتدسد ردس
تسآنسسينس ت سکککآس تستوککسي سآنسر س زس
پي مب سميگ فت،سآنسر سنمککسيش ککتس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)63//

زي س تس ميدسبآسب ک يسد شتسکآسدرسآبس
ده نسپي مب ستجتدسد شت .س
-3سبکک سم کککام نس کککتسککککآس
ف زند نشستسک نيسکآسزيککس سد ککتس تس
ه ندسر سبآسسينس نتسعک دوسدهککدستس
آنه سر سبآسآنست تيقسنم يد .س
-4سهديآسد دنس ث يسنيوتسد ردستس
درسحديثي سکآسآلب ني سرحمککآس هللسآنسر س
ح ککنسد ن کک آس ککت،سآمککددس ککت:س
«ته دت ستح بتس»س(هديآسبدهيدست سن بتس

 //64مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

بآسيودي سمحبتسپيد سکنيد).سبک درم!س
چتبسم ت کي سر سبآسغي سختدوسهديآس
بدد!ست سهمسثت بسهديآسب دنسر سبب يستس
همس ج سعملسبآس نت .س
-5سنب يدسهککدلسف تشککندگ نسآنس
تج روسب شد،سباوآسب يککسدسهککدلسآنهک س
ن

رس نتسب شدستسدرسويمتسگک ريس

تسند دنسجککنسسبککد،سم عک وس حککت لس
م دمسر سبونندستسنتعسخککتبسآنسر سبککآس
آنه سم في سکنند،سزي سب ضي س زسمک دمس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)65//

نتعسختبسر س زسبدست

يصسنميدهند .س

 -6سخ يدستسفک تشسم ککت کستس
دي سچيزه سد خلسم جدسج يزسنمي-
ب شدستسهمچنککسينسدرسحيککس وستسدي ک س
و م ه ييسکآست بعسم جدسميب شند .س
 -7سدرسسينج س ح ديثسض يف 1سر س
درب رديسم ت کسبي نسميد ريم :س
 1س -سحديث سض يف ،سح سديثي س ت سکآ سبآس
عات سض يف سبتدن س ند ،سآن سو بل سوبتلس
نميب شد(.م جمس)

 //66مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

س س«استا وا ،استا وا ،أ تننوتوني قل ًحننا،لوأ أ شن علننأ متنني لفر ننت علننيهم
السوا ع د ن

ن »س(م ککت کسبزسنکيکسد!س

م ت کسبزسنسيد!سب س[دند ن]سزردسنزدسمککنسسنسيسيکيکسد!س
يس مک مس ک تسنبککتد،سم ککت کسرسدرس
گ سب س س
ينمککتدم)س
يسآنه ست جککبسکمکس س
هن مسه سنم زسب س س
[ض يفس لجسمعس]798س .س
ي
س س«استا وا ،مننا لكننم تنندخلوأ علن َّقزل ًحننا»س(م ت کسبزسنسيد!سشم سر سچآسشددس ککتس
يسآيکيکسد )س[ضک يفس
کآسب س[دند ن]سزردسنزدسمنسسم س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)67//

لج معس]799س .س
س«استا وا ،وت ظفننوا ،و وتننروا،فإأ اهلل ع و ن وتننر يحننب الننوتر»س
(م ت کسبزنيدستسنظ فتسد ش آسب شدستس
نم زستت سب ت نيد!س هللسفک دس ککتستس
تت (ف د)سر سدت تسميد رد)س[ضک يفس
لج معس .]800س
 -س«

بسوا خير من سبعين

بغير سننوا »س(نم زسبک سم ککت کس
هف دسب ب س زسنم زسبدتنسم ت کسبه ک س

 //68مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ت)س[ض يفس لج معس .]3519س
س س«السوا زس ة ،فاسننتا وا ي وقننتشئتم»س(م ت کسزدنس نتس ککت،سپککسسهک س
توککتسخت کسسيد،سم ککت کسبزسنکيکسد!)س[ضک يفس
لج معس]3359س .س
 -س«السوا شفاء من

اء إأ

السننام ،والسننام المننوع»س(م ککت کس
شف يي سب سي سه سم يضي سميب شد،سم س
مستس مسهم نسم وس ت)س[ض يفس
لج معس .]3369س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)69//

س«السواللر  ،وم

مطهر للفم ،مر ننا
للبصننر»س(م ت کسده نس

ر ستميزسميکند،سپ تردگ رسر سرض ي مندس
مککسيکنککدستسچ ککمسر سجککالسمککسيدهککد)س
[ض يفس لج معس .]3361س
س«السننوا نصننف اإليمنناأ،والو ننوء نصننف اإليمنناأ»س(م ککت کس
نصفسسيم نس تستستضتسنصفسسيم ن)س
[ض يفس لج معس .]3363س
-س«السننوا وا ننب ،وغسنن

 //70مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

ال معننة وا ننب علننأ نن مسننلم»س
(م ت کست جبس تستسغ لسجم آسب س
ه سم ام ني ست جککبس ککت)س[ضک يفس
سلج معس .]3364س
ص احة»س
س س«السوا ي يد الر ن ف نيکنککد)س
يسم دسر س سزسي دسکمکس س
(م ت کس نت سر س
[متضتع،سض يفس لج معس]3365س .س
 س«استا وا عر ًا ،وا ه وا غبًننا،وا تحلننوا وت نرًا»س(درسع ک ضسدنککد نس
م ت کسبزنيدست سرتز نآسرتغنسبم ليدستس

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)71//

بآسصتروسف دس مآسبزنيد!) .سزروک نيس
گف آس ت:سب سسينسلف س صککايسنککد ردستس
بآسم ن ي سآنسب سلف سدي ک ست ردسشککددس
ت.س[ لمق صدس لح نةس .]65س
سحديثسع ي آسرضيس هللسعنهک :س«مکک ديسکککآسدهکک نشسمککيرتد،سآيککس س
م ت کسزددس ت سف متد:سباآ،سگفک م:س
چ تنککآس نجکک مسد ددس ککت سف مککتد:س
«ن

شسر سدرسده نشست ردسميکند»س

[منو ،ستم مس لمنة] .س

 //72مسواک (فضایل ،آداب و موقعیت
استفاده از آن)

بک ک درسم کککام نم:سمقکککسد ريس زس
فض يلسسينس نتسر سبک سي سشککم سبيککس نس
د ش يم،سپسسدرستب يککستس زسآنس شک ي قس
د ش آسب شستسبآسآنسعملسکککنستسآنسر س
بينسم دمسن

سبددست سفتسيدسآنسعمتميس

شتدستس ج يسبب ي:س«من
فلي مث

علأ خير

ننر فاعلنني»س(ک ککسيسکککآسبککآس

ککتيسخيککس سر هنمک ييسکنککدسبک سيس تس
ج ي سبککآسم ننککدس نجک مسدهنککددي سآنس
خت هدسبتد)س[م ام] .س

مسواک (فضایل ،آداب و محل استفاده از
آن)73//

زس هللست لي سدرخت تسمينم ييمس
کآسبآسهم نستتفيککسقسدهککدستسمک سر س زس
تب يتسکنندگ نس نتِسهدسيتسکننککدديس
ت کک ننددس زس[مجکک ز وس هللسم کک ل]ستس
چ غسنتر ني سو رسدهدستس هللسع لم ينس
تستسصات وستس المسب سپيککس مب سمک ،س
محمدستسب سآلستس صح بش .س
س
*س
*سسسسس*سسسسس س

