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 واستعمال آن در رمضانمسو ا ك 
  

و به طور  از اهميت خاصی برخوردار است  ، دهان و دندانالهی  های در ميان نعمت
، صحت وسالمتی دندانها تاثير بدن ارتباط دارد  اعضای با تمام  مستقيم و غيرمستقيم

مستقيمی به صحت وسالمتی  ساير  اعضای  بدن داشته  اهتمام وتوجه به دندانها  بمثابه 
 . می آيد   بحس)))))))اب جسم  کل و سالمتی اهتمام وتوجه به صحت 

هميشه  ، اوليه   های و انسان انسان از بدو خلقت به حفظ وصيانت دندان توجه داشته  
نيز با توجه به اين نعمت بزرگ، پيروان خود  هدايات  دينی  . داکتر  دندان خود بودند 

درباره حفظ  وسلم  عليه هللا اند. پيامبر اسالم صلی حفظ و مراقبت از آن تشويق کرده را به
 فرموده است . صادر هدايات بيشماری را برای  پيروان خويش سالمت اين نعمت بزرگ

    در اسالم  تشويق به مسواك زدن
بِّ «پيا مبر صلی هللا عليه وسلم  فرموده است :   .»الِسّواُک َمطَهرةٌ للَفِم مْرَضاةٌ للرَّ

صحيح « .»مسواک وسيلهء پاکی دهان و بدست آوردن رضای پروردگار است« يعنی: 
  . )36955( »الجامع الصغير

واِك َمع ُكّلِ صالةٍ   لَوال أن أُشقَّ على «  همچنان می فرمايد : تي ألََمرتُُهم ِبالّسِ اگر  ( »اُمَّ
   )دادم كه با هر نمازى مسواك زنند . ترس از سختگيرى بر اّمتم نبود ، به آنها دستور مى

واِك ِعنَد ُكّلِ  -في وصيَِّتِه لعلّيٍ عليه السالم  :«در حديثی ديگری آمده است  : علَيَك بالّسِ
فرمايد : بر  در سفارش به على عليه السالم ، مى وسلم هللا عليه  پيامبر صلى  »(ُوضوٍء .

  )تو باد به مسواك زدن با هر وضويى . 
واِك ، وإن استََطعَت أن ال تُِقلَّ ِمنهُ  :أيضاً  - سلمعنه صلى هللا عليه و يا عليُّ ، عَليَك بالّسِ

واِك تَفُضُل عل   ى التي تَُصلِّيها بَغيِر ِسواٍك أربَعيَن َيوماً . فافعَْل ، فإنَّ ُكلَّ صالةٍ تَُصلِّيها بالّسِ
فرمايد : اى على ! بر تو باد به مسواك زدن ؛  همچنين مى سلمپيامبر خدا صلى هللا عليه و

اگر توانستى كه از اين كار كم نكنى چنين كن ؛ زيرا هر نمازى كه با مسواك زدن 
  رتر است . مسواك زدن بگزارى ب بخوانى از چهل روز نمازى كه بى

واُك َشطُر الُوضوِء .  :«ومی فرمايد  پيامبر خدا صلى هللا »( الُوضوُء َشطُر اإليماِن ، والّسِ
  ): وضو ، بخشى از ايمان است و مسواك زدن بخشى از وضو .  سلمعليه و

واِك ؛ فإنّها ُطُرُق القُرآِن .  «: سلمعنه صلى هللا عليه و   »َطّيِبُوا أفواَهُكم ِبالّسِ
: دهانهاى خود را با مسواك زدن خوشبو كنيد ؛ زيرا دهانهاى  سلممبر صلى هللا عليه وپيا

  شما گذرگاههاى قرآن است . 
واِك حتّى ما زاَل َجبرئيُل يُوِصيني «: سلم عنه صلى هللا عليه و َظَننُت أ نّهُ َسَيجَعلُهُ   بالّسِ

ه مرا به مسواك زدن توصيه : جبرئيل هموار سلمصلى هللا عليه و(پيامبر » َفريَضةً . 
 )كرد ، چندان كه گمان كردم بزودى اين كار را واجب خواهد كرد . مى

 فوايد مسواک :
مي[ويند که در مسواک  ، در مورد مسواک  وفوايد آن بعمل آورده اطباء تحقيقات را که 

 بی نهايت عديدی وجود دارد که از جمله :فوايد 
را قوی انسان برد و حافظه  را از بين می دهن ، بلغمکند مسواک، نور چشم را زياد می« 
 . » سازد   می
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 .» در امان ميباشد  کندن دنداندرد واززند، مسواک می شخصيکه« هکذا 
 مسواکاستعمال 

برای ما مسلمانان به  السالم ، از دين ابراهيم عليهدندان ها  مسواک زدن و خالل کردن
ولی در  واجب بوده، السالم دين ابراهيم عليه درلی مسکواک زدن و ميراث مانده است .

مسواك براي روزه دار و غير روزه دار در تمام اوقات استعمال ،   شريعت اسالم
براي روزه دار، قبل از  است که استعمال مسواک بنابر همين منطق مستحب است و 

ن آمده كه در سن» رضي هللا عنه«حديث عامر بن ربيعه بر استناد زوال و بعد از آن 
ُك وهو صائم «  :جايز می باشد  است مسند احمد  »  رأيُت رسوَل هللا ما ال أُْحِصي َيتسوَّ

چندين بار كه نمي توانم آن ها را بشمارم )«725)، ترمذي (2364)، ابوداود (3/445(
 »صلى هللا عليه و سلم در حال روزه مسواك مي زد. مرتب مي ديدم كه پيامبر 

در اين جا اين صحابي مشخص نكرده است كه آيا قبل از زوال ايشان را در حال مسواك  
ديده است يا بعد از آن، بلكه مطلقاً مسواك زدن ايشان را روايت كرده است. ولي به 

احتمال غالب ايشان را بعد از زوال ديده چون نماز ظهر و عصر بعد از زوال هستند، و 
ى هللا عليه و سلم مسواك را براي نماز تأكيد كرده احتمال مي از آن جا كه رسول هللا صل

   رود كه براي نماز ظهر و عصر مسواك مي زده است.
نيز  به  مسواك را بعد از زوال مكروه دانسته اند ولی  انعده از علما وفقهای که استعمال 

َل ا «  استدالل كرده اند: اين حديث  »   لنََّهاِر َوال تَْستَاُكوا آِخَرهُ إَِذا ُصْمتُْم َفاْستَاُكوا أَوَّ
هر وقت روزه گرفتيد در ابتداي روز مسواك بزنيد  )8121، 8120بيهقي در الكبري (

 و در آخر آن مسواك نزنيد.
ولی استدالل   اeرچه برخی از علما علم حديث بر ضعيف بودن  حديث حکم ميکنند .

ر صلى هللا عليه و سلم استدالل مي ضعيف  مي باشد. اينان همچنين از گفتار پيامبشان 
اِئِم أَْطَيُب ِعْنَد ِهللا ِمْن ِريحِ اْلِمْسكِ «كنند كه فرموده است:  (متفق عليه)،  »لَُخلُوُف َفِم الصَّ

  )بوي دهان روزه دار نزد هللا تعالي از بوي مشك خوشبوتر است.(يعنى: 
را تغيير مي دهد، از  روش استدالل اين ها بدين صورت است كه چون مسواك بوي دهان

زيرا مسواك بوي مخصوصي  دقيق نمی باشد ، زدن مسواك خود داري نمود. اين توجيه
را كه در اثر روزه به وجود مي آيد از بين نمي برد، زيرا بوي دهان در اثر عدم رعايت 
بهداشت دهان و دندان نيست، بلكه نشأت گرفته ازمعده مي باشد، و با خالي بودن معده از 

وراك بد بويي از دهان خارج مي شود و اين بو از نظر مردم ناپسند است ولي از نظر خ
خداوند بسيار دوست داشتني و پسنديده است. پس مسواك بوي دهان روزه دار را از بين 

نموده و بد بويي دندانها را از بين مي برد نه  وپاک نمي برد بلكه صرفاً دندان ها را تميز
   بيرون مي آيد. بويي را كه از معده

با لعاب  ، واين خون اگر در وقت مسواك زدن  وغير مسوك  كردن دهن  خون  شود   
دهن  از حلق  پاىين  رود ، اما  مقدار  آن از  لعاب  دهن كمتر  بوده  وطعم آن  در حلق  

 احساس  نشود  روزه را نمى شكند.
  يادداشت ضروری :

فکر ميکنند که مسوک زدن روزه آنان را  برخی از روزه داران محترم به زعم خود
باطل ميکند بنآ از استعمال  مسوک دوری می جويند ، ولی خدمت  اين عده افراد بايد 
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  گفت که : اين نظريه  شان  اشتباه محض است زيرا :
اگر براي امتم دشوار نبود «رسول اکرم صلى هللا عليه و سلم با صراحت فرمود است :  

  متفق عليه.». دم که به هنگام هر نماز مسواک بزنندبه آنها امر مي کر
امام  بخاري رحمه هللا ميفرمايد: پيامبرصلی هللا عليه وسلم در حديث متبرکه  روزه دار 

  را از غير روزه دار جدا نه فرموده اند .
  در مورد يک حديث : توضيحی يادداشت 

صالة بسواک  «:  چونبر حديثی برای اهيمت دادن بيشتر مسوک برخی از اشخاص 
نمازی که در ابتدای آن نمازگزار سواک زده باشد از » «خير من سبعين صالة بال سواک

  يند .امی نم استدالل » هفتاد نماز بدون سواک بهتر است
حديث از جمله اين علماء علم حديث با تمام قوت می نويسند که در مورد بايد گفت که :
مجموع برای تفصيل موضوع مراجعه  شودد .(نمی باشو صحيح احاديث ضعيفه بوده ،

  ) .26/288( )فتاوی ابن باز
از جمله احاديثی حديث « می نويسد :اين ) 1/38( » السنن الکبری« بيهقی در  همچنان
، و اسناد آن قوی نيست، و بصورت مرفوع و مرسل هم روايت شده بوده ضعيف 

  ».است
  ».قوی نيست اين حديث اسناد «) گفته : 17 فحه(ص »المنار المنيف«همچنين ابن قيم در 

) 3519( »ضعيف الجامع«البانی در شيخ ) و 1/88( »الخالصة«و امام نووی در 
  در جمله  احاديثی ضعيفه بشمار اورده است .را متذکره حديث 

   پايان 
  
 
 


