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 وأثرها يف سالمة الفرد واجملتمع النظافة خطبة بعنوان:
 م 9201 فرباير 15 - هـ4014 مجادي اآلخر 10 بتاريخ:

 
 عناصر الخطبة:

 حث اإلسالم على النظافةالعنصر األول:      
 مظاهر النظافة في اإلسالمصور والعنصر الثاني: 

 الباطن مع الظاهر نصر الثالث: عناية اإلسالم بنظافةالع
 لعنصر الرابع: أثر النظافة في سالمة الفرد والمجتمعا

 المقدمة:                                                            أما بعد:      
 حث اإلسالم على النظافةالعنصر األول:     

صـي   رسـالت و اكلـن أث هارهـا لي ـ     حث اإلسـمم لىـن افافـل الة وـل امجااـا اال اايـل الهبا،قـل تـاا االتربهـا  ـ لقد  عباد الله:
هّث الرجـ  ارـريع لىـن اضـار  صـىن   لى ـ  اسـى   كةريا  ا اقد بَّي   ا كيا اهت  اإلسمم بافافل اأجسام اهتيا ا  رقي اأ ل احضارهتا
َ ُث لىن حال  تىن يوم الق ا لا ف   هيب هريرَ  قال مس ُت الايّب  بدا ا ااضاء  اجه ا إّث هُ ـ  يُـدلوَث "يقـول:  لى ـ  اسـى صىن  يـُةـْ

 .(الةخاري) ".اُك  هث يُط َ  ُغّرتُ  فْى هب  يوَم الق ا ِل ُغرًّا ُُمّجىََي    آاثِر الوضوِءا فيِ  استطاع  
سـطح  يتصهبح السال الاةويل ااأحاديث الصح حل الـوارد    كلـن سـ جد هحاديـث كتـري  تـدلو إا الافافـلا اأ توجـد ه ـل لىـنا   

اأرض هشد حرصا  لىن افافتها    ه ل س دان ُميد صىن   لى   اسـى ا فاإلسـمم حـأت هتةالـ  لىـن الافافـل اه ـر تـا ب ـك  لـاما 
 لذلن ج   الطهار  شرطا  لكتري  ـ  ال ةـادا ا كالصـم ا االطـواب تلة ـت ارـراما اقـراء  القـرآث... فهـذت ه ـور أ تصـح ال ةـاد  تـا

 توضــوا ا حريصــا  لىــن افافــل جســي  ابداــ  ااوبــ  ا كااــ ا اأجــ  كلــن هُِ ــر امســى  هث يتطهــر ب ــد قضــاء  ســى  طــاهرا  إأ إكا كــاث ام
 كتـ  الهبقـ كـذلن اقـره ج ـدا       واراجلا اقد بَيت لاا الايب صىن   لى   اسـى  هث  ـ  هسـةاذ لـذاذ القـرب لـدم تاـءتت امـرء  ـ  بولـ 

غســ   : "االاهبــا ا اكــذلن اأ ــر تللســ  كــ  يــوم مج ــلا حــا هاــ  جــاء   ب ــأ اأحاديــث هث هحكــام اللســ   ــ  اواابــل اارــ أ
[ا اقال الايب صىن   لى   اسى : "ح  هلل لىن ك   سـى  هث يلتسـ    كـ  سـة ل ه ما  تهب  لى  ]" .اوي ل ااج  لىن ك  ُمتى 

الةـدث ي كـح حق قـل  ـا لى ـ  اإلاسـاث  ـ  طهـار  اـ و أث (و اكلن  ـ  هجـ  افافـل اطهـار  بدصح ح  سى .)يلس  رهس  اجسدت". 
ا ث اإلاســاث الــذي يــءي   ــ  زــاهرت ايــءي   ــ  ا ابــ  فهــذا ي كــح ىلياــل تطاــ إ   اويــل كيــا يقــول اإل ــام ابــ  اوــوىلي ر ــ    ت ــاا: "

 ه.ه ". اي كح صمح قىة  ااقاءت اصهباءت
ا  ـ  كلـن  ات جةـوا واهذا  ا التقدت   ـركو ال ـرذ ال ح ل  لمقل تلافافل اإلسم ي    الاا  يفاوث هث الدي كتري   عباد الله:

َتِ َهَرم َصــاِحَةُكْ  يـَُ ىِتُيُكـْ  ُكــّ  َشـْيء  َحــّا اْ ِـفَ ـْ  َســْىَياَث قَـالَ  َهَجــْ ا " قَــاَل:   !َراَءَ  ؟: قَــاَل لَـُ  بـَْ ــُأ اْلُيْ ـرِِكََي َاُهــْ  َيْســتَـْهءِ،ُوَث بِـِ : ِإ
َىَلا َاَهْث َأ َاْستَـْاِجَي ِبَِْْيَااَِااا َاأَ َاْكَتهِبَي ِبُداِث َامَاَِل َهْحَجار  ا لَ ْ َهَ َراَن   .(لاب   اج )"َح ِف َها رَِج ٌع َاَأ َلْفٌ .َهْث أَ َاْستَـْقِةَ  اْلِقةـْ

 .)  سى  (شطر اإلْيــاث ": " الطهـور  صىن   لى   اسى  يقولاإلْياثا  اصفالطهار  االافافل  ج   اإلسمم إث ب  
االطهــار    اإلســمم شــر  لصــحل الصــم ا ســواء كااــت الطهــار   ــ  ارــدم تلوضــوء االلســ ا هم  ــ  ا ةــثو تلتاف ــف امااســ ا 
اهي طهار  التوذ االةدث اامكاثا ااذا كاث )تذ الطهار ( هال  ا يدر    الهبق  اإلسم يو أا   دخ  ضراري لىصـم ا فيهبتـاح 
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َلَيْسـِجٌد ُهسِتـَح  }ا فقـال ت ـاا: قةـاء ررصـه  لىـن التطهـر  ال الصم ا ا هبتاح الصم  الطهورا اقد هاىن القـرآث الكـرع لىـن ههـ او
 .(108)التوبل:  { هِترِي َ اْلُيطّ  َلَىن التّـْقَوم ِ ْ  َهّاِل يـَْوم  َهَح ُّ َهْث تـَُقوَم ِف ِ  ِف ِ  رَِجاٌل ُيُِةُّوَث َهْث يـََتَطّهُراا َااَّلّلُ ُيُِ ُّ 

 
 مظاهر النظافة في اإلسالمصور والعنصر الثاني: 

 -اتتيت  ف يا يىي: كوث اموجود    ار ا  اإلسمم ت ي  مج ع لااصر ال فاهر الافافل االطهار   إث  أيها المسلمون: 
طهـار   لاـا اإح ـاء  لسـال اة اـا صـىن     ها السـوا ا ف ى اـا اسـتخدام الهبرشـا افيـ  السـا  امدكـد  السـوا : افافل اأسااث االهب  -1

ــاَل َرُســوُل ِ  لى ــ  اســى ا فَـ  ــاَل : َق ــَرَ  ا َق ــْ  َهيب ُهَريـْ ــَد ُكــ ِت : صــىن   لى ــ  اســى َ  ــَواِ  ِلْا ــْرهُتُْ  ِتلسِت ــِ  ا َأَ  ــْوأَ َهْث َهُشــّ  َلَىــن هُّ  " َل
ــَواَ  َ ْطَهــَرٌ  لِْىهَبــِ  ا َ ْرَضــاٌ   صــىن   لى ــ  اســى اَ ــَل ا َهّث َرُســوَل ِ  َصــَم  ." ) ال ــ خاث ( ا اَلــْ  َهيب هُ َ  قَــاَل : " َتَســوُّكوا و فَــِلّث السِت

َواِ  ا َحّا َلَقْد َخِ  ُت َهْث يـُهْبَرَض َلَىّي َاَلَىن هُّ ـ َتِ َهَخـاُب َهْث َهُشـّ  َلىَـن هُّ ـِ  ا ِ  ا لِىّرذِت ا َاَ ا َجاءََِ ِجرْبِيُ  ِإأّ َهْاَصاَِ ِتلسِت َالَـْوأَ َه
َتِ َأْسَتاُ  ا َحّا َلَقْد َخِ  ُت َهْث ُهْحهِبَي َ َقاِدَم َفِيي.  .) سا  اب   اج  (" َلهَبَرْضُتُ  َاُْ  ا َاِإ

اامفهـرا فَ ـْ   َهيب ُهَريـْـَرَ   كـ  كلـن يضـهبي لىـن امـد   حسـ  ال ـك    ااحىق   اكلن بلسى  امت  ط ال  ر اقص :افافل الره  -2
قَـاَل :  " َ ـْ  َكـاَث لَـُ  َشـْ ٌر فـَْىُ ْكرِْ ـُ  " )هبـو دااد (ا اَلـْ  جـابر قَـاَل : َهَلاَن َرُسـوُل اَّللِّ  صـىن   لى ـ  اسـى َرِضَي اَّلّلُ َلْاُ  ا َلـِ  الاّـيبِت 

ُ  بِـِ  رَْهَسـُ  ؟ َارََهم رَُجـم   م  ىلَا،ِر ا ِ  َ ْاِءِل  فـََرَهم رَجُ  صىن   لى   اسى  َلَىْ ـِ  اِ َـاٌذ َاِسـَخٌل  َشِ ت ا ا فـََقاَل : " َهَ ا َكاَث َيَُِد َهَذا َ ـا ُيَسـكِت
 .ا فـََقاَل : َهَ ا َكاَث َيَُِد َهَذا َ ا يـَْلِسُ  بِِ  اَِ ابَُ  ؟ " )ه دا اهبو داادا ااب  حةاثا ااراك (

فم بد    تاف هبها    ك  اأقذار ااأخةام الـ  يسـوء  افرهـاا ايضـر  :اامساجد اافافل اأ اك  ال ا لافافل الة و  ااأفا ل  -3
"إّث  َ طَ ِتٌ  ُيُِـ ُّ الطّ تِـَ  ا اف ـٌف ُيُِـ ُّ الافافـَل ا كـرعٌ ُيُِـ ُّ الكـرَم  صىن   لى   اسى ف   س  د بِ  امَُسّ ِ   رسم  قال:  خمربها.
 (.الرت ذي. )َتَ ّةهوا تل هوِد"  ُيُِ ُّ اوُوَد و فَافِتهُبوا َهْفِا َـَتك  و اأا َجواٌد 

اكلن بلسـىها ااأهتيـام تلط ـ  االت طـر تلـراا،ح ال طـر ا يـا يضـهبي لىـن ال ـخع مجـاأ ا فهبـي صـح ح  سـى    :افافل الت اذ -4
 .«َياَل ِإّث اَّلّلَ مجَِ ٌ  ُيُِ ُّ اوَْ » : صىن   لى   اسى  قَالَ 
صـىن   لى ــ  اأ سـ يا لاــد دخـول امسـاجدا فـََ ــْ  َجـاِبِر بـِ  لةــِد ِ  رضـي  ُ لاهيـا َهّث الاّــيبّ  :الـتخىع  ـ  الــراا،ح الكريهـل -5

 .تـََتَأّكم ِيّا يـََتَأّكم ِ ْاُ  باو آدَم") سى ( فَِلّث اْلَيمِ،َكلَ  قَاَل: "َ ْ  َهَكَ  التُّوَم َااْلَةَصَ  َااْلُكّراَم َفم يـَْقَرَبّ  َ ْسِجَداَنا اسى 
اهث تافف  كاث الـدم اتط ةـ  تمسـن. فـََ ـْ   وها الاهبا  اأستحاضلفأ ر  امره  هث تلتس  ب د ار أ ها  :الافافل    ار أ -6

ــَرَه   َســأََلْت الّاــيبّ  ــْ  َ ْســن   َلــْ  ُغْســِىَها ِ ــ ْ  صــىن   لى ــ  اســى َلاِ،َ ــَل َهّث اْ  ــاَل " ُخــِذي ِفْرَصــل  ِ  ــَف تـَْلَتِســُ  َق اْلَيِحــ ِأ فََأَ َرَهــا َكْ 
َهاـَــَر  تـَتَـّةِ ــي ِتَــا :فَاْجتَـةَــْذهُتَا ِإَِلّ فـَُقْىــتُ  اَتَطّهــِري ؟!!قَــاَل ُســْةَحاَث اَّللِّ  ؟قَالَــْت َكْ ــفَ  اَتَطّهــِري ِتَــا :قَــالَ  ؟قَالَــْت َكْ ــَف َهَتَطّهــرُ  افـََتَطّهــِري ِتَــا

 .الّدِم" ) ال  خاث (
فـََ ـْ  َهيب  (اااجـ )يوم اوي لا حا ُلرب لا    ب أ اأحاديث بىهبفل   ر امسى  بلسى ِ ا  افافل الةدث هُ  :افافل الةدث اغسى  -7

" ) ال ــ خاث (ا " قَــاَل ُغْســُ  يـَــْوِم اْوُُيَ ــِل َااِجــ صــىن   لى ــ  اســى َســِ  د  اْ ُــْدِريِت َهّث َرُســوَل اَّللِّ  أ يقــ   لىــن هثٌ  َلَىــن ُكــ ِت ُُمْــَتِى  
َ ِل َهّ م  يـَْو  ـا يـَْلِسـ ُ  ِف ـِ  رَْهَسـُ  َاَجَسـَدُت " ) تهبـ   اللس  ل   ر    اأسةوع فهبي ارديث: " َح ٌّ َلَىن ُكـ ِت ُ ْسـِى   َهْث يـَْلَتِسـَ  ِ  ُكـ ِت َسـةـْ

 ق االوسخ احنوتا حا أ يكوث  صدر إيذاء م  خيالط .ايتأكد كلن إكا اجد  هسةاب     ال ر و لى  ( 
اتكيــ م  لــذلن جــاء  اأحاديــث ســا لــرب تســ  )ســا  الهبطــر ( الــ  تــدل رلايتهــا لىــن  ــدم حــر   :اأهتيــام بســا  الهبطــر  -8

: " صــىن   لى ــ  اســى ُســوُل ِ  قَالَــْت : قَــاَل رَ  اإلاســاث لىــن الافافــل االتجيــ ا ااىاففــل لىــن ا يــل الصــحل االءياــلا فـََ ــْ  َلاِ،َ ــلَ 
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َواُ  ا َااِأْسِتْاَ اُق ِتْلَيـاِء ا َاقَـعُّ  اَأْزهَبـاِر ا َاَغْسـُ  الْـرَبَاِجِ  ا َااـَْتـُف اإِلبْـِط َلْ ٌر ِ َ  اْلهِبْطَرِ  : َقعُّ الّ اِرِذ ا َاِإْلهَباُء الىِتْحَ ِل ا َاالسِت
َِ اِأْســــــــِتْاَجاَء. قَــــــــاَل ىلََكــــــــرِّ  : قَــــــــاَل ُ ْصــــــــَ ٌ  : َاَاِســــــــ ُت اْلَ اِشــــــــَرَ  ا ِإأّ َهْث َتُكــــــــوَث ا َاَحْىــــــــُ  اْلَ ااَــــــــِل ا َاااِْتَقــــــــاُ  الْ  َيــــــــاِء ا يـَْ ــــــــ

 .اْلَيْضَيَضَل.")  سى  (
اكلن إب اطل اأكي لاهاا الدم إلقاء القاكارا    ال وارع االطرقا ا اقد لد اإلسـمم كلـن شـ ةل  ـ  شـ    :افافل الطري  -9
ــَرَ  رضــي   لاــ  َلــْ  الّاــيبِت اإل ُ وَث  صــىن   لى ــ  اســى ْيــاثا ف ــ  َهيب ُهَريـْ ْيَــاُث ِبْضــٌع َاَســةـْ ُشــْ َةل  ا  -َهْا ِبْضــٌع َاِســتُّوَث  -قَــاَل : ) اإْلِ

ْيَاِث ( )  تهب  لى  ( ْرََ اُء ُشْ َةٌل  ِ فََأْفَضُىَها قـَْوُل َأ ِإَلَ  ِإّأ اَّلّلُ ا َاَهْداَنَها ِإَ اطَُل اْأََكم َلْ  الّطرِيِ  ا َاا  .ْ  اإْلِ
ايا حذر   ا  السال هشد التحذير: التخىي   الطري ا ا واضـع الفـ ا اقـد ج ىـ  يـا َيىـ  الى اـل لىـن صـاحة ا سـواء ل اـل   هم  

" اتـُّقـوا المِلاَـَْيِ " قَـاُلوا : َاَ ـا المِلاَـاِث َ  َرُسـوَل اَّللِّ ؟ قَـاَل :  قَـاَل : صـىن   لى ـ  اسـى ل ال الاا ا فـََ ْ   َهيب ُهَريـْـَرَ  َهثت َرُسـوَل اَّللِّ 
ّطرِيـِ . " : " اتـُّقـوا اْلَيَمِلـَ  الـّتَمَم : الْـرَبَاىَل ِ  اْلَيـَوارِِد ا َاالفِتـ ِت ا َاقَارَِلـِل الراايـل اّلِذي يـََتَخّىن ِ  َطرِيِ  اْلُيْسـِىِيََي َاِ  ِزىِتِهـْ  " ا  "

 ) هبو داادا ااب   اج ا ااراك  (. 
فقد حتت السال لىن ال اايل تلط ام اال راذا ا ايتهيا    هسةاذ التىوما فـََ ْ   َجـاِبر  قَـاَل : قَـاَل  :افافل الط ام اال راذ -10

ا فَـِلّث الّ ـْ طَاَث َأ يـَهْبـَتُح َتت  ْ  ا َاَهاُْكـوا َهْسـِق َـَتُك ْ ا َاَهْطهِبوُـوا ُسـُرَجكُ ُك ْ ُكْ  ا َاَخِتـُراا آاِ َــتَ :" َهْغِىُقـوا َهبـْـَوابَ صىن   لى ـ  اسـى َرُسوُل اَّللِّ 
: اْلهَبأْ َىق اا َاَأ َيْكِ ُف ِغطَاء ا َاَأ َُيُ ُّ اَِكاء  ُ لْ  َِ  (. اادرََ  ." ) سى  ا اهبو دا َاِإّث اْلهُبَوْيِسَقَل ُتْضرُِم اْلةَـْ َت َلَىن َهْهِىِ  " يـَْ 

اكلــن تىاففــل لىــن تاق تهــا اطهارهتــاا الــدم إلقــاء القــاكارا  اامخىهبــا  االةقــا  ف هــاا تلتةــار هث امــاء هســا   :افافــل ام ــات -11
" :   اسـى صـىن   لى ـانه ـل لـ  هث يُةـال   امـاء الراكـدا فـََ ـْ  َجـاِبر  َلـْ  َرُسـوِل اَّللِّ  صىن   لى   اسى جاء  هاا رت  اقدار ا ا 

ـَـن َلــْ  اْلةَـــْوِل ِ  اْلَيــاِء الّراِكــِد" ) ســى (  ََ ه ــاك  الفــ  تلتةارهــا ه ــاك  يــرك  إل هــا     امــاء اوــاري ا  ا كيــا ي ــي  الاهــي الةــولَهاّــُ  
اأ ــراضا ا  ابوــل ا وضــع امــار  لىراحــل  ــ  التــاء الســهبرا الاــاء امســريا ارســا أث ال ــيح أ تــدخىها فــم تتطهــر فتصــةح ُمــط اأ

حـا أ تات ـر اال ىـل  ـ  كلـن ) تهبـ  لى ـ  لـ  هيب هريـر (. ِري ُُثّ يـَْلَتِسُ  ِف ِ  "" َأ يـَُةوَلّ  َهَحدُُكْ  ِ  اْلَياِء الّدا،ِِ  اّلِذي َأ َيَْ ارديث:
  الطهار   لذاٌذ هل  ا فـََ ْ  ابْـِ  َلةّـا   اتذا سةقت الساتل ترث لىن  ايل الة ول    التىوما ب  ُلّد لىيقصر ا اأ راض ااوراا  
َُيا لَ ـَُ ّذَتِث َاَ ا يـَُ ّذَتِث ِ  َكِةري  َهّ ا َهَذا َفَكاَث َأ َيْسَترِتُ ِ ْ  بَـ  صىن   لى   اسى  قَاَل َ ّر َرُسوُل اَّللّ  َّ ْوِلِ  َاَهّ ـا َهـَذا َلَىن َقرْبَْيِ  فـََقاَل:"ِإ

 . تهب  لى  (ِتلّاِي َيِل")َكاَث َْيِْ ي فَ 
 الباطن مع الظاهر نصر الثالث: عناية اإلسالم بنظافةالع

 تطهـريلىـن شـرا،ُع اأاة ـاِء مج  ـا  كيا حتت أي ُر بطهار  القى  االقال ا االفاهر االةاط و ا  اإلسم يإث الديَ   أيها المسلمون:
االتكـرب   ـ  ارِقـِد ااَرسـد االهبسـوق الةاط حتت لىن تطهرِي فقد قذرا و اأبداث    الاجاساِ  ااأاواِذ    امست الفاهر اتطهري

 .االر ءو فاإلسمُم ديُ  ال ق د  الطاهرِ     ال رِ  ااإلراد اا رافا  ااأهواِء الهباسد  ايا يُاكرُت ال ق  السى  
 َهيُـَّهـا الّـِذيَ  َآَ اُـوا ِإّاَـا اْلُيْ ـرُِكوَث َ َـٌح فَـَم يـَْقَربُـوا  َ  لذلن اصف   ام ركَي تلاجح ما يقرتفوت    شر  الةـاد  لـاثااثثو فقـال:}

دلت هذت اآليل الكرْيل لىن  اسـل ام ـر  كيـا دلـت لىـن طهـار  :" قال اب  كتري و  (28التوبل:  ) {اْلَيْسِجَد اْرََراَم بـَْ َد َلاِ ِهْ  َهَذا
ه  اهليــاا ا اهي  اســل هبىــا يــ  كــاث ي ةــد  ــع اَّللت آاــل أ تاهبــع اأ تضــرا اأ تلــَ هي: خةتــاء   لقا،ــد "قــال الســ دي:." ا امــد  

 .(الةلوي) "مساه   سا أَ  َُياةوث فم يلتسىوث اُُيْداوث فم يتوضداث." اقال قتاد : "و لا  ش وا؟



  (4 ) 

ر الاـا  إل ـ  لريااـ  اهـو لىـن همجـ  صـور و إث لإلاساث زاهرا اتطااو اإكا كاث اإلاساث يتجي    الفاهر  ـ  هجـ  افـ :عباد الله
اهلجةتــَ  قولــل أحــد اركيــاء يقــول ف هــا: فكــذلن ياةلــي لى ــ  هث يتجيــ    الةــاط  أاــ  ُمــ  افــر ا ــال  جــم الــم يــوم الق ا ــلو 

 اتُقةِتح ُمّ  افر ا ال  !!!! ا ى  يافراث إا زاهر ....اا ال  يافر إا تطان....فاحذر هث تُءيت  ُمّ  افر ا ى ....
ــــَرَ  قَــــاَل: قَــــاَل َرُســــوُل اَّللِّ َصــــّىن اَّلّلُ َلَىْ ــــِ  َاَســــّىَ :" ِإّث اَّلّلَ َأ يـَْافُــــُر ِإَا ُصــــوَ   رُِكْ  َاَهْ ــــَواِلُكْ و َاَلِكــــْ  يـَْافُــــُر ِإَا قـُىُــــوِبُكْ  فَ ــــْ  َهيب ُهَريـْ

الاواي:"   ىن كلن هث األيال الفاهر  أ ُيص  تـا التقـوم ا اإاـا  صـ  سـا يقـع   القىـ   ـ  اإل ام  يقول . ) سى (َاَهْلَياِلُكْ ".
 ." ـا   القىـ  داث الصـور الفـاهر   لفيل   ت اا اخ  ت  ا راقةت  . ا  ىن افر   هاا جماىلاتـ  اُماسـةت  هي إاـا يكـوث كلـن لىـن

 ) شرح الاواي ( .
هث هاــا   اافــذ حســ ل زاهريــل  هبتوحــل ا وصــىل إا الةــاط  تــدار لىــن إانر  الةــاط  ها زىيتــ   –   يــر ك  –الىيــوا  عباااد اللااه:

االهبــ ( ..  ااأكث)الةصــرا الســيعا الاطــ ( هي )ال ــَي هــن : اماافــذ ارســ ل حســ  األيــال امرســىل إا الةــاط  ) القىــ  ( و اهــذت 
؟ هي:  ـا تافـر إل ـ  تاطةـع بسـةة  صـورت    قىةـن .. متا ـاا تىـتقط الصـور  هذت  اافذ  هبتوحل لىن القى ا ك ف تكـوث  اافـذ  هبتوحـل

ا هبــيف   كاكــر  القىــ  .. إكا افــر  إا شــيء زىيــاَ ااطة ــت صــور  زىياا ــل   قىةــن .. افــر  إا شــيء اــوراَ ااطة ــت صــور 
ْ ـُت َرُسـوَل اَّللِّ َصـّىن و اهكذا   بق ل جوارحنو ايدكد كلـن سـال الاـيب صـىن   لى ـ  اسـى  اوراا ل   قىةن . فـََ ـْ  ُحَذيـْهَبـَل قَـاَل: مسَِ

َاَهيُّ قـَْىـ   َهْاَكَرَهـا  وفَـَأيُّ قـَْىـ   ُهْشـِرَتَا اُِكـَت ِف ـِ  اُْكتَـٌل َسـْوَداءُ  وتـُْ َرُض اْلهِبََتُ َلَىن اْلُقُىوِذ َكارَِْصرِي لُـود ا لُـود ا "اَّلّلُ َلَىْ ِ  َاَسّىَ  يـَُقوُل:
اَـٌل َ ـا َداَ ـْت الّسـَياَااُ  َااْأَْرضُ  :َحـّا َتِصـرَي َلىَـن قـَْىةَـَْيِ  و ِ  اُْكَتٌل بـَْ َضاءُ اُِكَت فِ  َااآْلَخـُر َهْسـَوُد  وَلىَـن َهبـْـَ َأ ِ تْـِ  الّصـهَبا فَـَم َتُضـرُُّت ِفتـْ

 .) سى ( ."ّأ َ ا ُهْشِرَذ ِ ْ  َهَواتُ ُ ْرَتدًّا َكاْلُكوىِل جُمَخِت  ا َأ يـَْ ِرُب َ ْ ُراف ا َاَأ يـُْاِكُر ُ ْاَكر ا إِ 
ــَرَ : َلــْ  َرُســوِل اَّللِّ َصــّىن اَّلّلُ َلَىْ ــِ  َاَســّىَ  قَــاَل:" ِإّث اْلَ ْةــَد ِإَكا َهْخطَــأَ َخِط َوــ  ل  اُِكَتــْت ِ  قـَْىِةــِ  اُْكَتــٌل َســْوَداُءو فَــِلَكا ُهــَو اـَــءََع َاَلــْ  َهيب ُهَريـْ

َث َلَىـــن قـُىُـــوِتِْ  َ ـــا َكـــااُوا ُســـِقَ  قـَْىةُـــُ و َاِإْث َلـــاَد ىلِيـــَد ِف َهـــا َحـــّا تـَْ ىُـــَو قـَْىَةـــُ  َاُهـــَو الـــّراُث الّـــِذي كََكـــَر اَّلّلُو } َكـــّم بَـــْ  رَاَااْســـتَـْلهَبَر َاَلَذ 
 . َيْكِسُةوَث {" )الرت ذي اقَاَل َهَذا َحِديٌث َحَسٌ  َصِح ٌح(

ر ل ال  تفى  القى  اتسودتو ااةـداا سـا ياـور القىـوذ ايضـ وها  ـ  طالـل الةـاد  اككـر اتهبكـر اماافذ اىهث الى  لىن القى  ف ى اا 
اَـَمٌم  :"قَـاَل َرُسـوُل اَّللِّ َصـّىن اَّلّلُ َلَىْ ـِ  َاَسـّى َ  :َ ْ  َهَاح  َرِضَي اَّلّلُ َلْاُ  قَـالَ اغري كلنو إث ف ىاا كلن كقاا حما  اإلْياث   القى و ف

ْيَــاثِ َ ــْ  ُكــ ّ  ــّ  اْلَيــْرَء َأ ُيُِةُّــُ  ِإّأ َّلِلِّ  وَهْث َيُكــوَث اَّلّلُ َاَرُســولُُ  َهَحــّ  ِإلَْ ــِ  ِيّــا ِســَواُ َا : ِف ــِ  َاَجــَد َحــَمَاَ  اإْلِ َاَهْث َيْكــَرَت َهْث يـَُ ــوَد ِ   وَاَهْث ُيُِ
 .لى   (.")  تهب  اْلُكهْبِر َكَيا َيْكَرُت َهْث يـُْقَذَب ِ  الّاارِ 

مجــع بــَي طهــار  الفــاهر لــذلن ياةلــي لى ــن هث نيــ  تطاــن كيــا نيــ  زــاهر و أث   ه ــر اة ــ  صــىن   لى ــ  اســى  تيــا   ــاو ا  
َيُـَّهـا لْلُيـّداـتُر قُـْ  فَأَاـِذْر َارَبّـَن َفَكـربتْ َااَِ ابَـَن فَ  االةاط    هكتر     وضع   القرآث الكرعو  اها: قول  َطهتـْر َاللرُّْجـَء فَـجْهُجْر{ ت اا: }أيأ

كُكِـَر  ـع  وال ق ـدِ  اتاق ُتهـا  ـ  شـوا،ِ  ال ـر  االكهبـرِ اام اصـي {  تيت    تطهـريَاللرُّْجَء فَجْهُجرْ  الةاط  } [ا فتطهريُ 5-1]امدار:
ســىُ  بــَي الافــافتَِي اُيــافيَف لىــن الطهــارتَي بــدِث اإلاســاِث ااوبــِ  ابق تــِ ا ل جيــَع ام {امتيتــ    تطهــريَااَِ ابَــَن َفَطهترْ  } تطهــري الفــاهرِ 

 .( 222ل اال ُمةل   ت اا:} إّث َ  ُيُُِ  التَواِبََي اُيُُِ  اُمَتَطِهرِيَ {)الةقر : 
ِرم لىن بَ آدَم بىةـاِ  الفـاهر االةـاط    قولـ  ت ـاا: } يَــأَةىِن آَدَم قَـْد َهاب  ا َّتَ  ُ ت اا  ا  ا   هذت امواضع: َءْلاَـا َلىَـْ ُكْ  لَِةاس ـا يـُـوأ

لِـَن َخـرْيٌ { ]األـراب: ـُ  زـواِهرِه ا االتقـوَم فقـد [. 26َسْوءِتُكْ  َارِي  ا َالَِةاُ  للتّـْقَومأ كأ خىـَ   ُ ل ةـاِدِت اوََيـالَِي الىةـا  االءياـل ُنْيِت
:} َاَلّقــأُهْ  َاْضـَر   َاُسـُرارا  َ َاَجـَءاُهْ  ِسَـا َصـرَبُاْا   قولـ  ت ـاا هِ  اواتـلحاِل ه    . ا   هذت امواضع  ا ككرت  ُنِيُ  بواِطاَـُه  اقىوت 
 اجوه  تلاضرِ  ابواطاه  تلسرار اهبداَُ  تررير.  [. فَجيتَ  12ا 11َجّال  َاَحرِيرا { ]اإلاساث:
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اإّث  واسـم ِل الصـدِر  ـع سـم ِل اوسـد وِء القىِ   ع اقاِء الةـَدثِ اصهبا وفاإلسمُم حريٌع لىن اأخِذ بافافل ارِح  ع افافِل الاهبحِ  
أت ــُر اأ ــَ  اِامَىــَ  هث ي   ــوا كيــا ت ــ ُج الوحــوح   جءا،ــِر الةحــاِرا اكهــوِب اوةــالا اهكــواِه اأدَغــالا ُكىهــ  ها ُجىهــ   ال ــري َل أ

 .االفاهِر اُحسِ  اَلَيفهرِ ي   وَث ُلرا   ها شةَ  ُلرا     غرِي  رالا   لافافِل الةاطِ  
و ا  إقا ــل إّث امســىيََي اــاكٌا را، ــٌل لىطُهــِر ااويــاِل لاــد ا يُاهبــذاَث ت ــال َ  ديــاه    هبــداَ  اب ــوهِت  اطــرقه  ا ــدَ  عباااد اللااه:
تافــُف فلَــا هــذِت الصــىواُ  ا يــح  واإقا ــل شــرا،   ا ــْ   فــاهِر الطُهــِر االاَقــاِء ااوَيــاِل االءتياَــِل   توِج هــاِ  اإلســمم شــ ا،ر ديــاه و

َ ـْ  َهيب ُهَريـْـَرَ  َهّث ف ابـذلن مج ـت الصـم  بـَي طهـار  الفـاهر االةـاط و َها يـَُاِفُف الفَاِهَرووءضُ ا الةاِطَ  اتاهَن لِ  الهَبْحَ اِء اامُاَكِرا ا 
ــُتْ  لَـوْ  :"َرُسـوَل اَّللِّ َصـّىن اَّلّلُ َلَىْ ـِ  َاَسـّىَ  قَـالَ  ْـر ا بِةَـاِذ َهَحـدُِكْ  يـَْلَتِســُ  ِ ْاـُ  ُكـّ  يـَـْوم  َخْـَح َ ــّرا    َهرََهيـْ ََ َقـن ِ ـْ  َدرَاِـِ  َشــْيءٌ  وَهّث   ؟َهـْ  يـَةـْ

َقن ِ ْ  َدرَاِِ  َشـْيءٌ  :قَاُلوا هكـذاَ َشـَةَ   واأاسـاه( :َرثُ )االـدَ  .") سـى (َْيُْحـو اَّلّلُ ِتِـّ  اْ َطَا َ  وفَـَذِلَن َ تَـُ  الّصـَىَواِ  اْ َْيـحِ  :قَـالَ  وَأ يـَةـْ
الـ  لةـد  و غَتَسَ   اُ  خَح  ـرا   االايُب لى   الصمُ  االسمُم الصىواِ  ا ْيح  ءيىٌل لىذاوِذ كيا يُءيُ  اماَء الَوِسَخ ل  اِوس  إكا 

ُث  رتقـوث و ى ت  الصـةح غسـىتها  رتقـوث  رتقـوث فـلكا صـ "  ب   س ود رضي   لاـ  قـال قـال رسـول   صـىن   لى ـ  اسـى  : 
ُث  رتقوث  رتقـوث فـلكا صـى ت  املـرذ غسـىتها و ُث  رتقوث  رتقوث فلكا صى ت  ال صر غسىتها و  رتقوث فلكا صى ت  الفهر غسىتها 

اهكـذا   ( و سـ  حسـ . " ) الطـرباَ ب ُث تاا وث فم يكت  لى ك  حـا تسـت قفواو ُث  رتقوث  رتقوث فلكا صى ت  ال  اء غسىتها و 
 امسـىِ  اح اتـ   اايـل اإلسـمِم تلافافـِل االتجُيـ  االصـحل االتطهـر جـءٌء  ـ  لاايتـِ  سفهـرِ فاو لصم  طهار  لىفاهر االةـاط    ـكاات ا

 .بَي اجملتي ا 
 اَرَسِ  االقوِل ارس . االتجتُيِ  تل يِ   و اارر  لىن طهارِ  الاهبِح االفاهرو فيا همجَ  التجيَ  آبداِذ ال را،ِع الاةويل 
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 ـ  اأ ـراض  إث    يافر إا  فاهر الافافل كيا   لاصران التاَ َيد هث اإلسمم شرلها    هج  سم ل الهبرد ااجملتيع عباد الله:

اامكاثو فلاا  ـ  هجـ  السـم ل  ـ  اأ ـراض ااأابوـل الـ  تات ـر  و فح ايا حث لىن افافل اطهار  الةدث االت اذ ااأسااثااأابول
ل  طري  القاكارا  االقيا ا و ا  تلط ل اآلا ل حهبيٌف لىط ام اال راذ    سقو  ار را  امُدكيل ال  تُولِتد جراا   امـرضا اهـذا  

 كى     تذ الوقايل االتحهبُّيف    اأ راض اهسةاتا.
ةــادا  يُةــ ح لىيســافر هث يهبطــر   ر ضــاثو حــا أ نتيــع   ــّقل الســهبر  ــع جمهــود الصــوما فَتضــُ ف القــو ا ا  جمــال الــرخع   ال 

ــَر الــرُبِء  اتهبَقــد اماالــلا اكــذلن يُةــ ح لىيــريأ هث يهبطــرو حــا أ يــءداد  رضــ  تلصــوم الــدم اللــذاءا ايُةــ ح مــ  خــاب امــرضا اأتخُّ
ــَ ّي ا اهــذا كىــ   ــ  قَة ــ  الوقايــل ليــا يُــدكيا ا ــ  هــذا القة ــ   ــرع ا يــر اا اءيــرا  هث -تســت يال امــاء   الوضــوء ها اللســ   يتَـ

 ااإلسراب   اأك  اال رذا ا ا إا كلن    ك   ا َيضرُّ ايدكي. 
ر  امُدكيلا اهـذا  ـ  هث َُيى  رهس ا ايُءي  َش ت   ع متام إحرا  ا فَتءال اأخب -اهتح لىُيحرم إكا طره لى    رٌضا ها اجد برهس  هك م 

}َاَيْسـأَُلوَاَن َلـِ  اْلَيِحـ ِأ قُـْ  ُهـَو َهك م فَـاْلَتءُِلوا :اأكمهجـ   ـ   ا  ار أ لاد الاساء جـاء التـءاا قة   استهبراغ امواد الهباسد ا 
يــل هث دَم ارــ أ هك م ضــارٌّا اهكــذا قــّرر اأطةــاءا [. فقــد قــّرر  اآل222الاِتَســاَء ِ  اْلَيِحــ ِأ َاَأ تـَْقَربُــوُهّ  َحــّا َيْطُهــْرَث { ]الةقــر : 

قــالوا: إث اقــت ارــ أ هاســُ  اقــت  أات ــار ال ــدام   اوهــاىل التااســىيا بســة   ــا ُُيداــ   ــ  األتهــات  الــ   ــ  طة  تهــا تقويــل 
تهـاذ الـذي ُُيداـ  ارـ أ يقتـ  ار ـا  اوراا   امرض ل اإكتارهاا اهث دم ار أ ُيض ف درجـل اريوضـل الـ  تُقـاام اوـراا  ا اهث األ

    اد  التااُس و إك أ ند اقت ار أ  كاان  صار ا لمستقرار ف  .
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إث طهار  ديااا احت  لىن الافافل ادلوت  إل ها   ك  شووث ار ـا  كـاث سـةةا    إسـمم الكتـري  ـ  اللـرب َيو اإلـ ك  هـذت  أيها المسلمون:
اغرفل و فاصح  هحد امسىيَي ابَي ل  الطرق الوقا، ل  اط ا ا   اخصع ل  خاد ا      هماَو ح ث كاث يقتىن كىةا  القصل اال  هسى  بسةةها طة

 ) تهب  لى  (.."إكا الا الكى    إانء هحدك  فى لسى  سةع  را  ال ريف:"ي و ديث الاةار  الت ا    ع الكمذ ُث ككر ل  
ل دد سةع  ـرا ؟!! امـاكا إحـداه  تلـرتاذ ؟!! فجـاء ِبداا  الت قـ   الطة ـل اقـام بلى ـاث امـاء إا ابطة  ل ليى    جمال الط  قال: اماكا ا

ُث افـر  وُث قـام إبلـاد  غسـى  سـةع  ـرا   وُث افر تم كراسكوذ فوجـد ام كـرات  تى ـ    اإلانء ج دا   اغس  اإلانء غسم   ودرجل شديد 
 و مل ية  إأ نربل ُميد و فقام بلسى  سةع  را  هدخ    إحداه  الرتاذ :انء  ر  هخرمو فقالتم كراسكوذ فوجد ام كرات  تى     اإل

 رسول   . ا  ُميداهث ُث افر تم كراسكوذ فى  َيد ش وا  فقال لىن الهبور: هشهد هث أ إل  إأ   
هبي إحدم الةمد اللرب ل جاء اقـت الصـم ا فـدخ  هحـد : ف اهذا  وقف آخر حدم  ع غري امسىيَي يةَي هث اإلسمم دي  الطهار  االافافل

ا امسىيَي  ام هحد امراكءا ابده   الوضوءا اكاث هاا  هجايب غري  سى  يافر إل   تادهاحا الاد ا اص  هخوان امسى  إا غس  القـد َي
 رفع رجى  ااض ها لىن املسىل اهاا صاح اأجايب بصاحةاا امسى :  اكا تهب  ؟؟؟

 اب  امسى  تبتسا ل قا،م : هتوضأ.هج
قال اأجايب: هات  امسىيوث لست  اف هبَيا دا،يا  توسخوث اأ اك  ال ا لا ااآلث هات تدلي ِبان تافف اهبسن ب ايـا هاـت توسـخ )املسـىل( 

 بوضع قد ن الوسخل لى هاا هذت املسىل للس  ال دي  االوج ا َي  هث تكوث اف هبل فم توسخها.
  : ه  ِل هث هسألن سداأ  ان ةَ بك  صراحل؟فقال امسى

 قال امسى : ك   ر    ال وم تلس  اجهن؟ قال اأجايب: تهبض .
 قال اأجايب:  ر  ااحد ا لاد ا است قيف    الاوما ارسا  ر  هخرم إكا هحسست بت   ها إرهاق.

 را ا فق  ِل هيهيا هافف؟؟ا قد ي هم اجهن؟!!!فأجاب  امسى   ةتسيا : ه ا تلاسةل ِل فأان هغس  رجىي   ال وم خح  
 فسكت اأجايب اااسح     امكاث !!

إث لدم الافافل   ح ا  امسى  يرتت  لى   اإلصابُل بة أ اأ راض سواء كـاث لـدم الافافـل     كـ  الة ـت ها   ب ـأ  :أحبتي في الله
ا اكـ  مس اـا لـ  لـن اأ ـراض ااأابوـل ا  ـاك  صـح للىـن كف رتتـ  و  ـ  هط يـلطىوبل ف يا تقد   لىاا  امطال  ال  أ تىتءم تلضوابط ام

 ب أ اأابول ال  هصابت ب أ الدال اترت  لى ها افا  الكتري    الاا  بسة  إ ال امطال  الدم التق د تل را  الصح ل الضراريل.
    اأ راض اال رارا ا  بمدان تس ن الدالل جاهد  إا اىاففل لىـن إث لىافافل دارا  تلا اأ  ل   حهبيف اجملتيع    كتريهيها امسىيوث: 

 سم ل الة ول اافافتها ااطمقا     هدي اإلسمم الذي هو الافام الكا   ال ا   مااحي ار ا .
ا  ـ  الـدي ا ااُةـَيت اـ  خمـاطر التهـااث    ج  هث اُ ىِت  هباا،اا   ىن الافافلا اهَا ل ست كىيل تقال اإاا هي سىو  يفهرا ااُ ىِتيه  هيضا  هَـف

الافافــل اهث يكــوث امــرب َي قــدا  اــ    كلــنا اياةلــي هث اُ ىِتيهــ  آداذ الافافــل اصــورهاا ااــع تلــذكر ب ــأ الســىوك ا  الــ  يقــع ف هــا 
يـا اـرات  ـ  تسـاه   طريـ ا ا ـا إا كلـناأطهبال خاصل  ت : إلقاء هغىهبل امأكوأ  السري ل   الطرقا ا اهك  امسى ا  ار ي الق ـر   ال

 .  ه ور افافل الطرق اال وارع ااأ اك  ال ا ل 
و خال ـا   ــ  اأ ـراض ااأابوــلو تسـودت لمقــا  الـود ااىةــل االــرتاح  را  اف هبـا  اق ــا  زـاهرا  اتطاــا  طــاهحضـار   إااــا اةتلـي جمتي ــا   عباااد اللااه:

  ه   اه اثو اسم ل ااستقرار !!االتواص و حا ا  ج   س اد  اهااءو ا 
ل بواطننا باإلخالص والتقوى

ِّ
 وظواهرنا بالطهر والنقاء. ؛اللهم مج

                 لصالة،،،،      وأقم ا                                         الدعاء،،،،            
 ةكتبه : خادم الدعوة اإلسالمي  
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