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 وأثرها يف سالمة الفرد واجملتمع النظافة خطبة بعنوان:
 م 8201 أكتوبر 12  - هـ4014 صفر 3 بتاريخ:

 عناصر الخطبة:
 حث اإلسالم على النظافةالعنصر األول:     

 مظاهر النظافة يف اإلسالمصور و العنصر الثاين: 
 الباطن مع الظاهر نصر الثالث: عناية اإلسالم بنظافةالع

 ابع: أثر النظافة يف سالمة الفرد واجملتمعالعنصر الر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:      
 حث اإلسالم على النظافةالعنصر األول:    

صددمار امددبل ذل هتأللددث ها عمل ددب نمادد    حددا سالمددلى نظددة البيدد  سلهلا دد  هتابوددب هتاةددلفب هتسلهباب دد  سلابمقدد   ددب  هتسن   ددب  دد  لقدد   عبــاد  :
عّا صدظة   نظادذ هتمدظر  كهلداس    هتدد  بدنّي   تزكا  سلااس هتمتكني سالاسبا    سلاهوض أبنهلبء سحلابة  كمب س  ر سالملى بالبي  سهجسدبى س  مب دب  

هَبدُا نظدة حبلدذ تظدث  دوى سلقاب د   يهبد  عي ب ادذ  هتهتادبءة هتجهدذ سللجل سحلل ص نظدة اةدباة   صدظة   نظادذ هتمدظر ل دلَة ددبمس تهبدُا سلادّ    ُدهلدْ
 .(سلهلخباي) ".اُكر عا  ُطاَل ُغلّتُذ يْظااهبلإّا عُ يت  ُ نوَا  وَى سلقاب ِ  ُغلًّس ُُمّجظنَي    آاثِا سلواوِء  يمِ  سم طبع  " قومس:
و إىل سلالبيد   هت  توجد  ع د  نظدة مدطح سهاض   صاح سلسا  سلاهلو   هتسهحبد ا سلصحاح  سلوسادة   أللث مداج  عحبد دا كةداة تد نهت   

عش  حلصب  نظة البي هب    ع   مدا   ُممد  صدظة   نظادذ هتمدظر  يبالمدلى حدعه عتهلبندذ نظدة سلالبيد  هتع دل  دب بكدكل ندبى  لد لث جهبدل 
إ  إألس كددبا سلسددظر  تصددح سلهبهلددبدة  ددب سلطهددباة شددللب  لكةددا  دد  سلهبهلددبدس   كبلصددلة  هتسلطددوس  قلهلاددا سحلددلسى  هتدددلسءة سلقددلآا... يهدد   ع ددوا  

  وا ب   حل صب  نظة البي  جسمذ هتب اذ هتموبذ هت كباذ  هتهجل أللث عُِ ل سلسظر عا   طهل بهب  دةبء سحلبج   هتد  بنيه لاب سلاد  صدظة  لب لس  
هددبء عحكددبى سلمسددل  دد  سحلاببدد  هتسحلدداع كدد لث اقددلع جادد س    ك دد  سلاق  ل  نظاددذ هتمددظر عا  دد  عمددهلبل ندد سل سلقدد  ندد ى تاددزه  سلددلء  دد  بولددذ

[    اد  نظادذ]" .غسل سحلمهب  هتسج  نظة كدل ُمد ظر : "هتسلاابس  هتك لث سه ل قلمسل كل  وى اهب   حىت عاذ جبء   بهبع سهحبد ا عا
(ل هتأللدث  د  ظر.صدحاح  سد)هتدبمس سلا  صظة   نظاذ هتمظر: "ح  هلل نظة كل  سظر عا  م سل   كل مهلهب  عايى   مسل اعمذ هتجسد  ". 

سلهلدد ا  هبكددس حقاقدد   ددب نظاددذ سالاسددبا  دد  لهددباة  هباو دد  كمددب  قددومس سال ددبى سبدد  سحلددو ي ا ددذ   تهبددبىل: "ع ددب عجددل البيدد  هتلهددباة ب اددذل ها 
ا سالاسددبا سلدد ي  ددز    د  يددب ل  هت ددز    دد  عسلهلد ا يظاسددا سلصددواة دستظدد  آلدا كددل سدد ددت  بددل  د تل آلددا كاددذ آلسددااهب هتتز ااهدب". عي 

 ".ع.هماببذ يه س  هبكس   ا  قلاذ  هت هبكس صلح دظهلذ هتاقبء  هتصابء .
بدددل هتتهبجهلدددوس  ددد  أللدددث  لهت ددد س  دددب سن قددد    كدددلكو سلهبدددلل  لددداس لدددذ نلدددد  قلالبيددد  سالمدددل ت  ددد  سلادددبس  لادددوا عا سلددد   كةدددا   عبـــاد  :

ِدلَسَءَة ا  دَدبمَس: : دَبمَس َلُذ بَدهْبُع سْلُمْكلِِكنَي هَتُ ْر  َ   سبمظني  يهَبْ  َمْظَمبَا دَبمسَ  َْ َعَجدْل  " ْس َدْهزِمُوَا بِِذ: ِإّنهِ عََاى َصبِحهَلُكْر  ُدهَبظِهُمُكدْر ُكدّل َشدْتَء َحدىّت س
ظَددَ   هَتعَْا  َ َاْسدد َدْاِجَت أِبَْاَباِاَددب  هَت َ َاْكَ ِاددَت بِددُ هتِا َملَمَددِ  َعْحَجدد بددل جهبددل  ل( سبدد   بجدد )"ب َاِجادد و هَت َ َنلْددرو.بَا   لَددْاَس ِياَهددعََ ددَلَ  عَْا  َ َاْسدد َدْقهِلَل سْلِقهلدْ

 .)  سظر (دبمس: " سلطهدوا شطل سالاددبا " صظة   نظاذ هتمظرهب  عي  بلث سهشهبلي عا سلا  يسالملى سلطهباة هتسلالبي  جزءس     سالابا  
عى  دد  سَهلددال قل الاددل سلابمدد   هت ددت  هتسلطهددباة   سالمددلى شددل  لصددح  سلصددلة  مددوسء كباددا سلطهددباة  دد  سحلدد   قلواددوء هتسلمسددل 

لهددباة سلةددول هتسلهلدد ا هتسلكددبا  هتودد س كددبا )قل سلطهددباة( عهتمس  ددب  دد اس   سلاقددذ سالمددل تل هاددذ  دد تل اددلهتاي لظصددلة  يما ددبح سحلادد  
دَس َنظَدة  }هبدبىل: سلصلة  هت ا بح سلصلة سلطهوا  هتد  عمىن سلقلآا سلكلمي نظة ع ل دهلبء حللصهر نظة سل طهل هتحهلهر لذ  يقدبمس ت َلَمْسدِج و عُمِه

لِ  َ سل ّدْقَوى ِ ْ  عهَّتمِس  َدْوَى َعَح ُّ عَْا تَدُقوَى ِياِذ ِياِذ اَِجبمسو ُيُِهلُّوَا عَْا  َدَ َطّهُلهتس هَتسَّلّلُ ُيُِ ُّ سْلمُ   .(108)سل وب :  { ّطهِه
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 مظاهر النظافة يف اإلسالمصور و العنصر الثاين: 
 -هتت مةل يامب  ظت: كوا سلوجودة   سحلابة سالملى تكمل اا  نابصل سلل سلالبي  هتسلطهباة   لب إا  أيها املسلمون: 
لهددباة  لاددب هتإحاددبء  لسددا  اهلااددب صددظة   نظاددذ يهبظااددب سمدد خ سى سلالشددبة عهت سلسددوس     يمدد  سلسددا  سل كدد ة سلسددوس : نظافــة األســنان والفــ  -1

ددددَوسِ  ِنْاددددَ  ُكددددلِه َصددددلََة." : صددددظة   نظاددددذ هتمددددظردَددددبمَس َاُمددددومُس ِ   هَبددددْ  َعِي ُ َل ْدددددلََة   دَددددبمَس :هتمددددظر  يدَ  " لَددددْو َ عَْا َعُشددددّ  َنظَددددة عُّ دددديِت   َهَ ددددْلُفُْر ِقلسِه
دَوسَ  َ ْطَهد صظة   نظاذ هتمظر) سلكاخبا (   هتَنْ  َعِي عَُ بَ َ    عَّا َاُمومَس ِ   لَةو لِْظَادِر   َ ْلَادبةو لِظدّللِه   هَتَ دب َجدبَءّن دَبمَس : " َتَسدوُّكوس ل يَدِنّا سلسِه

دددَوسِ    َحدددىّت َلَقدددْ  َتِكددداُا عَْا  ُدْادددَلَض َنظَدددّت هَتَنظَدددة عُّ ددديِت   هَتلَدددْو َ َعّنهِ عَ  َتدددبُ  عَْا َعُشدددّ  َنظَدددة عُّ ددديِت   َلَاَلْادددُ ُذ َوُدددْر   هَتِإّنهِ ِجْ ِ دددُل ِإ ّ عهَْتَصدددبّن ِقلسِه
 ) ما  سب   بجذ ("   َحىّت َلَقْ  َتِكاُا عَْا عُْحِاَت َ َقبِدَى َيِمت. َهْمَ ب ُ 
كل أللث  ةدات نظدة سلد    حسد  سلكدكل هتسللهدل  يهَبدْ   َعِي ُ َل ْددلََة  َاِادَت    هتحظقذ ذهتأللث بمسظذ هتمتكاط سلكهبل هتدص :نظافة الرأس -2

صدظة   نظادذ  :  " َ ْ  َكبَا لَدُذ َشدهْبلو يَدْظُاْكلِْ دُذ " )عبدو دسهتد (  هتَندْ  جدببل دَدبمَس : عََسَ  َاُمدومُس سَّللِّ دَبمسَ  صظة   نظاذ هتمظرسَّلّلُ َنْاُذ   َنِ  سلّاِ ِه 
ُ  بِدِذ اَْعَمدُذ ا هَتاََعى َاُجدل    َسمِل س ِ  َ ْاِزِل  يَدلََعى َاُجدل   هتمظر دُ  َ دَ س َ دب ُ َسدكِه َُِ َنَظْادِذ مِاَدبلو هَتِمدَخ و   يَدَقدبمَس : عََ دب َكدبَا  َشدهِبة ب   يَدَقدبمَس : " عََ دب َكدبَا 

ُ  َ َ س َ ب  َدْمِسُل بِِذ مَِاببَُذ ا " )ع    هتعبو دسهتد  هتسب  حهلبا  هتسحلبكر( َُِ. 
يددل بد   دد  تالااهدب  دد  كدل سهددد سا هتسهتهلدب  سلدديت  سدوء  الل ددب  هت ةددل  :نظافـة البوــوا واألفنوــة واملسـااف ونظافــة األمــاكن العامـة -3
َسددّاِ   لمددل  دددبمس:    ددب.خم

ُ
"إّا  َ لَاهِدد و ُيُِدد ُّ سلطّاهِددَ    الاددلو ُيُِدد ُّ سلالبيددَ    كددلميو ُيُِدد ُّ سلكددلَى    صددظة   نظاددذ هتمددظريهبدد  مددهبا  بددِ  سل

 َجوسدو ُيُِ ُّ سحلُوَد ل يَالِهُاوس عَْيِااَدَ كر ل هت  َتَكهّلهوس قلاهوِد" " سلرت  ي"
 هتأللددث بمسدظهب هتس   مددبى قلطادد  هتسل هبطددل قلددلهتسمح سلهبطددلة  لددب  ةدات نظددة سلكددخص اددب    ياددت صددحاح  سددظر  دَددبمسَ  :نظافــة الثوــا  -4

الو ُيُِ ُّ سحْلََمبمَس » : صظة   نظاذ هتمظر  .«ِإّا سَّلّلَ اَِ
 صدظة   نظادذ هتمدظرادت  ُ ناهمدب عَّا سلاّدِ ّ هت  مدامب ناد  دتدومس سلسدبج   يَدهَبدْ  َجدبِبِل بدِ  نهلدِ  ِ  ا  :التخلص من الروائح الكريهة -5

 .يَِنّا سْلَملِمَكَ  تَدَ َأأّلى ِلّب  َدَ َأأّلى ِ ْاُذ باو آدَى") سظر( دَبمَس: "َ ْ  َعَكَل سلةُّوَى هَتسْلهَلَصَل هَتسْلُكلّسَ  َيل  َدْقَلَبّ  َ ْسِجَ َ  
هتعا تالددل  كددبا سلدد ى هتتطاهلددذ قلسددث. يَدهَبددْ   لعهت سلااددبس س م حبادد   سحلدداع عهت يددأ ل  سلددلعة عا تم سددل بهبدد :النظافــة مــن ا ــو  -6

  َنْ  ُغْسِظَهب ِ ْ  سْلَمِحاِع يََأَ َلَ ب َكْاَل تَدْمَ ِسُل دَبمَس " ُتدِ ي ِيْلَصد   ِ دْ  َ ْسدَث يَدَ َطّهدلِي ِ َدب صظة   نظاذ هتمظرَنبِمَكَ  عَّا سْ لَعَة  َمأََلْا سلّاِ ّ 
 .تَد َدهّلهِبت ِ َب عَمَدَل سلّ ِى" ) سلكاخبا ( :يَبْج َدهَلْ ُفَب ِإَِلّ يَدُقْظاُ   َتَطّهلِي ا!!دَبمَس ُمهْلَحبَا سَّللِّ  ادَبَلْا َكْالَ   َتَطّهلِي ِ َب :دَبمسَ  ابَلْا َكْاَل عََتَطّهلُ دَ 
يَدهَبددْ  َعِي  ( هتسجدد )حددىت نُدد  ناددذ   بهبددع سهحبد ددا بظالدد   ددوى سحلمهبدد    ذل سلسددظر بمسددظِ ددهت  البيدد  سلهلدد ا عُ  :نظافــة البــفن و ســل  -7

ُْ اِيِه عَّا َاُمومَس سَّللِّ  َْ    قدل سلمسدل ند   نظدة عا" دَبمَس ُغْسُل  َدْوِى سحْلُُمهَبِ  هَتسِج و َنَظة ُكلِه ُُمَْ ِظَر" ) سلكداخبا (   صظة   نظاذ هتمظرَمهِباَ  س
هَبِ  عاَّيَى  َدْو  ددب  َدْمِسددُل ِياددِذ اَْعَمددُذ هَتَجَسددَ ُ  " )  ادد  نظاددذ ندد  عي ددلة   سهمددهلوع ياددت سحلدد  ا: " َحدد   نَ   ظَددة ُكددلِه ُ ْسددِظَر عَْا  َدْمَ ِسددَل ِ  ُكددلِه َمددهلدْ

 هت  أك  أللث إألس هتج   عمهلببذ    سلهبلق هتسلومخ هتحنو   حىت    كوا  ص ا إ  سء ل  خيبلطذ.ل  ل لة( 
 لث جبء  سهحبد ا مبب ندل  قمدر )مدا  سلاطدلة( سلديت تد مس انب  هدب نظدة  د ى حدل  سالاسدبا هتتكمال  ل :االهتمام بسنن الفطرة -8

: " َنْكدلو ِ دَ  سْلِاطْدلَِة : صدظة   نظادذ هتمدظردَبلَدْا : دَدبمَس َاُمدومُس ِ   نظة سلالبي  هتسل جمدل  هتسابيلد  نظدة اهبمد  سلصدح  هتسلز اد   يَدهَبدْ  َنبِمَكد َ 
َوسُ    هَتسِ ْمِ ْاَكبُق ِقْلَمبِء   هَتدَدصُّ سَهْيَادبِا   هَتَغْسدُل سلْدَ َسِجِر   هَتاَدْ دُل سالِ َدصُّ سلّكبِاِل   هَتِإنْ  بْدِط   هَتَحْظدُ  سْلهَبباَدِ    هَتساِْ َقدبُ  َابُء سلظِهْحَاِ    هَتسلسِه

 .لََة   ِإّ  عَْا َتُكوَا سْلَمْةَمَةَ .")  سظر (سْلَمبِء    َدهْبِِن سِ ْمِ ْاَجبَء. دَبمَس  ََكلاِّي : دَبمَس ُ ْصهَب و : هَتَاِساُا سْلهَببشِ 
هتأللددث ا بلدد  سهألي ناهددب  هتندد ى إلقددبء سلقددبألهتاس    سلكددوساع هتسلطلدددب   هتددد  ندد  سالمددلى أللددث شددهبهل   دد  شددهب   :نظافــة الطريــ  -9

هُبوَا دَددبمَس : ) س صددظة   نظاددذ هتمدظرسالادبا  يهبدد  َعِي ُ َل ْددلََة ااددت   نادذ َنددْ  سلاّدِ ِه  اَدبُا ِبْةدد و هَتَمدهلدْ ُشددهْبهَل     يَأَْيَةددُظَهب  -عهَْت ِبْةدد و هَتِمد ُّوَا  -اْلِ
اَددبِا ( )   ادد  نظاددذ(   هتلددب حدد ا   اددذ سلسددا  عشدد  سل حدد  ل:  دَدددْومُس َ  إِلَددَذ ِإّ  سَّلّلُ   هَتعَْدَ َ ددب ِإَ بلَددُ  سْهَأَلى َنددْ  سلطّلِ ددِ    هَتسحْلَاَددبُء ُشددهْبهَل و ِ ددْ  ساْلِ
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 َاُمددومَس سَّللِّ سل خظددت   سلطل دد   هت وسادد  سللددل  هتددد  جهبظددذ لددب ُظدد  سلظهبادد  نظددة صددبحهلذ  مددوسء لهبادد    عى لهبادد  سلاددبس  يَدهَبددْ   َعِي ُ َل ْدددلََة عَاه 
لّدِ ي  َدَ َخظّدة ِ  َللِ دِ  سْلُمْسدِظِمنَي هَتِ  ِيظِهِهدْر " هت  س"دَبمَس : " ستّدُقوس سللِنَانْيِ " دَبُلوس : هَتَ ب سللِناَدبِا اَي َاُمدومَس سَّللِّ ا دَدبمَس :  صظة   نظاذ هتمظر

  بجذ  هتسحلبكر (. : " ستّدُقوس سْلَمَلِنَ  سلّةَلَ  : سْلَ َسَ  ِ  سْلَمَوساِِد   هَتسللِهلِه   هَتدَباَِنِ  سلطّلِ ِ . " ) عبو دسهتد  هتسب  اهتس   
نظددة سلهباب دد  قلطهبددبى هتسلكددلسل  هت ب  همددب  دد  عمددهلبل سل ظددو   يَدهَبددْ   َجددبِبَل دَددبمَس : دَددبمَس يقدد  حةددا سلسددا   :نظافــة الطعــام وال ــرا  -10

ْادَ ُح َقق  ُ ْمَظق دب   طَبَا َ   دَ :" عَْغِظُقوس عَبْدَوسَبُكْر   هَتَخِهُلهتس آاِاَدَ ُكْر   هَتعَْلِا ُدوس ُمدُلَجُكْر   هَتعهتُْكدوس َعْمدِقاَدَ ُكْر   يَدِنّا سلّكداْ صظة   نظاذ هتمظرَاُمومُس سَّللِّ 
 اََة ." ) سظر   هتعبو دسهتد  هتع  (.هَتَ  َ ْكِكُل ِغطَبء    هَتَ  َُيُلُّ هتَِكبء    هَتِإّا سْلُاَوْ ِسَقَ  ُتْةلُِى سْلهلَدْاَا َنَظة عَْ ِظِذ "  َدهْبِِن: سْلَاأْ 

بألهتاس  هتسلخظاددب  هتسلهلقدباي ياهددب  قن هلددبا عا سلدبء عمددبس سحلاددبة  هتأللددث قابيلد  نظددة تاقا هددب هتلهبافدب  هتندد ى إلقدبء سلقدد :نظافـة املوــا  -11
َددة َنددْ  : صددظة   نظاددذ هتمددظر  ادد  ندد  عا  هلددبمس   سلددبء سللسكدد   يَدهَبددْ  َجددبِبَل َنددْ  َاُمددومِس سَّللِّ  صددظة   نظاددذ هتمددظرجددبء  عهتس ددل   هتددد  ََ " عَاّددُذ 

ع بك  سللل قن هلبا دب ع دبك   دلك  إلاهدب سلدباة لظلسحد   د  هتنةدبء     سلبء سحلباي هت   كمل سلاهت سلهلومس   كمبسْلهلَدْومِس ِ  سْلَمبِء سللّسِكِ " ) سظر( 
" َ   َدهلُددوَلّ  َعَحدد ُُكْر ِ  هتب دد  هت وادد  سه ددلسض  هت  سحلدد  ا:سلسددال  هتناددبء سلسددا  هتامبددب ها سلكددمس   تدد تظهب يددل ت طهددل ي صددهلح ُمددط سه

َُْ سْلَمبِء سلّ سمِِر سلّ  هت د س مدهلقا سلسداه    حىت   تا كدل سه دلسض هتسحلدلسمارهتسلهبظ     أللث )  ا  نظاذ ن  عي  ل لة(. لِي ُُثّ  َدْمَ ِسُل ِياِذ "ِ ي َ  
َنظَدة    نظادذ هتمدظر صدظة قحلا نظة  ب   سلهلا      سل ظو   بل ُنّ  لظمقصل   سلطهباة  ند سلو علدار  يَدهَبدْ  سبْدِ  َنهلّدبَس دَدبمَس َ دّل َاُمدومُس سَّللّ 

َُمب لَاُدهَبّ َقِا هَتَ ب  ُدهَبّ َقِا ِ  َكهِلَا عَّ ب َ َ س َيَكبَا َ  َ ْسَ رتُ ِ ْ  بَدْولِذِ  َّ  .  ا  نظاذ(َكبَا َاِْكت ِقلّاِماَمِ ") هَتعَّ ب َ َ س يَ َدْ َْ ِ  يَدَقبمَس:"ِإ
 ظاهرالباطن مع ال نصر الثالث: عناية اإلسالم بنظافةالع

سللددب ل  تطهددانظددة شددلسمُ  سهاهلاددبِء ااهبددب  كمددب حةددا أي ددُل بطهددباة سلقظدد  هتسلقبلدد   هتسللددب ل هتسلهلددبل ل هت  سالمددل تإا سلدد  َ   أيهــا املســلمون:
  ددد  سحلِقدددِ  هتسحَلسددد  هتسلكادددِل هتسالحلدددبد هتسلاجدددوا سلهلدددبل حةدددا نظدددة تطهدددِا يقددد  سهبددد سا  ددد  سلاجبمدددبِ  هتسهمدددوسِل  ددد  سلسددد ق اس ل  هتتطهدددا
 .هتسل ك  هتسللايءل يبالملُى د ُ  سلهبقا ة سلطب لِة    سلكلِ  هتسالحلبد هتسَلسيب  هتسه وسِء سلابم ة هتلب  ُاكلُ  سلهبقل سلسظار هتسلاسوق

َدسو يَدَل  َدْقَلبُدوس سْلَمْسدِجَ   ل لث هتصل   سلكلكني قلاجس لب  قرتيو     شل  هتنهلبدة لألهتاثال يقبمس:} ََ اَي عَ دَُّهب سّلِ  َ  َآَ ُاوس ِإَّّنَدب سْلُمْكدلُِكوَا 
ددبمس ." هت دلدا  د   سد د  سلكلاد  نظدة َبمد  سلكدل  كمدب دلدا نظدة لهدباة سلد   :" دبمس سب  كةدا ل  (28سل وب :  ) {سحْلَلَسَى بَدهْبَ  َنبِ ِهْر َ َ س

َََسو { عي: ت "سلسهب ي: "ل هلةبء   نقبم  ر هتعنمبور  هتعي َبم  عبظغ ل  كبا  هبهل     سَّلله آو    تاا  هت  تةل  هت  تمدِن نادذ شدا با} 
اهلوا يل  م سظوا هتُُيْ موا يل   وا هتا." هتدبمس د بدة:  ُُ  .(سلهلموي) "تب ر َسب هَر 
ب ل  د  عجدل الدل سلادبس إلادذ لاهتادذ هت دو نظدة عادل صدواةل يكد لث إا لإلاسدبا يدب لس هتقلادبل هتإألس كدبا سالاسدبا   جمدل   سللد :عباد  

هتعنجهل دِن  قولد  هحد  سحلكمدبء  قدومس ياهدب: سَظد   الدلهتا إىل  اهلمت نظاذ عا   جمل   سلهلبل  هاذ ُمل الل سَبل  جل هتندل  دوى سلقاب د ل 
يهَبدْ  َعِي ُ َل ْددلََة دَدبمَس: دَدبمَس َاُمدومُس سَّللِّ  هتتُقدهلِهح ُمدّل الدل سَدبل  !!!! يب ل ....هتسَبل   الل إىل قلاث....يبح ا عا تُز ه  ُمّل الل سَظ ....

لسدظر:" ِإّا سَّلّلَ َ  هت  اهتس د  عتدلى  ) سدظر(وِبُكْر هَتعَْنَمبِلُكْر".َصّظة سَّلّلُ َنَظْاِذ هَتَمّظَر:" ِإّا سَّلّلَ َ   َدْالُُل ِإىَل ُصَواُِكْر هَتعَْ َوسِلُكْرل هَتَلِكْ   َدْالُُل ِإىَل دُدظُد
  ." َدْالُُل ِإىَل َعْجَسبدُِكْر هَتَ  ِإىَل ُصَواُِكْر هَتَلِكْ   َدْالُُل ِإىَل دُدُظوِبُكْر هَتَعَشبَا أبََِصببهِِبِذ ِإىَل َصْ اِ ِ 

نلمدد    تهبددبىل هتتكددا ذ  سال ددبى سلاددوهتي:"  هبددىن أللددث عا سهنمددبمس سللددب لة   ُيصددل  ددب سل قددوى   هتإَّنددب آلصددل مبددب  قدد    سلقظدد   دد   قددومس
 ) شلح سلاوهتي ( . ." ب   سلقظ  دهتا سلصوا سللب لة  هت لسدهل ذ . هت هبىن الل    اب جمب ستذ هتُمبمهل ذ عي إَّنب  كوا أللث نظة

ذ حسددد  عا  ادددب   ابيددد  حسدددا  يب ل ددد   ا وحددد  هت وصدددظ  إىل سلهلدددبل  تددد مل نظدددة إ اة سلهلدددبل  عهت يظم ددد – دددل كر    –سنظمدددوس  عبـــاد  :
هتسلادر( ..  د    ابيد   ا وحد   هتسهألا)سلهلصل  سلسم   سلاط ( عي )سلهبني  ة : سلابي  سحلسا  سهنمبمس سللمظ  إىل سلهلبل  ) سلقظ  ( ل هت    

..  نظة سلقظ   كال تكوا  ابي   ا وح ا عي:  ب تالل إلاذ تاطهل  بسدهلهلذ صدواتذ   دظهلدث .. متب دب  تظد قط سلصدواة هتآلادر   ألسكدلة سلقظد 
هت كدد س   بقادد   إألس الددل  إىل شددتء يظمددبّن ساطهلهبددا صددواة يظمباادد    دظهلددث .. الددل  إىل شددتء اددواسّن ساطهلهبددا صددوا اواساادد    دظهلددث .



  (4 ) 

ُ َنظَدة  "ُقدومُس:يَدهَبْ  ُحَ  ْدَاَ  دَبمَس: تَِهْبُا َاُمدومَس سَّللِّ َصدّظة سَّلّلُ َنَظْادِذ هَتَمدّظَر  دَ جوساحثل هت  ك  أللث ما  سلا  صظة   نظاذ هتمظرل  َُ تُدهْبدَلُض سْلِاد
 :َحدىّت َتِصدَا َنظَدة دَدْظهلَدنْيِ  لهَتَعيُّ دَدْظدَ  عَْاَكَلَ دب اُِكدَا ِيادِذ اُْك َد و بَدْاَةدبءُ  ليَدَأيُّ دَدْظدَ  عُْشدلَِ َب اُِكدَا ِيادِذ اُْك َد و َمدْوَدسءُ  لسْلُقظُدوِل َكبحلَِْصدِا نُدود س نُدود س

َا و َ ب َدسَ ْا سلّسَمبهَتسُ  هَتسْهَْاضُ َنَظة عَبْدَاَع ِ ْةِل سلّصَاب  ا دب َ   َدهْبدِلُ  َ هْبُلهتي دب هَتَ   ُدْاِكدُل ُ ْاَكدل س ِإّ   لَيَل َتُةلُُّ  ِي دْ هَتسْدَتُل َعْمدَوُد ُ دْلَقدًّس َكدبْلُكوِ  جُمَخِه
َصددّظة سَّلّلُ َنَظْادِذ هَتَمددّظَر دَدبمَس:" ِإّا سْلهَبهْلددَ  ِإأَلس َعْتطَدأَ َتِطا َدد   اُِك َدْا ِ  دَدْظهلِددِذ اُْك َدد و هَتَنددْ  َعِي ُ َل ْددلََة: َنددْ  َاُمدومِس سَّللِّ ل ) سدظر( ."َ دب عُْشددِلَل ِ دْ  َ ددَوس ُ 

ي ألََكدَل سَّلّلُل } َكدّل بَدْل اَسَا َنظَدة دُدظُدوِ ِْر َ دب َو سلدلّسُا سلّد ِ َمْوَدسُءل يَِنأَلس ُ َو اَدزََع هَتسْم َدْمَاَل هَتَسَل ُمِقَل دَدْظهُلُذل هَتِإْا َندبَد  ِ دَ  ِياَهدب َحدىّت تَدهْبظُدَو دَدْظهلَدُذ هَتُ د
 . َكباُوس َ ْكِسهُلوَا {" )سلرت  ي هتدَبمَس َ َ س َحِ  او َحَس و َصِحاحو(

غددا سلابيدد  سال دد  سلدديت تلظددر سلقظدد  هتتسددود ل هتاهلدد وب مبددب  اددوا سلقظددول هت ةددا هب  دد  لبندد  هتنهلددبدة هتألكددل هتتاكددل هت عا امظدد  نظددة سلقظدد  يهبظااددب 
مَدَل و َ دْ  ُكدّ  ِيادِذ  :"دَدبمَس َاُمدومُس سَّللِّ َصدّظة سَّلّلُ َنَظْادِذ هَتَمدّظرَ  :هَبدْ  عَاَدَس َاِادَت سَّلّلُ َنْادُذ دَدبمسَ أللثل إا يهبظاب أللث ألداب حلهتة سالابا   سلقظ ل ي

اَددباِ  هَتعَْا َ ْكددلََ  عَْا  َدهبُددوَد ِ  سْلُكْاددِل َكَمددب َ ْكددلَُ  عَْا  لهَتعَْا ُيُِددّ  سْلَمددْلَء َ  ُيُِهلُّدُذ ِإّ  َّللِّ  لِلّددب ِمددَوسُ َبعَْا َ ُكددوَا سَّلّلُ هَتَاُمددولُُذ َعَحدّ  إِلَْاددِذ  :هَتَجدَ  َحددَلهَتَة ساْلِ
ر  مدب  هبدبل لد لث  اهلمدت نظادث عا  مدل قلادث كمدب  مدل يدب ل ل ها   ع دل اهلادذ صدظة   نظادذ هتمدظل .")   ا  نظادذ ( ُدْقَ َ  ِ  سلّاباِ 

َ دَُّهب ٱْلُمّ مدهُل دُدْر يَأَادِ ْا هَتَابّدَث َيَكد هْ هَتمَِاببَدَث َيَطههدْل  ا  بني لهباة سللب ل هتسلهلبل    عكةل     وا    سلقلآا سلكلميل  اهب: دولذهت  تهببىل: }أيأ
 لسلهبقا ِة هتتاقاُ هدب  د  شدوسمِ  سلكدل  هتسلكادلِ هتسلهببصدت   تطها {   مةلهَتٱللُّْجَز يَٱْ ُجلْ  سلهلبل  } [  ي طهاُ 5-1هَتٱللُّْجَز يَٱْ ُجْل{ ]سل مل:
بد ِا سالاسدبِا هتموبدِذ هتبقهب دِذ  لاجمدَ  سلسدظُر بدني سلالدبي نِي هتُيدبيَر نظدة سلطهدباتني  {سل مةدل   تطهداهَتمَِابَبَث َيَطههلْ  } ألُِكَل    تطها سللب لِ 

 .( 222سِبنَي هتُيُُِ  سُلَ َطِهلِ َ {)سلهلقلة: لاابمس ُمهل    تهببىل:} إّا  َ ُيُُِ  سل وَ 
َ  ُ تهببىل  ب  هت       سلوسا : اِى َمدْوءِتُكْر بذ س ُّ دب  دُدوأ نظة بِن آدَى بظهلبِس سللب ل هتسلهلبل    دولذ تهببىل: }  َدأهَلىِن آَدَى َدْ  عَازَْلَاب َنظَدْاُكْر لهَِلبم 

لِددَث َتددْاو  ددب هَتلهلَددبُس ٱل ّدْقددَوىأ ألأ ددُل يددوسِ لِ ر  هتسل قددوَى ُ ِمددُل بددوسِلاَدُهر يقدد  [. 26 { ]سهنددلس :هَتاِ ك  تظددَ   ُ لهبهلددبِدِ  سحلََمددبلنِي سلظهلددبس هتسلز ادد  ُ ْمِه
َجاّددد   هَتَحلِ دددلس {  :} هَتَلّقددددأُهْر َاْةدددلَة  هَتُمدددُلهتاس  ه هَتَجدددزَسُ ْر مبَدددب َصدددَ هتسْ   دولدددذ تهبدددبىل حدددبمِس ع دددِل سحلاهددد   ددد  . هت ددد   ددد   سلوساددد   دددب ألكدددل   هتدظدددو ر

 هتجو ر قلاةلِة هتبوسلاهر قلسلهتا هتعب سَُر قحلل ل.  [. يَجمهَل 12  11]سالاسبا:
هتإّا  لهتمددل ِ  سلصدد ِا  دد  مددل ِ  سحلسدد  لهتصددابِء سلقظددِ   دد  اقددبِء سلهلددَ اِ  ليبالمددلُى حددل صو نظددة سهتددِ  بالبيدد  سحلددِس  دد  البيددِ  سلددااسِ  

هتسِلَظَل عا  هباكوس كمب تهباُش سلوحوش   جزسمِل سلهلحبِا  هتكهوِ  سحلهلبمس  هتعكوسِخ سهدَغبمس  ُكظهر عهت ُجظهدر  هباكدوَا نُدلسة   أت ُل سه رَ  سلكل هبَ   
 .عهت شهلَذ ُنلسة    غِا  لسنبَة لالبيِ  سلهلبلِ  هتسللب ِل هتُحسِ  سَلَملهلِ 

 ل هت  إدب د  شدهببمل د داهرل ُااد هتَا تهبدبلاَر د داهر   عبد سَر هتبادوِفر هتلدلدهر هت د َرإّا سلسظمنَي َّنبألجو اسمهبد و لظطُهدِل هتسحلمدبمِس ناد  ب  عباد  :
تالدددُل سلهلددبِلَ  هتتاهدددَة ندددِ  ينَدددب  ددد ِ  سلصدددظوسُ  سَمددس  هتإدب ددد  شددلسمهبذل هت ددْ   لدددب ِل سلطُهدددِل هتسلاَقددبِء هتسحلَمدددبمِس هتسلزه اَدددِ    توِجاهددبِ  سالمدددلى

اَكِل  هت 
ُ
هَبدْ  َعِي ُ َل ْددلََة عَّا َاُمدومَس سَّللِّ َصدّظة سَّلّلُ َنَظْادِذ ي هتب لث اهبدا سلصدلة بدني لهدباة سللدب ل هتسلهلدبل ل َاِلُل سللَبِ َللَ ب  دُ وءاُ هت سلَاْحَكبِء هتسل
ْل س بهَِلبِل َعَح ُِكْر  َدْمَ ِسُل ِ ْاُذ ُكّل  َدْوَى َخَْس َ لّس َ  :"هَتَمّظَر دَبمسَ  ََ  :دَدبمسَ  لَ   َدهلدَْقة ِ دْ  َدَااِدِذ َشدْتءو  :دَبُلوس اَقة ِ ْ  َدَااِِذ َشْتءو َ ْل  َدهلدْ  لعَاَعَ ْدُ ْر َلْو عَّا 

َْمسِ  َْ ََْطَبايَ  لَيَ ِلَث َ َةُل سلّصَظَوسِ  س  كد سَ َشدهَلَذ سلادُ  نظادذ سلصدلُة هتسلسدلُى سلصدظوسِ  سَْمدس  لسههتمدبخ( :)هتسلدَ َااُ  .") سظر(َاُْحو سَّلّلُ ِ ِّ  س
هتندد  نهلدد    بدد   سددهبود ااددت   ناددذ دددبمس دددبمس امددومس    ل غَ َسددَل  اددُذ خددَس  ددلس َ سكمددب  ُز ددُل سلددبَء سلَوِمددَخ ندد  سحِلسددر إألس  ز ظدد و لظدد اوِل  

ُث آلرتدددوا آلرتدددوا ل ُث آلرتدددوا آلرتدددوا يددنألس صددظا ر سللهددل غسددظ هب ل آلرتدددوا آلرتدددوا يددنألس صددظا ر سلصددهلح غسددظ هب  "صددظة   نظاددذ هتمددظر : 
ُث تادب وا يدل ل ُث آلرتددوا آلرتددوا يدنألس صدظا ر سلهبكدبء غسدظ هب ل ُث آلرتدوا آلرتدوا ينألس صظا ر سلملل غسظ هب ل ظا ر سلهبصل غسظ هب ينألس ص

هباب دد  سالمددلِى قلالبيددِ  يبل لصددلة لهددباة لظلددب ل هتسلهلددبل   هبددهت كدد س كباددا س ( ل . " ) سلطدد سّن بسدد  حسدد   ك دد  نظدداكر حددىت تسدد اقلوس
 . سلسظِر هتحابتذ بني سجمل مهبب هتسلصح  هتسل طهل جزءو    ناب  ِذ مبلهلِ هتسل جُمل 

 هتسل جهُمِل قلهبمِل سحَلَسِ  هتسلقومِس سحلس .  ل هتسحلل  نظة لهباِة سلااِس هتسللب لل يمب عاَل سل جمَل آبدسِل سلكلسمِ  سلاهلو   



  (5 ) 

 العنصر الرابع: أثر النظافة يف سالمة الفرد واجملتمع
 ددد  سه دددلسض   ددد   الدددل إىل  لدددب ل سلالبيددد  كمدددب   ناصدددل  سلةدددبّن ُددد  عا سالمدددلى شدددلنهب  ددد  عجدددل مدددل   سلادددلد هتسجمل مددد إا  عبـــاد  :
ل يحاامددب حددا نظددة البيدد  هتلهددباة سلهلدد ا هتسلةاددبل هتسهمددابا هتسلكددبال ينَّنددب  دد  عجددل سلسددل    دد  سه ددلسض هتسههتب دد  سلدديت تا كددل ندد  هتسههتب دد 

ُ أل دد  سلدديت تُولهِدد  جددلسمار سلددلض  هت دد س كظددذ  دد   لل دد  سلقددبألهتاس  هتسلقمب ددب ل
هت  تمطادد  سداادد  حاددرو لظطهبددبى هتسلكددلسل  دد  مددقو  سحلكددلس  سل

 قل سلودب   هتسل حاُّر    سه لسض هتعمهلب ب.
قددوة  هتتُاَقدد  هت  جمددبمس سلددلتص   سلهبهلددبدس   هلدداح لظمسددبيل عا  اطددل   ا ةددبال حددىت     مدد   كددّق  سلسددال  دد  جمهددود سلصددوى  يَ ةددهُبل سل

دَل سلدُ ِء قمد هبمبمس س لدبء   سلابن   هتك لث  هلاح لظمل ع عا  ُاطلل حدىت    دزدسد  لادذ قلصدوى هتند ى سلمد سء  هت هلداح لد  تدب  سلدلض  هتأتتُّ
مدلس    سهكدل هتسلكدلل  عا   َدَاّمر  هت  س كظذ    دهلال سلودب د  نمدب  ُد ألي  هت د   د س سلقهلادل آلدلمي سَمدل هتسَاز دل  هتسال -سلواوء عهت سلمسل 

 هت ب إىل أللث    كل  ب َ ةلُّ هت  ألي. 
 أل د   هت د س  د  دهلادل  -هتعقح لظُمحلى إألس للع نظاذ  دلضو  عهت هتجد  بلعمدذ عأل ى 

ُ
عا َُيظد  اعمدذ  هت ُز دل َشدهبةذ  د  متدبى إحلس دذ  ي َدزهتمس سهذدلة سل

}هَتَ ْسددأَُلوَاَث َنددِ  سْلَمِحدداِع دُددْل ُ ددَو عأل ى يَددبْنَ زُِلوس سلاِهَسددبَء ِ  :سهألىل عجدد دد   هت  سحلدداع نادد  سلاسددبء جددبء سن ددزسو سمدد السا سلددوسد سلابمدد ة  
[. يقددد  ددددّلا  سد ددد  عا دَى سحلددداع عأل ى ادددبا   هت كددد س ددددّلا سهلهلدددبء  ددددبلوس: إا هتددددا 222سْلَمِحددداِع هَتَ  تَدْقَلبُدددوُ ّ  َحدددىّت َ ْطُهدددْلَا { ]سلهلقدددلة: 

لهب هتى   سحلهب  سل ابمظت  بسهل   دب ُُي مدذ  د  س ل هدبق  سلديت  د  لهلاهب هدب تقو د  سحلدلسمار سللادا  هتإكةبا دب  سحلاع عاسُ  هتدَا  ا كبا س
هتددا هتعا دى سحلاع ُ ةهبل داج  سحلموا  سلديت تُقدبهتى سحلدلسمار  هتعا س ل هدبل سلد ي ُُي مدذ سحلداع  ق دل سحلادبة    دبدة سل ابُمدلل إأل    د  

 م قلسا ياذ.سحلاع  كب   صبحل ب لل
إا لهددباة د ااددب هتحةددذ نظددة سلالبيدد  هتدنوتددذ إلاهددب   كددل شدد وا سحلاددبة كددبا مددهلهلب    إمددلى سلكةددا  دد  سلمددلبانيل هتإلدداكر  دد    أيهــا املســلمون:

لطددلق هتغليدد  ل ياصددحذ عحدد  سلسددظمني هتبددني لددذ س هتلهبب ددب   هتتصددص لددذ تبد ددب   سلقصدد  هتسلدديت عمددظر بسددهلهلهب لهلادد  علددبّنل حاددا كددبا  ق ددىن كظهلددب  
 )  ا  نظاذ(.."إألس هتلغ سلكظ    إ ء عح كر يظامسظذ مهل   لس  سلكل ل:"ي و   ا سلاهلسحلسلودبما    سل هبب ل    سلكلل ُث ألكل لذ 

 ء إىلهتبطهلاهب  نمظذ   جمبمس سلط  دبمس: هتلبألس سلهب د مدهل   دلس ا!! هتلدبألس إحد س   قلدرتسل ا!! يجدبء أبدهتس  سل هبقدار سلطهلاد  هتددبى بمظادبا سلدب
ُث الدل  لُث دبى اندبدة غسدظذ مدهل   دلس   لُث الل قلاكلهتمكول يوج  سلاكلهتق  تظهب    سال ء جا س   هتغسل سال ء غسل   لداج  ش   ة

 مل  هل  إ   لب  ُمم  ل يقبى بمسظذ مهل   لس  عدتدل   إحد س   سلدرتسل :قلاكلهتمكول يوج  سلاكلهتق  تظهب    سال ء  لة عتلىل يقبمس
 امومس   . س  ُمم هتعا  الل قلاكلهتمكول يظر ُ  شا ب  يقبمس نظة سلاوا: عشه  عا   إلذ إ    ُث ل

إا ندد ى سلالبيدد    حاددبة سلسددظر  رتتدد  نظاددذ سالصددببُ  بددهلهبع سه ددلسض مددوسء كددبا ندد ى سلالبيدد      كددل سلهلاددا عهت   بهبددع  :أحبــيف يف  
  هتكدر تهبادب ند  لدث سه دلسض هتسههتب د  هت كدبكل صدحا نظدة أليارتتد  ل ب  يامب تق  ذ لظادبس  د  علهبمد طظو سلطبنر سليت   تظ زى قلةوسبط سل

 بهبع سههتب   سليت عصببا بهبع سل هتمس هتتلت  نظاهب هتيبة سلكةا    سلابس بسهل  إ بمس سلطبنر هتن ى سل قا  قلكلهت  سلصحا  سلةلهتا  .
 حادر سجمل مد   د  كةدا  د  سه دلسض هتسلكدلهتا  هت  بدلد  تسدهبة سل هتلد  جب د ة إىل سابيلد  إا لظالبيد  دهتاس  قلدغ سه اد    أيهـا املسـلمون:

 نظة مل   سلهلا   هتالبي هب ساطلدب       ي سالملى سل ي  و سلالبى سلكب ل سلكب ل لابحت سحلابة.
ب   ددد  سه ددلسض هتسههتب ددد ل تسددود  نلددددب  سلددود هتساهلددد  هتسلدددرتسحر ل تبلادددلس  الاادددب  اقاددب  يدددب لس  هتقلاددب  لددب حةدددبااي  إاادددب اهل مددت جم مهبدددب   عبــاد  :

 هتيوس ل  قلطهل هتسلاقبء. لسلظهر اِهل بوسلااب قالتل  هتسل قوى هتسل وسصلل حىت اهباش   مهببدة هت ابءل هتع   هتع بال هتمل   هتسم قلسا !!
 ةكتبه : خادم الدعوة اإلسالمي                  لصالة،،،،      وأقم ا                             الدعاء،،،،  
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