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تمهيد 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

الحمدهلل رب العالمين 

وأتم الصالة وأفضل السالم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ــي  ــة ف ــة مرموق ــن مكان ــة م ــا للنظاف ــرًا لم ــان، ونظ ــر اإلنس ــه خي ــا في ــع وم ــلوك الناف ــز الس ــى تعزي ــً عل حرص
ل األحــوال وظهــور الكثيــر مــن المتغيــرات واختــالف  اإلســالم، وصلــة وثيقــة بصحــة العبــادات، وإدراكً لتبــدُّ
الســلوكات بيــن األفــراد فــي المجتمــع، يلــزم تعزيــز الــدور التوعــوي واإلرشــادي للواعظــات واألئمــة والمرشــدين 
فــي توجيــه األفــراد فــي المجتمــع نحــو الممارســات الفضلــى واالســتخدامات المائيــة والســلوك الصحــي 
المرتبــط بالنظافــة والتثقيــف الصحــي، لذلــك تــم إعــداد )دليــل النظافــة مــن منظــور إســالمي واطــره المائيــة( 
ليكــون مرشــدًا ومعينــً لألخــوات واألخــوة العامليــن فــي مجــال التوعيــة بشــؤون النظافــة والتثقيــف الصحــي.

يأتــي هــذا الدليــل كثمــرة تعــاون بيــن وزارة الميــاه والــري و وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية 
األردنيــة مــع دائــرة اإلفتــاء العــام وبرنامــج )الصــرف الصحــي والنظافــة للمالييــن( الــذي تنفــذه الوكالــة األلمانيــة 

 .GIZ ــي ــاون الدول للتع

ويتنــاول الدليــل جوانــب النظافــة الشــخصية والعاّمــة، حيــث يشــتمل المحتــوى علــى التوجيــه إلــى أفضــل 
الســلوكات والممارســات المرتبطــة بالنظافــة وارتباطهــا باألدلــة الشــرعية الداعيــة لهــا والموضحــة ألحكامهــا، 
ــة  ــة المتعلق ــة والعلمي ــد التربوي ــى الفوائ ــة إل ــام، باإلضاف ــاء الع ــرة اإلفت ــن دائ ــادرة ع ــة الص ــاوى ذات الصل والفت
بالموضــوع، والطــرق المثلــى لترشــيد اســتهالك الميــاه وبعــض األنشــطة العمليــة والتفاعليــة التــي يمكــن 

ــا.  ــتعانة به االس

فريق اإلعداد
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إّن الغاية من إعداد هذا الدليل:

تقديــم مــادة مرجعيــة مســتندة إلــى آراء علميــة وأدلــة شــرعية صحيحــة، للخطبــاء والواعظــات والعامليــن 	 
فــي مجــال التدريــس واإلرشــاد، الســتخدامها فــي توجيــه المصليــن والمواطنيــن لاللتــزام بالســلوكات 
والممارســات الفضلــى الخاصــة بالنظافــة ســواء الشــخصية أو العاّمــة، والتوعيــة والتثقيــف الصحــي المرتبــط 
بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة بمــا يســاهم فــي المحافظــة علــى صحــة األفــراد والمجتمــع والبيئــة. 

المســاهمة فــي تمكيــن أفــراد المجتمــع المحلــي مــن تبنــي ســلوكات صحيــة مــن خــالل محافظتهــم على  	 
التوجيهــات ومراعاتهــم لألحــكام الشــرعية الخاصــة بالنظافــة الشــخصية، ونظافــة المــكان مــن مســاكن 

وطــرق ومســاجد وأماكــن عامــة وحدائــق وأماكــن الدراســة والعمــل، ونظافــة البيئــة. 

التوعية لالبتعاد عن األنماط السلوكية السلبية التي تؤثر على النظافة الشخصية والعاّمة.  	 

التعرف على الطرق المثلى لترشيد االستهالك المائي المرتبط بالنظافة والتثقيف الصحي. 	 

لمن هذا الدليل؟

تم إعداد هذا الدليل الستخدامه ضمن ورشات عمل تدريبية قصيرة، موجهة إلى: 

- أئمة المساجد والوعاظ والمرشدين وخطباء الجمعة.
- العاملين في دائرة اإلفتاء.

- الواعظات والعامالت في مجال اإلرشاد الدينّي.
- معلمي ومعلمات مبحث التربية اإلسالمية والمرشدات في وزارة التربية والتعليم.

أهداف الدليل
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المقدمة 

ــة للمجتمــع والبيئــة المحيطــة،  ة للفــرد، والنظافــة العامَّ أولــى اإلســالم إهتمامــً خاصــً بالنظافــة الشــخصيَّ
فالقــرآن الكريــم والســنة النبوّيــة الشــريفة يزخــران باألدلــة الشــرعية الحاثــة علــى ذلــك، والدعــوة الصريحــة إليهــا 
ــْر﴾.1  ولــم يقتصــر هــذا اإلهتمــام علــى الدعوة والتشــجيع فحســب، بــل تجاوزه  كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿َوِثَياَبــَك َفَطهِّ

إلــى ســّن األحــكام الشــرعية وتوضيــح الكيفيــة والمتطلبــات المتعلقــة بالنظافــة فــي عــّدة جوانــب، منهــا: 

أواًل: النظافة الشخصّية؛ المتمثلة بنظافة البدن والثياب.
ــن  ــة وأماك ــق العام ــاجد والحدائ ــات والمس ــت والطرق ــة البي ــة بنظاف ــة المتمثل ــة العاّم ــًا: النظاف ثاني

الدراســة والعمــل والبيئــة، والطــرق المثلــى الســتخدام الميــاه للحفــاظ علــى النظافــة. 

ــى أثــر المكانــة التــي وضعهــا اإلســالم لمحــور النظافــة مــن خــالل حــرص المجتمــع المســلم علــى اّتبــاع  وتجلَّ
ــى اهلل  الســلوكات والممارســات الفضلــى للنظافــة فــي شــّتى شــؤونه الخاصــة والعاّمــة، وفــي ســيرة النبــّي صلَّ

عليــه وســّلم والســلف الصالــح نمــاذج مشــرقة فــي هــذا المجــال.

ــة  ــية الخاّص ــم واآلداب األساس ــور، إّلا أّن المفاهي ــر العص ــا عب ــاة واختالفه ــاليب الحي ــر أس ــن تغّي ــم م ــى الرغ وعل
بســلوكات النظافــة والصحــة العاّمــة ثابتــة راســخة، ولــكل مــن الممارســات الفضلــى وســلوكات النظافــة، التــي 
ينصــح بهــا العلمــاء اليــوم، أصــل وارد ضمــن األدّلــة الشــرعّية مــن الكتــاب والســّنة النبوّيــة، وســيرة الســلف الصالــح، 

ومــا ذكــره الفقهــاء. 

من مظاهر إهتمام اإلسالم بالنظافة: 

1. النظافة من شعب اإليمان.

ــى اهلل عليــه وســّلم: )اإِليَمــاُن  تعــّد النظافــة مــن شــعب اإليمــان كمــا ورد فــي حديــث أبــي هريــرة عــن النبــي صلَّ
ــِن  ــُة اأَلَذى َع ــا ِإَماَط ــُه، َوأَْدَناَه ــَه ِإلَّا اللَّ ــْوُل: َلا ِإَل ــا َق ــْعَبًة، َفَأْفَضُلَه وَن ُش ــتُّ ــٌع َوِس ــْبُعوَن أَْو، ِبْض ــٌع َوَس ِبْض
ِريــِق، َواْلَحَيــاُء ُشــْعَبٌة ِمــَن اإِليَمــاِن(2، فقــد بّيــن الرســول عليــه الصــالة والســالم أّن اإليمــان ذو خصــال  الطَّ
متعــددة، أفضلهــا وأعالهــا قــول َلا ِإَلــَه إلَّا اهلل، وأدناهــا - أي أقربهــا منزلــة وتنــاواًل وأســهلها تواصــاًل - هــي إزالــة 

ــق.  ــن الطري ــاذورات ع ــر أو الق ــوك أو الحج األذى كالش

وبّينــت األدّلــة الّشــرعّية الكيفيــة والتطبيــق العملــّي لســلوكات النظافــة والطهــارة واألحــوال والموجبــات التــي 
تســتدعي ذلــك، ويــرد فــي هــذا الدليــل توضيــح ألحــكام وكيفيــة بعــض هــذه الســلوكات.

2. النظافة سبب لمحبة اهلل تعالى.

باإلضافــة إلــى مــا تقــّدم، فقــد ارتقــى اإلســالم بقيمــة النظافــة وأهميتهــا لمرتبــة عليــا، فهــي ســبب لمحّبــة اهلل 
ِريــَن﴾3  فــأّي شــيٍء أثمــن فــي وجــود اإلنســان  َتَطِهّ اِبــَن َوُيِحــُبّ اْلُ َوّ َ ُيِحــُبّ الَتّ تعالــى لعبــده حيــث قــال اهلل تعالــى: ﴿ ِإَنّ الَلّ

مــن أن يحّبــه اهلل تعالــى!

1 )سورة المدثر: اآلية 4(
2 صحيح البخاري، كتاب اإليمان، باب أمور اإليمان، رقم 9، وصحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها، رقم 57.

3 .)سورة البقرة : اآلية 222(



7

3. النظافة من الفطرة.

ــاِرِب،  ــَرِة: َقــصُّ الشَّ ــَن اْلِفْط ــال: )َعْشــٌر ِم ــّلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صّل ــريف أّن رس ــث الش ــي الحدي ــاء ف ج
ــُق  ــِط، َوَحْل ــُف اإِلِب ــِم، َوَنْت ــُل اْلَبَراِج ــاِر، َوَغْس ــصُّ اأَلْظَف ــاِء، َوَق ــاُق اْلَم ــَواُك، َواْسِتْنَش ــِة، َوالسِّ ْحَي ــاُء اللِّ َوِإْعَف

اْلَعاَنــِة، َواْنِتَقــاُص اْلَمــاِء( قــال مصعــب: ونســيت العاشــرة إال أن تكــون المضمضــة 4.

4. النظافة شرط لصحة بعض العبادات.

اهتمام اإلسالم بالنظافة يظهر بتعليق صحة بعض العبادات عليها، فقد ورد في اآليات الكريمة: 
اإِليَمــاِن(6.   ُهــوُر َشــْطُر  )الطَّ َفاْهُجــْر﴾5 وقــول النبــي صّلــى اهلل عليــه وســّلم  ْجــَز  ْر٭َوالرُّ ْر٭َوِثَياَبــَك َفَطِهّ ــَك َفَكِبّ ﴿َوَرَبّ

فائدة شرعية:

يشترط لصحة بعض العبادات كالصالة ثالث أنواع من الطهارة: 

1- طهارة البدن
2- طهارة الثياب

3- طهارة المكان

4 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم 56. 
وفي معاني المفردات: فالِفطَرة بكسر الفاء: تعني الخلقة التي خلق اهلل عباده عليها، وهي من سنن األنبياء. 

أما قص الشارب - وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا - أي حفه حتى تبدو الشفة الن بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من األنف، 
فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر ما يتناوله اإلنسان من طعام أو شراب وربما يلوثه بما يحمل من جراثيم. 

اللحية: هي شعر الوجه والخدين ومعنى إعفاء اللحية أي إرخاءها وإطالقها وأن ال يقص منها.
السواك: هو العود الذي يتسوك به وهو استعمال عود أو نحوه ليزيل الصفرة عن األسنان.

اإلستنشاق: هو إدخال الماء في األنف عن طريق جذبه ثم إستنثاره أي إخراجه من االنف بريحه وبإعانة يده، وفيه تنظيف وإزالة ما في 
األنف وتنقية مجرى النفس، ويكون اإلستنشاق في الوضوء وفي غير الوضوء حسب الحاجة. 

قص األظفار: يعني تقليمها والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين. 
البراجم: مفردها برجمة وهي العقد التي على ظهور األصابع ومفاصلها، ويلتحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف األذن 

وقعر الصماخ. 
نتف اإلبط: أي نتف شعر اإلبط إلزالته من الجذور ألنه اذا بقي فيه شيء بقي تبعً لذلك شيء من الروائح الكريهة الناتجة عن العرق.

حلق العانة: حلق الشعر الذي ينبت حول الفرج.
انتقاص الماء: يعني االستنجاء بالماء أي نضح الماء على الفرج.

)األحكام والتوضيح انظر سلوكات سنن الفطرة صفحة 24 إلى 32(
5 )سورة المدثر: اآليات 5-4-3(

6 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم223
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فائدة: اآلثار اإليجابية للنظافة

ــات  ــم والميكروب ــار الجراثي ــن انتش ــة م ــل النظاف ــث تقل ــراض، حي ــة باألم ــن اإلصاب ــان م ــم اإلنس ــة جس وقاي  	
لألمــراض. المســببة 

إظهار اإلنسان بمظهر جميل يليق مع كرامته وإنسانّيته.  	

تخفــض مــن كلفــة اإلنفــاق علــى األمــراض والعالجــات الطبيــة، لمــا تشــكله ســلوكات النظافــة مــن وقايــة   	
ــراض. ــدوى واألم ــار الع ــن انتش ــة م وحماي

ــه، وال  ــود مع ــاء الوج ــة أثن ــعرون بالراح ــاس يش ــل الن ــا يجع ــة، مّم ــه زكي ــً ورائحت ــان الئق ــر اإلنس ــل مظه تجع  	
ــاس. ــه بالن ــد اختالط ــرج عن ــعر بالح يش

تمنح اإلنسان ثقة بنفسه، وتشعره بالراحة والنشاط والحيوية.  	

الشــعور بالرضــا والراحــة النفســّية والقــرب مــن الخالــق عــّز وجــّل، خاصــًة عندمــا يقــوم اإلنســان بالتــزام   	
ــى اهلل عليــه وســّلم. ــر البشــر صّل ســلوكات النظافــة كواجبــات شــرعّية يبتغــي بهــا األجــر والثــواب واالقتــداء بخي

ــة  ــة المختلف ــاطات الحياتي ــة النش ــل وممارس ــكن والعم ــة والس ــبة لإلقام ــة مناس ــر بيئ ــكان توف ــة الم نظاف  	
براحــة وأمــان وســهولة. 

تســاهم فــي إظهــار جمــال المــكان والبيئــة، وتتيــح لإلنســان االســتمتاع بمنظرهــا، فالبيــت والمدينــة والمناطق   	
الطبيعيــة النظيفــة تبــدو أجمــل وتكــون محببــة إلــى نفــس اإلنســان. 

ــات  ــي، ألن المخلف ــادي واالجتماع ــع االقتص ــز الوض ــة وتعزي ــة والبيئي ــوارد الطبيعي ــة الم ــي حماي ــاهم ف تس  	
ــا  ــا مم ــت فيه ــة إذا بقي ــة الترب ــض نوعي ــة فتخف ــوارد المتاح ــة الم ــى نوعي ــلبً عل ــر س ــات تؤث ــة والملوث الصلب
ــل  ــى قت ــاًل إل ــتيكية مث ــات البالس ــؤدي النفاي ــد ت ــذه األرض، وق ــتصالح ه ــة الس ــة إضافي ــدًا وكلف ــب جه يتطل
الحيوانــات التــي تأكلهــا ممــا يشــكل خســارة للمــزارع، وقــد تتســرب النفايــات إلــى الميــاه الجوفيــة فتجعلهــا 
غيــر صالحــة للشــرب واالســتخدام ويترتــب علــى ذلــك كلــف ماليــة وتقنيــة لمعالجــة هــذه المــوارد المائيــة،  
ــة  ــات البحري ــوق الكائن ــى نف ــؤدي ال ــي ت ــر والت ــاه البح ــي مي ــة ف ــات الصلب ــن المخلف ــادون م ــرر الصي ــا يتض كم

ــة.  ــن األمثل ــك م ــر ذل ــد وغي ــة الصي ــق عملي وتعي

دور الدعاة والمرشدين في مجال النظافة

اهتــّم الديــن اإلســالمّي منــذ نشــأته بالدعــوة للفضيلــة ومــا فيــه خيــر الفــرد والمجتمــع، ونبــذ مــا يضــر الفــرد أو 
المجتمــع أو البيئــة. 

وبمــا أّن المســاجد تعتبــر مراكــز للعلــم والمعرفــة والتوعيــة والتوجيــه، فــإّن للخطبــاء والدعــاة والواعظــات دور 
أساســي فــي توجيــه المســلمين وإرشــادهم، وتوعيــة أفــراد المجتمــع بمــا فيــه خيــر البشــرّية.  

فالخطبــاء والواعظــات والمرشــدون مــن أصحــاب الخبــرة فــي توعيــة أفــراد المجتمــع بمــا يمتلكونــه مــن تأثيــر 
وكلمــة مســموعة فــي المجتمــع، ولمــا لهــم مــن مكانــٍة ودوٍر مــن خــالل ســلوكهم وخطبهــم ودروســهم. 

وللواعظــات دوٌر مركــزّي فــي تثقيــف القطــاع النســائي فــي المجتمــع مــن خــالل الــدروس والمحاضــرات 
والفعاليــات التــي يقمــن بهــا فــي المجتمعــات المحليــة فــي مجــال النظافــة، وتعتبــر الواعظــات عنصــرًا فاعــاًل 

ــالمي.  ــور اس ــن منظ ــة م ــة والحياتي ــف اليومي ــور والمواق ــة األم ــح ومناقش ــي توضي ــارك ف يش

ــرًا  ــل ُمظه ــذا الدلي ــاء ه ــد ج ــع، وق ــاء المجتم ــنة ألبن ــدوة الحس ــم الق ــات ه ــاة والواعظ ــاء والدع ــل أن الخطب فاألص
ــم.    ــدًا له ــم ومرش لدوره
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ــن  ــة م ــا مجموع ــل بأّنه ــذا الدلي ــي ه ــة ف ــد بالنظاف ــاوة، ونقص ــارة والنق ــي الطه ــة تعن ــي الّلغ ــة ف النظاف
ــه وبيئتــه  ــة التــي يقــوم بهــا اإلنســان للحفــاظ علــى صحتــه وبدن العــادات والممارســات والتوجيهــات اإليجابي
وتطهيرهــا وإزالــة القــاذورات واألذى عنهــا، والتــي ترتقــي بالفــرد والمجتمــع صحيــً وحضاريــً وجماليــً. وضمــن 
األطــر المائيــة لهــا فإنهــا تشــمل االهتمــام بنظافــة الميــاه والخزانــات المائيــة والشــبكات وكميــة الميــاه 

ــري. ــة وال ــة للنظاف المتاح

مجاالت النظافة

سنســتعرض فــي هــذا الدليــل مجــاالت النظافــة التاليــة: النظافــة الشــخصية، ونظافــة األماكــن كالمنــازل 
وأفنيتهــا، ونظافــة الطرقــات والســاحات واألماكــن العامــة والمتنزهــات والبيئــة المحيطــة، ونظافــة المســاجد 

ــة. ــاالت النظاف ــة بمج ــة المرتبط ــر المائي ــة واالط ــل والدراس ــن العم ــة أماك ــا، ونظاف ومرافقه

تعريف النظافة 

النظافة الشخصية

نظافة المدارس 
ومرافقها 

 نظافة المنازل 
وأفنيتها

نظافة المساجد 
ومرافقها

مجاالت
النظافة

 نظافة األماكن العامة 
والطرق والساحات



10

ُيعــّد ســلوك األفــراد عنــوان تقــّدم األمــم ومؤشــرًا حقيقيــً علــى مــدى تحّضرهــا، حيــث يقــاس تقّدمهــا بقــدر 
التــزام أبنائهــا وتحّليهــم باألخــالق والقيــم والّســلوكات الحميــدة. وهلل دّر الشــاعر حيــن قــال: 

وإنَّما األمُم األخالُق ما َبقَيت                            فإن ُهم َذهبت أخالُقهم ذهبوا

المقصــود بالنظافــة الشــخصية فــي هــذا الدليــل مجموعــة الّســلوكات والعــادات التــي يقــوم بهــا اإلنســان 
ــره  ــه ومظه ــى صحت ــاظ عل ــد الحف ــه بقص ــة ب ــه والعناي ــة األذى عن ــوب وإزال ــم والث ــر الجس ــى بتطهي ــي ُتعن والت
ورائحتــه، وينــال عليهــا المســلم األجــر والثــواب مــن اهلل تعالــى إن رافقتهــا نيــة إبتغــاء رضــى اهلل ســبحانه وتعالــى 
ــى  ــث عل ــي تبع ــة الت ــل المهّم ــن العوام ــة، وم ــاد الصّح ــخصّية عم ــة الّش ــر الّنظاف ــادة. وتعتب ــر ألداء عب والتحض

ــاس، كمــا تمنــح اإلنســان الشــعور بالحيويــة والنشــاط.  احتــرام الّن

مجاالت النظافة الشخصية

ــه  ــا«7،  وحــق الجســد يكــون بالمحافظــة علي ــَك َحّقً  قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »فــإن ِلَجَســِدَك َعَلْي
نظيفــً وبصحــة جيــدة، ســليمً مــن األمــراض، وبمراعــاة التــوازن فــي الطعــام والشــراب والرياضــة والحركــة كمــا 

النــوم واليقظــة، فمــا ُأعطــي عبــد أفضــل مــن نعمــة العافيــة. 

والرســول صلــى اهلل عليــه وســلم أراد مــن المؤمــن أن يكــون قــوي الجســد والعقــل، حيــث قــال صلــى اهلل عليــه 
ــٌر اْحــِرْص َعَلــى َمــا  ِعيــِف، َوِفــي ُكلٍّ َخْي ــِه ِمــَن اْلُمْؤِمــِن الضَّ ــٌر َوأََحــبُّ ِإَلــى اللَّ ، َخْي وســلم )اْلُمْؤِمــُن اْلَقــِويُّ
َيْنَفُعــَك، َوَلا َتْعِجــْز(8، وكمــا أنَّ القــوة مالزمــة للصحــة، والصحــة مالزمــة للنظافــة، فــإنَّ الضعــف مــالزم للمرض، 

والنظافــة هــي ســبب فــي الوقايــة مــن األمــراض. 

نشاط: 
ممــا يســتطيع المرشــد أو الواعظــة اإلشــارة إليــه فــي الــدرس أو اإلســتعانة بــه فــي اإلعــداد للموضــوع هــو البحــث 
ــور  ــة للدكت ــالمة العام ــل الس ــة بعوام ــنة النبوي ــام الس ــول اهتم ــام ح ــاء الع ــرة اإلفت ــع دائ ــى موق ــور عل المنش

محمــد الحنيطــي والمتضمــن النظافــة الشــخصية للفــرد. )انظــر الملحــق فــي صفحــة 58 مــن هــذا الدليــل (

ــمل  ــارة، وتش ــة للطه ــلوكات الالزم ــة والس ــراءات العملي ــح اإلج ــة بتوضي ــى النظاف ــالم إل ــوة اإلس ــل دع وتتكام
ــي: ــا يل ــخصية م ــة الش ــة بالنظاف ــالم المتعلق ــات اإلس ــض توجيه بع

7  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم. رقم 1975 .
8  صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالقوة وترك العجز، رقم 4822.

النظافة الشخصية

نظافة الجسمنظافة الثياب

أواًل: النظافة 
الشخصية
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وذلــك بالحــرص علــى صحــة وســالمة البــدن مــن األقــذار والنجاســات، والمبــادرة إلــى إزالتهــا إذا أصيــب الجســم 
بشــيء منهــا، والعنايــة بالجســم والتحلــي بأطيــب الصفــات فــال تكــون رائحتــه إّلا زكيــة واليكــون مظهــره إّلا مرتبً. 

وقد نّبه النبي صّلى اهلل عليه وسّلم إلى عدة أمور متعلقة بنظافة الجسم منها:

1- االغتسال

ــلوكات  ــم س ــن أه ــاُل م ــُد االغتس ــارة. وُيع ــد الطه ــدن بقص ــع الب ــى جمي ــاء عل ــة الم ــي إفاض ــادة، ويعن ــو عب وه
النظافــة التــي دعــا إليهــا اإلســالم، ويســتدّل علــى ذلــك بقولــه تعالــى ﴿َيــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوا ِزيَنَتُكــْم ِعْنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد﴾9

وقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »َحــقٌّ َعَلــى ُكلِّ ُمْســِلٍم أَْن َيْغَتِســَل ِفــي ُكلِّ َســْبَعِة أَيَّــاٍم َيْوًمــا َيْغِســُل 
ــن  ــث ع ــي الحدي ــاء ف ــد ج ــال، وق ــبوع دون اغتس ــلم أس ــى المس ــر عل ــي أن ال يم ــَدُه«10  فينبغ ــُه َوَجَس ــِه َرْأَس ِفي
ــاُس َيْنَتاُبــوَن اْلُجُمَعــَة ِمــْن َمَناِزِلِهــْم ِمــْن اْلَعَواِلــي َفَيْأُتــوَن ِفــي اْلَعَبــاِء  عائشــة رضــي اهلل عنهــا: )َكاَن النَّ
َم ِإْنَســاٌن ِمْنُهــْم َوُهــَو  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ يــُح َفَأَتــى َرُســوَل اللَّ َوُيِصيُبُهــْم اْلُغَبــاُر َفَتْخــُرُج ِمْنُهــْم الرِّ

ْرُتــْم ِلَيْوِمُكــْم َهــَذا(11.  َم َلــْو أَنَُّكــْم َتَطهَّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ ِعْنــِدي َفَقــاَل َرُســوُل اللَّ

9 . سورة األعراف، اآلية 31
10  متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 

وغيرهم؟، رقم 898، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك والطيب يوم الجمعة، رقم 849.
11   صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم 847.

نظافة
الجسم

النظافة
في فترة
الحيض

االغتسال

سنن 
الفطرة 
العشرة

الوضوء

االستنجاء

أ - نظافة الجسم
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موجبات الغسل

الجنابة وتشمل: الجماع )إلتقاء الختانين، واإلنزال )خروج المني(	 
انقطاع دم الحيض أو النفاس	 
الموت، فإذا مات المسلم وجب تغسيله	 

ويســتحبُّ للمســلم االغتســال عنــد االجتمــاع بالنــاس وفــي مواطــن االزدحــام كالُجَمــع والعيديــن، لقــول رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: )إذا جــاء أحُدكــم الجمعــَة فليغتســْل(12. 

ما يستحب له االغتسال

العيدان: عيد الفطر وعيد األضحى	 
عند اإلحرام	 
لدخول مكة المكرمة والمدينة المنورة	 
عنــد االتقــاء بالنــاس ومخالطتهــم ســواء ألمــر دينــي أو دنيــوي مثــل حضــور صــالة االستســقاء، أو الكســوف، 	 

أو الخســوف، أو حضــور نــدوة أو محاضــرة علميــة، أو اجتمــاع فــي المجالــس العامــة والخاصــة
لتغسل الميت	 
الدخول في اإلسالم	 
المجنون أو المغمي عليه إذا أفاقا	 

ولالغتسال فرائض وسنن موضحة في الشكل التالي:

سنن اإلغتسال فرائض اإلغتسال
التسمية

الوضوء قبل االغتسال
الدلك وإمرار اليد على الجسد

المواالة 11
تقديم الجهة اليمنى على اليسرى

عدم االسراف في المياه

النية
إزالة النجاسة إن كانت على البدن

تعميم الماء على جميع الشعر والبشرة

كيفية الغسل
ــى  ــِه َصلَّ أوضــح النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم كيفيــة الغســل، فعــن عائشــة رضــى اهلل عنهــا: »َكاَن َرُســوُل اللَّ
َم ِإَذا اْغَتَســَل ِمــْن اْلَجَناَبــِة َيْبــَدأُ َفَيْغِســُل َيَدْيــِه ُثــمَّ ُيْفــِرُغ ِبَيِميِنــِه َعَلــى ِشــَماِلِه َفَيْغِســُل  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ اللَّ
ــى ِإَذا َرأَى أَْن  ــْعِر َحتَّ ــَلاِة ُثــمَّ َيْأُخــُذ اْلَمــاَء َفُيْدِخــُل أََصاِبَعــُه ِفــي أُُصــوِل الشَّ ــُأ ُوُضــوَءُه ِللصَّ َفْرَجــُه ُثــمَّ َيَتَوضَّ

 . َقــْد اْســَتْبَرأَ َحَفــَن َعَلــى َرْأِســِه َثــَلاَث َحَفَنــاٍت ُثــمَّ أََفــاَض َعَلــى َســاِئِر َجَســِدِه ُثــمَّ َغَســَل ِرْجَلْيــِه«13
، َوَيْغَتِســُل  ــُأ ِباْلُمــدِّ َم َيَتَوضَّ ــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلَّ ِبــيُّ َصلَّ وقــد ثبــت فــي الصحيحيــن واللفــظ لمســلم: »َكاَن النَّ

ــاِع، ِإَلــى َخْمَســِة أَْمــَداد«14 والصــاع هــو ثالثــة لتــرات.  ِبالصَّ

وتجــد فــي هــذا الدليــل الفتــوى رقــم )637( الصــادرة عــن دائــرة اإلفتــاء العــام األردنّيــة بتاريــخ 2010/4/21 م والتــي 
تبّيــن كيفيــة غســل النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم.

12  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء، رقم 877..
13  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل من الجنابة، رقم 316.

14  صحيح مسلم، كتاب الطهارة،  قدر ماء الوضوء والغسل، رقم )324( الجنابة: هي خروج المني أو الماء الدافق للرجل أو المرأة بسبب 
وطء أو جماع أو إحتالم. 

حتى إذا رأى أن قد استبرأ: أي أوصل البلل إلى جميع الرأس. 
المد: هو ملء كفي اإلنسان المعتدل، والمد= 0.688 من اللتر وهو ربع الصاع. والصاع كاإلناء يسع خمسة أرطال وثلث تقريبً. 



فائدة 

اتفــق الفقهــاء علــى أّن اإلســالم أوجــب غســل جميــع البــدن، للتطهــر مــن الجنابــة ســواء الناشــئة عــن االحتــالم 
أو بعــد الجمــاع، أو بعــد الحيــض والنفــاس، أو غيرهــا مــن المواطــن التــي ذكــرت ســابقً ويلــزم معهــا الغســل. وال 
يخفــى علــى أحــد الِحَكــم الكثيــرة المترتبــة علــى االلتــزام بهــذه األحــكام مــن راحــة نفســية، وصحــة جســدية، 
ووقايــة مــن األمــراض، كمــا أّنهــا تزيــد مــن األلفــة الخاصــة بيــن الزوجيــن، خاصــًة إذا التــزم كالهمــا بتوجيهــات 

اإلســالم بضــرورة التزيــن أحدهمــا لآلخــر، إضافــة إلــى حرصهمــا علــى تطبيــق ســنن الفطــرة.

فائدة 

من أهم النجاسات التي يجب على المسلم الحرص على التطهر منها: 
البول     	

الغائط    	
المذي    	

الدم     	
القيء  	

فتوى رقم 637 تاريخ 2010/4/21 كيفية غسل النبي صلى اهلل عليه وسلم.
اسم المفتي: لجنة اإلفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع: كيفية ُغسل النبي صلى اهلل عليه وسلم 
رقم الفتوى: 637

التاريخ : 2010-04-21
التصنيف : الغسل 
نوع الفتوى : بحثية

السؤال: 
كيف كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يغتسل من الجنابة؟

الجواب: 
الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

ــِة  ــَن الَجَناَب َم ِإَذا اغَتَســَل ِم ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلي ــى اللَّ ــِه َصلَّ ــت: )َكاَن َرُســوُل اللَّ ــا قال ــي اهلل عنه ــة رض ــن عائش ع
ــه َقــد أَرَوى  ــى ِإَذا َظــنَّ أَنَّ ــُل ِبَيــِدِه َشــعَرُه َحتَّ ــَلاِة، ُثــمَّ اغَتَســَل، ُثــمَّ ُيَخلِّ ــَأ ُوُضــوَءُه ِللصَّ َغَســَل َيَديــِه، َوَتَوضَّ

ــلم )316( ــاري )248( ومس ــاِئَر َجَســِدِه( رواه البخ ــمَّ َغَســَل َس اٍت، ُث ــرَّ ــَلاَث َم ــاَء َث ــِه الَم ــاَض َعَلي َبشــَرَتُه، أََف
ــا  ــِة َدَع ــَن الَجَناَب َم ِإَذا اغَتَســَل ِم ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلي ــى اللَّ ــِه َصلَّ ــت: )َكاَن َرُســوُل اللَّ ــا قال ــي اهلل عنه ــا رض وعنه
يــِه، َفَقــاَل ِبِهَمــا  ــَدأَ ِبشــقِّ َرأِســِه اأَليَمــِن، ُثــمَّ اأَليَســِر، ُثــمَّ أََخــَذ ِبَكفَّ ِبَشــْيٍء َنحــَو الِحــَلاِب، َفَأَخــَذ ِبَكّفــِه، َب

ــلم )318( ــاري )258( ومس ــه البخ ــه. أخرج ــب في ــذي ُيحل ــاء ال ــالب: اإلن ــى َرأِســِه( الح َعَل
وحاصل صفة االغتسال الكامل أن يشتمل على:

1- النية .
2- التسمية، وغسل اليدين ثالثا، ثم غسل الفرج.
3- الوضوء الكامل كما يتوضأ المسلم للصالة.

ي بها أصول شعره. 4- ثم يصب الماء على رأسه ثالث مرات، يَروِّ
5- ثم يبدأ بشق بدنه األيمن، ثم األيسر، يغسلها بالماء ويدلك بيديه ليصل الماء إلى جميع أنحاء الجسم.

6- ويستحب أن يستعمل شيئا من المنظفات على رأسه وبدنه، ليكون أبلغ في النظافة.
ومــن أراد االقتصــار علــى الصفــة المجزئــة واكتفــى بهــا صــح غســله، وارتفــع عنــه الحــدث األكبــر، وأمــا مــن أخــل 

بشــيء مــن هــذه الطريقــة فــال يصــح اغتســاله، وهــذه الطريقــة تكــون باتبــاع مــا يأتــي:
1- أن ينوي الطهارة من الحدث: الجنابة، أو الحيض والنفاس.

2- تعميــم البــدن بالمــاء مــرة واحــدة، بحيــث يغلــب علــى الظــن أن المــاء قــد أصــاب كل جزء مــن جســمه، وأصول 
شــعر الــرأس. واهلل أعلم.

13
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فتوى رقم 3325  تاريخ 05-10-2017 غسل الجمعة
الموضوع : غسل الجمعة يسن لمن أراد حضور الجمعة 

رقم الفتوى : 3325
التاريخ : 2017-10-05
التصنيف : الغسل 
نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة اإلفتاء

السؤال: 
هل يسن االغتسال للمرأة التي ال تذهب لصالة الجمعة؟ 

الجواب: 
الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

َم:  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ يســن لــكل مــن أراد حضــور صــالة الجمعــة مــن الرجــال والنســاء االغتســال؛ لقــول النبــي َصلَّ
ــِه  )ُغْســُل َيــْوِم اْلُجُمَعــِة واجــٌب َعَلــى ُكلِّ محتلــٍم( رواه البخــاري، وَعــْن َســُمَرَة ْبــِن ُجْنــَدٍب، َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللَّ
ــَأ َيــْوَم الُجُمَعــِة َفِبَهــا َوِنْعَمــْت، َوَمــْن اْغَتَســَل َفالُغْســُل أَْفَضــُل( رواه الترمذي. َم: )َمــْن َتَوضَّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ َصلَّ
ــا  ــة، كم ــالق الكريم ــى األخ ــنة وف ــي الس ــب ف ــب(، أي: واج ــالم: )واج ــه الس ــه علي ــى قول ــال: »ومعن ــن بط ــال اب ق
تقــول: وجــب حقــك وبــرك، أي: فــي كــرم األخــالق، وقــد تأتــي لفظــة علــى الوجــوب لغيــر الفــرض كمــا جــاء فــي 

الحديــث: )الوتــر واجــب(، وجمهــور األمــة أنــه غيــر فــرض«. ]شــرح صحيــح البخــاري[.

وقــال الشــربيني فــي ]مغنــي المحتــاج[: »صــرف هــذه األحاديــث عــن الوجــوب خبــر )مــن توضــأ يــوم الجمعــة فبها 
ونعمــت، ومــن اغتســل فالغســل أفضــل( رواه الترمــذي وحســنه، قولــه: )فبهــا(: أي بالســنة أخــذ: أي بمــا جوزتــه 
مــن الوضــوء مقتصــرا عليــه، ونعمــت الخصلــة أو الفعلــة، والغســل معهــا أفضــل، وخبــر )مــن توضــأ فأحســن 

الوضــوء، ثــم أتــى الجمعــة فدنــا واســتمع وأنصــت، غفــر لــه مــا بينــه وبيــن الجمعــة وزيــادة ثالثــة أيــام(«.
وغسل الجمعة إنما يختص بمن يريد حضور الجمعة من الرجال والنساء بخالف يوم العيد.

قــال النــووي رحمــه اهلل فــي ]المجمــوع[: »غســل الجمعــة ســنة، وليــس بواجــب وجوبــا يعصــى بتركــه بــال خــالف 
ــن  ــكل م ــن ل ــور: يس ــف والجمه ــع المصن ــه قط ــوص، وب ــح المنص ــه: الصحي ــة أوج ــه أربع ــن ل ــن يس ــا، وفيم عندن
أراد حضــور الجمعــة، ســواء الرجــل والمــرأة والصبــي والمســافر والعبــد وغيرهــم؛ لظاهــر حديــث ابــن عمــر؛ وألن 

المــراد النظافــة، وهــم فــي هــذا ســواء. 

وال يســن لمــن لــم يــرد الحضــور، وإن كان مــن أهــل الجمعــة؛ لمفهــوم الحديــث، والنتفــاء المقصــود، ولحديــث 
ــْم  َســاِء َفْلَيْغَتِســْل، َوَمــْن َل َجــاِل َوالنِّ ابــن عمــر أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )َمــْن أََتــى اْلُجُمَعــَة ِمــَن الرِّ

َســاِء( رواه البيهقــي بهــذا اللفــظ بإســناد صحيــح« انتهــى.  َجــاِل َوالنِّ َيْأِتَهــا َفَلْيــَس َعَلْيــِه ُغْســٌل ِمــَن الرِّ
وفــي ]نهايــة المحتــاج[: »يســن الغســل لحاضرهــا -أي لمريــد حضورهــا- وإن لــم تلزمــه الجمعــة؛ لخبــر )إذا أتــى 
أحدكــم الجمعــة فليغتســل(، وخبــر البيهقــي بســند صحيــح )مــن أتــى الجمعة مــن الرجال أو النســاء فليغتســل، 

ومــن لــم يأتهــا فليــس عليــه غســل(« انتهــى. واهلل تعالــى أعلــم.
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2- االستنجاء

تعريفــه: هــو إزالــة الخــارج مــن الســبيلين، وتطهيــر مــكان خــروج النجاســة مــن اإلنســان باســتخدام الميــاه الطاهرة 
والنظيفــة، أو باألحجــار، أو الــورق الصحــي، واذا أراد اإلنســان االقتصــار علــى أحدهــا، فالمــاء أفضــل. وحكمــه واجب.

ومن آداب االستنجاء: 
- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الخالء

- أن ال يستنجي بيمينه عند عدم الحاجة
ــمه  ــة جس ــى نظاف ــرص عل ــلم أن يح ــى المس ــتنجاء، فعل ــد االس ــون بع ــاء والصاب ــن بالم ــل اليدي ــي غس وينبغ
ريــن﴾15  فاإلســالم نهــى عــن التقصيــر فــي التطهــر  هِّ وطهارتــه بعــد قضــاء الحاجــة، ليكــون طاهــرًا ﴿والُل ُيِحــُب اُلطَّ

مــن النجاســات وعــدم التنــّزه مــن البــول.

فائدة : مندوبات قضاء الحاجة 

- لبس النعل
- تنحية ما فيه ذكر اهلل وكل معظم 

- تهيئة ما يستنجي به
- الدعاء عند الدخول : )أعوذ باهلل من الخبث والخبائث(

- وعند الخروج )غفرانك(
- الدخول بالرجل اليمين والخروج باليسار

- رفع الثوب حتى ال يدنو من األرض
- عدم االطالة بالمكوث دون حاجة 

األمور التي يحرص عليها المسلم أثناء قضاء الحاجة 

1- عدم انكشاف العورة أمام الناس
2- تجنب الوقوف أثناء قضاء الحاجة 

3- تجنب التبول في الماء الراكد
4- تجنب البول على مطعوم وعظم ومعظم وقبر وفي مسجد

5- تجنــب التبــول فــي الطرقــات، وفــي أماكــن الظــل وجلــوس النــاس، وتحــت الشــجر المثمــر، وفــي الثقــوب مــن 
األرض، وفــي مهــب الريــح. 

6- تجنب الكالم أثناء قضاء الحاجة
7- الحرص على عدم انتشار النجاسة 

8- االستنجاء 
9- غسل اليدين بعد االستنجاء

10- الحرص على نظافة دورات المياه وعدم تلويثها
11- عدم االسراف في استعمال المياه

فائدة علمية 

ورد فــي المراجــع العلميــة أن لالســتنجاء فائــدة طبيــة وقائيــة، فنظافــة تلــك األنحــاء تقــي الجهــاز البولــي مــن 
االلتهابــات الناتجــة عــن تراكــم الميكروبــات والجراثيــم.

كذلــك اســتّن اإلســالم اســتعمال اليــد اليســرى إلزالــة النجاســة، حتــى تظــل اليــد اليمنــى المخصصــة للطعــام 
طاهــرة نظيفــة، وكذلــك اشــترط غســلها بعــد التطهــر. 

15  )سورة التوبة: اآلية 108(
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3- الوضوء

إنَّ العبــادة األولــى فــي اإلســالم هــي الصــالة، فهــي عمــاد الديــن وتتكــرر فــي اليــوم والليلــة خمــس مــرات، وال 
ــي  ــه أّن النب ــي اهلل عن ــرة رض ــي هري ــث أب ــي حدي ــالة، وف ــة الص ــرط لصح ــوء ش ــارة، فالوض ــالة إّلا بالطه ــح الص تص

ــال: »ال يقبــل اهلل صــالة أحدكــم إذا أحــدث حتــى يتوضــأ«16.   ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي صل

تعريــف الوضــوء: معنــى الوضــوء فــي اللغــة هــو الوضــاءة أي الحســن والنظافــة، ويعــّرف الوضــوء إصطالحــً بأنــه 
غســل أعضــاء معينــة مــن الجســم بالمــاء الطهــور بكيفيــة معينــة. 

ــُلوا  ــَاِة َفاْغِس ــى الصَّ ــْم ِإَل ــوا ِإَذا ُقْمُت ــَن َآَمُن ــا الَِّذي َه ــا َأيُّ ــى: ﴿ َي ــال تعال ــث ق ــم، حي ــرآن الكري ــي الق ــوء ف ــة الوض وردت صف
ــُروا﴾17.   هَّ َراِفــِق َواْمَســُحوا ِبُرُؤوِســُكْم َوَأْرُجَلُكــْم ِإَلــى الَْكْعَبــْنِ َوِإْن ُكْنُتــْم ُجُنًبــا َفاطَّ ُوُجوَهُكــْم َوَأْيِدَيُكــْم ِإَلــى اْلَ

والشكل التالي يوضح فروض الوضوء وسننه:

سنن الوضوء فروض الوضوء
التسمية	 
غسل الكفين إلى الرسغين	 
المضمضة	 
االستنشاق 	 
االستنثار	 
تخليل اللحية 	 
تخليل أصابع اليدين والقدمين	 
تقديم اليمنى على اليسرى	 
الطهارة ثالثً ثالثً	 
المواالة	 
االستياك )استعمال السواك(	 
عدم اإلسراف في استعمال الماء	 
مسح األذنين	 

النية	 
غسل الوجه	 
غسل اليدين مع المرفقين	 
مسح بعض الرأس	 
غسل الرجلين مع الكعبين	 
الترتيب	 

وتكون صفة الوضوء كالتالي: 

1. أن ينوي اإلنسان الطهارة ورفع الحدث.
2. يقول بسم اهلل الرحمن الرحيم. 

3. ثم يغسل كفيه ثالث مرات.
4. ثــم يتمضمــض ثــالث مــرات، )والمضمضــة هــي إدارة المــاء فــي الفــم( ويستنشــق ثــالث مــرات وينثــر المــاء مــن 

أنفــه بيســاره، واالستنشــاق هــو إيصــال المــاء إلــى داخــل األنــف، واالســتنثار هــو إخراجــه مــن األنــف .
5. يغسل وجهه ثالث مرات. 

6. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثالث مرات. 
7. ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة.

8. ثم يغسل رجليه ثالث مرات إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

16   صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب في الصالة، رقم )6954(، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، رقم )225(.
17  )سورة المائدة: اآلية رقم 6(
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فائدة شرعية: فوائد الوضوء 

مغفــرة الذنــوب: بّشــَر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم المتطهريــن والمتوضئين بمغفــرة الذنــوب، فقال عليــه الصالة   	
اٍت ، َهــْل َيْبَقــى ِمــْن َدَرِنــِه  والســالم: ) أََرأَْيُتــْم َلــْو أَنَّ َنْهــًرا ِبَبــاِب أََحِدُكــْم َيْغَتِســُل ِمْنــُه ُكلَّ َيــْوٍم َخْمــَس َمــرَّ
ُه ِبِهــنَّ اْلَخَطاَيا(18.  َلــَواِت اْلَخْمــِس ، َيْمُحو اللَّ َشــْيٌء ؟ َقاُلــوا : َلا َيْبَقــى ِمــْن َدَرِنــِه َشــْيٌء ، َقــاَل : َفَذِلــَك َمَثُل الصَّ
ــَأ اْلَعْبــُد اْلُمْســِلُم، أَِو اْلُمْؤِمــُن، َفَغَســَل َوْجَهــُه،  وفــي روايــة أخــرى يقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : )إَِذا َتَوضَّ
َخــَرَج ِمــْن َوْجِهــِه ُكلُّ َخِطيَئــٍة َنَظــَر إَِلْيَهــا ِبَعْيَنْيــِه َمــَع اْلَمــاِء، أَْو َمــَع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاِء، َفــِإَذا َغَســَل َيَدْيــِه َخــَرَج 
ِمــْن َيَدْيــِه ُكلُّ َخِطيَئــٍة، َكاَن َبَطَشــْتَها َيــَداُه َمــَع اْلَمــاِء، أَْو َمــَع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاِء، َفــِإَذا َغَســَل ِرْجَلْيــِه، َخَرَجــْت 

ُنــوِب(19 . ــا ِمــَن الذُّ ــى َيْخــُرَج َنِقّيً ُكلُّ َخِطيَئــٍة َمســْتَها ِرْجــَلاُه َمــَع اْلَمــاِء، أَْو َمــَع آِخــِر َقْطــِر اْلَمــاء، َحتَّ

ْأ( 20 الحدُّ من الغضب، فقد ورد في الحديث الشريف: )َفِإَذا َغِضَب أََحُدُكْم َفْلَيَتَوضَّ  	

ِريَن﴾ سورة البقرة، اآلية )222(. َتَطِهّ اِبَن َوُيِحُبّ اْلُ َوّ َ ُيِحُبّ الَتّ سبب لمحبة اهلل تعالى: قال تعالى ﴿ِإَنّ الَلّ  	

نشاط
ــن  ــا يمك ــي، كم ــق العمل ــالل التطبي ــن خ ــوء م ــة الوض ــح صف ــم توضي ــة أو المعل ــد أو الواعظ ــتطيع المرش يس

اإلســتعانة بالصــور التعليميــة.

4- ُسنن الفطرة

عــّدت الســنة النبويــة النظافــة الشــخصية مــن ســنن الفطــرة، وهــي األمــور التــي فطــر اهلل تعالــى اإلنســان عليها؛ 
أي أّن كل إنســان مســلمً كان أو غيــر مســلم ينبغــي أن يحــرص عليهــا حفاظــً علــى صحتــه وســالمته، قــال عليــه 
ــواك21 ، واستنشــاُق المــاء، وقــّص  الصــالة والســالم )عشــٌر مــن الفطــرة: قــصُّ الشــارب، وإعفــاُء اللحيــة، والسِّ
األظفــار، وغســل البراِجــم، ونتــُف اإلبــط، وحلــُق العانــة، وانتقــاص المــاء( قــال مصعــب ونســيت العاشــرة 

إال أن تكــون المضمضــة 22.  

ــه  ــاب النظافــة مــن الفطــرة ص7 مــن هــذا الدليــل. وُيســتدُل مــن هــذا التوجي وقــد ســبق شــرح الحديــث فــي ب
ــة:  ــة التالي ــلوكات النظاف ــزام بس ــة االلت ــوي أهمي النب

 4-1 نظافة اليدين

لإلســالم الريــادُة فــي الحــث علــى نظافــة اليديــن، حيــث شــرع غســلهما قبــل األكل وبعــده، لقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم )مــن بــات وفــي يــده ريــح غمــر23  فأصابــه شــيء فــال يلومــن إال نفســه(24،  وكذلــك بعــد 
االســتيقاظ مــن النــوم، قــال رســول اهلل صــل اهلل عليــه وســلم: )إذا اســتيقظ أحُدكــم مــن نوِمــِه، فــال َيْغِمــْس 

ــْدِري أيــن باتــت يــُده(25.    ــا، فإنــه ال َي يــَده فــي اإلنــاِء حتــى يغســَلها ثالًث

وأوصى النبي صلى اهلل عليه وسلم بتنظيف البراجم، وهي الثنايا والمفاصل
التي على ظهر األصابع، لتجنب إنتقال الجراثيم كما ورد في حديث سنن الفطرة.  

18  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب المشي إلى الصالة تمحى به الخطايا، حديث رقم 1077.
19  صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، حديث رقم 365.

20  سنن أبي داود، كتاب األدب، باب ما ُيقال عند الغضب، رقم )4784( .

22   صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم )261(. 
23   ريح غمر أي الدسم والزهومة من اللحم

24   سنن الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر، رقم )1860(.
25   صحيح البخاري، كتاب الطهارة، باب االستجمار وترًا، رقم )162(، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره 

يده المشكوك في نجاستها في اإلناء قبل غسلها ثالثا، رقم )278(
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فائدة حول غسل اليدين

ــدوى  ــاالت ع ــون بح ــم يصاب ــي العال ــى ف ــن المرض ــن م ــات الماليي ــى أن مئ ــة إل ــة العالمي ــة الصح ــير منظم تش
مرتبطــة بالرعايــة الصحيــة، ويمكــن تالفــي حــاالت العــدوى هــذه مــن خــالل الحفــاظ علــى نظافــة اليديــن فــي 

ــة.  ــة الصحيح ــب وبالطريق ــت المناس الوق

ــلون  ــن يغس ــخاص الذي ــدد األش ــول ع ــاءات ح ــر اإلحص ــب آخ ــكان، وحس ــي كل م ــم ف ــود الجراثي ــبب وج وبس
ــار يــوم 15 تشــرين أول مــن كل عــام ليكــون اليــوم العالمــي  أيديهــم واالمــراض المرتبطــة بالنظافــة، تــم اختي
لغســل اليديــن ضمــن حملــة تهــدف لحــث مالييــن األفــراد فــي العالــم علــى غســل أيديهــم بالصابــون. وتهــدف 
الحملــة إلــى رفــع الوعــي بأهميــة غســل اليديــن بالصابــون باعتبارهــا عامــال أساســيا فــي الوقايــة مــن األمــراض. 
يكتفــي بعــض النــاس بالمســح الســريع لليديــن بينمــا تشــير الدراســات إلــى أن التوقيــت المناســب لغســيل اليديــن 

بالمــاء والصابــون بفاعليــة يجــب أن ال يقــل عــن 20 ثانيــة.

4-2  إكرام الشعر والعناية به

كان النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يحــرص علــى العنايــة بشــعره بتنظيفــه وتســريحه وتســويته ودهنــه، ويوّجــه 
أمتــه لذلــك، فعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  قــال: )َمــْن َكاَن َلــُه َشــْعٌر 
ــِعًثا  ــًلا َش ــَرأَى َرُج َم َف ــلَّ ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــِه َصلَّ ــوُل اللَّ ــا َرُس ــال: أََتاَن ــه، ق ــن عبداللَّ ــر ب ــن جاب ــُه(26 . وع َفْلُيْكِرْم
ُن ِبــِه َشــْعَرُه، َوَرأَى َرُجــًلا آَخــَر َوَعْلِيــِه ِثَيــاٌب َوِســَخٌة،  َق َشــْعُرُه َفَقــاَل: )أََمــا َكاَن َيِجــُد َهــَذا َمــا ُيَســكِّ َقــْد َتَفــرَّ

ــُه(27 .  ــِه َثْوَب ــا َكاَن َهــَذا َيِجــُد َمــاًء َيْغِســُل ِب َفَقــاَل: )أََم

26 سنن أبي داود، كتاب الترجل، باب في إصالح الشعر، رقم )4163(.
27 سنن ابن داوود ، كتاب اللباس، باب في غسل الثوب وفي الخلقان، رقم )4062(.
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4-3 التطيُّب

ويكــون باســتخدام العطــر، فعــن ســلمان الفارســي رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســوُل اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
ِهــُن ِمــْن ُدْهِنــِه أَْو َيَمــسُّ ِمــْن ِطيــِب  ــُر َمــا اْســَتَطاَع ِمــْن ُطْهــٍر َوَيدَّ )َلا َيْغَتِســُل َرُجــٌل َيــْوَم اْلُجُمَعــِة َوَيَتَطهَّ
ــَم اْلِإَمــاُم ِإلَّا ُغِفــَر َلــُه  ــي َمــا ُكِتــَب َلــُه ُثــمَّ ُيْنِصــُت ِإَذا َتَكلَّ ُق َبْيــَن اْثَنْيــِن ُثــمَّ ُيَصلِّ َبْيِتــِه ُثــمَّ َيْخــُرُج َفــَلا ُيَفــرِّ

َمــا َبْيَنــُه َوَبْيــَن اْلُجُمَعــِة اْلُأْخــَرى(28. 

ومــن مقتضيــات التطيــب: تجّنــب تنــاول بعــض األطعمــة التــي تســبب الرائحــة المزعجــة عنــد إرادة االجتمــاع 
بالنــاس وخاصــة صلــوات الجماعــة والجمعــة، ومــن قبيــل هــذا النهــي عــن أكل الثــوم والبصــل ومــا شــابههما، 
وِم  كالدخــان، إذا أراد صــالة الجماعــة ومــن ذلــك قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )َمــْن أََكَل ِمــْن َهــِذِه اْلَبْقَلــِة، الثُّ
ى  ــا َيَتــَأذَّ ى ِممَّ اَث َفــَلا َيْقَرَبــنَّ َمْســِجَدَنا، َفــِإنَّ اْلَمَلاِئَكــَة َتَتــَأذَّ ــوَم َواْلُكــرَّ ًة: َمــْن أََكَل اْلَبَصــَل َوالثُّ - وَقــاَل َمــرَّ

ِمْنــُه َبُنــو آَدم(29. 

نشاط
العملــي  التطبيــق  اليديــن مــن خــالل  الكيفيــة الصحيحــة لغســل  الواعظــة توضيــح  أو  المرشــد  يســتطيع 
ــح  ــى توضي ــدف إل ــي ته ــل والت ــذا الدلي ــق ه ــي ملح ــودة ف ــة الموج ــاب التعليمي ــطة واأللع ــتعانة باألنش واالس
المفاهيــم بأســلوب تفاعلــي مشــجع خاصــة لألطفــال واليافعيــن. كمــا يجــب التوعيــة بأهميــة إيجــاد مرافــق 

ــة.  ــن العام ــف األماك ــي مختل ــن ف ــل اليدي ــبة لغس مناس

4-4 نظافة الفم واألسنان

ــه عليــه وســلم حريصــً علــى توجيــه أمتــه بالعنايــة بنظافــة األســنان فعــن أَبــي هريــرة رضــي  كان النبــي صلــى اللَّ
ــْم  ــاِس َلَأَمْرُتُه ــى النَّ ــي أَْو َعَل ِت ــى أُمَّ ــقَّ َعَل ــْوَلا أَْن أَُش ــال: ) َل ــّلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صّل ــه أّن رس اهلل عن
ــَواِك َمــَع ُكلِّ َصــَلاٍة(30،  والتوجيــه النبــوي يحــث علــى تنظيــف األســنان فــي كل األوقــات لقولــه )َمــَع ُكلِّ  ِبالسِّ
َصــَلاة(، والصــالة تكــون فــي مختلــف األوقــات فــي اليــوم والليلــة، وعليــه فعلــى المســلم أن يحــرص علــى نظافة 
فمــه وأســنانه فــي مختلــف أوقاتــه ويوليهــا عنايــة خاصــة ليتجنــب المشــاكل المتعلقــة بصحــة الفــم واألســنان 

كتغيــر رائحــة الفــم، وتســوس األســنان وأمــراض اللثــة، وغيرهــا.

وعلــى المســلم أن يحــرص علــى تنظيــف أســنانه بالفرشــاة والمعجــون التــي تأخــذ حكــم الســواك )انظــر الفتوى 
رقــم 2029 تاريــخ 2012/5/7 وموضوعهــا أن معجــون األســنان يحقــق ســنة االســتياك(  كمــا يحــرص علــى اســتخدام 
الســواك، وزيــارة طبيــب األســنان بشــكل دوري للحفــاظ علــى صحــة الفــم واألســنان. وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى 
االســتخدام األمثــل للميــاه مــن خــالل فتــح الحنفيــة عنــد غســيل الفــم والفرشــاة فقــط وعــدم تركهــا مفتوحــة. 

28   صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، رقم )883(.
29 صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور 

المسجد، رقم )561(.
30 صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، رقم )887(، وصحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، رقم )252(.
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فائدة: منافع السواك وفوائد نظافة األسنان 

مــن منافــع الســواك أنــه ينظــف الفــم ويطهــره، ويقــرب العبــد إلــى مرضــاة اهلل تعالــى،  فعــن الســيدة عائشــة 
رضــي اهلل عنهــا أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )الســواك مطهــرة للفــم، مرضــاة للــرب( 31

أّما فوائد نظافة األسنان فتتضمن: 
1- الوقايــة مــن األمــراض التــي قــد تتســبب بهــا الجراثيــم الموجــودة فــي الفــم، أو التــي مــن الممكــن أن تنتقــل 
إلــى أعضــاء الجســم األخــرى كاألمــراض التنفســية وأمــراض الجهــاز الهضمــي أو الرائحــة الكريهة للفــم، وغيرها. 

2- حماية اللثة ووقايتها من االلتهابات، والحفاظ على صحة األسنان ومظهرها الجميل. 
3- تحسين عملية الهضم. 

نشاط: 
يســتطيع المرشــد أو الواعظــة التنســيق مــع طبيــب مختــص لتثقيــف النــاس حــول المواضيــع الصحيــة المرتبطــة 
ــز  ــطة المراك ــن أنش ــا ضم ــنان، وغيره ــف األس ــة لتنظي ــة الصحيح ــنان، والطريق ــم واألس ــة الف ــة كصح بالنظاف

الصيفيــة التــي يشــرفون عليهــا علــى ســبيل المثــال.  

الفتوى رقم 2029 الصادرة بتاريخ 2012/05/07 وموضوعها أن معجون األسنان يحقق سنة اإلستياك

اسم المفتي: لجنة اإلفتاء
الموضوع: معجون األسنان يحقق سنة االستياك

رقم الفتوى: 2029
التاريخ: 2012-05-07

التصنيف: الطب والتداوي  
نوع الفتوى: بحثية

السؤال: 
أحب اتباع السنة باستخدام معجون السواك عوضً عن السواك، هل استخدامي للمعجون يعد تطبيقً للسنة؟

الجواب: 
الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

ــب بهــا النبــي صلــى اهلل  اســتخدام معجــون األســنان والفرشــاة مــن التســوك المســتحب، وهــو الســنة التــي رغَّ
ك بــه ويحقــق النظافــة  ديــً محضــً، بــل كل مــا ُيَتَســوَّ عليــه وســلم، فاســتعمال عــود األراك خاصــة ليــس أمــرًا تعبُّ

للفــم واألســنان فهــو مــن الســواك، يحصــل بــه أصــل الســنة.
بــل إذا كان اســتخدام الفرشــاة والمعجــون أو »ســائل المضمضــة لتنظيــف األســنان« يــؤدي إلــى نظافــة وصحــة 
أبلــغ فهــو أفضــل، ومــع ذلــك فقــد توصلــت األبحــاث المعاصــرة إلــى فوائد طبيــة كثيــرة لنبتــة عــود األراك خاصة، 

وأثرهــا النافــع علــى صحــة الفــم واألســنان.

ــنان  ــوه كأش ــود أو نح ــتعمال ع ــرعً: اس ــه، وش ــك وآلت ــة: الدل ــواك لغ ــه اهلل: »الس ــربيني رحم ــب الش ــول الخطي يق
ــن أراك أو  ــود م ــر، كع ــح، طاه ــل للقل ــن، مزي ــكل خش ــل ب ــا... ويحص ــا حوله ــنان وم ــي األس ــون- ف ــي الصاب -يعن
غيــره، أو خرقــة، أو أشــنان، لحصــول المقصــود بذلــك، لكــن العــود أولــى مــن غيــره، واألراك أولــى مــن غيــره مــن 

ــم. ــاج«. واهلل أعل ــي المحت ــن »مغن ــى م ــدان« انته العي

31   صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، رقم )1933(. 
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4-5 تقليم األظافر
 

ــرة، فقــد أخــرج  وهــي مــن ســنن الفطــرة، وقــد حافــظ النبــي عليــه الصــالة والســالم علــى إبقــاء األظافــر قصي
ــرة  )أنَّ رســول اهلل  ــي هري ــن أب ــن ع ــند حس ــان بس ــعب اإِليم ــي ُش ــي ف ــط والبيهق ــي األوس ــي ف ــزار والطبران الب

ــة( 32.   ــوم الجمع ــاربه ي ــُص ش ــاره ويق ــم أظف ــلم كان ُيقل ــه وس ــى اهلل علي صل

فائدة: منافع تقليم األظافر وتوجيهات للعناية بها 

لتقليم األظافر فوائد منها: 
تقليل تراكم األوساخ تحتها، وبالتالي حماية الجسم من اإلصابة باألمراض.   	

المحافظة على مرونة األصابع وتسهيل حركتها.   	
تسهيل التقاط األشياء والتحكم بها وإمساكها.   	

تقوية األظافر والمحافظة على صالبتها.  	

ــب  ــم، وتجن ــكل منتظ ــا بش ــح لتهذيبه ــكل صحي ــرد بش ــتخدام المب ــى اس ــان عل ــرص اإلنس ــر يح ــة باألظاف وللعناي
اســتخدام أظافــره كأداة لفتــح األشــياء حتــى ال تتعــرض للكســر، وتنــاول األطعمــة التــي تحافــظ علــى صحــة األظافر. 

4-6 حلُق العانة ونتُف اإلبط

ــَرِة :  ــَن اْلِفْط ــٌس ِم ــال: )َخْم ــلم ق ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــن النب ــرة ع ــي هري ــن أب ــرة فع ــنن الفط ــن س ــا م وهم
ــاُن( 33.،   وينبغــي للمســلم أن يحــرص  ــِة، َواْلِخَت ــُق اْلَعاَن ــِط  َوَحْل ــُف اْلِإْب ــاِرِب، َوَنْت َتْقِليــُم اْلَأْظَفــاِر، َوَقــصُّ الشَّ
علــى تطبيــق هــذه الســّنة ويــداوم عليهــا، وال يتركهــا لوقــت طويــل، فعــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه قــال: 
)وّقــت لنــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فــي قــص الشــارب وتقليــم األظافــر ونتــف اإلبــط وحلــق 

العانــة أال نتــرك أكثــر مــن أربعيــن ليلــة( 34.

4-7 النظافة في فترة الحيض 

إّن الحيــض والنفــاس جــزء طبيعــي فــي التركيــب الفســيولوجي مــن حيــاة المــرأة، ويــدل علــى صحــة جســدها 
وســالمته، وهمــا جــزء مــن الوجــود اإلنســاني. 

تعريف الحيض
ُيعّرف الحيض شرعً بأنه الدم الذي يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. 

أّمــا النفــاس فهــو الــدم الــذي يخــرج مــن رحــم المــرأة بعــد الــوالدة. واالســتحاضة هــو الــدم الخــارج مــن غيــر أيــام 
ــض والنفاس. الحي

فائدة علمية: 
اقتضــى التنويــه حــول الفــرق بيــن الــدورة الشــهرية والحيــض؛ فالــدورة الشــهرية: هــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
ــي  ــرأة لهرمون ــم الم ــراز جس ــة الف ــرة ونتيج ــذه الفت ــالل ه ــة. وخ ــة الثاني ــة الحيض ــى وبداي ــة األول ــة الحيض بداي
االســتروجين والبروجســترون يبــدأ الرحــم بتكويــن جــدار اســفنجي رقيــق اســتعدادًا الســتقبال البويضــة الملقحة، 
ــبعً  ــون مش ــذي يك ــدار ال ــذا الج ــن ه ــم م ــص الرح ــل يتخل ــدث الحم ــة وال يح ــح للبويض ــدث تلقي ــا ال يح وعندم

بالــدم، فينســلخ وينتــج عــن ذلــك الحيــض.  

32 مسند البزار، )65/15(، رقم )8291(، والمعجم األوسط للطبراني، )257/1(، رقم )842(، وشعب اإليمان للبيهقي )274/4(، رقم )2508(.
33     صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب قص الشارب، رقم )5889(، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم )257(.

34   صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم )258(.



22

انتهاء الحيض سن الحيض ومدته
يعرف انتهاء الحيض بأحد أمرين:	 

- الجفــاف التــام واختفــاء الــدم كامــال فــال تــرى المــرأة 
ال حمــرة وال صفــرة وكــدرة. 

- نــزول القصــة البيضــاء؛ وهــو ســائل أبيــض رقيــق ينــزل 
بعــد انتهــاء الحيــض. 

أقل عمر قد يبدأ الحيض فيه عند بعض الفتيات 	 
هو 9 سنوات. 

غالب مّدة الحيض من )7-5 أيام(، ويشترط 	 
للحكم بأن الدم النازل هو دم حيض أن ال تقل 

مدة نزوله عن يوم وليلة، وال تزيد عن 15 يومً، فما 
قل عن يوم وليلة أو زاد عن 15 يوم فهو ليس 
بحيض وإنما هو دم نزيف ويسمى استحاضة. 

الواجب على المرأة بعد انتهاء الحيض

يجب على المرأة بعد انتهاء الحيض: االغتسال. 	 

يشترط لصحة االغتسال من الحيض بعد انقطاعه ثالثة أركان:	 

1- النية
2- إزالة النجاسة عن البدن إن وجدت.

3- تعميم الماء على كامل الجسم. 

ال بــد مــن مراعــاة االســتخدام األمثــل للميــاه فــي االســتحمام مــن خــالل االغتســال لمــدة ال تزيــد عــن 5 دقائــق ، 
واغــالق الــدش أثنــاء وضــع الصابــون وفــرك الجســم.

فائدة شرعية: أحكام تخص المرأة المسلمة

يحــرُم علــى المــرأة فــي فتــرة الحيــض األمــور التاليــة: الصــالة، الصيــام، قــراءة القــرآن وحمــل المصحــف، الطــواف، 
الجمــاع، ودخــول المســجد. 

 يتوفــر علــى موقــع دائــرة االفتــاء العــام، مقالــة منشــورة حــول أحــكام تخــص المــرأة المســلمة، والتــي تتضمــن 
أحــكام فــي الحيــض والنفــاس ال بــد للمــرأة المســلمة مــن معرفتهــا. 

إّن المعرفة بموضوع الحيض والنفاس والنظافة أثناء هذه الفترات هو أمر أساسي، ويجب التوعية به.

تســتطيع الواعظــة أن توجــه الفتيــات والنســاء حــول عــادات النظافــة والممارســات الصحيــة أثنــاء الحيــض     
والنفــاس ومنهــا: 

1.  استخدام الفوط الصحية النظيفة وتغييرها باستمرار.
2. التخلــص مــن الفــوط المســتخدمة عــن طريــق لفهــا ووضعهــا فــي كيــس مغلــق ورميها فــي ســلة المهمالت 

المغطاة.
3. غسل اليدين بالماء والصابون.

4. الغســل الشــرعي بعــد الطهــارة. انظــر فتــوى رقــم )637( تاريــخ 2010/4/21م والتــي تبيــن صفــة غســل النبــي صلى 
اهلل عليــه وســلم مــن الجنابة35.   

35   راجع الصفحة 17 لالطالع على نص الفتوى.
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فائدة: التوعية بموضوع الحيض والنظافة المتعلقة به 

إن الحيــض والنفــاس جــزء طبيعــي وســليم مــن حيــاة اإلنســان، والنظافــة خــالل هــذه الفتــرات أمــر جوهــري. ومع 
ذلــك، كثيــرا مــا تتعــرض بعــض النســاء والفتيــات للخجــل والحــرج مــن الحيــض، فــال يــردن مــن اآلخريــن اكتشــاف 

دم الحيــض ويشــعرن بالقلــق إزاء التســرب والبقــع علــى مالبســهن. 

ولألمهــات أو مــن يقــوم مقامهــن دور أساســي فــي تعريــف الفتيــات بموضــوع الحيــض حتــى ال تتفاجــأ الفتــاة 
الصغيــرة ببدايتهــا فتســبب لهــا مشــاكل نفســية أو اجتماعيــة.

ولوجــود الواعظــات والمعلمــات، ذوات الخبــرة والمعرفــة والالتــي يتمتعــن باألســلوب المناســب، فــي المــدارس 
أهميــة للتوعيــة والتثقيــف حــول هــذا الموضــوع، بحيــث يســتطعن نقــل معلومــات ال يتــم تداولهــا فــي المنــازل 
أو المجتمعــات بشــكل كاف، ولهــن دورهــن فــي توعيــة الفتيــات والنســاء وتثقيفهــن حــول الحيــض والنفــاس 

وأحكامــه والنظافــة والطهــارة المتعلقــة بــه.

نشاط: 
تســتطيع الواعظــة التنســيق مــع إدارة مدرســة البنــات الثانويــة فــي منطقتهــا، وتقديــم محاضــرة لتوعيــة 
الطالبــات وتثقيفهــن حــول موضــوع النظافــة أثنــاء الحيــض، ولمعالجــة المفاهيــم الخاطئــة التــي تتعلــق بهــذا 

ــة. ــة والصحيح ــات الدقيق ــد بالمعلوم ــالل التزوي ــن خ ــأن م الش

ب - نظافة الثياب

ــْر﴾36 . وذلــك لمــا للثيــاب مــن أهميــة فــي  أرشــدنا اإلســالم إلــى االهتمــام بنظافــة الثيــاب، قــال تعالــى: ﴿َوِثَياَبــَك َفَطهِّ
ســتر العــورة وحســن المظهــر والوقايــة مــن الحــر والبــرد ومــا يضــر بصحــة اإلنســان، قــال تعالــى: ﴿ َيــا َبِنــي آَدَم َقــْد 

ــُروَن﴾37 . كَّ ُهــْم َيذَّ ْقــَوَى َذِلــَك َخْيــٌر َذِلــَك ِمــْن آَيــاِت الّلِ َلَعلَّ َأنَزلَْنــا َعَلْيُكــْم ِلَباســًا ُيــَواِري َســْوَءاِتُكْم َوِريشــًا َوِلَبــاُس التَّ

فوائد نظافة الثياب

- المحافظة على صحة الجسم ووقايته من مسببات األمراض 
- تكسب اإلنسان مظهرًا خارجيً الئقً وأنيقً ومرتبً مما يعزز ثقته بنفسه وشعوره بالراحة والسعادة 

- تزيد قبول اإلنسان في مجتمعه وتعطي عنه انطباعً جيدًا 

36 .)سورة المدثر: اآلية رقم 4(
37 .)سورة األعراف، اآلية رقم 26(
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فائدة: توجيهات للمحافظة على النظافة الشخصية: 

1( غسل الجسم كلما دعت الحاجة مع مراعاة عدم اإلسراف بالماء.
2( تنظيف األسنان بشكل يومي وخاصة قبل النوم. 

3( تسريح الشعر والعناية به واالهتمام بنظافته. 
4( إبداء حسن المظهر بارتداء مالبس نظيفة.

5( استخدام الطيب والعطور. 
ــد  ــام وعن ــاول الّطع ــد تن ــل وبع ــاه وقب ــتخدام دورات المي ــد اس ــة بع ــون، خاص ــاء والصاب ــن بالم ــف اليدي 6( تنظي

ــوم.  ــن الن ــتيقاظ م االس
7( استخدام المناديل الصحية عند العطاس أو الّسعال.

8( تقليم أظافر اليدين والقدمين بشكل دوري.
9( إزالة شعر اإلبط والعانة باستمرار.

10( االهتمام بنظافة الحذاء والجوارب خاصة في فصل الصيف. 
ــة،  ــن مالئم ــي أماك ــا ف ــص منه ــتمرار، والتخل ــا باس ــض، وتغييره ــرة الحي ــي فت ــة ف ــوط الصحي ــتخدام الف 11( اس

ــك.  ــر ذل ــب األم ــا تطل ــاء كلم ــون والم ــتخدام الصاب ــم باس ــل الجس وغس

ثانيًا: نظافة المكان 

ــار  ــن آث ــه م ــا ل ــكان لم ــة الم ــى نظاف ــً عل ــز أيض ــل رك ــخصية، ب ــة الش ــى النظاف ــالم عل ــام اإلس ــر اهتم ــم يقتص ل
إيجابيــة علــى صحــة اإلنســان البدنيــة والنفســية، وتشــمل نظافــة المــكان: نظافــة البيــوت والمســاكن، والطرقات 

والحدائــق العامــة والمتنزهــات، والمســاجد، والمــدارس واألماكــن العامــة وأماكــن العمــل.

أ - نظافة البيت:

اهتــم اإلســالم بنظافــة البيــت ذلــك ألنــه المــكان الــذي يــأوي إليــه الفــرد ليجــد راحتــه وســكينته، قــال تعالــى 
ــن ُبُيوِتُكــْم َســَكًنا﴾38.  والمســلم يصلــي فــي بيتــه، ومــن شــروط صحــة صالتــه الطهــارة ومنهــا  ُ َجَعــلَ َلُكــم ِمّ َ﴿الَلّ

طهــارة المــكان، فعلــى اإلنســان أن يهتــم بنظافــة بيتــه وطهارتــه ومرافقــه ومــا حولــه.

ومن جوانب نظافة البيت: 

1. التنظيــف الــدوري لغــرف المنــزل بمكوناتهــا وأثاثهــا وأرضياتهــا وذلــك بكنســها ومســحها أو غســلها وتعقيمها 
وترتيبهــا، وإتاحــة الفرصــة ألشــعة الشــمس لدخولها. 

2. الحــرص علــى ســالمة الطعــام والشــراب ونظافتــه، فأوصــى اإلســالم بتغطيــة األوانــي ، يقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم: )غطــوا اإلنــاء وأوكــوا الســقاء وأغلقــوا البــاب، وأطفئــوا الســراج( 39. 

3. التخلــص مــن النفايــات المنزليــة: وذلــك بوضعهــا فــي أكيــاس خاصــة وإلقائهــا فــي مكــب النفايات يوميــً، وعدم 
إيــذاء الجيــران أو المــارة برمــي أكيــاس النفايــات علــى أبــواب الشــقق واألبنيــة الســكنية، فقــد جــاء فــي الحديــث 

أن رجــاًل قــال: قلــت يــا رســول اهلل علمنــي شــيئا أنتفــع بــه. قــال: »اعــزل األذى عــن طريــق المســلمين« 40. 
4. تنظيــف دورات الميــاه المنزليــة وتعقيمهــا، ومــن العــادات الجيــدة الحــرص علــى وجــود ســلة قمامــة مغطــاة 
فــي الحمامــات، وتخصيــص أدوات تنظيــف للحمــام مــن مكنســة وممســحة وغيرهــا وعــدم اســتخدامها فــي 
تنظيــف ســائر الغــرف وأنحــاء المنــزل مــع مراعــاة النياجــرا المرشــدة التــي تســتهلك أقــل مــن 6 ليتــر فــي كل 

حالــة اســتخدام ويفضــل نياجــرا بكبســتين. 
5. تطييب البيت وتهويته.

38 سورة النحل: آية 80
39 صحيح مسلم، كتاب األشربة، باب األمر بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء، وإغالق األبواب، وذكر اسم اهلل عليها، وإطفاء السراج والنار عند 

النوم، وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب، رقم )2012(.
40 صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب النهي عن اإلشارة بالسالح إلى مسلم، رقم )2618(.
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فائدة علمية: خطورة تراكم النفايات المنزلية 

انبعاث روائح كريهة نتيجة تعفن النفايات المنزلية.   	
ــد  ــة عن ــات الضال ــوارض والحيوان ــع الق ــا تتجم ــرات، كم ــن الحش ــا م ــوض وغيره ــاب والبع ــع للذب ــز تجّم مرك  	

حاويــات النفايــات الخارجيــة.  
يســاهم تراكــم النفايــات المنزليــة فــي التســبب باألمــراض الناتجــة عــن انتشــار الميكروبــات والجراثيــم   	

وغيرهــا.   الجلديــة،  والحساســية  التنفســي،  الجهــاز  أمــراض  بعــض  مثــل  والطفيليــات  كالبكتيريــا 

فائدة: تربية األسرة على قيمة النظافة

لألســرة دور كبيــر فــي تربيــة أبنائهــا علــى ســلوكات النظافــة الشــخصية والمنزليــة، فالنظافــة قيمــٌة أخالقيــة 
يتــم غرســها وتنميتهــا فــي مرحلــة الطفولــة، فالوالديــن همــا القــدوة ألبنائهــم فــي تعزيــز ســلوكات النظافــة.

ب - نظافة الطرقات والحدائق العامة والمتنزهات والبيئة: 

ــاب  ــق، والذه ــتخدام الطري ــن اس ــه م ــد ل ــال ب ــة، ف ــع والبيئ ــن المجتم ــزل ع ــش بمع ــان أن يعي ــتطيع اإلنس ال يس
للحدائــق والمتنزهــات، واإلنســان يحــب أن يســير فــي طريــق نظيفــة، وأن يجلــس فــي منتزهــات وحدائــق نظيفــة، 

لذلــك عليــه أن يســاهم فــي المحافظــة علــى نظافــة هــذه األماكــن، ومــن جوانــب ذلــك: 

1. عــدم إلقــاء النفايــات والمخلفــات وكل مــا يــؤذي اآلخريــن، اســتنادًا إلــى القاعــدة الشــرعية التــي وضــع 
أساســها رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أّنــه )َلا َضــَرَر َوَلا ِضــَراَر(41.  فالضــرر ال يســتثني أحــدًا واألذى يتأثــر بــه 
الجميــع، ويكــون التخلــص مــن النفايــات بصــورة صحيحــة بوضعهــا فــي ســلة القمامــة أو حاويــات النفايــات 

ــك.  ــة لذل المخصص

ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــريف أّن رس ــث الش ــي الحدي ــق: فف ــن الطري ــة األذى ع ــي إماط ــاهمة ف 2. المس
ــُه، َوأَْدَناَهــا ِإَماَطــُة  وَن ُشــْعَبًة، َفَأْفَضُلَهــا َقــْوُل: َلا ِإَلــَه ِإلَّا اللَّ قــال: )اإِليَمــاُن ِبْضــٌع َوَســْبُعوَن أَْو ِبْضــٌع َوِســتُّ
ِريــِق، َواْلَحَيــاُء ُشــْعَبٌة ِمــَن اإِليَمــاِن (42.  وإماطــة األذى كلمــة جامعــة إلزالــة كل مــا فيــه إيــذاء  اأَلَذى َعــِن الطَّ
ــه صلــى اهلل عليــه  للنــاس الذيــن يســتعملون الطرقــات واألماكــن العامــة. وعــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول اللَّ
ــِلِميَن َلا  ــِن اْلُمْس ــَذا َع ــنَّ َه َي ــِه َلُأَنحِّ ــاَل : َواللَّ ــٍق، َفَق ــِر َطِري ــى َظْه ــَجَرٍة َعَل ــِن َش ــٌل ِبُغْص ــرَّ َرُج ــّلم: ) َم وس
ــات  ــرًا أو نفاي ــوكً أو حج ــواء كان ش ــة األذى س ــى إزال ــادر إل ــان أن يب ــى اإلنس ــة(43.  فعل ــَل اْلَجنَّ ُيْؤِذيِهــْم َفُأْدِخ

ومخلفــات صلبــة ملقــاة علــى األرض أو غيــر ذلــك ممــا يعتــرض طريــق النــاس أو يشــكل خطــرًا عليهــم. 

ــتراحة  ــاس لالس ــا الن ــي يرتاده ــن الت ــات واألماك ــي الطرق ــّوط ف ل أو التغ ــوُّ ــات بالتب ــث الطرق ــن تلوي ــي ع 3. النه
ــلم: )اتقــوا  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل ــال رس ــا: ق ــاه وغيره ــاري المي ــجر ومج ــل والش ــات والظ ــل المتنزه مث
انيــن، قالــوا: ومــا اللعانــان يــا رســول اهلل؟ قــال: الــذي يتخلــى فــي طريــق النــاس أو فــي ِظلِّهــّم(44.  عَّ اللَّ

4. في الحدائق العامة يفضل زراعة النباتات ذات االستهالك األقل مائيً وتعميم نماذج حدائق الندرة.

41 سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم 2333. 
42 صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اإليمان، باب بيان عدد شعب اإليمان وأفضلها، رقم )35(. 

لة واآلداب، باب فضل إزالة األذى عن الطريق، رقم)1914(.   43 صحيح مسلم، كتاب الِبَر والصِّ
44 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظالل، رقم )269(.
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فائدة علمية: 

بينــت الدراســات أّن التغــّوط فــي العــراء وانعــدام النظافــة مــن المخاطــر التــي تســبب انتقــال العديد مــن األمراض 
المداريــة المهملــة، ويلقــى أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص حتفهــم ســنويً حــول العالــم نتيجــة هــذه األمراض. 
وحيــث أّن اإلســالم نّبــه علــى أهميــة النظافــة فــي األماكــن العامــة والبيئــة المحيطــة، فــإن التــزام المســلمين 

بتطبيــق هــذه الســلوكات يجنبهــم الكثيــر مــن األمــراض ويحافــظ علــى صحــة المجتمــع.   

فائدة: وسائل المحافظة على نظافة البيئة 

الحــرص علــى بقــاء المــكان الــذي يتواجــد فيــه اإلنســان   	
نظيفــً خاليــً مــن األوســاخ، بعــدم إلقــاء القــاذورات فيــه، 

وجمعهــا وإزالتهــا فــي حــال وجودهــا.  
اتبــاع الطــرق الصحيحــة فــي جمــع ونقــل ومعالجــة   	
كانــت  )ســواء  الصلبــة  النفايــات  مــن  والتخلــص 
ــات  ــي المكب ــا( ف ــة أوغيره ــة أو صناعي ــة أو طبي منزلي
الســائلة  المخلفــات  ومــن  لذلــك،  المخصصــة 
كالميــاه العادمــة ومخلفــات المطاعــم مــن الزيــوت 
المســتعملة وميــاه غســيل الســيارات وغيرهــا فــي 

لذلــك. المخصصــة  المحطــات 
التخفيف من الضوضاء واالنبعاثات الحرارية.   	

زراعة األشجار والنباتات التي تتالئم مع مناخ البلد، واستخدام طرق الري المناسبة لها.  	
ــواب  ــتخدام األك ــة، واس ــة بالبيئ ــل الرفيق ــة بالبدائ ــى البيئ ــلبي عل ــر الس ــزة ذات األث ــواد واألجه ــتبدال الم اس  	
الزجاجيــة بــدل األكــواب البالســتيكية ذات االســتخدام الواحــد، واســتخدام أكيــاس التســوق القماشــية بــدل 

ــارات. ــن الخي ــك م ــر ذل ــدة وغي ــرة واح ــتعمال لم ــتيكية ذات االس ــاس البالس األكي
التوعية والتثقيف المجتمعي؛ كلُّ حسب دوره وقدرته ودائرة تأثيره.   	

فائدة تربوية: مشاهدات وممارسات خاطئة 

رمي النفايات في الطرقات من قبل المشاة  	
رمي النفايات من نوافذ السيارات  	

رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة لها  	
ترك النفايات في أماكن التنزه أو المالعب  	

اإلهمــال فــي تنظيــف حمامــات األماكــن العامــة عنــد اســتخدامها، ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة لنقــل األمراض   	
وانتشــار الروائــح الكريهــة.

تكسير األشجار المزروعة على األرصفة وفي الميادين العامة أو في الغابات  	
االعتداء على الحاويات الموجودة في األحياء السكنية بتخريبها  	

حرق النفايات الموجودة في الحاويات.   	

طريق عام
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وفي هذا المجال أيضً يجب التنبيه إلى ضرورة توفير وتأهيل الوحدات الصحية في المرافق العامة بحيث تراعي: 

إمكانيــة وســهولة الوصــول للوحــدات الصحيــة ووســائل غســل اليديــن والتنظيــف علــى 	 
اختــالف أعمــار األشــخاص وأجناســهم ، مــع مراعــاة تركيــب قطــع توفيــر الميــاه علــى الصنابير 

ومتابعــة أوضاعهــا وصيانتهــا لضمــان عــدم التســريب. 
ــة 	  ــات الدال ــع الالفت ــاة وض ــع مراع ــين، م ــن الجنس ــكل م ــة ل ــدات الصحي ــن الوح ــل بي الفص

علــى ذلــك. 
توفير سلة مهمالت ذات غطاء في الدورات الصحية. 	 
توفير المعدات كالمرايا وأدوات التعليق والورق الصحي ومواد التنظيف والتعقيم. 	 
توفير المياه والصابون 	 
سالمة األبواب واألقفال وتوفر التهوية واإلنارة المالئمة. 	 

نشاط:  فعالية مجتمعية - حملة لتنظيف الطرقات والمتنزهات العامة والبيئة المحيطة

يمكــن التنســيق مــع الجهــات المعنيــة ذات العالقــة واالهتمــام كــوزارة البيئــة والبلديــات والكشــافة والنــوادي البيئيــة 
فــي المــدارس والمنظمــات البيئيــة وأفــراد المجتمــع المحلــي لتنظيــم حملــة لتنظيــف األماكــن العامــة مــن طرقــات 

ومتنزهــات وبيئــة.

طريق في منطقة زراعية في األردن

حديقة عاّمة في شمال األردن

إحدى مناطق االستجمام والتنزه

منطقة أم قيس السياحية
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الموضوع : تلويث المياه بالطرق والوسائل كافة محرم شرعًا
رقم الفتوى : 3286
التاريخ : 2017-09-19

التصنيف : المهلكات 
نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة اإلفتاء

السؤال : 
ما الحكم الشرعي لتلويث مصادر المياه؟

الجواب : 
الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

يعتبــر المــاء مــن أعظــم النعــم التــي أنعــم اهلل بهــا علــى اإلنســان، وجعلــه اهلل تعالــى المصــدر األساســي للحياة 
ــاٍت  ــَماِء َمــاًء ُمَبــاَرًكا َفَأْنَبْتَنــا ِبــِه َجنَّ لَْنــا ِمــَن السَّ ( األنبيــاء/ 30، وقــال اهلل تعالــى: )َوَنزَّ ــاِء ُكلَّ َشــْيٍء َحــيٍّ قــال تعالــى: )َوَجَعْلَنــا ِمــَن اْلَ

ْخــَل َباِســَقاٍت َلَهــا َطْلــٌع َنِضيــٌد( ق/ 9- 10. ِصيــِد . َوالنَّ َوَحــبَّ اْلَ
ــا ِف  ــْم َم َر َلُك ــخَّ ــى: َوَس ــال تعال ــه، ق ــتخلفً في ــه مس ــان وجعل ــخره لإلنس ــون وس ــذا الك ــى ه ــق اهلل  تعال ــد خل وق
ْرِض َجِميًعــا) الجاثيــة/ 13، فعلــى اإلنســان أن يحســن التصــرف بالمــوارد التــي ســخرها اهلل تعالــى  ــَماَواِت َوَمــا ِف اْلَ السَّ
ــق  ــال يح ــال، ف ــن األجي ــد م ــل واح ــك جي ــت مل ــرية، وليس ــع البش ــً لجمي ــا ميراث ــا باعتباره ــظ عليه ــه- وأن يحاف ل

ــال. ــي األجي ــق باق ــتنفذ ح ــا، أو يس ــوارد وأن يدمره ــذه الم ــث به ــد أن يعب ألح
وقــد بلــغ مــن عنايــة الشــريعة اإلســالمية بالمــاء أن وضــع أحكامــً خاصــة تتعلــق بحفظــه وصيانتــه وحــث علــى 

عــدم اإلســراف فيــه أو تلويثــه.

كمــا حــرم اإلســالم إهــدار هــذه النعمــة العظيمــة باإلســراف أو التلويــث، خاصــة إذا كان التلويــث عامــً يتنــاول 
كافــة المصــادر المائيــة، وهــو حكــم يتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة، وعمومــات األحــكام، قــال النبــي صلــى اهلل 

عليــه وســلم: )ال َضــَرَر َوال ِضــَراَر( رواه ابــن ماجــة.

واالعتــداء علــى المــاء بالتلويــث هــو مــن الفســاد فــي األرض الــذي نهــى عنــه اهلل تعالــى، وتوعــد صاحبــه بأشــد 
ــرة/ 60. ْرِض ُمْفِســِديَن( البق ــْوا ِف اْلَ ِ َوَل َتْعَث ــْن ِرْزِق اللَّ ــوا َواْشــَرُبوا ِم ــى: )ُكُل ــال اهلل تعال ــات، ق العقوب

َ َشِديُد الِْعَقاِب( البقرة/ 211. ِ ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه َفِإنَّ اللَّ ْل ِنْعَمَة اللَّ وقال تعالى: )َوَمْن ُيَبدِّ
كمــا أن االعتــداء علــى المــاء بالتلويــث هــو اعتــداء علــى كل النــاس؛ ألن النــاس شــركاء فــي المــاء، قــال النبــي صلــى 

ــاِر( رواه أبــو داود. ــاُس ُشــَرَكاُء ِفــي َثــالٍث ِفــي اْلَمــاِء َواْلــَكأِل َوالنَّ اهلل عليــه وســلم: )النَّ

وممــا يــدل علــى حرمــة تلويــث الميــاه مــا روى جابــر رضــي اهلل عنــه: )أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم نهــى 
ــرار  ــى اإلض ــؤدي إل ــاده ي ــده، وإفس ــد يفس ــاء الراك ــي الم ــول ف ــلم، والب ــد( رواه مس ــاء الراك ــي الم ــول ف ــن الب ع
اِئــِم َوُهــَو ُجُنــٌب(  بالنــاس. وكذلــك روي عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )َلا َيْغَتِســْل أََحُدُكــْم ِفــي اْلَمــاِء الدَّ

رواه مســلم. وذلــك لمــا فيــه مــن تلويــث  للميــاه وعــدم إمكانيــة انتفــاع النــاس منــه.
ــى اهلل  ــي صل ــال النب ــوث، فق ــن التل ــا ع ــاه وصيانته ــى المي ــاظ عل ــلم بالحف ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــر النب ــا أم كم

ــلم. ــَقاَء( رواه مس ــوا السِّ ــاَء، َوأَْوُك ــوا اإِلَن ــلم: )َغطُّ ــه وس علي

وعليــه؛ فــإن تلويــث الميــاه بكافــة الطــرق والوســائل أمــر محــرم شــرعً، ومخالــف لتعاليــم الشــريعة اإلســالمية 
خاصــة ونحــن فــي بيئــة يشــح فيهــا وجــود المــاء، ويــزداد األمر حرمــة ويشــتد أثمــه إذا كان فيه زيــادة إتــالف للبيئة، 
كرمــي المخلفــات الصناعيــة والمبيــدات الحشــرية فــي الينابيــع واألنهــار، أو رمــي النفايــات الصلبــة الخطــرة فــي 
البــرك والينابيــع، أو تســريب ميــاه الصــرف الصحــي للميــاه الجوفيــة، أو تســميم الميــاه المتعمــد لقتــل الحيوانــات 
الضــارة، ممــا يــؤدي إلــى تلــوث المــاء تلوثــً شــديدًا يــؤدي إلــى اإلضــرار بالتربــة والمحاصيــل وجميــع أشــكال الحيــاة، 

وحصــول مخاطــر صحيــة مؤكــدة علــى حيــاة اإلنســان، وخســارة المصــدر المائــي بشــكل كلــي. واهلل أعلــم
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المســاجد بيــوت اهلل تعالــى، فهــي أماكــن للعبــادة، وذكــر اهلل تعالــى، والتعليــم الشــرعي، كمــا أّن لهــا وظيفــة 
اجتماعيــة تحقــق التكافــل االجتماعــي؛ ففيهــا يتــم جمــع الــزكاة والصدقــات وتنظيــم توزيعها على مســتحقيها.

 
وقــد مــدح اهلل تعالــى الذيــن ُيحافظــون علــى المســاجد بعمارتهــا ونظافتهــا الماديــة، فقــال ســبحانه وتعالــى: 
َ �َفَعَســىٰ ُأوَلِٰئــَك َأن َيُكوُنــوا ِمــَن  َكاَة َوَلــْم َيْخــَش ِإلَّ اللَّ ــَاَة َوآَتــى الــزَّ ِ َوالَْيــْوِم اْلِخــِر َوَأَقــاَم الصَّ ِ َمــْن آَمــَن ِبــاللَّ ــا َيْعُمــُر َمَســاِجَد اللَّ َ ِإنَّ

ْهَتِديــَن﴾45   اْلُ
اِئِفــَن َوالَْعاِكِفــَن  ــَرا َبْيِتــَي ِللطَّ وهــذا عمــل مقــدس أمــر اهلل بــه األنبيــاء، قــال تعالــى ﴿َوَعِهْدَنــا ِإَلــىٰ ِإْبَراِهيــَم َوِإْســَماِعيَل َأن َطهِّ

وِد﴾46.    ــجُ ِع السُّ كَّ َوالرُّ

ومن جوانب العناية بالمسجد: 
1. العنايــة بنظافــة المســاجد وتطييبهــا:  فعــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا : )أمــر النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  
ببنــاء المســاجد فــي الــدور، وأمــر أن تنظــف وتطيــب(47.  وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال: َفَقــَد 
ــال:  ــجد، فق ــن المس ــدان م ــَرق والعي ــط الِخ ــت تلتق ــوداء كان ــرأًة س ــلم ام ــه وس ــى اهلل علي ــي صل النب
))أيــن فالنــة؟((، قالــوا: ماتــت، قــال: ))أفــال آذنتمونــي؟!((، قالــوا: ماتــت ِمــن الليــل وُدفنــْت؛ فكِرهنــا أن 
ــى قبرهــا، فصلــى عليهــا وقــال: ))إذا مــات  نوقظــك، فذهــب رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إل

ــي((48.   ــوا أن ُتؤِذنون أحــد مــن المســلمين، فــال تَدُع

2. النهــي عــن تلويــث المســجد ومرافقــه: ففــي الحديــث أّن رجــاًل مــن األعــراب دخــل مســجد رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم فبــال فــي ناحيــة مــن المســجد، فنهــره الصحابــة، وأرادوا أن يضربــوه فقــال لهــم رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم : )دعــوه( ثــم أمــر أن يصــب علــى بولــه المــاء؛ ألّن المســاجد آنــذاك مــن تــراب وحصــى، 
ثــم قــال »إن هــذه المســاجد ال تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول، وال القــذر إنمــا هــي لذكــر اهلل عــز وجــل، 

والصــالة وقــراءة القــرآن«49 .

3. أخــذ الزينــة عنــد الذهــاب إلــى المســجد قــال تعالــى ﴿َيــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوا ِزيَنَتُكــْم ِعنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا َوَل 
ْســِرِفَن﴾50 ، وتعــدُّ النظافــة مــن صــور اكتمــال الزينــة وحســن المظهــر. كمــا نهــى النبــي صلــى  ــُه َل ُيِحــبُّ اْلُ ُتْســِرُفوا  ِإنَّ
اهلل عليــه وســلم  أن يحضــر المســلم إلــى المســجد وهــو يحمــل فــي ثوبــه أو بدنــه رائحــًة كريهــًة تــؤذي النــاس 
اَث َفــال َيْقَرَبــنَّ َمْســِجَدَنا؛ فــِإنَّ  ــْوَم والُكــرَّ فقــد قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )َمــْن أََكَل الَبَصــَل والثَّ

ى ِمْنــُه َبُنــو آَدَم(51.   ــا َيَتــَأذَّ ى ِممَّ الَمالئكــَة َتَتــَأذَّ

ــر  ــن مظاه ــا م ــا؛ وعّده ــالم عليه ــثَّ اإلس ــي ح ــور الت ــن األم ــه م ــجد ومرافق ــة المس ــى نظاف ــة عل فالمحافظ
ــاجد. ــارة المس عم

45 .)سورة التوبة: اآلية رقم 18(
46 . )سورة البقرة: اآلية رقم 125(

47 سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب اتخاذ المساجد في الدور، رقم )455(.
48 سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب اإلذن بالجنازة، رقم )1906(.

49 صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن األرض تطهر بالماء، من 
غير حاجة إلى حفرها، رقم )284(. 

50 )سورة األعراف، اآلية رقم 31(
51 صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب نهي من أكل ثوما أو بصال أو كراثا أو نحوها، رقم )564(.
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من أهم السلوكات التي يجب على المسلمين اإللتزام بها للمحافظة على نظافة المسجد:

تنظيف المسجد وكنسه باستمرار، والحرص على نظافة ساحاته وممراته ومرافقه ومداخله ومخارجه. 	 
ــال 	  ــة األطف ــيخها، وتوعي ــدم توس ــوء وع ــق الوض ــل ومراف ــاه والمغاس ــة دورات المي ــى نظاف ــة عل المحافظ

بهــذا الســلوك. ويراعــى عــدم االســراف فــي االســتهالك المائــي. 
عدم العبث بمرافق المسجد، والحرص على صيانتها بشكل دوري.   	 
تنظيف فرش المسجد باستمرار، وعدم تأخير الكنس ليسهل إزالة الغبار وال يتلف الفرش سريعً.	 
تنظيــف أماكــن وضــع المصاحــف كالرفــوف والصناديــق أو الطــاوالت وترتيــب المصاحــف عليهــا ترتيبــً جميــاًل 	 

يظهرهــا بصــورة منظمــة، وكذلــك العنايــة بمكتبــة المســجد إن وجــدت.
وضع األحذية في األماكن المخصصة لها بترتيب والحرص على تنظيف هذه األماكن. 	 
تهويــة المســجد وإزالــة الروائــح الكريهــة الناجمــة عــن الزحــام و طــول المكــوث فــي المســجد أو النــوم فيــه؛ 	 

لهــذا يســتحب تبخيــر المســاجد وتطييبهــا، وهــو عمــل طيــب وصالــح، ويؤجــر اإلنســان عليــه.

نشاط: فعالية مجتمعية - حملة لتنظيف المساجد ومرافقها

ــة  ــم حمل ــي لتنظي ــع المحل ــراد المجتم ــام وأف ــة واالهتم ــة وذات العالق ــات الفاعل ــع الجه ــيق م ــن التنس يمك
ــا. ــاجد ومرافقه ــف المس لتنظي

فائدة: صيانة مرافق المساجد في األردن

تــم تدريــب عــدد مــن المؤذنيــن علــى أعمــال الســباكة والصيانــة البســيطة فــي المســاجد، كما تــم تزويد عــدد من 
المســاجد بصناديــق معــدات صيانــة يدويــة لتســهيل إجــراء أعمــال الصيانــة البســيطة لمرافــق المســجد، باإلضافــة 

إلــى توفيــر وحــدات صيانــة متنقلــة إلجــراء عمليــات الصيانــة المتوســطة والكبرى فــي مســاجد المملكة. 

إنَّ اســتخدام هــذه المــوارد يســاهم فــي المحافظــة علــى نظافــة المســاجد. ويمكن للمــؤذن أو لجنة المســجد 
طلــب االســتفادة مــن هــذه المــوارد مــن خــالل التواصــل مــع وزارة األوقاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية.  

وحدات الصيانة المتنقلة من أمام
مسجد الملك المؤسس

مسجد مصعب بن عمير في أم اللولو
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فائدة تربوية: مشاهدات وممارسات خاطئة 

ــدم  ــة، أو ع ــر نظيف ــس غي ــداء مالب ــكان كارت ــة الم ــة بحرم ــر الئق ــة غي ــس وهيئ ــجد بمالب ــى المس ــور إل الحض  	
ــك. ــر ذل ــعر وغي ــب الش ترتي

عــدم نظافــة الجســم، وانبعــاث رائحــة منفــرة مثــل روائــح العــرق ورائحــة الفــم الكريهــة، وروائــح الســجائر   	
ــة.  ــا األطعم وبقاي

عدم االهتمام بنظافة الجوارب وانتشار رائحة األقدام  	
تناثر األحذية أمام المداخل، وعدم وضعها في األماكن المخصصة لها.   	

ــار  ــراض وانتش ــل األم ــة لنق ــر عرض ــا أكث ــا يجعله ــتخدامها، مم ــد اس ــاه عن ــف دورات المي ــي تنظي ــال ف اإلهم  	
الروائــح الكريهــة.

القاء الورق الصحي خارج سلة المهمالت.  	
الكتابة على جدران وأبواب دورات المياه  	

عدم غسل اليدين واستخدام الصابون بعد قضاء الحاجة  	
االسراف في استخدام المياه  	

عدم إحكام غلق صنابير المياه بعد االنتهاء  	
ملئ أرضيات الدورة الصحية بالمياه  	

الدخول باألحذية المتسخة وعدم تخصيص أحذية خاصة بدورات المياه  	
االعتداء على مرافق المسجد بالتخريب أو التوسيخ.  	

د- النظافة في أماكن الدراسة والعمل 

حيــث أنَّ اإلســالم قــد دعــا إلــى مبــدأ )َلا َضــَرَر َوَلا ِضــَراَر(52،  وعــدَّ النظافــة جــزءًا مــن اإليمــان، فــإن المحافظــة على 
النظافــة فــي أماكــن الدراســة كالمــدارس والجامعــات والمعاهــد وأماكــن العمــل علــى اختــالف أشــكالها، مــن 

األمــور التــي يجــب علــى المســلم مراعاتهــا. 

وتتمثل النظافة في أماكن الدراسة من خالل عدة سلوكات منها: 

ــة بنظافــة الغــرف الصفيــة وقاعــات التدريــس والمختبــرات والمكتبــات والممــرات والمالعــب وغيرهــا 	  العناي
ــات فــي األماكــن المخصصــة لذلــك.  مــن مرافــق المدرســة أو الجامعــة، والحــرص علــى رمــي النفاي

المحافظــة علــى نظافــة دورات الميــاه، وذلــك بســكب الميــاه فــي المرحــاض بعــد االســتخدام، والتخلــص 	 
مــن المناديــل والــورق الصحــي فــي ســلة النفايــات، والحــرص علــى غســل اليديــن بالمــاء والصابــون. 

عدم الكتابة على الجدران واألبواب وعدم االعتداء على المرافق المختلفة بالتكسير والتخريب. 	 
العناية بنظافة الكتب والدفاتر والحقائب المدرسية وغيرها من األدوات التي يستخدمها الطالب. 	 
العناية بحديقة المدرسة أو المساحات الخضراء في الجامعة. 	 
ــام 	  ــة، واالهتم ــة صفي ــي كل غرف ــالت ف ــلة مهم ــر س ــة وتوفي ــرف الصفي ــة الغ ــى نظاف ــة عل ــجيع الطلب تش

ــا.  ــزام به ــا وااللت ــم لتطبيقه ــة وحثه ــلوكات النظاف ــالب بس ــة الط بتوعي

52 سنن ابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم )2340(. 



32

فائدة: منافع النظافة في أماكن الدراسة والعمل

من منافع النظافة والترتيب في أماكن الدراسة والعمل ما يلي: 

1- المســاهمة فــي توفيــر بيئــة تعليميــة وبيئــة عمــل ســليمة وصحيــة آمنــة، وتقليــل المخاطــر المرتبطــة 
بالملوثــات أو المعيقــات أو انتشــار الجراثيــم مثــل بعــض األمــراض التنفســية، أو الوصــول إلــى مخــارج الطــوارئ 

ــا. ــة وغيره ــد الحاج ــهولة عن بس

2- التأثيــر اإليجابــي علــى الصحــة الجســدية والنفســية للطــالب، والمعلميــن، والعامليــن والمتواجديــن فــي هــذه 
األماكــن ممــا ينعكــس علــى نشــاطهم وإنتاجيتهــم. 

3- تعكس صورة مشرقة وسمعة طيبة عن مرتادي هذه األماكن والعاملين فيها. 

4- تقلل من التكاليف المالية والوقت المهدور بسبب األضرار واألعطال الناجمة عن قلة النظافة والترتيب. 

فائدة: سلوكات ينبغي تعليمها للطالب في المدارس

االســتعانة  ويمكــن  المــدارس،  فــي  الميــاه  دورات  فــي  النظافــة  ســلوكات  بمراعــاة  الطــالب  توعيــة  يجــب 
المســجد.  فــي  الميــاه  دورات  فــي  بالنظافــة  المتعلقــة  بالســلوكات 

نشاط: فقرات توعوية عن النظافة في المدارس

إّن إدمــاج األنشــطة التفاعليــة المتعلقــة بســلوكات النظافــة تســاعد فــي توعيــة الطــالب بهــا، واكســابهم هــذه 
القيــم كجــزء مــن نشــاطاتهم الحياتيــة. 

يمكــن تقديــم فقــرات توعويــة متعلقــة بالنظافة مــن خــالل اإلذاعة المدرســية، واألداء المســرحي، والمســابقات 
االبداعية والتنافســية.
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طرق الترشيدمعلومات
يســبب عطــل عوامــة خــزان المنــزل فقــدان 15 لتــر مــن 
الميــاه فــي الدقيقــة فــي فتــرة الصيــف، ويســبب تلــف 
أي جــزء مــن شــبكة الميــاه الداخليــة هــدرًا يتــراوح بيــن 

)10 - 13(  لتــر فــي الدقيقــة.

تفقــد عوامــة الخــزان والمداومــة علــى تنظيفــه كل   	
ــهر  6 أش

تفقــد شــبكة الميــاه الداخليــة والخارجيــة ومعالجة   	
ــف. ــريب أو تل أي تس

عطــل عوامــة النياجــرا يهــدر 10 لتــر فــي الدقيقــة، وتلف 
الحنفيــة يهــدر مــا بيــن 5-7 لتــر فــي الدقيقة.

فيهــا  عطــل  أي  واصــالح  النيجــرا  عوامــة  تفقــد   	
ومحاولــة وضــع زجاجــة مــاء أو أي جســم لتوفيــر 

حجمــه بحيــث ال يتجــاوز التدفــق 6 ليتــر.

غســيل الســيارة بالخرطــوم يســتهلك 200 - 250 لتــر 
فــي الدقيقــة. 

تنظيــف الســيارة بالســطل يوفــر مــا ال يقــل عــن 180   	
لتــر.

ــي  ــر ف ــتهلك 100 -200 لت ــدران يس ــة والج ــيل األرصف غس
ــرة.  كل م

تنظيــف األرصفــة بالمســح يوفــر حوالــي 90 -190 لتــر   	
ــرة. ــي كل م ف

الحالقــة أو  تنظيــف األســنان يســتهلك 15 لتــر فــي 
مفتوحــة.  الحنفيــة  تركــت  اذا  الدقيقــة 

فتــح حنفيــة المــاء عنــد الحالقــة أو تنظيف االســنان   	
ــة. ــر فــي كل حال فقــط عنــد التنظيــف يوفــر 13 لت

تســتهلك الغســالة االوتوماتيــك أو الجاليــة حوالــي 50 
لتــر فــي كل حالــة تشــغيل. 

اســتخدام حمــل كامــل عنــد تشــغيل الغســالة أو   	
الجاليــة.

تســتهلك عمليــة غســل الخضــار أو الفواكــه بالمعــدل 
مــن 70 - 90 لتــر يوميــً 

اســتخدام اناءيــن عنــد غســيل الفواكــه والخضروات   	
ــً. ــر يومي ــه 60-80 لت ــا معدل ــر م يوف

والســخانات  الجيــزر  مــن  الســاخنة  الميــاه  انتظــار 
لتــر.   7-5 يهــدر  الشمســية 

جمــع واســتخدام الميــاه البــاردة مــن الجيــزر ألغراض   	
ــرى. أخ

استخدام أدوات الترشيد المركبة على الحنفيات والشور والمجلى يوفر 35% من االستهالك

الطرق المثلى لترشيد 
استهالك المياه
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أفكار مقترحة لدروس في المساجد حول مواضيع النظافة

النظافــة قيمــة يلتــزم بهــا المســلم فــي كل وقــت وفــي كل مــكان وترتبــط بالميــاه والطــرق المثلــى 	 
لالســتهالك المائــي، وال يليــق أن يطبقهــا اإلنســان فــي منزلــه مثــاًل ويكــون فــي الشــارع علــى نقيضهــا، وهــي 
ــتوى  ــى مس ــك عل ــراب، وكذل ــام والش ــاب والطع ــدن والثي ــة الب ــخصي؛ نظاف ــتوى الش ــى المس ــة عل مطلوب

ــة. ــة والبيئ ــن العام ــوار واألماك ــزل والج المن
ــا(53  وتعبيــر عــن مســؤوليتنا 	  النظافــة هــي تعبيــر عــن مســؤوليتنا تجــاه أنفســنا )فــإن ِلَجَســِدَك َعَلْيــَك َحّقً

االجتماعيــة ومواطنتنــا الصالحــة، واحتــرام حقــوق اآلخريــن وحقــوق البيئــة مــن حولنــا.
التركيــز علــى كيــف كان هــدي نبينــا صلــى اهلل عليــه وســلم فــي التــزام النظافــة علــى مســتوى بيتــه 	 

ومســجده وثيابــه وبدنــه، فهــو القــدوة التــي يجــب علــى كل مســلم أن يتأســى بهــا طلبــً للثــواب مــن اهلل، 
واألحاديــث النبويــة فــي هــذا المجــال كثيــرة، وقــد ورد بعــض منهــا فــي هــذا الدليــل، مــع االســتعانة بقصــص 

مــن الســيرة النبويــة.
توضيــح مجــاالت النظافــة )الشــخصية، المنــازل، الطــرق واألماكــن العامــة، المســاجد، أماكــن الدراســة 	 

والعمــل( وأهــم التوجيهــات الشــرعية المرتبطــة بهــا، وعــرض النصــوص الشــرعية مــن آيــات كريمــة وأحاديث 
ــات واألحاديــث الصحيحــة تــم توضيحهــا فــي هــذا الدليــل. شــريفة وردت فيهــا، ومعظــم اآلي

شرح وتوضيح سنن الفطرة وأهميتها، وقد ورد شرحها مع شواهدها في الدليل. 	 
ــع، 	  ــرة والمجتم ــرد واألس ــى الف ــا عل ــا وفوائده ــح أهميته ــة، وتوضي ــال النظاف ــي مج ــرع ف ــكام الش ــان أح بي

ِريــَن(54.   َتَطِهّ اِبــَن َوُيِحــُبّ اْلُ َوّ َ ُيِحــُبّ الَتّ والتأكيــد علــى أّن المســلم النظيــف ينــال شــرف رضــا ومحبــة اهلل عــز وجــل )ِإَنّ الَلّ
اإلشــارة إلــى أهميــة النظافــة مــن حيــث ارتباطهــا بمقاصــد الشــريعة اإلســالمية الســمحاء، فالشــريعة جــاءت 	 

لتحافــظ علــى الضــرورات الخمــس، ومنهــا حفــظ النفــس والديــن والمــال، والنظافــة مرتبطــة بهــا بشــكل 
ــي  ــرض، وف ــن الم ــس م ــظ النف ــرط لحف ــا ش ــا أّنه ــارة، كم ــة بالطه ــا مرتبط ــا كله ــث أّن عبادتن ــر، حي مباش

ســلوك النظافــة حفــظ للمــال وتوفيــر لنفقــات األمــراض وعالجاتهــا.
التأكيــد علــى أهميــة وواجــب الوالديــن فــي تعليــم األبنــاء مــن مرحلــة مبكــرة أحــكام الطهــارة والنظافــة، 	 

ــة  ــزل للمحافظ ــي المن ــام ف ــود نظ ــالل وج ــن خ ــم م ــد ابنائه ــي، وتعوي ــتخدام المائ ــى لالس ــرق المثل والط
علــى النظافــة، والحــرص علــى أن يكونــوا قــدوة لهــم فــي المحافظــة علــى نظافــة األماكــن العامــة مــن 

طرقــات ومؤسســات وحدائــق ونحوهــا.
فــي دروس الواعظــات، مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أهميــة تعليــم الفتيــات بشــكل خــاص مــا يتعلــق بنظافــة 	 

الجســم والطهــارة مــن الحيــض والجنابــة وكيفيتهــا.
يجــدر اإلشــارة إلــى بعــض الســلوكات الســلبية التــي تحــدث فــي الطرقــات والمرافــق العامــة، والتــي تتنافــى 	 

ــن  ــلوكات ضم ــض الس ــى بع ــارة ال ــت االش ــد تم ــا، وق ــث عليه ــي ح ــة الت ــة النظاف ــالم وقيم ــع أدب اإلس م
ــا.  ــة منه ــل للتوعي ــوى الدلي محت

يجــب التأكيــد علــى أهميــة الممارســات الصحيــة والصحيحــة المطلوبــة مــن المســلم فــي مجــال النظافــة، 	 
ــض  ــتعانة ببع ــن االس ــم، ويمك ــة له ــة وأخروي ــة دنيوي ــن منفع ــا م ــا فيه ــا لم ــى اتباعه ــن عل ــث المصلي وح

النقــاط المشــار إليهــا فــي الدليــل، خاصــة فــي مجــال النظافــة الشــخصية، ونظافــة األماكــن العامــة.
مالحظــة: إن الخطبــة تختلــف عــن الــدرس مــن حيــث مدتهــا القصيــرة نســبيً، وأّنهــا ال تتســع للتفاصيــل، كمــا 	 

أّن مقامهــا ال يتســع للنقــاش واألســئلة ومداخــالت الجمهــور، لذلــك يجــب إتاحــة المجــال للحــوار واألســئلة 
وســماع مقترحــات المصليــن خــالل الــدروس المســجدية المتعلقــة بالنظافــة، كمــا يمكــن اســتخدام بعــض 
األســاليب واألنشــطة التشــاركية مثــل اســتخدام الصــور والعــروض اإليضاحيــة التفاعليــة والعصــف الذهنــي 

والحــوار والمناقشــة ونحوهــا.

53 صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم، رقم )1975(.
54 سورة البقرة، اآلية 222. 
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ملحق األبحاث والمواد التعليمية واألنشطة الهادفة

ــي  ــل، والت ــوى الدلي ــة بمحت ــاالت المتعلق ــاث والمق ــن األبح ــة م ــن مجموع ــرة ع ــذه مختص ــق نب ــن الملح يتضم
ــا:   ــتفادة منه ــن االس يمك

1- بحث )إهتمام السنة النبوية بمظاهر السالمة العامة( للدكتور محمد الحنيطي – موقع دائرة االفتاء العام.
 WzPzTeQnZPY.#47=http://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId

2- مقال )حق الطريق(  للمفتي سعيد فرحان – موقع دائرة اإلفتاء العام.
 WzQNoPZuJPY.#120=https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId

ــام.  ــاء الع ــرة اإلفت ــع دائ ــلطان - موق ــال س ــور نض ــي الدكت ــلمة( للمفت ــرأة المس ــص الم ــكام تخ ــال )أح 3- مق
 WzQN5vZuJPY.#239=https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId

4- مقال )أهمية النظافة في الحج( للمفتي الدكتور صفوان عضيبات - موقع دائرة اإلفتاء العام.
 W0xMaeQnaUk.#105=https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId

5- درس )من شمائل النبي: النظافة( للدكتور محمد راتب النابلسي - الموقع االلكتروني
 1009=http://www.muhammad-pbuh.com/ar/?p

ويــرد فــي الملحــق أيضــً مجموعــة مــن األنشــطة الهادفــة واأللعــاب التعليميــة التــي يمكــن اســتخدامها 
للتوعيــة بســلوك النظافــة وفوائدهــا.  
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بحث: اهتمام السنة النبوية بعوامل السالمة العامة

الكاتب : المفتي الدكتور محمد الحنيطي

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مظاهــر عنايــة الّســنة النبويــة باإلنســان مــن خــالل حفــظ أمنــه وســالمته، 
وكيــف وجــه النبــيُّ صلــى اهلل عليــه وســلم أنظــار المســلمين إلى الســلوك الســليم فــي أعمالهــم الحياتيــة اليومية. 

واشتمل هذا البحث على ثالثة مباحث، كما اشتمل كل مبحٍث على مجموعٍة من المطالب على النحو اآلتي: 

المبحــث األول: الســالمة مــن األمــراض واألوبئــة: وفيــه الوقايــة مــن األمــراض واألوبئــة الّســارية، وطــرق 	 
الوقايــة مــن خطــر انتقــال األوبئــة واألمــراض المعديــة.

ــواب عنــد النــوم وذكــر اســم اهلل تعالــى عنــد 	  المبحــث الثانــي: األمــن والّســالمة العامــة: وفيــه إغــالق األب
ذلــك، إطفــاء النــار والســراج عنــد النــوم، أخــذ الحيطــة والحــذر عنــد التعامــل مــع األدوات الحــادة والخطــرة، 
االبتعــاد عــن الممارســات واألنشــطة الرياضيــة التــي قــد تلحــق ضــررًا بالنفــس أو بالغيــر، كــف األطفــال عــن 
اللعــب بعــد غــروب الشــمس، التحذيــر مــن المبيــت فــوق ســطح ال تحجيــر لــه أو المبيــت علــى قارعــة الطريــق، 

والنهــي عــن الشــرب مــن ثلمــة القــدح. 

المبحــث الثالــث: تنحيــة األذى عــن الطريــق: وفيــه التحذيــر مــن كلِّ مــا مــن شــأنه إلحــاق األذى بالغيــر، آداب 	 
الســير فــي الطريــق، وإماطــة األذى عــن الطريــق. 

وتاليً أجزاء من البحث تتعلق بالنظافة الشخصية والنظافة العامة: 

» الفرع األول: النظافة الشخصية للفرد: 

معلــوٌم أن النظافــة الشــخصية للفــرد مهمــة جــدًا فــي الوقايــة مــن األمــراض واألوبئــة، لــذا نجــد أن الشــريعة 
اإلســالمية اهتمــت بهــذا الجانــب أيمــا اهتمــام بــل َجعلــت الطهــارة وهــي فــي حقيقــة أمرهــا نظافــة شــخصية 
جعلتهــا شــرطً لصحــة العبــادة، كمــا فــي حديــث: »ال تقبــل صــالة بغيــر طهــور وال صدقــة مــن غلــول«)8(. 

فمــن هنــا يتبيــن لنــا أن نظافــة المســلم وطهارتــه شــرط فــي صحــة صالتــه.
ولــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل عــّدت الّســنة النبويــة النظافــة الشــخصية مــن ســنن الفطــرة؛ وهــي األمــور 
التــي فطــر اهلل تعالــى اإلنســان عليهــا، أّي أن كلَّ إنســاٍن مســلمً أو غيــر مســلٍم ينبغــي أن يحــرص عليهــا باعتبــار 

أن اهلل تعالــى فطــره عليهــا.

هــذا وقــد حــدد الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم للمســلم وقتــً ُيكــره أن يتجــاوزه المســلم دون أن يفعــل بهــذه 
الخصــال، فعــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه عــن النبــيِّ صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: »وّقــت لهــم كلَّ 

أربعيــن ليلــة تقليــم األظفــار وأخــذ الشــارب وحلــق العانــة«)12(. 
ــبوع دون  ــاوز األس ــلٍم أن ال يتج ــت كلَّ مس ــه ودع ــة إلي ــنة النبوي ــت الّس ــد نبه ــال فق ــتحمام واالغتس ــا االس أم
غســل بدنــه وتنظيفــه، هــذا باإلضافــة إلــى األغســال التــي تتوجــب علــى المســلم والمســلمة بســبب الجنابــة أو 

الحيــض والنفــاس. 

ــر رضــي اهلل عنــه أن النبــيَّ صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »علــى كلِّ مســلٍم فــي كلِّ ســبعة أيــام  فعــن جاب
غســٌل وهــو الجمعــة«)13(، وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه عــن النبــيِّ صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »حــقٌّ هلل 

ــاٍم يومــًا يغســُل فيــه رأســه وجســده«)14(. علــى كلِّ مســلٍم أن يغتســل فــي كلِّ ســبعة أي

فانظــر أخــي المســلم كيــف أن اهلل تعالــى جعــل مــن حقــه عليــك أن تكــون نظيفــً بغســل بدنــك ورأســك كل 
ســبعة أيــاٍم؛ ألن النظافــة عنــوان المســلم. 
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بــل إن الّســنة النبويــة عــّدت النظافــة ســببً لغفــران الذنــوب واســتغفار المالئكــة للعبــد؛ فعــن ابــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا عــن النبــيِّ صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: »طهــروا هــذه األجســاد طهركــم اهلل؛ فإنــه ليــس عبــٌد 
يبيــُت طاهــرًا إال بــات معــه ملــٌك فــي شــعاره ال ينقلــب ســاعًة مــن الليــل إال قــال: اللهــم اغفــر لعبــدك فإنــه بات 

طاهــرًا«)15(. ومعنــى شــعاره: الثــوب الــذي يلــي الجســد)16(.

الفرع الثاني: النظافة العامة: 

لــم تغفــل الّســنة النبويــة جانــب النظافــة العامــة للمجتمــع وهــي تنبــه وتركــز علــى النظافــة الشــخصية للفــرد، 
فالمســلم كمــا يعيــش فــي بيتــه يعيــش كذلــك فــي مجتمعــه؛ لــذا فهــو مطالــٌب بــأن يحافــظ علــى نظافــة 
حّيــه ومجتمعــه والطريــق التــي يســير فيهــا. فعــن عامــر بــن ســعد بــن أبــي وقــاص عــن أبيــه رضــي اهلل عنــه عــن 
النبــيِّ صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: »نظفــوا أفنيتكــم«)19(. فــال ُيتصــور أن يهتــم المســلم بنظافــة بيتــه مــن 

الداخــل ثــم يطــرح القمامــة واألوســاخ فــي الشــارع العــام وأمــام منزلــه.

ولهــذا جــاءت الكثيــر مــن نصــوص الّســنة ُترغــب فــي إماطــة األذى عــن الطريــق، بــل وجعلــت ذلــك مــن شــعب 
اإليمــان ومــن أســباب غفــران الذنــوب، فعــن أبــي ذٍر رضــي اهلل عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: 

»وإماطتــك الحجــر والشــوكة والعظــم عــن الطريــق لــك صدقــة«)20(.
وعــن أبــي ُبــرزة األســلمي رضــي اهلل عنــه قلــُت: يــا رســول اهلل، ُدلنــي علــى عمــٍل انتفــُع بــه. قــال: »اعــزل األذى عــن 

المسلمين«)21(.

وعــن أبــي الــدرداء رضــي اهلل عنــه عــن النبــيِّ صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: »َمــن أخــرج مــن طريق المســلمين 
شــيئًا يؤذيهــم كتــب اهلل لــه بــه حســنة، وَمــن ُكتــب لــه عنــده حســنة أدخلــه الجنــة«)22(.

ــات  ــي المخلف ــارة أو رم ــاء الحج ــة إلق ــع نتيج ــي تق ــير الت ــوادث الس ــم ح ــاهد حج ــمع ونش ــظ ونس ــن نالح ونح
واألنقــاض علــى الطريــق، فمــن أبجديــات الســالمة العامــة أن ال يطــرح المســلم شــيئً فــي الطريــق بمــا يــؤدي إلــى 

إحــداث ضــرٍر باآلخريــن ومركباتهــم. 
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مقال: حق الطريق

الكاتب : المفتي سعيد فرحان
ــاره أحــد المرافــق العامــة التــي أوالهــا الشــرع اهتمامــً  يتطــرق المقــال إلــى الحقــوق المتعلقــة بالطريــق باعتب

ــة:  ــام التالي ــر االهتم ــح مظاه ــال توضي ــن المق ــً، وتضم بالغ

المحافظة على نظافة الطريق وتعهده وإصالحه. 	 
تحريم االعتداء على الطريق	 
تنظيم أحكام الطريق في كتب الفقه.	 

مقال: أحكام تخص المرأة المسلمة  

الكاتب :  المفتي الدكتور نضال سلطان
نظــرًا ألهميــة موضــوع الحيــض واالســتحاضة والنفــاس، وارتبــاط بعــض العبــادات واألحــكام بــه صحــة وبطالنــً، 
ــع  ــب أن يجم ــد رأى الكات ــه، فق ــة ب ــاء، والمتعلق ــرة اإلفت ــى دائ ــواردة إل ــئلة ال ــرة األس ــرًا لكث ــة، ونظ ــاًل وحرم وِح
ــهل  ــة تس ــد عام ــع قواع ــه، وتض ــب حاالت ــج غال ــي تعال ــوع، والت ــذا الموض ــة به ــكام المتعلق ــم األح ــح أه ويوض

ــد. ــك القواع ــق تل ــم وتطبي ــاء تعل ــى النس عل

مقال: أهمية النظافة في الحج

الكاتب : المفتي الدكتور صفوان عضيبات
يركز المقال على أهمية النظافة في الحج، والذي يعد من أعظم العبادات في اإلسالم. 

درس:  من شمائل النبي: النظافة 

الكاتب:  الدكتور محمد راتب النابلسي 
ــي  ــة ف ــات النبوي ــلم والتوجيه ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــة النب ــن نظاف ــه ع ــي درس ــي ف ــور النابلس ــدث الدكت يتح

ــة.  النظاف
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مجموعة األنشطة الهادفة واأللعاب التعليمية التي يمكن االستعانة بها - لألطفال 

لعبة النظافة
الهدف: تعليم األطفال عن النظافة واالساسيات الصحية. 

1. اطلب من األطفال تشكيل فريقين، فريق الناس وفريق الجراثيم. 
2. اجعل فريق الناس يقف في جانب من جوانب الغرفة، وفريق الجراثيم يقف في الجانب المقابل لهم. 

3. ســاعد فــي التمييــز بيــن الفريقيــن بجعــل كل منهمــا يرتــدي زي بلــون موحــد أو يضــع شــبرملون بلــون خــاص 
لــكل فريــق.

4. اطــرح اســئلة لالطفــال حــول الجراثيــم والصحــة مثــال: اســال االطفــال اذا كان يجــب ان يغســلوا ايديهــم قبــل 
تنــاول الطعــام؟ 

5. اذا اجاب االطفال بشكل صحيح فان الجراثيم تبقى في مكانها 
6. كل مرة يجيب االطفال بشكل خاطئ فان احد الجراثيم يتقدم باتجاه الناس. 

7. كل اجابة صحيحة تبعد الجراثيم بعيدا 
8. أكمل جولة من 8 الى 10 اسئلة واحسب عدد الجراثيم المختلطة بالناس

9. اشــرح لالطفــال ان النظافــة والممارســات الصحيــة تبقــي الجراثيــم بعيــدة عــن النــاس وتحميهــم مــن االمراض 
التــي تســببها الجراثيم. 

األيدي الملونة: 
الهدف: تعليم األطفال الوقت الالزم لغسل اليدين وفاعلية الماء والصابون في التنظيف 

1. احضر مجموعة من األصباغ اآلمنة التي تستخدم للرسم على الوجوه واأليدي.
2. ارسم لألطفال على أيديهم بواسطة هذه األصباغ، واخبرهم أن هذه االصباغ تمثل الجراثيم 

3. اقسم االطفال الى فريقين 
ــاء  ــم بالم ــل ايديه ــي غس ــق الثان ــن الفري ــب م ــط واطل ــاء فق ــم بالم ــل ايديه ــق االول غس ــن الفري ــب م 4. اطل

والصابــون وقــم بقيــاس الوقــت الــذي يلــزم كل فريــق لتنظيــف ايديهــم 
5. وضــح لالطفــال ان غســل اليديــن بالمــاء والصابــون اكثــر فاعليــة بالتنظيــف مــن غســلها بالمــاء لوحــده، مــع 

أهميــة التنويــه لعــدم االســراف بالميــاه عنــد غســل اليديــن. 

مسابقة عادات النظافة: 
الهدف: تعليم األطفال عن عادات وسلوكات النظافة الجيدة وتوعيتهم من العادات السيئة

1. علــى مجموعــة مــن الــورق اكتــب 10 عــادات صحيــة جيــدة مثــل: غســل اليديــن بالميــاه والصابــون لمــدة عشــرين 
ثانيــة، أو تغطيــة الفــم عنــد العطــس، تنظيــف األســنان، تمشــيط الشــعر. 

2. على 10 ورقات ثانية قم بكتابة عادات سيئة 
3. اطو الورق وضعها في كيس او علبة 

4. وزع األطفال ضمن فريقين
5. اطلــب مــن كل فريــق ســحب ورقــة والتشــاور فيمــا بينهــم لتحديــد هــل العــادة المكتــوب فــي الورقــة عــادة 

صحيــة ام ســيئة
6. احتسب نقاط لالجابات الصحيحة

ــن  ــف يمك ــيئة وكي ــادات الس ــن الع ــم م ــم بتوعيته ــدة وق ــادات الجي ــاب الع ــة اكتس ــال أهمي ــح لألطف 7. وض
اســتبدالها بعــادات جيــدة. 

نظافة بدون كالم: 
بالفرشــاة والمعجــون،  النظافــة علــى ورق، مثــل: تنظيــف األســنان  الصحيــة وممارســات  العــادات  اكتــب   .1

... اســتخدام منديــل عنــد العطــس، غســل اليديــن، تمشــيط الشــعر، تقليــم األظافــر، التطيــب،  
2. اطلب من أحد األطفال اختيار ورقة، ويجب عليه تمثيل العادة الصحية المكتوبة على الورقة بدون كالم 

3. على بقية االطفال أن يحزروا الفعل الذي يصفه صديقهم بدون كالم 
4. اشرح لهم وتحدث معهم عن النظافة والممارسات الصحية التي يقومون بمعرفتها.



40

ارسم ولّون :
1. قم بطباعة رسومات تتعلق بالنظافة ووزعها على األطفال ليقوموا بتلوينها. 

2. اطلــب مــن كل طفــل أن يتحــدث إلــى المجموعــة ويخبرهــم عــن ســلوك النظافــة الــذي قــام بتلوينــه، 
وفوائدهــا.  وأهميتهــا  بالســلوكات  وناقشــهم 

لعبة السلم والحّية - اإلصدار المتعلق بالنظافة: 
1. وّزع لعبة السلم والحية )بإصدارها المتضمن سلوكات وتوجيهات تتعلق بالنظافة( على األطفال. 
2. قم بمناقشة سلوكات النظافة واالسئلة المتعلقة بها حين يصل لها الالعبون على لوحة اللعب.

الحروف وسلوك نظيف: 
ــش 	  ــم ناق ــرف، ث ــذا الح ــدأ به ــة يب ــلوك نظاف ــمية س ــال تس ــن األطف ــب م ــة واطل ــروف األبجدي ــد ح ــر اح اخت

معهــم أهميــة الســلوك، ومنافعــه، ووضــح لهــم كيفيتــه، ويمكــن الرجــوع للجــزء المتعلــق بهــذا الســلوك 
ضمــن محتــوى هــذا الدليــل لالسترشــاد.  

مثال: حرف التاء )ت(: تنظيف األسنان. 
1- صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الخير، 1996.

ــالمية  ــات اإلس ــة الدراس ــر جامع ــي، دار نش ــر البيهق ــو بك ــين أب ــن الحس ــد ب ــي، أحم ــر للبيهق ــنن الصغي 2- الس
1989م.  بكراتشــي، 

3- اإليجاز في شرح سنن أبي داوود، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، 2007م. 

www.almaany.com ،4- معجم المعاني الجامع

5- ويكيبيديا، النظافة الشخصية، https://ar.wikipedia.org/wiki/نظافة_شخصية 

6- صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، دار المعارف، 1952م. 

7- صحيح البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري، دار الكتب العلمية، 1987م. 

8- سنن ابن داوود، أبو داوود السجستاني، دار الفكر، 1983م. 

9- سنن ابن ماجه، ابن ماجه، دار النوادر، 2013م.  

10- سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، دار الكتب العلمية.  

11- موســوعة النابلســي للعلــوم اإلســالمية، الدكتــور محمــد راتــب النابلســي، أحاديــث رمضــان 1426ه - الفوائــد- 
الــدرس 36: إن اهلل جميــل يحــب الجمــال-2 ،

 /http://www.nabulsi.com

المصادر والمراجع 
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12- منظمة الصحة العالمية، البيانات المتعلقة بنظافة اليدين،
 /http://www.who.int/gpsc/country_work/ar

13- النقاشــات الراهنــة حــول العلــم والديــن فــي اإلســالم، طــه عبدالرحمــن، كيــف نفكــر فــي الصلــة بيــن العلــم 
والديــن، مجلــة كليــة اآلداب، جامعــة محمــد الخامــس، العــدد 8 )يوليو-ســبتمبر( 2007. 

h t t p : / / w w w. a r a b p h i l o s o p h e r s . c o m / A r a b i c / a p h i l o s o p h e r s / a c o n t e m p o r a r y /
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 )Sanitation for Millions( S4M تــم إعــداد وطباعــة هــذا الدليــل ضمــن برنامــج الصــرف الصحــي والنظافــة للمالييــن
والــذي تنفــذه الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي GIZ بتمويــل مــن الــوزارة األلمانية االتحاديــة للتعــاون اإلقتصادي 

والتنميــة BMZ ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس. 

فريق اإلعداد والتنسيق

من وزارة المياه والري األردنية 
د. عدنان الزعبي - مساعد أمين عام الوزارة للتوعية واإلعالم 

من دائرة االفتاء العام في المملكة األردنية الهاشمية
د.نضال سلطان - مدير االفتاء المركزي 

د. محمد الزعبي - مفتي العاصمة 
محمد أمين غالية - ضابط ارتباط المشروع - مكتب مفتي المملكة 

د.حسان أبو عرقوب - مدير العالقات العامة والتعاون الدولي 

من وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية
د. فادي الربابعة 

وفاء العمد
د. خولة شحادة 

رابحة ربيحات
عالية البطوش

من فريق البرنامج 
GIZ م.هبة عبابنة - الوكالة األلمانية للتعاون الدولي

جميع الحقوق محفوظة ©2018 
)S4M( برنامج الصرف الصحي والنظافة للماليين





النظافة
من منظور إسالمي

وُأُطرها المائية

دليل

إعداد وتنسيق
دار اإلفتاء العام ووزارة األوقاف

والشؤون والمقدسات اإلسالمية: 

قطاع المياه:
د. عدنان الزعبي

د. محمد الزعبي
د. نضال سلطان

د. محمد أمين غالية
د. حسان أبو عرقوب

د. فادي الربابعة

وفاء العمد
د. خولة شحادة 

رابحة ربيحات
عالية البطوش 

م. هبة عبابنة


