
 

 

 النـظافة
َأَمــا اَكُمــُل الولُ ــ ُ  [، وقاا   حااه:     ٜ٘]النساا     َأِطيُعــ ا َ  َأَأِطيُعــ ا الولُ ــ  هللا تعاا     قاا  

تَـُه اَفُخُذأُه َأمَ   [.ٚ]احلشر   ا نـََهاُمْل َعْنُو فَانـْ
ٌٌ ب الَّليِّب  نَ إن   تعاىل طيٌِّب يُ »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحو  هللا ق   ظيٌف يب النظافة  مومٌي يب الكوم  َجـَ ا

ا ـــتام ا أتنظنـــ ا  »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاااو  هللا  وقااا  ، ٔ«يـــتكل أش توـــله ا  ليهـــٌ يـــب ا،ـــٌ   فنظنـــ ا أفن
اإل ـمُم نظيـف فتنظنـ ا  فإنـو »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاو  هللا وقا  ، ٕ«أأأتوأا  فإن   عز أجل أِتٌو يـب الـ تو

 .ٖ«ش يدخل ا،نة إش نظيف
 أيها املسلن ن: 

ََ لقاهللا هللا انا, ً، وأ ما ه   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوذلااا اا ن رحاو  هللا  فَة الظ هر عناواُن  ظ فاة الها   ،  ظ األصل أن أ ظا
 ثوابً.

وعق:اا  ةقااة ،اارا ، ااا    ملسو هلآو هيلع هللا ىلص د، ويمااو   رأيااُل الناا ي أ ااوَر ادلََراارّ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصصااُه   اا  ريق ف:مااو   ااا ن رحااوُ  هللا يَ 
 .ٗأ ظر إ  انريهللا ح ق: 

، ود مشمال راا ً قاو أو َعْرفا ً أ :اَ   ا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصويمو      َ َسْساُل ةرياراً ود ديه ًا ً ألاَن  ا  ااَ النا  
ُارة .٘ملسو هلآو هيلع هللا ىلصريح الن   َُ ممارة وعق:ا  ةقاة ،ارا ، يف ل:قاة  ُ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقا    ررأيال رحاو  هللا  هنع هللا يضر وع  ًا انر انا  

 .ٙفرعقل أ ظُر إل:  وإ  الممر، فقهو عن,ي أةسُ     الممر(
ََ لقاااهللا هللا، وةااا ي ادلساااقمن انعاااَ,ق عقااام النظ فاااَة، وعقيمهااا  أن أَ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاااو  هللا وهكااااا، فمااا, اااا ن  ظااا

، وأن ادلساق   ظ:اَ، مها  أن اسحاان   َ النظ فاة عناواُن هااا الا,ي ، وعقي  ٌَ ٌَ يف ظ:ا ٌَ يف ان, ا ،  ظ:اا  ظ:ا
  ،  ظ:َ يف  سر,ق.:ِّ ثوان ،  ظ:َ يف دارق،  ظ:َ يف ةَ 

                                                           

 (،    ة,ي  حع, ان  أيب وق ص هنع هللا يضر.ٜٜٕٚالرت اي يف "ً  ع " انرق  رألًر   -ٔ
 

 (.ٜٚٔ/ٔ(، واان  أيب ش:هة يف " صنه " رٕٗٗٚألًر  الطربا  يف "ادلعر  األوحو" انرق  ر -ٕ
، ووثم  اان  ةه ن، واان  (  ف:  إُ ع:ل ان  عمرو الهرقي ضعه  أانو ة مت وال,ارقطين، واان  ع,يٖٚٗٗق   اذل:ثمي يف "رلمع الزوائ," انرق  ر

 أور ة.
    ة,ي  ع ئشة اهنع هللا يضر. واخلط:  يف "اتريخ انغ,اد"(، ٖٜٛٗألًر  الطربا  يف "ادلعر  األوحو" انرق  ر -ٖ

 

 (.ٜٚٔألًر  الرت اي يف أانواب الصنة، ابب إدل   اسصهع يف األذن عن, األذان، رق  ر -ٗ
 (.ٕٛ، رق  ر(، و سق  يف الهض ئل، ابب  :  رائ:ة الن  ٖٖٙٛر ألًر  الهخ ري يف ادلن ق ، ابب صهة الن   -٘
 (.ٕٔٔٛألًر  الرت اي يف األدب، ابب الرلصة يف لهس احلمرة لقًر  ، رق  ر -ٙ



 

 

 يف النظ فة    أييت   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصو   تع ل:  اسحن  و ه:  
اغتســـل ا يـــ م »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصمااا   رحاااو  هللا تراااا ، فادلساااقَ  ابلُغسااال، وةااااير  ااا   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأ ااار رحاااوُ  هللا  -ٔ

، ٚ«ا،نعة  فإن من اغتسل ي م ا،نعة فلو منارة ما بني ا،نعة إىل ا،نعة  أزايٌة ثمثة أايم
ل الغســُل يــ َم ا،نعــة أاجــٌب علــ  مــ»  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاا    قاا   رحااو  هللا  هنع هللا يضروعاا  أيب حااع:, اخلاا,ري 

صاا:هه     ناا زذل   اا  العااوا ، ويُ ق لاال  ااا ن الناا س ينَاا انون ا معااة ِ اا ، وعاا  ع ئشااة اهنع هللا يضرٛ«حمــتلل
لـ  »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نه  وهاو عنا,ي، فما   النا   إ س نٌ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصخرج  نه  الريح، ف تم رحوَ  هللا الغه ر، فََ 

 .ٜ«أنكل تَّهوُُت لي مكل ىذا
، وذهاا  الشاا فع:ُة واحلنه:ااُة إ  حاان:َ ، ل ا معااةذهااَ  اس اا ُ  أ،اا, إ  فرضاا:ة ُ سااقاا, و 

ُْ  أَمــــْن اغتســــل فالُغســــُل َمــــ»  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لمااااو  رحااااو  هللا ن ت ضــــم يــــ م ا،نعــــة فَِلهــــا أنِْعَنــــ
 .ٓٔ«أفضل

اا, أ ااراب الهاا,ن عقاام تَ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ةاا ر رحااو  هللا -ٕ طاارة ابلنظ فااة وإزالااة األوحاا , عنهاا ، وأن ذلاا   اا  الهِ عهر
عوـٌو مـن »ق     ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن الن ي  اهنع هللا يضر ع ئشة روت ً  ت هب  مج:ع الرح دت اسذل:ة، فم, ين:ة اليتال,ِّ 

أغسـُل النَّوة: قصُّ الوـارب  أإعنـاُ  اللةيـة  أالسـ اُو  أا تنوـاُا املـا   أقـصُّ ا  نـار  
,ة لا  ُ ا ا  إاا   ذَ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوةاير الن   .ٔٔ«الرباجل  أنتُف اإلِبط  أحلق العانة  أانتقاُص املا 

يف قــص الوــارب  أتقلــيل ا  نــار   ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقلــُ لنــا ر ــ ُ    أَ قاا    ر هنع هللا يضرعاا  احلساا   ويقااة، ف
 عين إذا دعل احل ًاة إ  الارت يَ  ٕٔ( ُتكرو أمرَو من أربعني ليلةأنتف اإلبط  أحلق العانة أن ش

  أرانعان ؤلر ذل  أاثر  اوز ل  أن يُ ن يَ َمك     الغسل والمص والَمق:  يف ال أحهوع، فَ ومل يَ 
 .ل:قة، فإ   ة:نئٍا يمث، ام   ص الهمه ُ  عقم ذل 

                                                           

مع هنع هللا يضر، وق   اذل:ثمي يف "رل (    ة,ي  أيب أ   ةٚٛٓٚ(، ويف "ادلعر  األوحو" انرق  رٔٗٙٚألًر  الطربا  يف "ادلعر  الكهري" انرق  ر -ٔ
 (  رف:  حوي, ان  عه, العزيز ضعه  أ،, واان   عن، ووثم  دة: (.ٖ٘ٚٓالزوائ," انرق  ر 

 (.ٕٚٓٔٔ( ، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٙٗٛ(، و سق  يف "ص::: " انرق  رٚ٘ٚألًر  الهخ ري يف "ص::: " انرق  ر -ٕ

 (.ٚٗٛٚ(، و سق  يف "ص::: " انرق  رٕٜٓألًر  الهخ ري يف "ص::: " انرق  ر  -ٖ

(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  ٖٓٛٔ(، والنس ئي يف "حنن " انرق  رٜٚٗ(، والرت اي يف "ً  ع " انرق  رٖٗ٘أانو داود يف "حنن " انرق  رألًر   -ٗ
 (    ة,ي  ُرة هنع هللا يضر.ٜٕٛٓٓر

 (. ٕٓٙٓ٘(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٕٔٙألًر   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٔ

 ي  أ س ان    ل  هنع هللا يضر.(    ة,ٕٛ٘ألًر   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٕ



 

 

َِ  اا  يلر الطعاا   والشااراب، ف عقاام ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ةاا ر رحااو  هللا -ٖ عاا  ، هنع هللا يضرعاا  عهاا, هللا اناا  اُنساار الَنظاا
ُقّصـــ ا أ ـــافامل  أاٌفنـــ ا قممـــاتكل  أنقـــ ا بـــواككل  أنظنـــ ا لِرَـــاتكل مـــن »قااا     ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنااا  

م هللا عق:  ويلا  صقوروى الرت اير ع  الن   .ٖٔ«الَّعام  أا تام ا  أش َتدُخل ا عليل ُقْةواً خبواً 
الوضاااوُ  القغاااوي د  . وادلاااراد هنااا ٗٔ«بومـــُة الَّعـــام ال ضـــ ُ  قللـــو  أال ضـــ ُ  بعـــده»قااا     وحاااق 

 الشرعي.
لكثرهت  واثارة رواهتا ، ويُعا,ر رحاوُ  هللا    تُاَع,ر    األة دي  ادلَواترةإن أة ديَ  السوا  واحَخ,ا َ و 

 رحااو  هللا   احااَخ,  فرشاا ة أحاان ن، وأ اار ابحااَخ,ا ه ، وااا نيف عاا مل  اا  األحاان ن أو ي َ اا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
َُ أحن  َ   اع اال يُ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فرحو  هللاالواة,،    عشر  رات ابل:و أاثر  ِ سَخ, ه  ف:م  يَ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص نظِّ

ا نظههاا  إذنظههاا  إذا لاارج  ناا ، ويُ ان:َاا ، ويُ  نظههاا  إذا دلاالنظههاا  قهاال ااال صاانة، ويُ وضااو ، ويُ 
علــيكل  لســ اون فإنــو َمَّْيلــة »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاا   رحااو  هللا  احااَ:مم  اا  الق:اال  اارتن أو أاثاار، وقاا,

قااا لوا  و ااا   «حللـــذا املتخللـــ ن مـــن أمـــي»  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاااو  هللا وقااا  ، ٘ٔ«للنـــل  َمْوضـــاة للـــوب
ـــُل »ادلَخققاااون س رحاااو  هللا  قااا     املتخللـــ ن يف ال ضـــ    أاملتخللـــ ن يف الَّعـــام  أمـــا  لي

ال ض  : فاملضنضُة أاش تنواا  أبني ا صابع  أأما  ليُل الَّعام: فِنَن الَّعام  إنو ليَس 
 .ٙٔ«يشيٌ  أشدل عل  امللكني  من أن يواي بني أ نان صاحلهنا طعاماً أى  قائٌل يصل

صاقم  قا    قا   رحاو  هللا هنع هللا يضر عا  عمار انا  اخلطا بقام  ظ فاة الث:ا ب، فع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ة ر رحاو  هللا -ٗ
أي   اا   ٚٔ«إن مــن موامــة املــىمن علــ    نقــاُ  ث بــو  أرضــاُه  ليســا»  هللا عق:اا  ويلاا  وحااق 

اااًن وحاااخًة ث: انااا  فمااا     ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاااو  هللا ورأى أ اااور الااا, : . أمـــا أجـــد ىـــذا شـــي اً يـَُنقـــّي بـــو »ًر

                                                           

 (    ة,ي  عه, هللا ان  انسر هنع هللا يضر.٘ٛٔ/ٔألًر  احلك:  الرت اي يف " وادر األصو " ر -ٖ

(    ة,ي  حقم ن ٕٖٖٕٚ(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٙٗٛٔ(، والرت اي يف "ً  ع " انرق  رٖٖٙٚألًر  أانو داود يف "حنن " انرق  ر -ٗ
 هنع هللا يضر.

 ( ع  اان  عمر رضي هللا عنهم .٘ٙٛ٘" سن,ق" انرق  ر ألًر  أ،, يف -٘
 

 (    ة,ي  أيب أيوب هنع هللا يضر.ٜٖٗ٘ألًر  الطربا  يف "ادلعر  الكهري" انرق  ر -ٔ
 

 (    ة,ي  اان  عمر رضي هللا عنهم .ٚ/ٕ(، وأانو  ع:  يف "احلق:ة" رٕٖٚٚٔألًر  الطربا  يف "ادلعر  الكهري" انرق  ر -ٕ
 



 

 

ًن يَ يَ  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحو  هللا وا ن .ٛٔ«ثيابَو؟ رر شي َيا نهم ع  تعريض الث: ب لقوحخ؛ فم, رأى ًر
 .ٜٔ«ارفع إزارون فإنو أنق »ردا ق عقم األرض فم   ل   

لطرقاا ت وادلساا ً, والساا ة ت الع  ااة، فماا, عقاام تنظ:ااَ اله:ااوت واألفن:ااة وا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ةاا ر رحااو  هللا -٘
ُعوضُ »  رحو  هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص . وق  ٕٓ«نظّن ا أفنيتكل  أش توله ا  ليهٌ »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحو  هللا ق  

ا  عــن الَّويــق  علــيل أعنــا  أمــي  حســُنها أ ــي ها  ف جــدت يف حما ــن أعنا ــا: ا    ُ ــ
ق لال  رأََ اَر   اهنع هللا يضروعا  ع ئشاة  .ٕٔ«أأجدت يف مساأئ أعنا ـا النخامـُة يف املسـالد ش تـدفن

قاا    قاا    هنع هللا يضروعاا  أيب هرياارة ، ٕٕانهناا   ادلساا ً, يف الاا,ور، وأن تُاَنظيااَ وُتط:ياا ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرحااوُ  هللا 
فمفضـُلها: قـ   ش إلـو إش  -أأ بضـٌع أ ـت ن- اإل اُن بضـع أ ـلع ن شـعلة»  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصرحاو  هللا 

ــق ــق »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحااو  هللا وقاا   .ٖٕ«   أأٌانىــا إماطــة ا    عــن الَّوي اعــِز  ا    عــن طوي
 .ٕ٘«أجلُ عليو لعنتهلَمْن ا   املسلنني يف طوقهل  »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحو  هللا وق   .ٕٗ«املسلنني

عامٍو من طـوا املسـلننين فعليـو لعنـُة    َمْن  لل  خيَنتو عل  طويقٍ »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحو  هللا وق  
 ، والساااخ:مة  هاااي الغااا ئُو والنر حاااة، وحااا ئر األقااااار واألوحااا ,.ٕٙ«أاملمئكـــة أالنـــاس أكعـــني

بيننـا رجـٌل  وـي بَّويـق  َأَجـَد »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلص رحاو  هللا   قا    قا هنع هللا يضروروى الش:خ ن عا  أيب هريارة 
 .ٕٚ «غصَن ش و عل  الَّويق  فمخلوه  فوكو   لو  فغنو لو

                                                           

 (    ة,ي  ً انر هنع هللا يضر.ٙ٘ٔ/ٖ(، وأانو  ع:  يف "احلق:ة" رٖٓٛٚ,را " انرق  رألًر  احل ا  يف " سَ -ٖ

(، واله:همي يف "شع  اسي ن" انرق  ٖٜٛٙ(، والنس ئي يف "السن  الكربى" انرق  رٖٕٙٛٓألًر  أ،, يف " سن,ق" انرق  ر -ٗ
 (    ة,ي  األشع  ان  حق:  ع  عمَ  ع  عمه .٘ٗٔٙر

 (    ة,ي  حع, ان  أيب وق ص هنع هللا يضر.ٜٜٕٚرق  رألًر  الرت اي يف "ً  ع " ان -٘
 

 (    ة,ي  أيب ذر هنع هللا يضرٜٕٗ٘ٔ(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٕٔٙٔألًر   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٙ

(، وأ،, يف ٜ٘ٚ(، واان    ً  يف "حنن " انرق  رٜٗ٘(، والرت اي يف "ً  ع " انرق  ر٘٘ٗألًر  أانو داود يف "حنن " انرق  ر -ٔ
 (    ة,ي  ع ئشة اهنع هللا يضر.ٖٕٙٛٙن,ق" انرق  ر" س

 (    ة,ي  أيب هريرة هنع هللا يضر.ٕٜٙٛ(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٖ٘ٔألًر   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٕ

 (    ة,ي  أيب انرزة هنع هللا يضر.ٜٛٙٚٔ(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٕٛٔٙألًر   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٖ

 (    ة,ي  ةايهة ان  أح:, هنع هللا يضر.ٜٕٛٚ"ادلعر  الكهري" انرق  رألًر  الطربا  يف  -ٗ

 ( إحن دق ةس .ٔٓٓٔق   اذل:ثمي يف "رلمع الزوائ," انرق  ر
(    ة,ي  أيب هريرة ٘ٚٗ(، واله:همي يف "السن  الكربى" انرق  رٕٙٗ٘(، والطربا  يف "ادلعر  األوحو" انرق  ر٘ٙٙألًر  احل ا  يف " سَ,را " انرق  ر -٘

 هنع هللا يضر.
 

 (    ة,ي  أيب هريرة هنع هللا يضر.ٜٗٔٔ(، و سق  يف "ص::: " انرق  رٕ٘ٙألًر  الهخ ري يف "ص::: " انرق  ر -ٙ



 

 

واسحن  لَاُهم  أارُب ش هٍ,  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوألرياً  إن  شروع:َة الوضو  والغسل القاي  ً   هبم  رحو  هللا  -ٙ
  الغسال يف الشارع يف حاَة عقم أن النظ فة أصٌل أص:ل يف دي  اسحن ، ويكهي أن  عق  أ   ي

 .  الك فرلروج ادلين، الَم   اخلَ  ن، احل:ض، النه س،  وت ادلسق   ري الشه:,، إحنأةوا   
يف ل:قاااة المااا,ر، ولااا,لو   كاااة، ان:نمااا  ُيسااا  الغسااال يف أاثااار  ااا  عشاااري   وضاااع ً،  ثااال  الغسااال 

ولصاااانة الكسااااوب واخلسااااوب، ولصاااانة الع:اااا,ي ، ولقوقااااوب انعرفااااة، وسةاااارا  احلاااا  أو العماااارة، 
 ولصنة ادحَسم  ، و ريه .

 لقصنة، والطواب، و س المرين، وحرود الشكر والَنوة. وي  الوضو ُ 
فهاو  اور عقام  اور،  ل صانة راً،    أ ث    الوضو  لكويس  الوضوُ  ألاثَر    مخسة وعشري  أ

حااااَ:م ب، وانعاااا, ثااااورة الغضاااا ، الكَاااا  الشاااارع:ة، ويساااا  النااااوُ  عقاااام وضاااو ، وَعِمااااَ  اد َماااسِّ ولِ 
 و ريه . 
إ ا ت ضــم العلــُد املســلل فغســل أجَهــو  خــو  مــن أجهــو مــل خَّي ــة َنظَــَو إليهــا »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاا   رحااوُ  هللا 

خـو  مـن يديـو مـلُّ خَّي ـة مـان َبَََّوـْتها يـداه مـع املـا   فـإ ا غسـل بعينو مع املا   فإ ا غسـل يديـو  
َها رجمه مع املا ن حىت خيُوَ  نقياً من الذن ب  .ٕٛ«رجليو َخَوَجُ مل خَّي ة َمَوتـْ

 :  أيها اإلخ ة
وشااارعن  احلن:ااَا يااا,عوان إ  النظ فاااة، فقااا:عق  ادلااار  أن  ظ فَااا  زسدة قااارب  ااا  هللا  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصوهكااااا فاااإن رحاااو  هللا 

تنظنـ ا بكـل مـا ا ـتَّعتلن فـإن   تعـاىل بـ  اإل ـمم علـ  »  ملسو هلآو هيلع هللا ىلصق   رحاو  هللا والوح لة عكسه ، 
 .ٜٕ«النظافة  ألن يدخل ا،نَة إش ملُّ نظيف

 3ٓأاحلند هلل رب العاملني
 * ** 

 

                                                           

ً   سق  يف "ص::: " انرق  ر -ٔ  (    ة,ي  أيب هريرة هنع هللا يضر.ٕٓٓٛ(، وأ،, يف " سن,ق" انرق  رٕٗٗألر

ل:  الطر وحي يف "ًرئ "    ة,ي  أيب هريرة هنع هللا يضر، وق   يف "ا   ع الكهري" ( أليب الصع ٖ٘/ٕعزاق الس:و ي يف "الهَح الكهري" ر -ٕ
 (  إحن دق واق.ٜٔٔٔٔر

 

 أه   راًع اخلطهة اَ ب "ح:,  دمحم رحو  هللا" لعه, هللا حراج ال,ي . -ٖ


