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 لعنصر الثالث: العناية بنظافة البيئة من اإلسالما
  أما بعد: ............................................................................... المقدمة:

أمة العقيدة اإلسالمية: حديثنا يف ذلك اليـو األغر ادليموف، خًن يـو طلعت فيو الشمس، عن مظهر من 
ن ومسة من مسات أولياء الرمحن، عن مظهر من مظاىر الرقي واحلضارة، ىو عنواف أمة مظاىر اإلدياف، وع

 إنو اجلماؿ والنظافة اليت انفردت هبا أمة من بٌن سائر األمم  اإلسالـ وىو سبيل اتباع النيب العدناف 
 . يب احملبوب ب وبسنة النفأعًنوين القلوب واألمساع لنشف اآلذاف ببعض وضليي القلوب بكالـ عالـ الغيو 

 العنصر األول: اهلل جميل يحب الجمال 
 أيها اآلباء اهلل تعاىل عباد اهلل مجيل حيب اجلماؿ، فهو سبحانو لو صفات الكماؿ واجلماؿ والبهاء 

عن صاحل بن أيب حساف، قاؿ: مسعت سعيد بن ادلسيب، يقوؿ: إف اهلل طيب حيب الطيب نظيف حيب 
حيب اجلود فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم وال تشبهوا باليهود، جيمعوف األكباء يف النظافة كرًن حيب الكـر جواد 

 دورىم "أخرجو الرتمذي وسنده ضعيف 
 ومجالو سبحانو على أربع مراتب: 

 * ومجاؿ األمساء           * ومجاؿ األفعاؿ              * ومجاؿ الصفات              * مجاؿ الذات
و كلها صفات كماؿ، وأفعالو كلها حكمة ومصلحة وعدؿ ورمحة. وأما مجاؿ فأمساؤه كلها حسىن، وصفات

الذات وما ىو عليو فأمر ال يدركو سواه وال يعلمو غًنه، وليس عند ادلخلوقٌن منو إال تعريفات تعرؼ هبا إىل 
 هلل من اكرمو من عباده، فاف ذلك اجلماؿ مصوف عن األغيار زلجوب بسرت الرداء واإلزار كما قاؿ رسوؿ ا
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فيما حيكى عن: "الكربياء ردائي والعظمة ازاري". ودلا كانت الكربياء اعظم وأوسع كانت احق باسم الرداء ، 
 فانو سبحانو الكبًن ادلتعاؿ فهو سبحانو العلي العظيم. 

قاؿ ابن عباس : حجب الذات بالصفات وحجب الصفات باألفعاؿ ، فما ظنك َنماؿ حجب بأوصاؼ 
 العظمة واجلالؿ.  الكماؿ وسرت بنعوت

ومن ىذا ادلعىن يفهم بعض معاين مجاؿ ذاتو، فإف العبد يرتقى من معرفة األفعاؿ إىل معرفة الصفات، ومن 
معرفة الصفات إىل معرفة الذات. فإذا شاىد شيئا من مجاؿ األفعاؿ استدؿ بو على مجاؿ الصفات مث استدؿ 

 َنماؿ الصفات على مجاؿ الذات. 
 قاؿ ابن القيم: 

 ُىَو اجَلِميُل َعَلى احلَِقيَقِة َكْيَف ال***ومجَاُؿ َسائِِر ىذِه األْكَوافِ ََ 
 ِمْن بَػْعض آثَاِر اجَلِميِل فَػَربػَُّها*** َأْوىَل َوأْجدُر ِعْنَد ِذي الِعْرفَافِ 
 َفَجَمالُُو بِالذَّاِت واألوَصاِؼ َوالػ *** ػأفَعاِؿ َواألمْسَاِء بالرُبَىافِ 

 اتَُو وِصَفاتِِو *** ُسْبَحانَُو َعْن إْفِك ِذي بُػْهَتاِف(ال َشيَء ُيْشِبُو ذَ 
وىو سبحانو حيب النظافة وأىلها فهم أىل الطهارة والنقاء قاؿ رب األرض والسماء وقولو عز وجل 

َحَّتَّ َيْطُهْرَف فَِإَذا َتَطهَّْرَف  }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تَػْقَربُوُىنَّ 
 [.ٕٕٕفَْأتُوُىنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّو ِإفَّ اللََّو حيُِبُّ التػَّوَّاِبٌَن َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن{ ]البقرة: 

ـٍ َأَحقُّ َأْف تَػُقوـَ ِفيِو ِفيِو رَِجاٌؿ حيُِبُّوَف َأْف وقولو تعاىل: }اَل تَػُقْم ِفيِو أََبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التػَّْقَوى ِمْن َأوَِّؿ يَػوْ 
 [.1ٓٔيَػَتَطهَُّروا َواللَُّو حيُِبُّ اْلُمطَّهِّرِيَن{ ]التوبة: 

ومن فضلو ومنو على عباده انزؿ ذلم من السماء ماء طهورا وقولو تعاىل: }َوُىَو الَِّذي أَْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشًرا بَػٌْنَ 
 [.1ِٗتِو َوأَنْػَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا{ ]الفرقاف: َيَدْي َرمحَْ 

َويُْذِىَب َعْنُكْم رِْجَز  . وقولو تعاىل }ِإْذ يُػَغشِّيُكُم النػَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُو َويُػنَػزُِّؿ َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّرَُكْم بِوِ 
ـَ{ ]األنفاؿ: الشَّْيطَاِف َولِيَػْرِبَط َعَلى قُػُلو   [.ِٔٔبُكْم َويُػثَبَِّت بِِو اأْلَْقَدا

 العنصر الثاني: مجاالت النظافة
والطهارة عباد اهلل مطلب شرع ومظهر حضاري جاءت الشريعة الغراء لتجعلو من أسس اإلدياف وسبيل إىل 

رلتمعو عنوانا  رضى الرمحن والنظافة يف اإلسالـ ذلا رلاالت عدة ترقى بادلسلم وادلسلمة ليكوف شامة يف
 للجماؿ والكماؿ وإليكم عباد اهلل رلاالهتا:
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كماؿ و فما ُعلم المة من األمم النظافة فيها شطر اإلدياف إال شريعة ال:  المجال األول: نظافة األبدان
 اف)) الطُُّهوُر َشْطُر اإِلدي :قَاَؿ: قَاَؿ رسوُؿ اهلل  عن أيب مالٍك احلارث بن عاصم األشعريِّ فاجلماؿ 

َما َبٌَن السَّماوات َواأَلْرِض والصَّالُة نُوٌر والصَّدقُة  َحاَف اهلل واحَلمُد هلل ََتآلف َأْو ََتْؤلُ َوُسبْ  واحَلمُد هلل ََتْؤلُ ادليزَافَ 
ُر ِضياءٌ   َها َأْو ُموبُِقها (( رواه مسلم ُكلُّ النَّاِس يَػْغُدو فَػَبائٌع نَفَسُو َفُمْعِتقُ   والُقْرآُف ُحجٌة َلَك َأْو َعَلْيكَ  بُرَىاٌف والصَّبػْ

 "الطهور شطر اإلدياف" على أقواؿ كثًنة: وقد اختُلف يف معىن قولو  مة القرطيّب رمحو اللَّو تعاىل. وقاؿ العالّ 
َأْواَلىا: أف يقاؿ: إنو أراد بالطهور الطهارة من ادلستخبثات الظاىرة والباطنة، والشطر النصف، واإلدياف ىنا ىو 

ـّ، كما قد دلّْلنا عليو بقولو بادلعىن   "اإلدياف تصديق بالقلب، وإقرار باللساف، وعمٌل باألركاف"  العا
وال شّك أف ىذا اإلدياف ذو خصاؿ كثًنة، وأحكاـ متعّددة، غًن أهنا منحصرة فيما ينبغي التنزّه والتطّهر منو، 

ىي كّل ما أمر الشرع بو، فهذاف الصنفاف وىي كّل ما هنى الشرع عنو، وفيما ينبغي التلّبس، واالتصاؼ بو، و 
ُعرّب عن أحدمها بالطهارة على مستعمل اللغة، وىو كما قد روي مرفوًعا: "اإلدياف نصفاف: نصف شكر، 

: َوذََكُروا يف توجيهو وجوًىا ال تناسب رواية الكتاب: منها: أف -رمحو اللَّو تعاىل-ونصف صرب" وقاؿ السندّي 
 باطن، والوضوء يطّهر صلاسة الظاىر،اإلدياف يطّهر صلاسة ال

عشر من »  ومن أجل نظافة وطهارة األبداف شرع اهلل تعاىل سنن الفطرة عن عائشة قالت قاؿ رسوؿ اهلل 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواؾ واالستنشاؽ بادلاء، وقص األظفار وغسل الرباجم، ونتف اإلبط 

 ىن االستنجاء بادلاء. يع«. وحلق العانة، وانتقاص ادلاء
 قاؿ زكريا قاؿ مصعب: ونسيت العاشرة إال أف تكوف ادلضمضة. رواه مسلم

ومن النظافة شرع اهلل تعاىل الوضوء مخس مرات يف كل يـو وليلة وجعلو شرط يف صحة الصالة عن َأيب ُىَريْػَرَة 
 ا َأْحَدَث َحَّتَّ يَػتَػَوضََّأ" أخرجو البخاري قَاَؿ: اَل يَػْقَبُل اهللُ َصالَة َأَحدُِكْم ِإذَ  َعِن النَّيِبِّ 

اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا و قاؿ اهلل تعاىل }يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل 
ُتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوِإْف ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَػٌْنِ َوِإْف ُكنْ 

ُو ِديُكْم ِمْنُو َما يُرِيُد اللَّ اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فَػَلْم َتَُِدوا َماًء فَػتَػَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوأَيْ 
 [6{ ]ادلائدة: لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيطَهِّرَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف 

 ومن أجل النظافة شرع غسل اجلنابة كما يف اآلية الكردية
 جيتمع فيها ادلسلموف لتكوف النظافة واجلماؿ ومن كماؿ النظافة االغتساؿ يف األعياد وادلناسبات العامة اليت

 عنوانا على مسو قدرىم ورفعة منزلتهم بٌن األمم 
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بُوُىنَّ والغسل من احليض والنفاس }َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُىَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تَػْقرَ 
 [ْٕٕٕرَف فَْأتُوُىنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّو ِإفَّ اللََّو حيُِبُّ التػَّوَّاِبٌَن َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن{ ]البقرة: َحَّتَّ َيْطُهْرَف فَِإَذا َتَطهَّ 

ادلضمضة للوضوء، فقد اىتم اإلسالـ بنظافة الفم و نقاء األسناف فقد -ٔ * العناية بنظافة الفم واألسنان:
دعا بإناء فأفرغ على كفيو ثالث مرات فغسلهما مث  عثماف بن عفاف أف-اللفظ للبخاري-روى الشيخاف

أدخل ديينو يف اإلناء فمضمض واستنشق مث غسل وجهو ثالثا ويديو إىل ادلرافق ثالث مرات مث مسح برأسو مث 
:" من توضأ ضلو وضوئي ىذا مث صلى - اهلل  ات إىل الكعبٌن مث قاؿ: قاؿ رسوؿغسل رجليو ثالث مر 

  حيدث فيهما نفسو غفر لو ما تقدـ من ذنبو") (. ركعتٌن ال
. ادلضمضة بعد أكل الطعاـ: وحث على ادلضمضة بعد تناوؿ الطعاـ حرصا على بقاء الفم طيبا فقد اخرج ٕ

عاـ خيرب حَّت إذا كانوا بالصهباء وىي أدىن  البخاري بسنده عن سويد بن النعماف:" أنو خرج مع رسوؿ اهلل
وأكلنا مث قاـ إىل  دعا باألزواد فلم يؤت إال بالسويق، فأمر بو فثري فأكل رسوؿ اهلل خيرب فصلى العصر مث

 ادلغرب فمضمض ومضمضنا مث صلى ومل يتوضأ"
ما فائدة ادلضمضة  دلضمضة بعد األكل فقاؿ:" فإف قلتوقد بٌن اإلماـ العيين العلة اليت من أجلها استحبت ا

  أثناء األسناف وجوانب الفم فيشغلو تتبعو عن أحواؿ الصالة" منو وال دسم لو؟ قلت: حيتبس منو شيء يف
 شرب لبنا فمضمض، وقاؿ:" إف لو دمسا"  وروى الشيخاف عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل

 :" وفيو: أف مضمضة الفم عند أكل الطعاـ من أدب األكل". -رمحو اهلل-يقوؿ اإلماـ ابن بطاؿ
: واعلموا عباد اهلل: أف السواؾ يعد أداة من أدوات َتميل األسناف األمر باستعماؿ السواؾ وتطيب الفم بو-ٖ

 أمتو على مداومة استعماؿ السواؾ يف مجيع األوقات. والعناية هبا، ولذلك حّث النيب
 أخرجو أمحد «. السواؾ مطهرة للفم مرضاة للرب»قاؿ:  عن عائشة أف رسوؿ اهلل 

أهنا ُسئلت: بأي -رضي اهلل عنها-سنده عن أـ ادلؤمنٌن عائشةيف صحيحو ب-رمحو اهلل-وقد أورد اإلماـ مسلم
 قالت بالسواؾ". إذا دخل بيتو؟   شيء كاف يبدأ النيب

و قد عرفنا أف غسل اليدين من فرائض الوضوء وقد حث اإلسالـ على نظافة اليدين  * العناية بنظافة اليدين:
 يف مواضع أخر نذكر منها :
قاؿ:" إذا استيقظ  قاؿ: أف رسوؿ اهلل إدخاذلما يف اإلناء، فعن أيب ىريرة أوال: غسل اليدين ثالثا قبل

 أحدكم من نومو فليغسل يده قبل أف يدخلها يف وضوئو، فإف أحدكم ال يدري أين باتت يده"
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ذلك ألف ادلتوضأ سيأخذ ادلاء بيديو إىل فمو وانفو ووجهو، فال يدري تعيٌن ادلوضع الذي باتت فيو يده من 
 أي ىل القت زلال طاىرا أـ صلسا كبثرة أو جرح أو زلل صلو أو غًنىا. جسده،

:" بركة الطعاـ - قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ثانيا: غسل اليدين قبل الطعاـ وبعده، فعن سلماف الفارسي
 الوضوء قبلو، والوضوء بعده "أخرجو الطيالسى، وأمحد، وأبو داود، والرتمذي

 ازا أو بناء على ادلعىن اللغويإطالقا للكل على اجلزء رل، أي غسل اليدين والفم من الزىومة وادلقصود بالوضوء:
َمْن بَاَت َويف َيِدِه َغَمٌر، فَػَعَرَض َلُو َعاِرٌض، َفاَل : »-  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ويف احلديث عن أيب ىريرة

 وأخرجو الدارمي « يَػُلوَمنَّ ِإالَّ نَػْفَسوُ 
 : الدسم والزىومة من اللحم، كالوضر من السمن-الغٌن ادلعجمة، وادليم بفتحْ -والَغَمرُ 

:" واألوىل غسل اليد منو -رمحو اهلل-وإطالقو يقتضي حصوؿ السنة مبجرد الغسل بادلاء، قاؿ ابن رسالف
 باألشناف والصابوف وما يف معنامها".

ين يكوف أىنأ وأمرأ، وألف اليد ال ختلو واحلكمة يف غسل اليدين قبل الطعاـ وبعده، أف األكل بعد غسل اليد
 عن التلوث يف تعاطي األعماؿ فغسلها أقرب إىل النظافة والنزاىة

يقوؿ خرباء بريطانيوف إنو لو حرص كل شخص على غسل يديو ستتقلص كثًنا إمكانية انتشار عدوى الربد 
لية طب كوين ماري بلندف من أف واألنفلونزا وحَّت أنفلونزا الطيور، وحذر الربوفيسور جوف أوكسفورد من ك

الكثًنين ال يقوموف بغسل أيديهم وال يعنوف بنظافتهم الشخصية، واف أفضل طريقة لكسر ىذه السلسة ىي 
 غسل األيدي. 

* ثالثا: االىتماـ بتنظيف عقد األصابع، وقد جاء يف حديث سنن الفطرة عن عائشة رضي اهلل عنها اف النيب 
  وغسل الرباجم" . َأخرجو مسلم-ذكر منهن  و –قاؿ "عشر من الفطرة " 

رمحو -رمحو اهلل:" الرباجم: ىي عقد األصابع اليت يف ظهر الكف"، ويقوؿ اإلماـ النووي-قاؿ احلافظ ابن حجر
 :" وأما غسل الرباجم فسنة مستقلة، ليست سلتصة بالوضوء".-اهلل

:" إذا شرب أحدكم فال يتنفس - رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  * رابعا: االستنجاء باليد اليسرى: فعن أيب قتادة
 يف اإلناء، وإذا أتى اخلالء فال ديس ذكره بيمينو وال يتمسح بيمينو" أخرجو البخاري

رمحو اهلل:" والنهي عن االستنجاء باليمٌن على إكرامها وصيانتها عن األقذار -يقوؿ اإلماـ شرؼ احلق آبادي
واإلعطاء ومصونة عن مباشرة الثفل وعن شلارسة األعضاء اليت ىي  وضلوىا، ألف اليمٌن لؤلكل والشرب واألخذ



 

(6) 

رلاري األثفاؿ والنجاسات، وخلقت اليسرى خلدمة أسفل البدف إلماطة ما ىنالك من القذارات وتنظيف ما 
 حيدث فيها من الدنس وغًنه"

قاؿ: مسعت   ىريرةخامسا: تقليم األظافر: و من النظافة اليت حث عليها اإلسالـ تقليم األظافر فعن أيب
 يقوؿ:" الفطرة مخس، اخلتاف، واالستحداد، وقص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اآلباط"  النيب

قاؿ:" وقت لنا يف قص الشارب، وتقليم   لذلك حّث اإلسالـ على قص األظافر، فعن أنس بن مالك
 ة األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، أف ال نرتؾ أكثر من أربعٌن ليل

 المجال الثاني نظافة الثياب
ومن األمور اليت اىتم هبا اإلسالـ نظافة اذلنداـ وادلظهر اخلارجي، فحث على أف يرتدي ادلسلم مالبس نظيفة 

 مجيلة 
ـَ ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّو اَل حيُِ  قاؿ   [اْلُمْسرِِفٌَن{ ]األعراؼ بُّ }يَاَبيِن آَد

رأى رسوؿ اهلل »: قاؿ: -رضي اهلل عنهما -يرى رجالً وعليو ثياب وسخة فعن جابر بن عبد اهلل  وىا ىو 
  رجال َشِعثا، فقاؿ: أما كاف جيد ىذا ما ُيسكُِّن بو شعَره؟ ورأى آخر عليو ثياٌب َوِسخة، فقاؿ: أما كاف

 و أبو داود. َأخرج«. ىذا جيد ما يغسل بو ثوبو؟
رْكب، 

َ
لبس أو ادلطعم أو ادل

َ
التَّجمُّل وإظهار نَِعِم اهلل ىو من الشُّكر الذي أَمَرنا اهللُ بو، سواء كاف ذلك يف ادل

وىو أشعث، سيئ اذليئة، فقاؿ  فاهلل حيبُّ أف يَرى أثَر نعمِتِو على عبده عن أيب األحوص، أف أباه أتى النيب 
فإف اهلل عز وجل، إذا »قاؿ: من كل ادلاؿ قد آتاين اهلل عز وجل، قاؿ: « اؿ؟أما لك م: »لو رسوؿ اهلل 

 أخرجو أمحد « " أنعم على عبد نعمة أحب أف ترى عليو
قاؿ: " كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا يف غًن سليلة،  عن عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جده، عن النيب 

 متو على عبده "وال سرؼ فإف اهلل سبحانو حيب أف يرى أثر نع
قَاَؿ : )) اَل َيْدُخُل اجلَنََّة   وعن بن مسعود ا عن و نظافة الثياب من األمور اليت حيبها رب األرباب 

 َسَنًة؟ ونَػْعُلُو حَ  َمْن َكاَف يف قَػْلِبِو ِمثْػَقاُؿ َذرَّة ِمْن ِكرْبٍ ! (( فَػَقاَؿ َرُجٌل: إفَّ الرَُّجَل حيُِبُّ أْف َيُكوَف ثَػْوبُُو َحَسناً،
ُر: َبَطُر احَلقِّ َوَغْمُط النَّاِس(( رواه مسلم .. يٌل حيُِبُّ اجَلَماَؿ، الِكبػْ  قَاَؿ: ))إفَّ اهلَل مجَِ

 ادلدثر “وثيابك فطَّهر ” قاؿ  الصالةشرط صحة يف بدف الثياب كطهارة الوقد حكم اإلسالـ بأف طهارة 
أف رسوؿ اهلل  واألعياد فعن زلمد بن حيٍن بن حباف وحث على النظافة التامة وحسن الثياب يف ادلناسبات

  قاؿ: " ما على أحدكم إف وجد، أو ما على أحدكم إف وجدمت أف يتخذ ثوبٌن ليـو اجلمعة سوى ثويب
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مهنتو ". قاؿ عمرو: وأخربين ابن أيب حبيب، عن موسى بن سعد، عن ابن حباف، عن ابن سالـ أنو مسع 
 نرب أخرجو أبو داود وقاؿ عبد القادر األرناؤط إسناده صحيح.يقوؿ ذلك على ادل رسوؿ اهلل 

لبس أحسن ثيابو وأمر علية -أي قدـ أناس غرباء لزيارتو-كاف إذا قدـ الوفد وروى ابن سعد أف رسوؿ اهلل 
 أصحابو بذلك.

اتو وُحسن وتوجيه مث السلُف الصاحل من بعدىم هنَج نبيِّهم  –رضواف اهلل عليهم  –وقد امتثَل الصحابُة 
 ”.مروءُة الرجل نقاُء ثوبو“يقوؿ:  التأسِّي بو؛ فهذا ُعمر 

 وكاف ابن مسعود يُعِجُبو إذا قاـ إىل الصالة الرِّيُح الطيبة والثياُب النقيَّة.
جادلة اخلوارِج لِبَس أحسن ما يكوُف من ُحَلل اليمن وأتاىم، فقالوا: مرحًبا بك  وحينما ذىب ابن عباس 

ُ
دل

 ”.أحسَن ما يكوُف من ُحَلل ما تَعيُبوف عليَّ؟ لقد رأيُت على رسوؿ اهلل “اس، ما ىذه احلُلَّة؟ قاؿابن عبيا 
ما رأيُت أحًدا أنظَف ثوبًا، وال أشدَّ تعاُىًدا لنفِسو يف شاربِو : “-من أصحاب اإلماـ أمحد  –وقاؿ ادليموين 

 ”.بن حنبلورأسو وشعر بدنِو وال أنَقى ثوبًا وأشدَّ بياًضا من أمحد 
 ”.ادلروءُة الظاىرة يف الثياب الطاىرة“وقالت األدباء: 

سِلموف إذا تزاَوروا َتمَّلوا“ويقوؿ أبو العالية: 
ُ
 ”.كاف ادل

واعلموا عباد اهلل أف نظافة ادلسكن من األمور اليت رّكز عليها اإلسالـ؛ :  المجال الثالث: نظافة المسكن
، وتشمئز عندما ترى مكاناً قذراً، وبيتنا الذي نقيم فيو ىو بيت للعبادة فالنفس تنشرح عندما ترى مكاناً نظيفاً 

:" طهروا أفنيتكم؛ فإف والطاعة قبل أف يكوف بيتاً للنـو والطعاـ والشراب أما البيوت فقد قاؿ يف حقها 
 اليهود ال تطهر أفنيتها "حسنو األلباين يف صحيح اجلامع.

  الساحات ساحات اليهود" حسنو األلباين يف صحيح اجلامع.ويف رواية:" طيبوا ساحاتكم؛ فإف أننت
 فال يليق بعد ذلك قذارة وننت وعفونة بعض بيوتات ادلسلمٌن، بل وينجر احلديث إىل سياراهتم. 

نظافة الطريق دليل على رقي أىل البلد وتعرؼ مسات اجملتمع اخللقية من :  المجال الرابع: نظافة الطريق
اإلدياف بضع وسبعوف شعبة أو بعض وستوف ” ج للنفس وانقى للنسيم قاؿ رسوؿ اهلل نظافة الطريق فهي أهب

 رواه مسلم.“شعبة، فأفضلها قوؿ ال إلو إال اهلل وإدناىا إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شبعة من اإلدياف 
فأخره فشكر اهلل  قاؿ:" بينما رجٌل ديشي بطريق وجد غصن شوٍؾ على الطريق عن أيب ىريرة أف رسوؿ اهلل 

 رواه البخاري ومسلم، ” لو فغفر لو
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عرضت علي أعماؿ أميت حسنها وسيئها فوجدت من زلاسن أعماذلا  عن أيب ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 البخاري ومسلم.” األذى دياط عن الطريق ووجدت من مساوئ أعماذلا النخاعة تكوف يف ادلسجد ال تدفن

اهلل دلن آذى ادلسلمٌن يف طرقاهتم فالتسبب يف اتساخ الطريق وأذى ادلارة سيئة و أوجب اللعن والطرد من رمحة 
أفَّ  تنقص من درجة اإلدياف الكامل وخاصة التخلي )قضاء احلاجة( يف طريق ادلارّة أو ظلهم عن َأيب ىريرة 

 ؟قَاَؿ : )) اتػَُّقوا الالَِّعنَػٌْنِ (( قالوا : َوَما الالَِّعَناِف  َرُسوَؿ اهلِل 
 قَاَؿ: ))الَِّذي يَػَتَخلَّى يف َطرِيِق النَّاِس أَْو يف ِظلِِّهْم((. رواه مسلم.

 العنصر الثالث: العناية بنظافة البيئة من اإلسالم
وإليكم أيها األحباب حث اإلسالـ على نظافة البيئة فقد رتب اإلسالـ األجر والثواب من الكرًن الوىاب دلن 

 حافظ على نظافة البيئة 
قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو  ظيف البيئة وتنقيتها صدقة من الصدقات: ففي الصحيحٌن وغًنمها َعْن َأيب ُىَريْػَرَة تن• 
  ٌَل ، َويُِعٌُن الرَّجُ "ُكلُّ ُساَلَمى ِمَن النَّاِس َعَلْيِو َصَدَقٌة، ُكلَّ يَػْوـٍ َتْطُلُع ِفيِو الشَّْمُس، يَػْعِدُؿ بَػٌْنَ ااِلثْػنَػٌْنِ َصَدَقة

َها َمَتاَعُو َصَدَقٌة، َوالَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة، وَُكلُّ  َها، َأْو يَػْرَفُع َعَليػْ  ُخْطَوٍة خَيْطُوَىا ِإىَل الصَّالَِة َعَلى َدابَِّتِو فَػَيْحِمُل َعَليػْ
 َصَدَقٌة، َودُيِيُط اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق َصَدَقٌة".

 عب اإلدياف: ففي صحيح مسلم َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو * تنظيف البيئة وتنقيتها شعبة من ش
ُعوَف أَْو ِبْضٌع َوِستُّوَف ُشْعَبًة فَأَْفَضُلَها قَػْوُؿ اَل إَِلَو ِإالَّ اللَُّو َوأَْدنَاَىا إِ  َماطَُة اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق "اإِلديَاُف ِبْضٌع َوَسبػْ

 ِمَن اإِلديَاِف". َواحْلََياُء ُشْعَبةٌ 
قَاَؿ:  َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو  * تنظيف البيئة وتنقيتها سبب يف مغفرة الذنوب: ففي الصحيحٌن َعْن َأيب ُىَريْػَرَة 

َنَما َرُجٌل دَيِْشي ِبَطرِيٍق، َوَجَد ُغْصَن َشْوٍؾ َعَلى الطَّرِيِق، فََأَخَذُه، َفَشَكَر اللَُّو َلُو، فَػَغَفَر َلوُ   "."بَػيػْ
* يف تنظيف البيئة وتنقيتها خًن كثًن ومنافع للناس يف الدنيا واآلخرة: ففي صحيح مسلم عن َأيب بَػْرزََة قَاَؿ: 

 قُػْلُت يَا َنيبَّ اللَِّو؛ َعلِّْميِن َشْيًئا أَنْػَتِفُع بِِو؟ قَاَؿ: "اْعزِِؿ اأَلَذى َعْن َطرِيِق اْلُمْسِلِمٌَن".
"َمرَّ َرُجٌل  َرُسوُؿ اللَِّو  َأِِب ُىَريْػَرَة قَاؿَ  يف دخوؿ اجلنة: ففي صحيح مسلم َعنْ * تنظيف البيئة وتنقيتها سبب 

أيضا َعْن َأِِب و يِهْم. فَأُْدِخَل اجْلَنََّة".بُِغْصِن َشَجَرٍة َعَلى َظْهِر َطرِيٍق فَػَقاَؿ: َواللَِّو أُلضَلٌَِّنَّ َىَذا َعِن اْلُمْسِلِمٌَن الَ يُػْؤذِ 
 اَس".قَاَؿ: "َلَقْد رَأَْيُت َرُجالً يَػتَػَقلَُّب يِف اجْلَنَِّة يِف َشَجَرٍة َقطََعَها ِمْن َظْهِر الطَّرِيِق، َكاَنْت تُػْؤِذي النَّ   ونِ ُىَريْػَرَة عَ 

اللهم اغفر للمسلمٌن وادلسلمات، وادلؤمنٌن وادلؤمنات، األحياء منهم واألموات، اللهم ال تدع لنا ذنبا إال 
 إال فرجتو، وال ديْناً إال قضيتو... غفرتو، وال مهاً 


