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النظافة والطهارة تمثالن سلوكا دينيا ودليال حضاريا متقدما، لذا 

الأمر، ح�ت جعل  بهذا  سالم  الإ اهتمام  يبلغ  أن  غريبا  يكن  لم 

دليال عىل  النظافة  كما جعل  العبادات،  قبول  ي 
�ف طا  الطهارة �ش

المكان.  أو  الثياب  أو  الجسم  الأمر بطهارة  يمان؛ سواء تعلق  الإ

حياة  تفاصيل  كل  ي 
�ف الفضيلة  هذه  عىل  سالم  الإ حرص  ف  ويتب�ي

المسلم.

كدليل  الحسينية  المناسبة  ي هذه 
�ف توضيحه  إىل  دفعنا  ما  وهذا 

لزوار كربالء المقدسة.

أهمیة الطهارة والنظافة

من أوائل ما نزل عىل رسول هللا)ص( الأمر بالطهارة بقوله تعاىل: 

تعاىل: قال  الطهور  بالماء  إل  يتم  ل  ْر{1والتطهر  َفَطهِّ  }َوِثَيابََك 

َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  َعَلْيُكْم  ُِّل  ف َ َويُــ�ف ِمْنُه  أََمَنًة  َعاَس  النُّ يُكُم  يَُغشِّ }ِإذ 

ُقُلوِبُكْم  َعىَل  ِبَط  ْ َ َوِل�ي ْيَطاِن  الشَّ ِرْجَز  َعْنُكْم  َويُْذِهَب  ِبِه  َرُكْم  ِلُيَطهِّ

َْقَداَم{2. َت ِبِه اْلأ َويَُثبِّ

أقسام الطهارة

: ف ب�ي الطهارة أخص من النظافة، وهي عىل �ف

ك  الأول: الطهارة المعنوية؛ حيث تطه�ي القلب من الكفر وال�ش

والرذائل الأخالقية.

: الطهارة المادية وهي صنفان: »الطهارة من الخبث وهو  ي
والثا�ف

وذلك  الحدث  من  و»الطهارة  محله«  وغسل  بإزالته  النجس، 

ف أو التيمم«. عي�ي بالغسل والوضوء ال�ش

ي وهو الطهارة 
ب الثا�ف ي الصنف الأول لل�ف

ي هذا الموجز �ف
وكالمنا �ف

العبادية،  والأعمال  الزيارة  قبول  وط  �ش من  لأنها  النجس؛  من 

سنة  ي 
و�ف سالمية  الإ يعة  ال�ش ي 

�ف لأهميتها  النظافة  إىل  نش�ي  كما 

)ع(. ف المعصوم�ي

آثار الطهارة والنظافة

عىل  يحرص  فمن  نعمة(:  من  بها  )وكفى  سبحانه  هللا  محبة   .1

تعاىل؛  هللا  محبة  استحق  والمعنوي  المادي  بشقيها  الطهارة 

سالم بأن يعيش  فالأمر بالغسل والوضوء سبيل لتحقيق غرض الإ

نسان طاهرا بنفسه وجسده وبيئته. وقد امتدح هللا ـ عز وجل  الإ

اللََّه  }ِإنَّ  كتابه:  محكم  ي 
�ف قال  حيث  والنظافة  الطهارة  أهل  ـ 

ِريَن{3 و قال: }ِفيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن  َ َويُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ ف اِب�ي وَّ يُِحبُّ التَّ

ِريَن{4 أي الذين يتطهرون من الأحداث  ُرواْ َوالّلُه يُِحبُّ اْلُمطَّهِّ يََتَطهَّ

والجنابات والنجاسات.

2. محبة الناس: المحافظة عىل النظافة والطهارة مدعاة لمحبة 

الناس كذلك. أل ترى الناس ينفرون ممن عرفوا بالقذارة وينجذبون 

والمؤسسات  الأفراد  عىل  ينطبق  وهذا  بالنظافة؟  عرف  من  نحو 

والمطاعم والفنادق وح�ت الدول. أل ترى رغبة الناس تتجه نحو 

المكان الأنظف والبالد الجميلة، ويتجنبون الأمكنة القذرة؟

3. غفران الذنوب وتكف�ي الخطايا: فعن رَُسوَل اللَّه)ص(: )بَْيَنَما 

ي ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعىَل الطَِّريِق َفأََخَذُه َفَشَكَر  رَُجٌل يَْم�شِ

اللَُّه َلُه َفَغَفَر َلُه(.

أهمية  الجميع  يدرك  وقّوتهما:  والــروح  الجسم  صحة   .4

والنظافة  والروحية،  الجسمية  الصحة  عىل  وفوائدها  النظافة 

وتمنحان  الجسم،  من  والجراثيم  السموم  تطردان  والطهارة 

الأمراض  تمنعان عن هجوم  كما  عافية وصحة وقوة،  نسان  لالإ

إليه وضعفه.

هللا  عبادة  لأن  الكامل،  يمان  الإ وط  �ش من  الجسم  ي 
�ف والقوة 

)ص(: )المؤمن القوي  ي والخدمة لعباده ليمكن إل بها، كما قال الن�ب

ف  ُالمؤمن�ي خ�ي وأحب إىل هللا من المؤمن الضعيف(، ودعا هللاَ أم�ي

ي دعاء كميل: )قّو عىل خدمتك جوارحي...(.
)ع( �ف عىلي

للعبد  محبة هللا  تب عىل  ي�ت الجنة  دخول  الجنان:  اکتساب   .5

وخدمته للعبيد، وقد ذكرنا أن المحافظة عىل الطهارة والنظافة 

مدعاة لمحبة هللا تعاىل للعبد، ومقدمة خدمة العبد لعباد هللا. 

ي شجرة قطعها 
ي الجنة �ف

)ص(: )لقد رأيُت رجالً يتقلب �ف ي فعن الن�ب

من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس(.

الطهارة والنظافة الشخصیة

سالم، لأن طهارة  ي الإ
النظافة الشخصية من الموضوعات المهمة �ف

ط  الباطن ل تتحقق مع فساد الظاهر، بل إن الطهارة الظاهرة �ش

)ص(  ي الن�ب تطبيقات  ي 
�ف ذلك  تجىل  وقد  النفس،  طهارة  لتحقق 

ويمكننا  تكلف.  أو  غلو  بها دون  هتمام  الإ إىل  وآله)ع( ودعوتهم 

: تلخيص ذلك بما يىلي

الأقذار  من  ابتعاده  عىل  بالحرص  وذلك  الجسم:  نظافة   .1

ء منها.  ي
والنجاسات، والمبادرة إىل إزالتها إذا أصيب الجسم ب�ش

ي لنظافة الجسم فقد 
الكا�ف ولأن البعض قد ل يعطي الهتمام 

ي الأسبوع، 
ورة الغتسال ولو مرة �ف ي بعض الأحاديث �ف

جاءت �ف

مع  بالأن  وكيف  آنذاك،  العربية  الجزيرة  ي 
�ف الماء  قلة  مع  وهذا 

ة للنظافة والطهارة؟ مكانيات الكث�ي وجود الإ

 ، للط�ي كالريش  لالنسان  بالنسبة  اللباس  إّن  الثیاب:  نظافة   .2

بالنسبة لالنسان،  الطائر يجمله ويحميه، وكذلك  فاكتمال ريش 

ه، وعليه أن يهتم  د وما يس�ت فيختار المسلم منه ما يقيه الحر وال�ب

بنظافة ملبسه وطهارته لأن ذلك يزيد من حسن الثوب ورونقه. 

والزيارة  للصالة  الإجتماع  عند  الثياب  نظافة  التأكيد عىل  ويزداد 

عن  الحديث  ي 
�ف جاء  فقد  العامة،  والمجالس  كالولئم  هما  وغ�ي

جابر ان رسول هللا)ص( رأى رجال عليه ثياب وسخة، فقال: )أما 

كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟( والمسلم يلبس الثوب النظيف 

ينبغي  ول  وسعته،  امكانياته  تالءم  ي 
الــ�ت ــواع  الأن من  ويتخذه 

للمسلم أن يكون رثا شعثا ظنا منه أن هذا يقربه من هللا تعاىل. 

كما ل تُقبل الصالة باللباس النجس.

والمحافظة  جيله  ب�ت مظهره  عىل  يحرص  أي  الشعر:  إكرام   .3

الشعر  عىل  يحرص  وآله  عليه  هللا  صىل  ي  الن�ب كان  فقد  عليه. 

جيله ودهنه ويوجه أصحابه لذلك فعن جابر، قال: أتانا رسول  ب�ت

شعره  تغ�ي  رجال  )أي  شعثاً  رجالً  فرأى  لنا،  ف م�ف ي 
�ف زائراً  هللا)ص( 

وتلبد من قلة تعهده بالدهن(، فقال: )أما كان هذا يجد ما يسكن 

به شعره؟(.

4. التطیـب: أي اسـتخدام الطيب )العطـر( وخاصة عند مالقاة 

فـة. فعـن  الم�ش المشـاهد  زيـارة  أو  للصـالة  كالإجتمـاع  النـاس 

سـلمان الفـارسي قـال: قـال رسـول هللا )ص(: )ل يغتسـل رجـل 

يـوم الجمعـة ويتطهـر بمـا اسـتطاع من طهـر ويدهن مـن دهنه 

ف  أو يمـس مـن طيـب بيتـه ثـم يـروح إىل المسـجد ول يفـرق بـ�ي

مـام إذا تكلـم إل  ف ثـم يصـىلي مـا كتـب لـه ثـم ينصـت لالإ اثنـ�ي

ف الجمعـة إىل الجمعـة الأخـرى(. غفـر لـه مـا بـ�ي

إرادة  المزعجة عند  الرائحة  الأكل من أطعمة تسبب  5. تجنب 

الإجتماع بالناس: ومن قبيل هذا النهي عن أكل الثوم والبصل وما 

النبوية:  أراد صالة الجماعة والزيارة، ففي الأحاديث  إذا  شابههما 

)َمن أََكَل الَبَصَل َوالثُّوَم َوالُكرَّاَث َفاَل يَقَربَنَّ َمسِجَدنَا، َفِإنَّ الَماَلِئَكَة 

ا يََتأَذَّى ِمنُه بَُنو آَدَم(. تََتأَذَّى ِممَّ

)ص( يظهر حرصا خاصا بنظافتها  ي 6. نظافة الأسنان: إذ كان الن�ب

اِس َلأََمرتُُهم  ي أَو َعىَل النَّ ِ
�ت فقد روى عنه)ص(: )َلوَل أَْن أَُشقَّ َعىَل أُمَّ

واك ُمطّهر للفم، مرضاة للرّب(. واِك َمَع ُكلِّ َصاَلٍة( و: )السِّ ِبالسِّ

)ص( عىل  ي الن�ب الفطرة وقد حافظ  ف  7. قص الأظافر: وهي من س�ف

يمان:  ي شعب الإِ
ي الأوسط والبيهقي �ف

ي �ف
ا�ف ة. فقد أخرج الط�ب إبقائها قص�ي

)أن رسول هللا صىل هللا عليه ]وآله[ وسلم كان يقلم أظفاره ويقص 

شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إىل الصالة(.

بن  أنس  فعن  الفطرة،  ف  من س�ف وهما  بط:  والإ العانة  8. حلق 

وتقليم  الشارب  ي قص 
�ف لنا رسول هللا)ص(  “وقت   : قال  مالك 

ف يوماً،  ك أك�ش من أربع�ي بط أن ل ن�ت الأظفار وحلق العانة ونتف الإ

ف ليلة”. وقال مرة أخرى أربع�ي

التعرق  ة  بالقبل والدبر، منطقة كث�ي العانة وما يحيط  ناحية  إّن 

تراكمت  يُحَلق شعرها  لم  إن  وإنه  البعض،  ببعضها  والإحتكاك 

عليه مفرزات العرق والدهن، وإذا ما تلوثت بمفرغات البدن من 

بول وبراز صعب تنظيفها حينئذ، وقد يمتد التلوث إىل ما يجاورها 

داد وتتوسع مساحة النجاسة والصالة ل تُقبل بالبدن النجس،  ف ف�ت

وقد تمنع صحة الصالة إن لم تنظف وقلع عنها النجاسات. كما 

تنـویه:  يرجى عدم رمي هذه النرشة ألنها تحتوي عىل آيات قرآنیة وأسامء مقدسة، کام نرجوا إعطائها لآلخرين بعد القراءة.
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كريهة  روائح  عنها  وتصدر  ف  فتن�ت تخمرها  إىل  النجاسات  تراكم 

جداً، تستعد لالأمراض الطفيلية المؤذية كقمل العانة الذي يتعلق 

سالم  بجذور الأشعار ويصعب حينئذ القضاء عليها. لذا سن الإ

لنظافتها  تأميناً  طالت  كلما  الدبر  حول  والأشعار  العانة  حلق 

المستمرة ولأنها من أك�ش مناطق الجسم تعرضاً للتلوث والمرض.

ف بعد البلوغ يرافقه  بط�ي بط، فإن نمو الأشعار تحت الإ وكذلك الإ

نضوج غدد عرقية خاصة تفرز مواد ذات رائحة خاصة إذا تراكم 

مع الأوساخ والغبار أزنخت وأصبح لها رائحة كريهة ،وإن حلق أو 

نتف هذه الأشعار يخفف إىل حد كب�ي من هذه الرائحة،ويخفف 

المنطقة.  تلك  تصيب  ي 
ال�ت الأمــراض  من  بالعديد  صابة  الإ من 

بط أيضاً بالرهيمات المزيلة للشعر. ويمكن إزالة أشعار الإ

الجتماعي  المظهَر  أيضاً  النظافُة  وتشمل  المنظر:  جمال   .9

ي  ِ
ي كتابه بقوله: }يَا بَ�ف

الجميل، فلقد وجه بذلك ربنا ـ جل وعال ـ �ف

آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمسِجد.{5 والرسول)ص( أمر بالعناية 

ي الجسم والملبس والمركب، فقد 
بجمال المظهر وحسن الهيئة �ف

 ) ٍ ِك�ب ِمن  َذرٍَّة  ِمثَقاُل  َقلِبِه   ِ
�ف َكاَن  َمْن  َة  الَجنَّ يَدُخُل  )لَ  قال)ص(: 

َحَسَنًة،  َونَعُلُه  َحَسًنا  ثَْوبُُه  يَُكوَن  أَْن  يُِحبُّ  الرَُّجَل  ِإنَّ  رَُجٌل:  َقاَل 

ُ بََطُر الَحقِّ َوَغمُط  ْ فَقاَل)ص(: )ِإنَّ اللََّه َجِميٌل يُِحبُّ الَجَماَل، الِك�ب

النَّاس(.

به  نسان وم�ش اب: لبد أن يكون مطعم الإ 10. طهارة الطعام وال�ش

رة، إضافة عىل أن يكون  بعيداً عن الأدران والأكدار والأحوال المنفِّ

نسان إىل طعامه{،  ي قوله تعاىل: }فلينظر الإ
حاللً وطاهراً لما ورد �ف

ويراد بالنظر الرعاية والمحافظة عىل طهارة الطعام وحليته.

الطهارة والنظافة العامة

ي صحة الصالة، 
ط �ف 1. نظافة المسكن: طهارة موقع السجود �ش

أو  تنفالً  أو  لفريضة  أداء  الصالة  المسلم ل يخلو من  بيت  وإّن 

تهجداً، ولذلك ل بد من المحافظة عىل طهارته.

والساحات  الطريق  نظافة  العامة:  والأماكن  الطريق  نظافة   .2

الُخلقية  المجتمع  البلد، وتعرف سمات  ي أهل 
العامة دليل عىل ر�ت

من نظافة الطرق والساحات؛ فنظافتها أبهج للنفس وأنقى للمتنفس 

ي عباده 
)ع(: )اتّقوا اللَّه �ف ام وأقرب للتقوی، وقال عىلي وأدعى لالإح�ت

و بالده فأنّكم مسؤولون ح�ت عن البقاع و البهائم(؛ كما تعت�ب إزالة 

ما يعلق عىل الطريق من القاذورات والأذى من أبواب الخ�ي وقيل: 

)يُِميُط اْلأََذى َعن الطَِّريِق َصَدَقٌة(.

ي الشوارع وخارج دورات المیاه: و هذه ظاهرة 
3. منع التخلي �ف

)ص(  ي الن�ب ي بعض مدننا! فحذر 
�ف الآن  للغاية تشاهد ح�ت  سيئة 

)اتُّقوا  بها وقال:  العامة  الأماكن  أو  الطريق  إيذاء  ي 
التسبب �ف من 

ي  ِ
ِعَناِن يَا رَُسوَل اللَّه؟ َقال: )الَِّذي يََتَخىلَّ �ف (. َقالوا: َوَما الالَّ ِ

ف الاّلِعَن�ي

)اتُّقوا  آخر:  ي حديث 
�ف تأكيد ذلك  ِظلِِّهم(، ويرد  أَو  اِس  النَّ َطِريِق 

.) ي الَمَواِرِد َوَقاِرَعِة الطَِّريِق َوالظِّلِّ ِ
َاَز �ف َ الَماَلِعَن الثَّاَلثََة؛ ال�ب

ي ذر  ي الشوارع والمرافق العامة: فعن أ�ب
4. منع رمي النفايات �ف

ي حسنها وسيئها 
)ص(: )عرضت عىلي أعمال أم�ت ي الغفاري عن الن�ب

ووجدت  الطريق  عن  يماط  الأذى  أعمالها  محاسن  ي 
�ف فوجدت 

وقد  تدفن(،  ل  المسجد  ي 
�ف تكون  النخاعة  أعمالها  مساوي  ي 

�ف

اليوم  أما  ممكن.  والدفن  آنذاك  اب  ال�ت من  المسجد  أرض  كان 

الأطهار)ع( مفروشة ول يمكن تصور  الأئمة  فالمساجد ومشاهد 

ي الطرقات والأماكن العامة لأنه ل 
ذلك، كما ل ينبغي البصاق �ف

مجال للدفن لكون الطرقات والساحات معبدة أو مرصوفة؛ ولأنه 

يذاء الشديد، فرحم هللا من تجنب ذلك. يؤدي إىل الإ

5. نظافة المساجد والعتبات المقدسة: المحافظة عىل طهارة 

قال  كما   ، ف المسلم�ي مسؤولية  من  فة  الم�ش والمشاهد  المساجد 

 َ ف ِللطَّاِئِف�ي  َ ي ِ
بَي�ت َرا  َطهِّ أَن  َوِإسَماِعيَل  ِإبَراِهيَم  ِإىَل  }َوَعِهْدنَا  تعاىل: 

من  التطه�ي  يشمل  التطه�ي  وهذا  ُجوِد{6  السُّ ِع  كَّ َوالرُّ  َ ف َواْلَعاِكِف�ي

ك والآثام. الأنجاس والأقذار ومن مظاهر ال�ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل الآيات:

3. البقرة، 222  2. النفال، 11  1. المدثر، 4 

6. البقرة، 125 5. الأعراف، 31  4. التوبة، 108 

www.ahlulbaytportal.com
www.abna24.com

www.ahl-ul-bayt.org
ww.abwacd.ir

تنـویه:  يرجى عدم رمي هذه النرشة ألنها تحتوي عىل آيات قرآنیة وأسامء مقدسة، کام نرجوا إعطائها لآلخرين بعد القراءة.

المجمع العالمي ألهل البیت علیهم السالم
The Ahlulbayt (a.s.) World Assembly

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

يتــرف املجمــع العاملــي ألهــل البيــت بخدمتــه يف 

ــم  ــرآن الحکي ــل والق ــام األصي ــارف االس ــر مع ــف ون تعري

وفضائــل أهــل بيــت النبــوة والرســالة مبختلــف اللغــات 

الحيــة مــن خــال نــر الکتــب و املجــات و النشــاط 

ــن  ــاة الثقل ــا( و قن ــاء )ابن ــت لألنب ــة أهل البی ــي لوکال اإلعام

اإللکــروين   أهل البيــت بوابــة  موقــع  و   الفضائيــة 

و سائر الفعاليات الثقافية والخريية األخری 

يف جميع أنحاء املعمورة.

ــاهمة  ــت املس ــل البي ــاع أه ــن أتب ــب م ــك يتطل کل ذل

العلميــة والثقافيــة واملاليــة لدعــم هــذه املشــاريع املتنوعــة.

وإذ نشــکرکم علــی مســاهمتکم الخرييــة نســأل اللــه تعالــی 

أن يجعلهــا يف ميــزان صالــح أعاملکــم إن شــاءالله.

الهاتف: 982188950932+/982188950930+
info@ahl-ul-bayt.org االمييل: 

العنوان: ايران، طهران، شارع کشاورز، رقم 228
رقم الحساب: 47743144910

بنک ملت، فرع سامان، طهران  
باسم املجمع العاملي ألهل البيت


