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 سالم أحمد سالمة. د
  بالجامعة اإلسالمية–عميد كلية أصول الدين 

 أستاذ مشارك في الحديث الشريف وعلومه

 : مقدمة ال

لعل من نافلة القول أن استعمال وسائل التقنية يمتد لتاريخ طويل ، تصل جذوره لعصور                

نسان األولى، فالمنقوشات والمنحوتات والرسوم والصور التي حفرها اإلنسان فـي العصـور             اإل

البائدة،وأهل الحضارات القديمة السومرية واآلشورية والبابلية والفينيقية والفرعونيـة والصـينية           

ة والهندية واليونانية على واجهات المعابد والصخور ، هي في الواقع وسائل تعليمية غنية ومعبـر             

قامت بتسجيل تاريخ تلك األمم وحفظه ، وبتعليم أفرادها أساليب التعبير ، والتعامل وفنون الحرب               

 .والمهن المختلفة، وهي ال تزال مثابرة على ذلك حتى أيامنا الحاضرة 

حسب ما توفر لـه     ) التقنية آنذاك   (  قد استخدم الوسائل التعليمية      وقد ثبت أن النبي      

إلشارة بها إلى الصدر أو القلب أو الفم ، وتحريك الرأس إلى أعلـى أو إلـى                 من استخدام اليد وا   

 وبهذا نرد على الدكتور محمد      1.أسفل ، واستخدام الرسم على األرض بعود أو بأصبعه الشريف           

في "  وسائل وتكنولوجيا التعليم ، مبادئها وتطبيقاتها في التعلم والتدريس          " زياد حمدان في كتابه     

قد بدأت الدعوة الستخدام الوسائل التعليمية في التربية بشكل واضح في عصر النهضة             و: " قوله  

  إلى التشويق في التعليم عن طريق        Rabelaisم    1554 1483فقد دعا رابليه مثالً     . األوروبي  

 Simulation Materialsاللهو واللعب ، أو ما نطلق عليه اليوم بالمواد واأللعـاب المحاكيـة   

And Games  .   م 1546-1466  وفي نفس الفترة التي عاش فيها رابليـه ظهـر إيراسـموس

Erasmus               ،مؤكداً على استعمال وسائل اإليضاح في التعليم، وخاصة في تعليم اللغـة للصـغار 

حيث أشار إلى صناعة المعلميـن للحروف األبجدية من الحلوى لترغيـب األطفـال وتشـويقهم              

  2."لتعلمها

 الدعاة أن يواكبوا التقدم العلمي والحضاري ، وأن يستخدموا كـل            لقد أصبح لزاماً على    

ولماذا ال يستفاد من كل تقـدم علمـي ، أو           . وسائل التقنية للحاق بركب العلم والتقدم السريع فيه         
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تقني لخدمة دين اهللا سبحانه وتعالى،وتفقيه عباد اهللا في دينهم أكثر وأكثر ، والمساعدة في الدعوة                

ِليستَيِقن الَِّذين  (وإدخال الناس فيه،كما أن هذا التقدم والذي يخدم دين اهللا في اكتشافاته           إلى دين اهللا    

   3)ُأوتُوا الِْكتَاب ويزداد الَِّذين آمنُوا ِإيماناً

ولماذا ال نفيد من تجارب األمم ممن حولنا مثل اليابان والواليات المتحدة األمريكية ، 

م من قبل االتحاد السوفييتي ، شعرت 1957ق فيه أول قمر صناعي سنة ففي الوقت الذي أطل

الواليات المتحدة األمريكية أنها متأخرة علمياً عن الدول األخرى والتي تستخدم الوسائل 

إذ تبين لواضعي المناهج في الواليات المتحدة األمريكية أن المناهج . التكنولوجية في تعليم أبنائها 

 تعد تتمشى مع مشكالت العصر ومتطلباته ، األمر الذي يستوجب عليهم تعديل المطبقة آنذاك لم

وتغيير المناهج الدراسية المطبقة ، بمناهج أكثر تطوراً وانسجاماً مع التغيرات العلمية 

والتكنولوجية في معظم المجاالت المختلفة ، وقد أدى هذا إلى ظهور مناهج متطورة ، تعتمد 

 .تخدام المستحدثات العلمية والتكنولوجية في تعليم خبراتها اعتماداً كلياً على اس

 : خطة البحث

 : بعد المقدمة قمت بتقسيم البحث إلى أربعة مباحث 

 :التقنية تعريفها وأهدافها وأهميتها ، وفيه سبعة مطالب : المبحث األول 

 .تعريف التقنية لغة واصطالحاً : األول 

 .أهداف التقنية الحديثة : الثاني 

 .قواعد عامة الختيار وسائل التقنية الحديثة في الدعوة اإلسالمية : الثالث 

 .قواعد عامة الستخدام وسيلة التقنية الحديث في الدعوة اإلسالمية : الرابع 

وفصلتها في ثالثة . أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في الدعوة اإلسالمية :الخامس 

 :جوانب هي 

 .والجانب التعليمي الفقهي ، والجانب التربوي والسلوكي الجانب الدعوي ،  

 .مثال عملي : السادس 

 .بعض أسرار الحديث : السابع 

 :وفيها ثالثة مطالب . الطهارة : المبحث الثاني 

 .تعريف الطهارة لغة : األول  

 .تعريف الطهارة اصطالحاً : الثاني  

 .الغسل وأسبابه : الثالث  

 .دخول في اإلسالم الغسل لل: أوالً   
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 .الغسل من الجنابة : ثانياً   

 .غسل يوم الجمعة : ثالثاً   

 ).كل سبعة أيام ( الغسل أسبوعياً : رابعاً   

 : وفيه مطلبان : االستنجاء : المبحث الثالث 

 .معنى االستنجاء لغة : األول  

 .معنى االستنجاء اصطالحاً : الثاني  

 : ة ، وفيه عدة مطالب الوضوء للصال: المبحث الرابع 

 .تعريف الوضوء لغة واصطالحاً : األول  

 .الوضوء وأسراره الثمينة : الثاني  

 . لكيفيته الحث على الوضوء وإرشاد النبي : الثالث  

 .فوائد غسل اليدين إلى الرسغين : الرابع  

 .المضمضة ، تعريفها وفوائدها : الخامس  

 . تعريفهما وفوائدهما االستنشاق االستنثار: السادس  

 .الفوائد من غسل الوجه : السابع  

 .فوائد غسل اليدين إلى المرفقين : الثامن  

 .فوائد مسح األذنين : التاسع  

 .فوائد غسل الرجلين إلى الكعبين : العاشر  

 .ثم خلصت إلى النتائج والتوصيات 

 :وجعلت هذا البحث في أربعة مباحث ، وفي كل مبحث مطالب عدة 

 المبحث األول التقنية تعريفها وأهدافها وأهميتها 
 : وفيه عدة مطالب 

 :تعريف التقنية لغة واصطالحاً: المطلب األول 

 : تعريف التقنية لغة  -1

لو تتبعنا أصل كلمـة تكنولوجيـا لوجـدناها معربـة مـن كلمـة إغريقيـة قديمـة                   

Technologea) (      وهي مشتقة من كلمتين ،(Techne)   مهـارة الفنيـة و        وتعني ال(Logos) 

 .4أي أن كلمة تكنولوجيا تعني تنظيم المهارة الفنية . وتعني دراسة 
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 : تعريف التقنية اصطالحاً -2

 5.."هي العلم التطبيقي أو الوسائل واألدوات المخترعة والمستخدمة لرفاهية ومعيشة الناس 

وتعالى تتميز بكونهـا لفظيـة      إن معظم طرق الدعاة الذاتية في الدعوة إلى اهللا سبحانه            

 وتمكنـه   – خطيباً كان أو واعظاً      –لغة الداعية   : سماعية ، متحكماً في فاعليتها عوامل عدة منها         

من النحو والبالغة ، وطبيعة صوته وقوته ، ودرجة وضوحه وفصـاحته ، وحالتـه النفسـية،                 

 سـمعية كانـت أم      – المعينـة    ولهذا فإن استخدام الداعية للوسائل    . والمشوشات البيئية المختلفة    

 بجانب ما يملك من طرق لفظية، سيعوض كثيراً من قصـور طرقـه ،               –بصرية أو كالهما معاً     

ويستجيب بشكل بناء في نفس الوقت لنوع وخصائص اإلدراك الفردي عند المدعوين ، مما ينتج                

 .عن هذا الجمع زيادة كمية ونوعية في فهمهم المطلوب 

ال أكثر من حاسة لشـرح درس معـين ، يزيـد مـن اسـتيعاب        استعم أن   من المعلوم  

المستمعين ، ويثبت فهمهم ، ويبعد شبح النسيان عن ذاكرتهم ، لتضافر أكثر مـن حاسـة علـى                   

توصيل المعلومة المطلوبة ، ولذا يستخدم العلماء التجـارب العلميـة العمليـة أمـام الدارسـين                 

 إليه ، أو شرح كيف تتم عملية التغيير في المـادة            والباحثين، ليدللوا على االستنتاج الذي وصلوا     

فتراها العين ، وتسـمعها األذن شـرحاً مـن          . المطلوبة ، لتصبح مادة أخرى بخصائص أخرى        

 .المدرس ، فيعيها القلب ، وتحفر في الذاكرة مما ال يجعلها تنسى لمدة طويلة 

 :أهداف التقنية الحديثة : المطلب الثاني 

 . ز اإلدراك الحسي لدى المدعوين المساعدة على تعزي -1

 . المساعدة على زيادة الفهم أو اإلدراك لدى المدعوين  -2

المساعدة على رفع قدرة المدعوين في تحويل معرفتهم من شكل إلى آخر حسب الحاجة               -3

 .أو الموقف الدعوي 

 .المساعدة على التذكر أو االستعادة  -4

 .غالب زيادة في الفهم والفقه كماً ونوعاًتجهيز المدعوين بتغذية راجعة، ينتج عنها في ال -5

المساعدة على تنظيم المادة الدعوية ، وتقديمها للمدعوين بأسلوب مشوق مفيـد ، ممـا                -6

 .يؤدي إلى سهولة تعلمها 

 .تنمية الرغبة واالهتمام لتعلم وتفقه المادة الدعوية ، واإلقبال عليها  -7
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ار الدعاة المتمكنـين ، والمختصـين       تنمية الميول اإليجابية لدى المدعوين من خالل كب        -8

 .تخصصات علمية ، واألفالم والتسجيالت السمعية والتليفزيون 

زيادة الطالقة اللفظية وقوتها بالسماع المستمر إلى األفالم والتسجيالت السمعية ، ومـا              -9

 .تستلزمه من قراءات إضافية 

 .تنمية القدرات الفكرية واإلجرائية الخالقة لدى المدعوين  -10

 :قواعد عامة الختيار وسائل التقنية الحديثة في الدعوة اإلسالمية : مطلب الثالث ال

 من شرح آية    –ال بد من حسن اختيار وسائل التقنية الحديثة، بما يفيد استيعاب المعلومة              

 المطلوب إيصالها إلى المدعوين ، ويجب أن نراعي عنـد اختيـار             -أو حديث أو معلومة علمية      

 :األمور اآلتية وسيلة التقنية 

تحديد محتوى اآلية أو الحديث أو المعلومة المراد توصيلها ، وتحديد الوسيلة المناسـبة               -1

 .من وسائل التقنية الحديثة لنقلها بصورة سهلة وواضحة 

 .دراسة خصائص المدعوين ، الختيار الوسيلة األكثر فائدة لهم ، واألوضح لتفهيمهم  -2

 الستخدام الوسيلة التي اختارها الداعية لتوصيل المعلومة        ال بد من امتالك المهارة الفنية      -3

 .إلى المدعوين  أو اصطحاب فني خبير ليقوم بالعملية الفنية لوسيلة التقنية 

 والتي ستعرض بواسطة الوسـيلة      – اآلية أو الحديث أو المعلومة       –إعداد المادة العلمية     -4

 .بشكل جيد ووفق الشروط المناسبة 

تستخدم فيه الوسيلة قبل استخدامها ، للتأكد من تـوفر الظـروف            فحص المكان الذي س    -5

 .الفنية المناسبة الستخدامها ، مع التأكد من عوامل األمان 

 :  قواعد عامة وتوجيهات للداعية : المطلب الرابع

بتقـديم  : تهيئة المدعوين في بداية العرض محدثاً تكيفاً مع وسيلة التقنية الحديثة وذلك              -1

 المادة الدعوية ومدى االستفادة منها ، وتقديم فكرة عامة عـن وسـيلة              فكرة عامة عن  

 .التقنية الحديثة المستخدمة لتوصيل المعلومة 

 .استخدام وسيلة التقنية الحديثة بثقة ، وعدم خشية أي عطل يترتب على ذلك  -2

 إذا كان عرض وسيلة التقنية يتطلب هدوءاً تاماً ، فعود المدعوين على مهارة اإلنصات              -3

 .واالستماع مع عدم طلب ذلك مباشرة وباألمر 

تذكير المدعوين بالهدف من استخدام وسيلة التقنية الحديثة بين الحين واآلخـر خـالل               -4

 .العرض 

 .الحرص على الجدية في أثناء استخدام وسيلة التقنية الحديثة  -5
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، ونجاعة  سماع تعليقات المدعوين على المادة العلمية ، ومدى استفادتهم من المحاضرة             -6

 .وسيلة التقنية الحديثة في توصيلها 

تشجيع المدعوين على توجيه االستفسارات ، وإجابة الداعية على استفساراتهم ، إلزالة             -7

 .كل إشكال أو عدم وضوح في المحاضرة 

إذا تطلب األمر إعادة عرض وسيلة التقنية الحديثة بشكل جزئي فال يضـيق الداعيـة                -8

 .ذرعاً بذلك 

 : أهمية استخدام وسائل التقنية الحديثة في الدعوة اإلسالمية : مس المطلب الخا

تشير الدراسات التي تعنى بتأثير وسائل التقنية الحديثة ، ودورها في المواقف الدعويـة               

.  ، أو تربويـاً      نفسياً كان ، أوتعليمياً   ) الدعوي  (والتعليمية ، إلى بلوغها درجة عالية من التأثير         

 :الي وتفصيل ذلك بالت

 :الجانب الدعوي  : أوالً 

تساعد في تنمية دافعية المدعوين نحو مزيد من التعلم والتعرف على مزايا هذا الدين ،                -1

 .كما تزيد من رغبة المدعوين في القيام بكل ما يدعوهم إليه ديننا اإلسالمي الحنيف 

م علـى   فيزيـد تركيـزه   . تساعد في شد انتباه المدعوين بما تشمل من عناصر إثارة            -2

 .المطلوب من تعاليم اإلسالم 

 .وسائل التقنية الحديثة لها دورها المباشر في تعزيز الدعوة والمدعوين  -3

 .تشعر المدعوين بشيء من المتعة من خالل الموقف الدعوي الذي وضح لهم  -4

 .تساعد في تعزيز عنصر الثقة لدى المدعوين بتعليمات ديننا اإلسالمي الحنيف  -5

يخرجون وهم أكثر تحمساً للدعوة لهذا الدين ، والدفاع عنـه بالحجـة             تجعل المدعوين    -6

 .والبيان والسنان

 ) : الفقهي(الجانب التعليمي : ثانياً 

تساعد في تحقيق األهداف الدعوية ، من خالل فهم المعلومة وإتقـان دورهـا، فتبنـى                 -1

 .الدعوة على العلم

 المجـرد إلـى المحسـوس ،        تساعد في فهم وإدراك المعلومة بتحويلها من المسـتوى         -2

 .بالصوت والصورة 

 .تحافظ على بقاء أثر المعلومة الدعوية إلى مدة طويلة  -3

 .تساعد في رفع مستوى كفاءة الداعية أمام المدعوين  -4
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تساعد في رفع مستوى كفاءة العملية الدعوية ، باستخدام وسائل التقنية الحديثـة ، وأن                -5

ى مواد معينة ، بل هاهي تؤدي دورهـا فـي           استعمال مثل هذه الوسائل ليس حكراً عل      

 .المجال الدعوي، بحسن استخدامها ، وحسن أداء الداعية الواعي الواثق بنفسه ودعوته 

 :الجانب التربوي والسلوكي 

تربط الحياة الدعوية في المساجد بالحياة خارجها ، فيصبح ما تعلمه المدعوون يطبقونه              -1

 والتاجر في تجارتـه ، الصـانع فـي مصـنعه ،             في حياتهم الدنيا ، الزوج في بيته ،       

 . والمهندس في عمله ، والعالم في ميدانه وهكذا 

وال . تساعد المدعوين ليساهموا مساهمة فعالة في الدعوة إلى اهللا على بصـيرة وعلـم                -2

ننسى أن المدعوين من شرائح متعددة في المجتمع ، فمنهم العالم ، ومنهم المهنـدس ،                

إلخ ، فمنهم من يستطيع     ..نهم المحامي ، والتاجر والصانع والمهني       ومنهم المدرس ، وم   

أن يستغل هذه المعلومة التي اكتسبها من الداعية ليخدم الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى ،               

 .وربما أفضل ممن تعلمها على يديه 

 .تساعد الداعية والمدعوين ليكونوا أكثر حيوية وتفاعالً ونشاطاً  -3

وك األفراد والجماعات وتعديلها، ممـا يخفـف مـن السـلوكيات            تساعد في ضبط سل    -4

الخاطئة، واألمراض والجرائم ، مادية كانت أم معنوية ، والتي غصـت بهـا حياتنـا                

 .المعاصرة 

: تساعد في تعزيز بعض القيم واألخالق التي يدعو إليها ديننا اإلسالمي الحنيف ، مثل                -5

ى الخير، واألمر بـالمعروف والنهـي عـن         االحترام والتعاون والمساعدة والداللة عل    

 .المنكر، وتحمل المسئولية ، والتي فقدنا كثيراً منها في حياتنا اليوم 

 ، وسنته المشرفة إلى عقـول       ولذا استخدام التقنية الحديثة ، لنقل أحاديث رسول اهللا           

س يقبلون علـى    البشر ، عملياً وعلمياً ، وبيان ذلك عن طريق الصوت والصورة ، مما يجعل النا              

 إقباالً منقطع النظير ، ويجعلهم يؤدونها على الوجه األكمل الذي أمر به رسول              سنة رسول اهللا    

وذلك عن طريق تبسيط األمور ، وشرحها شرحاً وافياً ، وأدائها على الصورة المثلى ،                . اهللا  

  .رة لينال اإلنسان المسلم الخير العميم المادي والمعنوي ، في الدنيا واآلخ

 :  ) مثال عملي(مثال ذلك : المطلب السادس 

: أخرج اإلمام مسلم في صحيحه عن َأِبي هريرةَ َأن النَِّبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـاَل                 

ثًا فَِإنَّه ال يدِري َأين باتَـتْ       ِإذَا استَيقَظَ َأحدكُم ِمن نَوِمِه فَال يغِْمس يده ِفي اِإلنَاِء حتَّى يغِْسلَها ثَال            "

 هد6 ."ي  
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فغسل اليد قبل غمسها في اإلناء الذي يحتوي الماء منصوص عليه في الحديث الشريف،              

 ، وإن كان العلماء قد اختلفوا في كون غسل واجباً أم مندوباً ، إال أننا                وهو من سنة المصطفى     

 بغض النظر عن كونه واجباً أم منـدوباً         –جد أن األمر النبوي     إذا استعملنا التقنية الحديثة فإننا سن     

 ليالً أو   – خير كله ، وإذا ما عرفنا الشرور التي تطردها عملية غسل يد الذي استيقظ من نومه                  –

لزادنـا  ."  فَِإنَّه ال يدِري َأين باتَتْ يده"           قبل أن يغمسها بالماء ثالثاً ، من خالل قوله           -نهاراً  

ذلك إيماناً ويقيناً بأن هذا العلم والذي تكشفه التقنية الحديثة ، هو وحي جاء علـى لسـان النبـي                    

 ، والذي أعجز البشرية جمعاء ، ليس في بالغته فحسب ، وإنما زاد ذلك فـي                 العربي األمي   

 . إعجازه العلمي والصحي واالجتماعي والثقافي وغيرها 

 بين أيديكم صوراً لدبوس عادي ، وهو أقل شأناً وألبين ذلك بمثال عملي ، فإنني أضع

مـن اليد مساحة وعمالً واحتكاكاً ، ويظهر في الصورة األولى أنه ال يحمل شيئاً ، بل هو 

عشر مرات ، ) 10(مائة بالمائة ، إال أننا إذا وضعناه تحت المجهر ، وكبرناه %) 100(نظيف

 ترى بالعين المجردة ، إال أنه تبين وجودها ، ظهر عليه ما لم نكن نراه ، وهو شعرة صغيرة ، ال

 .ووجود مخلوقات أخرى يظهرها تكبيرها مئات المرات 

وهاهي بعض الصور التي تثبت وجود مخلوقات ال ترى بالعين المجردة على رأس 

الدبوس ، وهو رأس ناعم أملس ، فكيف باليد التي ال يستغني اإلنسان عن استعمالها بحال من 

هي ليست ناعمة وال ملساء، ومتعرضة للجو المليء بالغبار والميكروبات، وهي األحوال ، و

تالمس األشياء التي تعترض اإلنسان ، فكيف إذا المست أماكن ملوثة أو موبوءة، فكم تحمل من 

ميكروبات وجراثيم ، وفيروسات ال ترى بالعين المجردة ، وأثبت المجهر وجودها باآلالف إن لم 

 .7ف في السنتيمتر الواحد يكن بعشرات اآلال

وكيف إذا استعمل اإلنسان يده دون أن يغسلها ثالثاً بالماء النظيف الطاهر المطهر 

 فاه أو أنفه ، وأصبح الماء -التي ال يدري أين باتت-لغيره، وأدخل الماء الذي غمس فيه يده 

ء الجسم عن طريق قريباً جداً من مجرى التنفس والذي يوصل إلى الرئة ومنها إلى جميع أجزا

الدم ، وقريباًً من البلعوم والمريء والمعدة أيضاً ، والتي يكفيها أنها وحدها بيت الداء ، فكيف إذا 

انضم إليها التلوث عن طريق الفم الذي ضم بين تجويفه الماء الملوث من اليد التي ال يدري 

 .صاحبها أين باتت 

أو على بثـرة أو     ) فرجه أو دبره    ( ورته  وإذا نام اإلنسان فيحتمل أن تطوف يده على ع         

في جسمه ، فأخرج منه بعض ما فيـه         ) بثرة(قذر أوغير ذلك وكيف إذا المست يده مكاناً ملتهباً          

من قيح وإلتهابات ، والتي تحمل ماليين من الجراثيم والميكروبات ، فكيف إذا المست يده المـاء                 



 ...التقنية وأثرها في خدمة الدعوة اإلسالمية

 341

اب ، فنقل الجراثيم والميكروبات إلى جميع الماء  قبل أن يغسلها ، وينظف ما لوثها من مكان االلته         

فلوثه ، أصبح الماء عرضة ألن يصل إلى جوف اإلنسان عن طريق الفم أو األنـف أو األذن أو                   

 .العين ، أو أي مكان فيه جرح أو التهاب بسيط 

 بطريقة علمية تعتمد على التقنية الحديثة ، بأخذ يد أحد           إذن ، شرح أحاديث الرسول       

ئمين بعد استيقاظه من نومه ، وأخذ مسحة منها ، ووضعها تحت المجهر ، لنـرى كـم هـي                    النا

الميكروبات والجراثيم التي التصقت باليد ، ومقارنتها باليد النظيفة التي غسـلها صـاحبها بعـد                

استيقاظه من النوم ، وأخذ مسحة منها ، لنرى الفرق الشاسع بين نظافة اليد وطهارتها قبل وبعـد                  

 .الغسل

حـد ينظـف هـذه      لوا عدة مرات في اليوم ا     - والوضوء على رأسها     -كرار النظافة   تف 

وقد أثبت علماء الجراثيم وجـود أعـداد        " األجزاء المكشوفة التي تكون األكثر تلوثاً بالجراثيم ،         

كشوفة تصـل   ملاهائلة من الجراثيم على السنتيمتر المربع الواحد من الجلد الطبيعي في المناطق             

، وللتخلص منها ال    عة  هاء خمسة ماليين جرثومة ، ومن المعروف أن الجراثيم تتكاثر بسر          إلى ز 

  8 ."بد من غسل الجلد باستمرار 

 : أسرار الحديث : المطلب السابع 

 وحمله أحمد على    ،األمر عند الجمهور على الندب      ثم   ":قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا     

والقرينة الصارفة لألمر عن الوجوب عند الجمهور التعليـل         ... الوجوب في نوم الليل دون النهار     

  9." ألن الشك ال يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا ألصل الطهارة ،بأمر يقتضي الشك 

، " ثالث مرات " وفي رواية " فليغسلهما ثالثا   " في روايات لمسلم وأبي داود وغيرهما       و

 ... دل على الندبية والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية ي

 والظـاهر   ،علـى الشـك     " في إنائه أو وضوئه     "  والبن خزيمة    ) في اإلناء   (: قوله  

 وكـذا بـاقي اآلنيـة       ، ويلحق به إناء الغسل ألنه وضوء وزيادة         ،اختصاص ذلك بإناء الوضوء     

ستها فـال   وخرج بذكر اإلناء البرك والحياض التي ال تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجا             . قياساً

 . يتناولها النهي واهللا أعلم 

 ،فيه أن علة النهي احتمال هل القت يده ما يؤثر في المـاء أو ال                ) ال يدري   : ( قوله  

 10 .."ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظاً 

وهل األمر يفيد غسل اليد من كل نوم وإن كان في النهار ؟ يقول الحافظ ابـن حجـر                   

 ،أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقـب كـل نـوم            ) من نومه   : ( له  قو:  رحمه اهللا 

. ألن حقيقة المبيت أن يكون في الليل        " باتت يده   " وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث         
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وكذا للترمذي من وجه آخـر      " إذا قام أحدكم من الليل      " وفي رواية ألبي داود ساق مسلم إسنادها        

إذا قام أحدكم إلـى الوضـوء حـين         " ي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا         وألب، صحيح  

 11. وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل " يصبح 

 وفيه عدة مطالبالطهارة  المبحث الثاني 
 : تعريف الطهارة لغة : المطلب األول

اء وضمها يطْهر بالضم طَهارةً فيهما واالسـم الطُّهـر بالضـم و          طَهر الشيء بفتح اله   "

طَهره تطِْهيراً و تَطَهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من األدناس ورجل طَاِهر الثيـاب                

أي منزه وثياب طَهارى بوزن حيارى على غير قياس كأنه جمع طهران و الطُّهر بالضـم ضـد                  

 طاِهر من الحيض و طَاِهرةٌ من النجاسة ومن العيوب و الطَّهور بفتح الطاء مـا                الحيض والمرأة 

قلت ونقل  ) وأنزلنا من السماء ماء طهورا      ( يتطهر به كالفطور والسحور والوقود قال اهللا تعالى         

المطرزي في المغرب أن الطَّهور بالفتح مصدر بمعنى التطهر واسم لما يتطهر به وصـفة فـي                 

و المطْهرةُ بفتح الميم وكسرها اإلداوة والفتح أعلى        ) وأنزلنا من السماء ماء طهورا      ( له تعالى   قو

  12."والجمع المطَاِهر ويقال السواك مطْهرةٌ للفم بوزن متربة

 :تعريف الطهارة في االصطالح : المطلب الثاني

 .13ه بالتراب أو غيرهرفع ما يمنع من الصالة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكم:

  . 14فالطهارة تشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم وما يتعلق بها

. صـالة   لا  الوضوء فقد شرعه اهللا سبحانه وتعالى ، وجعله فرضاً على كل من يريد             امأ

جوهكُم وَأيِديكُم ِإلَـى الْمراِفـِق      ا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا و         ي(: فقال تعالى   

مرضى َأو علَى سفٍَر     موامسحوا ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن وِإن كُنْتُم جنُباً فَاطَّهروا وِإن كُنْتُ          

لَم تَِجدوا ماء فَتَيمموا صِعيداً طَيبـاً فَامسـحوا         َأو جاء َأحد ِمنْكُم ِمن الْغَاِئِط َأو المستُم النِّساء فَ         

          ٍج ورح ِمن كُملَيَل ععجِلي اللَّه ِريدا يم ِمنْه ِديكُمَأيو وِهكُمجِكلَِبو        تَـهمِنع ـِتمِليو كُمـرطَهِلي ِريدي ن

ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَي15.)ع  

ـ   الحديث الذي أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه عن مصعِب بِن سعدٍ           يف ال  قو  : َلاقَ

فَ           د ِريضم وهو هودعاِمٍر يِن علَى ابع رمع ناللَِّه ب دبقَخََل ع          ـرمع ـنا ابِلي ي و اللَّهعاَل َأال تَد

 تُقْبُل صالةٌ ِبغَيِر طُهوٍر وال صدقَةٌ ِمن غُلُوٍل وكُنْتَ علَى           ال: قُوُلي ِإنِّي سِمعتُ رسوَل اللَِّه     : قَاَل

  16."الْبصرِة

 . بأركانهاةألية والحديث يبينان أن شرط قبول الصالة توفر الطهاراو
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 : آلية تحدثت عن الطهور بمعانيه الثالثة او

ا َأيها الَِّذين آمنُوا    ي(: ك من قوله تعالى     لذووضوء وهو إزالة الحدث األصغر ،       لا  -1

            ُؤوِسـكُموا ِبرحساماِفِق ورِإلَى الْم كُمِديَأيو كُموهجالِة فَاغِْسلُوا وِإلَى الص تُمِإذَا قُم

  .17 )وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن

نْتُم جنُباً  ِإن كُ و(:وله تعالى ق نوذلك م . غسل من الجنابة وهو إزالة الحدث األكبر      لا  -2

  .18)فَاطَّهروا

لنظافة ، وهي إزالة ما يعلق باإلنسان من أقذار وأوساخ بيئية ، وذلـك نتيجـة                او  -3

المرض والذي يصيب اإلنسان بعنت شديد مما يجعله يتصبب عرقاً نتيجة ارتفـاع             

 أو جاء من الغائط     ، هأو كون اإلنسان مسافراً ، أو راجعاً من عمل        . درجة الحرارة   

 . د قضاء الحاجة بع

ِإن كُنْتُم مرضى َأو علَى سفٍَر َأو جاء َأحد ِمنْكُم ِمن الْغَـاِئِط             و(: كل ذلك من قوله تعالى    

 يِريـد    وَأيِديكُم ِمنْه ما   مكَُأو المستُم النِّساء فَلَم تَِجدوا ماء فَتَيمموا صِعيداً طَيباً فَامسحوا ِبوجوهِ          

            ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدي لَِكنٍج ورح ِمن كُملَيَل ععجِلي ل ذلك  كو 19 .)اللَّه

 .يستدعي نظافة وطهارة

اإليمـان هنـا    سـر   فو  20 )يع ِإيمانَكُم ِضا كَان اللَّه ِلي   مو: (  سبحانه وتعالى يقول     هللاو

 21 ."طُّهور شَطْر اِإليماِنلا " صطفى ملابالصالة ، فقد جاء على لسان 

هذا حديث عظيم ، أصـل مـن        : " اإلمام النووي رحمه اهللا في شرح صحيح مسلم          لقا

  22."أصول اإلسالم ، قد اشتمل على مهمات من قواعد اإلسالم

 : سل الغ: المطلب الثالث 

وهـو  . هو فعل االغتسال ، أو الماء الذي يغتسل بـه           : الغين أو فتحها    بضم  : معنى الغسل لغة    

ما يغسل به الشيء من أشنان وصابون       : والِغسل بكسر الغين    . سيالن الماء على الشيء مطلقاً      

 . ونحوه 

 .23إفاضة الماء الطهور على جميع البدن على وجه مخصوص  : معنى الغسل اصطالحاً

ار التاريخ األهمية العظمى لتنظيـف بدنـه عـن طريـق             اكتشف اإلنسان على مد    دقل 

تسال ، وعالج به كثيراً من األمراض ، ولكن لم يعرف التاريخ أمة جاء لها تنظيم لهذا األمر                  غالا

كما أن اهللا عز وجـل  افتـرض الغسـل           . أعظم من ذاك التنظيم الذي كرم به اهللا أمة اإلسالم           

 ) لسلغا( رجال والنساء ، ويكفي بياناً ألهمية الطهارة        الشرعي لتطهير الجسد في مناسبات عدة لل      

 .في اإلسالم أن أولى خطوات الدخول في اإلسالم أن يغتسل المرء ثم ينطق بالشهادتين 
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 : تناول األحاديث الواردة في الغسل من جميع األسباب ، وهي وسن

 : الغسل للدخول في اإلسالم:  الًوأ

 احكيم سبحانه وتعالى يجب أن يغتسلوا مع دخولهم هـذ         لمسلمون كما أمرهم الخالق ال    اف 

لدين ألول مرة، وحتى قبل النطق بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا ، دليله ما ورد                    ا

حِنيفَةَ  خَيلًا ِقبَل نَجٍد فَجاءتْ ِبرجٍل ِمن بِني          ا هريرةَ قَاَل بعثَ النَِّبي      بَأفي صحيح البخاري أن     

 فَقَاَل َأطِْلقُـوا     لَه ثُمامةُ بن ُأثَاٍل فَربطُوه ِبساِريٍة ِمن سواِري الْمسِجِد فَخَرج ِإلَيِه النَِّبي              ُليقَا

          سخََل الْمد َل ثُمِجِد فَاغْتَسسالْم ةَ فَانْطَلَقَ ِإلَى نَخٍْل قَِريٍب ِمنامِجثُمفَقَاَل َأشْ  د        ِإلَّا اللَّـه لَا ِإلَه َأن ده

 24."وَأن محمدا رسوُل اللَِّه

ا َأيها الَِّذين آمنُـوا ِإنَّمـا       ي(: ن المشركين نجس معنوي ، كما قال سبحانه وتعالى          ألو 

 سنَج شِْركُونفـي اإلسـالم     نافدخول اإلنس . وسبب هذه النجاسة المعنوية هو الشرك        ، 25)الْم

ل الطهـارة مـن     سغ ولذا فقد سن لنا رسولنا      . زمه طهارة من آثار الشرك الذي كان عليه         يل

  .الشرك 

ا َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا قُمتُم ِإلَى       ي(: د أوجب اإلسالم الغسل كما مر في اآلية الكريمة          قو

ِق وامسحوا ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَـى الْكَعبـيِن وِإن         ى الْمرافِ لَالصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وَأيِديكُم إِ    

                  اءالنِّس تُمسالم الْغَاِئِط َأو ِمن ِمنْكُم دَأح اءج فٍَر َأولَى سع ى َأوضرم كُنْتُم ِإنوا ورنُباً فَاطَّهج كُنْتُم

اً طَيباً فَامسحوا ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِمنْه ما يِريد اللَّه ِليجعَل علَـيكُم            موا صِعيد ميفَلَم تَِجدوا ماء فَتَ   

         ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمِنع ِتمِليو كُمرطَهِلي ِريدي لَِكنٍج ورح سل الجنابة لقوله تعـالى     غف 26.)ِمن

)ونُباً كُ ِإنج وا نْتُمر(وله تعالى في آية آخرى  قو 27 ) فَاطَّهـالةَ   يـوا الصبنُوا ال تَقْرآم ا الَِّذينها َأي

وَأنْتُم سكَارى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون وال جنُباً ِإال عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُوا وِإن كُنْتُم مرضـى                 

  َأوا   لَعج فٍَر َأوباً              ى سِعيداً طَيوا صممفَتَي اءوا متَِجد فَلَم اءالنِّس تُمسالم الْغَاِئِط َأو ِمن ِمنْكُم دَأح ء

غسل النظافة بعد المرض أو بعد عمل      و ،28)فَامسحوا ِبوجوِهكُم وَأيِديكُم ِإن اللَّه كَان عفُواً غَفُوراً       

 ، وغسل الجمعة ، وغسل بعد العودة من السفر لقولـه            )ن كُنْتُم مرضى  وِإ(ق لقوله تعالى    اش يوم

 .لها تستدعي غسالً سواء أكان للطهارة أو النظافة ك ،)و علَى سفٍَرَأ:(تعالى 

 أمرهم أن يغتسلوا بعد كل مباشرة زوجية ، وكذلك في صباح كل يوم جمعة وصباح       امك

مـا  ك–حتى تطهر ، بل إنه يسـن الغسـل          والنفاس  حيض  يدين ، وكذلك تغتسل المرأة بعد الم      علا

 .ين الجماعين ب –سيمر

ث اإلسالم على االغتسال لتنظيف األجسام نظافة عامة ، ولتنشيطها وإزالة الـروائح            حو 

 ، الكريهة الناجمة عن العرق والغبار الذي يعلق بالجسم نتيجة العمل ، والمشي فـي الطرقـات               
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ن الجراثيم والميكروبات التي تعلق على الجلد والتي يخشى منها          وعوادم السيارات ، والتخلص م    

  .أن تتسرب إلى داخل الجسم ، نتيجة جرح أو تهتك في بعض األنسجة الجلدية 

 : الغسل من الجنابة : ياً ناث

 كُنْتُم جنُباً   نِإو(غسل لكل الجسم بسبب الجنابة فريضة للطهارة ، بنص اآلية الكريمة            لاو 

وافَاطَّه(: وله تعالى في آية آخرى      قو 29 )رى          يـكَارس َأنْتُمالةَ ووا الصبنُوا ال تَقْرآم ا الَِّذينها َأي

  30.)حتَّى تَعلَموا ما تَقُولُون وال جنُباً ِإال عاِبِري سِبيٍل حتَّى تَغْتَِسلُوا

بة ، فقد أخرج اإلمام     كيفية الغسل والطهارة من الجنا     ىلع   حديث المصطفى    صنو

ان ِإذَا اغْتَسـَل ِمـن      كَ ن النَِّبي   َأ ث عاِئشَةَ زوِج النَِّبي     يدحالبخاري رحمه اهللا في صحيحه      

          دي الِة ثُمُأ ِللصضتَوا يُأ كَمضتَوي ِه ثُميدَل يَأ فَغَسدِة بنَاباِء فَ    ِخالْجِفي الْم هاِبعوَل   ُل َأصا ُأصخَلُِّل ِبهي

 31."شَعِرِه ثُم يصب علَى رْأِسِه ثَالثَ غُرٍف ِبيديِه ثُم يِفيض الْماء علَى ِجلِْدِه كُلِِّه 

 أن الغسل واالستحمام مع التدليك يجدد النشاط للجسـم          :حكمة في الغسل مع التدليك      لاو

نشاط للعقل ، ويعيد النظافة والتألق ،وكـذا ينبـه         ما يجدد ال  ك ،  كما ورد على لسان المصطفى    

الحواس وينشط الدورة الدموية ، ويساعد على تخفيف العبء الواقع على القلب، ويجعل المرء في               

أكمل حاالته النفسية والجسمية ، ويستحسن االغتسال باستعمال زيت الزيتون مع التـدليك عقـب               

 .ممارسة الرياضة 

كما ورد في الحديث الشريف ، أنه يبـدأ          ، سنها المصطفى   غسل من الجنابة سنة     للو 

خليل ت ةثم يتوضأ وضوءه للصالة ، مع مراعا      . فيغسل يديه قبل إدخالهما في اإلناء الذي به الماء          

وتخليل أصول الشعر ، وما ذاك إال ليتأكد من وصول الماء إلى جميع جسمه حتى                ، أصابعه  

 .جنابة ألنه تحت كل شعرة . منابت الشعر 

تمل أن يكـون غسـلهما      حي )سَل يديهِ غَفَ َأدب(: ه  لقو: ابن حجر رحمه اهللا        الحافظ   لاق

حتمل أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم ، ويدل            يو . للتنظيف مما بهما من مستقذر    

واه الشـافعي   ر" قبل أن يدخلهما فـي اإلنـاء        " عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام          

 ." ثم يغسل فرجه " والترمذي ، وزاد أيضا 

ه احتراز عن الوضوء اللغوي ، ويحتمـل أن         يف)  يتَوضُأ كَما يتَوضُأ ِللصالةِ    ثم: (ه  قول

جسد  ال يكون االبتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية             

 بغسلها في الوضوء عن إعادته ، وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل             في الغسل ، ويحتمل أن يكتفي     

الجنابة في أول عضو ، وإنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفا لهـا ولتحصـل لـه صـورة                   

 . الطهارتين الصغرى والكبرى 
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ثم يأخذ الماء فيـدخل     " م  مسلول.  بأصابعه التي أدخلها في الماء       يأ) خَلُِّل ِبها في: (ه  قول

 " . ثم يشرب شعره الماء " وللترمذي والنسائي من طريق أبي عيينة " في أصول الشعر أصابعه 

وبهذا يضمن وصول الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسم الظاهرة ، ودلكه مـع               : قلت  

التخليل ، وفائدة التدليك معلومة ، من تنشيط الجسم ، والدورة الدموية ، وضمان نظافته ، مع ما                  

 .32 من تألق ونضارة ، ويجعل المرء في أكمل حاالته النفسية والجسمية يضيفه إلى الجسم

 وقال القاضـي  ..أي شعر رأسه ، " أصول شعره " لكشميهني لو) وَل الشَعِرصُأ: (ه  قول

" أصـول الشـعر     " احتج به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل إما لعموم قوله             : عياض  

ائدة التخليل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ، ومباشرة الشعر          وف. وإما بالقياس على شعر الرأس      

ثم هـذا التخليـل    .  وتأنيس البشرة لئال يصيبها بالصب ما تتأذى به           ، ءاباليد ليحصل تعميمه بالم   

واهللا . غير واجب اتفاقاً إال إن كان الشعر ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله                 

 . 33أعلم 

لم يأت في   :  وقال القاضي عياض     ...  يسيل ، واإلفاضة اإلسالة      يأ)  يِفيض ثم: (ه  قول

بل ورد ذلك من طريـق صـحيحة        : قلت  . شيء من الروايات في وضوء الغسل ذكر التكرار         

ـ    أنها وصفت غسل رسول اهللا       شةئاأخرجها النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن ع          نم

م يتمضمض ثالثا ويستنشق ثالثا ويغسل وجهه ثالثا ويديه ثالثـا ثـم             ث" الحديث وفيه   . الجنابة  

 " . يفيض على رأسه ثالثا 

 واستدل بهذا الحديث على استحباب إكمـال الوضـوء قبـل            ) ..ى ِجلِْدِه كُلِّهِ  علَ: (ه  قول

 أي أعاد غسلهما    .." فإذا فرغ غسل رجليه     " وفي رواية عند النسائي وزاد في آخره        .. الغسل ،   

ثم يفيض علـى    " الباب  ث  يدستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء فيوافق قوله في ح           ال

 .34" جلده كله 

عن     ِج النَِّبيوونَةَ زميم   َوُل اللَِّه      : "الَتْ  قسَأ رضتَو  و      ـرـالِة غَيِللص هـوءض

فَغَسـلَهما هـِذِه    ِه  َأذَى ثُم َأفَاض علَيِه الْماء ثُم نَحى ِرجلَي       ِرجلَيِه وغَسَل فَرجه وما َأصابه ِمن الْ      

 35."غُسلُه ِمن الْجنَابِة

ـ  )وءه للصالة غير رجليـه      ضو( : ه  ولق: ل ابن حجر في شرح حديث ميمونة        اقو  هب

يمكن الجمع  و. التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلخ وهو مخالف لظاهر رواية عائشة             

ثم يتنحـى   ..."  ما بحمله على حالة أخرى    إو بينهما إما بحمل رواية عائشة على المجاز كما تقدم        

الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل االفتتاح واالختتام بأعضاء         :قال القرطبي " فيغسل رجليه   

 . 36الوضوء
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ذ الـواو   إ ءلوضوتقديم وتأخير ، ألن غسل الفرج كان قبل ا         هب) سل فرجه   غو( : ه  قول

ال تقتضي الترتيب ، وقد بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند المصنف في بـاب السـتر فـي                    

الغسل ، فذكر أوال غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده بالحائط ثم الوضوء غيـر رجليـه ،                    

 . وأتى بثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك 

وأبعد من استدل به    . ليكون أنقى كما قال البخاري      للمبالغة فيه   فض  روأما دلك اليد باأل   

 37."على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة الفرج ألن الغسل ليس مقصورا على إزالة النجاسة 

 :سل لكل حادثة جماع أزكى وأطيب وأطهرغلا

لَـى ِنسـاِئِه     طَافَ ذَاتَ يوٍم ع     ن َأِبي راِفٍع َأن النَِّبي      ع": ج أبو داود في السنن      رخأ

 واِحدا قَـاَل هـذَا َأزكَـى         َأال تَجعلُه غُسالً   ِهيغْتَِسُل ِعنْد هِذِه وِعنْد هِذِه قَاَل قُلْتُ لَه يا رسوَل اللَّ          

 38."وَأطْيب وَأطْهر قَاَل َأبو داود وحِديثُ َأنٍَس َأصح ِمن هذَا 

يقصد به ما أخرجه اإلمام مسلم وغيـره        " ح من هذا    وحديث أنس أص  :" ل أبو داود    وقو

 39." كَان يطُوفُ علَى ِنساِئِه ِبغُسٍل واِحٍد  ينٍَس َأن النَِّبَأ"رحمهم اهللا  من حديث  

) باب إذا جامع ثم عـاد       : ( له  وق :   الحافظ ابن حجر في شرح حديث أبي رافع        لاق

الجماع ، وهو أعم من أن يكـون لتلـك المجامعـة أو             أي  " عاود  " وللكشميهني  . أي ما حكمه    

  ..معوا على أن الغسل بينهما ال يجب ويدل على استحبابه حديث أبـي رافـع       جأ غيرها، وقد 

وقال ابـن   . يستحب  : ، وقال الجمهور     ال يستحب : بو يوسف   أ لواختلفوا في الوضوء بينهما فقا    

بن خزيمة على أن األمر بالوضـوء للنـدب ال          ثم استدل ا  . .يجب  : حبيب المالكي وأهل الظاهر     

للوجوب بما رواه من طريق شعبة عن عاصم في حديث أبي سعيد المذكور كرواية ابـن عيينـة                  

ويدل أيضا علـى أنـه لغيـر        . فدل على أن األمر لإلرشاد أو للندب        " فإنه أنشط للعود    " وزاد  

اق عن األسود عـن عائشـة       الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسح         اهوالوجوب ما ر  

  40 ".مع ثم يعود وال يتوضأ ايج  كان النبي " قالت 

ته ، لم تكن معروفة عند أمة مـن         مأ غتسال بهذه الطريقة التي أرشد إليها النبي        فاال

الغتسال ينشط  اف. مدحم األمم ، بل هي من تمام النعمة التي أسداها رب العزة والجالل إلى أمة             

 الكسل ، ويعمل على تفتح مسام الجسم جميعها ، ويؤدي هذا بالتبعيـة إلـى                الجسم ، ويذهب عنه   

ومعروف أن خاليا جسم اإلنسان تحتاج إلى عملية التـنفس ،           . تنفس خاليا الجسم بشكل طبيعي      

ل، فإنه يسرع في عملية     سغلمثلها مثل أي كائن حي ، وكذا إذا استعمل اإلنسان الماء الساخن في ا             

ما علق بالجسم من عرق وأوساخ ، كما أنه يجدد باالغتسال بالمـاء السـاخن               التنظيف ، وإزالة    

الخاليا التالفة والمتهالكة ، فيكسب الجسم النشاط والحيوية ، كما يساعد على هـدوء األعصـاب                
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وكما . نوم الطبيعي العميق    ل ا ىخاصة إذا كان االغتسال بالماء الساخن في الليل ، فإنه يساعد عل           

 .فإن الحمام الساخن يقلل من احتماالت اإلسهال ، ألنه يعين على الهضم الجيد: يقول المختصون

 أن االغتسال بالماء البارد يجعل جميع خاليا الجسم بما فيها شرايين وأوردة تعـاود               كما

مة ، التي تقيهـا الكثيـر مـن         زالاالنكماش بعد التمدد ، ولهذا يساعدها على اكتساب المرونة ال         

. دورة الدموية ، مما ينشط التنفس ويزيد من احتماالت اعتدال النبض والضغط           أمراض القلب وال  

والحمام البارد يفيد لمن كان بدنه نشيطاً وال يعاني من مشكالت في الهضم ، ويمكن أن يسـتعمل                  

نشاط ، على أال يكون المـاء شـديد         لوا بعد الماء الساخن لتقوية البشرة ، وإمداد الجسم بالحيوية        

 .وال يستعمل الحمام البارد عقب الجماع أو عقب الطعام مباشرة لما يسببه من أخطار . البرودة 

غتسال مع التدليك كما ورد في الحديث النبوي الشريف يجدد نشاط الجسـم بشـكل               واال

 وكذا ينبـه الحـواس ،       ، قمدهش ، ويجدد الحيوية باستمرار ، ويساعد على النوم الصحي العمي          

، ويساعد على تخفيف العبء الواقع على القلب ، ويستحسـن االغتسـال             وينشط الدورة الدموية    

 41.باستعمال زيت الزيتون مع التدليك عقب ممارسة الرياضة 

 كـان   والغسل بالماء البارد عقب الجماع ، ال يضير ، فقد ثبت أن رسول اهللا               : قلت  

 طَافَ ذَاتَ يـوٍم       َأن النَِّبي    ن َأِبي راِفعٍ  ع": ج أبو داود في السنن      رخأ. يغتسل بعد كل جماع     

 واِحدا قَاَل هذَا     َأال تَجعلُه غُسالً   ِهعلَى ِنساِئِه يغْتَِسُل ِعنْد هِذِه وِعنْد هِذِه قَاَل قُلْتُ لَه يا رسوَل اللَّ            

  والذي تميل إليه الـنفس أنـه       42."ن هذَا   َأزكَى وَأطْيب وَأطْهر قَاَل َأبو داود وحِديثُ َأنٍَس َأصح مِ         

                     كان يغتسل عند هذه وعند هذه ، مما يدل على أنه كان في الصيف ، يغتسل بماء بارد ، وإال 

لذا ال يضير االغتسال بالمـاء      . كيف يغتسل عند هذه وعند هذه مع برد المدينة المنورة القارس            

 البرودة ، ألن ذلك يؤثر سلبياً على صـاحبه إن           البارد عقب الجماع ، بشرط أال يكون الماء شديد        

 .كان صحيحاً سليماً معافى قبل الجماع أو بعده 

عاِئشَةَ َأن امرَأةً    في حديث     لقوله   ويقاس على غسل الجنابة غسل الحيض والنفاس      

     اِر قَالَتْ ِللنَِّبياَألنْص ِمن      ِحيِض قَاَل خُِذيالْم فَ َأغْتَِسُل ِمنكَي       ِئي ثَالثًا ثُمضكَةً فَتَوسمةً مصِفر 

   النَِّبي ِإن                ِريـدـا يا ِبمتُهرا فََأخْبتُهذَبا فَجا فََأخَذْتُهِئي ِبهضقَاَل تَو ِهِه َأوجِبو ضرا فََأعيتَحاس  

النَِّبي".43  

        النَِّبي نةَ عِطيع ُأم نةَ عفْصوعن ح           قَ ثَـالٍثٍت فَويلَى مع نُِحد ى َأنقَالَتْ كُنَّا نُنْه

ِإال علَى زوٍج َأربعةَ َأشْهٍر وعشْرا وال نَكْتَِحَل وال نَتَطَيب وال نَلْبس ثَوبا مصبوغًا ِإال ثَوب عصٍب                 

لَتْ ِإحِر ِإذَا اغْتَسالطُّه لَنَا ِعنْد خِّصر قَدا وِحيِضهم انَا ِمن44."د 
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وإنما رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحـيض إلزالـة           : "نقل ابن حجر قول النووي      

رخص لها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لمـا تسـتقبله مـن              : الرائحة الكريهة ، قال المهلب      

  45."الصالة 

 : غسل يوم الجمعة: ثاً لاث

ـ رة والنظافة في كل يوم ، وفي كل حـين ، لك           ى الطها لع د حث رسولنا محمد     قو   هن

حث على غسل يوم الجمعة خاصة ، الجتماع المؤمنين فيه للصالة ، وازدحامهم وكثرة عرقهم ،                

وهذا كله من قبل احترام المسـجد  .  يأتي المسلم إلى هذه الصالة نظيفاً طاهراً مطيباً        نأ فأحب  

 ،  نوم ولجسمه رائحة كريهة ، يتأذى منها المسـل        والمصلين، فال يذهب المسلم إلى صالة الجمعة      

 .بل يذهب نظيفاً طيب الرائحة 

 قَاَل ِإذَا جـاء      رسوَل اللَِّه    نَأ ورد في حديث عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنْهما            دقف

 46" َأحدكُم الْجمعةَ فَلْيغْتَِسْل

ثر من أي يوم آخر، خاصـة فـي صـالة           كأ الناسمسجد في يوم الجمعة يتجمع فيه       لاف

الجمعة ، فالمسلم طيب الروح والرائحة ، وال ينبغي له أن يكون عامالً منفراً ، وبسـببه يكـره                   

 . الكثير من إخوانه دخول المسجد ألجل رائحته الكريهة المنفرة 

ـ اظفي ن لرغم من أن الغسل األسبوعي هو الحد األدنى لالغتسال، إال أن له أهمية              وبا ة ف

 .البدن ، وإزالة ما علق به من أوساخ وعرق وغير ذلك 

 ي سِعيدٍ ِبَأغسل يوم الجمعة على كل محتلم كما في حديث          لا ا وقد أوجب رسولنا     ذه 

وَأن  ناَل الْغُسُل يوم الْجمعِة واِجب علَى كُـلِّ محـتَِلٍم وَأن يسـتَ   قَ اَل َأشْهد علَى رسوِل اللَِّه     قَ

دجو ا ِإنِطيب سمإن من أطاع رسول اهللا       مث 47." ي  غتسـل يـوم الجمعـة ، وتطهـر         او

وأصاب من الطيب إن وجد ، وتخلق بخلق اإلسالم ، فإن له مغفرة لذنوبه من يومه هذا إلى يـوم         

لشـريف  ا يبـو كما أن الحديث الن   . الجمعة المقبل ، وذلك ترغيباً في االغتسال كل  يوم الجمعة            

يقرن باغتسال يوم الجمعة بين الطهارة والنظافة ، ويجعل ذلك عبادة ، كما أنه يزيد مـن تـآلف                   

 .الناس واجتماعهم في نشاطاتهم العبادية واالجتماعية 

ـ  ال يغْتَِسـُل ر  قَاَل النَِّبي :  قَاَل مان الْفَاِرِسي  سلْيله حديث   لد  ـِة   ٌلجعمالْج مـوي 

يو                   نـيقُ بفَرفَال ي جخْري ِتِه ثُميِطيِب ب ِمن سمي ِنِه َأوهد ِمن ِهنديٍر وطُه ِمن تَطَاعا اسم رتَطَه

  48."لْجمعِة اُألخْرىلَه ما بينَه وبين ا راثْنَيِن ثُم يصلِّي ما كُِتب لَه ثُم ينِْصتُ ِإذَا تَكَلَّم اِإلمام ِإال غُِف

 . على غسل الجمعة غسل العيدين وغسل اإلحرام للحج أو العمرة سويقا 
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 ) :كل سبعة أيام(الغسل أسبوعياً : عاً راب

ما يتكاسل بعض الناس عن الغسل إذا لم يوجد داع له ، فتحل به األوساخ والقاذورات                بر 

ـ عيف على االغتسال يوماً في األسبوع       والروائح الكريهة ، لذا حث ديننا اإلسالمي الحن         أقـل   ىل

ي حديث َأِبي جحيفَةَ قَاَل آخَى      فف " .تقدير، وجعل اإلسالم ذلك حقاً من حقوق الجسم على المسلم           

  النَِّبي  اِء         بدرا الدَأب انلْمس اراِء فَزدرَأِبي الدو انلْمس ني ..   ِإن انلْمس فَقَاَل لَه    ـكلَيع كبِلر 

      ح كلَيع ِلكَألها وقح كلَيع ِلنَفِْسكا وقحاق         فََأتَى النَِّبي قَّهقٍّ حِط كُلَّ ِذي حفََأع       لَـه ذَِلك فَذَكَر 

   فَقَاَل النَِّبي   انلْمقَ سدوله  قو 49." ص": ا    وقح كلَيع يـك حقـاً ،     ني ولجسـمك عل   عي "ِلنَفِْسك

ق على صاحبه ، في المحافظة عليه من األذى ، والنظافـة التـي تقيـه األوسـاخ                  ح هفالجسم ل 

 .واألمراض والعرق والروائح الكريهة 

  :  َأِبي هريرةَ قَاَل قَـالَ     نعيل الحق في الغسل يوماً في األسبوع ما رواه البخاري           لدو

  50." يوما يغِْسُل ِفيِه رْأسه وجسده ٍما َأن يغْتَِسَل ِفي كُلِّ سبعِة َأيم قَاَل حقٌّ علَى كُلِّ مسِلٍمثُ …"

يغسل جسمه ، ويركز على     ل –لى األكثر   ع –لحديث يحدد سبعة أيام تمر على المسلم        او 

 غسل الرأس وما فيه من شعر ، ألنه يختزن كثيراً من الدهون ، والعرق واألتربة، وكذلك الجسد                

لتي حث الشارع الحكيم على نظافتها من الشعر،      ا نلما يحتمل من كثرة العرق ، خاصة في األماك        

عن ِعكِْرمةَ َأن ُأنَاسا    وعن سبب الغسل يوم الجمعة ما أخرجه أبو داود          . كاإلبط والعانة وغيرها    

غُسَل يوم الْجمعِة واِجبا قَاَل ال ولَِكنَّه َأطْهـر         ِمن َأهِل الِْعراِق جاءوا فَقَالُوا يا ابن عباٍس َأتَرى الْ         

                 النَّـاس ِل كَـانالْغُس ءدفَ بكَي كُمُأخِْبرساِجٍب وِه ِبولَيع سغْتَِسْل فَلَيي لَم نمَل واغْتَس نِلم رخَيو

     لَى ظُهع لُونمعيوفَ والص ونسلْبي وِدينهجم        وا هقِْف ِإنَّمالس قَاِربقًا ميض مهِجدسم كَانو وِرِهم

 ِفي يوٍم حار وعِرقَ النَّاس ِفي ذَِلك الصوِف حتَّى ثَارتْ ِمنْهم ِرياح          عِريشٌ فَخَرج رسوُل اللَِّه     

 ِتلْك الريح قَاَل َأيها النَّاس ِإذَا كَان هذَا الْيـوم            ِه  آذَى ِبذَِلك بعضهم بعضا فَلَما وجد رسوُل اللَّ       

فَاغْتَِسلُوا ولْيمس َأحدكُم َأفْضَل ما يِجد ِمن دهِنِه وِطيِبِه قَاَل ابن عباٍس ثُم جـاء اللَّـه ِبـالْخَيِر                   

ووسع مسِجدهم وذَهب بعض الَِّذي كَان يْؤِذي بعضهم بعضـا          ولَِبسوا غَير الصوِف وكُفُوا الْعمَل      

 51." ِمن الْعرِق

ا اليوم بيوم الجمعة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه اهللا فـي الفـتح               ذه  حدد النبي    دقو

ند النسائي  هكذا أبهم في هذه الطريق ، وقد عينه جابر في حديثه ع           ) في كل سبعة أيام يوما    : (قوله

.  وصححه ابن خزيمـة      "ب على كل مسلم في أسبوع يوما وهو يوم الجمعة           جاوالغسل  " بلفظ  

إن " ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعا نحوه ولفظه                 
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الحديث ، ونحوه للطحاوي من طريق محمد بـن          " من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة       

 .الصحابة أنصاري مرفوعا  من  الرحمن بن ثوبان عن رجلعبد

ن المعلوم أن لغسل الجلد وإزالة العرق عنه مقاصد وقائية ودوائية ال تعـود علـى                مو 

أن الكائنات الحية المجهرية التي     : " اإلنسان المتبع أسلوب النظافة إال بالنفع ، ومن هذه المقاصد           

تسبب المشـاكل إذا لـم       نأل عام ، ولكن من المحتمل       تدب على جلد اإلنسان ليست خطيرة بشك      

يحافظ على وقاية صحية ، فالميكروب يتغذى من مواد دهنية موجودة في العرق ، ولهذا فهو قـد                  

يولد روائح كريهة ، ويمكن مالحظة ذلك خاصة في أعضاء الجسم التي تعرق كثيراً ، مثل اإلبط                 

ا أن االسـتحمام المتكـرر   م ك،فترات متقاربة وبانتظام   واألربية والقدمين، إال إذا تم غسلها على        

يساعد على منع البؤر السوداء والقوباء ، حيث أنه يزيـل المـادة الدهنيـة ويقلـل مـن كميـة                 

 52." الميكروبات 

 ء نجاستالالمبحث الثالث ا

 وفيه مطلبان
ـ .لرفـع   ا) 2. القطع واإلزالة   ) 1: له معنيان    :ستنجاء لغة   االمعنى  : المطلب األول    ال ابـن   ق

هو ِإزالته عن بدنـه بالغَسـل       : اسِتـخْراج النَّـجو من البطن وقـيل      : واالسِتنـجاء: "منظور  

هو من نَـجوت الشجرة و َأنْـجيتها ِإذا قطعتها، كَأنه قَطَع اَألذَى عن نَفْسه،             : والـمسح، وقـيل   

ومنه حديث  .  كَأنه يطلُبها لـيجلس تـحتها       ، وهو ما ارتَفع من اَألرض      وةهو من النَّـج  : وقـيل

َأِجد نَـجِوي َأكثر ِمن رزئي َأي ما       : قـيل له فـي مرضه كيفَ تَـِجدك؟ قال      : عمرو بن العاص  

من قولك نَـجوتُ ِجلد البعيـر عنـه و         : و النَّـجا، مقصور  . يخرج منـي َأكثَر مـما يدخـل      

و . كشَـطَه عنـه     : ـجا ِجلد البعير والناقِة نَـجواً و نَـجا و َأنْـجاه        و نَ . َأنْـجيتُه ِإذا سلَـخْتَه    

 53" اسم الـمنْـجو: النَّـجو و النَّـجا

 : ستنجاء اصطالحاًاال: المطلب الثاني 

 54." االستنجاء استخراج النَّجو من البطن وقيل هو إزالَتُه عن بدنه بالغَسل والمسح"

ء استخراج للنجو وإزالة له عن بدن اإلنسان المسلم باستعمال الماء           وهكذا يكون االستنجا   

للغسل لمحال الطهارة أو قطعه وإزالة آثاره بمسح محل الطهارة بكل ما يزيل آثاره من ورق أو                 

ألن النجو مليء بالجراثيم والميكروبات المعديـة وغيـر         . حجر أو تراب أو خشب أو نحو ذلك         

حانه وتعالى فعل األنصار لتطهرهم بالماء بعد قضاء الحاجة مما يقطع           المعدية ، وقد مدح اهللا سب     

 .دابر التلوث بإذن اهللا سبحانه وتعالى 
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لقد فطر اهللا جل وعال اإلنسان وجبله على أن يتخلص أوالً بأول مما في أمعائـه وفـي                  

ن النقـاء  مثانته من غائط وبول وغيرها من نفايات الجسم ، حتى يظل الجسم اإلنساني في حالة م           

 .والصحة والقدرة ، على أداء الوظائف الطبيعية والحيوية التي يقوم بها 

وبعد عملية التخلص تلك فإنه يجب على الجسم أن ينظف هذه األماكن بالماء ، وفي هذه                 

 ومعنى التنزه هو التطهـر      55"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه          : "يقول رسول اهللا    

لهذه العملية فائدة طبية وقائية عظيمة ، فقد أثبت الطب الحديث أن النظافة الذاتيـة              و. واالستنجاء  

كمـا  . لتلك األنحاء ، تقي الجهاز البولي من االلتهابات الناتجة عن تراكم الميكروبات والجـراثيم             

ومن حدوث االلتهابات والدمامل ، وفي حالة المرضى ، خصوصاً           أنها تقي الشرج من االحتقان،    

ى السكر ، أو البول السكري ، فألن بول المريض يحتوي على كمية كبيرة من السكر، فإذا                 مرض

وقد تنتقل األمراض في وقـت      . بقيت آثار البول فإن هذا يجعل العضو عرضة للتقيح وااللتهابات         

 .الحق إلى الزوجة عند الجماع ، وقد يؤدي إلى عقم تام 

إلزالة النجاسة ، حتـى تظـل اليـد اليمنـى           كذلك استن اإلسالم استعمال اليد اليسرى        

 الطهر ، وقد يعجب الـبعض مـن         دالمخصصة للطعام طاهرة نظيفة ، وكذلك اشترط غسلها بع        

هذا الدين قدره ، ومن يؤمن أنـه        لولكن ال عجب لمن يعرف      . اهتمام اإلسالم حتى بهذه األمور      

 السـاعة ، ال يحمـل إال الخيـر لعبـاده            الدين الذي أتمه اهللا وأكمله منهاجاً أبدياً للبشر إلى قيام         

الْيوم َأكْملْتُ لَكُم ِدينَكُم وَأتْممتُ علَيكُم ِنعمِتي ورِضـيتُ لَكُـم الِْأسـالم             (: قال تعالى   . المسلمين  

 )3:المائدة(..) ِديناً

 :حدث غريب في إنجلترا

حدث أن انتشر مرض    " داندي  " م في دولة انجلترا ، وبالتحديد في مدينة         1963في عام    

التيفود بشكل عاصف مما أصاب السكان بالذعر الشديد ، وبذل الجميع طاقاتهم في محاوالت شتى               

وفي النهاية اتفق العلماء على إذاعة تحذير في مختلف وسـائل اإلعـالم             . لوقف انتشار المرض    

 باستخدام المياه مباشرة فـي      يأمرون الناس بعدم استعمال األوراق في دورات المياه ، واستبدالها         

 .النظافة وذلك لوقف انتشار العدوى 

وبالفعل استجاب الناس وللعجب الشديد توقف فعالً انتشار الوباء ، وتمت محاصـرته ،               

وتعلم الناس هناك عادة جديدة عليهم بعد معرفة فائدتها ، وأصبحوا يستخدمون الياه في النظافـة                

لكننا لسنا متأكدين ماذا يقول هؤالء لو علموا أن المسـلمين يفعلـون             بدالً من المناديل الورقية ، و     

سنة ، ليس ألن التيفود تفشى بينهم ، ولكن ألن خـالق التيفـود                أكثر من ألف وأربعمائة    منهذا  
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: فقـالوا   ، ويصرف عنهم الضر ،      وغيره من األمراض أمرهم بكل ما يجلب له الصحة والعافية           

 56) "14:الملك (.)لَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبيرَأال يع(سمعنا وأطعنا ، 

 الوضوء للصالة: المبحث الرابع 

 وفيه عدة مطالب

 :تعريف الوضوء لغة واصطالحاً : المطلب األول 

وضأ الوضوء والوضوء فالوضوء بالفتح المـاء الـذي يتَوضـأ بـه             ": معنى الوضوء لغة     -1

ما يفطر عليه ويتَسحر به والوضوء بالضم التَّوضوء والِفعـل نفسـه يقَـال              كالفَطور والسحور ل  

تَوضأت أتَوضأ توضئوا ووضوءا وقد أثبت سيبويه الوضوء والطهـور والوقـود بـالفتح فـي                

المصادر فهي تقع على االسم والمصدر وأصل الكَِلمة من الوضاِءة وهي الحسن ووضوء الصالة              

يراد به غسل بعض األعضاء  هـ  ومنه الحديث تَوضأوا مما غَيرت النار أراد به                معروف وقد   

غَسل األيدي واألفْواه من الزهومة وقيل أراد به وضوء الصالة وذهب إليه قوم من الفقهاء  هــ                   

دة مـن   ومنه حديث الحسن الوضوء قَبل الطَّعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم  هـ  ومنه حديث قتا                

غسل يده فقد توضأ  وفي حديث عائشة لقَلَّما كانت امرأة وِضيئة عند رجل يِحبها الوضاءة الحسن                 

والبهجة يقال وضأت فهي وِضيئة ومنه حديث عمر لحفصة ال يغُرِك أن كانت جارتَك هي أوضأ                

 57."ِمنِْك أي أحسن

. هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنيـة       هو نظافة مخصوصة ، أو      : معنى الوضوء اصطالحاً     -2

أنه اسـتعمال مـاء     :وأوضح تعريف له هو   . وهو غسل الوجه واليدين والرجلين ، ومسح الرأس       

 .58"على صفة مخصوصة في الشرع ) أي السابقة( طهور في األعضاء األربعة 

 : الوضوء وأسراره الثمينة: المطلب الثاني 

 دائماً لألتربة من جسـم اإلنسـان وال          عملية الوضوء هي غسل لألعضاء المعرضة      نإ

 ، فأجزاء الجسم هذه تتعرض طوال اليوم لعدد مهـول           ةماشك أنها في منتهى األهمية للصحة الع      

من الميكروبات ، تعد بالماليين في كل سنتيمتر مكعب من الهواء ، وهي دائماً في حالة هجـوم                  

 منه، وعنـد الوضـوء تفاجـأ هـذه          على الجسم اإلنساني من خالل الجلد في المناطق المكشوفة        

لجلد ، خاصة مـع التـدليك الجيـد وإسـباغ           اح  طالميكروبات بحالة كسح شاملة لها من فوق س       

وبذلك ال يبقى بعد الوضوء أي أثر من أدران أو جراثيم على             ، الوضوء، وهو هدي الرسول     

و َأن نَهرا ِبباِب َأحِدكُم يغْتَِسُل ِفيِه       وُل َأرَأيتُم لَ  يقُ"  : وهذا مصداق قوله    . الجسم إال ما شاء اهللا      

كُلَّ يوٍم خَمسا ما تَقُوُل ذَِلك يبِقي ِمن درِنِه قَالُوا ال يبِقي ِمن درِنِه شَيًئا قَاَل فَذَِلك ِمثُْل الصـلَواِت                    

  59."لْخَطَاياا الْخَمِس يمحو اللَّه ِبِه
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انه وتعالى المسلمين بالوضوء للصالة ، والناظر المتفحص في الوضوء          لقد أمر اهللا سبح    

فالوضوء الذي جعلـه اهللا     . والعرق   رايجد أنه يغسل األعضاء الظاهرة ، والمتعرضة دائماً للغب        

إلخ ، إذ   .. سبحانه وتعالى فرضاً لكثير من العبادات ، كالصالة وقراءة القرآن والطواف بالكعبة             

 غسل أعضائه المعرضة لألوساخ واألتربة خمس مرات في اليوم ، كمـا فـي               يحتاج المسلم إلى  

م ِإلَى الصالِة فَاغِْسلُوا وجوهكُم وَأيـِديكُم ِإلَـى الْمراِفـِق           تُما َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا قُ     ي(قوله تعالى   

  60.)وامسحوا ِبرُؤوِسكُم وَأرجلَكُم ِإلَى الْكَعبيِن

ضأ أمام الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم وحثهم على أن يتبعوه في            وت ا أن النبي    مك 

 حمران مولَى عثْمان بِن عفَّـان       عنرحمه اهللا في صحيحه      يرالوضوء ، فقد أخرج اإلمام البخا     

         لَى يغَ عوٍء فََأفْرضا ِبوعد فَّانع نب انثْمَأى عر خَـَل         َأنَّهَأد اٍت ثُمرا ثَلَاثَ مملَهِإنَاِئِه فَغَس ِه ِمنيد

     اسو ضمضتَم وِء ثُمضِفي الْو ِمينَهِن           تَيفَقَيِه ِإلَـى الِْمـريديثَلَاثًا و ههجَل وغَس ثُم تَنْثَراسنْشَقَ و

       َل كُلَّ ِرجغَس ْأِسِه ثُمِبر حسم ـُأ             ثَالثًا ثُمضتَوي ـلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص تُ النَِّبيَأيقَاَل ر ٍل ثَالثًا ثُم

اَل من تَوضَأ نَحو وضوِئي هذَا ثُم صلَّى ركْعتَيِن ال يحدثُ ِفيِهما نَفْسه غَفَـر            قَو نَحو وضوِئي هذَا  

   61 ."ِبِهاللَّه لَه ما تَقَدم ِمن ذَنْ

ا ورد في الحديث الصحيح أيضاً الذي أخرجه النسائي رحمـه اهللا عـن عبـِد اللَّـِه               مو 

ا تَوضَأ الْعبد الْمْؤِمن فَتَمضمض خَرجتْ الْخَطَايا ِمن ِفيِه         ذَِإ: " اَل  قَ  الصنَاِبِحي َأن رسوَل اللَِّه     

  خَر تَنْثَرفَِإذَا اسا تْج             ِمن جتَّى تَخْرِهِه حجو ا ِمنِت الْخَطَايجخَر ههجَل وَأنِْفِه فَِإذَا غَس ا ِمنلْخَطَاي

تَحِت َأشْفَاِر عينَيِه فَِإذَا غَسَل يديِه خَرجتْ الْخَطَايا ِمن يديِه حتَّى تَخْرج ِمن تَحِت َأظْفَاِر يديِه فَِإذَا                 

بِ م حـا               ستْ الْخَطَايجِه خَرلَيَل ِرجِه فَِإذَا غَسُأذُنَي ِمن جتَّى تَخْرْأِسِه حر ا ِمنتْ الْخَطَايجْأِسِه خَرر

 62."لَه ِمن ِرجلَيِه حتَّى تَخْرج ِمن تَحِت َأظْفَاِر ِرجلَيِه ثُم كَان مشْيه ِإلَى الْمسِجِد وصالتُه نَاِفلَةً 

 تخرج من الفم واألنف وتحت أشفار العينين،        -ي أشياء معنوية    هو –ذا كانت الذنوب    إف 

ومن تحت أظفار اليدين ، ومن األذنين ، ومن تحت أظفار الرجلين ، فمن باب أولى أن تخـرج                   

 لنبي  ا نإتى  الميكروبات والجراثيم والفيروسات من هذه األعضاء المتعرضة للهواء والغبار ح         

َأيتُم لَو َأن نَهرا ِبباِب َأحِدكُم يغْتَِسُل ِفيِه كُلَّ         رَأ"غسل هذه األعضاء خمس مرات في اليوم        ل في   اق

  ."يوٍم خَمسا ما تَقُوُل ذَِلك يبِقي ِمن درِنِه قَالُوا ال يبِقي ِمن درِنِه شَيًئا

إذ فيـه   " دي به العلم الحـديث ،       ، قيام بعمل صحي ينا    اء  غسل المتكرر لهذه األعض   لاف

الوقاية األولية الفعالة ، ألن الطبقة الخارجية للجلد تمنع الميكروبات من الوصول إلى داخل الجسم               

 63." تسلخ الهرش الذي أسبابه عدم النظافة لا إال إذا حصل فيها تسلخ ، وأهم أسباب
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 المكشوفة التي تكـون     حد ينظف هذه األجزاء   لواكرار الوضوء عدة مرات في اليوم ا      تف 

وقد أثبت علماء الجراثيم وجود أعداد هائلة من الجراثيم على السنتيمتر           " األكثر تلوثاً بالجراثيم ،     

كشوفة تصل إلى زهاء خمسة ماليين جرثومة ،        ملاالمربع الواحد من الجلد الطبيعي في المناطق        

   64 ."د من غسل الجلد باستمرار ، وللتخلص منها ال بعة ومن المعروف أن الجراثيم تتكاثر بسر

للجلد شأن عظيم في وقاية البدن وصيانته ، كما أن له وظائف شتى جليلة الشأن فـي                 ف" 

سالمتها ، أهمها طـرح المفرغـات       و اسالمة سائر األعضاء الرئيسية في الجسم ، وحسن سيره        

 65." وق بالتعرق وتنظيم الحرارة بتبخر العرق وتوسع العر

جلد السليم الخالي من الجروح بقدرته على حماية الجسم كله من الملوثـات   ا ويمتاز ال  مك 

الخارجية ، حيث يقوم بإفراز العرق بما يحتويه من مواد قاتلة للجراثيم ، والحموضة التي تقضي                

ول ثير من الجراثيم فتمنع دخولها ، وتبطل فاعلية جدار الجسم بحدوث جروح ، تسهل دخ              ك ىعل

 66" .الجراثيم وسمومها 

لقاعدة العامة في سالمة الجلد ، ومن ثم الجسم كله ، هي النظافة بالغسل أو االغتسال                او 

نـه دائمـاً ،     م ريومياً إن أمكن فإفاضة الماء على البدن كله ، وإن لم يمكن هذا ، فغسل ما يظه                

عظم  كاألرجل ، وما أ    اتهويكون عرضة للتلوث كثيراً كاليدين والوجه ، أو عرضة للتعطن بمفرز          

فائدة ذلك لو كرر مراراً في اليوم، ألن الغسل ال تقتصر فائدته على نظافة الجلد ونشاطه فحسب،                 

 عضو مـن أعضـاء      على ذلك أنه عندما يفيض اإلنسان الماء     . بل يكون داعياً لنشاط الجسم كله       

لـه ،   لدموية في الجسـم ك    ة ا جسمه ، فإنه يجتذب الدم إلى العضو المغسول بقوة ، فتتنشط الدور           

ويترافق ذلك بتخفيف احتقان المخ وسائر أجزاء الجملة العصبية المركزية ، فتتنبه ما يبعث نشاطاً             

 67 ."في الجسم كله 

إصابات البرد ، وهو يفيد أيضاً       دضالوضوء فوق ذلك يجعل في الجسم مناعة        " ا أن   مك 

 68 ."في تقوية كثير من العضالت والمفاصل 

 : يفيتهكل الوضوء وإرشاد النبي ث على الح: المطلب الثالث 

و األصغر ، وبمـا أن المسـلم        ر أ ما أنه ال صالة بدون طهور ، أي من الحدث األكب          بو 

خمس مرات في اليوم والليلة ، وال يمكنه الوقوف بين يـدي اهللا سـبحانه                يلمطلوب منه أن يص   

ث أمته علـى الوضـوء ،       حي  وتعالى إال بعد الطهارة من الحدثين أو أحدهما ، لذا كان النبي             

فـتهم إلـى تتبـع      لي  كان    ما ويرغب به ، ويرشدهم إلى كيفية فعله ، بالقول والعمل ، وكثيراً           

ى َأرحمران مولَى عثْمان بِن عفَّـان َأنَّـه         :" ضوءاً كامالً ، ففي حديث      و موضوئه فيتوضأ أمامه  

     وٍء فََأفْرضا ِبوعد فَّانع نب انثْمخَلَ         عَأد اٍت ثُمرا ثَالثَ مملَهِإنَاِئِه فَغَس ِه ِمنيدلَى يغَ ع ِفي   ي ِمينَه
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   و ضمضتَم وِء ثُمضاالْوس            حسم ِن ثَالثًا ثُمفَقَيِه ِإلَى الِْمريديثَالثًا و ههجَل وغَس ثُم تَنْثَراستَنْشَقَ و

وقَاَل من تَوضـَأ    ذَا   يتَوضُأ نَحو وضوِئي ه      كُلَّ ِرجٍل ثَالثًا ثُم قَاَل رَأيتُ النَِّبي         ِبرْأِسِه ثُم غَسلَ  

  69  ." نَحو وضوِئي هذَا ثُم صلَّى ركْعتَيِن لَا يحدثُ ِفيِهما نَفْسه غَفَر اللَّه لَه ما تَقَدم ِمـن ذَنِْبـهِ                  

وفعل ما   ، ى اتباع أوامره     عل صحابة رضوان اهللا تعالى عليهم أجمعين كل الحرص       رص ال حو

 . هم دون زيادة أو نقصان ما استطاعوا إلى ذلك سبيالً مأما يقوم بفعله 

ناظر إلى الحديث السابق يجد أن فيه غسل اليدين إلـى الرسـغين ، والمضمضـة ،                 لاو

وغسل اليدين إلى المرافـق ، ومسـح الـرأس أو           وغسل الوجه ،     ، 71 االستنثار وأ 70االستنشاق

ضاء اإلنسان الظاهرة والتـي يكثـر       عأ وغسل الرجلين إلى الكعبين، فهل بقي شيء من       ،  بعضه

وقد يتعدد ذلك بعـدد     ! تعرضها للتلوث لم يغسل من أدرانه أو مما علق به من الغبار أو العرق ؟              

 72.لمن انتقض وضوؤه قبل كل صالة ) الفرض منها والنافلة ( الصلوات في اليوم والليلة 

 :ين إلى الرسغينليدئد غسل ااوف: المطلب الرابع 

اء جسم اإلنسان له فوائد جمة ، فلو لم يكن فيـه إال  ضعأ شك أن غسل أي عضو من       ال 

تنظيفه وتطهيره وتنشيطه لكفى ، فقد ينسى الشخص أن يغسل يديه بعد عمل مـا ، أو بمالمسـة                   

 الوضوء يذكره بنظافتها ، وبالتأكيد يقي اإلنسان خطـراً داهمـاً          شخص مريض بمرض معد ، ف     

 73 .حققاً وهو هذه العدوى بالمرضم

كيف إذا كانت اليد هي األداة األكثر استعماالً وال يمكن االستغناء عنها فـي السـالم أو                  

الطعام أو الشراب أو تناول أي شيء ضروري لإلنسان مثل اللبـاس أو كـف أذى أو كتابـة أو                    

 .إلخ .. اءة قر

  الترمذي رحمه اهللا عن عاِصِم بِن لَِقيِط بِن صِبرةَ عن َأِبيِه قَاَل قَاَل النَِّبي              مارج اإلم خ       أ

لُِّل نْد َأهِل الِْعلِْم َأنَّه يخَ    ِع اذَهوالْعمُل علَى   : وقال الترمذي معلقاً     74." ذَا تَوضْأتَ فَخَلِّْل اَألصاِبع     ِإ:

ديـِه وِرجلَيـِه ِفـي       ي وضوِء وِبِه يقُوُل َأحمد وِإسحقُ قَاَل ِإسحقُ يخَلُِّل َأصاِبع        لْ ا َأصاِبع ِرجلَيِه ِفي  

 .الْوضوِء 

ريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشـيء             فت :يل  لخلتاو

 .75ه في خالل الشيء، وهو وسط

خليل أصابع اليد يكون بإدخال بعضها ببعض إلزالة ما بهـا مـن عـرق وأوسـاخ                 تو 

ـ و أصابع اليد بينها وتفريقها عن بعضها ومسـح          خالوغيرها، وتخليل أصابع القدمين بإد     ها طس

 .إلزالة ما أصابها من عرق ، وما علق بها من تراب وغبار وغير ذلك 
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افة األطراف يومياً بغسلها جيداً بمـاء غزيـر مـع           ا فال بد من العناية البالغة في نظ       ذل 

بين األصـابع والتـي     تي  االنتباه إلى عدم ترك أي جزء منها دون غسل ، خاصة هذه المناطق ال             

 76 . ونمو الفطريات المؤذية نطعكثيراً ما تكون عرضة للت

 أيـن   ا حث اإلسالم على غسل اليدين بعد االستيقاظ من النوم ، ألن اإلنسان ال يدري              مك 

باتت يده، وهل لمست جسده في أثناء نومه ، خاصة األماكن التي يكثـر انتشـار الميكروبـات                  

فقـد أخـرج اإلمـام       . قطار أو األعضاء التناسلية ، أو غيرها من المن        لدبوالجراثيم، كمنطقة ا  

 َأحدكُم فَلْيجعْل ِفي َأنِْفِه ثُـم        قَاَل ِإذَا تَوضأَ     َأِبي هريرةَ َأن رسوَل اللَِّه       عنالبخاري رحمه اهللا    

  رمتَجاس نمو نْثُرفَ ِلي      كُمدقَظَ َأحتَيِإذَا اسو وِترِملْيـوِئِه   نضا ِفي وِخلَهدي َل َأنقَب هدغِْسْل يِمِه فَلْينَو 

 هداتَتْ يب نِري َأيدال ي كُمدَأح 77." فَِإن 

، "ثالث مرات "وفي رواية   " فليغسلهما ثالثا   "  ابن حجر في فتح الباري قوله         الحافظ لاق

ى الندبية ، ووقع في رواية همام عن أبي هريـرة           لع التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل      و

والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا أن فعل استحب        " فال يضع يده في الوضوء حتى يغسلها        " عند أحمد   

قـام  من وهذا كله في حق .. كره وال تزول الكراهة بدون الثالث نص عليه الشافعي ،           وإن ترك   

أما المستيقظ فيسـتحب لـه الفعـل        ،  عند األكثر     حجة من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو       

) فإن أحدكم   : ( قوله  ... لحديث عثمان وعبد اهللا بن زيد ، وال يكره الترك لعدم ورود النهي فيه               

ارع إذا ذكر   الشفيه إيماء إلى أن الباعث على األمر بذلك احتمال النجاسة ، ألن             : بيضاوي  قال ال 

لحكم ألجلها ، ومثله قوله في حديث المحرم الذي سقط فمات           وت ا حكما وعقبه بعلة دل على أن ثب      

 ال: ( قولـه   . فإنه يبعث ملبياً بعد نهيهم عن تطييبه ، فنبه على علة النهي وهي كونه محرمـاً                 

ضاه إلحاق من شك    مقتفيه أن علة النهي احتمال هل القت يده ما يؤثر في الماء أو ال ، و               ) يدري  

: قال الشـافعي رحمـه اهللا       ، أي من جسده    ) أين باتت يده  :( له  وق.. .في ذلك ولو كان مستيقظا      

 أو  كانوا يستجمرون وبالدهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحـل               

 78. "على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك 

ـ لمن قاذورات وأوساخ تحمل الميكروبات ، جعل ا      ار  جل ما يعلق باليد واألظف    ألو  رع اش

 َأِبـي هريـرةَ ِروايـةً       عن. الحكيم تقليم األظفار من سنن الفطرة التي فطر اهللا النـاس عليهـا          

َأظْفَاِر وقَـص   الْنَتْفُ الِْإبِط وتَقِْليم    و 80الِْفطْرِة الِْختَان واالسِتحداد  س َأو خَمس ِمن     مخَ 79الِْفطْرةُ  "

 81 ."الشَّاِرِب

 عشْر ِمن الِْفطْرِة قَص الشَّاِرِب        قَالَتْ قَاَل رسوُل اللَِّه      عاِئشَةَ   : " عن ةيي روا فو 

الْعانَِة قُ  ُل الْبراِجِم ونَتْفُ الِْإِبِط وحلْ    سنْشَاقُ الْماِء وقَص الَْأظْفَاِر وغَ    وِإعفَاء اللِّحيِة والسواك واستِ   
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     اءكَِرياِء قَاَل زالْم انِْتقَاصو :   بعصـةُ         : قَاَل مبقُتَي ادةَ زضمضالْم تَكُون ةَ ِإال َأناِشرنَِسيتُ الْعو

 انِْتقَاص ِكيعقَاَل و اءِتنْجِني االسعاِء ي82 ."الْم 

 : المضمضة ، تعريفها وفوائدها : المطلب الخامس 

وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه ، أو استيعاب جميـع الفـم              : المضمضة  تعريف  

  .83بالماء

 : لمضمضة د ائاوف

 : " والمضمضة كما قال النووي رحمه اهللا      ) ضمثم تمض ( له في الحديث الشريف     وقو

كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه ، وأقلها أن يجعل الماء في فيه ، وال يشترط                     

  84 ."إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور 

فقد أثبت العلم الحديث أن المضمضة تحفظ الفـم والبلعـوم مـن             : وللمضمضة فوائد   "

ها تقي األسنان، وتنظفها بإزالة الفضالت الغذائيـة        االلتهابات وتحفظ اللثة من التقيح ، وكذلك فإن       

التي تبقى بعد الطعام في ثناياها، وفائدة أخرى هامة جداً للمضمضة أنها تقي عضالت الوجـه ،                 

 85."وتحفظ للوجه نضارته واستدارته 

ا الطعام في الفم ، كما تغير الريق في الفم      قايمضمضة تطرد أية فضالت مجتمعة أو ب      وال

 .86ره، وفي هذا التغير تتحول المواد السكرية إلى كحول إيثيلي له راحة مميزةعة تغيرسل

وأما بالنسبة للمضمضة فقد ثبت أنها تحفظ الفم والبلعوم من االلتهابات ، ومـن تقـيح                " 

اللثة، وتقي األسنان من النخر بإزالة الفضالت الطعامية التي تبقى فيها ، فقد ثبت علمياً أن تسعين                 

من الذين يفقدون أسنانهم ، لو اهتموا بنظافة الفم لما فقدوا أسـنانهم قبـل األوان ، وأن                  في المائة   

المادة الصديدية والعفونة مع اللعاب والطعام تمتصها المعدة ، وتسري إلى الدم ، ومنه إلى جميع                

األعضاء وتسبب أمراضاً كثيرة ، وأن المضمضة تنمي بعض العضالت في الوجـه ، وتجعلـه                

اً ، وهذا التمرين لم يذكره من أساتذة الرياضة إال القليل ، النصـرافهم إلـى العضـالت                  مستدير

 87."الكبيرة في الجسم 

ورد أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه معجزات في الطب للنبي              يو 

: " يه  جاء ف )  وصحة األبدان    نانوقاية األس ( اً للدكتور غرزوزي من كتابه      صن العربي محمد   

 من الناس الذين يفقدون أسنانهم لو اهتموا بنظافة فمهم لما فقدوا أسـنانهم قبـل                ةئاإن تسعين بالم  

وإن المادة الصديدية والعفونة التي تكون في الفم ال يقتصر ضررها على تقيح اللثـة ،                . األوان  

منـه إلـى جميـع      معدة وتسري إلى الـدم و      ال فإنها تدخل المعدة مع اللعاب والطعام ، فتمتمصها       
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وتسبب أمراضاً كثيرة ، ويقرر األطباء أن الفم تستقر فيه أنواع وأعداد هائلـة مـن                ء ،   األعضا

  88 ."الجراثيم البكتيرية والفيروسية والطفيلية

ـ د جعل اإلسالم المضمضة من سنن الفطرة كما ورد فـي روايـة              قو  عاِئشَـةَ    نع  

 .الماضية 

ى عن أكل بعض األطعمة التـي       هن يهة للفم حتى إنه     رائحة الكر لا د كره النبي    قو 

بقول التي تحدث في الفم راحـة  لا  نحو الكراهة ، كالبصل والثوم والكرات وبعضلفمتغير راحة ا  

  قَاَل ِفي غَزوِة خَيبر من َأكََل ِمن         ثبت عن ابِن عمر رِضي اللَّه عنْهما َأن النَِّبي           دقف. كريهة  

   َأِبي هريرةَ قَاَل قَاَل رسوُل اللَِّه        نع ثبت    كما 89." ثُّوم فَال يقْربن مسِجدنَا    ال هِذِه الشَّجرِة يعِني  

 90."من َأكََل ِمن هِذِه الشَّجرِة فَلَا يقْربن مسِجدنَا وال يْؤِذينَّا ِبِريِح الثُّوِم

ل الثـوم والبصـل     كأ في هذه األحاديث بيان جواز    : " حمه اهللا   ر ر  حج  الحافظ ابن  لاق 

والكرات ، إال أن من أكلها يكره له حضور المسجد ، وقد ألحق بها الفقهاء ما في معناهـا مـن                     

البقول الكريهة الرائحة كالفجل ، وقيده عياض بمن يتجشأ منه ، وألحق به بعض الشافعية الشديد                

 91."ا حتهرائالبخر ومن جراحة تفوح 

د الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم يعتقـدون أكـل          اك كثرة النهي باألساليب المختلفة   لو 

ن لهم أن أصل حل األكل قائم ، وأن المنع إنما           يب الثوم والبصل الكرات النيء ، لوال أن النبي         

مسـلم   ال ألنهو لمن أدى أكله إلى إيذاء اآلخرين ، لكنهم مع ذلك ظل همهم الخوف من أكلهـا ،                   

 92 .تى ولو قعد في بيته ح نعرضة للقاء المسلم بين الحين والحي

 قَاَل من َأكََل ثُوما َأو بصالً فَلْيعتَِزلْنَـا           جاِبر بن عبِد اللَِّه زعم َأن النَِّبي         نَأد ثبت   قف 

   ستَِزْل معقَاَل فَلْي ِجَأو    ِتِه ويِفي ب دقْعلْينَا وا د نَّلَأن  ِبي          ـدجقُوٍل فَوب اتٌ ِمنٍر ِفيِه خَِضرِبِقد ُأِتي 

              م اِبِه كَانحِض َأصعا ِإلَى بوهبقُوِل فَقَاَل قَرالْب ا ِمنا ِفيهِبم َأَل فَُأخِْبرا فَسا ِريحلَهع    كَِره آها رفَلَم ه

 93." ن ال تُنَاِجي  فَِإنِّي ُأنَاِجي م كُْلَأكْلَها قَاَل

ا ال عجب عندما نجد أن اإلسالم حافظ على نظافة الفم ورائحته ، فسـن االسـتياك                 ذلو 

والسواك عامل أساسي في تطهير الفم وتنظيف األسنان ، والمراد          . بالسواك ، وجعله من الفطرة      

ود األراك ، أو    اإلصبع ، أو بمسواك من ع     ب اتنظيف األسنان، ويكون ذلك بدلكه    :  عموماً واكبالس

بفرشاة خاصة، وسط في الصالبة ، فال تكون قاسية تُدمي اللثة وتخدش األسنان ، وال لينة ال تنفع                  

ظـف  ويشترط في هذا السواك أن يجري بلطف وتؤدة ، وأن يكون عـامالً شـامالً ، ين                . مطلقاً  

  .94األسنان من كل ما يبقى عالقاً فيها
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 : ا في حديث عشر من الفطرة وعد منها السـواك         رد عن عائشة رضي اهللا عنه     و امكف 

قَص اَألظْفَاِر وغَسـُل    و يِة والسواك واسِتنْشَاقُ الْماءِ   حعشْر ِمن الِْفطْرِة قَص الشَّاِرِب وِإعفَاء اللِّ      

ـ ع  حرصـه     نمو . 95"الْبراِجِم ونَتْفُ الِْإِبِط وحلْقُ الْعانَِة وانِْتقَاص الْماِء         ى نظافـة الفـم     ل

واألسنان لما لها من أهمية في حياة اإلنسان ، كاد أن يجعل السواك فرضاً على المسلمين عند كل                  

 لَوال َأن َأشُقَّ علَى ُأمِتي      َلا قَ  ِه  اللَّ َأِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنْه َأن رسوَل         نعفقد ثبت   . صالة  

 96 ." َألمرتُهم ِبالسواِك مع كُلِّ صالٍةَأو علَى النَّاِس

ذا داوم المسلم على استعمال السواك خمس مرات في اليوم عند كل صـالة فـرض ،            إف 

ـ يحافظ محافظة كبيرة على نظافة فمه وسـالمة أ        لك  وزادها إذا صلى نفالً فإنه بذ      نه وطيـب   انس

 يكتف بهذا العدد بـل   مل  إال أن النبي     رائحته ، ولو اقتصر على السواك على هذا العدد لكفى ،          

اوم على استعمال السواك في جميع أوقاته ، وفي كل المواطن ، أمام أصحابه ، وفـي                 دي كان  

 ِإذَا قَـام ِمـن اللَّيـِل         يفَةَ قَاَل كَان النَِّبـي      ذَحفعن   . ليلوضح النهار وبين أهله في جوف ال      

شُوصاِك فَ 97يوِبالس 98 ."اه 

 : وفوائدهما تعريفهما االستنشاق واالستنثار : المطلب السادس 

  .99 وهو إدخال الماء في األنف وجذبه إلى داخل أنفه:االستنشاق  تعريف -1

) السبابة واإلبهام من يده اليسرى    ( وهو دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه         :االستنثار   تعريف   -2

  .100على أنفه  كما يفعل في امتخاطه 

لب الحديث من كل مسـلم أراد       طي : )ستنشق واستنثر   او( ه في الحديث الشريف     لوقو

يا الطعام ، أو زهومتـه      اقبض أي يغسل فمه بالماء ، وينظفه مما علق من           مضمأن يتوضأ أن يت   

ن النَِّبـي   ع ي هريرةَ   بَأى االستنثار في صحيح البخاري عن       لع وقد حث النبي    ) . رائحته(

   َأنَّه تَجاس نمو تَنِْثرسَأ فَلْيضتَو نقَاَل مرموِتروفي رواية عند مسـلم  101." فَلْي  " ـنِبـي  َأ ع

    النَِّبي ةَ َأنريره               ُِبيـتي طَانالشَّي اٍت فَِإنرثَالثَ م تَنِْثرسنَاِمِه فَلْيم ِمن كُمدقَظَ َأحتَيقَاَل ِإذَا اس 

لَى خَي102." اِشيِمِه ع 

 :ئد االستنشاق واالستنثار اوف -4

واالستنشاق وقد ذكروا أن حكمة ذلك باعتبار أوصاف الماء ألن اللون يدرك بالبصـر              

والطعم يدرك بالفم والريح يدرك باألنف فقدمت المضمضة واالستنشاق وهمـا مسـنونان قبـل               

 .الوجه

دخال الماء إلى األنف ثـم نثـره         غسالً جيداً بإ    األنف نغسالإن االستنشاق واالستنثار ي   

بقوة، مما يساعد في تنظيفه وإخراج ما علق على شعيرات األنف مـن غبـار ومخـاط ملـيء                   



 ...التقنية وأثرها في خدمة الدعوة اإلسالمية

 361

بحث علمي حديث أجراه فريق من أطباء جامعة االسكندرية         " أظهر   بالميكروبات والجراثيم ، وقد     

تربة والجراثيم والميكروبات ،    أن غالبية الذين يتوضئون باستمرار قد بدا أنفهم نظيفاً خالياً من األ           

ومن المعروف أن تجويف األنف من األماكن التي يتكاثر فيها العديـد مـن هـذه الميكروبـات                  

والجراثيم ، ولكن مع استمرار غسل األنف واالستنشاق واالستنثار بقوة أي طرد الماء من األنف               

 والجراثيم مما ينعكس على الحالة      بقوة ، يحدث أن يصبح هذا التجويف نظيفاً خالياً من االلتهابات          

الصحية للجسم كله حيث تحمي هذه العملية اإلنسان من خطر انتقال الميكروب من األنـف إلـى                 

 103."األعضاء األخرى في الجسم 

إن الذين يتوضئون باستمرار يكون أنفهـم نظيفـاً خاليـاً مـن األتربـة والجـراثيم                 " 

من األماكن التي يتكاثر فيها العديـد مـن هـذه           والميكروبات، ومن المعروف أن تجويف األنف       

رد الماء  طالميكروبات والجراثيم ، ولكن مع استمرار غسل األنف واالستنشاق االستنثار بقوة ، و            

 يحدث أن يصبح هذا التجويف نظيفاً خالياً من االلتهابـات والجـراثيم ، ممـا                –من األنف بقوة    

حمي هذه العملية اإلنسـان مـن خطـر انتقـال           ينعكس على الحالة الصحية للجسم كله ، حيث ت        

 104 ."الميكروب من األنف إلى األعضاء األخرى في الجسم 

من طاعة للرحمن ، وطـرد      ) االستنشاق أو االستنثار  (باإلضافة إلى ما في هذه العملية        

م النووي رحمه اهللا في شرحه على صحيح        ما اإل لاقللشيطان الذي يبيت على أعلى  أنف اإلنسان         

الخيشوم أعلى األنف،   : قال العلماء   ) فليستنثر فإن الشيطان يبيت على خياشيمه      (له  وق: " م  مسل

هي عظام رقاق لينة في أقصى األنف بينه وبين الدماغ ، وقيل غير             : هو األنف كله وقيل     : وقيل  

 تمل أن يكون  يح : -ى   رحمه اهللا تعال   -قال القاضي عياض    . لمعنى  ب ا ذلك وهو اختالف متقار   

على حقيقته فإن األنف أحد منافـذ الجسـم التـي     " فإن الشيطان يبيت على خياشيمه       : " قوله  

، يتوصل إلى القلب منها ال سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى األذنـين                   

ثاؤب األمر بكظمه مـن أجـل دخـول          الت وجاء في ".إن الشيطان ال يفتح غلقا       : " ديثوفي الح 

ويحتمل أن يكون على االستعارة فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة           : ان حينئذ في الفم ، قال       الشيط

 105." واهللا أعلم . الخياشيم قذارة توافق الشيطان 

فاألنف من أهـم    : "ن فوائد عظيمة    ك م  اإلسالم على االستنشاق واالستنثار لما لذل      وحث

اء الجهاز التنفسي ، حيث يبطن من الـداخل         الذي يتنفسه اإلنسان ، وهو أول أجز       ءامنظفات الهو 

بغشاء مخاط غني بالغدد المخاطية والشعيرات الدموية، ووظيفته ترطيب هواء الشهيق ، وتكييف             

ئة رطبة مما يجعل الهواء الداخل      دافلك ألن جدر أجوافه     ذو" 106".درجة حرارته مع حرارة الجسم    

كما ويشكل األنف مصـفاة     .  الفم يبقى بارداً وجافاً    اً ودافئاً ، فيما الهواء الداخل من      بطرإلى الرئة   
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 أن المادة المخاطية تنقي الهواء من ذرات التراب العالقـة بالهواء،وكـذا             ذإ" 107".طبيعية للهواء 

  108".ت تعمل كمصفاة للهواءيراالمواد الغربية عن طريق مجموعة من الشع

فه ، فدخول الماء األنف ثـم       وائد متعددة لألنف ، فهو يفيد في تنظي       ف هالستنشاق إذا ل  او

خروجه منه يؤدي إلى التخلص من المادة المخاطية التي تكون مـأوى لكثيـر مـن الجـراثيم ،                   

 ، 110"اباتلتهوهذا من أهم أسباب الوقاية من تعرض األنف لبعض اال         " 109."وينظف شعر األنف  

 111 ".باب الوقاية من الزكام المتكررسأ فإن غسل المنخرين بماء بارد من أهم"

 أن باالستنشاق تندفع النفايات واألوساخ العالقة بالشعر الموجودة عند مدخل األنف،            كما"

، كما أن االستنشاق ينقي مجرى التنفس        112"وغسيل األنف له ميزة كبرى في تنظيف ذلك الشعر        

فيصح نطق الحروف وإخراجها من مخارجها الصحيحة ، والذي يصاب بالزكام أو الرشح يظهر              

يقـول  . لى قراءته في عدم النطق بالحروف صحيحة لعدم سلوك طريـق الـنفس              ذلك عليه وع  

ـ  وفي ذلك معونة على القراءة ألن بتنقية مجـرى الـنفس          " :الحافظ ابن حجر رحمه اهللا       ح  تص

ى النفس من األوساخ يكون سبباً لنشـاط        رجمكما أن تنظيف ما يلصق ب      ، 113" مخارج الحروف 

  .114" العبد وطرد الشيطان عنه

ثبت أن الهواء الذي يدخل عبر المنخرين يرطب الدماغ ، وينعش الذاكرة ، ويهدئ               وقد

 .الجهاز العصبي ، ويحسن البصر ، ويشفي من األمراض الناشئة عن االنسداد 

 – الطرق الطبيعية في المـداواة       هدالمعروف باعتم ا –" هنري ليندلر   " ع الدكتور   ويض

هو يعتبرها فوق جميع الطرق الوقائية الصحية ، وأفضـل          ريقة تنشُّق الماء في منزلة رفيعة ، ف       ط

عالج للزكام ، ومثيرة طبيعية لألغشية واألعصاب وااللتهابات العصبية الدقيقة في األنف ، فهي              

 الممرات األنفية من المناعة ضد الزكام       كتسبعقل والجهاز العصبي وتقويه ، وفال بد أن ت         ال تنشط

 .لمعتدل ثم البارد بتنشق الماء الفاتر أو الماء ا

 : وائد من غسل الوجه الف: المطلب السابع 

حدوده من منابت الشعر إلى التقاء اللحية بالرقبة ، ويوجد في الوجه أعضـاء               : لوجهاو 

ا بها من أوساخ وأقـذار      م لاألنف واألذن والفم ، وغسل هذه األماكن يزي       ن و هامة وعزيزة كالعي  

همال النظافة، أو تعرض صـاحبها للعمـل الشـق والغبـار        تتراكم على البشرة ، وخاصة عند إ      

واألتربة والعرق مما يلصق بالبشرة ويغلق مسامها، فتحتاج إلى النظافـة التـي تعيـد للبشـرة                 

 .نضارتها ، وتساعدها في حيويتها 
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ولغسل الوجه واليدين إلى المرفقين فائدة كبيرة جداً في إزالة األتربـة والميكروبـات              " 

لة العرق من سطح الجلد، كما أنه ينظف الجلد من المواد الذهبية التي تفرزها الغدد               فضالً عن إزا  

  115." وهذه تكون غالباً موطناً مالئماً جداً لمعيشة وتكاثر الجراثيم . الجلدية 

وجه هو من أكثر األعضاء تعرضاً للهواء واألتربة والحرارة والعرق إلى غير ذلـك              وال

 .والميكروبات اخ جسم ، وبذلك تعلق بالوجه األتربة واألوسمن العوامل المؤثرة على ال

صة صباحاً وقبل النوم ، هذا االغتسـال يقـي العـين            اخولعين التي تغسل باستمرار     اف 

ـ ك. 116أضراراً كبيرة ، ويحافظ على حيويتها دون تلوث أو تعرض للميكروبات           ا تقيهـا مـن     م

  .117رات في اليومإصابتها بالرمد ، ألنها تغسل بالماء النظيف عدة م

فـي   نيالعيون ، وتجنب أخطاره ، يجب غسل الوجه مـرت         يب  تقاء الرمد الذي يص   الو 

اليوم بالماء والصابون خصوصاً في فصل الصيف ، ألن العرق وإفرازات الجلد الدهنية تسـاعد               

، على التصاق التراب الملوث بالميكروبات بالجلد ، ويسهل بذلك انتقال الميكروبات إلى العـين               

 .118وإصابتها بالرمد الحاد 

زاويتا العينين القريبتان من     امبنظافة زوايا العينين ، كالمأقين خاصة ، وه       ية  جب العنا يو 

 .119األنف ، إذ تجتمع فيهما تلك المفرزات العينية الخاصة 

مـن أمـراض    % 80و غسل كل إنسان وجه ابنه أو ابنته مرتين في النهار لتجنـب              لو 

 . العيون 

ين براحة اليدين عشـرين مـرة       عينأن رشق الماء على ال    " وليم بيتس   " كتور  ى الد ريو

و جئنا لنحصي عدد غسل العين في أثناء الوضوء ، لوجدناه العدد            لو . 120 لها ديفصباحاً ومساء م  

، فإذا توضأ خمس مـرات فـي اليـوم والليلـة لصـالة              " الدكتور وليم بيتس    "نفسه الذي ذكره    

ها خمسة عشـر    موع يغسل وجهه وعينيه ثالث مرات ، فيكون مج        المفروضة ، وفي كل وضوء    

أقول هذا للوضوء العـادي للصـالة   . ي عدد مرات الوضوء ف دمرة ، وقد يزيد عن ذلك كلما زا  

المفروضة ، حتى وإن لم يكن هناك عمل شاق أو تعب أو غبار أو حرارة أو عرق، أما إذا كـان    

، لحاجة طرد الغبار والتراب عن وسـيلة الرؤيـة          شيء من ذلك فالغسل يكثر عن العشرين مرة         

 . العزيزة ، ولتخفيض حرارتها وغسل العرق وما فيه من ملوحة تؤثر على العين سلباً 

ا الذي اكتشفه كبار العلماء واألطباء في جامعات أوروبا وأمريكا في الوقت الحاضر             وهذ

م ديناً واتبع تشريعاته وطبق أوامره      قد نادى به اإلسالم قبل أربعة عشر قرناً ، فمن رضي باإلسال           

بـل زاد عليهـا     . قدم ماديـاً    تملحية السليمة قبل أن يكتشفها أطباء العالم ا       الص، فقد اتبع الطرق     

اإلسالم الحنيف بما لم يخطر على بال ، وذلك بأن طهرها معنوياً مما يكون قد علـق بهـا مـن                     
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فقد أخـرج اإلمـام     . اهر معنوياً والنظيف مادياً     وهذا يبين الوئام بين الجسم الط     . الذنوب واآلثام   

 قَاَل ِإذَا تَوضَأ الْعبد الْمسـِلم َأو         وَل اللَِّه   سر َأِبي هريرةَ َأن     نعهللا في صحيحه    ه ا مسلم رحم 

مع آِخـِر قَطْـِر     و  يِه مع الْماِء أَ   الْمْؤِمن فَغَسَل وجهه خَرج ِمن وجِهِه كُلُّ خَِطيَئٍة نَظَر ِإلَيها ِبعينَ          

ديِه خَرج ِمن يديِه كُلُّ خَِطيَئٍة كَان بطَشَتْها يداه مع الْماِء َأو مع آِخِر قَطِْر الْماِء                 ي الْماِء فَِإذَا غَسلَ  

         لَاها ِرجشَتْهتْ كُلُّ خَِطيَئٍة مجِه خَرلَيَل ِرجفَِإذَا غَس   عم اِء َأوالْم عآ م       جخْـرتَّى ياِء حِخِر قَطِْر الْم

  121."ا ِمن الذُّنُوِب ينَِق

 الوضوء ، ليكون لنا مطهرة من الذنوب، كمـا أنـه يصـوره              يف غب رسولنا   وير

بصورة المحسوس، ليستقر في النفوس ، وينشرح له الصدر ، فيصور المؤمن وما اكتسب مـن                

 عم  بمن يحمل تحت جلد وجهه أجراماً خبيثة تخرج        ه ،  وأنفه وحواجبه وعيني   ذنوب بلسانه وشفتيه  

ماء غسل الوجه للوضوء ، ويصور ما اكتسب من ذنوب بيديه وأصابعه وأظفار ، بمـن يحمـل                  

تحت جلد يديه أجراماً خبيثة ، تخرج مع ماء غسل اليدين في الوضوء ، ويصور ما اكتسب مـن                   

تخرج مع آخر ما يتساقط من ماء غسل        ثة  لد رجليه أجراماً خبي   ذنوب برجليه ، بمن يحمل تحد ج      

وهو بهذا التصوير يحث على إسباغ الوضوء وإحسانه ليتم إخراج الخبائث،           . وضوء  ي ال رجليه ف 

 122." ويتأكد من محو الذنوب 

لوضوء سالح المؤمن ، يدفع به عن نفسه هواجس النفس ، ووسـاوس الشـيطان ،                فا"

 في صدره ، ونشاط في بدنه ، ال يجده وهـو  راحضئ براحة نفسية وانش  ويشعر المؤمن وهو متو   

 123." ير وضوء غ ىعل

 : ئد غسل اليدين إلى المرفقين فوا: المطلب الثامن 

يد وما فيها من أصابع وأظفار ، وكثرة ما تلمسه من أشياء ، وما يعلـق بهـا مـن                    لاو

 ، نظـراً لطبيعـة وجـود اليـدين          أوساخ وأقذار تحتاج إلى الغسل أكثر من باقي أعضاء الجسم         

فاليـد هـي أداة     . ة للتلوث باستمرار    ضرعفي األماكن المتصلة بالعالم الخارجي ، والم      ار  واألظف

 .إلى غير ذلك .. االستعمال واألكل ، والمصافحة واإلمساك ، والمساعدة والمناولة 

كثيراً ما تكون هـذه     ليد أكثر أجزاء الجسم استعماالً ، بما نلمس األشياء ونمسكها ، و           او 

 الضروري الـتخلص منهـا      نمفتربة والعرق واألوساخ والميكروبات ، ولهذا       األاألشياء ملوثة ب  

  .124بغسل اليد ، والوضوء قبل الصالة يضمن نظافتها
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 :ئد  مسح األذنين اوف: المطلب التاسع 

خ هو تلك   صد بذلك مسح األذن الظاهرة بالماء ، وإخراج الصمالخ منهما ، والصمال           قي 

، وتتراكم في صماخ األذن ، وهـو المجـرى          هر  المادة الشمعية التي يفرزها مجرى السمع الظا      

 125.تهي بغشاء الطبل على مدخل األذن الوسطى ني الذي

سح األذن الظاهرة بالماء ينعش ليس األذن فحسب ، بل الجسم كله ، لما لألذن مـن                 مو 

هي أداة السمع ، فال بد أن يتأثر جميع أعضاء الجسـم            وبما أن األذن    . تأثير على بقية األعضاء     

 من مخارجها الطبيعية ، وبالتالي ال       فور يصيبها ، فتتعطل عملية النطق ، وإخراج الح        خللبأي  

 .يحسن اإلنسان التعبير عما يجيش في صدره 

 : ئد غسل الرجلين إلى الكعبين فوا: المطلب العاشر 

د خصـت اآليـة الكريمـة       قف "رجلكم إلى الكعبين    وامسحوا برؤوسكم وأ  :"  تعالى   لاق 

ذي يحمل الجسم كله ،     لا  لما للقدم من أهمية كبيرة ، وألنها العضو        ظراًالكعبين والقدمين بالعناية ن   

ولتعرض القدم في أثناء المشي لإلصابات واألوساخ والفطريات والبكتيريا والعرق ممـا يجعلـه              

 .لشارع الحكيم على غسل الرجلين بعد مسح الرأس لذا نص ا. مرتعاً لهذه اآلفات جميعها 

ـ جلا ما لبس الجوربان والنعالن المصنوعان من ا        إذ لقدم تعرق كثيراً خاصة   او  د الـذي   ل

يمنع دخول الهواء، وعرق القدمين ورائحته من جراء تخمير البكتيريا على سطح الجلد ، وبـين                

 الجلد ونمو تلك الميكروبات وتعفنها علـى        األصابع عند عدم االغتسال والنظافة ، يدعو إلى تهيج        

 .حة العرق ورائق اإلنسان ومخالطيه ، نظراً لقذارة القدم يقلسطح الجلد وبين األصابع ، مما 

. 126لفطريات تنمو بصورة خاصة بالقدم وتحدث أمراضاً كثيرة أهمها قدم الرياضـي           او 

ـ            هو اكن مثـل أرض حمـام      و التهاب فطري تسببه بعض الفطريات التي تعيش في بعـض األم

حذية ، فتنتهز أي فرصة لمهاجمة قدم        األ السباحة، وبعض المياه غير النظيفة التي تكمن في بعض        

حت ظروف معينة ، مثل السير في هذه األماكن التي سبق ذكرهـا ، أو عـدم تهويـة                   ت ناإلنسا

مية العـرق بـين     القدمين الكافية ، فأول ما يشكو منه اإلنسان في مثل هذه الحاالت هو غزارة ك              

ع ، وأكثرها إصابة هما األصـبعان       صابأصابعه برائحة نفاذة ، مع الشعور بأكالن خفيف بين األ         

بع ، وإذا أهملت هذه الظاهرة فسرعان ما يتقيح الجلد ، وتصحبه بعض اآلالم التي               الراالخامسة و 

صيب جميع  تسبب الشكوى من هذا المرض ، وتنتقل العدوى بسرعة من إصبع إلى أخرى حتى ت              

 .127 أغلب سطح القدم إلىأصابع القدم ثم تنتشر إلى سطح القدم السفلي ، وبهذا تنتشر 

لتي تصيب قدم اإلنسان خاصة بين أصابعه ، وألنها تحتـاج   ا ضهذه األسباب واألمرا  لو 

 إلى مزيد عناية من النظافة ، وال يكتفى بمجرد غسلها والمسح عليها فقط ، وإنما حث النبـي                   
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خ التـي تجتمـع     وساليلها بإدخال الماء فيها ودعكها ، إلزالة أي أثر من آثار العرق واأل            ى تخ لع

 ِإذَا   اَل قَـاَل النَِّبـي      قَ لَِقيِط بِن صِبرةَ    : "  في حديث قال   هولق بينلافقد ثبت عن    . فيها

 اِبعْأتَ فَخَلِّْل الَْأصض128." تَو 

 وسـطها   مسـح  اليد بينها وتفريقها عن بعضها و      خليل أصابع القدمين بإدخال أصابع    تو 

 . من تراب وغبار وغير ذلك اهبإلزالة ما أصابها من عرق ، وما علق 

ا فال بد من العناية البالغة في نظافة األطراف يومياً بغسلها جيداً بمـاء غزيـر مـع                  ذل 

صـابع والتـي    االنتباه إلى عدم ترك أي جزء منها دون غسل ، خاصة هذه المناطق التي بين األ               

 129 .تعطن ونمو الفطريات المؤذية  للكثيراً ما تكون عرضة

غسل القدمين مع التدليك الجيد يؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة ، لمـا فـي               "كما أن    

األقدام من منعكسات ألجهزة الجسم كله ، وكأن هذا الذي يذهب ليتوضأ قد ذهب في نفس الوقت                 

بينما هو يغسل قدميه بالماء ويدلكهما بعناية وهذا من أسرار ذلك           لك كل أجهزة جسمه على حدة       دب

وقد ثبت بالبحـث العلمـي أن       . الشعور الدائم بالهدوء والسكينة الذي يلف المسلم بعد أن يتوضأ           

الدورة في األطراف العلوية من اليدين والساعدين ، واألطراف السفلية مـن القـدمين والسـاقين                

خرى لبعدها عن المركز المنظم للدورة الدموية وهو القلب ، ولـذا            أضعف منها في األعضاء األ    

فإن غسل هذه األطراف جميعاً مع كل وضوء ودلكها بعناية يقوي الدورة الدموية ، مما يزيد في                 

نشاط الجسم وحيويته ، وقد أثبت أيضاً تأثير أشعة الشمس وال سيما األشعة فوق البنفسجية فـي                 

 التأثير ينحسر جداً مع توالي الوضوء لما يحدثه من ترطيـب دائـم              وهذا. إحداث سرطان الجلد  

لسطح الجلد بالماء، خاصة تلك األماكن المعرضة ، مما يتيح لخاليا الطبقات السطحية والداخليـة               

 130 ."أن تحتمي من اآلثار الضارة المختلفة 

 نأ   و الفطريات والتعطن  بين أصابع القدمين ، أمرنـا رسـول اهللا            من جل منع ألو 

جالً ِمـن َأصـحاِب      ر عبِد اللَِّه بِن بريدةَ َأن    فقد ورد من طريق     . نمشـي حفاة بعض األحاييـن     

  النَِّبي                    آِتـك فَقَاَل ِإنِّي لَـم نَاقَةً لَه دمي وهِه ولَيع فَقَِدم رِبِمص وهٍد ويبِن عالَةَ بَل ِإلَى فَضحر 

تُ َأن يكُون ِعنْدك ِمنْه ِعلْم فَرآه شَـِعثًا         جو ر  ِه  اللَّ ِإنَّما َأتَيتُك ِلحِديٍث بلَغَِني عن رسوِل        زاِئرا

ـ         فَقَــاَل ما ِلي َأراك شَِعثًا وَأنْتَ َأِمير الْبلَِد قَاَل ِإن رسوَل اللَِّه              ن  كَان ينْهانَا عـن كَِثيـٍر ِم

 132 "َأمرنَا َأن نَحتَِفي َأحيانًا ا ِلي َأراك حاِفيا قَاَل ِإن رسوَل اللَِّه م ،ورآه حاِفيا فَقَاَل131رفَاِه اِإل
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 : وفي الختام نخلص إلى النتائج والتوصيات التالية 

ة  الخاصـة بالطهـار    إن التقنية الحديثة مساعدة للدعاة في شرح أحاديـث رسـول اهللا              -1

 . من الناحية العلمية والعملية وغيرها، بما يفيد الناس ويحببهم في سنة رسول اهللا 

 سـيجلب   – سمعية كانت أم بصرية أو كالهما معاً         –إن استخدام الداعية للوسائل المعينة       -2

اهتمام السامعين ، ويحسن من سلوكياتهم في الطهارة ، وذلك عن طريق تطبيق ما رأته عينه                

 .وسمعته أذنه

إن شرح الحديث النبوي الشريف ومنه أحاديث الطهارة ، باالستعانة بالتقنيـة الحديثـة ،                -3

 .سيزيد المسلم إيماناً بأن هذا الدين وحي من الحق ، وشامل كامل متوازن 

إن شرح أحاديث الطهارة باالستعانة بالتقنية الحديثة ، تظهر أن هذا الدين مساير فطرة اهللا                -4

 . ، وليس فيه أوامر فوق طاقة البشر التي فطر الناس عليها

إن استعمال التقنية الحديثة وبيان ما توصل إليه العلم من الحقائق سيزيد المسلم إيماناً بـأن                 -5

 .كل األوامر اإللهية ، والنواهي الربانية هي لمصلحة اإلنسان، في الحياة الدنيا وفي اآلخرة 

ان ومكان ، وإصالحه لشئون العباد في       إن أحاديث الطهارة تظهر خيرية هذا الدين لكل زم         -6

 .حاضرهم ومستقبلهم ، فال يحتاجون إلى استيراد عادات وال منظفات فوق الطبيعة 

إن شرح أحاديث الطهارة باالستعانة بالتقنية الحديثة ، يظهر للمسلم ما كان يخفى عليه من                -7

 . ويعمل باألوامر، فيجتنب المنهيات) أمراض أو ذنوب ( أمور دينه المادية والمعنوية 

إن إظهار ما في أحاديث الطهارة من أمور علمية ، لم يصل إليها العلم إال حديثاً ، يعطينا                   -8

 فيما أمر به الشارع الحكيم ، وتجنبوا ما نهـى           اليقين أن المسلمين إذا ما طبقوا سنة نبيهم         

حوث العلمية  عنه ، تخلصوا من  كثير من األمراض الخطيرة  ، كما أظهرت نتائج بعض الب               

 .الميدانية 

إن كثيراً من علماء األحياء والفيزياء والطب من غير المسلمين ، قد دخلوا في دين اهللا عن                 -9

ومـا كَـان هـذَا    (اقتناع بأن هذا الدين تنزيل من لدن حكيم عليم خبير تصديقاً لقوله سبحانه    

ما كَان حِديثاً يفْتَرى ولَِكن تَصـِديقَ الَّـِذي         (و) 37:يونس) (الْقُرآن َأن يفْتَرى ِمن دوِن اللَّهِ     

 )111:يوسف) (بين يديِه

إن هذا البحث ليهيب بالعلماء وطلبة العلم أن يبحثوا في مزيد من أمور ديننا ، ففيها فـتح                   -10

 ) 31:المدثر ()ويزداد الَِّذين آمنُوا ِإيماناً(لهذا الدين في قلوب العباد ، 

 . للهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وصل ا
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 الحواشي
                                                 

 انظر التأصيل العملي ألساليب التعليم في السنة النبوية للدكتور الباحث قدمه لمـؤتمر التربيـة فـي فلسـطين     - 1

 ،  15 ،   6م ص   2004 نـوفمبر    24-23ومتغيرات العصر المنعقد في كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة من            

16- 17.  

التعليم ، مبادئها وتطبيقاتها في التعلم والتدريس ، للدكتور محمد زياد حمدان ، فـي سلسـلة    وسائل وتكنولوجيا - 2

مع العلم أن اسم الكتاب مكتوب بخطأ        . 19م ، ص    1986 ، دار التربية الحديثة ، عمان ، األردن          2التربية الحديثة   

وسائل وتكنولوجيا التعليم ،    " ، حيث كتب  إمالئي غير مقبول في عنوان كتاب تربوي في وسائل التكنولوجيا الحديثة            

 . بوضع الهمزة على واو " مبادؤها وتطبيقاتها في التعلم والتدريس 

  .31 سورة المدثر ، آية رقم - 3

م ، 1999 وسائل االتصال وتكنولوجيا التعليم ، ربحي مصطفى عليان ، ومحمد الدبس ، دار الصـفاء ، عمـان     -4

  .244ص 

  .954م ، ص 1997 منير البعلبكي ، طبعة  المورد ، األستاذ-5

هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبـد       261يح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت            ح ص - 6

م ، ، كتاب الطهارة ، باب كراهة غمس         1955 سنة   1ى البابي الحلبي ، ط      عيسالباقي ، دار إحياء الكتب العربية ،        

 . 417 ، 416لمشكوك في نجاستها في اإلناء قبل غسلها ثالثاً ، رقم الحديث المتوضئ وغيره يده ا

  .6-1 انظر الصور باأللوان للدبوس من - 7

  .216-215بيئة مشاكلها وقضاياها ، ص لا - 8

 فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ، لإلمام الحافظ أحمد بن علـي بـن                      - 9

  .263/ 1هـ  1380العسقالني ، المطبعة السلفية  ومكتبتها ، القاهرة حجر 

  .264/ 1 المصدر السابق  - 10

  .1/363 فتح الباري - 11

، تحقيق محود خاطر ، مكتبة ) هـ721ت ( مختار الصحاح، لإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي - 12

  .1/167م ،  1995هـ ، 1415لبنان ، بيروت ، سنة النشر 

 المغني والشرح الكبير ، لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، دار الكتاب العربي، - 16

  1/5بيروت لبنان 

هــ  1418 الفقه اإلسالمي وأدلته ، للدتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، وبيروت ، الطبعة الرابعـة  - 18

  .1/239م ، 1997،

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 15

هـ ، تحقيق محمد فؤاد عبـد      261يح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت            حص - 16

م ، كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة        1955 سنة   1ى البابي الحلبي ، ط      عيسالباقي ، دار إحياء الكتب العربية ،        

 ، رقـم    1/5والترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ال تقبل الصالة بغير طهور             . 224ث   ، رقم الحدي   1/204للصالة ،   

 . 1الحديث 
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  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 17

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 18

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 19

  .143، آية  ةررة البقوس - 20

 .223 ، حديث رقم 1/203يح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء حص - 21

  .3/100يح مسلم بشرح النووي حص - 22

  .1/158 كشاف القناع -33

 ، وفي   442يح البخاري ، كتاب الصالة ، باب االغتسال إذا أسلم وربط األسير في المسجد رقم الحديث                 حص - 24

 .فصيل طويل ه ت وفي4024المغازي ، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال ، رقم الحديث 

  .28رة التوبة آية رقم وس - 25

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 26

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 27

  .43رة النساء ، آية رقم وس - 28

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 29

  .43رة النساء ، آية رقم وس - 30

، وفي باب تخليل الشـعر       248حديث رقم    ، 1/77 البخاري كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل       حيح  ص - 31

 . 316 ، رقم الحديث 1/253 ، صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب صفة غسل الجنابة 272 ، رقم الحديث 1/82

  .1/360 فتح الباري - 32

  .1/360 فتح الباري - 33

 . بتصرف 1/361 المصدر السابق - 34

 ، وفي باب الغسل مرة واحدة       241ديث  يح البخاري ، كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ، رقم الح            حص - 35

 لتكـون   راب ، وباب مسح اليد بالت     251 ، وباب المضمضة واالستنشاق في الجنابة رقم الحديث          249، رقم الحديث    

 ، وباب من أفرغ بيمينه على شـماله         257غسل والوضوء ، رقم الحديث      لا  ، وباب تفريق   252أنقى ، رقم الحديث     

 ، وباب نفض    265 ، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ، رقم الحديث               258في الغسل ، رقم الحديث      

 . 272ستر في الغسل عن الناس ، رقم الحديث الت ، وباب 267اليدين من الغسل عن الجنابة ، رقم الحديث 

 . بتصرف 362– 1/361 فتح الباري - 36

  .1/362 فتح الباري - 37

 ، وقد حسنه 189اب الطهارة ، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، رقم الحديث رجه أبو داود في السنن ، كتخأ - 38

، 583طهرة وسننها ، باب  رقم الحديث  ال  ، وابن ماجة في السنن ، كتاب1/56الشيخ األلباني في صحيح أبي داود 

  .22742أحمد في المسند رقم الحديث  ماواإلم

ض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء لـه ، وغسـل             رجه اإلمام مسلم في صحيحه ، كتاب الحي       خأ - 39

 . 467الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ، رقم الحديث 
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  .377-1/376 فتح الباري - 40

 .نوان أهمية الطهارة ، بتصرف كبير عب  www.geocities.com موقع نم - 41

  .28هامش  . 11ق تخريجه في ص سب - 42

  .304 صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب غسل المحيض ، رقم الحديث - 43

  .302 صحيح البخاري ، كتاب الحيض ، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض ، رقم الحديث- 44

  .1/414 فتح الباري - 45

 ، وفي باب هل     877 ، رقم الحديث     1/238الجمعة  يح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب فضل الغسل يوم           حص - 46

 ، رقم الحديث    1/249نبر  ملا ، وفي باب الخطبة على       894 رقم الحديث     ، 1/243على من لم يشهد الجمعة غسل ،        

919 . 

 ، وفي باب فضل الغسـل       880 ، رقم الحديث     1/239يح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الطيب للجمعة           صح - 47

، 895 ، رقم الحديث 1/243ة غسل عمج ، وفي باب هل على من لم يشهد ال879الحديث قم  ، ر1/239يوم الجمعة 

 .  ) 8-7-5 ( 846 رقم الحديث 2/580وصحيح مسلم ، كتاب الجمعة  باب الطيب والسواك يوم الجمعة 

ـ   ، وفي باب ال      883 ، رقم الحديث     1/239يح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الدهن للجمعة          حص - 48 ين يفرق ب

 .  910 ، رقم الحديث 1/246اثنين يوم الجمعة 
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  .2337باب منه ، رقم الحديث  ، والترمذي ، في كتاب الزهد عن رسول اهللا 

 ،  896الحـديث   قـم    ، ر  1/243سل  غمن لم يشهد الجمعة     يح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب هل على          حص - 60

 . 3487 رقم الحديث 4/184) بدون( نبياء ، باب ألا ، وفي كتاب أحاديث 898 ، 897

 رواه اإلمام أبو داود في سننه ، كتاب الطهارة ، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، رقم الحـديث                       -61

  .353 رقم الحديث 1/97اود وحسنه األلباني في سنن أبي د . 299

  .14-7/12 موسوعة صحة اإلنسان ، دار الهدى ، المجلد  فيصحة والنظافة ، بزيان فارد ، بحثلا - 52

  .25 / 5 وانظر النهاية في غريب الحديث البن األثير 15/307سان العرب  ل- 53

  .25 / 5النهاية في غريب الحديث   - 54

 .رسل  وهو م1/127 سنن الدارقطني - 65

 . www.geocities.com /TIBNABAWI/alwadw.htm أهمية الطهارة من موقع - 56

  .1/5 مختار الصحاح -66

  .1/360 الفقة اإلسالمي وأدرلته ، للزحيلي - 67

 . 497يح البخاري ، كتاب مواقيت الصالة ، باب الصلوات الخمس كفارة ، رقم الحديث حص - 59

  .6رة المائدة ، آية رقم وس - 60

 ، وفـي بـاب      164 ، رقم الحـديث      1/56يح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب المضمضة في الوضوء           حص - 61

، 2/288صائم  لل وفي كتاب الصيام ، باب سواك الرطب واليابس  ، 160 – 159 ، رقم الحديث     1/55الوضوء ثالثاً   

 ، رقـم  7/223" اس إن وعـد اهللا حـق      يا أيها الن  :" اق ، باب قول اهللا تعالى       قرل ، وفي كتاب ا    1934رقم الحديث   
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 ، وفـي    226 ، رقم الحديث     1/204 ، وصحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء وكماله             6433الحديث  

  232 ، 231  ،228رقم الحديث 1/207باب فضل الوضوء والصالة عقبه 

 ، وابـن    102لرأس ، رقم الحديث     تاب الطهارة ، باب مسح األذنين مع ا       ك ،رجه اإلمام النسائي في سننه      خأ - 62

 ،  18285 ، ومسند أحمد رقـم الحـديث         278ماجة في كتاب الطهارة وسننها ، باب ثواب الطهور ، رقم الحديث             

 .والحديث صحيح  . 55 رقم الحديث ر ، ، ومالك في الموطأ في الطهارة ، باب جامع الطهو18288

  .6والرعاية الصحية ، ص  مسالإلا - 63

  .216-215 مشاكلها وقضاياها ، ص بيئةلا - 64

  . .11ماء واإلصحاح ، ص لا - 65

  .257ظفات البيئة ، ص نم - 66

   .12-11ماء واإلصحاح ، ص لا - 67

  .65مة اإلسالم ، ص ظع - 68

  .66امش في هسبق تخريجه مستوفياً  - 69

در له ، وهو أن يبلـغ المـاء   من استنشق يستنشق ، والفعل األصلي هو نشق ، واالستنشاق مص  : ستنشاق  الا - 70

  .5/59انظر النهاية في غريب الحديث . خياشيمه ، وهو من استنشاق الريح إذا شممتها مع قوة 

تنثار مصدر له ، ونثـر ينِثـر بالكسـر إذا          سالمن استنثر يستنثر ، والفعل األصلي هو نثر  ، وا          : ستنثار  الا - 71

 5/15انظر النهاية في غريب الحديث .  ثم استخرج ما في أنفه فينثرهاستفعل منه أي استنشق الماء: امتخط، واستنثر

 نإ: استنثر كان معناه أدخل الماء نثرته ، ويقال : وهي األنف ، فإذا قيل رة عم بعضهم أن االتنثار مأخوذ من النث   زو

  .136/*1غريب الحديث للخطابي . االستنثار مأخوذ من النشر هو الريح 

  .13صحاح ، ص ظر الماء واإلنا - 72

 .207م، ص1986نة  س3ظر اإلعجاز الطبي في القرآن، للدكتور  السيد الجميلي، دار ومكتبة الهالل، ط نا -73

 ،قَاَل َأبـو    38 ، رقم الحديث     1/56في تخليل األصابع     ءارجه اإلمام الترمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما ج         خأ - 74

، 87 ، رقم الحديث 1/66نسائي في كتاب الطهارة ، باب المبالغة في االستنشاق ِعيسى هذَا حِديثٌ حسن صِحيح ، وال

 الـرزاق   لعبد ، والمصنف    33 ،   4/32 ، واإلمام أحمد     114 ، رقم الحديث     1/79ألصابع  ل ا وفين باب األمر بتخلي   

 للحاكم أبـي     ، والمستدرك على الصحيحين    79 رقم الحديث    1/26الصنعاني ، كتاب الطهارة ، باب غسل الرجلين         

 والسنن الكبرى لإلمام     ، 1/147عبد اهللا النيسابوري ، كتاب الطهارة ، باب األمر بإسباغ الوضوء وتخليل األصابع              

 ، كلهم من طريق سفيان الثوري به بنحوه ، وأبو داود            1/50نشاق  الستالبيهقي ، كتاب الطهارة ، باب المبالغة في ا        

 ، وفي كتاب الصوم ، باب الصائم يصب عليه المـاء            142 ، رقم الحديث     1/35في كتاب الطهارة ، باب االستنثار       

  والترمذي في كتاب الصوم ، باب كراهية مبالغة االستنشـاق للصـائم             ، 2366  ، رقم الحديث   2/308من العطش   

 رقـم    ، 1/142 ، وابن ماجة ، كتاب الطهارة ، باب المبالغة في االستنشاق واالستنثار              788رقم الحديث    ، 3/146

 الوضوء باب ، وابن خزيمة ، كتاب الوضوء ، 448 ، رقم الحديث 1/153 ، وفي باب تخليل األصابع 407الحديث 

، 1/87في باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء  ، و150 ، رقم الحديث 1/78وسنته األمر بالمبالغة في االستنشاق 

 ،  1 ، رقم الحـديث      1/21هارات ، باب تخليل األصابع       ، والمصننف البن أبي شيبة ، كتاب الط        168رقم الحديث   
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 ، والسنن الكبـرى للبيهقـي ، كتـاب          1/147، والمستدرك    2ث   ، رقم الحدي   1/40وفي باب من يأمر باالستنشاق      

 ، وشرح السنة    1/76 ، وفي باب تخليل األصابع       1/50الغة في االستنشاق إال أن يكون صائماً ،         المبالطهارة ، باب    

  ، ومسند اإلمام الشافعي، الوضوء ص213 ، رقم الحديث 1/45 كتاب الطهارة باب المضمضة االستنشاق      للبغوي ، 

 ،  80، رقـم الحـديث       31 ص  والمنتقى البن الجارود ، باب الوضوء ، فصل صفة وضوء رسول اهللا                 ، 15

 ، رقم الحـديث     3/332بع  والمزي في اإلحسان ، كتاب الطهارة ، باب فرض الوضوء ، فصل األمر بتخليل األصا              

 كلهم  4510 رقم الحديث     ، 10/367  ، وفي كتاب السير ، باب الخالفة واإلمارة ، فصل ما يجب على اإلمام              1054

 ، رقم   1/35وأخرج أيضاً أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب االستنثار           ه ،     من طريق يحيى بن سليم الطاتفي به بنحو       

 ، والدارمي، 211 ، 4/33يى بن فارس به بنحوه ، وأخرجه أحمد في المسند  ، من طريق محمد بن يح144الحديث 

 غسل   باب  ، ومصنف عبد الرزاق ، كتاب الطهارة       705 ، رقم الحديث     1/191األصابع  يل  كتاب الطهارة ، باب تخل    

 تأكيـد   ، والسنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الطهـارة ، بـاب       1/147 ، والمستدرك    80 ، رقم الحديث     1/26الرجلين  

 المفـرد ص    دب كلهم من طريق ابن جريج به بنحوه ، وأخرجه البخاري في كتاب األ             1/51المضمضة واالستنشاق   

ق داود بن عبد الرحمن العطار بـه بنحـوه ،      طري  كالهما من  1/147 ، والمستدرك للحاكم     166 ، رقم الحديث     71

ى بن فارس وابن جريج وداود بن عبـد الـرحمن   سفيان الثوري ويحيى بن سليم الطائفي ومحمد بن يحي     : وجميعهم  

 .العطار عن أبي هاشم به 

   .2/73ث نهاية في غريب الحديلا - 75

  .18-17ماء واإلصحاح ، ص لا - 76

 ، وصحيح مسلم ،     157 ، رقم الحديث     1/155، باب االستنثار في الوضوء       ءويح البخاري ، كتاب الوض    حص- 77

 . 416 وغيره يده المشكوك ، رقم الحديث كتاب الطهارة ، كراهة غمس المتوضئ

  .1/264 فتح الباري - 87

أن نقتـدي   نـا   االبتداء واالختراع ، أي من السنة يعني سنن األنبياء عليهم السالم التي أمر            : الفَطر  : فطرة  لا - 79

  .3/457النهاية في غريب الحديث . فيها

  .1/353ب الحديث النهاية في غري. لعانة بالحديد ا قحل: ستحداد الا - 80

 وفي باب تقلـيم األظـافر       5889 ، رقم الحديث     7/72يح البخاري ، كتاب اللباس ، باب قص الشارب          حص - 81

 6297 ، رقم الحديث 7/184الختان بعد الكبر ونتف اإلبط اب  ، وفي كتاب االستئذان ، ب5891، رقم الحديث 7/73

. 

   .261 ، رقم الحديث 1/223رة لفطيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب خصال ا صح- 82

  .1/395 الفقه اإلسالمي وأدلته - 76

  .1/460) صحيح مسلم بشرح النووي ( ح النووي على صحيح مسلم  رش - 84

ــة     - 85 ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل ــن بح ــياد ، م ــراهيم الص ــور إب ــب ، للكت ــالم للط ــرة اإلس  نظ
html.alsayad/islamic/ahip/arabic/com.islamset.www . 

  .207ظر اإلعجاز الطبي في القرآن ، ص نا - 86

  it.emec.www الوضوء وقاية من األمراض الجلدية ، من موقع شبكة يافا لتصميم مواقع االنترنت - 87

  .216لها وقضاياها ، ص بيئة مشاكلا - 88
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 ، وفي كتاب المغـازي ،  853 ، رقم الحديث 1/232يح البخاري ، كتاب األذان ، باب ما جاء في الثوم   حص - 89

 . 4215 ، رقم الحديث 5/92يبر ة خباب غزو

 . 563 ، رقم الحديث 1/394يح مسلم ، كتاب المساجد باب نهي من أكل ثوماً حص - 90

  .9/575ح البخاري ، للحافظ ابن حجر العسقالني ح الباري شرح صحيتف - 91

  .5/159ح المنعم تف - 92

 ، 855حديث لا  ، رقم1/233تاب األذان ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات ، كيح البخاري حص - 93

يكره من الثوم   ، وفي كتاب األطعمة ، باب ما         854 ، رقم الحديث     1/232وفي كتاب األذان ، باب ما جاء في الثوم          

 ، رقـم    8/201ف بالـدالئل    تعر ، وفي كتاب االعتصام ، باب األحكام التي          5452 ، رقم الحديث     6/262والبقول  

 . 7359الحديث 

  .18ماء واإلصحاح ، ص  ال- 94

  .86في هامش ق تخريجه  سب- 95

 ، وفي كتاب التمني ،      887 ، رقم الحديث     1/241يح البخاري ، كتاب الجمعة ، باب السواك يوم الجمعة            صح - 96

   . 7240 ، رقم الحديث 8/167باب ما يجوز من اللو 

الغسـل ،   : شوص  لا هو أن يستاك من سفل إلى علو ، وأصل        : ي يدلك أسنانه وينقيها ، وقيل       أ : وص فاه  يش - 97

هـروي   ، غريب الحديث لل    2/209انظر النهاية في غريب الحديث      . وكل شيء غسلته قد شصته ، تشوصه شوصاً         

1/158.  

تاب الجمعة باب السواك    ي ك  ، وف  245 ، رقم الحديث     1/57يح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب السواك          صح - 98

 ، رقم الحـديث     2/57 التهجد ، باب طول القيام في صالة الليل          بات ، وفي ك   889 رقم الحديث    1/241يوم الجمعة   

1136 . 

  .1/395 الفقه اإلسالمي وأدلته - 103

  .1/395المصدر السابق   – 104

  .161 ، رقم الحديث 1/55يح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب االستنثار في الوضوء حص - 101

 ،  20 (237 ، رقم الحديث     1/212ثار في االستنثار واالستجمار     إلي صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب ا         - 102

21 ، 22( ، 238.  

 . www.geocities.com /TIBNABAWI/alwadw.htm أهمية الطهارة من موقع - 103

) : االنترنـت   (  نظرة اإلسالم للطب ، للكتور إبراهيم الصياد ، مـن بحـث علـى الشـبكة العنكبوتيـة                    - 104
html.alsayad/islamic/ahip/arabic/com.islamset.www . 
سلم بشرح النووي ، لإلمام أبي زكريا النووي ، دار إحياء التراث العربـي ، بيـروت لبنـان ،                     صحيح م  - 105

  .3/127م ، 1972هـ 1392الطبعة الثانية 

  .256ظفات البيئة ، ص نم - 106

اتذة الطب ، الشركة الشرقية للمطبوعات ،       وأسموسوعة الطبية ، إعداد مجموعة من أشهر االختصاصيين         لا - 107

   8/1414م ، 1995سنة 

  .256ات البيئة ، ص فمنظ - 108
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  .217بيئة ومشاكلها وقضاياها ، ص لا - 109

  .6سالم والرعاية الصحية ، ص إلا - 110

  .432ح الدين اإلسالمي ، ص ور - 111

  .207عجاز الطبي في القرآن ، ص إلا - 112

  .1/262ح البخاري صحيح الباري شرح تف - 113

  .2/25إلمام حسن البنا رحمهما اهللا تعالى ، ص ا دلرحمن الساعاتي والفتح الرباني للشيخ عبد الا - 114

ــة    - 115 ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل ــن بح ــياد ، م ــراهيم الص ــور إب ــب ، للكت ــالم للط ــرة اإلس  نظ
html.adalsay/islamic/ahip/arabic/com.islamset.www . 
   .5-4سالم والرعاية الصحية ، ص إلا - 116

  .432ح الدين اإلسالمي ، ص ور - 117

  .2/25ا اهللا تعالى ، ص مهمفتح الرباني للشيخ عبد الرحمن الساعاتي والد اإلمام حسن البنا رحلا - 118

يكا ، دار مكتبة الحياة ،      ماء واألطباء في جامعات أوروبا وأمر     لعليبك في بيتك ، تأليف جماعة من كبار ا        بط - 119

  .119-115بنان ، ص ل –بيروت 

 صحيحاً معافى إلى المائة ، أحمد جبلي ، مراجعة الدكتور عبد الكريم بابا ، مؤسسـة دار الريحـاني                    شع - 120

  .125م ، ص 1993 سنة 2باعة والنشر ، ط للط

 . 244 ، رقم الحديث 1/25، باب خرج الخطايا مع ماء الوضوء  ةريح مسلم ، كتاب الطها صح- 121

  .3/36ح المنعم  فت- 122

  .1/44فقه الواضح  ال- 123

  .5سالم والرعاية الصحية ، ص إلا - 124

  .19ماء واإلصحاح ، ص  ال- 125

  .5م والرعاية الصحية ، ص إلسالا - 126

  .222يبك في بيتك ، ص بط - 127

  .38 ، رقم الحديث 1/56 رمذي ، كتاب الطهارة ، باب ما جاء في تخليل األصابعتلارجه خأ - 128

  .18-17ماء واإلصحاح ، ص لا - 129

ــة    - 130 ــبكة العنكبوتي ــى الش ــث عل ــن بح ــياد ، م ــراهيم الص ــور إب ــب ، للكت ــالم للط ــرة اإلس  نظ
www.islamset.com/arabic/ahip/islamic/alsayad.html . 

لتوسع في المشرب والمطعم ، وهو مـن الرفـه ، ورد            ل ا هو كثرة التدهن والتنعم ، وقي     : اإلرفاه  : رفه  ألا - 131

. لماء متى شاءت ، أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش ، ألنه من زي العجم وأرباب الـدنيا                   ا داإلبل ، وذاك أن تر    

  .2/247النهاية في غريب الحديث 

 ، رقـم الحـديث      4/75) دون  ب(  ، وأبو داود ، كتاب الترجل ، باب          6/22حمد في المسند    رجه اإلمام أ  خأ - 132

4160        كالهما من طريق يزيد بن هارون عن الج ري عن عبد اهللا بن بريدة به بنحوه ، وأخرجـه النسـائي مـن        ير

كره اإلفراط في التنعـيم     وأخرجه البيهقي في اآلداب باب فيمن       . طريق إسماعيل ابن علية عن الجريري به  بنحوه          

 ، والنسـائي .  من طريق حماد بن سلمة عن الجريري به بنحوه 837م الحديث    رق  ، 384والتدهين والترجيل ، ص     
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 من طريق كهمس بن الحسن التميمي عن عبد اتله بن           5058 ، رقم الحديث     8/132تاب الزينة ، باب الترجل غباً       ك

ين ، وروى    سن يه سعيد بن إياس الجريري ، ثقة اختلط قبل موته بثالث          والحديث صحيح رغم أن ف    . شقيق به بنحوه    

ابع يزيد في الرواية عن نسعيد كل من حماد بن سـلمة            قد ت عنه هارون بعد اختالطه ، إال أنه لم ينكر عليه شيئاً ، و            

انظر التقريـب   . روإسماعيل بن علية ، وقد سمعا من الجريري قبل االختالط ، وعليه فعلَّة اختالط الجريري ال تض                

  .128، ونهاية االغتباط ص 2/291


