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 :خالصة البحث

 الدراسة العلمية في هدى هللا ورسوله في الطهارة في ضوء الشريعة اإلسالمية.تبحث هذه 

 الغرض من الدراسة هو توضيح موقف الشريعة اإلسالمية من القضايا الراهنة.

تتمثللم مبللاارة البحللث فللي ان قضللية النرافللة تللتم اراسللتها ماليفلللا مللن زوايللا م تلفللة مللول العللالم  تللد ير ، ويللتم اسلللت دا  

 لفة للتوعية العامة.مناهج م ت

 ولكي يكون للمسلم موقف واضح من هذه القضية من منرور الدين ، من الضروري إجراء هذا البحث.

ل اإلسلللالمية المسللللمين  للل ااء اعملللا الشلللريعة الزملللتملللن اجلللم ممايلللة صلللحة المسللللمين ، خلللالل الدراسلللة اتضلللح ان  

اکلللدل الشلللريعة اإلسلللالمية عللللد تطهيلللر ال سلللد ملللن جميللل  ا وسلللا ، وجعللللت ميلللث ، ملللن  ينهلللا تطهيلللر ال سلللم، م تلفلللة

 ،ت للللليم المسلللللمين مللللن ا مللللراض: منهللللا   ثيللللرة ،انيويللللة واخرويللللة ولتطهيللللر ال سللللد فوا للللد الطهللللارة شللللطر االيمللللان، 

وسللللم  ولهلللذا ملللث النبلللي صلللل  هللا عليلللهوالصلللحة ملللن اکبلللر نعلللم هللا سلللبحانه وتعلللالد  علللد االيملللان  للله سلللبحانه وتعلللالد، 

 .الم تلفة ضاء ال سداعتطهير  الطهارة و المسلمين في  ثير من ا ماايث عل 

آملللم ان تلللروي نتلللا ج البحلللث العطلللي العلملللي للبلللامثين والمتحمسلللين ، وان تسلللت د   شلللكم فعلللال فلللي الم لللال العلملللي 

 والعملي.

 طهارة، نرافة، وقاية، االيمان، الصحة. الکلمات المفتاحية:
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Purity of the body in Islamic law 

Abstract: 

This research paper examines the guidance of Allah and His Messenger (peace and 

blessings of Allah be upon him) on purity in the light of Islamic law. 

During the study, it became clear that in order to protect the health of Muslims, Islamic law 

obligates Muslims to perform various actions, including cleansing the body 

Whereas Islamic law emphasized the purification of the body from all dirt, the research initiative 

is that the issue of hygiene is currently being studied from different angles around the world as a 

measure, and different approaches are being used for public awareness. 

In order for a Muslim to have a clear position on this issue in terms of religion, it is necessary to 

conduct this research. 

 Purification is made part of faith, and purification of the body has many worldly and hereafter 

benefits, Ridding Muslims of diseases, and health is one of the greatest blessings of God 

Almighty after believing in Him, may He be glorified and exalted. For this reason, the Prophet, 

may God’s prayers and peace be upon him, urged Muslims in many hadiths to purify and purify 

the various parts of the body. 

I hope that the results of the research will quench the scientific thirst of researchers and 

enthusiasts and will be put to good use in the scientific and practical field. 

Keywords: Purity, cleanliness, protection, faith, health. 

 مقدمة

 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة و السال  علد خير خلقة محمد و علد اله و اصحا ه اجمعين و  عد:

عليللله هللا  يعلللد نعلللم، وملللل العلللالم اجمللل   نعمللله لمنفعلللة البشلللر ، فملللن اراا ان ا رضوجللله هللا تعلللال  البشلللرية علللل   خلللل 

ِ اَل تُْحُصوهَا قال تعالد: النعم. لن يستطي  عدها لکثرة وا نِْعَمةَ هللاه  (1) َوإِْن تَُعدُّ

، وينتفلللل  اإلنسللللان مللللن المللللاء فللللي م تلللللف  البشللللريةميللللاة هللا فللللي ا رض المللللاء ، و يتوقللللف عليهللللا  ومللللن اعرللللم نعللللم

 .ال سدجوانب مياته ،  ما في ذلك تطهير 

اإلنسلللان ملللن العديلللد ملللن  وقايلللةيلللة ، ملللن اهمهلللا لعديلللد ملللن الفوا لللد الدنيويلللة وا خروا ال سلللدللمحافرلللة علللل  نرافلللة  و

 ا مراض.

                                                           
 .۴۳سورة ا راهيم : اية  - 1
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م تلفلللة ملللن اجسلللااهم ، المسللللمين فلللي العديلللد ملللن النصلللوظ الشلللرعية علللل  نرافلللة اجلللزاء  تحلللري وهلللذا هلللو سلللبب 

 والتي سنقراها  التفصيم في هذا المقال:

 اهداف:

 اهداف هذه المقالة هي  ما يلي.

اوالف: ي للب ان يعلللم قللارا هللذا المقللال انلله مللن الواجللب الشللرعي عللل   للم مسلللم ان يحللاف  عللل  نرافللة اجللزاء ال سللم 

ا عل  ذلك ، وانه   .الل  هذه الفريضةاالخعل   ي ثم المسلم الم تلفة ، وان هناك اجرف

 لللم اهتمامللله  ال انلللب الروميلللة للبشلللر ،   ال انلللب يقتصلللر اهتماماتلللهان اإلسلللال  ال  ان يعللللم قلللارا هلللذا المقلللال: ثانيلللا

 .اهتماماتهطليعة يحتم في  ال سدی

 الحفاظ على نظافة أجزاء الجسم

 النصلللوظ كتلللل ، وملللناجسلللااهمالمسللللمين  شلللدة علللل  طهلللارة تحلللث العديلللد ملللن اآيلللال القرآنيلللة وا ماايلللث النبويلللة 

ا ِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن() سبحانه و قول هللا َ يُِحبُّ التهوه  (2تعال : إِنه هللاه

 (3) وقال النبي صل  هللا عليه وسلم: الطُّهُوُر َشْطُر اإِليَماِن(.

لطهللارة  للم فللرال  للله ، فقللد ا ال سللدتطهيللر  مثللت علللدإللل  ارجللة انهللا  الطهللارةوقللد ا للدل الشللريعة اإلسللالمية عللل  

  ما يلي: ن ، وإليكم  ع  التوصيال الشرعية البد اجزاءجزء من 

 أوال: الغسل

 فرضلللللت علللللليهمالشلللللريعة اإلسلللللالمية المسللللللمين علللللل  االغتسلللللال  شلللللت  الطلللللر  ، وفلللللي  عللللل  ا ميلللللان  رغبلللللت 

الغسللللم کغسللللم ال معللللة والعيللللدين،   يسللللنالحللللي  والنفللللاا ، واميانفللللا عنللللد انقطللللا  ال نا للللة والغسللللم مللللن   االغتسللللال

لللا ، علللل  سلللبيم المثلللال ، يشللل   المسللللمون علللل  القيلللا    اإلضلللافة إلللل  ا وقلللال الملللذکورة الغسلللم فلللي اوقلللال اخلللرى ايضف

ِ َعلَ  ُ مِّ ُمْسلٍِم اَْن يَْغتَِسَم فِي ُ مِّ َسْبَعِة اَيهاٍ  يَْغِسُم َرْاَسهُ َوَجَسدَ الحديث التالي: )نذکر   (4هُ ())َم ٌّ هلِله

 لمحافظة على نظافة الشعر واللحيةثانياً: ا

ا الحفللاا عللل  نرافللة الشللعر واللحيللة مللن اجللم صللحة اإلنسللان ، وقللد  النبللي صللل  هللا عليلله وسلللم  رغللبمللن المهللم جللدف

 (5) (َمْن َ اَن لَهُ َشْعٌر فَْليُْكِرْمهُ )،  هذا الصدا، قال صل  هللا عليه وسلم: علد ذلکمسلمين ال

                                                           
 .۲۲۲سورة البقرة : اية:  - 2

ملديث  ۱۳۱ظ  ۱النيسلا وري القشليري، صلحيح مسللم، يرول : اار ال يلم .اار ا فلا  ال ديلدة، ج ا و الحسين مسلم  ن الح اج  ن مسلم  - 3

 .555رقم: 

 .555مديث رقم  ۱۳۱ظ  ۱صحيح مسلم: ج - 4

 ۳لل   ج  (. سنن ا ن ماجله .  يلرول: اار الرسلالة العالميلة .الطبعلة: ا و 9112 -هـ  0341ا و عبد هللا محمد  ن يزيد القزويني ا ن ماجه ) - 5

 .3054 ، مديث رقم۶۷ظ 
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 هوبعداألكل ثالثاً: غسل اليدين قبل 

 ََرَ لللةُ الطهَعلللاِ  اْلُوُضلللوُء قَْبلَلللهُ، ) جيلللدا قبلللم ا  لللم و علللده ، قلللال النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم: غسلللم اليلللدين يسلللتحب 

 (6)  َواْلُوُضوُء  َْعَدهُ 

 ظة على نظافة أعضاء الجسم الخمسةرابعاً: المحاف

" اْلفِْطلللَرةُ ):  قوللله  امللر النبللي صللل  هللا عليلله وسلللما طللراف ال مسللة مللن جسللده، و لللذا ينبغللي لکللم إنسللان ان ينرللف 

اِرِب " ْ ِط، َوتَْقلِيُم اْ َْافَاِر، َوَمْلُ  الشه  (7) (َخْمٌس: اْلِ تَاُن، َوَملَُ  اْلَعانَِة، َونَْتُف اإْلِ

اعلللاله ملللن ال سلللم  شلللكم افضلللم إذا تملللت اإلجلللراءال  لللالطب  ، يمكلللن مالمرلللة النرافلللة فلللي ا جلللزاء ال مسلللة الملللذ ورة 

 :المذ ورة اعاله في ا وقال التالية

فلللي اقلللرب وقلللت ممكلللن ملللن ا يلللا  ا ولللل   علللد والاة الطفلللم ، وي لللب اال يكلللون الشلللعر ي لللب ان يلللتم ختلللان ا طفلللال 

ا الللافر  ال تطلللولتحلللت السلللرة والشلللعر تحلللت اإل لللط طلللويالف  حيلللث يتعلللارض مللل  نرافلللة المنلللاط  الملللذ ورة ، وي لللب ان 

ا الشلللوارب ال ينبغلللي ان تكلللون  وکلللذلک  ، کلللي ال ي تمللل  تحتهلللا ا وسلللا  الطعلللا  والشلللراب  متلللد ال يعلللل   هلللاطويللللة جلللدف

 .اثناء ا کم والشرب

 خامساً: الوضوء

دنيويلللة الفوا لللد الملللن  لهلللذه ولغيرهلللا وجللله  لللم إنسلللان وايديللله واقدامللله معرضلللة  اسلللتمرار للغبلللار وا وسلللا  ،  ملللا ان

 ، لتبقد تلک المناط  نريفة.صالة لکم وضوء الالشريعة اإلسالمية  اوجبتقد  ويةخرا و

صلللا   اليلللدين  لللين ا متللل  ال يتسلللخاثنلللاء الوضلللوء  خلللالل ا صلللا  ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  

 (8) (َدْيَك َوِرْجلَْيكَ اَذا تََوضه َْل فََ لِّْم  َْيَن اََصا ِِ  يَ ) والقدمين، قال صل  هللا عليه وسلم:

،  السلللوا ولكلللي يحلللاف  المسللللمون علللل  نرافلللة افلللواههم واسلللنانهم ، فلللبن الشلللريعة اإلسلللالمية تر لللز  شلللكم  بيلللر علللل  

تِلللي َ ََملللْرتُهُْم ) السلللوا  قلللا ال:النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين فلللي الحلللديث علللل   رغلللبوقلللد  لَلللْواَل اَْن اَُشللل ه َعلَللل  اُمه

َواِك ِعْنَد ُ مِّ َصاَلةٍ   (9()  ِالسِّ

للللَواَك َمْطهَللللَرةٌ لِْلفَللللِم، » فللللي الحللللديث اآتللللي: التسللللو فقللللد  لللليهن النبللللي صللللل  هللا عليلللله وسلللللم فا للللدتي  ُ واإ فَللللبِنه السِّ تََسللللوه

() بِّ  (10َمْرَضاةٌ لِلره

                                                           
ِ ْستاني، سنن ا ي ااوا،  يرول: المكتبلة العصلرية، صليدا  - 6 ج سليمان  ن ا شعث  ن إسحا   ن  شير  ن شداا  ن عمرو ا زاي ا و ااوا السِّ

 .4650 رقم  ، مديث ۴۳۳ظ  ۴

ظ  ۱برى، يلرول: مسسسلة الرسلالة ، الطبعلة: ا ولل  ، ج  ( السلنن الك9110ه  0390ا و عبد الرممن اممد  ن شعيب  ن عللي النسلا ي ) - 7

 .2 رقم مديث ۶۶

 .۴۳ رقم مديث ۳۶ظ  ۱ يرول  ج  –محمد  ن عيس  ا و عيس  السلمي الترمذي، سنن الترمذي،الناشر : اار إمياء التراث العر ي  - 8

 .99 رقم مديث ۳۱ظ  ۱ج سنن الترمذي:   - 9

 .۲۸۳رقم:  ، مديث۱۱۷ظ  ۱سنن ا ن ماجة: ج  - 10
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للَواِك ِعللدهةُ : السللوا قللال اإلمللا  ا للن القلليم ال وزيللة عللن فوا للد  َمنَللافَِ : يُطَيِّللُب اْلفَللَم، َويَُشللدُّ اللِّثَللةَ، َويَْقطَللُ  اْلللبَْلَغَم، َوفِللي السِّ

لللْوَل، َويُِعللليُن َعلَللل  هَْضلللِم الطهَعلللاِ ،  َويَُسلللهُِّم َمَ لللاِرَي اْلَكلللاَلِ ، َويَْ لُلللو اْلبََصلللَر، َويَلللْذهَُب  ِلللاْلَحفَِر، َويُِصلللحُّ اْلَمِعلللَدةَ، َويَُصلللفِّي الصه

طُ لِْلقَِراءَ  ، َويُْعِ ُب اْلَماَل َِكةَ، َويُْكثُِر اْلَحَسنَالِ َويُنَشِّ به اَلِة، َويَْطُرُا النهْوَ ، َويُْرِضي الره ْ ِر َوالصه  (11)  «ِة، َوالذِّ

وقلللد ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  مسلللح آذانهلللم الداخليلللة وال ارجيلللة  الملللاء اثنلللاء الوضلللوء مفاالللا 

 (12). آذانهم.طهارة عل  

 الملللاء اثنلللاء الوضلللوء متللل  ال يتسلللخوقلللد ملللث النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين علللل  تنريلللف زوايلللا عيلللونهم  

 زوايا عيونهم.

 ، قلللال طهلللارة ال يشلللو جيلللداف اثنلللاء الوضلللوء مفاالللاف علللل   ا نلللوفواملللر النبلللي صلللل  هللا عليللله وسللللم المسللللمين  غسلللم 

 (13)اََمُدُ ْم فَْليَْستَْنِشْ (إَِذا تََوضه َ ): صل  هللا عليه وسلم

ان الغبلللار اللللذي يلللتم استنشلللاقه  واالستنشلللا  هلللوم ا نلللف فلللبن الميلللزة الكبلللرى لغسللل الحديثلللة الطبيلللة لالکتشلللافالوفقلللا  و

وتهيلللل   تطهللللر وتتنرللللف تلللللک ا وسللللا ، واثنللللاء الوضللللوء ه جللللدران ا نللللف والشللللعر ااخللللم ا نللللفاثنللللاء التللللنفس تمتصلللل

 إل  جسم اإلنسان. التنفسل الهواء المنق  عن طري   دخو وتسمحالممرال ا نفية 

 سادساً: نظافة األعضاء الخاصة

ا  علللد و للللالطب  ، فللللبن  قضللللاء الحاجلللة، ملللن الضللللروري لصلللحة  للللم إنسللللان ان يقلللو   تنريللللف اعضلللا ه ال اصللللة جيللللدف

 يسلللتن ي  المناايلللم او ا م لللار ي لللب ان  هيلللة محلللداة للمسللللمين فلللي هلللذا الصلللدا، الشلللريعة اإلسلللالمية للللديها مبلللااا توجي

 (14) الماء.  االستن اءي ب  المکان  هتنريف  لم يتم، ولكن إذا او اي مااة اخرى ويکفي ذلک

فة إللللل  فوا للللده الدنيويللللة حقيقللللة ان الحفللللاا عللللل  نرافللللة جسللللم اإلنسللللان ،  اإلضللللااليتضللللح مللللن  للللم هللللذا البحللللث ان: 

الشللللريعة  رغبللللتولهللللذا  ،معانللللاة ال مصللللر لهللللاال و ا مللللراضالشلللل م مللللن کثيللللر مللللن  يحملللليالعديللللدة ،  وا خرويللللة

الوجللله  غسلللم عللل  النصلللوظ علللل   االغتسلللال، وصلللرمت فللليعلللل    النرافلللة، وشللل عتهم هتملللا  االاإلسلللالمية المسللللمين 

 اإل طين وا عضاء ال اصة ، ونرافة الفم. ونطفالراا. وشعرواليدين والقدمين وزوايا العينين وا ذنين واللحية 

 

 

 

 

 

                                                           
 يلرول : ظ  -الناشلر: اار الهلالل ، هلـ(الطب النبلوي 650محمد  ن ا ي  كر  ن ايوب  ن سلعد شلمس اللدين ا لن قليم ال وزيلة )المتلوف :  - 11

۲۳۴. 

 .۶۲ظ  ۱ج صحيح مسلم:  - 12

 . ۴۱ظ  ۲صحيح مسلم: ج   - 13

 (۶۳ظ  ۱ج ،   کمپنيزعالمه ا و کر المرغيناني.) ب ل ( الهداية ، پېښور: خيبر ګروپ آف  - 14

http://www.ajrsp.com/


 م 0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن والعشرونالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                                 385  

ISSN: 2706-6495 

 

 تيجةن

االسلللال  ايلللن شلللامم کاملللم ينلللترم جميللل  نلللوامي الحيلللاة االنسلللانية منهلللا وقايلللة صلللحة االنسلللان ملللن االملللراض الم تلفلللة و 

قلللد اهتملللت الشلللريعة لصلللحة االنسلللان اهتماملللا شلللديدا ميلللث جعلهلللا  علللد االيملللان اهلللم نعملللة ملللن نعلللم هللا عللللد االنسلللان وفقلللا 

اليقلللين خيلللرا ملللن معافلللاة( و قلللد وضلللعت الشلللريعة االسلللالمية لوقايلللة صلللحة لقولللله صللللد هللا عليللله وسللللم)ما اوتلللي املللد  علللد 

بلللة طهلللارة اعضلللاء جسلللم االنسلللان فت لللد کثيلللرا طللللب علللنهم غسلللم جميللل  ااالنسلللان ملللن االملللراض علللدة اصلللول منهلللا موا

جسلللمه و تلللارة اخلللری طللللب علللنهم غسلللم کلللم عضلللو عليحلللده فعللللد سلللبيم المثلللال فلللرض عللللد المسللللم الوضلللوء للصلللالة 

تنشللل  انفللله و ي للللم اصلللا   يديللله و رجليللله و ملللرة اخلللری سه و جهللله و يديللله و رجليللله و يمضلللم  فمللله و يميلللث يغسلللم فيللل

طللللب عنللله ملللل  العانلللة و نتلللف اال لللط و تقلللليم االافلللار و اخلللذ الشلللارب فضلللال ملللن ر للله اوجلللب عللللد المسللللمين الغسلللم  علللد 

 االخری. ال نا ة و الحي  و النفاا ومث علد الغسم يو  ال معة و االعياا و المناسبة

 اقتراحات

الماضلللية ،  ۳۱حقيقلللة ان شلللعب  للللدنا اإلسلللالمي العزيلللز ، افغانسلللتان ، واجللله العديلللد ملللن المشلللا م فلللي السلللنوال اللللـ ال

امللللدها عللللد  الحصللللول عللللل  الرعايللللة الصللللحية ، هللللو امللللد ا سللللباب التللللي جعلللللت الكثيللللر مللللن ا نللللاء  لللللدنا يعللللانون مللللن 

 للوقايلللة ملللن ا ملللراض ، فلللبني نهايلللة هلللذا المقلللال هاملللةمية للللديها تلللدا ير  ملللا ان الشلللريعة اإلسلللالو،  ا ملللراض المتنوعلللة

 اقد  المقترمال التالية:

اوالف: مقيقلللة ان الصلللحة فلللي اإلسلللال  هلللي اعرلللم نعملللة ملللن هللا  علللد اإليملللان ، وي لللب توعيلللة جميللل  ا نلللاء وطننلللا   هميلللة 

مللللراض ا  مللللن للكثيللللر النللللاا، ويتعللللرض  النرافللللة الوقايللللة مللللن ا مللللراض مللللن وجهللللة نرللللر اإلسللللال  ، ويمكللللن النرافللللة

 النرافة.  االخالل طيرة  سبب ال

 .و ان الش م ي ثم  االهمال  الصحة   ن المحافرة عل  الصحة عبااة عريمة  توعية الشعب ثانيفا: 

ثالثفللللا: للشللللريعة اإلسللللالمية العديللللد مللللن المبللللااا التوجيهيللللة للحفللللاا عللللل  صللللحة اإلنسللللان ، وي للللب إعطللللاء شللللعبنا 

 الحديثة. الوسايمل شاملة عن ذلك من خالل معلوما

 المصادر والمراجع:

 القران الکريم. .0

 (. سللللنن ا للللن ماجلللله .  يللللرول: اار  9112 -هللللـ  0341ا للللن ماجلللله ، ا للللو عبللللد هللا محمللللد  للللن يزيللللد القزوينللللي) .9

 الرسالة العالمية .الطبعة: ا ول .

 هـ ( صحيح الب اري، کراچۍ: قديمي کتب خانه.۱۴۸۱محمد  ن ا سمعيم ا وعبدهللا.)  ،الب اري .4

محمللللد  للللن عيسلللل  ا للللو عيسلللل  السلللللمي،ال ام  الصللللحيح سللللنن الترمذي،الناشللللر : اار إميللللاء التللللراث ،الترمذي .3

  يرول. –العر ي 

وي )جللزء مللن  تللاب هللـ(الطب النبلل650محمللد  للن ا للي  كللر  للن ايللوب  للن سللعد شللمس الللدين ا للن قلليم )ال وزيللة ،  .5

  يرول  -زاا المعاا ال ن القيم( الناشر: اار الهالل 
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 هـ ( کا لد تفسير، المکة المکرمة: م م  خاا  الحرمين الشريفين.۱۴۸۱.)  م م  علماء افغانستان .5

ِ ْسلللتاني .6 سلللليمان  لللن ا شلللعث  لللن إسلللحا   لللن  شلللير  لللن شلللداا  لللن عملللرو ا زاي ا لللو ااوا، سلللنن ا لللي ااوا،  ،السِّ

 ل: المكتبة العصرية، صيدا . يرو

القشلللللليري ،ا للللللو الحسللللللين مسلللللللم  للللللن الح للللللاج  للللللن مسلللللللم النيسللللللا وري،ال ام  الصللللللحيح المسللللللم  صللللللحيح  .8

 مسلم، يرول : اار ال يم .اار ا فا  ال ديدة .

 المرغيناني، عالمه ا و کر.) ب ل ( الهداية ، پېښور: خيبر ګروپ آف کمپنيز. .2

 ( السلللللنن الكبرى، يلللللرول: مسسسلللللة 911ه  0390يب  لللللن عللللللي )امملللللد  لللللن شلللللعا و عبلللللد اللللللرممن ،النسلللللا ي .01

 الرسالة ، الطبعة: ا ول .
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