
كيف يحافظ المسلم على نظافتو  السؤال السابع:
 الشخصية؟

ويُهذب  ،م أظفارهالمسلم يحافظ على نظافتو الظاىرة، فُيقل  
ويأخذ من تحت إبطو، ويغسل على الدوام أسنانو، ويتوضأ  ،شعره

غتسل ولو ضوء على الوضوء نوٌر على نور، ويو وال ،قبل كل صالة
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفي كل جمعة مرة لقولو 

َعِة َأيَّاٍم يَ ْوًما يَ ْغِسُل }  َحقٌّ َعَلى ُكل  ُمْسِلٍم َأْن يَ ْغَتِسَل ِفي ُكل  َسب ْ
 1{ ِفيِو رَْأَسُو َوَجَسَدهُ 

كل سبعة أيام مرة، وأن يلبس الثياب الطاىرة يغتسل  يعني 
 :وسلَّمصلى اهلل عليو النظيفة، لقولو 

 َحتَّى َوِلَباَسُكمْ  رَِحاَلُكمْ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَواِنُكْم، َعَلى َقاِدُمونَ  ِإنَُّكمْ  }
 2{ َشاَمةٌ  َكأَنَُّكمْ  النَّاسِ  ِفي َتُكونُوا

وزينوا مالبسكم، وكونوا  يعني رواكبكم، أصلحوا رحالكم 
أمام الناس وُمفرح منظركم ُمبهج يكون يعني اس، كالشامة بين الن

 .على الدوام، وىذه النظافة الظاىرة باختصار
وأن يكون نظيف الجوارح، فال يتحدث اللسان بما يُغضب 
الخلق وال يُغضب الرحمن، فال يُسبُّ وال يشتم وال يلعن وال 

                                                           

 صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 1

 مسند أحمد وسنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي اهلل عنو 2



 يكذب وال يفعل شيئاً من ىذا القبيل.
ومن معاونة  ،ومن القتل ،ظيف اليد من السرقةنوأن يكون 

لمتكبرين والمتجبرين، تكون أعضاؤه كلها ومن مساعدة ا ،الظلمة
نظيفة يستخدمها فيما يُرضي اهلل، وال يستخدمها فيما يُغضب اهلل 

 .سبحانو وتعالى
وأن يكون نظيف األخالق، فال يسمح لنفسو أن يكون فيو 

اق، فال يكذب وال يخون ُخلٌق من أخالق أىل النفاق أو الُفسَّ 
 واألحاديث ذكرت األنواع كلها:

 َأنَّوُ  َوَزَعمَ  َوَصلَّى َصامَ  َوِإنْ  ُمَناِفٌق، فَ ُهوَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  ثٌ } َثاَل 
َخاَن  اْؤُتِمنَ  َوِإَذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحدَّثَ  ِإَذا َمنْ  ُمْسِلٌم،

}3 
 وفي حديث آخر:

 َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  َوَمنْ  َخاِلًصا، ُمَناِفًقا َكانَ  ِفيوِ  ُكنَّ  َمنْ  َأْرَبعٌ  }
ُهنَّ   َخاَن، اْؤُتِمنَ  ِإَذا ،َيَدَعَها َحتَّى الن  َفاقِ  ِمنَ  َخْصَلةٌ  ِفيوِ  َكاَنتْ  ِمن ْ

 4{ َفَجرَ  َخاَصمَ  َوِإَذا َغَدَر، َعاَىدَ  َوِإَذا َكَذَب، َحدَّثَ  َوِإَذا
ر أخالقو من األخالق التي عليها أىل النفاق الخيانة فُيطه  

اق من الفجور واألخالق التي عليها الُفسَّ والخديعة والكذب، 
                                                           

 مسند أحمد وابن حبان عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو 3
 البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما 4



والكالم الذي يُؤذي السامعين، والحركات التي تجعل اإلنسان 
يتطهر من ىذه كلها،  .. يُغض بصره حياءًا عندما يراه يفعلها

ويكون صورة على قدره من ُخلقو عليو  ،ويستحضر أخالق النبوة
 أفضل الصالة وأتم السالم.

اؤه كذلك، وقلبو كذلك، كانت ىذه وأعض ،فإذا تطهر ظاىراً 
الطهارة الظاىرة والباطنة التي يُعلي اهلل شأن صاحبها ويرفع قدره، 

" َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنًة "  ويكون داخاًل في قول اهلل:
 نسأل اهلل أن نكون منهم أجمعين.لقمان( 22)


