
 من صنع..  الصابون هل

@@؟الشيطان 
@@) يجوز وضوء المسلم بالصابون؟ هل  (

  

  

  

  جون يونان



   !ما س�ب نفور املسلم املؤمن من الصابون ؟

  !باستعمال الصابون ؟والوضوء ملاذا ال يج#" علماء �سالم التط�ر 

  !2ل استعمل دمحم رسول �سالم الصابون /. �غ,سال او الوضوء ؟
  ...ماتدون مقدلنبدأ ف
  

  Wא����א�ول�

  !ونفوره من الصابون .. اإلسالم 
  

  �W�وً�

��ن�������א���م��������א����ل����<א �
  

   !!ال الصابون.. غسل الثياب با	اء فقط  -1

  
ة، وال فرق بني أن تطهري الثياب املتنجسة إن انفصل املاء عنها ومل تغري أحد أوصافه #لنجاس :تطهري الثياب املتنجسة: خامساً "  •

يرد املاء على الثوب املتنجس، أو يرد الثوب على املاء كأن يغمس الثوب يف إ;ء ماء وخيرج منه واملاء غري متغري، سواء كان املاء 
ة، وأما أما إن تغري املاء املنفصل عن الثوب يف أحد أوصافه الثالثة #لنجاسة فالثوب والغسالة املنفصلة عنه جنس. قليالً أو كثرياً 

إذا كان سبب التغري هو األوساخ العالقة #لثوب وليس النجاسة فالثوب يطهر والغسالة تسلب طهوريتها وتبقى طاهرة فقط غري 

، وإمنا يكفي استعمال املاء البارد حىت وال �ش��ط �� الغسل استعمال الصابون وغ��ه .مطهرة
سل وال العرك وال العصر وال النية، وإمنا يشرتط إزالة كما ال يشرتط تثليث الغ. يغلب على الظن زوال النجاسة

أما بقاء اللون أو الر!ح إن �عسر طعم النجاسة فقط؛ فبقاء الطعم ال يطهر الثوب أو اإل;ء أو احملل، 

 ."زوال+ما فال يضر
كتاب  -ي فقھ الِعَبادات ع45 املذ2ب املال/ -تأليف اBCاّجة كوكب عبيد - فقھ العبادات ع45 املذ2ب املال/ي(

�عر!ف الط+ارة: الباب Mول  -الط+ارة (  



  !وكلها صابون ؟.. الغسيل " مساحيق " ؟ هل سيواصلن استخدام .. ما قول السيدات املسلمات 
  

  !!يسلب طهورية ا	اء .. الصابون  -2

  
ل، أما غري الغسلة األخرية فيندب أن يكون مباء فيه أن جيعل يف ماء الغسلة األخرية كافور وحنوه من الطيب، إال أن الكافرو أفض: gين املندو#ت"  •

، أما املتلبس #إلحرام فإنه ال  -للحج  -ورق نبق وحنوه مما ينظف كالصابون، وإمنا يوضع الطيب يف ماء غسل امليت إذا مل يكن متلبساً #إلحرام 
احلنفية، (فعية، أما املالكية، واحلنفية، فانظر مذهبيهما حتت اخلط يوضع يف ماء غسله طيب، كما لو كان حياً، وهذا متفق عليه عند احلنابلة والشا

يندب وضع الطيب وحنوه يف ماء غسل امليت، سواء كان متلبساً #إلحرام أو ال، وذلك ألن امليت غري مكلف، وينقطع إحرامه : واملالكية قالوا
إنه يلزم أن تكون الغسلة األوىل #ملاء القراح، وذلك : إال أن املالكية قالوا #ملوت، ولذا تغطي رأسه، خبالف ما لو كان متلبساً #إلحرام وهو حي،

  ".املياه"، كما تقدم يف مباحث ط+ور!ة املاء �سلRSا الصابون ونحوهأن ألن مذهبهم 
اء حكم خلط م -مباحث اYCنائز  -كتاب الصالة  -اYCزء Mول  -لعبد الرحمن اYCز!ري  -الفقھ ع45 املذا2ب MرUعة ( 

 )الغسل بالطيب ونحوه
  
  

  !!فال .. بالصابون ! ... نعم .. الغسل بال"اب  -3

  
 وملسلم  إذا شرب الكلب يف إ;ء أحدكم فليغسله سبعا   أن رسول هللا قال: عن أيب هريرة : احلديث السادس "  •

h]�Ö^e�àâ÷æ_   يف اإل;ء فاغسلوه سبعا  إذا ولغ الكلب : قال: أن رسول هللا :وله يف حديث عبد هللا بن مغفل
h]�Ö^e�íßÚ^nÖ]�åæ†ËÂæ. " يقتضي تعينه " #لرتاب" قوله : املسألة احلادية عشرة .  

، بناء  إن الصابون وMشنان والغسلة الثامنة ، تقوم مقام ال��اب - أو وجھ  - و�� مذ2ب الشاف�d قول 
  . نان يقومان مقامه يف ذلكز�دة التنظيف ، وأن الصابون واألش: على أن املقصود #لرتاب 

ÌéÃ•�^Þ‚ßÂ�]„âæ.  ;  ، ألن النص إذا ورد بشيء معني ، واحتمل معىن خيتص بذلك الشيء مل جيز إلغاء النص
  . واطراح خصوص املعني فيه

  . فال جنزم بتعيني ذلك املعىن - وإن كان حمتمال ملا ذكروه ، وهو ز�دة التنظيف  -واألمر #لرتاب 
�áçe^’Ö]�»��çÏËÚ�îßÃ¹]�]„âæمعىن آخر ، وهو اجلمع بني مطهرين ، أعين املاء والرتاب ، فإنه يزامحه 
á^ß�ù]æJ وأيضا ، فإن هذه املعاين املستنبطة إذا مل يكن فيها سوى جمرد املناسبة ، فليست بذلك األمر القوي . 

 



ىن املستنبط إذا عاد على النص وأيضا ، فإن املع

 -حديث إذا شرب ال/لب �� إناء أحدكم فليغسلھ سبعا 

�æ_�áçe^’Ö]�äÃÚ�½��è�÷æ الواجب يف الغسل من احلدث األكرب تعميم البدن #ملاء ،

���á^Ò�äÞ_�]æ†Ò„è؛ ألن كل من وصف غسله عليه الصالة والسالم من اجلنابة ، 

كان يكتفي عليه الصالة والسالم بصب 
ُمثَّ َيُصبُّ .... َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل ِمْن اْجلََنابَِة 

: قـُْلُت : وَعْن أُمِّ َسَلَمَة قَاَلْت  . 240ُكلِِّه  رواه البخاري 

وأيضا ، فإن املع  . ßÖ]�Å^fi]�h]ç’Ö^Ê“فإذا وقعت فيها االحتماالت ، 
 ." مردود عند مجع من األصوليني: 

حديث إذا شرب ال/لب �� إناء أحدكم فليغسلھ سبعا  -كتاب الط+ارة  -إح/ام Mح/ام شرح عمدة Mح/ام 

  )نجاسة ع�ن ال/لب 

  !االغتسال من الجنابة بالصابون 

الواجب يف الغسل من احلدث األكرب تعميم البدن #ملاء ،. 

l^Ë¿ß¹]�àÚ�å�Æ  ، ؛ ألن كل من وصف غسله عليه الصالة والسالم من اجلنابة
á^ß�ù]�æ_�…‚ŠÖ^e�íe^ß¢]�àÚ�ØŠjÇè كان يكتفي عليه الصالة والسالم بصب نظفات ، بل أو غريها من امل

َكاَن ِإَذا اْغَتَسَل ِمْن اْجلََنابَِة :  صَأنَّ النَِّيبَّ   ما روته عائشة: فإن ذلك   فيعمه #ملاء
ُكلِِّه  رواه البخاري   َعَلى رَْأِسِه َثَالَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه ُمثَّ يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدهِ 

فإذا وقعت فيها االحتماالت ، 
: ¨بطال أو ختصيص 

إح/ام Mح/ام شرح عمدة Mح/ام ( 

نجاسة ع�ن ال/لب 

  
  :صورة الكالم 

  

االغتسال من الجنابة بالصابون  ال يجب -4

  :رأ هذه الفتوى لنق

.  احلمد © : اجلواب " •

l^Ë¿ß¹]�àÚ�å�Æ
á^ß�ù]�æ_�…‚ŠÖ^e�íe^ß¢]�àÚ�ØŠjÇè

فيعمه #ملاء املاء على بدنه
َعَلى رَْأِسِه َثَالَث ُغَرٍف بَِيَدْيِه ُمثَّ يُِفيُض اْلَماَء َعَلى ِجْلِدهِ 



َا َيْكِفيِك َأْن َحتِْثي َعَلى رَْأِسِك َثَالَث : َ� َرُسوَل ا»َِّ ، ِإّينِ اْمرَأٌَة َأُشدُّ َضْفَر رَْأِسي َفأَنـُْقُضُه لُِغْسِل اْجلََنابَِة ؟ قَاَل  َال ِإمنَّ
   . 497ِفيِضَني َعَلْيِك اْلَماَء فـََتْطُهرِيَن  رواه مسلم َحثـََياٍت ، ُمثَّ تُ 

 وملاذا ؟.. هل اجلنابة تغسل �لصابون ) : 5/315(وسئل علماء اللجنة الدائمة 
وحنوه وهذا  وال يجب فيھ استعمال املنظفات lالصابون  جيب الغسل من اجلنابة �ملاء: "فأجابوا 

 ."وهللا أعلم. انتهى" ل الصابون أو حنوه ، من املنظفات فال ´سوإن استعم. هو الذي دلت عليه سنة النيب
  

  
https://islamqa.info/ar/163826  



  !هل كان رسول االسالم يغتسل با	اء بعد الجنابة ؟
  

بصب املاء على كل ) ممارسة اجلنس ( هل كالم علماء الفتوى صحيح ´ن رسول االسالم كان يغتسل بعد اجلنابة 
  !بدنه؟

مل يكن يغتسل وال بل االنكى انه  انه ليس فقط جتنب استعمال الصابون او اي منظفات اخرى بعد اجلنابة ،.. فاجأة امل
 ( !! ) ا.رد �ملاءحىت 

  !!كان ينام وهو جنب دون ان ميس قطرة ماء .. بعد ممارسة اجلنس ف
  

   اءوال ميس مكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينام وهو جنب  - 196080
  190: الصفحة أو الرقم -معرفة علوم احلديث : املصدر -احلاكم : عائشة احملدث: الراوي

  إسناده صحيح: خالصة الدرجة
  
  

   وال ميس ماءكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ينام جنبا  - 52055
  1/87: الصفحة أو الرقم -احمللى : املصدر -ابن حزم : عائشة احملدث: الراوي

  )مل حنتج إال خبرب صحيح من رواية الثقات مسند: (، وقال يف املقدمة احتج به: رجةخالصة الد
  

  

   وال ميس ماءينام وهو جنب : كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  - 37796
  118: الصفحة أو الرقم -صحيح الرتمذي : املصدر -األلباين : عائشة احملدث: الراوي

  صحيح: خالصة الدرجة
  

  



  

  
 

  هل هذه هي السنة املطهرة ؟ ؟اال يؤدي هذا اىل التها#ت وامراض ! ... ال صابون وال حىت قطرة ماء 
ًبا فَاطَّهَُّروا" :  #لتطهر يف تلك احلالة  قرآنياً  مورونمع ان كل املسلمني مأ ُتْم ُجنـُ   .)6: املائدة( " َوِإْن ُكنـْ

  

�ً!"#�W��
��ن�%�(و)ً�'�ز%$�א���م���<؟�+��*ن�א �

  
�بلقبل امليالد يف  2800اقدم اثر يدل على وجود الصابون يرجع اىل عام  !  

 
 "The earliest recorded evidence of the production of soap-like materials dates back 

to around 2800 BC in ancient Babylon. A formula for soap consisting of 
water, alkali, and cassia oil was written on a Babylonian clay tablet around 2200 
BC." 
https://en.wikipedia.org/wiki/Soap#cite_note-5 

  
  !!عام  3400ن الصابون كان معروفاً قبل ظهور االسالم حبوايل ذا

  ..شوري #بلي وهو اخرتاع سومري ا
وجود  ´ن رسوهلم مل يسمع عن جيادلواجة على املسلمني لكي ال احل إلزام.. وده قبل االسالم ويف زمنه وجويستدعي  

  !اخرتاع يدعى صابون من قبل 
  



�-".�  Wא����א

  !هل يجوز الوضوء بالصابون ؟ 
  

��ن�+��א0�1א/��W�وً������/�2���<א �

   

  
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=30389&Option=FatwaId  

 



  " .. ( !! )التنطع والبدعة " و من استعمال الصابون يف الوضوء ه
  :السؤال 

  ( 00:18:22 ) ؟ الوجھ و>يدي بالصابون عند الوضوء ما حكم الشرع /. نظركم /. غسل -

  :هنا 
http://www.alathar.net/esound/index.php?page=tadevi&id=3556&coid=40536  

  
  :هنا  ( 00:18:22 ): الدقيقة  يف واالجابة ميكن مساعها

http://www.alathar.net/esound/index.php?page=liit&co=3556  

  
من املاء  عوضاً ... الصابون يف الوضوء ما السبب الشرعي الذي دعا إله االسالم لعدم أمر املسلمني #ستعمال : ونسأل 

   ؟ هوحد
، وتلك مصيبة صحية اãم يستعيضون عن املاء #لرتاباألدهى   -!يبة نصف مص قد نقول انه - االستغناء عن الصابون 

  ) !! (بكل املقاييس 
  

�ً!"#W��
�4א�3��/�2����ن�5(אم��5��KKلא��  <א

  
  ! h]�Ö^eالتوضأ : احلل هو،  ؟ الصالة ؟ هل يصلي بال وضوءيف ال الراغبما العمل مع املسلم يف حالة فقدان املاء 

  
الَّ َعاِبرِي َسِبيٍل َحىتَّ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَْقَربُوا الصََّالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىتَّ تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوَال ُجنـًُبا إِ "  •

ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأحَ  ð^ÿÚ�]æŁ‚Žrÿi�łÜş×şÊ⁄� َالَمْسُتُم النَِّساءَ َأْو  ِمَن اْلَغاِئطِ ٌد ِمْنُكْم تـَْغَتِسُلوا َوِإْن ُكنـْ
]çŁÛĆÛÿéÿjşÊ�^⁄fñéş��]⁄‚éŽÃÿ‘ ".   ) 6:5املائدة : ( وكررها #حلرف يف ) 43:4النساء.(    

  
 َصِعيًدا فـَتَـَيمَُّموا َماءً  ُدواجتَِ  فـََلمْ . : ".يقول".  التيمم"  ويسمى #لرتاب يتم ان فيمكن للوضوء املاء انعدم اذا انه الغريب



 ملسهم اما قذارة يعتربوãا ال للتطهري #لرتاب واليدين الوجه فتعفري) 43:النساء" (  َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا طَيًِّبا
 ! الوضوء إعادة يوجب جنساً  فيعترب للمرأة

م، فكيف ميسحونه على وجوههم قبل الصالة وهو خمتلط بشىت انواع الرتاب يتخلص منه الناس يومياً وكل ربة منزل #نتظا
طى #لعرق والدهون كيف رجًال أوامرأة، يلطخ وجهه #لرتاب كوضوء، وهو مغ ختيل. ساخ املسحوقة واملمتزجة بهاالو 

  ؟ من تلوث ومرض عليه وما سيجلبه ، حاله؟ الن ينسد مسام اجللد æذا الوسخسيكون 
  

�ً.�#�W��
����9�م�"8)�7؟+��א:;�/�2>  

  
  ! للطهارة " طقس"امنا ال يعدو كونه جمرد .. الوضوء يف االسالم ليس هو نظافة 

حىت يتم  - دون حتديد  -بينما النظافة تتطلب حركات متتابعة .. فالوضوء حمدد حبركات حمددة معدودة عداً  -1
  .تنظيف العضو املراد تنظيفه

  
ويرتك اجزاء اخرى حتتاج لغسل مثل االبطني وما خترجه .. عينة من اجلسد كما ان الوضوء االسالمي حيدد اجزاء م -2

  ؟ او منطقة العانة فلو كان هو نظافة فلم مل يراعي غسل االبطني.. من افراز للعرق والرائحة املزعجة 
  
  املسح على اجلورب من فوق هو نظافة ؟ كيف يعتربوالوضوء االسالمي ليس نظافة ، اذ   -3
  
  !عن اي نظافة  وهذا التيمم #لرتاب أبعد ما يكون!! الوضوء االسالمي قد يتم #لرتاب  -4
  
  ! على الوضوء " يعتدي " كما ان الوضوء االسالمي حيرم استخدام الصابون واملنظفات االخرى لكي ال  -5
  .. مبجرد امرار املاء عليها بل يلزمها الصابون لتنظف  من اجللد وهذه ال تذوب يفرز الدهوناملعروف ان اجلسم ف

ألن ) جسد�ً ( لكنه ليس نظيفاً ) دينياً ( فهو طاهر فاملسلم الذي يعمل جزاراً وحان وقت صالته وتوضأ #ملاء فقط 
   ..!يستحيل ازالة ما علق بيديه من شحوم وزيوت واتربة دون صابون 

  
  .طقسية ، وليست نظافة ´ي حال من االحوال" طهارة"فالوضوء االسالمي ال يعدو سوى 



 عن ليس فقط..  !؟ كثرية  تيستغين عنه يف مرا االسالم" نيب"دمحم  كانفلماذا  ..  أو يعلم النظافة لو كان املاء ينظف
  !واآلن نعرض ما هو اردأ.. كما اورد;ه فيما سبق عن عدم اغتساله من اجلنابة امنا حىت املاء مل يكن ميسه  ،الصابون 

�ً����Wא �
=>���ل�א��/دون�����م��<*�����0א@�ل���Aא�>� �

  
  :نقرأ من صحيح مسلم هذا احلديث الصحيح الكارثي 

  
وزادين عمرو بن : قال  . �ðø¤]�àÚ�äjq^u�î–Î�Jð^Ú�‹µ��æ�ØÒ`Ê�Ý^Ã��äéÖc�h†ÏÊإن النيب " •

وزعم  " توضأما أردت صالة فأ " قال إنك لم توضأ ؟ :دينار عن سعيد بن احلويرث ؛ أن النيب قيل له 
 " . عمرو ؛ أنه مسع من سعيد بن احلويرث

 - املسند الصحيح: املصدر -  مسلم: احملدث - صحيح :خالصة الدرجة -  عبدهللا بن عباس: الراوي(
  )374: الصفحة أو الرقم

  

  
  

  :ومن سنن أبو داود 

  
  



  
 :ومن السنن الكربى 

  

  
  

فيذكرونه ان يغتسل .. مث يضعون له طعاماً ليأكل  -! من الرباز قضاء حاجته  - ëيت من الغائط .. رسول االسالم 
  : وحجته! فال يغتسل .. #ملاء 

 !"  مل ارد الصالة لكي أتوضأ" 
 .. نقطة ماء لينظف يديه بعد اخلراءبوال مل يغتسل 

غسلون ايديهم بعد ال ي منالذي يصيب , اليست هذه مسببات االصابة بداء االسكاريس ..   مث جلس ليتناول الطعام
 " !!قضاء احلاجة "الرباز ، فما #لك مبن ëكلون الطعام مباشرة بعد 

 
  هذا يتوافق مع اي نظرية علمية وصرف صحي ؟ " النيب"هل فعل 

 !؟" الطب النبوي "هل هذا يوضع يف خانة اعجاز 
حبجة انه مل يقصد الصالة  ان يغتسل ؟دون .. النيب هذه ؟ هل ëكل طعاماً بعد التربز " سّنة"هل يقدر مسلم ان يقلد 

  !ليتوضأ ؟
.. يقام قبل الصالة وال عالقة له #لنظافة " فرض"و " طقس"، لكن اتضح انه جمرد  نظافةهو " الوضوء "كنا نعتقد ان 

 !واال لكان الرسول توضأ او حىت اغتسل بعد قضاء حاجته من الغائط 
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�  !؟... اذا يقشعرون من الصابون 

  

  !!من صنع الشياطA ... الصابون : يف االسالم 

كانوا خيرتعون   وكيف.. حول شياطني النيب سليمان  13اء تفسري القرآن ملا ورد يف سورة سبأ ملنقرأ اقوال عل
  )!(!هم اصحاب براءة اخرتاع الصابون اذ كانوا له الصناعات ، 

  
 أعماليف ذلك إىل )  [¢à( ة، ويتجاوزون اآلي] 13: سبأ[ } له ما يشاء من حماريب ومتاثيل يعملون {"  •

  ..."وغري ذلك  áçe^’Ö]æكاختاذ النورة والقوارير   والصناعاتاملدن والقصور 
 )اqCازن  -تفس�� لباب التأو!ل �� معاpي التnoيل( 

 

ون والقوارير اآلية، وقيل احلمام والنورة والطاح] 13: سبأ[}  يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشآءُ  { :كما قال تعاىل  .. "  •
Üãq]†~j‰]�àÚ�áçe^’Ö]æ"..  

 )لألندلstu  -تفس�� الRrر املاد( 

 

. أي يستخرجون له اجلواهر من البحر . أي وسخر; له من يغوصون ؛ يريد حتت املاء  له يغوصون من الشياطني ومن : قوله تعاىل " •
 دون عمال ويعملون . والغواص الذي يغوص يف البحر على اللؤلؤ ، وفعله الغياصة. ، وقد غاص يف املاء ، واهلاجم على الشيء غائص  والغوص النزول حتت املاء

وقال . أي ألعماهلم  حافظني هلم وكنا . يراد بذلك احملاريب والتماثيل وغري ذلك يسخرهم فيه: وقيل . أي سوى ذلك من الغوص ؛ قاله الفراء  ذلك
خيرجوا عن   أو حفظناهم من أن. حافظني من أن يهربوا أو ميتنعوا : وقيل  . سليمان يجوا أحدا من بين آدم يف زمانحافظني هلم من أن يفسدوا أعماهلم ، أو يه: الفراء 

  . " é�Ö]�t]†~j‰]�àÚ�áçe^’Ö]æ^�°إن احلمام والنورة والطواحني والقوارير : وقد قيل  .أمره 
  )82}نzياء  -القرطsy  - اYCامع الح/ام القرآن (
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  : يعايرون البشر هكذا املسلمني 

 ، وانت يا lافر �غسل  م اتوضأ باملاء خمس مرات ، اي انا املسل"
ً
اغسل قدمي خمس مرات يوميا

  !! " وج+ك مرة واحدة ، اذن قدمي انظف من وج+ك
  

  :نسف املنطق االسالمي املتكرب 
كما اãا تعرق .. اضع ملوثة اتربة وتدوس على مو ومتر على ، االرجل ليست كالوجه ، فاالرجل متشي عليها  :  אوً�

  !يف اليوم اال اãا تبقى اقل من الوجه يف النظافة  مخسة مرات هالو غسلت حىت داخل احلذاء ،
  

�لصابونال يضاهي غسلها مرة واحدة  ذافه.. #ملاء او قدميك مرات غسلك العضاءك  مهما بلغت : ����ً�  !  
   ! الشيطانمن عمل  واملسلم يرتعد منه لكونه .م دهون واالوساخ الثقيلة من اجلسال ازالة  اصية خب يتميزون ألن الصاب

  : وليقل له -بذات منطقه  -ليقلب املسيحي الطاولة على املسلم واآلن 
  .. مخس مرات مباء فقط دون صابون وجهكوانت تغسل   -!  بالصابون امنا  -  واحدةمرة  قدميا; اغسل 

    !فهل حيق يل ان اقول ان قدمي انظف من وجهك ؟

 !واالسالم ال يأمرك بالنظافة .. بالنظافة  العEة انما.. ية ليست العربة #غتسال طقسي لطهارة دين  


