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 بقعة ضوء

 5102اليوم العاملي لغسل اليدين 

 5102ًَفوثش  01تاسٗخ الٌشش فٖ جشٗذٓ أخثاس الخل٘ج: 

 تملن الذوتَس صوشٗا خٌجٖ
 

الَ٘م الؼالوٖ فٖ الخاهس ػشش هي ول ػام ٗحتفل الؼالن توا ٗؼشف ت
( ٍٗؼشف Global Handwashing Dayلغسل ال٘ذٗي )تاإلًجل٘ضٗٔ: 

جوغ أحولٔ تْذف لحج هالٗ٘ي األفشاد فٖ الؼالن  ّٖ (GHD)ا باختظاسً
الحولٔ إلى سفغ الَػٖ تأّو٘ٔ ّزُ ٍتْذف ، ػلى غسل أٗذْٗن تالظاتَى

 ا فٖ الَلاٗٔ هي األهشاع. أساسً٘ غسل ال٘ذٗي تالظاتَى تاػتثاسّا ػاهالً

أحٌاء االحتفال السٌَٕ  5112ٍٗشجغ تاسٗخ اًطالق الحولٔ إلى ػام 
 52 -01تاألسثَع الؼالوٖ للو٘اُ ٍالزٕ اًؼمذ فٖ ستَوَْلن هي 

مطاػ٘ي الؼام ٍالخاص أغسطس ٍشْذ إلاهٔ الششاؤ الؼالو٘ٔ ت٘ي ال
ٍاحتفل الؼالن تالَ٘م الؼالوٖ لغسل ال٘ذٗي للوشٓ األٍلى . لغسل ال٘ذٗي

ٍَّ الَ٘م الزٕ اختاستِ الجوؼ٘ٔ الؼاهٔ لألهن  5112 أوتَتش 02فٖ 
ا للظشف ا دٍلً٘ػاهً 5112الوتحذٓ تضاهٌا هغ إػالى األهن الوتحذٓ ػام 

 .الظحٖ

 ،األٍل لغسل ال٘ذٗي ػلى أطفال الوذاسسٍجشى التشو٘ض فٖ الَ٘م الؼالوٖ 
ٍتؼْذت األطشاف الوشاسؤ تتَػ٘ٔ أوثش ػذد هوىي هي أطفال الوذاسس 

توخل الْذف هي الحولٔ ، ٍدٍلٔ 11لغسل أٗذْٗن تالظاتَى فٖ أوخش هي 
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فٖ تخف٘غ ػذد الَف٘ات جشاء أهشاع اإلسْال تإحذاث تغ٘٘شات 
، ح٘ج تش٘ش األتحاث تس٘طٔ فٖ السلَن هخل غسل ال٘ذٗي تالظاتَى

، اإلى أًِ ٗملل ًسثٔ الَف٘ات الٌاتجٔ ػي اإلسْال توؼذل الٌظف تمشٗثً
هلَ٘ى طفل ٗوَتَى لثل  0,1ح٘ج دلت الذساسات ػلى أى فٖ ول ػام 

أهشاع هي جشاء األهشاع الوؼذٗٔ ٍ ػاهْن الخاهس؛ تسثة اإلسْال
ٍى تالذٗذاى الؼذ، ٍالجْاص التٌفسٖ هخل االلتْاب الشئَٕ ٍ اإلًفلًَضا

هل٘اس شخض فٖ  0.2الوٌمَلٔ ػي طشٗك التشتٔ، ٍالتٖ تظ٘ة أوخش هي 
 ، ٍها شاتِ رله.الؼالن

ول ّزا جو٘ل، ٍلىي األجول هٌِ َّ أى اإلسالم سثك ّزُ الذػَٓ تأوخش 
هي ألف سٌٔ، فشسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن واى ٗذػَ فٖ والهِ 

ؼي أتٖ ّشٗشٓ سػٖ لَ٘م، فٍح٘اتِ إلى غسل األٗذٕ هشات ػذٗذٓ فٖ ا
 هي إًاء ٍَّ –واى الٌثٖ إرا أتى الخالء أت٘تِ تواء فٖ تَس  :اهلل ػٌِ لال

 .األسع ػلى ٗذُ هسح حن فاستٌجى – الجلذ هي إًاء – سوَٓ أٍ – الٌحاس
إى الش٘طاى حساس لحاس "أٗؼًا:  ٍلال سسَل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن

 – طؼام أٍ لحن سائحٔ –غوش  فأحزسٍُ ػلى أًفسىن، هي تات ٍفٖ ٗذُ سٗح
 طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن، ٍوأى الشسَل "ًفسِ إال ٗلَهي فال شش فأطاتِ

ٗمظذ أٍ ٗشٗذ أى َٗػح تأى الىائٌات الذل٘مٔ التٖ تٌوَ فٖ تماٗا اللحن 
ٍالذسن تاألٗذٕ ٗوىي أى تسثة الىخ٘ش هي األهشاع لزله ٍجة غسلْوا 

ل اهلل هي ًسى هي لثل الٌَم، ل٘س رله فحسة ٍإًوا ٗزوش سسَ
إرا أت٘ت هؼجؼه "الوسلو٘ي تسثة أٍ تأخش ف٘مَل فٖ هَطي آخش 

ا فإى ػلى الوسلن أى ٗغسل ٍإى ًسى أٗؼً "فتَػأ ٍػَءن للظالٓ ..
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الشسَل طلى اهلل ػلِ٘  :ٗذِٗ تؼذ االست٘ماظ هي الٌَم هثاششٓ فمذ لال
ٍَّ أٍل ػول ٗمَم  "إرا است٘مع أحذون هي ًَهِ فل٘غسل ٗذُ" :ٍسلن

تِ ػلى أى ٗظة الواء ػلْ٘وا طثاً ٍال ٗغوشّوا فٖ اإلًاء ح٘ج لال 
إرا لام أحذون هي ًَهِ ٍأساد أى ٗتَػأ " :الشسَل طلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن

 ."فال ٗذخل ٗذُ فٖ اإلًاء حتى ٗغسلْوا ألًِ ال ٗذسٕ أٗي تاتت ٗذُ

األلف٘ٔ الخالخٔ، ٍلىي هي الشائغ أى ًذػَا إلى غسل األٗذٕ الَ٘م ًٍحي فٖ 
 سثمٌا الؼالن فٖ رله، فٌحي أٍلى تالٌظافٔ هي غ٘شًا. –ًحي ووسلو٘ي  –

 


