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ًَّ أٚ وثس ،  ًّ ِا جسٜ ل اخرٍفد اٌّرا٘ة فٟ اٌّاء اٌجازٞ ، فماي اٌذٕف١ح : و

اذصً تّادج أٚ ٌَُ ٠رصً ، ال ٠رٕجس تّجسد اٌّاللاج ، تً ٌٛ واْ فٟ ئٔاء ِاء ٔجس 

ُّ ٔصال ، غُٙس  ٓ ِىاْ ػاي فاخرٍطا فٟ اٌٙٛاء ثُ ِِ وٍّٗ ، ٚورا ٚفٟ آخس غا٘س ، ٚصثّا 

( فاٌّؼٛي ػٍٝ اٌجس٠اْ ، ِٚرٝ  131ص  1ٌٛ أُجس٠ا فٟ األزض ) اتٓ ػاتد٠ٓ ج

ّٞ ٔذٛ أُػطٟ دىُ اٌّاء اٌىث١س ، ٚئْ ٌَُ ٠جِس فٙٛ واٌم١ًٍ ، ٚئْ واْ ٔاتؼاً ،  دصً تأ

ّْ ِاء اٌّطس ٌٛ أصاب أزظاً ٔجسح ، ٌَُٚ ٠جس ػ١ٍٙا ذثمٝ ػٍٝ  ٓ ٕ٘ا دىّٛا تأ ِِ ٚ

 إٌجاسح .

ي : اٌساود اٌرٞ ئذا ئذاً ٌٍ ّٚ ّاء اٌرٞ ال ٠ٕجس تاٌّاللاج فسداْ ػٕد اٌذٕف١ح ، األ

ا اٌّاء  ِّ ّٞ ٔذٛ . أ دسن أدد جأث١ٗ ٌَُ ٠رذسن اٌجأة ا٢خس ، ٚاٌثأٟ : اٌجازٞ تأ

اٌم١ًٍ اٌرٞ ال ٠ٕجس تاٌّاللاج فٙٛ اٌساود اٌرٞ ٌٛ دسن جأة ِٕٗ ذذسن اٌجأة 

 ا٢خس .

ا اٌشافؼ١ح فال فسق ػ ِّ ٕدُ٘ ت١ٓ اٌجازٞ ٚاٌساود ، ٚال ت١ٓ إٌاتغ ٚغ١سٖ ، ٚئّّٔا أ

االػرثاز تاٌمٍح ٚاٌىثسج ، فاٌىث١س اٌرٞ تٍغ اٌمٍّر١ٓ ال ٠رٕجس تاٌّاللاج ، ِٚا واْ دْٚ 

) إذا بلغ اٌمٍّر١ٓ ٠رٕجس جاز٠اً واْ أٚ زاوداً ، ٔاتؼاً أٚ غ١س ٔاتغ ؛ أخراً تاغالق دد٠ث 

 . ( الماء قلّتين لَم يحمل َخبثا  

 ذذًّ اٌرٟ اٌِجس٠ح تٍَغد فاْ  ٚلاٌٛا : ئذا واْ اٌّاء جاز٠اً ٚف١ٗ ٔجاسح ، ٠ُٕظس ،

اٌمٍّر١ٓ  دْٚ اٌجس٠ح وأد ٚئْ ، غا٘س وٍّٗ فاٌّاء ، ذرغ١س أْ دْٚ لٍّر١ٓ إٌجاسح

ٓ اٌّاء فٙٛ غا٘س . ِِ ا ِا فٛلٙا ِٚا ذذرٙا  ِّ  فاٌجس٠ح ٔجسح ، أ

فؼح اٌرٟ ت١ٓ دافرٟ إٌٙس فٟ اٌؼسض . ٚفسسٚا اٌجس٠ح ـ تىسس اٌج١ُ ـ تاٌد

ّْ اٌساود ٠ذسة تّجّٛػٗ ِاء ٚادداً ،  فاٌفسق ت١ٓ اٌجازٞ ٚاٌساود ػٕد اٌشافؼ١ح : أ

ًّ دفؼح دىُ ِسرمً  ا اٌجازٞ ٚئْ اذصٍْد أجصاؤٖ ف١مّسُ ئٌٝ دفؼاخ ، ٠ٚؼطٝ ٌى ِّ أ

ّْ وثسخ ٌَُ ذٕجس تاٌّاللاج ٚاْ لٍّد ذٕجسْد .  ػٓ سائس اٌدفؼاخ ، فا

ٓ دفؼاخ اٌّاء اٌجازٞ ، ٌَُٚ ذثٍغ ٚػ ِِ ١ٍٗ ئذا وأد ٠دن ٔجسح ، ٚغٙسذٙا تدفؼح 

اٌدفؼح لٍّر١ٓ ، فال ٠جٛش ٌه أْ ذشسب أٚ ذرٛظأ ِٕٙا ؛ ألّٔٙا ٔجسح ، ٚػ١ٍه أْ 

 ذٕرظس اٌدفؼح اٌثا١ٔح ، أٚ ذٕرمً ئٌٝ فٛق أٚ ذذد .

ّْ اٌفسق تؼ١د جداً ت١ٓ زأٞ اٌشافؼ١ح ٚاٌذٕف١ح فٟ اٌّ اء اٌجازٞ ، ٠ٚالدظ أ

ّْ اٌجس٠اْ ـ ٌٚٛ ٠س١ساً ـ سثة ٌٍرط١ٙس ، وّا ٠دي ػ١ٍٗ ذّث١ٍُٙ تأائٟ  فاٌذٕف١ح ٠سْٚ أ

ُِصدج اٌّاءاْ تاٌجس٠اْ .  ِاء ، أددّ٘ا غا٘س ٚا٢خس ٔجس ، فاٌّاء ٠ص١س غا٘ساً ٌٛ 

ًّ جس٠ح  ا اٌشافؼ١ح فال ٠ؼرثسْٚ اٌجس٠اْ ، ٌٚٛ واْ ٔٙساً وث١ساً ، ٠ٚالدظْٛ و ِّ أ

ٓ اذصاي أجصاء اٌّاء تؼعٙا تثؼط . ِسرمٍح ِِ  ػٓ أخرٙا ، ػٍٝ اٌسغُ 



ٚلاي اٌذٕاتٍح : اٌّاء اٌساود ٠ٕجس تّجسد اٌّاللاج ئذا واْ دْٚ اٌمٍّر١ٓ ، ٔاتؼاً 

ّْ دىّٗ دىُ اٌىث١س ،  ا اٌجازٞ فال ٠ٕجس ئال تاٌرغ١١س ، أٞ ئ ِّ واْ أٚ غ١س ٔاتغ ، أ

 ٓ ِِ  لٛي اٌذٕف١ح .ٚئْ ٌَُ ٠ىٓ ٔاتؼاً . ٚ٘را اٌمٛي لس٠ة 

ّْ اٌم١ًٍ ال ٠ٕجس ػٕدُ٘ تاٌّاللاج ، ٌُّٚ ٠فّسلٛا ت١ٓ  أِا اٌّاٌى١ح : فمد لّدِٕا أ

اٌساود ٚاٌجازٞ . ٚتىٍّح : ئُّٔٙ ـ وّا ٠ظٙس ـ ال ٠ؼرثسْٚ اٌمٍح ٚاٌىثسج ، ٚال اٌجس٠اْ 

ٚاٌسوٛد ، ٚال اٌّادج ٚغ١س٘ا ، ٚئّّٔا اٌّؼٛي ػٍٝ اٌرغ١س تإٌجاسح ، فاْ غ١ّسذٗ 

 ٌٕجاسح ذٕجس ، ٚئالّ تمٟ ػٍٝ اٌطٙازج ، ٔاتؼاً واْ أٚ غ١س ٔاتغ ، ل١ٍالً أٚ وث١ساً .ا

ٚلاي اإلِا١ِح : ال ذأث١س ٌٍجس٠اْ تذاي ، ٚئّّٔا االػرثاز تاٌّادج إٌاتؼح أٚ اٌىثسج ، 

فاْ اذصً اٌّاء تإٌثغ ـ ٌٚٛ زشذاً ـ أػطٟ دىُ اٌىث١س ، أٞ ال ٠ٕجس تاٌّاللاج ، ٚئْ 

ّْ فٟ إٌثغ لٛج ػاصّح ِٚادج غص٠سج . ٚئذا ٌُ ٠رصً تإٌثغ ،  ٠ىٓ ل١ٍالً  ٚٚالفاً ؛ أل

فاذا واْ وساً ٌُ ٠ٕجسٗ شٟء ، ئالّ ئذا ذغ١س أدد أٚصافٗ ، ٚئذا ٌُ ٠ثٍغ اٌىس ٠ٕجس 

تاٌّاللاج ، زاوداً واْ أٚ جاز٠اً ، ئالّ ئذا جسٜ ئٌٝ األسفً فال ٠ٕجس األػٍٝ ، ٚاٌذاي 

 ٘رٖ تّاللاج األدٔٝ .

ّْ اٌجس٠اْ ٚػدِٗ ػٕد االِا١ِح سٛاء ، ٠ٚالدظ أُّٔٙ ذفسدٚا ػٓ  ٚتاٌراٌٟ ، فا

سائس اٌّرا٘ة تاػرثاز اٌّادج إٌاتؼح ، د١ث أػطٛا اٌّاء اٌّرصً تٙا دىُ اٌىث١س ، 

ّٞ ٚشْ ٌٍٕاتغ ، ٚدىُ  ُْ أ ٚئْ ذساءٜ ٌٍؼ١ٓ ل١ٍالً . ِا ػدا اٌؼالِّح اٌذٍّٟ فأّٗ ٌُ ٠ُمِ

لاج ئذا ٌُ ٠ثٍغ وساً . ِٚاء اٌّطس داي ٔصٌٚٗ ِٓ اٌسّاء ػٕد تٕجاسرٗ تّجسد اٌّال

االِا١ِح وإٌاتغ ٚاٌىث١س ال ٠ٕجس تاٌّاللاج ، ٠ٚطّٙس األزض ٚاٌثٛب ٚاإلٔاء ٚج١ّغ 

 األجساَ تّجسد ٚلٛػٗ ػ١ٍٙا تؼد شٚاي ػ١ٓ إٌجاسح .

 تطهير الماء النجس 

س أدد أٚصافٗ تإٌجاسح، لاي ـ ئذا واْ اٌّاء ل١ٍالً ٚذٕجس تاٌّاللاج ، ٌُٚ ٠رغ١ 1

اٌشافؼ١ح: ئذا ذُ اٌّاء إٌجس تّا ٠ثٍغ اٌّجّٛع لٍّر١ٓ ٠صثخ غا٘ساً ِطِّٙساً ، فٍٛ واْ 

ُّ ُجّؼد ٘رٖ ا١ٌّاٖ  ًّ ئٔاء ِاء ٔجس ، ث ٌدٜ ئٔساْ ئٔاءاْ أٚ ئٔاءاخ ػد٠دج ، ٚفٟ و

ِٚطِّٙساً . )  إٌجسح فٟ ِىاْ ٚادد ، ٚتٍغ اٌّجّٛع لٍّر١ٓ ، ٠ىْٛ ٚاٌذاي ٘رٖ غا٘ساً 
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ٚلاي اٌذٕاتٍح ٚأوثس فمٙاء اإلِا١ِح : ال ٠طٙس اٌّاء اٌم١ًٍ تاذّاِٗ وساً أٚ لٍّر١ٓ ، 

ّْ أعّاَ ٔجس ئٌٝ ِثٍٗ ال ٠جؼً اٌّجّٛع  سٛاء أواْ اٌّرُّ ٔجساً أَ غا٘ساً ؛ أل

١ٍٗ ٠ٕثغٟ ئذا أز٠د غا٘ساً ، ٚورا اٌم١ًٍ اٌطا٘س ٠ٕجس تّاللاذٗ ٌٍّاء إٌجس ؛ ٚػ

 ذط١ٙسٖ أْ ٠رصً تاٌىس ، أٚ تّاء ٔاتغ ػٕد االِا١ِح ، ٚتاٌمٍّر١ٓ ػٕد اٌذٕاتٍح .

ـ ئذا ذغ١س اٌّاء اٌىث١س تإٌجاسح ٠طٙس تّجسد شٚاي اٌرغ١س ، ٚال ٠ذراج ئٌٝ  2

شٟء آخس ػٕد اٌشافؼ١ح ٚاٌذٕاتٍح . ٚلاي االِا١ِح : ئذا ٌُ ٠ىٓ ٌٍىث١س ِادج ٔاتؼح ال 

ٓ ئٌماء وس غا٘س ػ١ٍٗ تَؼد ذ٘اب اٌرغ١س ،  أٚ ٠رصً ٠طٙس  ِِ تصٚاي اٌرغ١س ، تً ال تّد 



 واْ ٚئْ  تإٌاتغ أٚ تٕصٚي اٌّطس . ٚئذا واْ اٌّاء ٔاتؼاً ٠طٙس تّجسد شٚاي اٌرغ١س ،

 . ل١ٍالً 

ٚلاي اٌّاٌى١ح : ٠طٙس اٌّاء اٌّرٕجس تصة اٌّاء اٌّطٍك ػ١ٍٗ درٝ ذر٘ة 

 أٚصاف إٌجاسح .

ّْ اٌّاء إٌجس ٠طٙس تاٌجس٠اْ ، فاذا واْ فٟ غسد ِاء ٔجس ٚلاي اٌذ ٕف١ح : ئ

ٓ جٛأثٗ ٠صثخ غا٘ساً ، ٚورا ٌٛ واْ اٌّاء إٌجس فٟ  ِِ ُٚصة ػ١ٍٗ ِاء درٝ ٠س١ً 

ُّ دفسخ دفسج ثا١ٔح ، ٚواْ ت١ٓ اٌذفسذ١ٓ ِسافح ٚئْ لٍَّد ،  دٛض أٚ دفسج ، ثُ

رّغ فٟ اٌذفسج غَُٙس ، فاذا ذٕجس ٚأجس٠د اٌّاء إٌجس فٟ لٕاج ت١ٓ اٌذفسذ١ٓ ، ٚاج

٘را اٌّاء ِسج ثا١ٔح تَؼد اسرمسازٖ فٟ اٌذفسج اٌجد٠دج ، ٚدفسخ ثاٌثح ِؼ١داً اٌؼ١ٍّح 

 األٌُٚٝ غٙس اٌّاء ، ٚ٘ىرا ئٌٝ ِا ال ٔٙا٠ٍح .

فاٌّاء اٌرٞ وٕد ِّٕٛػاً ِٕٗ داي زوٛدٖ ٠جٛش ٌه اٌرٛظإ ِٕٗ ئذا أجس٠رٗ تأ٠ّح 

ج١فح أٚ تاي زجاي فٟ أسفٍٗ ، ٌَُٚ ٠س أثسٖ فٟ اٌجس٠ح ، ٚاسطح ، درٝ ٌٚٛ واْ ف١ٗ 

ّْ اٌّاء ٌَُ ٠رصً تإٌثغ . ) اتٓ ػاتد٠ٓ ج  ( . 131ص  1٘را ِغ اٌؼٍُ تأ

 


