
 المحاضشة السادسة / النجاسات

 الكلب :

َجظ إالّ عُذ يانك ، ٔنكُّّ لال : ٚغغم اإلَاء ِيٍ ٔنٕغّ عثعاً ، ال نهُجاعح تم 

 ٍّ ذعثذاً ٍ. ٔلال انشافعٛح ٔانحُاتهح : ٚغغم اإلَاء ِيٍ ٔنٕغ انكهة عثع يشاخ إحذاْ

: غغم اإلَاء ِيٍ ٔنٕغ انكهة يشج تانرشاب ، شُّى تعذْا يشذٍٛ  تانرشاب . ٔلال اإليايٛح

 تانًاء 

 الخنزيش :

ْٕٔ كانكهة عُذ انًزاْة إالّ االيايٛح ، فمذ أٔجثٕا غغم اإلَاء يُّ عثع يشاخ 

 تانًاء فمػ . ٔكزا نًٕخ انجشر ، ْٕٔ انكثٛش يٍ انفأسج انثشٚح دٌٔ انثحشٚح .

 الميتة :

يٛرح انحٕٛاٌ انثش٘ ـ غٛش اٜديٙ ـ إرا كاٌ نّ دو ٚغٛم اذفك انجًٛع عهٗ َجاعح 

عُذ خشٔجّ ، أّيا يٛرح اإلَغاٌ ، فمال انًانكٛح ٔانشافعٛح ٔانحُاتهح تطٓاسذٓا ، ٔلال 

انحُفٛح تُجاعرٓا ٔنكٍ ذطٓش تانغغم ، ٔكزا لال االيايٛح ٔنكٍ لٛذْٔا تًٛرح انًغهى ، 

غك انًُف ًِ  صهح ِيٍ انغضال .ٔاذفك انجًٛع عهٗ غٓاسج فأسج ان

 الذم :

اذفمد انًزاْة األستعح عهٗ َجاعح انذو إالّ دو انشٓٛذ يا داو عهّٛ ، ٔانذو 

انًرخهف فٙ انزتٛحح ، ٔدو انغًك ٔانمًم ٔانثشاغٛس ٔانثك . ٔلال اإليايٛح تُجاعح 

انذو ِيٍ كّم حٕٛاٌ نّ َفظ عائهح ، إَغاَاً كاٌ أٔ غٛش إَغاٌ ، شٓٛذاً أٔ غٛش شٓٛذ ، 

ا ال َفظ عائهح نّ ، تشٚاً كاٌ أٔ تحشٚاً .ٔ ًّ ٔكزا انذو انًرخهف فٙ  تطٓاسج انذو ي

 انزتٛحح ، حكًٕا تطٓاسذّ .

 المني :

ٍّ اإليايٛح  لال اإليايٛح ٔانًانكٛح ٔانحُفٛح تُجاعح يُٙ اٜديٙ ٔغٛشِ ، ٔنك

. اعرصُٕا يُٙ انحٕٛاٌ انز٘ نٛظ نّ َفظ عائهح ، حٛس حكًٕا تطٓاسج يُّٛ ٔديّ 

ٔلال انشافعٛح تطٓاسج يُٙ اٜديٙ ، ٔكّم حٕٛاٌ إالّ انكهة ٔانخُضٚش . ٔلال انحُاتهح 

تطٓاسج يُٙ اٜديٙ ، ٔيُٙ انحٕٛاٌ إرا كاٌ يأكٕل انهحى ، أّيا غٛش انًأكٕل فًُّٛ 

 َجظ .

 القيح :

 َجظ عُذ األستعح ، غاْش عُذ االيايٛح .



 بول اآلدمي وعزسته :

 َجغاٌ عُذ انجًٛع .

 الحيوان : فضلة

انحٕٛاٌ غٛش اإلَغاٌ يُّ انطائش ٔغٛش انطائش ، ٔكّم يًُٓا يُّ يا ٚؤكم ٔيا ال 

ٚؤكم ، فانطائش انًأكٕل كانحًاو ٔانذجاض ، ٔغٛش انًأكٕل كانُغش ٔانصمش ) ٔأتاح 

يانك أكهًٓا ( . ٔانحٕٛاٌ انًأكٕل غٛش انطائش كانثمش ٔانغُى ، ٔغٛش انًأكٕل كانزئة 

 يانك أكهًٓا ( . ٔنهًزاْة فٙ فعالخ انحٕٛاٌ ألٕال : ٔانٓشج ) ٔأتاح

انشافعٛح لانٕا : تُجاعح فعالخ انجًٛع ) ظشتح ٔاحذج ( ، فزسق انحًاو 

ٔانعصفٕس ٔانذجاض َجظ ، ٔتعش اإلتم ٔانغُى َجظ ، ُٔسٔز انفَشط ٔانثغم ِٔخصٗ 

 انثمش ، كّم رنك ٔيا إنّٛ َجظ .

نح كهّٓا ٔغٛش انًأكٕنح غاْشج ، ٔكزا كّم ٔلال االيايٛح : فعالخ انطٕٛس انًأكٕ

حٕٛاٌ نٛظ نّ دو عائم يأكٕالً كاٌ أٔ غٛش يأكٕل ، أّيا يا نّ َفظ عائهح فئٌ كاٌ 

يأكٕالً ـ كاإلتم ٔانغُى ـ ففعهرّ غاْشج ، ٔإٌ كاٌ غٛش يأكٕل ـ كانذُّب ٔانغثع ـ 

 فُجغح ، ٔكّم يا ٚشك تأَّّ يأكٕل أٔ غٛشِ ففعهرّ غاْشج .

نحُفٛح : فعالخ انحٕٛاٌ غٛش انطائش ـ كاإلتم ٔانغُى ـ َجغح ، أّيا انطائش ٔلال ا

 فئٌ كاٌ ٚزسق فٙ انٕٓاء ـ كانحًاو ٔانعصفٕس ـ فطاْشج ، ٔإٌ كاٌ ٚزسق فٙ

 األسض ـ كانذجاض ٔاالٔص ـ فُجغح .

ا نّ  ًّ ٔلال انحُاتهح ٔانشافعٛح تطٓاسج فعالخ انًأكٕل ، َٔجاعح غٛش انًأكٕل ي

ٌّ فعهح انجالّل َجغح ،  َفظ عائهح ، غائشاً كاٌ أٔ غٛش غائش . ٔاذفك انجًٛع عهٗ أ

 ٔانجالّل : ْٕ انحٕٛاٌ انز٘ ذغّزٖ عهٗ انعزسج .

 المسكش المائع :

ٍّ االيايٛح صادٔا لٛذاً ، فمانٕا : ) انًائع تاألصانح ( ،  َجظ عُذ انجًٛع ، ٔنك

ٚثمٗ عهٗ انُجاعح . ِٔيٍ انخٛش احرشاصاً عٍ انًغكش انز٘ صاس جايذاً تانعشض فئَّّ 

أٌ َُمم كهًح نثعط انًؤنّفٍٛ ِيٍ فمٓاء االيايٛح ، لال : ) أغثك عهًاء انغُّح ٔانشٛعح 

 عهٗ َجاعح انخًش ، إالّ ششريح يُّا ٔيُٓى نَى ٚعرذ انفشٚماٌ تًخانفرٓى ( .

 القيء :

 َجظ عُذ األستعح ، غاْش عُذ االيايٛح .

 المزي والوري :



َجغاٌ عُذ انشافعٛح ٔانًانكٛح ٔانحُفٛح ، غاْشاٌ عُذ االيايٛح ، ٔفّصم انحُاتهح 

ل َٔجاعح انصاَٙ .  ّٔ تٍٛ يز٘ ٔٔر٘ انًأكٕل ٔغٛش انًأكٕل ، فمانٕا تطٓاسج األ

ٔانًز٘ ، ياء سلٛك ٚخشض ِيٍ انمُثُم عُذ انًالعثح ، ٔانٕر٘ ياء شخٍٛ ٚخشض عمة 

 انثٕل .

اليايٛح تُجاعح انمٙء ٔانٕر٘ ٔانًز٘ ، فمذ اَفشد ٔكًا اَفشد األستعح عٍ ا

 ٌّ اإليايٛح عٍ عائش انًزاْة تُجاعح ) عشق انُجُة ِيٍ انحشاو ( ، حٛس حكًٕا تأ

َيٍ أجُة ِيٍ انضَا أٔ انهٕاغ أٔ ٔغِء تًٓٛح أٔ االعرًُاء ، شُّى عشق لَثم أٌ ٚغرغم 

 فعشلّ َجظ .

 السؤس 

تُجاعح عؤس انكهة ٔانخُضٚش ، ٔاذفمٕا أٚعاً لال انحُفٛح ٔانشافعٛح ٔانحُاتهح 

ٌّ عؤس انثغم ٔانحًاس غاْش غٛش يطِّٓش ، تم لال انحُاتهح ال ٚرٕظأ تغؤس كم  عهٗ أ

عشط ، ٔأنحك  تًٓٛح ال ٚؤكم نحًٓا ، إالّ انغُٕس فًا دَٔٓا فٙ انِخهمح كانفأسج ٔاتٍ

ؤس انٓشج فٕس انحُفٛح تغؤس انكهة ٔانخُضٚش عؤس شاسب انخًش فٕس ششتٓا ، ٔع

أكهٓا انفأسج ، ٔعؤس انغثاع كاألعذ ٔانزئة ٔانفٓذ ٔانًُش ٔانصعهة ٔانعثع . ) اتٍ 

( . ٔلال االيايٛح : عؤس انحٕٛاٌ انُجظ كانكهة ٔانخُضٚش  151ص  1عاتذٍٚ ض

ٌّ عؤس كم حٕٛاٌ  َجظ ، ٔعؤس انطاْش غاْش يأكٕالً كاٌ أٔ غٛش يأكٕل ، أ٘ أ

ُٚرٕظأ تّ  ٔلال انًانكٛح : عؤس انكهة ٔانخُضٚش غاْش عح .ذاتع نّ فٙ انطٓاسج ٔانُجا

 ـ انطثعح انصانصح ( . 74ص  1لذايح ض ُٔٚششب ) انًغُٙ التٍ

 


