
 الثالثة المحاضرة 0000000000000000000 المياه واحكام  الطهارة

 : الطهارة

نتتت ا الطتتت ا   المؤل فتتتا  فٌهتتتا   ضتتت  ا بالطهتتتارة  كثٌتتترا   المستتتنم   اهتتت      األطفتتتا   عنٌهتتتا  مر 

 ال بتتتتادة  لصتتتت   أساستتتتٌا   شتتتترطا   الفقتتتت  أئمتتتت   اع برهتتتتا  م اهتتتتده   م ابتتتتده  فتتتتً  درستتتت ها

 .اإلسال  بها اه     كما بالطهارة  األدٌا  ِم  دٌ  ٌه   لَ : قن    إذا أغالً  لس 

 

 :الطهارة مفه   

 . الم ن ٌ  ال سٌ  األقذار ع   النزاه  النظاف : لغ  الطهارةـــ   

  الخبتتت   النجاستتت   ز ا  المبتتتا ٌ   الطهتتت رٌ  ال تتترا  أ  بالمتتتا  ال تتتد  ار فتتتا : شتتترعا  ـتتت  

   ن  ها الصالة م  المانع بالبد  القائ  ال صف ز ا  هً فالطهارة

 مشر عٌ ها أدل   

  األنفا [  ب  لٌطهرك  ما    السما  م  عنٌك   ٌنز : ]    الى قا 

  المدثر[  فطهر  ثٌابك: ]   قا 

  البقرة[  هللا أمرك   ٌ  م  فأ  ه   طهر  فإذا: ]   قا 

  المائدة[  فاطهر ا جنبا   كن    إ : ]   قا 

  الفرقا [  طه را   ما    السما  م   أنزلنا: ]   قا 

 :  سٌ  م ن ٌ : ن عا  الطهارة  

   كتتتت    الم اصتتتتً  الشتتتترك متتتت  الطهتتتتارة:  هتتتتً الم ن ٌتتتت   الباطنتتتت  الطهتتتتارة: األ   النتتتت  

 البتتد  طهتتارة  قتت   أ  ٌمكتت  ال بتت  البتتد   طهتتارة متت  أهتت   هتتً الصتتال     األعمتتا  بال   ٌتتد

َمتتا} الشتترك نجتت   جتت د متتع ْشتتِرك   َ  إِنَّ  إ : ))-  ستتن  عنٌتت  هللا صتتنى - النبتتً  قتتا   { َنَجتت    اْلم 

كنَّتتتف   كتتت  عنتتتى فٌجتتت   (( ٌتتتنج  ال المتتتؤم  تتترَ  أ  م  تتترك  نجاستتت  متتت  قنبتتت  ٌ َطه  تتتك   الش    الشَّ

تتتتر.  الٌقتتتتٌ   ال   ٌتتتتد  بتتتتاإلخال   ذلتتتتك ٌ َطه    آثتتتتار الم اصتتتتً  أقتتتتذار متتتت   قنبتتتت  نفستتتت   

ٌتتتتا   ال جتتتت    الكبتتتتر   الِغتتتت     الغتتتت     ال قتتتتد  ال ستتتتد  تتتتم    الر   بال  بتتتت   ذلتتتتك...   السُّ

 الثتتتانً  الشتتتطر اإلٌمتتتا  شتتتطر هتتتً الطهتتتارة  هتتتذ .  الم اصتتتً التتتذن   جمٌتتتع متتت  الصتتتادق 

 .ال سٌ  الطهارة هً



 شتتتطر هتتت   هتتتذا  األنجتتتا   األ تتتدا  متتت  الطهتتتارة  هتتتً: ال ستتتٌ  الطهتتتارة: الثتتتانً النتتت  

 المغنتتً: انظتتر((  اإلٌمتتا  شتتطر الطهتت ر: ))-  ستتن  عنٌتت  هللا صتتنى - النبتتً قتتا  الثتتانً  اإلٌمتتا 

  البسا   هللا ل بد المرا  بن غ م  األ كا     ضٌح قدام   الب 

 

  :المٌا    رٌف

 ـتت  قٌق تت : أي ـتت المتتا   عرفتت ا أمتت ا  : ـتت ال شتترة د   ـتت الِقنَّتت   جمتتع لنمتتا   كثتترة جمتتع:  لغتت   

ٌَّا   بستتتتٌط جتتتت هر: بأنتتتت   أ ٌانتتتتا   النتتتت   ٌك ستتتت   إنمتتتتا رائ تتتت    ال ط تتتت    ال لتتتت   لتتتت   ال ستتتت

 الن   أزرق كأ  فً كا  إذا كما فٌ   ه  الذي اإلنا  ب س 

 

 : أ كامها المٌا  أقسا 

هتتت ر  المتتتا : األ  : أقستتتا  ثالثتتت  إلتتتى شتتترعا   المٌتتتا    قستت   :  الثالتتت  الطتتتاهر  المتتتا :  الثتتتانً الطَّ

 :ال الً الن   عنى منها كال    ن نا  . النج  الما 

هتت ر المتتا : الَطهتت ر المتتا  :األ   القستت   ذا تت   فتتً طتتاهر: بصتتف ٌ  ٌ صتتف ـتت الطتتا  بفتت ح ـتت الطَّ

 .ِخْنق   أص  عنى الباقً المطنق الما : ه   قٌق  الطه ر  الما . لغٌر   مطهِّر

 متتتت  ٌنتتتتز  ممتتتتا  ن  هتتتتا   اآلبتتتتار   ال ٌتتتت     األمطتتتتار   األنهتتتتار  الب تتتتار :  مصتتتتادر 

 .األرض م  ٌخرج أ  السما 

 :الطه ر الما   ك 

ِ تت ُّ    كمتتا ال ضتت    عتتد    التت   نفتتا    تتٌض جنابتت  متت  ال كمتتً  ال تتد (  إزالتت )  رفتتع بتت  ٌَ

. الفقهتتتا  بإجمتتا   ذلتتتك  خمتتر   د   غتتائط بتتت   متت  ال ستتتً ( التتنج ) الخبتت  إزالتتت  بتت  ٌ تت ُّ 

تتٌك     إِذْ } :  تتالى ق ل تت  لغٌتتر    طهٌتتر  المتتا  متت  القستت  هتتذا طهتتارة عنتتى  ٌتتد  َ تتا َ  ٌ َغشِّ  أََمَنتت    النُّ

ْنتتت    َنتتتزِّ    مِّ  ٌ ك   َ  ٌْ تتت  َعنَتتت تتتَما  مِّ تتتَرك   َمتتتا  السَّ ٌ َطهِّ تتتْذِه َ  ِبتتت ِ  لِّ  ٌ َطا ِ  ِرْجتتتزَ  َعتتتنك  ْ  َ  ٌْ تتت تتتْرِبطَ  الشَّ ٌَ  َعنَتتتى َ لِ

تتتت َ  ق ن تتتت ِبك  ْ  َثبِّ  ٌ  ال تتتتدٌ  فتتتتً  ستتتتن  عنٌتتتت  هللا صتتتتنى النبتتتتً  قتتتت    . 11/ األنفتتتتا {. األَْقتتتتَدا َ  ِبتتتت ِ  َ 

ه  الستتتن  أصتتت ا  ر ا  التتتذي الصتتت ٌح نِتتت ". متتتاؤ  الطهتتت ر هتتت : "الب تتتر متتتا  فتتتً  غٌتتتر   متتت  ف  

تتتر نفستتت   فتتتً طتتتاهر الطهتتت ر المتتتا  أ :  غٌتتتِر  هتتتذا  الطهتتت ر المتتتا  ٌ ختتتِرج ال متتتا .لغٌتتتر   مطهِّ

ٌَّ   ع   :هً  اال  أربع فً طه را   الما  ٌبقى: طه ر

تتتر  لتت  المتتتا    صتتف فٌتتت  أبقتتت  طاهتتـرة بمتتتادة اختت نط إذا : األ لتتتى ال التت  ٌِّ  ل نتتت   ـتتت أ صتتاف    غ

   رق  الِ بتتتر   ال جتتتٌ    الشتتتاي  كالَختتت    ذلتتتك ـتتت  رقَّ تتت  ستتتٌالن  أ  رائ  تتت   أ  ط متتت   أ 



 فتتتتً خزٌمتتتتـ   ابتتتت  ماجتتتت  ابتتتت  ٌتتتتر ي الم نتتتتى هتتتتذا  فتتتتً  الصتتتتاب     الكنتتتت ر  الشتتتتـجر 

 ". عجٌ  أثر فٌها بَقْصَ   اغ سـ   سن  عنٌ  هللا صنى النبً أ " :ص ٌ  

تتتر  طتتتاهرة بمتتتادة اختتت نط إذا:  الثانٌتتت  ال التتت  ٌَّ تتتر  لتتت  ـتتت  رقَّ تتت  أ صتتتاف  غ ٌِّ    قٌق تتت  استتتم   غ

 :أمرٌ  أ د ع   خرج ال المادة  هذ  ـ  أجزا  

   رق كالط التتت   منهتتتا  ال  تتترز  ال عنهتتتا صتتتٌان   ٌمكتتت   ال عتتتادة لتتت  مالزمتتت   كتتت   أ  ـتتت1

تتتٌا   أ  كبرٌ ٌتتتا   المتتتا  ككتتت   المتتتا   قتتترار فتتتً هتتت   متتتا الشتتتجر   عنتتتى المتتتا  هتتتذا فٌبقتتتى ِجصِّ

  ٌَّ س ؛ أ   ض   فً اس  مال  ٌكر   ال المطنق   طه ر  .ذلك م  ال  رز ٌشق ألن  غ 

 كالصتتتاب    منهتتتا  ال  تتترز  ٌمكتتت  ال تتتادة  فتتتً لتتت  مالزمتتت  غٌتتترَ  الطتتتاهرة المتتتادة  كتتت   أ  ـتتت2

  الزعفتتتتترا    الِ ْبتتتتتر   الشتتتتتاي   الَختتتتت ِّ   ال ستتتتت    السمستتتتت   ال دٌتتتتتد   صتتتتتدأ  الكنتتتتت ر 

 ... الِ مِّ 

, بتتت  الطهتتتارة   صتتت  ال: الجمهتتت ر قتتتا : األخٌتتتر المتتتا  بهتتتذا ال ضتتت   فتتتً قتتت ال  ال نتتت   ألهتتت 

 المتت اد هتتذ  فٌتت    طتتَر  لتت  إ  الكراهتت  متتع بتت  الطهتتارة   صتت : ال نابنتت   ب تتض ال نفٌتت   قتتا 

تت  فتتإ , عمتتدا   ٌَ تتر  عمتتدا   أ لق ٌَّ  طتتاهر متتا  إلتتى  انقنتت , الطه رٌتت  صتتف  َفَقتتد المتتا  أ صتتاف  غ

 .مطنقا   ما  ٌسمى عاد  ما مطهِّر  غٌر

تتتر طتتتاهر خالطتتت  إذا الطهتتت ر المتتتا  أ  عنتتتى ال نمتتتا  ا فتتتق  قتتتد, هتتتذا ٌَّ  عنتتتى  غنتتت , استتتم  فغ

 ٌصتتٌر فهتتذا, طٌنتتا   أ , شتتاٌا   أ   ,َمَرقتتا   أ , َختتال   أ , ِ ْبتترا   أ , َصتتْبغا   صتتار   تتى,   قٌق تت  أجزائتت 

تتتر  غٌتتتر طتتتاهرا   ستتت ؛  ال بتتت  ال ضتتت   ٌجتتت ز  ال مطهِّ  المتتتا  استتت  عنٌتتت  ٌطنتتتق ٌ تتتد لتتت  ألنتتت  الغ 

 .الطه ر

ستتت ,  ضتتت   ك جدٌتتتد مستتت  ب  طهتتتارة فتتتً المتتتا  استتت   م  إذا :الثالثتتت  ال التتت  , عٌتتتد أ  جم تتت   غ 

ستتت  أ   ضتتت   فتتً ثالثتتت  غستتن  أ , ثانٌتتت   َغْستتن   لن نابنتتت  قتتت     فتتً طهتتت را   ٌبقتتى المتتتا  فتتإ , غ 

 .الفقهً الخالف م  لنخر ج, اس  مال  ٌكر  لك , له  ق لٌ  م 

د الطهتتت ر المتتتا  استتت   م   إ   ال, بتتت  لن طهتتتر ثانٌتتت  استتت  مال  فتتتً كراهتتت   ال, طهتتت را   بقتتتً لن بتتترُّ

 .شٌئا   فٌ  ٌؤثر ل  الما  اس  ما  أل  الفقها ؛ بٌ  خالف هذا فً ٌ  ن 

 لمتتتا, طهتتت را   ٌبقتتتى فإنتتت , أ صتتتاف   غٌتتتر لتتت  بنجاستتت , الكثٌتتتر المتتتا  اختتت نط إذا : الراب تتت  ال التتت 

 ق نَّ تتٌ  المتتا  بنتت  إذا: "قتتا  أنتت   ستتن  عنٌتت  هللا صتتنى النبتتً عتت   صتت     ال تتاك  دا د أبتت  ر ا 

ْستتت  لتتت   رٌ تتت  عنتتتى غنتتت  متتتا إال: " التتتدارقطنً ماجتتت  البتتت  ضتتت ٌف  ر اٌتتت   فتتتً ".شتتتً  ٌنجِّ

      ". ل ن   ط م 



ة:  هتتً, ق نَّتت  مثنتتى:  الق نَّ تتا ,  فتتأكثر ق نَّ تتٌ  بنتت  متتا: الجمهتت ر عنتتد الكثٌتتر  المتتا   متت  كبٌتترة جتترَّ

    تتت الً  م تتتا   القنَّ تتتا     ستتتع الِقتتتال    صتتتنع كانتتت , المدٌنتتت  قتتتر  قرٌتتت :  هجتتتر, َهَجتتتر ِقتتتال 

 .الما  م  لٌ ر022

 فتتتً ـتتت أم تتتار خمستتت   تتت الً ـتتت طتتت ال   أذر  عشتتتـرة بنتتت  متتتا عنتتتده  الكثٌتتتر فالمتتتا : ال نفٌتتت  أمتتتا

ك إذا متتتتا: الكثٌتتتتر المتتتتا : ال نفٌتتتت  ب تتتتض  قتتتتا , ِشتتتتْبر ب متتتتق, عرضتتتتا   أذر  عشتتتترة تتتترِّ  أ تتتتد   

 .إلٌ   ص  ال النجاس  أ  بم نى, اآلخر الطرف ٌ  رك ل , طرفٌ 

 :الطاهر الما : الثانً القس 

 : ال ا   ل  لغٌر   المطهر غٌر, ذا   فً الطاهر الما : ل   ٌقا 

ْستتت  أ   ضتتت   فتتتً استتت  م  ـتتت  كمتتتً  تتتد  بتتت  أزٌتتت  التتتذي المتتتا :األ لتتتى ال التتت    انفصتتت  ـتتت غ 

 بتت  ٌ ْغَ ستت   ال ٌ َ  ضتتأ فتتال, لغٌتتر  مطهتتر غٌتتر, نفستت  فتتً طتتاهر, مستت  م  متتا  فهتتذا, الجستت  عتت 

 ... د  كب    سٌ  نجاس  ب    زا   ال, لنطهارة ثانٌ 

 أ صتتتتاف  فغٌتتتترَّ , عتتتتادة لتتتت  متتتتالز  غٌتتتتر طتتتتاهر خالطتتتت  التتتتذي المطنتتتتق المتتتتا  :الثانٌتتتت  ال التتتت 

 مطهِّتتر غٌتتر طتتاهرا   ٌصتتٌر المتتا  فهتتذا,  الشتتاي كالَختت ِّ   ذلتتك,   قٌق تت  أجتتزا    ربمتتا, استتم 

  شتترا    شتتاي  ختت   بتت  مطنتتق  متتا : لتت  ٌقتتا  عتتاد متتا ألنتت  آنفتتاَ   قتتد  كمتتا الجمهتت ر قتت   فتتً

 ...  ِ ْبر

 متت   ا تتدة صتتف  َفَقتتدَ  قتتد الطتتاهر المتتا  أ  ستتبق ممتتا ٌ ضتتح: المطهتتر غٌتتر الطتتاهر المتتا   كتت 

 ال أنتتت  بم نتتتى, ذا تتت  فتتتً طتتتاهرا   بقائتتت  متتتع, لغٌتتتر   طهٌتتتر  صتتتف   هتتتً, الطهتتت ر المتتتا  صتتتف ً

 . سً خب  أ   كمً  د  ب  ٌ زا  أ  شرعا   ٌج ز

 عتتتتاد  ستتتتن  عنٌتتتت  هللا صتتتتنى النبتتتتً أ : "الشتتتتٌخا  ر ى: المطهتتتتر غٌتتتتر الطتتتتاهر لنمتتتتا  األدلتتتت 

 ال نمتتتا  استتت د   قتتتد".   ضتتت ئ  متتت  عنٌتتت   صتتت َّ  ف  ضتتتأ, متتترض متتت  عنتتت  هللا رضتتتً  جتتتابرا  

 فتتً طتتاهر ـتت ال ضتت   هنتتا  هتت  ـتت  كمتتً  تتد  رفتتع فتتً المستت  م  المتتا  أ  عنتتى ال تتدٌ  بهتتذا

 جتتابر عنتتى ـتت طتتاهر غٌتتر  هتت  ـتت المتتا   ستتن  عنٌتت  هللا صتتنى النبتتً ٌصتت  أ  ٌ قتت  ال إذا, نفستت 

 .عن  هللا رضً

ك  ٌغ ستتت  ال" :لمستتتن  آختتتر  تتتدٌ   فتتتً :  بقٌ تتت ".جنتتت   هتتت  ـتتت الراكتتتد ـتتت التتتدائ  المتتتا  فتتتً أ تتتد 

ف تت   كٌتتف, هرٌتترة أبتتا ٌتتا: قتتال ا"  ٌتتد : ال نمتتا  ٌقتت   كمتتا ال تتدٌ   هتتذا ". نتتا ال   ٌ نا لتت  :قتتا  ٌَ

 هنتتتا  هتتت  ـتتت ال تتتد  رفتتتع أل  لغٌتتتر ؛  طهٌتتتر  صتتتف  َفَقتتتدَ  المطهتتتر غٌتتتر الطتتتاهر المتتتا  أ  عنتتتى

ستت  , لغٌتتر   طهٌتتر  متت  ٌ خرجتت  ـتت أختترى أدلتت  فتتً  رد كمتتا ـتت القنٌتت  المتتا  فتتً باالنغمتتا   ـتت الغ 

ٌ هدر  ...الطهارا  فً ب  االن فا  عنى القدرة فً األخرى  ظٌف    



 :ثال   اال  فً نجسا   الما  ٌصٌر: النج  الما : الثال  القس 

ٌْ تت  ـتت نجاستتـ  فٌتت    ق تت  ـتت قن ٌتتـ  د   ـتت قنتتٌال   المتتا  كتتـا  إذا :األ لتتى ال التت   ـتت  د   بتت   كم

 الستتتابق لن تتتدٌ   ذلتتتك, رائ تتت  أ  ط تتت  أ  لتتت   متتت  أ صتتتاف  أ تتتد ٌ غٌتتتر لتتت   لتتت , نجستتتا   صتتتار

نتت ".  الخبتت  ٌ متت  لتت  قن تتٌ   المتتا  بنتت  إذا" : صتت     ال تتاك  دا  د أبتتً عتت   بمفهتت   منتت  ف  

 .الخب  ٌ م  ذلك م  أق  كا  ما أ : المخالف 

 القنٌتتت  المتتتا   فتتتظ إمكتتتا  فتتتً جتتتر  ال تتتادة إ : بقن تتتٌ  المقتتتدار   دٌتتتد ستتتب  فتتتً الفقهتتتا   قتتتا 

, عنٌتتتت   مقتتتتد ر  مٌستتتت ر  أمتتتتر  ذلتتتتك, آنٌتتتت  فتتتتً  ضتتتت   أ  ب غطٌ تتتت    ذلتتتتك, النجاستتتتا  عتتتت 

 .عنٌهما ٌزٌد أ  قن ٌ  ٌبن  الذي الكثٌر الما  بخالف

 أ صتتاف  أ تتد  غٌتتر  نجاستت  فٌتت    ق تت  ـتت فتتأكثر قنَّ تتٌ  ـتت كثٌتترا   المتتا  كتتا  إذا: الثانٌتت  ال التت 

 .ماج  اب   ر اٌ  دا د أبً بر اٌ , ذكر  اآلنف القن ٌ  ل دٌ   ذلك نجسا ؛ صار

  مالقا تت : بهتتا ل غٌتترُّ   ذلتتك, نجاستت  بتت   أزٌنتت  قنتتٌال   كتتا  إذا نجستتا   المتتا  ٌصتتٌر :الثالثتت  ال التت 

 نجستتا   ث بتتا   غستت  كمتت   ذلتتك, بنجاستت   م كتت   م تت  عتت  انفصتت   ألنتت , عنٌهتتا بمتتر ر  إٌاهتتا

 .بها  اخ الط  النجاس  لمالقا  , نج  إلى ٌنقن  الطه ر فالما , طه ر بما 

 استتت  مال   ال, شتتترب  ٌ تتت ُّ   ال, التتتنج  بالمتتتا  الغستتت   ال ال ضتتت   ٌ تتت  ال :التتتنج  المتتتا   كتتت 

, الطه رٌتتت   صتتتف فقتتتد ألنتتت  نجتتت ؛ مكتتتا   ال نجتتت  ثتتت   بتتت  ٌطهتتتر  ال,  ن تتت   طتتتب  فتتتً

تتا}   تتالى هللا قتتا , كتتالخمر فصتتار َهتتا ٌَ ٌُّ تت اْ  الَّتتِذٌ َ  أَ َمتتا آَمن  ِستتر   اْلَخْمتتر   إِنَّ ٌْ  َ األَْزالَ    َ األَنَصتتا    َ اْلَم

تتت ْ  ِرْجتتت    َطا ِ  َعَمتتت ِ  مِّ ٌْ تتت تتت ْ  َفتتتاْجَ ِنب     الشَّ تتت  َ  لََ نَّك  ْفنِ    قتتتا , أٌضتتتا   كالمٌ تتت   هتتت . 00/ المائتتتدة {  

َم ْ } :  الى رِّ ك        ٌْ َ     َعنَ ٌْ رِ  أ ِه َّ  َ َما اْلِخْنِزٌرِ  َ لَْ     َ اْلدَّ    اْلَم ٌْ   المائدة ...{. هللا ِ  لَِغ

  الغتتن  كتتالبقر ل متت  ٌؤكتت  لمتتا ٌ ستتقى: قٌتت : لن ٌ انتتا  التتنج  المتتا  ستتقً فتتً أقتت ا   لن نمتتا 

 . الكن  كالهرة ل م  ٌؤك  ال لما ٌسقى:  قٌ . الذبح قرٌ  غٌر  ق  فً  الدجاج

 المٌا  فً أخرى أ كا 

د المستتتخَّ  المتتتا  استتت  ما   أ  بالشتتتم   المستتتخ  المتتتا  استتت  ما  كراهتتت  بغٌتتتر ٌجتتت ز:  المبتتترَّ

 إذا فٌنجستت , المتتا  إلتتى النجاستت  أجتتزا  متت  شتتً   صتت   ٌ  قتتق لتت  متتا, نجستتا   كتتا   لتت  ب قتت د

  ابتتت ,  ابنتتت  عمتتتر  المستتتخَّ  بالمتتتا  ال ضتتت   بجتتت از قتتتا  أنتتت  عنتتت  ر ي  ممتتت . ٌستتتٌرا   كتتتا 

 فٌهتتا ٌستتخ ( آنٌتت ) ق مق متت  لتت  كتتا  عنتت  هللا رضتتً عمتتر إ  بتت , عتتنه  هللا رضتتً  أنتت , عبتتا 

 .الساخ  ال ماما  ما  اس  من ا عنه  هللا رضً الص اب  أ  أٌضا    ر ي, الما 

 المتتتا   ستتتخٌ  عتتت  عنهتتتا هللا رضتتتً عائشتتت   ستتتن  عنٌتتت  هللا صتتتنى النبتتتً نهتتتً متتت  ر ي متتتا أمتتا

 . ال نما  عند ض ٌف فه  بالشم  



د المتتتا  استتت  ما  فتتتً  ال كتتت   المتتتا  كتتتا  إذا أمتتتا, المستتتخَّ  المتتتا  استتت  ما  فتتتً كتتتال ك  المبتتترَّ

تتا   بتت  الطهتتارة استت ٌفا  ٌمكتت   ال, البتترد شتتدٌد أ  ال تتر شتتدٌد  الطهتتارة بتت     قتتق فتتال,   قٌقتت   سَّ

 ِفتتتً َ أَنِفق تتت اْ :}لآلٌتتت   الِجْنتتتد؛ لنصتتت   ضتتترر فٌتتت  كتتتا  إذا استتت  مال  ٌجتتت ز ال  كتتتذا لنقصتتتها 

ْنق  اْ  َ الَ  هللا ِ  َسِبٌ ِ  ِدٌك  ْ     ٌْ َ ْهن َك ِ  إِلَى ِبأ َ اْ  ال َّ َ  إِ َّ  َ أَْ ِسن   البقرة{ْ ِسِنٌ َ اْلم   ٌ ِ  ُّ  هللا 

تتر لتت   لتت , نجاستت  خالط تت  التتذي القنٌتت  هتت  التتنج  المتتا  أ   قتتد : التتنج  المتتا   طهٌتتر ٌِّ  أ تتد   غ

 .أ صاف  أ د فغٌر  نجاس  خالط   الذي  الكثٌر, أ صاف 

 :منها طرق ب دة ٌطهر النج  الما   هذا

  تتتذه  أ , كثٌتتترا   متتتا  فٌصتتتٌر, النجاستتت  عنتتت   تتتز     تتتى, م تتت  كثٌتتتر طهتتت ر متتتا  زٌتتتادة ـتتت1

 .ٌطهر فإن , عنٌ  المطر سا  ل  كما, النجس  أ صاف 

 .الم غٌرة األ صاف  ز     ى ـ  ن    بئر فً كا  إذا ـ النج  الما  م  كثٌر َنْز    ـ2

 لهتتتا ٌبتتتقَ  لتتت  إ  الم اصتتترة   الطتتترق بتتتاألد ا  ـتتت المجتتتاري ـتتت الصتتت ً الصتتترف مٌتتتا   نقٌتتت  ـتتت3

    .رٌح  ال ل    ال ط  

 ِمتتت َ  َ أَنَزْلَنتتتا}... :  تتتالى لق لتتت  طهتتتـ ر؛ أنتتت  متتتـا  كتتت  فتتتً األصتتتـ : المتتتا  طهتتتارة فتتتً الشتتتك

تتَما ِ    قتت   فتتً أ تتد   شتتك  إ  نجتت   فهتت  نجاستت   عنتتى دلٌتت  قتتا  فتتإ   الفرقتتا  {َطه تت را   َمتتا    السَّ

 ٌتتتز   ال الٌقتتتٌ ) :المشتتته رة الفقهٌتتت  لنقاعتتتدة بالشتتتك؛ عبتتترة فتتتال, الطهتتت ر المتتتا  فتتتً نجاستتت 

 (.بالشك

تتٌ    تتى ق لتت  ٌقبتت  فتتال المتتا  بنجاستت  ثقتت  أخبتتر  فتتإ   نجاستت  المخِبتتر اع قتتاد ال  متتا  ستتببها  ٌبِّ

 .ق ل  قب   لزم  بكالم    اق نع أخبر  فإ . شرعا   ذلك خالف  ه  الما   هذا

 

 :قسمٌ  رئٌسٌٌ    االمامٌ  لشٌ  ا عند المٌا   اقسا

 ب ٌتتت  األرض  ِمتتت   نبتتتع الستتتما  ِمتتت  نتتتز  كمتتتا طبٌ  تتت   عنتتتى البتتتاقً هتتت : المطنتتتق المتتتا  - ١

دا   المتتتا  استتت  ٌ نا لتتت  أ  ٌصتتتح  متتتا   ٌشتتتم  الخنقتتت   أصتتت  عتتت  ٌخرجتتت   صتتتف كتتت    عتتت  مجتتتر 

 . الثنج البَرد ِم  أ ذٌ   ما األرض  ِم  نبع ما  ك     البئر   النهر  الب ر المطر

 بتتتتالطٌ  كتتتتالم غٌر - غالبتتتتا   - منتتتت  التتتت  فظ ٌ ستتتتر ممتتتتا  غٌتتتتر إذا إطالقتتتت  عنتتتتى المتتتتا   ٌبقتتتتى

 ال تتتب  ِمتتت  فٌتتت  ٌ جمتتتع أ  الشتتتجر   رقِ  ِمتتت  عنٌتتت  ٌ ستتتاقط بمتتتا أ  المكتتت    طتتت    ال تتترا  

. الم تتاد  ِمتت  ذلتتك إلتتى  متتا  الكبرٌتت  المنتتح ِمتت  ممتتر  أ  المتتا  مقتتر   فتتً ٌكتت   بمتتا أ   ن تت   

تتا  ا تتدا    قتت ال   ا فاقتتا    الَخبتت  لن تتد   مطهِّتتر طتتاهر المطنتتق  المتتا   هللا عبتتد عتت  ر ي متتا أم 



  آلتتت  عنٌتتت  هللا صتتتن ى) النبتتتً قتتت   فٌتتترد  الب تتتر  متتتا  ِمتتت  إلٌتتت  أ تتت  ال تتتٌم  أ    ِمتتت : عمتتتر بتتت 

 المضاف الما (. هللا طهر  فال الب ر  ٌ طهِّر  لَ  َم (: ) سن  

 كتتتا  متتتا أ   ال نتتت   النٌمتتت   ك صتتتٌر األجستتتا   ِمتتت  اع صتتتر متتتا  هتتت : المضتتتاف المتتتا  - 0

تت    األصتت  فتتً مطنقتتا     هتت (. الكتتاز ز)  الزهتتر متتا  مثتت  طبٌ  تت   عتت  ٌخرجتت  متتا إلٌتت  أضتتٌف ث 

تتتت  طتتتتاهر  تتتتر ال  لكن   إزالتتتت  أجتتتتاز ا  قتتتتد ال نفٌتتتت   إال   المتتتتذاه  با فتتتتاق الخبٌثتتتت  النجاستتتت  ٌطهِّ

 ِمتتتت  مر ضتتتتى الستتتتٌد   افقهتتتت  طتتتتب   عتتتت  الم غٌتتتتر إال   األدهتتتتا   غٌتتتتر متتتتائع بكتتتت    النجاستتتت 

 .اإلمامٌ 

 المضاف  بالما  الغس   ال ال ض   ٌج ز ال أن   عنى أٌضا   المذاه   ا فَق 

 

 المس  م  الما 

 الم تتت  عتتت  المتتتا   انفصتتت  مطنتتتق  بمتتتا  اإلنتتتا  أ  الثتتت   أ  البتتتد  عتتت  النجاستتت  أ زٌنتتت ْ  إذا

تتتمً ب صتتتر  أ  بنفستتت  المغستتت   ستتتال  المنفصتتت  المتتتا  هتتتذا س   المستتت  م   أ  - الفقهتتتا  عنتتتد - بالغ 

؛  هتت  تت  نجتت    ٌرفتتع فتتال  عنٌتت  ٌ غٌتتر؛ ال أ  أ غٌتتر ستت ا  فٌتتنج   النجاستت  القتتى قنٌتت  متتا  ألن 

 . دثا    ال َخبثا  

 م غٌتتتترا   المغستتتت   الم تتتت  عتتتت  المتتتتا  هتتتتذا انفصتتتت  إذا: المتتتتذاه  فقهتتتتا  ِمتتتت  جماعتتتت   قتتتتا 

  ا  فطتتاهر  طتتاهرا   إ ْ  عنتت   انفصتت  التتذي الم تت   كتت   كمتت  كتتا   إال   نجتت   فهتت  بالنجاستت 

 ٌطهتتتر فقتتتد  إال   عنٌتتت   المتتتا   ر د َقبتتت  الم تتت  ال ظنتتتا إذا إال   ٌصتتتح ال  هتتتذا فتتتنج   نجستتتا  

 .لننجاس  لمالقا   نجسا   عن  المنفص  الما   ٌك   الما   عنٌ  ص   الذي الم نج  الم  

تتتر  غٌتتتر طتتتاهر فهتتت  ال تتتد  لرفتتتع المتتتا  استتت   م   إذا  أبتتتً متتتذه  ِمتتت  المشتتته ر عنتتتى مطهِّ

تتتر  طتتتاهر.  أ متتتد الشتتتاف ً قتتت   ِمتتت   الظتتتاهر  نٌفتتت    التتتر اٌ ٌ  إ تتتدى فتتتً مالتتتك عنتتتد مطهِّ

 ال ضتتتتت   فتتتتتً المستتتتت  م  المتتتتتا : اإلمامٌتتتتت   قتتتتتا (. ١١   ١ج قدامتتتتت  البتتتتت  المغنتتتتتً) عنتتتتت 

تتتر طتتتاهر -  الجم تتت  ال  بتتت  كغستتت  - المند بتتت   األغستتتا   أ  ٌجتتت ز أي  الَخبتتت   لن تتتد   مطهِّ

تتا النجاستت    ن زٌتت   ن  ضتتأ بتت  نغ ستت   ِمتت  كالغستت  - ال اجبتت  األغستتا  فتتً المستت  م  المتتا  أم 

تتت  عنتتتى عنمتتتاؤه  ا فتتتق فقتتتد -  ال تتتٌض الجنابتتت   لن تتتد  رف تتت  فتتتً  اخ نفتتت ا التتتنج   ٌزٌتتت  أن 

 .مَنع  ب ضه  أجاز  فب ضه  ثانٌ    الغس  ب  ال ض    ج از

 قتتتا  ال تتد   رفتتع  نتت ى النجاستت   م ضتت   طهتتر أ  َب تتد القنٌتت  المتتا  فتتً الجنتت  انغمتت  إذا

 الشتتاف ٌ   قتتا . ثانٌتت  ٌغ ستت  أ  ٌجتت  بتت  الجنابتت    ر فتتع  لَتت  مستت  مال   المتتا  صتتار: ال نابنتت 

. الغستتت  إعتتتادة  جتتت   ال الجنابتتت    ر فتتتع  لكتتت  مستتت  مال   المتتتا  ٌصتتتبح:  ال نفٌتتت   اإلمامٌتتت 

 . ١٤2   ١ج عابدٌ   اب   00  ١ج قدام  الب  المغنً)



 فتتتً المد نتتت  الفتتتر   ِمتتت   أمثالتتت  الفتتتر  هتتتذا إلتتتى ب اجتتت  ال ستتتطى القتتتر   نتتتا  كتتتا   قتتتد

تتا. الٌتت   الزٌتت  ِمتت   أثمتت  أغنتتى المتتا  كتتا   ٌتت  الفقتت   مطتت ال   ال نتت  أجتترى أ   َب تتد اآل  أم 

 كمتتتا الفتتتر  هتتتذا مثتتت  فن تتترض الجبتتتا   أعتتتالً فتتتً بٌتتت  كتتت    إلتتتى األرض أعمتتتاق ِمتتت  المتتتا 

 .الم ا ف فً ال ارٌخٌ  اآلثار    رض

 طب تتت ( ٢0) رشتتتد البتتت  المق صتتتد  نهاٌتتت  المج هتتتد بداٌتتت  ك تتتا  فتتتً جتتتا  فقتتتد ال نفٌتتت   عتتتدا متتتا

 ال ضتتت   بجتتت از  نٌفتتت  أبتتت  قتتتا : )استتت انب   طب تتت  ٢٣   األنهتتتر مجمتتتع  ك تتتا   ه١٢٣٤

 أبتتتً متتتذه : )قدامتتت  البتتت  المغنتتتً ك تتتا  ِمتتت  ١0   ١ج فتتتً  جتتتا (. الستتتفر فتتتً ال متتتر بنبٌتتتذ

 ال ضتتتت   ٌصتتتتح: )اإلمامٌتتتت  ِمتتتت  الصتتتتد ق الشتتتتٌ   قتتتتا (. بالمضتتتتاف ال ضتتتت   جتتتت از  نٌفتتتت 

 (.ال رد بما  الجناب  ِم   الغس 

تتت ا َمتتتا    َ ِجتتتد  ا َفنَتتت ْ  :)الكرٌمتتت  باآلٌتتت  بالمضتتتاف ال ضتتت   جتتت از عنتتتى ال نفٌتتت   استتت د  م  مَّ ٌَ  َفَ 

ا تتا َصتتِ ٌد  ب  ٌِّ   عنٌتت  مضتتافا ؛  ال مطنقتتا   متتا   جتتد ا ل تت  إذا اآلٌتت  م نتتى إ   : قتتال ا(. ٦/  المائتتدة) ( َط

 األختتترى المتتتذاه  أئمتتت  استتت د  ذا هتتتا اآلٌتتت   بهتتتذ . ال تتتٌم  ٌجتتت ز ال المضتتتاف المتتتا   ِجتتتد إذا

 المضتتتاف؛ د   المطنتتتق المتتتا  إلتتتى ٌنصتتترف اآلٌتتت  فتتتً المتتتا  لفتتتظ إ   : قتتتال ا  ٌتتت  المنتتتع  عنتتتى

 المضتتتاف  جتتت د ٌكتتت     ٌنئتتتذ   ف ٌممتتت ا  مطنقتتتا   متتتا   جتتتد ا لَتتت  إذا: اآلٌتتت  م نتتتى ٌكتتت    عنٌتتت 

تتتك ال تتتق؛ هتتت   هتتتذا. ستتت ا   عدمتتت   ٌأ ٌتتتك ال غٌتتتر  أ  مقهتتتى صتتتا   ِمتتت  متتتا  طنبتتت َ  إذا ألن 

لتتتت  الشتتتترعٌ  األ كتتتتا  م ضتتتت عا  أ    الم نتتتت    ِمتتتت  الكتتتتاز ز  أ  بال صتتتتٌر نز   أفهتتتتا  عنتتتتى م 

 .ال رف

تت  عنتتى ٌتتدلنا اآلٌتت   فتتً المتتا  لفتتظ  فستتٌر فتتً الفقتت  أئمتت   اختت الف  م نتتى فتتً األدبتتا  كتتاخ الف أن 

تتت . لغ ٌتتت  كنمتتت   فستتتٌر فتتتً النغتتت   عنمتتتا  الشتتت ر  ِمتتت  بٌتتت   ال  االج هتتتاد  الفهتتت  فتتتً اختتت الف إن 

 . المصادر األص   فً

  القن ا  الك ر

 ٌصتتتبح النجاستتت   مالقتتتاة بستتتب  رٌ تتت ؛ أ  ط متتت  أ  ل نتتت   غٌتتتر إذا المتتتا  أ    عنتتتى الجمٌتتتع ا فتتتق

 الرائ تتت  بمتتتر ر  غٌتتتر  إذا. مضتتتافا   أ  مطنقتتتا   نتتتابع  غٌتتتر أ  ناب تتتا   كثٌتتترا   أ  كتتتا  قنتتتٌال   نجستتتا  

 ٌبقتتى - المتتا  إلتتى رائ  هتتا الهتت ا  ف متت  مٌ تت  جانبتت  إلتتى كتتا  لتت  كمتتا - النجاستت  مالقتتاة غٌتتر ِمتت 

 .الطهارة عنى

تتتتا  إ تتتتدى فتتتتً مالتتتتك فقتتتتا  أ صتتتتاف   ِمتتتت   صتتتتفا    غٌتتتتر  لَتتتت  بالمتتتتا   النجاستتتت  اخ نطتتتت  إذا أم 

 قنتتتٌال   كتتتا  إ   : األختتترى المتتتذاه  أهتتت   قتتتا . كثٌتتترا   أ  كتتتا  قنتتتٌال   طتتتاهر  هتتت : عنتتت  الر اٌتتتا 

 .فطاهر كثٌرا   كا   ا  فنج  

 إذا) ل تتدٌ  قن  تتٌ ؛ بنتت  متتا الكثٌتتر:  (١) ال نابنتت  الشتتاف ٌ  فقتتا  الكثتترة   تتد   فتتً اخ نفتت ا  لكتتن ه 

رهما عراقتتتً  رطتتتت  ٣22  القن  تتتتا (. الَخبتتتت  ٌ متتت  لَتتتت  قن  تتتتٌ  المتتتتا  بنتتت   شتتتتٌ   ب تتتتض  قتتتتد 



 كتتر   قتتدر المتتا  بنتت  إذا) لن تتدٌ  كتترا ؛ بنتت  متتا الكثٌتتر: اإلمامٌتت   قتتا .  نكتت  عشتترة بتتاثن ً األزهتتر

ستتتت  لَتتتت  : ال نفٌتتتت   قتتتتا .  نكتتتت  0٣  تتتت الً  ٌ تتتتاد  عراقتتتتً  رطتتتت  ١022  الكتتتتر    (شتتتتً  ٌنج 

رك إذا ب ٌ  الكثرة ِم  ٌبن  أ  الكثٌر  اآلخر الجان  ٌ  رك لَ  الما  جانبً ا د   

تتا منا  مم  تت  الكتتر   ال القن  تتٌ  ٌ  بتتر ا لَتت  المالكٌتت  أ    ٌ بتتٌ  قتتد  ٌ   قتتدر لنمتتا  لتتٌ   أن   عنتتده   م تت

تت  فتتً ستت ا   الكثٌتتر فالقنٌتت   اإلمامٌتت  ِمتت    افقهتت . فتتال  إال    تتنج   األ صتتاف أ تتد  غٌتتر م تتى أن 

ستتت  ال طهتتت ر المتتتا )  تتتدٌ  ب متتت   عمتتتال   عقٌتتت ؛ أبتتتً ابتتت   أ  رٌ تتت  غنتتت  متتتا إال   شتتتً   ٌنج 

 مقتتتد    الختتتا  ختتتا   الكتتتر   أ  القن  تتتٌ    تتتدٌ  عتتتا   ال تتتدٌ  هتتتذا  لكتتت   (. ل نتتت  أ  ط متتت 

 .ال ا  عنى

( ال ركتت ) لهتتذ  أجتتد  لَتت . ال ركتت  اع بتتر ا  إن متتا الكتتر   ال القن  تتٌ  ٌ  بتتر ا لَتت  أٌضتتا    ال نفٌتت 

 . السن   الك ا  فً أثرا    ال عٌنا  

 مالقا هتتتا بمجتتترد  تتتنج    الزٌتتت  كالختتت  المائ تتتا  ِمتتت  المتتتا  غٌتتتر:  اإلمامٌتتت  الشتتتاف ٌ  قتتتا 

 الشر  أص    ق ضٌ  ما  هذا.   غٌر لَ  أ   غٌر  كثر   أ  قنَّ  لننجاس  

  تتتنج   فتتتإذا عتتتذرة  أ  بتتت ال   النجاستتت   كتتت  لَتتت  إذا بالمالقتتتاة الكثٌتتتر ٌتتتنج  ال: ال نابنتتت  قتتتا ( ١)

 البتت  المغنتتً) مكتت  بطرٌتتق ال تتً المصتتانع مثتت  ٌكتت  أ  إال   ٌ غٌتتر  لَتت  أ   غٌتتر ٌتتنج   بأ تتدهما

 (.األ    الجز  قدام  

 قن تتت   أرب تتت   الكثٌتتتر إ   : منهتتتا م ر كتتت    لكن هتتتا هتتتذ   غٌتتتر الكثتتترة  تتتد فتتتً أقتتت ا   هنتتتاك( 0)

 .دل ا   أرب     منها دل ا    منها

 

ستتت  لَتتت  قن  تتتٌ   المطنتتتق كالمتتتا  المائ تتتا   كتتت  إ   : ال نفٌتتت   قتتتا . المطنتتتق المتتتا  هتتت  -( شتتتً  ٌنج 

 عابتتدٌ  ابتت   اشتتٌ  فتتً جتتا  فقتتد الكثٌتتر  د   بالمالقتتاة منهتتا القنٌتت  ٌتتنج   الكثتترة  القنتت  فتتً

 فتتتً بتتت    قتتتع لتتت    تتتى - األصتتتح فتتتً - كالمتتتا  المائ تتتا   كتتت : )المٌمنٌتتت  الطب تتت  ١٢2   ١ج

 (.ٌنج  ال ال صٌر مع رجن  د  سا   ل  ٌفسد  لَ  كثٌر عصٌر

  الراكد الجاري

 أ  بمتتادة ا صتت  كثتتر  أ  قتت َّ  جتترى متتا كتت   : ال نفٌتت  فقتتا  الجتتاري  المتتا  فتتً المتتذاه  اخ نفتت 

ا طتتاهر  آختتر  فتتً نجتت  متتا  إنتتا  فتتً كتتا  لتت  بتت  المالقتتاة  بمجتترد ٌ تتنج  ال ٌ صتت   لَتت    صتتب 

تتت    الهتتت ا  فتتتً فاخ نطتتتا عتتتا  مكتتتا  ِمتتت   ابتتت ) األرض فتتتً أ جرٌتتتا لتتت   كتتتذا كن تتت   طه تتتر نتتتزال  ث 

 المتتتا   كتتت  أ عطتتتً ن تتت  بتتتأي    صتتت   م تتتى الجرٌتتتا   عنتتتى فتتتالم   ( ١٢١   ١ج عابتتتدٌ 

 أصتتا  لتت  المطتتر متتا  بتتأ     كمتت ا هنتتا  ِمتت  ناب تتا   كتتا   إ  كالقنٌتت   فهتت  ٌجتترِ  لَتت   إ  الكثٌتتر 

 .النجاس  عنى  بقى عنٌها ٌجر  لَ  نجس   أرضا  



 أ تتتتد  تتتترك إذا التتتتذي الراكتتتتد: األ    ال نفٌتتتت   عنتتتتد فتتتتردا  بالمالقتتتتاة ٌتتتتنج  ال التتتتذي لنمتتتتا  إذا  

تتا. ن تت  بتتأي   الجتتاري:  الثتتانً اآلختتر  الجانتت  ٌ  تترك لَتت  جانبٌتت   ٌتتنج  ال التتذي القنٌتت  المتتا  أم 

 .اآلخر الجان    رك من  جان   رك ل  الذي الراكد فه  بالمالقاة

تتتا  االع بتتتار  إن متتتا  غٌتتتر   النتتتابع بتتتٌ   ال  الراكتتتد  الجتتتاري بتتتٌ  عنتتتده  فتتترق فتتتال الشتتتاف ٌ  أم 

 ٌ تتتنج  القن  تتتٌ  د   كتتتا   متتتا بالمالقتتتاة  ٌ تتتنج  ال القن  تتتٌ  بنتتت  التتتذي فتتتالكثٌر  الكثتتترة  بالقنتتت 

 ٌ متتت  لَتتت  قن  تتتٌ  المتتا  بنتتت  إذا)  تتتدٌ  بتتإطالق أختتتذا   نتتتابع؛ غٌتتتر أ  ناب تتا   راكتتتدا   أ  كتتتا  جارٌتتا  

 (.َخبثا  

 قن  تتٌ  النجاستت    متت  ال تتً الِجرٌتت  بنَغتت  فتتإ  ٌ نظتتر  نجاستت    فٌتت  جارٌتتا   المتتا  كتتا  إذا:  قتتال ا

 د   الجرٌ  كان   إ  طاهر  كن   فالما    غٌر  أ  د  

 

ا نجس   فالجرٌ  القن  ٌ   .طاهر فه  الما  ِم     ها  ما ف قها ما أم 

 بتتتٌ  فتتتالفرق. ال تتترض فتتتً النهتتتر  تتتاف ً بتتتٌ  ال تتتً بالدف تتت  - الجتتتٌ  بكستتتر - الجرٌتتت   فستتتر ا

تتتا  ا تتتدا   متتتا  بمجم عتتت  ٌ ستتت  الراكتتتد أ   : الشتتتاف ٌ  عنتتتد  الراكتتتد الجتتتاري   إ  الجتتتاري أم 

تت  أجتتزاؤ  ا صتتن ْ   فتتإ    التتدف ا   ستتائر عتت  مستت ق   كتت  دف تت  لكتت     ٌ طتتى دف تتا   إلتتى فٌقس 

 . نجس ْ  قن    ا  بالمالقاة  نج  لَ  كثر 

 الدف تتت   بنتتت   لَتتت  الجتتتاري  المتتتا  دف تتتا  ِمتتت  بدف تتت   طهر هتتتا نجستتت   ٌتتتدك كانتتت  إذا  عنٌتتت 

 الدف تتتت   ن ظتتتتر أ   عنٌتتتتك نجستتتت   ألن هتتتتا منهتتتتا؛    ضتتتتأ أ   شتتتتر  أ  لتتتتك ٌجتتتت ز فتتتتال قن  تتتتٌ  

 .    أ  ف ق إلى  ن ق  أ  الثانٌ  

 ٌتتتر   فال نفٌتتت  الجتتتاري  المتتتا  فتتتً  ال نفٌتتت  الشتتتاف ٌ  رأي بتتتٌ  جتتتدا   ب ٌتتتد الفتتترق أ     ٌال تتتظ

 طتتاهر أ تتدهما متتا   بإنتتائً  مثتتٌنه  عنٌتت  ٌتتد  كمتتا لن طهٌتتر  ستتب  - ٌستتٌرا    لتت  - الجرٌتتا  أ   

تتزدج لتت  طتتاهرا   ٌصتتٌر فالمتتا  نجتت    اآلختتر تتا. بالجرٌتتا  المتتا ا  م   ٌ  بتتر   فتتال الشتتاف ٌ  أم 

 ِمتتت  التتترغ  عنتتتى أخ هتتتا  عتتت  مستتت قن  جرٌتتت  كتتت     ٌال ظتتت   كبٌتتترا   نهتتترا   كتتتا   لتتت  الجرٌتتتا  

 .بب ض ب ضها الما  أجزا  ا صا 

 غٌتتتر أ  كتتتا  ناب تتتا   القن  تتتٌ   د   كتتتا  إذا المالقتتتاة بمجتتترد ٌتتتنج  الراكتتتد المتتتا : ال نابنتتت   قتتتا 

تتا نتتابع    هتتذا. ناب تتا   ٌكتت  لَتت   إ  الكثٌتتر   كتت   كمتت  إ    أي بتتال غٌٌر  إال ٌتتنج  فتتال الجتتاري أم 

 .ال نفٌ  ق   ِم  قرٌ  الق  

منا فقتتد: المالكٌتت  أمتتا قتت ا  ل تت  بالمالقتتاة  عنتتده  ٌتتنج  ال القنٌتت  أ    قتتد  .  الجتتاري الراكتتد بتتٌ  ٌفر 

 المتتتتادة  ال  الركتتتت د  الجرٌتتتتا   ال  الكثتتتترة  القنتتتت  ٌ  بتتتتر   ال - ٌظهتتتتر كمتتتتا - إن هتتتت :  بكنمتتتت 



ٌ ر تتت  فتتتإ  بالنجاستتت   ال غٌتتتر عنتتتى الم تتت    إن متتتا  غٌرهتتتا   عنتتتى بقتتتً  إال    تتتنج   النجاستتت  غ

 .كثٌرا   أ  قنٌال   نابع  غٌر أ  كا  ناب ا   الطهارة 

 ا صتتت  فتتتإ  الكثتترة  أ  الناب تتت  بالمتتتادة االع بتتار  إن متتتا ب تتتا   لنجرٌتتا   تتتأثٌر ال: اإلمامٌتتت   قتتا 

 قنتتتتٌال   ٌكتتتت   إ  بالمالقتتتتاة  ٌتتتتنج  ال أي الكثٌتتتتر   كتتتت  أعطتتتتً - رشتتتت ا    لتتتت  - بتتتتالنبع المتتتتا 

  مادة عاصم  ق ة النبع فً أل      اقفا ؛

  إذا أ صتتاف   أ تتد  غٌتتر إذا إال   شتتً   ٌنجستت  لتت  كتترا   كتتا  فتتإذا بتتالنبع  ٌ صتت  لتت   إذا. غزٌتترة

 ٌتتتنج  فتتتال األستتتف  إلتتتى جتتترى إذا إال   جارٌتتتا   أ  كتتتا  راكتتتدا   بالمالقتتتاة  ٌتتتنج  الكتتتر ٌبنتتت  لتتت 

 .األدنى بمالقاة هذ   ال ا  األعنى 

 المتتذاه  ستتائر عتت   فتترد ا أن هتت   ٌال تتظ ستت ا   االمامٌتت  عنتتد  عدمتت  الجرٌتتا  فتتإ     بال تتالً 

. قنتتٌال   لن تتٌ   تترا ى  إ  الكثٌتتر   كتت  بهتتا الم صتت  المتتا  أعطتت ا  ٌتت  الناب تت   المتتادة باع بتتار

تت  ال ن تتً ال ال متت  عتتدا متتا ِقتت ْ  لتت  فإن   ٌبنتت  لتت  إذا المالقتتاة بمجتترد بنجاستت     كتت  لننتتابع   ز  أي   ٌ 

 بالمالقتتتاة  ٌتتتنج  ال  الكثٌتتتر كالنتتتابع االمامٌتتت  عنتتتد الستتتما  متتت  نز لتتت   تتتا  المطتتتر  متتتا . كتتترا  

تتتتر  عتتتتٌ  ز ا  ب تتتتد عنٌهتتتتا  ق عتتتت  بمجتتتترد األجستتتتا   جمٌتتتتع  اإلنتتتتا   الثتتتت   األرض  ٌطه 

 .النجاس 

 :النج  الما   طهٌر

: الشتتتاف ٌ  قتتتا  بالنجاستتت   أ صتتتاف  أ تتتد ٌ غٌتتتر  لتتت  بالمالقتتتاة    تتتنج  قنتتتٌال   المتتتا  كتتتا  إذا - ١

تتترا   طتتتاهرا   ٌصتتتبح قن  تتتٌ  المجمتتت   ٌبنتتت  بمتتتا التتتنج  المتتتا   تتت  إذا  إنستتتا  لتتتدى كتتتا  فنتتت  مطهِّ

م تتت  ثتتت    نجتتت   متتتا  إنتتتا  كتتت     فتتتً عدٌتتتدة  إنتتتا ا  أ  إنتتتا ا   مكتتتا  فتتتً النجستتت  المٌتتتا  هتتتذ  ج 

تتترا   طتتتاهرا   هتتتذ   ال تتتا  ٌكتتت   قن  تتتٌ   المجمتتت    بنتتت   ا تتتد     ١ج المهتتتذ  شتتتر . ) مطهِّ

١٢٦.) 

 أكتتا  ستت ا  قن  تتٌ   أ  كتترا   بإ مامتت  القنٌتت  المتتا  ٌطهتتر ال: اإلمامٌتت  فقهتتا   أكثتتر ال نابنتت   قتتا 

 القنٌتتت   كتتتذا طتتتاهرا   المجمتتت   ٌج تتت  ال مثنتتت  إلتتتى نجتتت  انضتتتما  أل    طتتتاهرا ؛ أ  نجستتتا   المتتت م 

 أ  بتتتالكر  ٌ صتتت  أ   طهٌتتتر  أرٌتتتد إذا ٌنبغتتتً  عنٌتتت  التتتنج ؛ لنمتتتا  بمالقا تتت  ٌتتتنج  الطتتتاهر

 .ال نابن  عند  بالقن  ٌ  االمامٌ   عند نابع بما 

 آختتتر شتتتً  إلتتتى ٌ  تتتاج  ال ال غٌتتتر  ز ا  بمجتتترد ٌطهتتتر بالنجاستتت  الكثٌتتتر المتتتا   غٌتتتر إذا - 0

 ال غٌتتر  بتتز ا  ٌطهتتر ال ناب تت  متتادة لنكثٌتتر ٌكتت  لتت  إذا: االمامٌتت   قتتا .  ال نابنتت  الشتتاف ٌ  عنتتد

 ال غٌر  ذها  َب د عنٌ  طاهر كر إلقا  ِم  بد   ال ب 

 



  إ  ال غٌتتتتر  ز ا  بمجتتتترد ٌطهتتتتر ناب تتتتا   المتتتتا  كتتتتا   إذا. المطتتتتر بنتتتتز   أ  بالنتتتتابع ٌ صتتتت  أ 

 .قنٌال   كا 

 أ صتتتتاف  تتتتذه    تتتتى عنٌتتتت  المطنتتتتق المتتتتا  بصتتتت  الم تتتتنج  المتتتتا  ٌطهتتتتر: المالكٌتتتت   قتتتتا 

 .النجاس 

تت  نجتت  متتا  طستت  فتتً كتتا  فتتإذا بالجرٌتتا   ٌطهتتر التتنج  المتتا  إ   : ال نفٌتت   قتتا   عنٌتت   ص 

  فتترة  أ   تت ض فتتً التتنج  المتتا  كتتا  لتت   كتتذا طتتاهرا   ٌصتتبح ج انبتت  ِمتت  ٌستتٌ    تتى متتا 

تت     قنتتاة فتتً التتنج  المتتا   أجرٌتت  قنَّتت    إ  مستتاف  ال فتتر ٌ  بتتٌ   كتتا  ثانٌتت    فتترة  فتتر  ث 

 فتتً استت قرار  َب تتد ثانٌتت  متترة المتتا  هتتذا  تتنج  فتتإذا َطه تتر  ال فتترة فتتً  اج متتع ال فتتر ٌ   بتتٌ 

 .نهاٌ    ال ما إلى  هكذا الما   طهر األ  لى ال منٌ  م ٌدا   ثالث    فر  الجدٌدة  ال فرة

تت  أجرٌ تت  إذا منتت  ال  ضتتؤ لتتك ٌجتت ز ركتت د   تتا  منتت  ممن عتتا   كنتت  التتذي فالمتتا   ٌ   استتط   بأ

 بتتأ    ال نتت  متتع هتتذا الجرٌتت   فتتً أثتتر  ٌتتر  لَتت  أستتفن   فتتً رجتتا  بتتا  أ  جٌفتت  فٌتت  كتتا   لتت    تتى

 (.١٢١   ١ج عابدٌ  اب . )بالنبع ٌ ص  لَ  الما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


