
  الرابعة المحاضرة  00000000000000000  والنجاسات  المطهِّرات

 :وهي المطهرات من بالعديد  الطهارة وتتحقق

 .الجميع باتفاق مطهِّر طاهر  :المطلق الماء

ااار الاااورد  ومااااء كالخااا  بالعصااار ينفصااا  الااا   الطااااهر الماااا ع :المااااء ؼيااار الماااا ع  عناااد مطهِّ

 .فقط الحنفية

 بهاااااا  المسااااا  أو - األرض علااااا  أ  - عليهاااااا بالمشاااااي والنعااااا  القاااااد  بااااااطن تطّهااااار  :األرض

 .والحنفية االمامية عند النجاسة عين زوا  بشرط

 عليهاااا وماااا كاألشاااجار الثوابااات ِمااان ونحوهاااا األرض تطهااار الشااام : االمامياااة قاااا   :الشااام 

 دون المنقااااوالت ِماااان الحصااااير وكاااا ا واألوتاااااد  واألبنيااااة النبااااات وكاااا ا والثمااااار  الااااورق ِماااان

 .الري  معونة دون وحدها الشم  إل  التجفيؾ يستند أن واشترطوا والمقاعد  البساط

 واتفاااق. باااالهواء أو بالشااام  أحصااا  ساااواء واألشاااجار  األرض يطّهااار الجااااؾ: الحنفياااة وقاااا 

 ِمااان البااادّّ بااا  باااالهواء  وال بالشااام  تطهااار ال األرض أنّّ علااا  والحنابلاااة والمالكياااة الشاااافعية

 .تطهيرها كيفية في واختلفوا عليها  الماء صب

 وهاااي مساااكا   الؽااازا  د  كصااايرورة أخااار   حقيقاااة إلااا  الشااايء حقيقاااة تباااد  وهاااي :االساااتحالة

 .الجميع عند المطهرات ِمن

 النجاسااااة  عااااين تزياااا  أن شااااريطة علاااا  مطهاااار بالنااااار النجاسااااة حاااارق: الحنفيااااة قااااا  :النااااار

 الشاااافعية وقاااا . صاااابونا ّ صاااار إ ا والزيااات فخاااارا   صاااار إ ا الااانج  الطاااين بطهاااارة وحكماااوا

  لك في وبالؽوا المطهرات  ِمن النار ليست: والحنابلة

 .نجسان ودخانه النج  رماد أنّّ إل   هبوا حت 

 .الدخان ونجاسة الرماد بطهارة المالكية وقا 

 اسااااتحا  فاااا  ا االسااااتحالة  علاااا  المعااااو  وإّنمااااا التطهياااار  فااااي للنااااار دخاااا  ال: اإلماميااااة وقااااا 

 فحماااا ّ الحطاااب صاااار إ ا أّماااا الطهاااارة  تتحقاااق بخاااار إلااا  الااانج  والمااااء رمااااد إلااا  الحطاااب

 .االستحالة النتفاء النجاسة؛ فتبق  خزفا   والطين

 

 الكلاااب جلاااد أّماااا الخنزيااار  جلاااد إالّّ نجااا  وكااا  الميتاااة  جلاااود يطّهااار الااادبػ: الحنفياااة قاااا  :الااادبػ

 مبحااا  ١ج األربعاااة المااا اهب علااا  الفقاااه. )الصااا ة فاااي اساااتعماله ويصااال  بالااادبػ يطهااار ف ّناااه

. بالااادبػ يطهاااران فااا  والخنزيااار الكلاااب جلاااد إالّّ مطّهااار الااادبػ: الشاااافعية وقاااا (. النجاساااة إزالاااة



 أجااااازوا الحنابلااااة أنّّ ؼياااار المطهاااارات  ِماااان الاااادبػ واإلماميااااة والحنابلااااة المالكيااااة يعاااادّّ ولَاااا 

 .النجاسة سراية االستعما  يستدعي ال حي  الما عات  ؼير في المدبوغ استعما 

 .ندؾ إ ا القطن يطهر: قالوا الحنفية :الندؾ

 هباااة أو بأكااا  التصااارؾ وحصااا  ونحوهاااا  الحنطاااة بعاااض تااانج  إ ا: الحنفياااة قاااا  :التصااارؾ

 (.١١١ ص ١ج عابدين ابن. )الباقي يطهر منها  تنج  ما بمقدار بيع أو

 .الماء إل  حاجة بدون بالفرك زا  إ ا المني يطهر: الحنفية قا  :الفرك

 بمجااارد يطهااار - والزجااااج والنحاااا  كالحدياااد - صاااقي  ّ الجسااا  كاااان إ ا: الحنفياااة قاااا  :المسااا 

 نحاااو باااأ ّّ الحياااوان جساااد عااان النجاساااة إزالاااة: اإلمامياااة وقاااا . المااااء إلااا  حاجاااة بااادون المسااا 

 َبعاااد بالمااااء التطهيااار ِمااان ف بااادّّ االنساااان وبااادن والثيااااب األواناااي فاااي أّماااا التطهيااار  فاااي تكفاااي

 .النجاسة عين زوا 

 ِماان جماعااة وقااا . طاااهرا ّ يصااب  بالنااار الاانج  اللحاا  أو الاادهن ؼلاا  إ ا: الحنفيااة قااا  :الؽليااان

 .تلقا يا ّ يطهر بالؽليان ثلثاه  هب ف  ا ينج   العنب ؼل  إ ا: اإلمامية فقهاء

 

ّ:النجاسة تعريؾ

 يق ر ق ر: بمعني نجاسة  ـ والمستقب  الماضي في عينه بض  ـ ينُج  َنُج َّ: يقا : لؽة النجاسة

 .عقيدته لسوء الكافر كنجاسة أوّمعنوية  اإلنسان ع رة في كما حسية الق ارة كانت سواء .ق ارة

 والمؤن   للجمع هك ا فيرد يؽّير  ال الحالة فيه ه وهو نَجُ   ف ن: فيقا  بالمصدر يوصؾ وقد

ا))تعال  قوله في جاء ما ومنه. «َنَج ٌّ وهما َنَجٌ   وهن نج   ه : تقو  َها ََ  أنما آَمُنوا الَِّ ينَّ اَيُّ

 ِمنّْ للاُّ ُيْؽِنيُك ُّ َفَسْوؾَّ َعْيلَةّ  ِخْفُت ّْ اِءنّْ وَّ َهَ ا َعاِمِه ّْ َبْعدَّ اْلَحَرا َّ َيْقَرُبوااْلَمْسِجدَّ َف َّ َنَج ٌّ اْلُمْشِرُكونَّ

 ( َحِكي ٌّ َعلِي ٌّ للاَّ اِءنَّّ َشاءَّ اِءنّْ َفْضلِهِّ

 . النا  يستق ره ل  واءن لشرعاّاستق رها ما أ  شرعا   مستق ر ك : اصط حا ّ النجاسة.

 

 النجاسة تقسي 

 :إل  تتنوع نجاسة المقد  الشارع اعتبرها التي الق ارة

 .ومعنوية مادية

 .المادية وهي خبثية  نجاسة 

 . المعنوية وهي حدثية  نجاسة

 .وعرضية أصلية: قسمان الخبثية والنجاسة

 .البرِّ  والخنزير والمني كالد  أصلها  بطبيعتهاومن النجسة االعيان هي: االصلية النجاسة .1



 لها عرضت ولكن وبطبيعتها  فيأصلها طاهرة فاءّنها ؛ االصلية بعك : العرضية النجاسة .2

 تؽسيله وقب  حينموته المسل  كنجاسة وطبيعتها   اتها عن خارج شيء عليهابسبب وطرأت النجاسة
 

 النجسة االعيان

 :عشرة هي الفقهاء بين اشتهرت التي النجسة االعيان

 .البو  .1

 . الؽا ظ .2

 . المني .3

 .الد  .4

 .الميتة .5

 .الكلب .6

 .الخنزير .7

 .الكافر .8

 .المسكر .9

 .الج لة االب  عرق .10

ّ

 : الخمسة الم اهب عند  الك وتفصي 

 بااا  للنجاساااة ال سااابعا   ولوؼاااه ِمااان اإلنااااء يؽسااا : قاااا  ولكّناااه مالاااك  عناااد إالّّ نجااا :  الكلاااب

 إحااااداهنّّ ماااارات ساااابع الكلااااب ولااااوغ ِماااان اإلناااااء يؽساااا : والحنابلااااة الشااااافعية وقااااا . َّ  تعباااادا ّ

 .بالماء مرتين بعدها ُث ّّ بالتراب  مرة الكلب ولوغ ِمن اإلناء ؼس : اإلمامية وقا . بالتراب

 مااارات سااابع مناااه اإلنااااء ؼسااا  أوجباااوا فقاااد االمامياااة  إالّّ المااا اهب عناااد كالكلاااب وهاااو :الخنزيااار

 .البحرية دون البرية الفأرة من الكبير وهو الجر   لموت وك ا. فقط بالماء

 يساااي  د  لاااه كاااان إ ا - اآلدماااي ؼيااار - البااار  الحياااوان ميتاااة نجاساااة علااا  الجمياااع اتفاااق :الميتاااة

 الحنفياااة وقااا  بطهارتهااا  والحنابلااة والشاااافعية المالكيااة فقااا  اإلنسااان  ميتاااة أّمااا خروجااه  عنااد

 الجميااع واتفااق المساال   بميتااة قياادوها ولكاان االماميااة قااا  وكاا ا بالؽساا   تطهاار ولكاان بنجاسااتها

 .الؽزا  ِمن المنفصلة الِمسك فأرة طهارة عل 

 فااي المتخلااؾ والااد  عليااه  دا  مااا الشااهيد د  إالّّ الااد  نجاسااة علاا  األربعااة الماا اهب اتفقاات :الااد 

 لااه حيااوان كاا ّّ ِماان الااد  بنجاسااة اإلماميااة وقااا . والبااق والبراؼياا  والقماا  الساامك ود  ال بيحااة 

 نفااا  ال مّماااا الاااد  وبطهاااارة شاااهيد  ؼيااار أو شاااهيدا ّ إنساااان  ؼيااار أو كاااان إنساااانا ّ ساااا لة  نفااا 

 .بطهارته حكموا ال بيحة  في المتخلؾ الد  وك ا .بحريا ّ أو كان بريا ّ له  سا لة



 اسااتثنوا اإلماميااة ولكاانّّ وؼيااره  اآلدمااي منااي بنجاسااة والحنفيااة والمالكيااة اإلماميااة قااا  :المنااي

 الشاااافعية وقاااا . ودماااه منياااه بطهاااارة حكماااوا حيااا  ساااا لة  نفااا  لاااه لاااي  الااا   الحياااوان مناااي

 اآلدمااي  منااي بطهااارة الحنابلااة وقااا . والخنزياار الكلااب إالّّ حيااوان وكاا ّّ اآلدمااي  منااي بطهااارة

 .نج  فمنيه المأكو  ؼير أّما اللح   مأكو  كان إ ا الحيوان ومني

 .االمامية عند طاهر األربعة  عند نج  :القي 

 .الجميع عند نجسان :وع رته اآلدمي بو 

 يؤكاا  مااا منااه منهمااا وكاا ّّ الطااا ر  وؼياار الطااا ر منااه اإلنسااان ؼياار الحيااوان :الحيااوان فضاالة

 وأباااا ) والصاااقر كالنسااار الماااأكو  وؼيااار والااادجاج  كالحماااا  الماااأكو  فالطاااا ر يؤكااا   ال وماااا

 والهاارة كالاا  ب المااأكو  وؼياار والؽاان   كااالبقر الطااا ر ؼياار المااأكو  والحيااوان(. أكلهمااا مالااك

 :أقوا  الحيوان فض ت في وللم اهب(. أكلهما مالك وأبا )

 والااادجاج والعصااافور الحماااا  فااا رق  (واحااادة ضاااربة) الجمياااع فضااا ت بنجاساااة: قاااالوا الشاااافعية

 إلياااه وماااا  لاااك كااا ّّ البقااار  وِخثااا  والبؽااا  الَفااار  وُرو  نجااا   والؽااان  اإلبااا  وبعااار نجااا  

 .نج 

 لااي  حيااوان كاا ّّ وكاا ا طاااهرة  المأكولااة وؼياار كلّهااا المأكولااة الطيااور فضاا ت: االماميااة وقااا 

 كاإلبااا  - ماااأكوال ّ كاااان فااا ن ساااا لة نفااا  لاااه ماااا أّماااا ماااأكو   ؼيااار أو كاااان ماااأكوال ّ ساااا   د  لاااه

 بأّنااه يشااك مااا وكاا ّّ فنجسااة  - والساابع كالاادُّب - مااأكو  ؼياار كااان وإن طاااهرة  ففضاالته - والؽاان 

 .طاهرة ففضلته ؼيره أو مأكو 

 كاااان فااا ن الطاااا ر أّماااا نجساااة  - والؽااان  كاإلبااا  - الطاااا ر ؼيااار الحياااوان فضااا ت: الحنفياااة وقاااا 

 كالااادجاج - األرض فاااي يااا رق كاااان وإن فطااااهرة  - والعصااافور كالحماااا  - الهاااواء فاااي يااا رق

 .فنجسة - واالوز

 نفااا  لاااه مّماااا الماااأكو  ؼيااار ونجاساااة الماااأكو   فضااا ت بطهاااارة والشاااافعية الحنابلاااة وقاااا 

 هااو: والجاا ّ  نجسااة  الجاا ّ  فضاالة أنّّ علاا  الجميااع واتفااق. طااا ر ؼياار أو كااان طااا را ّ سااا لة 

 .الع رة عل  تؽّ   ال   الحيوان

  (باألصاااالة الماااا ع: )فقاااالوا قيااادا   زادوا االمامياااة ولكااانّّ الجمياااع  عناااد نجااا  :الماااا ع المساااكر

 أن الخيااار وِمااان. النجاساااة علااا  يبقااا  ف ّناااه باااالعرض جامااادا ّ صاااار الااا   المساااكر عااان احتااارازا ّ

 علااا  والشااايعة الساااّنة علمااااء أطباااق: )قاااا  االمامياااة  فقهااااء ِمااان الماااؤلّفين لااابعض كلماااة ننقااا 

 (.بمخالفته  الفريقان يعتد لَ  ومنه  مّنا شر مة إالّّ الخمر  نجاسة

 .االمامية عند طاهر األربعة  عند نج  :القيء



 وفّصااا  االمامياااة  عناااد طااااهران والحنفياااة  والمالكياااة الشاااافعية عناااد نجساااان :والاااو   المااا  

. الثاااااني ونجاسااااة األّو  بطهااااارة فقااااالوا المااااأكو   وؼياااار المااااأكو  وو   ماااا   بااااين الحنابلااااة

 .البو  عقب يخرج ثخين ماء والو   الم عبة  عند القُُب  ِمن يخرج رقيق ماء والم   

 عااان اإلمامياااة انفااارد فقاااد والمااا    والاااو   القااايء بنجاساااة االمامياااة عااان األربعاااة انفااارد وكماااا

 أو الزنااا ِماان أجنااب َماان بااأنّّ حكمااوا حياا   (الحاارا  ِماان الُجنااب عاارق) بنجاسااة الماا اهب سااا ر

 .نج  فعرقه يؽتس  أن َقب  عرق ُث ّّ االستمناء  أو بهيمة وطءِّ أو اللواط

 علااا  أيضاااا ّ واتفقاااوا والخنزيااار  الكلاااب ساااؤر بنجاساااة والحنابلاااة والشاااافعية الحنفياااة قاااا  الساااؤر

ااار  ؼيااار طااااهر والحماااار البؽااا  ساااؤر أنّّ  ال بهيماااة كااا  بساااؤر يتوضاااأ ال الحنابلاااة قاااا  بااا  مطهِّ

 وابن كالفأرة الِخلقة في دونها فما السنور إالّّ لحمها  يؤك 

 وساااؤر شاااربها  فاااور الخمااار شاااارب ساااؤر والخنزيااار الكلاااب بساااؤر الحنفياااة وألحاااق عااار  

 اباان. )والضاابع والثعلااب والنماار والفهااد والاا  ب كاألسااد السااباع وسااؤر الفااأرة  أكلهااا فااور الهاارة

 وسااااؤر نجاااا   والخنزياااار كالكلااااب الاااانج  الحيااااوان سااااؤر: االماميااااة وقااااا   ص ١ج عاباااادين

 الطهاااارة فاااي لاااه تاااابع حياااوان كااا  ساااؤر أنّّ أ  ماااأكو   ؼيااار أو كاااان ماااأكوال ّ طااااهر الطااااهر

 .والنجاسة

 ١ج قداماااة البااان المؽناااي) وُيشااارب باااه ُيتوضاااأ طااااهر والخنزيااار الكلاااب ساااؤر: المالكياااة وقاااا 

 (.الثالثة الطبعة - ٧٤ ص

 القبلاااااة اساااااتقبا  يحااااار  ال أّناااااه علااااا  والحنابلاااااة والمالكياااااة الشاااااافعية اتفاااااق:  التخلاااااي أحكاااااا 

 كاااان إ ا واختلفاااوا سااااتر  وجاااود ماااع الفضااااء فاااي أو البنااااء فاااي حاجاااة قضااااء حاااا  واساااتدبارها

: المالكيااة وقااا . يحاار  ال: والحنابلااة الشااافعية فقااا  الساااتر  عااد  مااع الفضاااء فااي الحاجااة قضاااء

 األربعااة الماا اهب علاا  كتاااب. )والفضاااء البناااء فااي تحااري  كراهااة يكااره: الحنفيااة وقااا . يحاار 

 (.الحاجة قضاء بح  ١ج

 .وعدمه الساتر ومع والفضاء  البناء في مطلقا ّ واالستدبار االستقبا  يحر : االمامية وقا 

اااار الماااااء أنّّ علاااا  الجميااااع واتفااااق  وقااااا  والؽااااا ط  البااااو  مخاااارج ِماااان النجاسااااة يزياااا  المطهِّ

 إالّّ الباااو  مخااارج فاااي يكفاااي ال: االمامياااة وقاااا . أيضاااا ّ لتطهيرهماااا تكفاااي األحجاااار باااأنّّ األربعاااة

 الُخااارق أو باألحجاااار ث ثاااا ّ والمسااا  بالمااااء الؽسااا  باااين فيتخيااار الؽاااا ط مخااارج فاااي وأّماااا المااااء 

 .الماء تعّين وإالّّ المخرج عن الؽا ط يتعد لَ  إنّْ الطاهرة 

 وإن والحنابلااااة  والشااااافعية اإلماميااااة عنااااد التعاااادد ِماااان ونحوهااااا باألحجااااار المساااا  فااااي والباااادّّ

 تنقياااة علااا  المعاااّو  وإّنماااا التعااادد  يشاااترط ال: والحنفياااة المالكياااة وقاااا . باألقااا  النقااااء حصااا 

 .الماء ؼير طاهر ما ع بك  المخرجين ِمن النجاسة إزالة أجازوا الحنفية أنّّ كما. المح 
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