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   و الطهارةأحکام النظافة
 

 أقسام المياه
 

  : إلی قسمينالماء ينقسم - 1المسألة 

 يصّح إطالق الماء عليه بال عناية،               الماء الصافي الذي    مطلق، وهو     الماء   ال  :األول
قال له  آالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك، فإنه يصح أن ي                         

 .ر و مطّهر والماء المطلق طاه.ماء

مضاف، وهو ما ال يصح إطالق الماء عليه بال عناية، آماء الرمان،                     الماء  ال  :الثاني
 بحيث أّنه   آخربعنصر من شئ آخر کالعصير، و إّما ممتزج         إّما مأخوذ وماء الورد، فإنه    

من و الماء المضاف اليکون     .   ، کالمشروبات الغازية و الشاي     ال يقال له ماء إال مجازا     
 و اليرفع حدثا و ال خبثا ؛ بل يتنجس بالنجاسة المالقية له، مهما کانت                               تمطّهراال

  .ضئيلة

  :ينقسم إلی األقسام التاليةالماء المطلق  - 2المسألة 

  .الُكّر: األّول
  .الماء القليل: الثاني
  .الماء الجاري ومياه األنابيب: الثالث
  .ماء المطر: الرابع
  .ماء البئر: الخامس

  

  الکّر

  يکونّب في وعاءُصإذا هو الماء الذي   - علی ماهو المشهور- ماء الكّر  - 3المسألة 
 والمعيار في األشبار  ؛  لمأل الوعاء،آّل من طوله وعرضه وعمقه ثالثة أشبار ونصف

  .هو األشبار المتوّسطة
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إّال إذا تغّير ؛  ينّجس ماء الكّر ال ،  إذا وقعت عين النجاسة في ماء الكّر - 4المسألة 
  .لونه أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة

  

  .ماء الكّربغسله ب، »وانيواألکالثياب «يتطهر الشئ المتنجس   - 5المسألة 
  

ماًء أآثر من الكّر وغّيرت بعضه فإن » مثل الدم« إذا القت عين النجاسة - 6المسألة 
ب، وإّال فينّجس  فاّن القسم المتغير يتنّجس فحس؛ بمقدار الكّر أو أآثر منهآان ما تبّقى

  .هکّل
  

األنابيب  يجري من     الذي ماءال:  أی(الحنفية     ماء  شيئًا نجسًا تحت   جعلنا إذا   -  7المسألة  
 فإّن الماء الذي ينفصل من الشيء النجس طاهر، إّال أن يكون قد                         ؛)   بالكرّ  ةمّتصلال

  .إآتسب من الشيء النجس طعم النجاسة أو لونها أو رائحتها                                                                             
  

؟  المن الكّر هل أّنه نقص عن الكّر أككنا في ماء آان آّرًا أو أآثر م إذا ش- 8المسألة 
أقل من الكّر هل أّنه صار وآذا العكس إذا شككنا في ماء آان .  عليه حكم الكّرفنجري
  . عليه حكم الماء القليل فنجري ؟ المآرًا أ

  

.  ذلك بنفسهأن يتيّقن اإلنسان من: األّول: طريقينب يمكن معرفة الكّر  - 9المسألة 
  .على األقلموثوق به   واحدأن يشهد بذلك شخص: واآلخر

   الماء القليل

  يراد من الماء القليل ما يكون أقّل من مقدار الكّر وال ينبع من األرض - 10المسألة 
  .و اليکون مطرا و ال من ماء البئر

  

ا إذا صّب الماء  أّم؛ آّله الماءتنّجسي ، إذا القت النجاسة الماء القليل -11المسألة 
وإذا . تنّجس القسم المالقي للنجاسة من الماء القليل فقطفي ، من فوقالنجسالقليل على 

النافورة يصعد من األسفل إلى األعلى ويالقي األعلى النجاسة تنّجس ماء آان من قبيل 
  .ألسفلقسم المالقي لها دون القسم اال
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 طاهرًا يصير ، بصّب الماء عليه، قليل إذا غسل شيء متنّجس بالماء ال - 12المسألة 
» غسالة«ولكن الماء المنفصل عنه والذي يقال له ). بالشروط التي سنذآرها فيما بعد(

  .فهو نجس

  الماء الجاري

و يندفع منها إلی مسارب     نبع من األرض    يي  اء الذ  الم و ه  الجاري اء الم   -  13المسألة  
وبان الثلوج  نتيجة ذ مستمرا،    جري  يي  ذأو ال )  مثل مياه القنوات والعيون   (فوق األرض   

  .الالمتراآمة على الجب

إذا اآتسب طعم النجس  إّال    ،نجس الماء الجاري بمالقاة النجاسةت ال ي- 14المسألة 
  .أو رائحته أو لونه

 أو لون أو طعم  تغّير بعضه برائحة  و  إذا القت النجاسة الماء الجاري - 15 المسألة
نّجس، وأّما الطرف المّتصل بالعين فاّنه طاهر وان آان أقّل تدار يالنجس فاّن ذلك المق

  .من الكّر، واّما بالنسبة إلى الطرف اآلخر فلو آان أقل من الكّر فاّنه ينجس
  

  .حكمها حكم الماء الجاريالمتعارفة مياه األنابيب   - 16 المسألة
  

  ماء المطر

 متنّجس يالقيه،   يطّهر آّل شيء هفي أّن   الماء الجاريمثلماء المطر  - 17المسألة 
أن ب ؛ لکنه مشروطسواء آان المتنّجس من قبيل األرض أو البدن أو الثوب أو غير ذلك

  .ال يكون في المتنّجس عين النجاسة، وأن تنفصل عنه الغسالة

 ال يكفي نزول   المطر يجب أن يکون بحيث أن يقال عرفا إّنه يمطر، و- 18المسألة 
  .قطرات قليلة

 تحت السقف أو  وصل إلى مكان  جرى ماء المطر على األرض و  إذا - 19المسألة 
 يستمر يکون متصال به ومكان لم ينزل عليه المطر فاّنه يطّهر ذلك المكان بشرط أن 

  .المطر

  ماء البئر

  
 وإذا غسل به شيء        ؛ ماء البئر طاهر ومطّهر وإن آان أقّل من الكرّ                  -  20المسألة  
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 وتغّير طعمه أو    النجاسة صار طاهرًا إّال إذا القى عين          ، عين النجاسة  متنّجس ليس فيه  
  . بهالونه أو رائحته

 إذا لم يتغّير لونه أو   بسبب وقوع النجاسة فيه  ماء البئر وإن لم يتنّجس - 21المسألة 
 من المستحّب مؤّکدا أن ينزح منه مقدار من الماء کما ذکر ، ولكّنهطعمه أو رائحته بها

   .في الکتب الفقهية المفصلة

  
  النجاسات

 
  :  النجاسات هي – 22المسألة 
  الخمر، 
  الفقاع، 
  الکلب، 
  الخنزیر،

  .  الميتة و الدم و البول و المني و الفضلة لألنسان أو حيوان محّرم ذي نفس سائلة
 و الحيوان الجالل هو ما یتغذی  علی النجاسة حتی .علی األحوط وجوباعرق الحيوان الجالل نجس 
  . ینبت لحمه و یشتد عظمه

  
   

 عرق الجنب من الحرام ليس بنجس؛ ولکنه الیصلی في الثوب المتلّوث به علی                               -  23المسألة   
  . األحوط

  
شربه قبل ذهاب    العصير العنبي الذي غال و لم یذهب ثلثاه ليس بنجس؛ و لکنه حرام                   –  24المسألة  

  .ثلثيه
   

  .ليس بنجس) سواء کان کتابيا أو غير کتابي( الکافر – 25مسأله 
  

  لحوم الحيوانات المحللة و جلودها المستوردة من البلدان الغير األسالمية التي یعيش                     –  26مسأله  
ها علی  فيها کثير من المسلمين، طاهر؛ ولکنه الیجوز أکل ذاک اللحم إذا لم یحصل االطمئنان بذبح                     

بذبح الحيوان علی   الطریقة الشرعية؛ و ال تصح الصالة في تلک الجلود، إال عند حصول االطمئنان                 
  .الطریقة الشرعية

 
  ُمطهِّراتال
 
الماء و األرض و الشمس و االستحالة و االنقالب و االنتقال و التبعية :   المطهرات هيـ 27 مسألهال

  .الجاللو زوال عين النجاسة و استبراء الحيوان 
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 الماء

  
بشرط بقاء الماء علی أطالقه عند التطهير، و           الماء المطلق الطاهر یطّهر المتنجس،          -  28المسألة  

  .زوال عين النجاسة ،  و تعدد الغسالت کما یأتي شرحه في المسائل التالية
  

لجاري أو مياه   لبدن و الثوب المتنجسين ، غسلهما مّرة واحدة بالماء ا           یکفي في تطهير ا    -  29المسألة  
و یکفي في تطهيرهما غسلهما بالمياه المطلقة االخری مّرتين؛ بعد            .  األنابيب؛ بعد إزالة عين النجاسة     

  . إزالة عين النجاسة
 

و .   نفوذ النجاسة في باطنه       غسله بالماء القليل و        عند ؛   یجب عصر الثوب أو دلکه        –  30المسألة  
  . کما في الغّساالت الکهربائيةیمکن أن یکون عصره باليد أو بسرعة الدوران

  
  .  بالماء سبع مّرات،  فيه بولوغ الخنزیر أو موت الجرذ یجب غسل اإلناء المتنجس  – 31المسألة  
  

 و تنظيفه  من          تطهيراإلناء المتنجس بولوغ الکلب،  بتعفيره بالتراب الطاهر                 یجب  -32  المسألة
  .التراب بالماء  أوال ، ثّم غسله بالماء  مّرتين

  
   .یکفي في تطهير اإلناء المتنجس بغير ما ذکرنا، غسله ثالث مّرات بالماء -33 المسألة

  
  األرض 

  
إذا تنجس باطن القدم و باطن الحذاء بسبب المشي علی األرض النجسة، فيطهر بالمشي  -34 المسألة

  .سةعلی األرض الطاهرة الجاّفة  بما الیقّل من خمسة عشر ذراعا، بشرط إزالة عين النجا
  

و یعّم ) کالتراب و الحجر و الرمل و الحصی(المراد من األرض یعّم الطبيعي منها  -35 المسألة
  . االسمنت أو الزفت أو اآلجرالبالط أوأیضا األرض المفروشة ب

  
  الشمس 

  
 سطح األرض و سطح البنایات و البيوت و کان مرطوبا ، فيطهر أذا تجففه  إذا تنجس -36 المسألة

  .شراق المباشر عليه ؛ بشرط إزالة عين النجاسةالشمس باإل
  

  االستحالة
  

منه حقيقة اخری ؛ بحيث أنه ال یبقی عرفا ، بل  تتوّلد             تبّدل الشئ إلی    یاالستحالة هي أن      -37  المسألة
صون  أو غ    الحقيقة کأمر جدید مغایر له من وجهة نظر العرف ؛ کتحّول الماء ألی الفاکحة                          تلک   
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فاالستحالة بهذا المعنی هي    .  تبّدل الخشب إلی الدخان    و   ،  نطفة إلی حيوان طاهر    و تحّول ال   األشجار،  
  .جسةعيان النجسة و األشياء المتنمن المطهرات و هي تطهر األ

  
   االنقالب 

 
ليه إیتحّول الخمر إلی الخّل ، فيتطّهر ؛ سواء کان تبّدله بنفسه، أو بأن یضاف                           إذا    –  38المسألة  

  .نقالبعنصر آخر یوجب ذلک اال
  

  التبعية
  

 ؛ فيطهر اإلناء الذي تحول        - کما ذکر في المسألة السابقة       - إذا تبّدل الخمر إلی الخّل          –  39المسألة  
 .الخمر فيه خال ، تبعا له

  
  نتقال اال
   

 سائلة، إلی جسم الحشرات التي ليست  نفسذي له الذا انتقل دم اإلنسان أو الحيوان إ– 40المسألة 
  . فيصير طاهرا ؛ بشرط أن یعّد ذلک دما لهاکذلک کالبعوضة؛ 

  
  إزالة عين النجاسة 

 
؛ و لکّننا نراه     )کالغنم و الدجاج   ( إذا کّنا نعلم بتنجس جزء من جسم الحيوان الطاهر              ـ      41ة  مسألال

  .مّرة اخری و النشاهد عين النجاسة علی ذلک الجزء؛ فيحکم بطهارته
  

ج الدم منه؛ فيطهر الباطن بمجّرد توقف الدم و زوال                إذا یتنجس باطن األنف بخرو        –  42المسألة  
 .عين النجاسة؛ فال یجب غسل باطن األنف  بالماء

 
 استبراء الحيوان الجالل 

  
من استبرائه هو تغذیته علی العلف الطاهر مّدة من الزمان؛ بحيث یزول عنه  المقصود - 43المسألة 

  .  عنوان الجلل من وجهة نظر العرف 
  

عشرة :   و للغنم    ثالثون یوما، :   و للبقر    أربعون یوما، :   مّدة االستبراء لإلبل الجالل        –  44المسألة  
بقدر ما یزول عنوان      :    ثالثة أیام ، و لغيرها من الحيوانات              :خمسة أیام، و للدجاج     :  أیام، و للبّط      
  .الجلل عرفا
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