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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور١٠

١

الطهارة
تعريف الطهارة

الطهارة لغة
النظافة والنزاهة عن األقذار.

المحتويــــات
الطهارة

تعريف الطهارة

أقسام الطهارة

طهارة معنوية. ١

طهارة حسية. ٢

المياه

أقسام المياه

الماء الطهور. ١

الماء النجس. ٢

طهارة معنوية: . ١
وهي طهارة القلب من الرشك واملعايص وكل ما ران عليه، وال يمكن أن تتحقق الطهارة مع وجود نجس الرشك يف القلب، كام 
ــۡوَف  ۡن ِخۡفُتۡم َعۡيلَٗة فََس ــِجَد ٱۡلََراَم َبۡعَد َعِمِهۡم َهَٰذاۚ  َ َيۡقَرُبواْ ٱلَۡمۡس ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱلُۡمۡشُِكوَن َنَٞس فَ

َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قال : ( َيٰٓ

َ َعلِيٌم َحِكيٞم٢٨ ) [التوبة: ٢٨]. َّ ُ ِمن فَۡضلِهِۦٓ إِن َشآَءۚ إِنَّ ٱ َّ ُيۡغنِيُكُم ٱ
» (متفق عليه). سُ نْجُ نَ الَ يَ مِ ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ املْـُؤْ سُ الَ رَ  وقَ

أقسام الطهارة

حدث أكربحدث أصغر

طهارة معنوية

طهارة من النجاسة طهارة من احلدث

طهارة حسية

 رفع الحدث، وإزالة النجاسة.

الطهارة
والمياه
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١١ فقه العبادات المصور

الطهارة والمياه

طهارة المكان طهارة البدن

كرب االغتاسل طهارة للحدث األ

طهارة الثوب

طهارة حسية: . ٢
وهي طهارة البدن من األحداث والنجاسات. 

وتنقسم إىل قسمني: 
الطهارة من الحدث: . ١

واحلـدث: هو مـا حيدث للبدن فيمنع املسـلم مـن العبادات 
التي يشـرتط هلا الطهارة، كالصالة، والطـواف بالبيت احلرام، 

وغري ذلك، وينقسم احلدث إىل قسمني: 

والغائط،  كالبول،  الوضوء  ب  يُوجِ ما  هو  أصغر:  حدث 
وسائر نواقض الوضوء.

ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وطهارتـه تكون بالوضوء، قـال : ( َيٰٓ

 َ ِ يِۡديَُكۡم إ
َ
ــۡم َوأ ــلُواْ وُُجوَهُك ــٰوةِ فَٱۡغِس لَ َ ٱلصَّ ِ ــۡم إ إَِذا ُقۡمُت

 ( ۚ  ٱۡلَكۡعَبۡيِ
َ ِ رُۡجلَُكۡم إ

َ
ــُكۡم َوأ ــُحواْ بُِرُءوِس ٱلَۡمَرافِِق َوٱۡمَس

[املائدة: ٦].

واحليض،  كاجلنابة  االغتسال  يوجب  ما  هو  أكبر:  حدث 
وغري ذلك.

ن ُكنُتۡم ُجُنٗبا   ) : وطهارتـه تكـون باالغتسـال، قـال
ْۚ ) [املائدة: ٦]. ُروا هَّ فَٱطَّ

والطهـارة عند تعذر الوضوء والغسـل تكون بالتيمم؛ لقوله 
ُمواْ َصعِيٗدا َطّيِٗبا ) [املائدة: ٦]. تعاىل: ( فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓءَفَتَيمَّ

الطهارة من النجاسة: . ٢
وتكون بإزالة النجاسة من البدن، والثوب، واملكان.

: وإزالة النجاسة واجبة؛ لقول اهللا
ثَرُ  ثـر: ٤]، وقوله النبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «أَكْ ــَك َفَطّهِۡر ٤ ) [املدَّ ( َوثَِيابَ
اءَ  ا جَ قَولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ » (رواه ابـن ماجـه)، وَ لِ بَـوْ ـنَ الْ ِ مِ ـربْ قَ ابِ الْ ـذَ عَ
 ًا أَوْ أَذ رً ـذَ يْهِ قَ لَ أَ يف نَعْ ـإِنْ رَ ، فَ يَنْظُـرْ لْ دِ فَ ـجِ ـمْ إِىلَ املَْسْ كُ دُ أَحَ

» (رواه أبو داود).  امَ لِّ فِيهِ يُصَ لْ هُ وَ حْ سَ يَمْ لْ فَ

الوضوء طهارة للحدث األصغر

احلدث مينع من الصالة
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور١٢

اآلبار

األمطار

األهنار

البحار

أقسام المياه

املاء النجس
(الذي خالطته  نجاسة وغريته)

املاء الطهور

املاء املستعمل خالطهاملاء املطلق
طاهر

خالطته
نجاسة ومل تغريه

أقسام المياه 
أوًال: الماء الطهور 

هو الطاهر يف نفسه، املطهر لغريه، مثل: 
الماء المطلق: . ١

لِـق عليها، سـواء أكان  وهـو املـاء الباقي عىل صفتـه التي خُ
ا يف األرض: كمياه  د (١)، أو جاريً َ نازالً من السامء: كاملطر، والربَ

البحار، واألهنار، واألمطار، واآلبار.
َمآءِ َماٗٓء َطُهوٗرا ) [الفرقان: ٤٨]. نَزۡلَا ِمَن ٱلسَّ

َ
قال : ( َوأ

َُطّهَِرُكم  ــَمآءِ َماٗٓءّلِ ــم ّمَِن ٱلسَّ ُِل َعلَۡيُك وقـال : ( َوُيَنّ
ـمَّ  ــهِۦ ) [األنفـال: ١١]، وكان النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يدعـو ويقـول: «اللَّهُ ِ ب

» (متفق عليه). دِ َ ربَ الْ ، وَ املَْاءِ ، وَ ايَ بِالثَّلْجِ طَايَ نْ خَ لْنِي مِ سِ اغْ
« يْتتُهُ ـلُّ مَ ، احلِْ هُ ـاؤُ ورُ مَ ـوَ الطَّهُ وقـال ملسو هيلع هللا ىلص عـن ماء البحر: «هُ

(رواه أمحد وأبو داود). 

ا. د: املاء اجلامد ينزل من السحاب قطعا صغارً (١) الربََ

المـيـــاه
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١٣ فقه العبادات المصور

ماء خالطه تراب

صدأ خزانات المياه

ماء خالطه ورق شجر

الماء المستعمل: . ٢
وهو املاء املتساقط من أعضاء املتوضئ أو املغتسل.

  ٍبَّاس نِ ابْـنِ عَ وال بأس باسـتعامله يف الطهـارة؛ ملا ثبت عَ
ولُ  سُ ادَ رَ أَرَ (١) ، فَ نَةٍ فْ اجِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص يفِ جَ وَ ـلَ بَعْضُ أَزْ تَسَ : «اغْ الَ قَ
نُبًا،  نْتُ جُ ـولَ اهللاِ إِينِّ كُ سُ ـا رَ : يَ الَتْ قَ ، فَ هُ نـْ ـأَ مِ ضَّ تَوَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ يَ

» (رواه الرتمذي).  نِبُ ْ : إِنَّ املَْاءَ الَ جيُ الَ قَ فَ

الماء الذي خالطه طاهر: . ٣
وهـو املـاء الـذي خالطـه يشء طاهـر، كـورق الشـجر، أو 
ا خيرجه  الـرتاب، أو الصدأ كخزانات امليـاه، ومل يؤثر عليه تأثريً
عـن إطالق اسـم املـاء عليه؛ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص للنسـوة الاليت 
لِكَ  نْ ذَ ثَرَ مِ ـا، أَوْ أَكْ ْسً ثًا، أَوْ مخَ ا ثَالَ نَهَ ـلْ سِ قمن بتجهيز ابنته: «اغْ
ا» افُورً ةِ كَ رَ لْنَ يف اآلخِ عَ اجْ (٢)،  وَ رٍ ـدْ سِ ءٍ وَ - بِامَ لِكَ تُـنَّ ذَ أَيْ -إِنْ رَ

(متفق عليه).

(١) أي قصعة كبرية .
(٢) السدر: هو ورق شجر السدر، يطحن ويستعمل يف التنظيف .

الطهارة والمياه

تغّير الماء
إِذا تغريَّ املاء بيشء أثر عليه، وأخرجه عن كونه 
مـاءً إِىل يشءٍ آخر، كشـاي وعصـري وغريمها فال 

تصح الطهارة به؛ إذ ال يسمى ماء.
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور١٤

مرق

اشي

حرب

عصري

الماء الذي خالطته نجاسة ولم تغيره: . ٤
وهو ما وقع فيه يشء من النجاسـات، كالبول، وامليتة، وغري 

ذلك، ومل تغري أحد أوصافه. 
: «إِنَّ املَْاءَ  ـةَ اعَ فهـذا املـاء طهور؛ لقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص عن بئر بُضَ
» (رواه أمحد والرتمذي)، واملراد: أن الناس كانوا  ءٌ ْ هُ يشَ سُ نَجِّ ورٌ الَ يُ طَهُ
يضعـون األقذار بجانب البئر، وأن األمطار تسـوقها إىل البئر، 

وكان املاء لكثرته ال تؤثر فيه وقوع هذه األشياء وال يتغري. 
ثانًيا: الماء النجس 

وهـو مـا وقع فيـه يشء مـن النجاسـات، كالبـول، أو امليتة، 
ت النجاسـة أحـد أوصافه الثالثـة -رحيـه، أو طعمه، أو  فغـريَّ

لونه-فهذا نجس باإلمجاع، وال جيوز استعامله.
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١٥ فقه العبادات المصور

ميتة غريت الماء ميتة لم تغري الماء

مسائل
األصـل يف املـاء الطهـارة، فإذا كان هنـاك ماء ال يعرف هل هـو طاهر أم نجـس؟ فاألصل فيه الطهـارة، وال ينبغي . ١

ا فحكمه عىل األصل الذي كان عليه. التكلف، وإذا شك يف نجاسة ماء كان أصله نجسً
أَ (رواه أمحد).. ٢ ضَّ تَوَ ، وَ نْهُ بَ مِ ، فَرشَِ مَ زَ مْ اءِ زَ نْ مَ (١)، مِ لٍٍ جْ ا بِسَ عَ جيوز الوضوء بامء زمزم؛ ملا ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دَ

(١) السجل: الدلو الكبري .

الطهارة والمياه
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