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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور١٦

أحكام النجاسات

تعريف النجاسة:

النجاسة لغًة:
القذارة.

النجاسة شرًعا:
القذارة التي أمر الشرع بإزالتها.

المحتويـــــــات
تعريف النجاسة

أنواع النجاسات

بول اJدمي وعذرته. ١

دم الحيض. ٢

بول وروث غير مأكول اللحم. ٣

الميتة. ٤

لحم الخنزير. ٥

لعاب الكلب. ٦

المذي. ٧

الودي. ٨

طرق تطهير النجاسات

أنواع النجاسات 
بول اJدمي وعذرته . ١

حلديـث األعرايب الذي بال يف املسـجد، فقال لـه النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
امَ  ، إِنَّ رِ ذَ قَ الَ الْ لِ وَ بَوْ ا الْ ذَ نْ هَ ءٍ مِ ْ لُحُ لِيشَ دَ الَ تَصْ اجِ هِ املَْسَ ذِ «إِنَّ هَ

» (متفق عليه).  آنِ رْ قُ ةِ الْ اءَ قِرَ ةِ، وَ الَ الصَّ رِ اهللا، وَ كْ يَ لِذِ هِ
دم الحيض . ٢

ولَ  سُ ا رَ : «يَ الَتْ قَ ارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ ةَ بِنْتَ يَسَ لَ وْ ملا ثبت أَنَّ خَ
ا  إِذَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: فَ ، فقَ يـضُ فِيهِ أَنَا أَحِ ، وَ دٌ احِ بٌ وَ يْـسَ يلِ إِالَّ ثَـوْ اهللاِ، لَ

» (رواه أبو داود). يلِّ فِيهِ مَّ صَ ، ثُ مِ عَ الدَّ ضِ وْ يلِ مَ سِ تِ فَاغْ رْ طَهُ
ا(١)،  ا مسـفوحً وما عدا دم احليض فهو طاهر، سـواء أكان دمً
، أو غـري مسـفوح؛ ملا ثبـت «أن أحد املرشكـني رمى رجال من 
املسـلمني بسـهم وهو قائـم يصـيل فأصابه، فنزعه واسـتمر يف 

صالته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود). 
بول وروث الحيوان غير مأكول . ٣

اللحم 
ينِ  رَ أَمَ ، فَ ائِطَ غَ حلديث ابن مسـعود  قال: «أتى النَّبِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص الْ
ـتُ الثَّالِثَ  سْ تَمَ الْ ، وَ يْنِ رَ جَ تُ حَ دْ جَ ، فَوَ ـارٍ جَ ةِ أَحْ ثَ أَنْ آتِيَـهُ بِثَالَ
ى  قَ أَلْ ، وَ يْنِ رَ َجَ ـذَ احلْ أَخَ َا، فَ يْتُهُ هبِ أَتَ ، فَ ةً ثَ وْ تُ رَ ـذْ أَخَ ، فَ هُ دْ لَـمْ أَجِ فَ

(٢) » (رواه البخاري).  سٌ كْ ا رِ ذَ : هَ الَ قَ ، وَ ةَ ثَ وْ الرَّ

(١) الدم املسفوح: هو الذي خيرج من مكانه ويسيل.
(٢) ركس: رجس.

٢
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١٧ فقه العبادات المصور

الميتة

السمك

اجلراد

الميتة . ٤
 : وهـي ما مـات حتف أنفه مـن غري ذكاة رشعيـة؛ لقوله
ۥٓ  ــٖم َيۡطَعُمُه ٰ َطاِع َ َ ًما  َّ ُمَرَّ َ ِ وِحَ إ

ُ
ــآ أ ــُد ِف َم ِج

َ
ٓ أ َّ ــل  ( قُ

ــَم ِخنِيرٖ فَإِنَُّهۥ ۡو َلۡ
َ
ــُفوًحا أ ۡس ۡو َدٗما مَّ

َ
ــوَن َمۡيَتًة أ ن يَُك

َ
ٓ أ َّ ِ إ

 رِۡجٌس ) [األنعام: ١٤٥]. 
ويدخل يف امليتة ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها.

ويستثنى من ذلك: 
ميتة السمك والجراد: . ١

كُ  ـمَ ا املَيْتَتَان: فَالسَّ ان، أمَّ مَ دَ يْتَتَان وَ لَّتْ لنا مَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «أُحِ
» (رواه أمحد).  الُ بِدُ والطُّحَ الكَ : فَ انِ مَ ا الدَّ ، وأمَّ ادُ َرَ واجلْ

ميتة ما ال نفس له سائلة كالذباب: . ٢
 ، ـهُ كلَّهُ سْ يَغمِ لْ مْ فَ كُ دِ اءِ أَحَ بَابُ يف إِنَ ـعَ الذُّ قَ ا وَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إذَ
« اءً ـرِ دَ يفِ اآلخَ ، وَ اءً ـفَ يْـهِ شِ نَاحَ ـدِ جَ ـإِنَّ يف أَحَ ، فَ ـهُ حْ يَطْرَ ثُـمَّ لْ

 (رواه البخاري). 
الذباب

أحكام النجاسات

ما حكم بول وروث ما 
يؤكل لحمه؟

بـول احليـوان مأكـول اللحـم وروثـه طاهـر؛ ملـا 
ثبـت عن أنـس بن مالك  أن ناسـا قدمـوا املدينة 
هـا -أي: مرضوا فيها- فبعثهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص إىل  وْ تَوَ فاجْ

إبل الصدقة ليرشبوا من أبواهلا وألباهنا (رواه البخاري).
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور١٨

لحم الخنزير . ٥
ٰ َطاِعٖم  َ َ ًما  َّ ُمَرَّ َ ِ وِحَ إ

ُ
ِجُد ِف َمآ أ

َ
ٓ أ َّ ــل  لقولـه : ( قُ

ۡو َلَۡم ِخنِيرٖ 
َ
ــُفوًحا أ ۡس ۡو َدٗما مَّ

َ
ن يَُكوَن َمۡيَتًة أ

َ
ٓ أ َّ ِ ۥٓ إ َيۡطَعُمُه

فَإِنَُّهۥ رِۡجٌس ) [األنعام: ١٤٥]. 

لعاب الكلب . ٦
هُ  ـلَ سِ غْ لْبُ فِيهِ أَنْ يَ كَ غَ الْ لَ ا وَ مْ إِذَ كُ دِ اءِ أَحَ ورُ إِنَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «طُهُ

» (متفق عليه). ابِ َ نَّ بِالرتُّ هُ ، أُوالَ اتٍ رَّ بْعَ مَ سَ
والولـوغ: إدخـال الكلـب لسـانه يف اإلناء وحتريكه، سـواء 

رشب أو مل يرشب. 

الَمْذي . ٧
ر اجلامع،  وهو ماء أبيض رقيق لزج، خيرج عند املالعبة أو تذكُّ
ال بشهوة وال بتدفق، وال يعقبه فتور، وربام ال حيس بخروجه. 
لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف حديـث عـيلّ بـن أيب طالب  -ملا سـأله عن 

» (متفق عليه).  كَ رَ كَ لْ ذَ سِ اغْ أْ، وَ ضَّ املذي-: «تَوَ
الَوْدي. ٨

 وهو ماء أبيض، غليظ، خيرج بعد البول.

الغسل إذا كان رطبا

الفرك إذا كان ياباًس

رشب مل رشب

لعاب الكلب

 طهارة المني
املنـي: هـو مـاء أبيـض غليظ خيـرج بشـهوة وتدفق، 
ويعقبـه فتور، ولـه رائحة كرائحة طلـع النخل ويقرب 

من رائحة العجني.
ا ألمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بغسله. وهو طاهر؛ ألنه لو كان نجسً
ويكتفى يف إزالة املني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه 
ـا-؛ حلديـث عائشـة-ريض اهللا عنهـا-  -إن كان يابسً
، ثـم خيـرج  يَّ : «كان رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يغسـل املنـِ الَـتْ قَ
ـلِ فيه» سْ رَ الغَ رُ أثَ إىل الصـالة يف ذلك الثـوب، وأنا أنْظُ

ه من  كُ رُ (متفـق عليـه). ويف رواية مسـلم: «فلقـد رأيتُنـي أفْ
ا، فيُصيل فيه» (متفق عليه). كً رْ ثوبِ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فَ

اخلزنير
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١٩ فقه العبادات المصور

اخلمور

الكحول
الكحول طاهر حسـيًا رغم نجاسته املعنوية وكون 

رشبه من كبائر الذنوب.
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر  ــا ٱلَّ َه يُّ

َ
أ أمـا قوله : ( َيٰٓ

ــٞس ّمِۡن َعَمِل  ۡزَلُٰم رِۡج
َ
ــاُب َوٱۡل نَص

َ
ــِسُ َوٱۡل َوٱلَۡمۡي

ــوَن ٩٠ )  ــۡم ُتۡفلُِح ــوهُ لََعلَُّك ــۡيَطِٰن فَٱۡجَتنُِب ٱلشَّ
[املائـدة: ٩٠]؛فاملقصـود بـه الرجـس املعنـوي، وليـس 

الرجس احليس، كام يف امليرس(١)، واألنصاب(٢).

(١) امليرس: القامر .
(٢) األنصاب: األصنام .

أحكام النجاسات
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٢٠

جناسة اسئلة عىل األرض

غسل األرض بالماء

جفاف النجاسة الاسئلة

تطهري بالواسئل احلديثة

التطهري بزيادة الماء

تطهير الماء المتنجس . ٢
ر بإِضافة ماء كثري إِليه حتى يزول أثر النجاسة، كام يطهر  طْهُ يَ

-أيضا- بتصفيته بوسائل التنقية احلديثة. 

طرق تطهير النجاسات
تطهير اCرض المتنجسة. ١

إذا أصابت األرض نجاسـة فإهنا تزال سواء أكان ذلك باملاء 
أو بغريه؛ حلديث األعرايب الذي بال يف املسجد، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

نْ  ا(٣) مِ نُوبً ، أَوْ ذَ اءٍ نْ مَ (٢) مِ الً جْ لِهِ سَ وْ ىلَ بَ وا(١) عَ يقُ رِ هَ ، وَ وهُ عُ «دَ
» (متفق عليه). اءٍ مَ

وإن كانت النجاسة سائلة فجفت فقد طهرت بذلك؛ حلديث 
(٤)» (رواه البخاري).  تْ كَ دْ زَ قَ ضُ فَ تِ األَرْ فَّ ا جَ : «إذَ الَ ةَ  قَ بَ أَيبِ قِالَ

يقوا: صبوا. رِ (١) هَ
(٢) السجل: الدلو املمتلئ باملاء.

ا: الدلو الكبري املمتىلء ماء. (٣) ذنوبً
(٤) زكت: طهرت.
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٢١ فقه العبادات المصور

تطهير الثوب المتنجس . ٣
يغسل باملاء، ويفرك، ويعرص، حتى تزول النجاسة. 

تطهير الُفُرش . ٤
تغسـل باملـاء، أو باملنظفـات احلديثـة، وتفـرك، حتـى تزول 

النجاسة. 

تطهير جلد الميتة . ٥
جلد ميتة مأكول اللحم: . ١

 « رَ دْ طَهُ قَ (١)فَ ابُ هَ بِغَ اإلِ ا دُ باغ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ وهـذا يطهر بالدِّ
(رواه مسلم).

والدباغ: معاجلة اجللود ببعض املواد حتى تلني ويزول ما هبا 
من نتن.

ـا بالطريقة  أمـا إِذا كان احليـوان املأكـول غري ميت، ومذبوحً
الرشعية فإِن جلده طاهر. 

(١) اإلهاب: اجللد قبل الدباغ.

جلد ميتة غير مأكول اللحم: . ٢
فـام ال حتلـه الذكاة ال يطهـر بالدباغ، ولـو كان يف حال 

ا. احلياة  طاهرً

حيوان مأكول اللحم
تطهري الثوب المتنجس

تطهري الفرش

الدباغ

حيوان غري مأكول اللحم

أحكام النجاسات
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٢٢

الغسل من بول البنت

تطهير الَمْذي والَوْدي . ٨
يغسل ذكره ويتوضأ؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث عيلّ بن أيب طالب 

» (متفق عليه). كَ رَ كَ لْ ذَ سِ اغْ أْ، وَ ضَّ : «تَوَ
أمـا تطهـري الثوب فيكتفى فيـه برش املاء عـىل املوضع الذي 
أصابه املذي أو الودي، حلديث سـهل بن حنيف أنه سأل النبي 
الَ  نْهُ قَ يبِ مِ يبُ ثَـوْ امَ يُصِ يْفَ بـِ ـولَ اهللاَِّ فَكَ سُ ا رَ لْـتُ يَ ملسو هيلع هللا ىلص قـال «قُ
  يْثُ تَرَ بِكَ حَ وْ نْ ثَ َا مِ حَ هبِ تَنْضَ اءٍ فَ نْ مَ فا مِ ـذَ كَ أْخُ يـكَ بِأَنْ تَ فِ كْ يَ

» (رواه أبو داود).  هُ ابَ هُ أَصَ نَّ أَ
تطهير دم الحيض. ٩

 ، يكِ املَْاءُ فِ كْ يغسـل باملاء، وال يرض بقـاء أثره؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «يَ
» (رواه أبو داود).  هُ رُ كِ أَثَ ُّ الَ يَرضُ وَ

تطهير النعل . ١٠
ا  يدلـك باألرض حتى يذهب أثر النجاسـة؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «إِذَ
» (رواه أبو داود).  ورٌ هُ طَهُ ابَ لَ َ إِنَّ الرتُّ لِهِ األَذَ، فَ مْ بِنَعْ كُ دُ طِئَ أَحَ وَ

تطهير ثوب المرأة الطويل . ١١
إن علـق بذيـل ثـوب املرأة 
نجاسة فيكفيها مشيها يف املكان 
األرض؛  فتطهـره  الطاهـر، 
« هُ دَ عْ ـا بَ هُ مَ رُ طَهِّ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ

(رواه أبو داود). 

تطهير ما ولغ فيه الكلب . ٧
اءِ  ورُ إِنَ يغسل سـبع مرات أوالهن بالرتاب؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «طُهُ
نَّ  هُ ، أُوالَ اتٍ ـرَّ ـبْعَ مَ هُ سَ ـلَ سِ غْ لْبُ فِيهِ أَنْ يَ كَ ـغَ الْ لَ ا وَ ـمْ إِذَ كُ دِ أَحَ

» (متفق عليه).  ابِ َ بِالرتُّ

الذي . ٦ الغالم  أو  البنت،  بول  تطهير 
لم يأكل الطعام 

يغسـل بـول البنـت، أمـا بـول الصبـي فيكفـي فيـه الرش؛ 
« مِ الَ غُ لِ الْ ـنْ بَوْ شُّ مِ رَ يُ ، وَ ةِ يَ َارِ لِ اجلْ نْ بَـوْ ـلُ مِ سَ غْ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «يُ

(رواه أبو داود). 

 تطهري األرض لثوب المرأة

الرش من بول الغالم

ثم

٦ مرات مرة واحدة

التطهري بالغسل التطهري بالرتاب

تطهري النعل بالدلك باألرض
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٢٣ فقه العبادات المصور

تطهري الزجاج بالمسح

 سمن وقع فيه فأر ميت

أحكام النجاسات

تطهير اCطعمة الجامدة . ١٢
ولَ  سُ تطهر بإلقاء النجاسة وما حوهلا، والباقي يكون عىل أصل الطهارة؛ ملا ثبت أَنَّ رَ
لُوا  كُ ، وَ وهُ حُ َا فَاطْرَ هلَ وْ ا حَ مَ ا، وَ وهَ قُ : «أَلْ الَ قَ ، فَ نٍ ـمْ طَتْ يفِ سَ ـقَ ةٍ سَ أْرَ نْ فَ ـئِلَ عَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ

» (رواه البخاري).  مْ نَكُ مْ سَ
تطهير اCسطح المصقولة، كالمرآة والزجاج . ١٣

متسح حتى يزول أثر النجاسة. 

مسائل في النجاسات
األصـل يف األشـياء الطهـارة، إال إذا ورد مـا يـدل عىل . ١

نجاستها.
إِذا وقعت النجاسـة عىل يشءٍ وال يعرف موضعها، فإنه . ٢

يغسل كله.
إذا حتولت النجاسـة إىل يشء آخر - كام لو أحرق روث . ٣

ا- طهرت بذلك.  محار فصار رمادً

 حتول الروث إىل رماد يطهره
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