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فقه العبادات المصور٢٤

المحتويـــــــات
تعريف اJسار

اJسار الطاهرة

أ. ُسؤر اJدمي: 

ة:  ب. سؤر الِهرَّ

جـ. سؤر مأكول اللحم والبغال والحمير 

اJسار النجسة

أ. ُسؤر الكلب: 

ب. ُسؤر الخنزير: 

كتـــــــــــاب الطهارة

ا8ســــــار

سؤر الهرة

اآلســار
ما بقي في اإلناء بعد شرب الشارب 

منه. 

تعريف ا1سار

األصـل يف اآلسـار الطهـارة إال ما دل الدليل عىل نجاسـتها 
كاآليت: 

اJسار الطاهرة . ١
أ. ُسؤر اJدمي: 

ر عائشة- ريض اهللا  ـؤْ بُ من سُ َ ملا ثبت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يرشْ
عِ فِيها (رواه مسلم).  وضِ اهُ عىل مَ عُ فَ عنها- وهي حائض، ويَضَ

ة:  ب. سؤر الِهرَّ
ـتْ  يْسَ َا لَ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلـرة -وقد رشبت مـن اإلناء-: «إِهنَّ
» (رواه الرتمذي). افَاتِ مْ أَوِ الطَّوَّ يْكُ لَ افِنيَ عَ نَ الطَّوَّ يَ مِ امَ هِ ، إِنَّ سٍ بِنَجَ

٣
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٢٥ فقه العبادات المصور

اJسار النجسة . ٢
أ. ُسؤر الكلب: 

مْ  كُ دِ اءِ أَحَ ورُ إِنَ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «طُهُ
هُ  ـلَ سِ غْ لْبُ فِيهِ أَنْ يَ كَ (١)ٍ الْ ـغَ لَ ا وَ إِذَ
 « ابِ َ ـنَّ بِالرتُّ هُ ، أُوالَ اتٍ رَّ ـبْعَ مَ سَ

(متفق عليه). 

كه، سواء رشب أو مل يرشب . (١) ولغ: أدخل لسانه يف اإلناء وحرّ

سؤر جوارح الطريسؤر السباع

سؤر احلمري سؤر مأكول اللحم

ُسؤر الكلب

سؤر اخلزنير

جـ. سؤر مأكول اللحم والبغال والحمير 
والسباع وجوارح الطير ونحوها:

طاهـر؛ ألن األصـل يف األشـياء الطهـارة، وال دليـل عـىل 
نجاسته، وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يركب احلمري وتُركب يف زمنه. 

طهارة ا1دمي
؛ لقوله  اآلدمـي طاهـر يف نفسـه، سـواء أكان مسـلامً
ا؛  كافـرً أو  عليـه)  (متفـق   « ـسُ نْجُ يَ الَ  ـنَ  مِ املُْؤْ «إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 
مرشكـة ة(١)  ادَ ـزَ مَ مـن  توضـأ  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـي  أن  ثبـت  ملـا 
(متفـق عليـه)، أما قوله تعـاىل: ( إِنََّما ٱلُۡمۡشُِكوَن َنَٞس ) 
[التوبة: ٢٨]  ؛ فاملقصود به النجاسة املعنوية، وهي نجاسة 

االعتقاد
(١)املزادة: القربة التي يوضع فيها املاء .

ا8ســــــار

ب. ُسؤر الخنزير: 

ۡو َلَۡم ِخنِيرٖ فَإِنَُّهۥ 
َ
سـؤر اخلنزيـر: نجس؛ لقوله تعـاىل: ( أ

ا.  رِۡجٌس ) [األنعام: ١٤٥] ؛ أي: نجس؛ فام تولد منه يكون نجسً

https://www.al-feqh.com/ar

ht
tp

s:
//w

w
w

.a
l-f

eq
h.

co
m

/a
r




