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 فــقـــه الــطـــهـــارة 

 ث(دَ )ويسمى حَ ا أو معنويً ستقذر( أو م   )ويسمى نجس أو َخَبثا سواء كان ماديً دنس  يالنظافة من أ يى:ًًةً لغ 
  ًإما : وتكون حدث يمنع الصالة ،  يىى إزالة أى نجس أو رفع أ:ًًشرعا 

 لنجاساتشمل الوضوء ، الغ سل ، إزالة اوت ←. بالماء                      
 التيمم ←) التراب ، الحصى ، الرمل ..( . أو بالصعيد الطاىر                      

 :ًالبقرة(  يحب التوابين ويحب المتطيرين إن اهلل"ًً:من الكتاب ً.ًدليميا( 
 )مسمم(  .. اإليمان ور شطر  ي    الط   . من السنة :                   
 البدن أو الثوب أو المكان يلة كل نجس فحسية  : وتكون بإزاً.ًً:ًأقساميا 

 : والحدث نوعان –البدن فقط  فيوتكون  ،: وتكون برفع الحدث  ةمعنوي.                      
 الطيارة منو تكون بالغسل ←(  لنفاسا –الجنابة  –الحيض  )ًًحدث أكبر .                    
  رة منو تكون بالوضوءاوالطي ←(  لغائطا –ول الب –الريح  ) حدث أصغرً.ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 ًور(يً طمقً=ًالماءًالطً الصالحةًلمطيارةً)الماءًالمً ًالمياه:ً
 . * كل ما نزل من السماء أو نبع من األرض                 
 . * كل ماء لم يتغير لونو أو طعمو أو رائحتو                 

 ًأنواعًأوًأقسامًالمياه:ً
 :ًيور(طمقً=ًماءًطً )ماءًمً ًريً طً طاىرًمً  -1

ً. والثمج والبرد ، والعين، والبئر  ،والنير ، أصحاب السنن()أحمد و  ، والبحر   ىو الطَّي ور ماؤه ، الِحٌل ميتتو  مثل ماء المطرًًًً
ً:ًريً طً طاىرًغيرًمً  -2

ي الحيوان والزرع غسل الثياب واألوانى وسق فيستعمالو فى الوضوء ، يجوز ار لغيره مثل الماء المستعمل ي  طَ ولكن غير م   في نفسو طاىر يأ
 .عند المالكية خموه من النجاسة بشرط

ً:ًماءًالورد(ً–الزعفرانًً–خالطوًطاىرً)كالصابونًًيالماءًالذ -3
 . ر لغيرهي  طَ تغير ، أصبح طاىرا فى نفسو ولكنو غير م   يفإن خرج عن إطالقو أالطعم .. ( ) المون و ا ما دام حافظا إلطالقو يظل طاىرً 

ً:ًالقتوًنجاسةًيالماءًالذ -4
ن بقتفإن غيرت النجاسة من طعمو أو لونو أو رائح  . قل أو كثر ، ارً ي  طَ م   اعمى إطالقو فإنو يظل طاىرً  يو فال يجوز التطير بو ، وا 

ً:ًاالستعمالمًحرً الماءًالمً  -5
 . أو حيوان لة عطش إنسانيحتاج إليو إلزا يأو الماء الذ ،مثل الماء المسروق أو الممموك لمغير

ً:ًاالستعمالالماءًالمكروهً -6
  س فى إناء من شمَّ كذلك الماء الم   –(  وذلك لعدم إسباغ الوضوء عمى المكاره وعدم الخشوع )مثل الماء شديد البرودة أو الماء شديد الحرارة 

 . كره غسل الثياب أو األوانى منوكره التطير بو كما ي  رصاص أو نحاس ي  

  ًنوىو نوعا –اإلناء بعد الشرب  يف يىو ما بق :ًؤرالس  : 
ً:ًيجوزًالتطيرًبو(ًيؤرًطاىرً)أ*ًسً ًً

 .باع وجوارح الطير والقطط ؤر الحمار والبغال والسؤر ما يؤكل لحمو ، وس  ، وس   اأو حائضً  اا أو جنبً ا أو كافرً مسممً  كانسواء ،  يؤر اآلدممثل س  
  :ًالًيجوزًالتطيرًبو(ًي*ًسؤرًنجسً)أ   
 )مسمم(ً"ًتراببوالىن غسل سبع مرات أ  ور إناء أحدكم إذا ولغ فيو الكمب أن ي  ي  ط  ً"نزير خمثل سؤر الكمب وال 


