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 أصابو استقذر يجب عمى المسمم أن يتنزه عنو ويغسل مكل م   يى النجاسةً:ًاةً لغ 
  ًستقذر يمنع الصالةكل م   يى :ًاشرع 
 وعميو فجميع األعيان طاىرة  –القرآن والسنة  من األشياء الطيارة، ما لم تثبت نجاستيا بدليل ياألصل ف :ًأنواعها 

ً " و تشمل :اتاألعيان النجسة " أو "النجاسعدا  " ما ًًًًًًًًًًًًًًً

 و )رشو( بالماء حالتطير منو يكون بنض –غذائو عمى الحميب  يدون السنتين والمقتصر ف الصبيوقيء مثل بول ً:ًةنجاساتًمخفف*ً
 .( ابن ماجو)  " ينضح بول الغالم ويغسل بول الجارية "أما بول الصبية فال بد من غسمو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 ًًًًًًًًًًًًً(ًايمكمي وجوب غسل ← اختالف)                         ً

 وتشمل :  :ًنجاساتًمتوسطة*ً
   ، ( سم اهلل عميو عند الذبحذكر الم ي   ي)أ لغير اهلل بو لى  وما أ    ،  (يذبح شرع )أيىي كل ما مات من غير تذكية  يتةً:المً-ً

  ، فماتت(رتفاع اسقطت من  )ية د  ر  ت  والم   ، ربت فماتت()ض  ة ود  وق  والم   ، نطحيا حيوان فأماتيا( ي)أيحة ط  والن   ، (ة)ماتت مخنوق قو ن  خ  ن  الم  و ًًًًًًًًًًًًً
  : ما عدا ميتة أربع - وما بقر الحيوان المفترس بطنيا               

 نسانميتة اإل .                             
 ماعدا ميتة التمساح و الضفدع و الحي ة   )رواه الخمسة("  تو  ت  ي  م   الحل   اؤه  يور م  ىو الط  . ميتة البحر "    

 إلخ .. االبقو  والنمل الذبابو  والنحل والناموس تة ما ال دم لو مثل الجرادمي .               
 الصيد .   

 اختالف ← نجس ريش وفراءمن شعر ولبن وجمود وعظام وبيض وقرون و  :ًما عدا األربعة المذكورة()ًكلًماًيخرجًمنًالميتةًً-
 : ما عدا -كثيًرا )جارًيا( إذا كان مسفوًحا  : الدمًبجميعًأنواعهً-

  )ابن ماجو( "والطحالكبد لوأما الدمان فا ، والجراد الحوتف فأما الميتتان لنا ميتتان ودمان تحمأ  " والقمب الكبد والطحال .ًًًًًًًًًًًًًًً
  المذبوح أو عروقو مما يؤكل لحمولحم  في يما بق.                
 . دم الشييد ما دام عمى جسده)نجس لو كان مسفوًحا(                     اختالف  ← دم السمك.                

 عفى عنو، أما القميل منو في  ا( )جاريً ا إلى ذلك إذا كان مسفوحً  والقيح والصديد وما كالدم : "ماءًالقروح"ًكلًماًيخرجًمنًالجروحً-
ّدة التي تخرج من الدمامل والجروح ، الص ]               [قد يخالطو دم ديد = ماء شفاف يخرج من الجروح و القيح = الم 

 عدا ما ما  )اختالف(ذلك فضالت ما يؤكل لحمو كالبيائم والطيور ، وك وأبوال وغائط وأرواث ءقيمن  : فضالتًاإلنسانًوالحيوانً-
 منو التحرزم فمعفو عنو لصعوبة والحماًكالعصفور اليواء في ( ي خرج فضالتو )قيبز  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً:ًمنًإنسانًأوًحيوانًيدوالوً ًيذالمً ً-ً
 إذا أصاب وجو ، وقد ال يشعر اإلنسان بخر  ، ل الذكر واألنثىب  جنسية من ق  يخرج عند اإلثارة ال شفاف: ماء أبيض  يذ  الم   .    

ذا أصاب الثوب اكتفى برشو بالماء ألنو نجاسة  يصعب التحرز ، البدن يجب غسمو                ،أولى بالتخفيف  فييمنيا  وا 
 سلوجب الوضوء فقط وليس الغ  ي  و               

 يوجب الوضوء ←(  إفرازات غدة البروستاتا )ل الذكر فقط ب  يك يخرج بعد البول من ق  : ماء أبيض سم يد  و  ال  .     
          عمى الثوب  ولكن عند وجوده ، اختالف ←طاىر(  عند حدوث لذة جنسيةىو ما يخرج من ق ب ل الرجل و  ) يّ ن  ممحوظة : الم 

 يوجب الغسل  -مع كونو طاىًرا  -خروجو ، و  )جاًفا(ركو إذا كان يابًسا كان رطبا أو ف ستحب غسمو إذاي   أو البدن                      
 المخاط  مثل دمع العين ، والعرق و  طاىر فإن لبن األم اإلنسان بخالف ،ًلبنًماًالًيؤكلًلحمهًمنًالحيوانًً-
 : كالخمر والنبيذ .. إلخ المائعةًسكراتجميعًأنواعًالمً ً-

 اختالف ←مخاطو عابو وعرقو ودمعو و ذلك ل ، يدخل في الد منوما تو و الكمب .  :ًظةغمً *ًنجاساتًمً 
 جمد ئو من لحم وشعر وعظم و ، يدخل في ذلك جميع أجزاما توالد منو . الخنزير و  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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