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 ما ُيصمى عميو واجبة لصحة الصالة .إزالة النجاسة من الثوب والبدن و  -
 ، فمحل النجاسة يطير بزوال عين النجاسة بال نية . إزالة النجاسة ال تحتاج إلى نية -
 يد طاىرأن تكون بماء طيور أو بصع أثرىا )لونيا و رائحتيا(        .أن تزول عين النجاسة و  شروط إزالة النجاسة : . -
 يجوز استخداميا في الوضوء أو الغسل . عصير الثمار ..(، لكن ال)كماء الورد، الخل، و  ة بالمائعات الطاىرة حنيفة يجوز إزالة النجاس يممحوظة : عند أب 
 طرق إزالة النجاسة : -

 : )الغسل بالماء المطمق )الطَّهور 
 . أقمو قطرتان( ) جسةعمى العين المتن بحيث يتقاطر الماء الغسل ىو إسالة .
 )ال ُترى بعد الجفاف( ةُترى بعد الجفاف( أو حكمي األرض من أي نجاسة سواء كانت عينية )الغسل يطير بو الثوب والبدن و  .
 مرات بشرط العصر في كل مرة( 3يشترط الغسل  وعاء) يو بصب الماء   . أو فماء جار   . أ ي. ف كيفية الغسل: إما: .

 ل )اختالف(:. عدد مرات الغس
ال فال يضر( ي نجاسة حتى تزول عين النجاسة وأثرىا )إن تيسر و الغسل مرة واحدة أل -    األحنافالمالكية و  ا 
ذا كانت النجاسة مغمظة تكون إحداىا بالترابمرات ألي نجاسة ، و  7الغسل  -    الحنابمة  ا 
 مرات إحداىا   7الغسل ي أثر بعد الغسل يعفى عنو ، و ن بقفإ الغسل حتى تزول عين النجاسة )بدون تحديد مرات الغسل( ، -  
 الشافعية  بالتراب في النجاسة المغمظة فقط       

يالحظ : مقام التراب لمطيارة من النجاسة   ( ورق النبق =السدر نان )شبيو من أشا ماز بعض الفقياء أن يقوم الصابون و أجا 
 )اختالف( نعل ..إلخأو في ما يفسده التراب من ثياب و تراب المغمظة عند عدم وجود ال              
             )إذا كانت النجاسة حكمية )ال ترى بعد الجفاف كالبول مثال  قد يجزئ غسل طرف  ، و  لو مرة واحدةيغسل الكل و 

 )اختالف(الثوب أو البدن عن غسل الكل               
            طرق: ثالثلو مرات إحداىا بالتراب ، و  7 جاسة المغمظة )في أي مكان(التتريب ىو غسل موضع الن 
 وضع التراب ثم صب الماء . وضع الماء عمى محل النجاسة قبل التراب . جاسةمزج الماء بالتراب قبل وضعو عمى محل الن .               

            اختالف(بعضا بعضور طي  طير الثوب ألن األرض يُ ىرة الجافة يُ الطالطويل الذي يمس األرض النجسة و في الثوب ا يتكرار المش( 
  الذي يزول بو أثر النجاسة :المسح 
  األواني الفضية أو والزجاج ، و  السيف،و  ال تداخمو النجاسة كالسكين،السطح المصقول الذي ال مسام لو و يطير بو     
 بخرقة جافة بخرقة مبممة أو ون :المسح قد يك - غير المنقوشة أو مايفسد بالغسل الذىبية    
 الذي يزول بو أثر النجاسة الجفاف : 
   قد يكون الجفاف بالشمس أو باليواء .    
          يمكن نقمو فإنو ال  كل ماوالحصير والثوب والبدن و  الكأل .. بخالف البساطكالشجر و  كان ثابتا عمييا كل ماتطير بو األرض و  .     
 الغسل يطير إال ب       

 : ممحوظة : تطير األرض إذا أصابتيا نجاسة إما                    
 ()إذا كانت النجاسة مائعة ، أما إذا كانت عينية فال تطير إال بزوال عين النجاسةعند األحناف  بالجفاف                                     -  

     عند الجميور  بصب الماء عمييا                                    -   
 الطينية فقطألسفل ويكون في األرض الرممية و  جعل أعالهتقميب األرض و و لحفر با-  

 :الدلك 
 ىو مسح المتنجس عمى األرض مسحا قويا بحيث تزول عين النجاسة .    
 غسميا( يجب  الشافعيةعند الحنابمة و  )اختالفالنعل المتنجس فقط يطير بو الخف و  .    
              سواء كانت جافة  ، المختمط بدم أو بول...إلخ(التراب )مثل الغائط والروث و م النعل المتنجس بنجاسة ذات ِجر  يالحظ :الخف و 
 اختالف  ( أو يد أو قضيب أو نحوه ىو التقشير بعود=  )  رطبة يطير بالحتأو                 
 التقوير: 
            تطير بو الموائع الجامدة المتنجسة -متنجس عن غيره ىو عزل الجزء ال    

 .. الخ العسلأن يكون ماء أو سائال مثل الزيت والخل والسمن و المائع إما   يالحظ :           
 يطير بتكثيره حتى يصبح ماء مطمقا طيورا إذا كان قميال . : الماء المتنجس -            

 ال يطير ويجب تغييره  متغيراو   إذا كان كثيرا.                                
 طير بالتقوير )بإلقاء النجاسة    ت كانت النجاسة جامدة كانت جامدة بالبرودة كالسمن ، و  إذا.:  الموائع المتنجسة -            

 يبقى الباقي طاىرا(ما حوليا من المائع و و                                      
 كميا لمالقاتيا النجاسةتتنجس و  ،ال تطير مطمقا   إذا كانت غير جامدة.                                  

 :تحول العين النجسة بنفسيا أو بواسطة إلى عين أخرى طاىرة مثل إذا صار: يأ االستحالة 
  بالدباغة الجمد  ، صابونا يت المتنجسالز  ، رمادا أو دخانا الروث ، مسكا دم الغزال ، خال الخمر             

 اختالف( الكمبالخنزير و )ماعدا جمد               
           شعرووبر و  يالحظ: يطير جمد الميتة بالدباغة، أما ماعميو من صوف  الشافعية()وال يطير( الجميور)ىو طاىر : اختالف 
 ا أن يكون :إم ، يطير بيا الحيوان : )الذبح( الذكاة الشرعية 
 يطير بيا جميع أجزائو إال الدم المسفوح  مأكول المحم .                      
 :  اختالف  غير مأكول المحم.                       

 ( الحنابمةة و الشافعي )يء ال يطير منو ش -     )الحنفية(يطير جمده فقط  - (    )المالكية وئيطير بو جميع أجزا -                      
 أما إذا كان المني رطبا فالبد من الغسلجف عميو( =  ) يبس عميويطير بو الثوب إذا أصابو المني و :  الفرك ، . 
 يطير بو القطن إذا كانت النجاسة قميمة الندف : . 
 تطير بو اآلبار المتنجسة النزح : . 
  خروجه من الجانب اآلخردخول الماء من جانب و األواني المتنجسةاألحواض و  تطير بو .    

 التطهر من النجاسات


