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 باب النجاساتفقه:           

 

 

 (1)باب النجاسات
 

 تعريف النجاسة -1
 

 الؼذارة. :الـجاسة لغةً 

 طقـ مستؼذرة شرًطا.  :اصطالحاالـجاسة 

 جرم محسقس ولقست مـ الؿعاين.   الـجاسة لفاف :)طقن( 

أن يددليف ا العددر  مددا يحؽددؿ بـجاسددتفاي ففـدداك أشددقا   فالبدد  مستتتؼذرة شتترًطا(:) 

 مستؼذرة ولقست كجسة ا حؽؿ العر  ) كالبصاق والؿخاط(.

 وجوب إزالة النجاسة  -2
 

 من أدلة وجوب إزالة الـجاسة:

ر  : ﴿ ققل اهلل تعالك (1    .[4دثر: ]الؿ ﴾ َوثَِقاَبَك َفَطفِّ

  طـ( 2
 
 اهلُل طـفدا قالدت: )جدا ت امدرأٌة الـبدل

َ
ي فؼالدت: أرأيدَت  ملسو هيلع هللا ىلص أسؿاَ  َرِضدل

تُحتُّه، ثم َتؼُرُصه بالؿاء وَتـَضُحه، وُتصتؾِّي ))إح اكا تحقض ا الث قِب: كقػ تصـَُع؟ قال: 

((فقه
(2)

 . الحقض دم غسؾب ملسو هيلع هللا ىلصالـبل لمرف .

                                                 

اكتػك الؽاتب بؼقل واح  ا كؾ مسدللةي وأيد ه بالد لقؾ مدـ الؽتداب والسدـة مدا اسدتطا  إلدك  لدؽ سدبقال:  (1)

لقتعب  هلل هبذا الؼقل. واستػاد الؽاتب مـ كتدب الػؼفدا  الؿتؼد مقـ والؿعاندريـ ومدـ بعدض الؿقاقدع العدرطقة 

 وضع رؤوس الؿسائؾ والبحث طـ أدلتفاي فجزى اهلل الجؿقع طـا خقر الجزا .طؾك العبؽة ا 

 (291) ومسؾم(ي 227) البخاريرواه  (2)
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 اهلُل طـددف (3
َ
ِِ َرِضددل ددؿ ُيغَستتُل ِمتتن َبتتوِل الجاريتتة، )): ملسو هيلع هللا ىلصالـبددل لقددا يطددـ أبددل الس 

((وُيرشُّ ِمن َبوِل الُغالمِ 
(1)

.وتطفقرها الـجاسة بغسؾ لمرف.

 (.خالف بال فرض الؿحرمات واجتـاب الـجاسة غسؾ): )رحؿه اهلل( حزم ابنقال 

 أنواع النجاسات -3
 

 تٕل األديً ٔؼائطّ -1

 :بول األدميكجاسة  من األدلة طؾى

ـِ  ح يث  اهلُل طـدف أكِس ب
َ
أن  أطرابقًّدا بدال ا الؿسدج ي فؼدام إلقدف بعدُض  :مالٍؽ َرِضدل

ِرُموه)) :ملسو هيلع هللا ىلصالَؼقِمي فؼال رسدقُل اهلل  دا فدَرَ َدطدا بدَ ْلٍق مِدـ مداٍ  ((َدُطوه وال ُتز  ي قدال: فؾؿ 

فَصب ف طؾقف
(2) 
.  

ِرُموه:       .أي ٓ تؼطعقا طؾقف بقلف ال ُتز 

 وهدق أدمدلي بدقل كجاسدة طؾدك دٓلدة فقدف والح يث) ) رحؿه اهلل(: الصـعاينقال 

 (.إجؿا 

 :غائط األدميكجاسة  من األدلة طؾى

 اهلُل طـددف أكددس طددـ (1 
َ
إذا تبتتَرَز لحاجتِتته أتقُتتته بؿتتاٍء  ملسو هيلع هللا ىلصكتتان الـبتتيُّ ))قددال:  َرِضددل

((فَقغِسل به
(3)

 .           

                                                 
 .(376ا ))نحقِ ســ أبل داود(( )واأللباينُّ  وصححه( 376رواه أبق داود ) ((1

 (.284) ومسؾم(ي 6225) البخاريرواه  (2)

 .(271) ومسؾمي ( 217) البخاري رواه (3)
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 اهلُل طـف أن رسقل اهلل  أبل هريرة طـ و (2
َ
َوصِئ أحُدكم بـعِؾه إذا (( :لقا ملسو هيلع هللا ىلصَرِضل

))األذى، فنَن التراَب له َصفورٌ 
)1(

 . 

 (.الغائط كجاسة طؾك اإلجؿا ) :(رحؿه اهلل) الـوويقال 

 تٕل انؽالو ٔانجاسٌح -2
 

فقـضدِ مدـ  ؿا الػرق بقـفؿا ا كقػقة تطفقرهكالهؿا كجسي وإك غالم والجاريةبقل ال

 .بقل الغالمي ويغسؾ مـ بقل الجارية

 طؾى كجاستفؿا:من األدلة  

 اهلُل طـدف قدال: أبل ا ح يث
َ
ِِ َرِضل ؿ  لس 

 
ي فؽدان إ ا أراد أن ملسو هيلع هللا ىلص كـدُت أخدُ ُم الـبدل

 اهلُل طـفؿداي 
َ
ـٍ َرِضدل ـٍ أو ُحَسدق ـل قػاكي فُلولِقف قػايي فَلْسُتُره بفي فُليف بَحَس َيغتسَؾ قال: ولِّ

جاريتتة، وُيتترشُّ ِمتتن َبتتوِل ُيغَستتُل ِمتتن َبتتوِل ال))فبددال طؾددك َندد ِرهي فجْددُت أْغِسددُؾفي فؼددال: 

((الُغالمِ 
(2)

. 

 هق الطػؾ الصغقر الرضقع الذي لؿ يلكؾ الطعام لعفقة.  الغالم والجارية: 

 ل ٔسٔث انحٍٕاٌ ؼٍش يأكٕل انهحىتٕ -3
 

 :تفؿاكجاس من األدلة طؾى

ـِ  ح يث (1  ب
ِ
 اهلُل طـف قال: طبِ  اهلل

َ
 َمسعقٍد َرِضل

ُّ
أْن  الغائَِطي فلَمرين ملسو هيلع هللا ىلصأَتك الـبل

ي والتؿسُت الث الَِث فؾؿ أِجْ هي فلخذُت َروثًةي فلتقُتف ـِ  آتَقف بثالثِة أحجاٍري فقج ُت َحَجري

                                                 
 .صححه األلباين ي و)385أبق داود) رواه (1)

 .(376ا ))نحقِ ســ أبل داود(( )واأللباينُّ  وصححه( 376رواه أبق داود ) ((2
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وثَةي وقال:   ـِ وألؼك الر  ((هذا ِركٌس ))هباي فلَخذ الَحَجري
(1)

. 

 اهلُل طـددف قددال: ))( 2
َ
أن ُيتؿَستتَ  بَعظتتٍم أو  ملسو هيلع هللا ىلصكفتتى رستتوُل اهلل طددـ جددابٍر َرِضددل

((بَِبعرٍ 
(2)

. 

  :رحؿه اهلل ابن طثقؿقن قال
ُّ
اٍةي فؼد  بدق ـ الـبدل )والتعؾقؾ: أك ف إن كان الَعظُؿ طظَؿ مذك 

: ٕك ف  ملسو هيلع هللا ىلص ِـّ   ملسو هيلع هللا ىلصأن  هذا الَعظَؿ يؽقن صعاًما لؾِج
ِ
قال لفؿ: لؽؿ كؾُّ طظٍؿ ُ كَِر اسُؿ اهلل

ي وإن كدان ِـّ َطظدَؿ  طؾقفي يؼع ا أي يؽؿ أوفَر ما يؽقُن لحًؿا. وٓ يجدق  تـجقُسدف طؾدك الجد

دا العؾ دة:  ْوُث: كست لُّ لف بؿا است لْؾـا بف لؾَعظدِؿي وأم  ًرا. والر  َمقتٍة ففق َكِجٌس: فال يؽقن ُمَطفِّ

ًرا(. ِْ أن يؽقَن ُمَطفِّ : وإْن كان كجًسا لؿ َيصُؾ ِـّ  فنن كان صاِهًرا ففق َطَؾُػ هبائِِؿ الج

 يمكددؾ ٓ التددل لبفقؿددةا أو اإلكسدداني مددـ خددرج ومددا): (رحؿتته اهلل) قدامتتة ابتتنيؼتتول 

 (.يسقرة أشقا  إٓ خالًفاي كجاستف ا كعؾؿ ٓ ففذا ...كجس ففق غقره أو بقل مـ لحؿفاي

 تٕل ٔسٔث انكهة -4

قددال البقفؼددل:... أجؿددع الؿسددؾؿقن طؾددك كجاسددة بددقل ) قتتال الـووي)رحؿتته اهلل( :

 وكذلؽ روثف كجس.  .(الؽؾب

 :طاْش جسى انكهة ٔ شعشِ يسأنح: 

 ) قتتة )رحؿتته اهلل(:قتتال ابتتن تقؿ
ُّ
ددص ا اقتـددا  كؾددب الصددق  والؿاشددقة  ملسو هيلع هللا ىلصفددالـ بل رخ 

 والحرث ي وٓ ب  لؿـ اقتـاه أْن يصقبف رصقبُة شعقره كؿا يصقبف رصقبُة البغؾ والحؿار وغقر

                                                 
 (.156) البخاريُّ رواه  (1)

 (.263) مسؾمرواه  (2)
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  (.ي فالؼقل بـجاسة شعقرها والحال هذه مـ الحرج الؿرفق  طـ إمة لؽ

 تٕل ٔسٔث انجُضٌش -5

)وُحؽددُؿ الِخـزيددر ُحؽددُؿ الَؽؾددِب: ٕن  الددـص  وَقددَع ا  :ؿتته اهلل()رحقتتال ابتتن ُقدامة 

الَؽؾِبي والِخـزيُر شرٌّ مـف وأغَؾُظ: ٕن  اهلل تعدالك كدص  طؾدك تحريؿدفي وأجَؿدع الؿسدؾؿقن 

 طؾك  لؽي وحُرم اقتـاؤه(.

 انًزي ٔانٕدي -6

ٓ يعؼبدف هق ما  أبقض رققدؼ لدزجي يخدرج طـد  شدفقةي ٓ بعدفقة وٓ دفدؼ و الؿذي:

  .فتقري وربؿا ٓ يحس بخروجفي ويؽقن  لؽ لؾرجؾ والؿرأة

 البقل. هق ما  أبقض ثخقـ يخرج بع  الودي : 

 :الؿذيكجاسة  من األدلة طؾى

 بـ أبل صالِب  ح يث 
ِّ
 اهلُل طـطؾل

َ
اً ي فدلمرُت َرجدالً أن في َرِضل قال: كـدُت رجدالً َمدذ 

 
 
ِسل  َذَكَرك()) :اللؿؽاِن ابـتِفي فسللي فؼ ملسو هيلع هللا ىلصيسلَل الـبل توَضل  واغ 

(1)
. 

 :الوديكجاسة  من األدلة طؾى

ـِ طب داس ح يث  اهلُل طـفدا  ابد
َ
 فػقدف )قدال: َرِضدل

ُّ
دا الؿـدل ُّ والدَقْدي والَؿدْذي: أم 

الَؿـِدل

ا الَؿْذي والَقْديي فػقفؿا القضقُ  وَيْغِسؾ َ َكَره (الُغسؾي وأم 
(2)

. 

)رحؿه اهلل(:  ة طؾك كجاسة الؿذي والقدي)أجؿعت إقال الـوويُّ  . (م 

                                                 
 (. 323) ومسؾم ي(269) البخاريرواه  (1)

 .رواه ابـ أبل شقبة والبقفؼل (2)
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 دو انحٍض -7
 

 :دم الحقضكجاسة  من األدلة طؾى

 اهلُل طـفددا قالددت:  حدد يث
َ
 أسددؿاَ  َرِضددل

 
ي فؼالددت: أرأيددَت  ملسو هيلع هللا ىلص جددا ت امددرأٌة الـبددل

تُحتُّه، ثم َتؼُرُصه بالؿاء وَتـَضُحه، وُتصتؾِّي ))إح اكا تحقض ا الث قِب: كقػ تصـَُع؟ قال: 

((فقه
(1)

. 

في والؿراد بذلؽ إ الة طقـِف ه(:)تحتُّ   .تحؽُّ

 .ت لؽف بلصراف أنابعفا: لقتحؾؾ بذلؽ ويخرج ما شربف الثقب مـف )تؼرصه(:

 :أثش دو انحٍض تعذ انؽسم ال ٌضش:  يسأنح 

 اهلُل طـأبل ُهريَرَة  لح يث
َ
 اهلُل طـفا أن  خْقلَة بـَت يسارف َرِضل

َ
قالت: يدا رسدقَل  َرِضل

ِستؾي موِضتَع التَدم،  ((:قٌب واح  وأكا َأحقُض فقف؟ قالاهللي لقس لل إٓ ث ِت فاغ  فتنذا َصُفتر 

ِك  ((ي قالت: يا رسقَل اهللي إْن لدؿ يخدرج أثدُرهي قدال))ُثَم َصؾِّي فقه ِػقتك الؿتاُء وال َيضترُّ َيؽ 

))أَثُره
(2)

 .
 

 نعاب انكهة -8

 :لعاب الؽؾبكجاسة  من األدلة طؾى

 اهللُ  ح يث
َ
 ُهتوُر إكتاِء أَحتِدكم : ))طملسو هيلع هللا ىلص قال رسقُل اهللطـف قال:  أبل ُهريرَة َرِضل

((إذا َوَلغ فقه الَؽؾُب: أن  َيغِسَؾه َسب َع مَراٍت، ُأوالُهَن بالتُّراِب 
(3)

. 

                                                 
 (291) سؾموم(ي 227) البخاريرواه  (1)

 .وصححه األلباين ) 365أبق داود ) رواه (2)

 (.279) مسؾمرواه  ((3
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 نحى انخُضٌش -9

 :لحم الخـزيركجاسة  من األدلة طؾى

اِطٍم َيط َعُؿُه إاَِل َأن  َيُؽتوَن ُقل  اَل َأِجُد فِي َما ُأوِحَي إَِلَي ُمَحَرًما َطَؾى صَ ﴿ ققل اهلل تعدالك:

ٌس  َم ِخـزيرٍ َفنَِكُه ِرج  ُػوًحا َأو  َلح   .[545:الألنعام] ﴾َمق َتًة َأو  َدًما َمس 

َوات َػُؼقا َأن لحؿ اْلِخـِْزير وشحؿف وودكف وغضدروفف ومخدف ): رحؿه اهلل قال ابن حزم

   .(وطصبف : حَرام ُكؾف ي وكؾ َ لِؽ كجس

 انًٍتح  -11

 :الؿقتةكجاسة  من األدلة طؾى

ـِ طب اٍس  ح يث  اهلُل طـف اب
َ
أيُّؿتا إِهتاٍب ُدبِتغ فَؼتد  )) :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقلل: قال قاَرِضل

((َصُفر
(1)

.   

       الِجْؾ  قبَؾ ال بغ. اإلهاب:  

 هل ما مات حتػ أكػف مـ غقر  كاة شرطقة.: الؿقتة 

 : يا ٌهً انًٍتح انُجسحٌستثُى يٍ  يسأنح: 

  األدمي:  مقتة -1

ـَا َبـِي آَدمَ ﴿ :لعؿقم َققلِف تعالك   .[07:اإلرساء] ﴾َوَلَؼد  َكَرم 

 

                                                 
 (.366) مسؾمرواه  ((1
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 باب النجاساتفقه:           

 :مقتة السؿك -2 

  لح يث 
 
 اهلُل طـف قال: سلل رجٌؾ الـبل

َ
ي فؼال: يا رسقَل اهللي  ملسو هيلع هللا ىلصأبل ُهريرَة َرِضل

دْلكا بدف َططِعد ـَ الؿدا : فدنْن تقض  دل بؿداِ  إك ا كَرَكب البحدَري وكحِؿدؾ معـدا الؼؾقدَؾ مِد ـاي أفـتقض 

 
ِ
هو الَطفوُر ماُؤه، الِحلُّ َمقتُته(()): ملسو هيلع هللا ىلصالَبحِر؟ فؼال رسقُل اهلل

(1)
.  

 مقتة الَجراِد:  -3

 اهلُل طـدف قدال: )) لح يث
َ
ـِ أبدل َأْوَفدك َرِضدل  بد

ِ
كتا متَع الـبتيِّ طبدِ  اهلل َستبَع  ملسو هيلع هللا ىلصغَزو 

(( غَزواٍت أو ِستًّا، ُكـَا كلُكُل مَعه الَجرادَ 
(2)

.  

ـِ ُطَؿَر رضك اهلل طـفؿداي وطـ  ب
ِ
  طبِ  اهلل

ِ
ُأِحَؾتت  لـتا َمقتتتاِن : ))ملسو هيلع هللا ىلصقدال رسدقُل اهلل

((وَدَماِن: الجراُد والِحقتاُن، والَؽبُِد َوالطِّحاُل 
(3)

. 

 :كفا وضػرها وشعرهاطظم الؿقتة وقر -4

  الطفارةي وٓ دلقؾ طؾك الـجاسة.ٕن إنؾ 

ق طؾك مقٍٓة لؿقؿقكدَة طـفؿا  رضك اهلل ح يث ابـ طب اس وي ل طؾك  لؽ قال: ُتُص ِّ

تؿوه فتاكتػعُتم فؼدال:  ملسو هيلع هللا ىلص بعاٍة فؿاتْتي فؿر  هبدا رسدقُل اهلل ))هتالَ أختذُتم إهاَبفتا فتَدَبغ 

ُؾفافؼالقا: إك فا مقتةي فؼال: )) به؟((، م أك  ((إَكؿا ُحرِّ
(4)

 . 

                                                 
 .ا ))نحقِ ســ ابـ ماجف(( األلباينصححه و ي(386ابـ ماجف )رواه  (1)

 (.1952) ومسؾمي (5495) البخاريرواه   (2)

ا  صتح  إستـاده موقوفتا األلبتاينو ـفؿدا. ( مقققفا طؾك ابـ طؿر َرِضدَل اهلُل ط1241البقفؼل ) رواه (3)

 .))مـزلة السـة((

 .(363) ومسؾم(ي 1492) البخاريرواه  (4)
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 باب النجاساتفقه:           

هري  أدركدُت كاًسدا مدـ ) :-كحق الػقؾ وغقدره  -ا ِطظام الؿقَتك  )رحؿه اهلل(قال الزُّ

ِهـقن (َسَؾػ العؾؿا  َيؿتِعطقن هبا وَي  
(1)

.  

 :مقتة ماال دم له سائؾة -5

ي : الدذباب ي والجدراد ي والـؿدؾمـدف: ففدق صداهر ي وكؾ حققان لقست لف َكْػدس سدائؾة

 والـحؾ ي والعؼرب ي والصرانقر ي والخـافس ي والعـاكب . 

ُه ُكَؾُه ، إَِذا َوقَ : ) ملسو هيلع هللا ىلص ققلف:  وي ل طؾك صفارهتا ِؿس  َقغ  َباُب فِي إَِكاِء َأَحِدُكم  ، َفؾ  َع الذُّ

َخرِ َداءً  ُه ، َفنَِن فِي َأَحِد َجـَاَحق ِه ِشَػاًء ، َوفِي اْل  (ُثَم لَِقط َرح 
(2). 

 :لؾبن الذي يف ضرع الشاة الؿقتةا -6

فؿ حالل وإضفر أن جبـ): فؼال)رحؿه اهلل(  وهذا ما رجحه شقخ اإلسالم ابن تقؿقة

  .(وأن إكػحة الؿقتة ولبـفا صاهر -أي الؿجقس  -

هل مادة بقضا  ندػراوية ا وطدا  جؾد ي يسدتخرج مدـ بطدـ الجد ي أو  واإلكػحة:

عدض الحؿؾ الرضدقع يقضدع مـفدا قؾقدؾ ا الؾدبـ الحؾقدب فقـعؼد  ويصدقر جبـدا يسدؿقفا ب

 ."مجبـة"الـاس ا بعض البالد 

 لؿقتة:  البقضة التي تخرج من الدجاجة ا -7

إن خرجت متصؾبة ففل صاهرة ويحؾ أكؾفا: ٕهنا بع  تصؾبفا تؿـع سريان الـجاسدة 

 .ي وأما ضاهرها فـجس ويطفر بالغسؾإلك باصـفا

                                                 
 .ي ا ))كتاب القضق ((رواه البخاري معؾؼا  (1)

 .(5782) البخاري رواه (2)
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 باب النجاساتفقه:           

 هذ انحٍٕاٌ يأكٕل انهحى إرا ُركًٌجٕص االَتفاع تج :يسأنح: 

َػُؼدقا َأن جؾد  َمدا ُيْمَكدؾ َلْحؿدف إ ا  كدل: َصد): رحؿته اهللقال ابتن حتزم  ِهر ي َجدائِز اَوات 

 .(استعؿالف ي َوبقعف

 إرا ياخ دٌٔ ركاج ششعٍح إرا  ٌجٕص االَتفاع تجهذ انحٍٕاٌ يأكٕل انهحى :يسانح

 :دتػ

مدـ ي ٕكدف جدز  قان ملكقل الؾحؿ إ ا مات دون  بِي ففذا الجؾد  يؽدقن كجسدًالحق

 . ي فن ا دبغ نار صاهراً  بال باَي وٓ يطفر إٓحققان مقت والحققان الؿقت كجس

 ش جهٕد انسثاع ٔنثسٓا تعذ دتاؼٓاال ٌجٕص افتشا :يسانح: 

ددبا  ي مثددؾ جؾدد  إسدد ي والـؿددري والػفدد ي والددذئب وغقرهددا كجسددةي سددقا  جؾددقد السِّ

  بحتي أو ماتتي ٕهنا وإن  بحت ٓ تحؾي وٓ تؽقن صقبة. 

ومع  لؽ ٓ  يجق  استعؿالفا : لؿا ورد مدـ  -مذهب العافعل  -فنن دبغت صفرت 

 قص الصحقحة ا الـفل طـ استعؿالفا .ومـفا:الـص

ـْ َأبِقفِ  ح يث ِِ َط َتَرَش  ملسو هيلع هللا ىلص َأَن الـَبِيَ )): َأبِل اْلَؿؾِق َباِع َأن  ُتػ  ((َكَفى َطن  ُجُؾوِد السِّ
(1)

. 

َباِع  ملسو هيلع هللا ىلصَأَن َرُسوَل اهللِ )): اْلِؿْؼَ ام ْبـ َمْعِ ي َكِرَب  وح يث َكَفى َطن  ُلب ِس ُجُؾوِد السِّ

((ُكوِب َطَؾق َفاَوالرُّ 
(2)

. 

 

 

                                                 
 .((ا ))نحقِ ســ أبل داود وَصَححه األلباين (ي1771(ي والتِّرمذي )4132أبق داود ) رواه (1)

 .ا ))نحقِ ســ أبل داود(( وَصَححه األلباين ي(4255( ي والـ سائل )4131أبق داود ) رواه (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 16 
 باب النجاساتفقه:           

 

 تعذ دتاؼٓا:  ٕص استعًال جهذ انحًاس أٔ انثؽالٌج :يسأنح 

ي مثددؾ جؾددقد الثعددابقـي والػقؾددةي  غقتتر الستتباعجؾدد  الحقددقان غقددر مددلكقل الؾحددؿ مددـ 

: كجسة ي سقا   بحت ي أو ماتت ي ٕهنا وإن الؼرودي  ففذه الجؾقد وما أشبففاوالحؿقري و

 صقبة.  بحت ٓ تحؾ ي وٓ تؽقن

 ي وجا  آكتػا  هبا.   -مذهب العافعل  -فان دبغت صفرت   

 :ٌطٓش انذتاغ كم انجهٕد  إال انكهة ٔانخُضٌش : يسأنح 

( ق  دخؾ فقف كل إهاب ُدبغ فؼد َصُفرَ : )ملسو هيلع هللا ىلصأن ققلف  :قال ابن طبد البر )رحؿه اهلل(

   لؽ . كؾ جؾ ي إٓ أن جؿفقر السؾػ أجؿعقا طؾك أن  جؾ  الخـزير ٓ ي خؾ ا

ٌس ﴿واست لقا طؾك استثـا  الخـزير بؼقلف تعالك:  َم ِخـِزيرٍ َفنَِكُه ِرج    ﴾َأو  َلح 

  .[545:األنعام]

 .وقاس العافعقة الؽؾب طؾقف

 يا قطع يٍ انثًٍٓح ًْٔ حٍح -11

 :تهكجاس من األدلة طؾى

 رضل اهلل طـفي قدال: أبل واقٍِ   ح يث
ِّ
 الؾ قثل

ُّ
يـدَة وُهدؿ َيُجبُّدقن الؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَقدِ َم الـ بدل

متتا ُقطِتتع ِمتتَن البفقؿتتِة وهتتي َحَقتتٌة: ففتتي ))َأسددـِؿَة اإلبددِؾ ي وَيؼَطعددقن َأْلقدداِت الَغددـِؿي فؼددال: 

((َمق تةٌ 
(1)

. 

 

 

                                                 
 ا ))نحقِ ســ التِّرمذي((.وصَححه األلباينُّ  (ي1482(ي والتِّْرمذيُّ )2858أبق داوَد ) رواه (1)
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 باب النجاساتفقه:           

 

 ٌستثُى يٍ رنك:  :يسأنح 

  مسك الغزال: -1

وهق دم متجؿ  يجتؿع إما ا سرة الغزال أو تحت إبطفي فقجتؿع ثؿ يؼطدعي والغدزال 

بـجس ولقس هذا الجز  مقتا فقحرم اسدتعؿالفي بدؾ هدق مبداح ٓسدتعؿال حلي وهذا لقس 

َقُب الطِّقِب ): )ملسو هيلع هللا ىلصلف  فؼ  قال  ملسو هيلع هللا ىلص الـبل ُك َأص  ((ال ِؿس 
(1)

. 

 الَطريدة:  -2

ف بلسدقاففؿ أو وهل الصدق  يطدرده الجؿاطدة فدال ي ركقكدف لقدذبحقهي لؽدـفؿ يضدربقك

ؿددقتي فددنن قدد ر طؾقددف ي فتؼطددع بعددض إجددزا  مددـ جسددؿف حتددك يخـدداجرهؿ أو سددفامفؿ

ومات حؾت هذه إجزا  ي وإن لؿ يؼ ر طؾقف وهرب تصبِ هذه إجزا  كجسة ٓ تحدؾي  

حابة رضل اهلل طـفؿ و ُأثر  .    لؽ طـ الص 

 .(ا مغا يفؿي وٓ يرون بف بلسً كاكقا يػعؾقن  لؽ): )رحؿه اهلل(قال اإلمام أحؿد  

 دو انكهة ٔانخُضٌش -12

كجدس قؾقؾدف وكثقدره سدقا  خدرج مـدف حقدً أم  الخـزيدرأو  الؽؾدب ال م الخارج مـ   

  مقتً.

: َكِجَساِن بَِجِؿقِع َأْجَزائِِفَؿا َوَفَضاَلتِِفَؿا اْلَؽْؾُب َواْلِخـِْزيرُ  ): )رحؿه اهلل(قال ابن قدامة 

 (.ي َوَما َيـَْػِصُؾ َطـُْفَؿا

                                                 
ًٓ.2252) مسؾم رواه ((1  ( مطق
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 باب النجاساتفقه:           

 

 ا طـ :طؾى كجاسة الؽؾب يستدل بهومؿا 
َ
 قال رسقُل اهللهلُل طـف قال: أبل ُهريرَة َرِضل

فتتوُر إكتتاِء أَحتتِدكم إذا َوَلتتغ فقتته الَؽؾتتُب: أن  َيغِستتَؾه َستتب َع متتَراٍت، ُأوالُهتتَن صُ : ))ملسو هيلع هللا ىلص

((بالتُّراِب 
(1)

. 

: )وُحؽددُؿ الِخـزيددر ُحؽددُؿ الَؽؾددِب: ٕن  الددـص  وَقددَع ا )رحؿتته اهلل( قتتال ابتتن ُقدامتتة

ن  اهلل تعدالك كدص  طؾدك تحريؿدفي وأجَؿدع الؿسدؾؿقن الَؽؾِبي والِخـزيُر شرٌّ مـف وأغَؾُظ: ٕ

 طؾك  لؽي وحُرم اقتـاؤه(. 

أن  لحدؿ الخـزيددر وشدحَؿف وَوَدَكددف وُغضددروَفف ػؼددقا ات  و: ))رحؿتته اهلل( قتال ابتتُن حتزم

ف وطَصَبفي حراٌم كؾُّفي وكؾُّ  لؽ كِجٌس(.   ومخ 

ِحتَي إَِلتَي  ُقتل الَ ﴿: ي ققلدف تعدالكومؿا يستدل به طؾى كجاسة الخـزيتر تي َمتا ُأو 
َأِجتُد فِ

ٌس  َم ِخـِزيرٍ َفنَِكُه ِرج  ُػوًحا َأو  َلح     ﴾ُمَحَرًما َطَؾى َصاِطٍم َيط َعُؿُه إاِلَ َأن َيُؽوَن َمق َتًة َأو  َدًما َمس 

  .[545:األنعام]

ٌس ﴿:  )رحؿه اهلل( قال ابن طثقؿقن  أي: َكِجٌس خبقٌث. ﴾َفنَِكُه ِرج 

 انجالنح -13

هدل التدل تلكدؾ الِجؾ دة: أي: الَعدِذرةي يعـدل:  )الجاللدة: :)رحؿته اهلل(قال ابُن طثقؿقن

ي ورْوَث الَحؿقِري وما أشبف  لؽ
ِّ
  (.تلكؾ كجاسَة أدمل

بسدفاي ٓ يحؾ أكؾ لحؿفا حتك تدزول مـفدا آثدار الـدتـ والخبدثي و لدؽ بح ُحؽؿفا:

 . اصاهرً  اوطؾػفا صعامً صقبً 

                                                 
 (.279) مسؾمرواه  ((1
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 باب النجاساتفقه:           

  ومن أدلته:

تِل ال َجاَلَلتِة،  ملسو هيلع هللا ىلصَكَفتى َرُستوُل اهللِ )) :ـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قدالاب ح يث َطتن  َأك 

((اَوَأل َباكِفَ 
(1)

  . 

ـْ  َم َخق َبتَر َطتن   ملسو هيلع هللا ىلصَأَن َرُستوَل اهللِ ): )طب  اهلل بـ طؿرو رضل اهلل طـفؿاوَط َكَفتى َيتو 

َه   ِؿَفاُرُكوبَِفاِؾَقِة، َوَطن  ال َجاَلَلِة، َوَطن  ُلُحوِم ال ُحُؿرِ األ  ِل َلح  ((، َوَطن  َأك 
(2)

.  

ي وأمدا طدـ إكدؾ ففدق فالـفل فقفا طـ الركقب لؾتـزيدف قال ابن طثقؿقن )رحؿه اهلل(:

 .إما كراهة تـزيف وإما كراهة تحريؿ طؾك خالف بقـ العؾؿا  ا  لؽ

 ملسو هيلع هللا ىلص الـبدل هندك قد  الـجاسدةي تلكدؾ التدل الجاللدة فنن) :رحؿه اهلل() تقؿقة ابن قال

ًٓ  كاكت تطقب: حتك حبست فن ا لبـفاي طـ  (.الؿسؾؿقـ باتػاق حال

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ا ))نحقِ ســ أبل داود((وصَححه األلباينُّ  ي(1825والرتمذي ) (ي3786بق داود )رواه أ (1)

 .((نحقِ ســ الـسائل ))ا  حسـه األلباينو ي(4447رواه الـسائل ) (2)
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 (1)أشياء ليست من النجاسات -4  

 

 تٕل ٔسٔث انحٍٕاٌ يأكٕل انهحى -1

 طؾى صفارتفؿا: من األدلة

َتَوُوا  -أو  َطريـةَ -قِدم َكاس ِمن  طؽل ))أكس بـ َمالِؽ َرضل اهلل َطـُْف َقداَل:  طـ (1  َفاج 

((بِِؾَؼاح، وأَمرهم أن َيشرُبوا ِمن  أبوالفا َوألَباكَِفا  ملسو هيلع هللا ىلص ، َفلَمَر َلُفم الـبيُّ الَؿِديـَةَ 
(2)

.  

 .الـاقة كثقرة الؾبـ لؼاح :

 ف ل الح يث طؾك صفارة بقل اإلبؾي وغقرها مـ ملكقل الؾحؿ يؼاس طؾقف.

 اهلُل طـفؿا قدال: ))( 2
َ
ـِ طب اٍس َرِضل ـِ اب لتَوداِع طؾتى يف َحَجتِة ا ملسو هيلع هللا ىلصصتا  الـبتيُّ َط

َجنٍ  كَن بِؿح  ((بعقرٍ، يستِؾُم الرُّ
(3)

.  

إدخدال البعقدر الؿسدج ي والطدقاف طؾقدف دلقدؾ طؾدك صفدارة بقلدفي  وجه االستتدالل:

 ملسو هيلع هللا ىلص حقددث ٓ يددممـ بددقل البعقددر ا أثـددا  الطددقافي ولددق كددان كجًسددا لددؿ يعددرض الـبددل

  الؿسج  لؾـجاسة.

 اهلُل طـف: ))( 3
َ
ـِ َسُؿَرَة َرِضل :... ُأصتؾِّي ملسو هيلع هللا ىلص أَن رجاًل ستلل رستوَل اهللطـ جابِر ب

((يف مرابِِض الَغـم؟ قال: كَعم  
(4)

. 

                                                 

   .طؾؿأواهلل  إن كان إقرب لف صفارهتاو يفقف لؾتققػ :الخؿرحؽؿ هذا الػصؾ يذكر الؽاتب ا لؿ  (1)

 (.  1671) ومسؾم(ي 5727) البخاريرواه  (2)

 (.1272) ومسؾمي (1627) البخاريرواه  (3)

 (.362) مسؾمرواه  (4)
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أ ن ا الصالة ا مرابض الغـؿي ومرابض الغدـؿ ٓ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل :وجه االستدالل

 تخؾق مـ البقل والروثي ف ل طؾك صفارهتا.

 دو األديً -2  

 طؾى صفارة دم األدمي: من األدلة

َؾتُم ): ضل اهلل طـفؿار اهلل جابر بـ طب ح يث أَن رجالً ِمتن الؿستؾؿقن قتام ُيصتؾِّي َيؽ 

م فوضتَعه فقته فـَزَطته وأصحاَبه، فجاء رجٌل ِمن الؿشركقن فرَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبَي  يػعتل متاه بَستف 

(ذلك ثالَث مَرات
(1)

  . 

 مدـ الصدالةي ويبُعد  أن  أكف لقوجه االستدالل: 
ُّ
كان ال م  َكِجًسا لخَرج هذا الصحابل

 يؽقَن الـب
ُّ
 لؿ يعَؾْؿ هبذه الحادثة.  ملسو هيلع هللا ىلصل

ـِ الَبْصريِّ )رحؿف اهلل( ققل :كذلك ومن األدلة ما زاَل الُؿسِؾؿون ُيصتؾُّون يف : )الحس

(ِجراحاتِفم
(2)

اًجا أي: -بثرًة رضي اهلل طـه  طَصَر ابُن طؿرو) . فَخَرج مـفا الدُم ولتم  - ُخر 

( يتوَضل  
(3)

ىف دًما فؿَض ) . (ى يف َصالتهوكَز  ابُن َأبِي َأو 
(4)

 . 

 

نن مقتة أدمل صاهرة وأجزاؤها صداهرةي فؾدق ب :ويستدل أيًضا طؾى صفارة دم األدمي

قطعت ي ه لؽاكت صاهرة مع أهنا تحؿدؾ دمدً وربؿدا كدان كثقدرًاي وإ ا كاكدت مقتدة أدمدل 

 صاهرةي أو جزؤه الذي هق ركـ ا بـقتفي فنن ال م مـ باب أولك. 

                                                 
 ا ))نحقِ أبل داود((. حسـه األلباينو(ي 198رواه أبق داود ) (1)

 .بنسـاد صحق ق  ونؾف ابـ أبل شقبة قال إلباين ورواه البخاري معؾؼا بغقر إسـادي (2)

 معؾؼا. رواه البخاري((3

 .(176البخاري معؾؼً بصقغة الجزم قبؾ ح يث ) رواه (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 22 
 باب النجاساتفقه:           

  دو انحٍٕاٌ -3 

 طؾى صفارة دم الحقوان: الدلقل

 ط م وجقد دلقؾ نحقِ طؾك كجاستف وإنؾ ا إشقا  الطفارة.

هق الذي يخرج طـد ما تدذبِ الذبقحدة: و :ٌُستثُى يٍ رنك انذو انًسفٕحيسأنح:  

 فقفراق ويسقؾ بؽثرة ويت فؼ ي ففذا ال م يعترب كجسا. 

َمت  َطَؾق ُؽُم ال َؿق َتُة ﴿ قال سبحاكف وتعالك:  ُم ال ِخـ ِزيرِ َوَما ُأِهتَل لَِغق ترِ اهللِ ُحرِّ َوالَدُم َوَلح 

َيُة َوالـَطِقَحُة َوَما َأَكَل الَستُبُع إاَِل َمتا َذَكق تُتم  َوَمتا ُقوَذُة َوال ُؿَتَردِّ ُذبِتَ  َطَؾتى  بِِه َوال ُؿـ َخـَِؼُة َوال َؿو 

 .[3:املائدة] ﴾الـُُّصِب 

ٕكف قق  ا آية أخرى ا سقرة إكعام قال سبحاكف  الؿسػقح: والدم هـا الؿؼصود به:

ُقل  ال َأِجُد فِي َما ُأوِحَي إَِلَي ُمَحَرمًا َطَؾى َصاِطٍم َيط َعُؿُه إاَِل َأن  َيُؽوَن َمق َتًة َأو  َدمتًا ﴿:وتعدالك

ؼًا ُأِهَل لَِغق رِ اهللِ  س 
ٌس َأو  فِ َم ِخـ ِزيرٍ َفنَِكُه ِرج  ُػوحًا َأو  َلح   .[545:األنعام] ﴾ بِهِ َمس 

 طؾدك أطقاهنا مـ اتػؼقا العؾؿا  فنن الـجاسات أكقا  وأما) :رحؿه اهلل() رشد ابنقال 

 الؿقدتي أو الحلي مـ اكػصؾ بؿائلي لقس الذي الحققان مـ كػسف ال م وطؾك: . . . أربعة

 .(كثقًرا أطـل مسػقًحاي كان إ ا

 :عُّ يتجأٌص انًسفِٕح ؼٍُش انقهٍُم انذو :يسأنح

 وأن كجدسي رجدس الؿسدػقح الد م أن خدالف وٓ) (:رحؿته اهلل) البتر طبتد ابتنقال 

 (.طـف متجاو  مسػقًحا جارًيا يؽقن ٓ الذي ال م مـ الؼؾقؾ
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 طاْش.  فً انزتٍحح  ىانذو انزي ٌثق  يسأنح:

: )ال م الذي يبؼك ا الؿذكاة بع  تدذكقتفاي كالد م الدذي قال ابن طثقؿقن )رحؿه اهلل(

  .اهر سقا  كان قؾقالًي أم كثقرًا(ن ا العروقي والؼؾبي والطحالي والؽب ي ففذا صيؽق

ثقدره سدقا  خدرج مـدف حقدً أم كجس قؾقؾف وك :الخـزيرأو  الؽؾبالدم الخارج من أما 

 كؿا  كركا. مقتً

 انقًء -4

ء:   .هق الخارُج مـ الط عام بع  استؼراِره ا الَؿِعَ ة الَؼي 

o فنن الؼائؾقـ بـجاسة الؼل  لقس معفؿ دلقؾ يعتؿ  طؾقفي  وأما :  قيء األدمي صاهر

الذيـ قالقا بلكف صاهر فاطتؿ وا طؾك قاط ة أن إنؾ ا إطقان الطفارة حتدك يدليف دلقدؾ 

لبتاين وابتن رجحته األو كاقؾ طـفاي وٓ دلقؾ يخرج قل  أدمل طـ الطفارة إلك الـجاسة.

 .طثقؿقن  رحؿفؿا اهلل

o سدقا  تغقدر طدـ حالدة الطعدام أم ٓي  ان ملكول الؾحم فؼقتمه صتاهر،وكذلك الحقو

ٕكف لق تغقر طـ حالة الطعام لـ يع و أن يؽقن بؿـزلة رجقعف وهق صاهر طؾك الراجِ مدـ 

 أققال أهؾ العؾؿ.

o  روث الحقدقان الخدارج مـدف ففدق  إن تغقر طـ الطعام وأشبفقيء ما ال يمكل لحؿه

 .كجس

)الؼل  وكحقه فحؽؿف حؽدؿ بقلدفي ٕكدف صعدام مسدتحقؾ  :() رحؿه الهقال ابن قدامة 

 فلشبف الروث(.

o ،فـجس سقا  تغقر أو لؿ يتغقر.  اما قيء الؽؾب والخـزير 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 24 
 باب النجاساتفقه:           

 انعشق -5 

o :طرق الجـب والحائض 

أجؿدع طدقام أهدؾ العؾدؿ طؾدك أن طدرق قال ابـ الؿـذر: ): رحؿه اهلل قال ابن قدامة    

ـ طباس وطائعة رضل اهلل طدـفؿي وغقدرهؿ مدـ الجـب صاهري ثبت  لؽ طـ ابـ طؿر واب

الػؼفا ي وقالت طائعة طرق الحائض صاهري وكؾ  لؽ ققل مالؽ والعافعلي وأندحاب 

 الرأيي وٓ يحػظ طـ غقرهؿ خالففؿ(.

o طرق الحقوان ملكول الؾحم: 

َصداِهٌر ي َقداَل  َوُكؾُّ َما ُيْمَكُؾ َلْحُؿُف ي َفدالَ ِخدالََف فِدل َأك دفُ ) قال ابن حزم )رحؿه اهلل(:    

ُم َطَؾتتق ِفُم ال َخَبائِتتَث ﴿اهلُل َتَعدداَلك :  ي َفُؽددؾُّ َحددالٍَل ُهددَق َصقِّددٌب ي ﴾َوُيِحتتلُّ َلُفتتُم الَطقَِّبتتاِت َوُيَحتترِّ

َٓ َيُؽقُن َكِجًسا ي َبْؾ ُهَق َصاِهرٌ  قُِّب   .(َوالط 

o :طرق الحقوان غقر ملكول الؾحم 

ؽؾب: صاهرة الذاتي وهذا مذهب الُجؿفقر: فسبا  البفائؿ وجقارح الطقري غقر ال

افعق ة ي وهق رواية طـ أحؿ .   الحـػق ة ي والؿالؽق ة ي والع 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 25 
 باب النجاساتفقه:           

 انًًُ -6 

 :طؾى صفارة الؿـي من األدلة

َِ َيغِسدُؾ رضل اهلل طـفؿدا طؾؼؿَة وإسقد ح يث (1 : أن  رجداًل كدَزل بعائعدَةي فلندَب

َت  إَكؿتا كتان))ثقَبفي فؼالت طائعُة:  ُيجِزُئتك إن  رأيَتته أن تغِستَل مؽاَكته، فتنن  لتم َتتَر كَضتح 

((فرًكا، فُقصؾِّي فقه ملسو هيلع هللا ىلصولؼد رأيُتـي أفرُكه ِمن َثوِب َرسوِل اهللِ  حوله،
(1)

.  

 

 ُيصدقب الث دقَب: )و (2
ِّ
َ اهلُل طـفؿا أك ف قدال ا الؿـدل

ـِ طب اٍس َرِضل ـِ اب أِمط ته طـتك، َط

(ٍة، وإَكؿا هو بؿـزلِة الُبصاِق أو الُؿخاطِ قال أحدهؿا: بُعوٍد أو إذخر
(2)

. 

أك ف لق كان كجًسا لجا  إمدُر بَغسدؾِف: لعؿدقِم الَبؾدقى ) :قال شقخ اإلسالم )رحؿه اهلل(

 
 
 مِدـ  ملسو هيلع هللا ىلصبفي ومـ الؿعؾقِم أك ف لؿ َيـُؼْؾ أحٌ  أن  الـبل

ِّ
حابة بَغسِؾ الؿـل أَمر أحً ا مـ الص 

ـْ واجًبا طؾقفؿ َبَ كِف وٓ َثقبِفي فُعؾِ    .(َؿ يؼقـًا أن  هذا لؿ يُؽ

  . رحؿفؿا اهلل رجحه ابن باز، وابن طثقؿقن و 

 

 

 

                                                 
 (.288) مسؾمرواه  (1)

حف مقققًفاي و(4345البقفؼلُّ )رواه  (2) وندحِ إسدـاده ((ي طؾك ابدـ طبداس ا ))السدــ الؽدربى نح 

 ابـ حجر ا ))ال راية((.
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 يعفى عن يسري النجاسة تصيب اإلنسان -5 
 

 طؾى هذا: ومن األدلة

ِل ، َوَيُبوُل فِي َقاُروَرٍة ]  :َأبِل َوائٍِؾ َقاَل  ح يث ُد فِي ال َبو  خقًفدا مدـ َكاَن َأُبو ُموَسى ُيَشدِّ

ٌل [ ، َوَيُؼوُل  صقبف شل  مـ رشاشفأن ي َد َأَحتِدِهم    َبتو  َرائِقَل َكاَن إَِذا َأَصاَب ِجؾ  : إَِن َبـِي إِس 

تتِديَد ، َفَؾَؼتتد   .َقَرَضتُه بِال َؿَؼتتاِريضِ  ُد َهتتَذا الَتش  ُت َأَن َصتتاِحَبُؽم  اَل ُيَشتدِّ َػتتُة : َلتتَوِدد  َفَؼتاَل ُحَذي 

ُتـِي َأَكا َوَرُسوُل اهللِ  ٍط ، َفَؼاَم َكَؿتا َيُؼتوُم َأَحتُدُكم   ملسو هيلع هللا ىلص َرَأي 
َكَتَؿاَشى ، َفَلَتى ُسَباَصًة َخؾ َػ َحائِ

َفَباَل 
(1)

.  

 هل مؾؼك الؼؿامة والرتاب وكحقهؿا. الُسَباَصًة:

دـ ة )) :)رحؿه اهلل(قال الـووي   ;َمْؼُصقد ُحَذْيَػة َأن  َهَذا الت ْعِ ي  ِخاَلف السُّ
ّ
َفدنِن  الـ بِدل

 بَ  ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
ِشدقِش ي َوَلدْؿ َيْؾَتِػدت الـ بِدل ًضدا لِؾر  َٓ َشّؽ فِل َكدْقن اْلَؼدائِؿ ُمَعر   ملسو هيلع هللا ىلصاَل َقائًِؿا ي َو

 اهلل َطـُْف 
َ
ْحتَِؿال ي َوَلْؿ َيَتَؽؾ ػ اْلَبْقل فِل َقاُروَرة َكَؿا َفَعَؾ َأُبق ُمقَسك َرِضل

ِ
 .(إَِلك َهَذا آ

 ُه ضابُِط الَقسقِر الذي ُيعػك طـدف  :فائذج مدـ الـ جاسداِت: هدق الُعدْرُفي وهدق مدا َيعد ُّ

 .أوساُط الـ اِس يسقًراي غقَر فاحشٍ 

: )الؿعتَبُر ما اطتربه أوساط الـ اس: فؿدا اطتدربوه كثقدًرا ففدق رحؿه اهلل قال ابُن طثقؿقن

 كثقٌري وما اطتربوه قؾقاًل ففق قؾقٌؾ(.

 

 

                                                 
 .(273) ومسؾم(ي 225) البخاريرواه  ((1
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 ال جيوز التداوي بالنجاسة -6 
 

 

 طؾى هذا: من األدلة

ُم َطَؾق ِفُم ال َخَبائَِث ﴿تعالك:  ققل اهلل( 1  [550:]األعراف ﴾َوُيِحلُّ َلُفُم الَطقَِّباِت َوُيَحرِّ

 اهلُل طـددف (2
َ
ـِ َمسددعقٍد َرِضددل إَن اهللَ لتتم يجَعتتل  ِشتتػاَءكم فقؿتتا َحتتَرَم قددال: ) يطددـ ابدد

(طؾقؽم
(1)

. 

 :رنكٌجٕص االَتفاُع تانَّجاساِخ فً ؼٍِش األكِم ٔانشُّ يسأنح ِٕ  . شِب ٔانهُّثِس، َٔح

ـِ   اهلُل طـفؿددا: طددـ جددابِِر بدد
َ
يؼددقُل طددام  ملسو هيلع هللا ىلصأك ددف سددِؿَع رسددقَل اهلل طبددِ  اهلل َرِضددل

دة: الَػتح  ي فؼقدؾ: ((إَن اهللَ ورسوَله حَرم َبقَع الَخؿرِ والَؿقتِة والِخـزيرِ واألصتـامِ ))قهق بؿؽ 

ي أرأيَت ُشحقَم الَؿقتِة: فنك فا يُ  يا
ِ
ُِ رسقَل اهلل ـُ هبا الُجؾدقُدي وَيستصدبِ ي وُي َه ـُ ُػ طَؾك هبا السُّ

((ال، هو حرامٌ : ))فؼال الـ اُسي هبا
(2)

. 

  وجه الَداللِة: 
 
ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصأن  الـبل ي وَده ـِ ُػ هؿ طؾك آكتػاِ  بالـ جاسِة ا صْؾل السُّ ي أقر 

آكتػاِ  هبدا ٓ َيسدتؾزُم  الُجؾقِدي وآستصباِح هباي وإك ؿا هناهؿ طـ بقِعفا: و لؽ ٕن  جقا َ 

دالُم: )) الُة والس  (( يعدقد إلدك هتو حترامٌ جقاَ  الَبقِعي وهبذا يؽقن الضؿقُر ا ققلِف طؾقف الص 

 .الَبقِعي ٓ إلك آكتػاِ ي ويبَؼك آكتػاُ  طؾك أنِؾ اإلباحةِ 

                                                 
ًؼا بصدقغة الجدزِم قبدؾ حد يث ) رواه (1) ًٓ الطدرباين )5614البخاريُّ ُمَعؾ  ( 9/423(ي وأخرجدف مقندق

 (.32ا ))غاية الؿرام(( )وَصَححه موقوًفا األلباينُّ (. 22172) (ي والبقفؼلُّ 9716)

 (. 1581) ومسؾمي ( 2236) البخاريرواه  ((2
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 باب النجاساتفقه:           

 

ىي  )آكتػاُ  بالعلِ  الـ ِجِس إ ا كان طؾك وجفٍ  :)رحؿه اهلل( قال ابن طثقؿقن  ٓ يتعد  

ى(« ِ كبِقاًل »ٓ بلَس بفي مثالف: أن يت ِخَذ   .كجًسا يحؿؾ بف التُّراَب وكحقهي طؾك وجٍف ٓ يتع  

ُة الَؽبقَرُة ي الِجراُب ي الِقطا ُ : الزكبقل  .الُؼػ 
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ـ ة إ الة الـ جاسة بف  .تجؿار بإحجارغقر الؿا  ي كآسؼ  ورد ا السُّ

اجِ ا هذه الؿسللة: أن  الـ جاسة متك  الت بدليِّ وجدٍف رحؿه اهلل  قال ابن تقؿَقة : )الر 

ٍةي  ال بَزوالِفا(  ابُن ُطثقؿقن ورجحه.  كاني  ال ُحؽُؿفا: فنن  الُحؽَؿ إ ا ثبت بعؾ 

 .انًاء إال ٌشفعّ ال انحذث يسأنح:

 [.43: الـساء] ﴾َفَتَقَؿُؿوا ءً َما َتِجُدوا َفَؾم  ﴿: تعالك ؼقلفل

 آكتؼال لغقدره يبِ ولؿ الطفارةي ا إنؾ هق الؿا  جعؾ تعالك اهلل أن :الداللة وجه

 .الؿا  إٓ يرفعف ٓ الح ث أن طؾك ي ل مؿا لع مفي إٓ

 ا أمدا الؿائعداتي سدائر بدقـ مـ بالؿا  مختصة والطفقرية) )رحؿه اهلل(:الغزاليقال 

 (.فباإلجؿا  الح ث صفارة

 ، تعكس سفع انحذث فإَّ ٌهضو فٍّ انٍُح.ٍَحٌهضو فٍٓا  ال انُجاسح إصانحيسأنح: 

ولدق لدؿ يـدق  فنهندا تطفدركجاسدةي ثدؿ جدا  مطدر فطفرهدا  الثقدابلق كاكت طؾدك  مثال:

فنهندا رفع الجـابة  ـزل البحر لالستحؿام ولؿ يـقجـابة فكسان بقـؿا لق أن طؾك اإل .التطفقر

 م وجقد كقة رفع الح ث.ٓ ترفع لع 

 والثقداب إبد ان مدـ الـجاسدات إ الدة طؾدك اإلجؿا ) قال ابن طبد البر)رحؿه اهلل(:

 (.كقة بغقر
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 باب النجاساتفقه:           

 .انًاء ٌكف نى إرا انحذث عهى ٌقذو انُجاسح ؼسميسأنح: 

 يغسددؾ فنكددف ٕحدد هؿاي إٓ يؽػددل ٓ مددا  الؿسددؾؿ ومددع وحدد ثي كجاسددة اجتؿددع إ ا

 .ويتقؿؿ الـجاسة

 إٓ يؽػدل ٓ مدا ومعدف وحد ثي كجاسة طؾقف اجتؿع فنن) (:رحؿه اهلل) مةقدا ابن قال

 .(خالًفا فقف كعؾؿ وٓ ي. . . لؾح ثي وتقؿؿ الـجاسة غسؾ أح هؿاي
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 باب النجاساتفقه:           

 (1) إمجاعات من هذا الباب
 

 ((دم احلوض جنس)). 
 (.وهق كجس إجؿاًطا): -طـ دم الحقض - (رحؿه اهللالؼرايف )قال 

  ((جاسة املتغورة جنسةغسالة الن)). 
فغسالة الـجاسةي إن اكػصؾت متغقرة الطعؿي أو الؾدقني أو ) )رحؿه اهلل(:الـووي قال 

 .(الريِ بالـجاسة: ففل كجسة باإلجؿا 

 ((جناسة املوتة وأجزائها)). 
واتػؼددقا أن لحددَؿ الؿقتددةي وشددحَؿفاي وَوَدَكفدداي وغضددروَففاي ))رحؿتته اهلل(: ابتتن حزم

فاي وأن لحؿَ    (الخـزير. . حراٌم كؾفي وكؾ  لؽ كجس ومخ 

 ((واحلائض طهارة عرق اجلنب)). 
وأجؿعدقا طؾدك أن طدرق الجـدب صداهر. . . ي وكدذلؽ ) :)رحؿته اهلل(ابن الؿـذرقال 

 .(الحائض

 ))اجلاللة إذا حبست تطوب((. 
 ملسو هيلع هللا ىلصفنن الجاللدة التدل تلكدؾ الـجاسدةي قد  هندك الـبدل ) :(رحؿه اهللابن تقؿقة )قال 

ًٓ باتػاق الؿسؾؿقـ طـ لبـفاي  .(فن ا حبست حتك تطقب: كاكت حال

                                                 
 .الؼحطاين سعق  بـ سامةمقسقطة اإلجؿا  ا الػؼف اإلسالملي ٕ راجع:( (1
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 باب النجاساتفقه:           

  ((السمن اجلامد إذا وؼعت ػوه جناسة يطهر بإزالتها)). 
فلما ما اجتؿع طؾقف العؾؿا  مـ  لؽ: أن الػلرة ومثؾفا ) :(رحؿه اهللابن طبد البر )قال 

ومدا  مـ الحققان كؾف يؿدقت ا سدؿـ جامد ي أو مدا كدان مثؾدف مدـ الجامد ات: أهندا تطدرح

 (.حقلفا مـ  لؽ الجام 

  ((العػو عن أثر االستجمار بعد اإلنؼاء)). 
وقد  طػدل طدـ الـجاسدات الؿغؾظدة ٕجدؾ محؾفداي ا ) )رحؿته اهلل(:ابن قدامتة قال 

ثالثة مقاضع أح ها: محؾ آستـجا ي يعػل فقف طـ أثر آستجؿار بع  اإلكؼا ي واستقػا  

 .(الع دي بغقر خالف كعؾؿف
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 باب النجاساتفقه:           

 تلخيص 
   

 باب النجاسات

 

 

 أشياء  طاهرة                                                       أنواع النجاسات             

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.تىل وسوخ انذٍىاٌ يأكىل انهذً( 1

 .دو األديً( 2

 غري املسفىح.  دو انذٍىاٌ (3

 .انقًء( 4

 ( انعشق.5

 .املًُ( 6

 ( تىل األديً وغائطه.1

 ( تىل انغالو وانجاسٌة.2

 ( تىل وسوخ انذٍىاٌ غري يأكىل انهذى.3

 ( تىل وسوخ انكهة.4

 .( تىل وسوخ انجُضٌش5

 ( املزي وانىدي.6

 ( دو انذٍض.7

 ( نعاب انكهة.8

 نخُضٌش.( نذى ا9

 ( املٍحة.11

 ( يا قطع يٍ انثهًٍة وهً دٍة.11

 ( دو انكهة وانخُضٌش.12

 انجالنة.( 13
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 باب النجاساتفقه:           

 تدريب املستوى األول

 :تـ   يا املقصىد -أ
 الـجاسة.( 1

 الؿذي.( 2

 الودي.( 3

 الؿقتة.( 4

 الجاللة.( 5

 ضع عالية صخ أو خطأ أياو انعثاسات انحانٍة: -ب

 )           ( .مستؼذر هي كل شيء سةالـجا( 1

 )           ( .بول الغالم صاهر بقـؿا بول الجارية كجس( 2

 )           ( .الؿذي كجس بقـؿا الودي صاهر( 3

 )           ( .كجسقؾقؾه وكثقره  الحقض دم( 4

 )           ( ( الـجس يف الخـزير هو لحؿه فؼط.5

 )           ( .ة السؿك صاهرةمقتة الجراد كجسة ومقت( 6

 )           ( .الؾبن الذي يف ضرع الشاة الؿقتة كجس( 7

 )           ( .إذا دبغشرطقة يجوز االكتػاع بجؾد الحقوان ملكول الؾحم إذا مات دون ذكاة ( 8

 )           ( .بعد دباغفا األسود والـؿوريجوز لبس جؾود ( 9

 )           ( .ب والخـزيريطفر الدباغ جؾد الؽؾ( 11

 )           ( .الؾحم وهي حقة صاهر ةما قطع من البفقؿة ملكول( 11

 )           ( .دم الخـزير لقس هـاك دلقل طؾى كجاسته( 12
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 باب النجاساتفقه:           

 اخرت اإلجاتة انصذٍذة يًا تني انقىسني: -جـ
 مستحب  [   –]  واجب    .إزالة الـجاسة( 1

 كجس   [       –]   صاهر     .بول األدمي( 2

 كجس   [       –]   صاهر    .بول الحقوان ملكول الؾحم( 3

 كجس   [       –]   صاهر    .شعر الؽؾب  (4

 كجس   [       –]   صاهر     الحراسة. لعاب كؾب( 5

 كجس   [       –]   صاهر     غقر الشفقد. مقتة األدمي( 6

 كجسة   [      –]   صاهر ة  .مقتة العـاكب والعؼارب( 7

 كجس   [       –]   صاهر     .قيء األدمي( 8

 كجس   [       –]   صاهر     .وان غقر ملكول الؾحمقيء الحق( 9

 كجس   [       –]   صاهر     .الؿـي( 11

 [غقر جائز    –    جائز ]     .تطفقر الـجاسة بغقر الؿاء( 11

 )           ( .الجاللة ال يجوز أكل لحؿفا حتى وإن حبست وطؾػت صاهًرا( 13

 )           ( .بول وروث الحقوان ملكول الؾحم صاهر( 14

 )           ( .دم األدمي قؾقؾه صاهر وكثقره كجس( 15

 )           ( دم الحقوان كجس قؾقاًل كان أو كثقًرا.( 16

 )           ( .قيء الحقوان ملكول الؾحم كجس( 17

 )           ( .طرق الحائض كجس( 18

 )           ( .حرام االكتػاع بالـجاسة يف غقر األكل والشرب والؾبس( 19

 )           ( .إزالة الـجاسة يؾزم فقفا كقة( 21
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 باب النجاساتفقه:           

 الثانيتدريب املستوى 

 اركش دنًٍها وادًذا عهى: -أ

 الة الـجاسة.وجوب إز( 1

 كجاسة بول األدمي.( 2

 كجاسة الؿذي.( 3

 كجاسة دم الحقض.( 4

 .كجاسة ما قطع من البفقؿة وهي حقة( 5

 كجاسة لعاب الؽؾب.( 6

 كجاسة لحم الخـزير.( 7

 صفارة بول وروث الحقوان ملكول الؾحم.( 8

 صفارة دم األدمي.( 9

 صفارة الؿـي.( 11

 :هًيا ٌ دكى وضخ -ب

 بول الطػل الرضقع الذي لم يلكل الطعام لشفوة.( 1

 بول الحقوان غقر ملكول الؾحم.( 2

 مقتة السؿك والجراد.( 3

 الجاللة التي تلكل الـجاسة.( 4

 جسم الؽؾب وشعره.( 5

 بول وروث الخـزير.( 6

 أثر دم الحقض بعد غسؾه.( 7
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 باب النجاساتفقه:           

 طظم الؿقتة وقركفا وضػرها وشعرها.( 8

 ضرع الشاة الؿقتة.الؾبن الذي يف ( 9

 افتراش جؾود السباع ولبسفا بعد دباغفا.( 11

 استعؿال جؾد الحؿار أو البغال بعد دباغفا.( 11

 الدم الؿسػوح.( 12

 الدم الذي يبؼى يف الذبقحة.( 13

 قيء الحقوان الذي ال يمكل لحؿه.( 14

 طرق الحائض والجـب.( 15

 حؽم يسقر الـجاسة التي تصقب اإلكسان.( 16

 حؽم التداوي بالـجاسة.( 17

 بس وكحوه.حؽم استعؿال الـجاسات يف غقر األكل والشرب والؾُّ ( 18

 

 

 
 أبو أحمد                                                                           

 غباشيحممد  ال                                                                              

  غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني                                                                                                                           

Mohamed201718@yahoo.com 
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