
تعريف 
 الطهارة

 الطهارة اصطالحًا  

 الطهارة لغة



قسام المياه
 
 ا

 في المذهب

 الماء الطهور 

الماء الطاهر في ذاته 
 المطهر لغيره

 الماء الطاهر

الماء الطاهر في ذاته غير المطهر 
 لغيره

الماء الذي تغير ك ثير 
وصافه بطاهر 

 
 من ا

الماء الذي استعمل في 
و غمس فيه يد 

 
طهارة واجبة ا

 قائم من نوم

 الماء النجس

الماء الذي تغير 
 بنجاسة
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قسام المياه
 
 ا

 على الراجح

 الماء الطهور 

وهو األصل في 
المياه وهو الذي 
 لم يتغير بنجاسة

 الماء النجس

الماء الذي 
 تغير بنجاسة



ول
 
:  النوع ال

 الماء الطهور 

تعريف الماء 
 الطهور 

مثلة الماء 
 
ا

 الطهور 

حكم تغير الماء 
 ممازجالطهور بغير 
 ككافور 



ول
 
:  النوع ال

 الماء الطهور 

ثر  ضابط الماء الك ثير وا 
 وقوع النجاسة فيه

=   250×  408: هذا فالقلةوعلى  ،جرام 408ما يقرب : الرطل يساوي
كيلو   204يساوي جرام، أي  204.000: جرام، والقلتان 102.000

 ( .لتراً  270)وسبعون لترًا مئتان : وباللتر. جرام



حكم الماء الذي 
ة  خلت به امرا 

 ..في إزالة نجس

 في طهارة كاملة



:  النوع الثاني
 الماء الطاهر

تعريف الماء 
 الطاهر

حكم الماء 
 الطاهر

مثلة الماء 
 
ا

 الطاهر

الماء المستعمل في 
 طهارة واجبة

 المتغير بالطاهرات



قسام المياه
 
 ا

 في المذهب

 الماء الطهور 

الماء الطاهر في 
 ذاته المطهر لغيره

 الماء الطاهر

الماء الطاهر في ذاته غير 
 المطهر لغيره

 أو استعمل في طهارة واجبة

الماء الذي تغير 
كثير من أوصافه 

 بطاهر 

الماء الذي 
استعمل في 
 طهارة واجبة

 الماء النجس

الماء الذي 
تغير 

 بنجاسة
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قسام المياه
 
 ا

 على الراجح

 الماء الطهور 

وهو األصل في 
المياه وهو الذي 
 لم يتغير بنجاسة

 الماء النجس

الماء الذي 
 تغير بنجاسة



قسام  الراجح في ا 
 المياه



:  النوع الثالث
 الماء النجس

مثلة الماء 
 
ا

 النجس

الماء اليسير الذي لقته 
 تجاسة

 المتغير بالنجاسة

حكم الماء الك ثير الذي 
 خالطته نجاسة

 ضابط الماء الك ثير



:  النوع الثالث
 الماء النجس

مثلة الماء 
 
ا

 النجس

الماء اليسير الذي لقته 
 تجاسة

 المتغير بالنجاسة

حكم الماء الك ثير الذي 
 خالطته نجاسة

 ضابط الماء الك ثير



الراجح في حكم 
الماء الك ثير الذي 
 خالطته نجاسة



كيفية تطهير الماء 
 النجس

 زال تغيره بنفسه

 اإلضافة

 النزح 



 (.رابطة العالم اإلسالمي)قرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع ل 

 ن
 
 :  حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتهابشا

له وصحبه وسلم
 
ما بعد. الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ل نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى ا فإن مجلس : ا 

حد 
 
المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم ال

حد 1989فبراير  19ه  الموافق 1409رجب13
 
قد نظر في السؤال عن : م1989فبراير  26ه  الموافق 1409رجب  20م إلى يوم ال

هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة : حكم ماء المجاري، بعد تنقيته
ربعة ن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل ا  وهي الترسيب، : المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من ا 

ثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، بالكلور والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه  ، بحيث ل يبقى للنجاسة ا 

مانتهم ثر : قرر المجمع ما يلي. موثوق بصدقهم وا  و ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة ا  ن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة ا  ا 
صار طهوًرا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي : في طعمه، ول في لونه، ول في ريحه

ثر فيه: تقرر  ن الماء الك ثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها ا  علم. ا   .  وهللا ا 
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الحكم فيما إذا شك 
و  في نجاسة ماء ا 

 طهارته





لة  م
 
و التعليل الدليل الحكم المسا  ا 

 الماء األحمر الذي تغير بالبراميل : تطبيق  1

 الوضوء بالخل 2

ما يعلق من ماء الشوارع واإلنسان ذاهب إلى المسجد - 3
. 

الحدائق التي تسقى بمياه المجاري ما حكم الصالة - 4
 فيها؟

 مع سكر أو ملح، فهل يصح الطهارة به؟ فوحماء - 5

 في البر بحث عن ماء فلم يجد إال ماء ورد إنسان 6

حكم الوضوء من بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكالب  7
 والنتن

ما تغير بممره على كبريت وقار وما تلقيه الريح والسيول  8
 في الماء، من الحشيش والتبن ونحوهما

 والديتولبالسوائل المعدة للتنظيف كالصابون  الوضوء 9
 بهاوتطهير النجاسات 

–في تطهيره فزالت النجاسة  الكلور ماء نجس استعمل 10

 -على المذهب والراجح



صل في حكم 
 
ال

واني
 
 ال

نية الذهب والفضة 
 
حكم  ا

 وما ضبب بهما



نية الك فار وثيابهم
 
 حكم ا

جزاء 
 
حكم النتفاع با

 الميتة من جلد وغيره



جزاء 
 
حكم النتفاع با

 الميتة من جلد وغيره

حكم ما انفصل من 
 الحيوان الحي



مستحبات 
 الخالء

 دعاء الدخول

تقديم اليسرى في 
الدخول واليمنى عند 

 الخروج

حكم المسح للذكر 
 والنتر



ما يكره في حال قضاء 
 الحاجة

دخول الخالء بشيء فيه 
 ذكر هللا

حكم الدخول 
جهزة 

 
بالمصحف وال

 التي فيها ذكر

حكم استقبال القبلة 
واستدبارها في حال قضاء 

 الحاجة



كمل المراتب
 
 :ا
الجمع بين ( 1

 والستنجاء  الستجمار

 .الستنجاء( 2

حكام 
 
 الستجمارا

دابه
 
 وا

وهل  الستجمار( 3
 وحده؟ يجزيء

مطهر  الستجمارهل 
و حكمًا؟

 
 حقيقة ا

 به يستجمرشروط ما 











 حديث جامع في صفة الوضوء

 نه َسَاَل ْبَن َاِبي َحَسٍن، عن َعْمَرو
 
ى هللُا َعَلْيِه ا ِ َصلَّ ِبي 

ِه ْبَن َزْيٍد، َعْن ُوُضوِء النَّ َعْبَد اللَّ
َم  ى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ ِ َصلَّ ِبي 

ُهْم ُوُضوَء النَّ
َ
َا ل َم َفَدَعا ِبَتْوٍر ِمْن َماٍء، َفَتَوضَّ َفَا َعَلى َيِدِه »َوَسلَّ َفَاك ْ

ْوِر، َفَمْضَمَض َواْسَتْنَشَق َواْسَتْنَثَر،  ْوِر، َفَغَسَل َيَدْيِه َثاَلًثا، ُثمَّ َاْدَخَل َيَدُه ِفي التَّ ِمَن التَّ
ى الِمْرَفَقْيِن، 

َ
َتْيِن ِإل  ُثمَّ َثاَلَث َغَرَفاٍت، ُثمَّ َاْدَخَل َيَدُه َفَغَسَل َوْجَهُه َثاَلًثا، ُثمَّ َغَسَل َيَدْيِه َمرَّ

ى الَكْعَبْيِن 
َ
ًة َواِحَدًة، ُثمَّ َغَسَل ِرْجَلْيِه ِإل  .«َاْدَخَل َيَدُه َفَمَسَح َرْاَسُه، َفَاْقَبَل ِبِهَما َوَاْدَبَر َمرَّ

 صحيح البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري: 

 

 









 إن هللا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه 
 يحب أن تؤتى عزائمهكما 

حكم المسح على 
 الخفين

فضل للرجل 
 
ال

م المسح
 
 الغسل ا

 الخف

الجوارب 
 والشراب

 العمامة وشروطها

حكم المسح على 
 خمر النساء

حكام المسح على 
 
ا

 الجبائر



 إن هللا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه 
 يحب أن تؤتى عزائمهكما 

 مدة المسح

 مدة 
 
متى تبدا

 المسح؟

 شروط الخفين

ن يكون طاهراً ( 1
 
 ا

ن يكون مباحاً ( 2
 
 ا

ن يكون ساترًا ( 3
 
ا

 للمفروض

ن يثبت بنفسه( 4
 
 .ا



 إن هللا سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه 
 يحب أن تؤتى عزائمهكما 

 انكشاف القدم( 1
 انقضاء المدة(2

 صفة المسح

 مبطالت المسح



 صفة المسح



 األصل في األشياء عدم النقض إال بدليل
نواقض 
 الوضوء

الخارج من ( 1
 السبيلين

الخارج النجس ( 2
 من بقية البدن 

 زوال العقل( 3

ضابط النوم 
 الناقض للوضوء



 األصل في األشياء عدم النقض إال بدليل
نواقض 
 الوضوء

 مس الذكر والفرج ( 4

ة ( 5 مس المرا 
 بشهوة

كل لحم ( 7 ا 
 الجزور

الردة وكل ما ( 8
وجب غسالً 

 
 ا

تغسيل ( 6
 الميت



 األصل في األشياء عدم النقض إال بدليل
نواقض 
 الوضوء



 الغسل

خروج المني ( 1
 دفقًا بلذة

 الجماع( 2

 إسالم الكافر( 3

 الموت( 4

 الحيض( 5

 النفاس( 6



 الغسل



 الغسل



 باب التيمم

 .الماء طهارة بدل :وهو

و فريضة وقت دخل إذا
 
بيحت ا

 
   نافلة ا

و الماء وعدم (1
 
و ك ثيرا ثمنه على زاد ا

 
  يعجزه بثمن ا

و (2
 
و باستعماله خاف ا

 
و بدنه ضرر  طلبه ا

 
و رفيقه ا

 
و حرمته ا

 
 بعطش ماله ا

و
 
و مرض ا

 
 .التيمم شرع  ونحوه هالك ا

 له تيمم جرح  ومن استعماله بعد تيمم طهره بعض يك في ماء وجد ومن
 .الباقي وغسل

حوال التي يجوز 
 
ال

 فيها التيمم

حكم من وجد ماًء 
 يك في بعض طهره

حكم من جرح 
وتضرر بغسل 

 جرحه

ضابط التراب 
الذي يجوز 
 التيمم به
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عاد وتيمم عليه قدرته نسي فإن وبدللة وقربه رحله في الماء طلب ويجب
 
 .ا

حداثا بتيممه نوى وإن
 
و ا

 
و" إزالتها تضر بدنه على نجاسة ا

 
 "يزيلها ما عدم ا

و
 
و بردا خاف ا

 
و فتيمم مصر في حبس ا

 
 .يعد ولم صلى والتراب الماء عدم ا

 .غيره طاهر يغيره لم غبار له طهور  بتراب التيمم ويجب

 حدث في" والموالة والترتيب كوعيه إلى ويديه وجهه مسح :وفروضه
صغر

 
 مبطالت التيمم ."ا

و 
 
هل التيمم مبيح ا

 رافع؟

فاقد 
 الطهورين

فروض 
التيمم 
 وصفته



و حدث من له تيمم لما النية وتشترط
 
حدها نوى فإن غيره ا

 
 عن يجزئه لم ا

خر
 
و نفال نوى وإن ال

 
طلق ا

 
 وقته كل صلى نواه وإن فرضا به يصل لم ا

 .ونوافل فروضا

 في ولو الماء وبوجود الوضوء وبمبطالت الوقت بخروج التيمم ويبطل
 .بعدها ل الصالة

خر والتيمم
 
ولى الماء لراجي الوقت ا

 
 .ا

ن :وصفته
 
صابع مفرجتي بيديه التراب ويضرب يسمي ثم ينوى ا

 
 يمسح ال

صابعه ويخلل براحتيه وك فيه بباطنهما وجهه
 
 .ا

 مبطالت التيمم

فاقد 
 الطهورين

في شرط النية 
 التيمم

 صفة التيمم



نواع النجاسات
 
 ا

 نجاسة مغلظة
 الكلب

ولهن بالتراب غسالتسبع 
 
 ا

 نجاسة متوسطة
 كالبول والغائط والدم

 تزول النجاسة بزوالها
و 
 
و التراب ا

 
كزوالها بالماء ا

 المنظفات 
 زوال عين النجاسة فالمهم

ي وسيلة طهر المكان
 
 فإذا زالت با

 نجاسة مخففة

 بول الطفل الذكر الذي لم
كل الطعام

 
 يا

 بالماء النضح

 المذي

إذا كان في ]بالماء  النضح
 [ثوب ونحوه

 ول يلزم الغسل



 باب إزالة النجاسة

رض على كانت إذا كلها النجاسات غسل في يجزئ 
 
 تذهب واحدة غسلة ال

 وخنزير كلب نجاسة في بتراب إحداها سبع غيرها وعلى النجاسة بعين
شنان التراب عن ويجزئ 

 
 .تراب بال سبع غيرهما نجاسة وفي ونحوه ا

 فإن الخمرة غير استحالة ول دلك ول ريح ول بشمس متنجس يطهر ول
و خللت
 
 حتى غسل نجاسة موضع خفي وإن يطهر لم "مائع" دهن تنجس ا
 .بزواله يجزم

كل لم غالم بول ويطهر
 
 .بنضحه الطعام يا

إذا كانت ( 1
رض

 
 النجاسة على ال

إذا كانت النجاسة [ 2
رض 

 
على غير ال

واني
 
 كالثياب وال

هل تطهر النجاسات 
 بالستحالة



 (.رابطة العالم اإلسالمي)قرار المجمع الفقهي اإلسالمي التابع ل •

ن •
 
 :  حكم التطهر بمياه المجاري بعد تنقيتهابشا

له وصحبه وسلم
 
ما بعد. الحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ل نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى ا فإن مجلس : ا 

حد 
 
المجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العالم اإلسالمي، في دورته الحادية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم ال

حد 1989فبراير  19ه  الموافق 1409رجب13
 
قد نظر في السؤال عن : م1989فبراير  26ه  الموافق 1409رجب  20م إلى يوم ال

هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به؟ وهل تجوز إزالة النجاسة به؟ وبعد مراجعة : حكم ماء المجاري، بعد تنقيته
ربعة ن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل ا  وهي الترسيب، : المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية، وما قرروه من ا 

ثر في طعمه، ولونه، وريحه، وهم مسلمون عدول، بالكلور والتهوية، وقتل الجراثيم، وتعقيمه  ، بحيث ل يبقى للنجاسة ا 

مانتهم ثر : قرر المجمع ما يلي. موثوق بصدقهم وا  و ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة ا  ن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة ا  ا 
صار طهوًرا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي : في طعمه، ول في لونه، ول في ريحه

ثر فيه: تقرر  ن الماء الك ثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها ا  علم. ا   .  وهللا ا 
 

 حكم مياه المجاري بعد تنقيتها: نازلة فقهية

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Ndv89RDhd_M/SKw5m9Zb0II/AAAAAAAAARc/eKxyqHOXBmM/s400/543931_tea.jpg&imgrefurl=http://masryforever.blogspot.com/2008_08_01_archive.html&usg=__d0PetTpp5hCHjuTycwhFszRNbwM=&h=277&w=300&sz=12&hl=ar&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=u27xeWfgmSu13M:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=%D8%B4%D8%A7%D9%8A&hl=ar&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Ndv89RDhd_M/SKw5m9Zb0II/AAAAAAAAARc/eKxyqHOXBmM/s400/543931_tea.jpg&imgrefurl=http://masryforever.blogspot.com/2008_08_01_archive.html&usg=__d0PetTpp5hCHjuTycwhFszRNbwM=&h=277&w=300&sz=12&hl=ar&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=u27xeWfgmSu13M:&tbnh=107&tbnw=116&prev=/images?q=%D8%B4%D8%A7%D9%8A&hl=ar&safe=active&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


 حيوان من" نجس دم يسير عن "ومطعوم مائع غير في" ويعفى
ثر وعن "طاهر

 
 .استجمار ا

دمي ينجس ول
 
 من متولد" سائلة له نفس ل ما ول بالموت ال

 ."طاهر

   .طاهر وروثه ومنيه لحمه يؤكل ما وبول

دمي ومني
 
ة فرج  ورطوبة طاهر ال

 
 في دونها وما الهر وسؤر  المرا

 .طاهر الخلقة

هلي والحمار والطير البهائم وسباع
 
 .نجسه منه والبغل ال

ما يعفى عنه من 
 النجاسات

حكم بول ما يؤكل 
 لحمه وروثه

دمي 
 
حكم مني ال

ة  ..ورطوبة فرج المرا 

حكم سؤر الهرة وما 
 دونها في الخلقة

حكم سباع البهائم 
هلي

 
 والطير والحمار ال



 الحيضباب 

 .حمل مع ول سنة خمسين بعد ول سنين تسع تمام قبل حيض ل

قله
 
ك ثره وليلة يوم وا

 
و ست وغالبه عشر خمسة وا

 
قل سبع ا

 
 طهر وا

ك ثره حد ول يوما عشر ثالثة حيضتين بين
 
 .ل

قل الحيض 
 
ا

ك ثره
 
 وا

حكام الحائض  ا 

قل الطهر  ا 



  بل منها يصحان ول "الصالة ل الصوم الحائض وتقضي"
  .يحرمان

و دينار فعليه فعل فإن الفرج  في وطؤها ويحرم
 
 ك فارة نصفه ا

   .دونه بما منها ويستمتع

 .والطالق الصيام غير يبح لم تغتسل ولم الدم انقطع وإذا

قل الحيض 
 
ا

ك ثره
 
 وا

حكام الحائض  ا 

قل الطهر  ا 



ة
 
قله تجلس والمبتدا

 
ك ثره انقطع فإن وتصلي تغتسل ثم ا

 
 فما ل

 فيه وجب ما تقضي فحيض ثالثا تكرر  فإن انقطع إذا اغتسلت دون
ك ثره عبر وإن

 
   .فمستحاضة ا

حمر دمها بعض كان فإن
 
سود وبعضه ا

 
ك ثره يعبر ولم" ا

 
 ولم ا

قله عن ينقص
 
حمر الثاني الشهر في تجلسه حيضها فهو "ا

 
  وال

   .استحاضة

 .شهر كل من الحيض غالب جلست متميزا دمها يكن لم وإن

حوال الحائض
 
 ا

حكام الستحاضة  ا 

الفرق بين 
 الحيض والنفاس



 "الصالح" بالتمييز عملت نسيتها وإن عادتها تجلس مميزة ولو المعتادة والمستحاضة
   .لعدده الناسية بموضعه كالعالمة الحيض فغالب تمييز لها يكن لم فإن

وله من جلستها نصفه في ولو الشهر من موضعه ونسيت عدده علمت وإن
 
 ل كمن ا

  .تمييز ول لها عادة

و عادتها زادت ومن
 
و تقدمت ا

 
خرت ا

 
 طهر العادة عن نقص وما فحيض ثالثا تكرر  فما تا

 .جلسته فيها عاد وما

ت ومن حيض العادة زمن في والكدرة والصفرة
 
 حيض فالدم نقاء ويوما دما يوما را

ك ثره يعبر لم ما طهر والنقاء
 
 .ا

  وتعصبه فرجها تغسل ونحوها والمستحاضة
 
 فروضا وتصلي صالة كل لوقت وتتوضا

  ول ونوافل
 
   .صالة لكل غسلها ويستحب العنت خوف مع إل توطا

حوال 
 
ا

 المستحاضة

حكام الستحاضة  ا 

 الطوارئ على الحيض



ك ثر
 
ربعون النفاس مدة وا

 
 تطهرت قبله طهرت ومتى يوما ا

ربعين قبل وطئها ويكره وصلت
 
 عاودها فإن التطهر بعد ال

 الصوم وتقضي وتصلي تصوم فيه فمشكوك فيها الدم
 .الواجب

  العدة غير ويسقط ويجب ويحرم يحل فيما كالحيض وهو
مين ولدت وإن "والبلوغ"

 
ول توا

 
خره النفاس فا

 
ولهما من وا

 
 .ا

قل النفاس 
 
ا

ك ثره
 
 وا

حكام النفساء  ا 


