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 انلََّجاَسات   بَاب  

َ  َوانلََّجاَسة   ،: ه  َوبل  ، 1اْلب م ، 2َوالبَغائ ط  ، 3َوادلَّ ، 4َوالبَقيح  ء  ، 5َوالبََقب ر  َمب ، 6َواْلب ل  7َوانلَّب يذ   َوك 
ر   ك  سب ، م  ، 8َمائ ع  ، 9َوالبََكبب  ير   

َما، َوفَربع   10َواْلب ْنب ه  َحد 
َ
، 11أ بوَدبي  ، َوال ي  بَمذب   12َوال

                                                           

ل  َمرَّ : قَاَل  َعبَّاس   اببن   َعن  .  1 ، وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  يبن  َ َما: »َفَقاَل  ب َقْبب  إ نَّه 
، بَان  بَان   َوَما ََل َعذَّ َعذَّ ، ف   ي  ا َكب ري  مَّ

َ
َما أ ه  َحد 

َ
تَت    َل  فَََكنَ  أ نَ  يَسب ، م  َوبل  ا اْلب مَّ

َ
َخر   َوأ  فَََكنَ  اْلب

يَمة   َيمبش    812 بخاري .ب انلَّم 

 عذاب دو این: فرمود پس کرد، گذر قبري دو کنار از وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 عمل به محافظت ادرار از دو آن از یکی اما. بینند نمی عذاب بزرگی چیز در و بینند می

 .رفت می( مردم بین) چینی سخن به دیگري اما( کرد نمی پاک ادرار از را خود) آورد نمی

نَس   َعنب 
َ
، ببن   أ ل  ََكنَ : قَاَل  َمال ك  زَ  إ َذا» وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  ، َتَْبَّ َاَجت ه  تَيبت ه   ِل 

َ
 ب َماء   أ

ل    812 بخاري .«ب ه   َفيَغبس 

 آب ایشان نزد من رفت، می حاجت قضاي به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول هرگاه
 .شست می آن با را خود پس آوردم می

ود   ببن   اّلٰل   َعببد   َعنب .  8 ع  َت : »قَاَل  َمسب
َ
ل  أ َمَرن   البَغائ َط  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب 

َ
نب  فَأ

َ
 أ

، ب ثَََلثَة   آت يَه   َجار  حب
َ
ت   أ ، فَوََجدب ت   َحَجَريبن  ه ، فَلَمب  اثلَّال َث  َواتَلَمسب دب ج 

َ
ت   أ َخذب

َ
ثَة   فَأ  َروب

تَيبت ه  
َ
َخذَ  ب َها، فَأ

َ
ََجَريبن   فَأ لبَق  اِلب

َ
ثَةَ  َوأ وب كبس   َذاه  : َوقَاَل  «الرَّ   151 بخاري .ر 

 سنگ سه که نمود أمر مرا پس. رفت حاجت قضاي به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 نزد و برداشتم را خشکی مدفوع پس. نیافتم اما گشتم سومی دنبال و یافتم سنگ دو. بیاورم
 انداخت را خشک مدفوع و گرفت را سنگ تکه دو وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. آوردم ایشان

 .است نجس این: فرمود و
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ل   .  3 د   َل  ق لب ﴿: َتَعاَل   ل َقوب ج 
َ
َ  َما ف   أ وح 

 
ا إ َلَّ  أ م  َرَّ م   ََعَ   ُم  ه   َطاع  َعم  نب  إ لَّ  َيطب

َ
 أ

ونَ  وب  َميبتَة   يَك 
َ
ا أ ا َدم  وح  ف  وب  َمسب

َ
ير   َِلبمَ  أ  

ْنب س   فَإ نَّه   خ   145 آیه انعام، سوره ﴾ر جب

 مگر یابم نمی حرام بخورد را آن که اي خورنده بر است شده وحی من به چه آن در: بگو
 .است نجس( خوک) همانا باشد خوک گوشت یا جاري خون یا مردار که آن

َماَء، َعنب  سب
َ
ة   َجاَءت  : قَالَتب  أ

َ
َرأ َّ  امب يبَت : َفَقالَتب  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب 

َ
َرأ

َ
َدانَا أ  إ حب

، ف   ََت يض   ؟ َكيبَف  اثلَّوبب  نَع  ،: قَاَل  تَصب ه   ث مَّ  ََت تله  ر ص  ، َتقب بَماء  ، ب ال ه   .ف يه   َوت َصِّل  َوَتنبَضح 
 882 بخاري

 شود، حائض لباسش در ما از یکی اگر: گفت و آمد وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نزد زنی
 آن بر کم کم را آب سپس کَنَد می دست با را آن: فرمود دهد؟ انجام کاري چه که بده خبر
 . گزارد می نماز آن در و شوید می و ریزد می

 و کندن به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول زیرا است نجس خون که دهد می داللت حدیث
 .بگزار نماز آن در: فرمود سپس کرد امر لباس شستن سپس

ول   قاَل  لَّتب : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّلٰل   رَس  ح 
 
مب  أ ، َميبتَتَان   لَك  ا وََدَمان  مَّ

َ
، فَأ بَميبتَتَان   ال

، فَاِلب وت   ََراد  ا َواْلب مَّ
َ
، َوأ َمان  َكب د   ادلَّ

 3314 ماجه ابن. صحیح .َوالِطَحال   فَالب

 اما و ملخ و ماهی: مردار دو اما: است شده گردانده حالل مردار دو و خون دو شما براي
 اسپرز، و جگر از غیر به که شود می این حدیث ي مخالفه مفهوم. است اسپرز و جگر: خون دو

 .اند نجس ها خون ي بقیه
 بودن نجس و است خون که این بر عالوه زیرا است نجس أولی باب از زردآب و ریم . 4

 .بدبوست و متعفن شد، ثابت آن
شود زیرا هرگاه چیزي وارد معده شد و معده آن را  . به استفراغ، حکمِ مدفوع داده می 5

 شود. متحول ساخت نجس می
اند.  نجاست خمر اجماع کردهگویند: علما بر  . النجم الوهاج: ابن عبدالبر و ابوحامد می 1

 عجاله المحتاج: خمر به اجماع نجس است.
اي که از غیر انگور تهیه  کننده اي که از انگور تهیه شود خمر، و به مست کننده . به مست 2

 گویند. شود، نبیذ می
اي  کننده شوند. زیرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هر مست . بر خمر قیاس گرفته می 2

ل »: دانسته است: قَالَ مانند خمر را  ر   ك  ك  سب  1233مسلم  .«َحَرام   م 
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 اي حرام است. کننده هر مست
ل  قَاَل  . 9 مب  إ نَاء   ف   البََكبب   َولَغَ  إ َذا: وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  ك  َحد 

َ
قبه   أ  ث مَّ  فَلبري  

لبه   َغبس  َرار   َسببعَ  َل   829 مسلم .م 

 .بشوید را آن بار هفت سپس بریزد را آن زد، دهان شما از یکی ظرف در سگ هرگاه
کرد  النجم الوهاج: اگر نجس نبود رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ریختن آن امر نمی

 است.  ي مال نهی کرده زیرا از اضاعه
ل    . 10 د   َل  ق لب ﴿: َتَعاَل   ل َقوب ج 

َ
َ  َما ف   أ وح 

 
ا إ َلَّ  أ م  َرَّ م   ََعَ   ُم  ه   َطاع  َعم  نب  إ لَّ  َيطب

َ
 أ

ونَ  وب  َميبتَة   يَك 
َ
ا أ ا َدم  وح  ف  وب  َمسب

َ
ير   َِلبمَ  أ  

ْنب س   فَإ نَّه   خ   145 آیه انعام، سوره ﴾ر جب

 مگر یابم نمی حرام بخورد را آن که اي خورنده بر است شده وحی من به چه آن در: بگو
 . است نجس( خوک) همانا باشد خوک گوشت یا جاري خون یا مردار که آن

 أقرب به ضمیر دادن برگشت زیرا. لحم به نه است خنزیر به «فَإ نَّه  » در ضمیر برگشت

 . است تر أولی مذکور،
 ي فایده از کالم دهیم ارجاع خوک گوشت به را «رِجْس» اگر قبل ي آیه در همچنین

ِرَمتب ﴿: است آمده 3 ي آیه مائده، ي سوره در زیرا شود می خارج تأسیس م   ح  بَميبتَة   َعلَيبك   ال
م   وَ  ير   َِلبم   وَ  ادلَّ  

 . است شده حرام شما بر خوک گوشت و خون مردار، ﴾اْلب ْنب

 برگشت خنزیر به را ضمیر اگر اما. است شده وارد نص خوک گوشت بودن حرام بر پس
 در که گونه همان. شود می استنباط آن از جدیدي معناي و شده حاصل تأسیس ي فایده دهیم

يبس  : است آمده فقهی ي قاعده س 
ب
نَ  َخريب   اتلَّأ ك يد   م   چنین معنا فوق، توضیح با پس .اتلَّوب

 . است نجس خوک بدن اجزاي تمام: شود می

ب   َعنب 
َ
، َثعبلَبَةَ  أ ِ نَّه   اْلب َشِن 

َ
َل  أ

َ
وَل  َسأ َاو ر   إ نَّا: قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس  َل  ُن  هب

َ
 أ

تَاب   مب  البك  ونَ  َوه  بَخ  م   ف   َيطب ور ه  يرَ  ق د   
ب ونَ  اْلب ْنب َ م   ف   َويَْشب َر، آن يَت ه  َمب ول   َفَقاَل  اْلب  اّلٰل   رَس 

ت مب  إ نب : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  ََها وََجدب ب وا، ف يَها فََك  وا َغريب َ وا لَمب  َوإ نب  َواْشب د  ََها ََت   َغريب
وَها بَماء   فَاربَحض  ب وا َوُك  وا ب ال َ  3239 ابوداوود. صحیح .َواْشب

 کتاب اهل همسایگی در ما: گفت و پرسید وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از خشنی ابوثعلبه
 شراب هایشان ف ظر در و پزند می خوک گوشت هایشان دیگ در آنان. ایم گرفته قرار
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ي مایعی،  کننده خون، و ریم، و خمر، و نبیذ، و هر مست، آن: ادرار، و مدفوع، و و نجاست
 دو، و ودي، و مذي،  و سگ، و خوک، و فرع یکی از آن

ه   ي ؤَك   َل  َوَما ب َح، إ َذا َِلبم 
، 13ذ  بَميبتَة  َمَك  إ لَّ  14َوال ََرادَ  15السَّ ، 16َواْلب َّ  َل  َما َولََب   17َواْلَدِم 

ه   ي ؤَك   َ  18َِلبم  ، َغريب ِ َدِم    19اْلب

                                                                                                                                                                                     

 و بخورید آن در یافتید ظروف این از غیر اگر: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. نوشند می
 .بیاشامید و بخورید سپس بشویید آب با را آن نیافتید ظروف این از غیر اگر و بیاشامید

 نجس أصل، تَبَع به فرع زیرا است نجس شود، متولد خوک و سگ از چیزي . هر 11
 دو بین نجاست و طهارت در زیرا است نجس هم باز شود متولد دو آن از یکی از یا. شود می

 .گیرد می تعلق دو آن ترین پست به حکم حیوان،
ي  َعنب .  18 نبت  : قَاَل  ََع  َل   ك  اء   رَج  نبت   َمذَّ ي   َوك  تَحب سب

َ
نب  أ

َ
َل  أ

َ
أ سب

َ
َّ  أ  انلَّب 

َمربت   اببنَت ه   ل َمََكن   وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ 
َ
َدادَ  فَأ قب بم  وَد   ببنَ  ال سب

َ َل   اْلب
َ
ل  : َفَقاَل  فََسأ  َذَكَره   َيغبس 

 
 
أ   303 مسلم .َوَيتَوَضَّ

 اهلل رسول دختر جایگاهِ خاطرِ به و آمد می بسیار من، مذي که بودم شخصی من
 بن مقداد به. بپرسم ایشان از( رابطه این در) که داشتم شرم من، نزد به وسلم علیه اهلل صلی

 وضو و شوید می را شرمگاهش: فرمودند ایشان. نمود سوال ایشان از مقداد نمودم أمر األسود
 .گیرد می

 .اند نموده اجماع ودي و مذي نجاست بر علماء: نویسد می مجموع در نووي امام
شود و مردار به اجماع علما  . زیرا حیوان حرام گوشت اگر ذبح کرده شود، مردار می 13

 نجس است.
 .است کرده بیان مردار نجاست مورد در را علما اجماع مجموع، در نووي . امام 14
ل    . 15 لَّ ﴿: َتَعاَل   ل َقوب ح 

 
مب  أ ر   َصيبد   لَك  َحب ه   وَ  اْلب   91: آیه مائده، سوره ﴾َطَعام 

 . است شده گردانده حالل شما براي آن هاي خوراکی و دریا صید

ول   قاَل  وَ : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس  ور   ه  ه   أبوداوود. صحیح .َميبتَت ه   اِلب لل  َماؤ ه ، الطَّ

 19ترمذى ،23
 .است حالل آن مردار و است پاک دریا آب
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ول   قاَل  لَّتب : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّلٰل   رَس  ح 
 
مب  أ ، َميبتَتَان   لَك  ا وََدَمان  مَّ

َ
، فَأ بَميبتَتَان   ال

، فَاِلب وت   ََراد  ا َواْلب مَّ
َ
، َوأ َمان  َكب د   ادلَّ

  3314 ماجه ابن. صحیح .َوالِطَحال   فَالب

 دو اما و ملخ و ماهی: مردار دو اما شده، گردانده حالل مردار دو و خون دو شما براي
 .است اسپرز و جگر: خون

 .است کرده بیان ماهی طهارت مورد در را علما اجماع مجموع، در نووي امام
ب   ببن   الل   َعببد   َعنب  . 11

َ
َف   أ وب

َ
نَا: قَاَل  ،أ ول   َمعَ  َغَزوب  َسببعَ  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس 

ك ل   َغَزَوات  
ب
ََرادَ  نَأ  1958 مسلم .اْلب

 ملخ( آذوقه نبود علت به که) دادیم انجام غزوه هفت وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول همراه
 .خوردیم می

ول   قاَل  لَّتب : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّلٰل   رَس  ح 
 
مب  أ ، َميبتَتَان   لَك  ا وََدَمان  مَّ

َ
، فَأ بَميبتَتَان   ال

، فَاِلب وت   ََراد  ا َواْلب مَّ
َ
، َوأ َمان  َكب د   ادلَّ

  3314 ماجه ابن. صحیح .َوالِطَحال   فَالب

 دو اما و ملخ و ماهی: مردار دو اما شده، گردانده حالل مردار دو و خون دو شما براي
 .است اسپرز و جگر: خون

 است. کرده بیان طهارت ملخ مورد در را علما اجماع مجموع، در نووي امام
نَا َولََقدب ﴿: فرماید می عزوجل اهلل . 12 مب   20: آیه إسراء، سوره ﴾آَدمَ  بَِن   َكرَّ

 .داشتیم گرامی و مُکَرَّم را آدم بنی ما
 حیات از بعد باشد مسلمان یا کافر انسان، که کند می ایجاب بزرگداشت و تکریم ي قضیه

 گردد می نجس حیات از بعد انسان بپنداریم اگر زیرا. نمائیم او طهارت و پاکی به حکم نیز
 . کند می پیدا مغایرت تکریم، با که شود می محسوب تحقیر نوعی

ونَ  إ نََّما﴿: فرماید می که توبه ي سوره 82 ي آیه اما ك  بم ْشب   مشرکین که قطعاً ﴾َُنَس   ال

 . هستند نجس
 بخاري صحیح در آن دلیل. بدن نجاست نه است عقیده نجاست نجاست، این از منظور

 مشرکین بدن اگر. بستند مسجد ستون به طناب با را مشرکی أسیر اصحاب،: آمده 418
 خارج مسجد از را نجاست که داد می دستور بالفاصله سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول بود نجس
 .کنند
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شود هرگاه ذبح شد، و مردار مگر ماهی و ملخ و  و حیوانی که گوشت آن خورده نمی
شود )نجس  انسان )که مردار این سه، پاک است(. و شیر حیوانی که گوشت آن خورده نمی

 است( غیر از انسان )که شیر او پاک است(. 

، وََشعبر   بَميبتَة  بَمأك ول   َغريب   وََشعبر   ال . إ لَّ  20َحيَات ه   ف   انبَفَصَل  إ َذا ال َّ َدِم  ل  21اْلب ب   َوَمِن 
 البََكب

ير    
 22.َواْلب ْنب

و موي مردار، و موي حیوان حرام گوشت هرگاه در حیاتش جدا شد )نجس است( مگر 
 انسان. و منی سگ و خوک )نجس است(.

نبَفَحة    
َرة   23َواْلب َذتب  إ نب  َطاه  خ 

 
نب  أ لَة   م  ة   َسخب َذَكَّ َ  تَأك لب  لَمب  م  . َغريب َب 

  24اللَّ
ي گوسفندي گرفته شود که به غیر از شیر چیزي نخورده  و إنفحه پاک است اگر از بچه

 است.
                                                                                                                                                                                     

نَ  إ نَّ : فرماید می سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول دیگر، حدیثی در م  ؤب بم  س   َل  ال  بخاري .َينبج 

825 
 .شود می شامل را ممات و حیات که است عام لفظ، این و. شود نمی نجس مؤمن قطعاً

ي اوست. مغنی المحتاج: زیرا همانند خون، در شکم متحول  النجم الوهاج: زیرا عصاره . 12
 شده است. 

 ي کرامت آدمی نیست که پرورش او با شیئ نجس باشد. النجم الوهاج: زیرا شایسته.  19
ل  قَاَل  . 80 عَ  َما: وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  نَ  ق ط  يَمة   م  َه  َ  اْلب وَ  َحيَّة   َوه   در حاکم .َميِت   َفه 

 .نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح 2150 مستدرک
 .است مردار آن پس باشد زنده حیوان آن که حالی در و شود کرده قطع حیوان از چه آن
نَا َولََقدب ﴿: فرماید می عزوجل اهلل . 81 مب   20: آیه إسراء، سوره ﴾آَدمَ  بَِن   َكرَّ

 .داشتیم گرامی و مُکَرَّم را آدم بنی ما
 .است نجس ها آن ذات زیرا است نجس خوک و سگ منی . 88
 آورند. خوار بیرون می ي پنیر که از شکم نوزاد شیرخوار چارپایان علف . مایه 83
 شود. . فتح العزیز و مغنی: زیرا در ساختن پنیر به آن نیاز پیدا می 84

و از خوردن پنیري که با آن ساخته شده،  ساختند مجموع: زیرا سلف همیشه با آن پنیر می
اي است که ذبح شده، پس به  کردند. دلیل ما این است که انفحه جزئی از سخله امتناع نمی

 ماند. مانند دستش می
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يل   َوَما نب  يَس  نَ  ََكنَ  إ نب  انلَّائ م   فَم   م  َدة   م  بَمع  نب  ال
َ
ع   َل  ََكنَ  ب أ ه   َطاَل  إ َذا َينبَقط  م   نَوب

،فَ  س  نَ  ََكنَ  َوإ نب  نَج  نب  25اللََّهَوات   م 
َ
ع   ََكنَ  ب أ . َينبَقط  ر    26َفَطاه 

شود اگر از معده باشد بطوري که اگر خوابش  و چیزي که از دهان خوابیده جاري می
شود  شود؛ نجس است. و اگر از بیخ کام باشد بطوري که منقطع می طوالنی شد منقطع نمی

 پس پاک است.  
و   ل   َوالبع ضب نبَفص  بم  ه   الَحِ  نَ م   ال م  كب م   ح  كب ، ذ ل َك  َميبتَة   ح  َيََوان  َرة   ََكنَتب  إ نب  اِلب  َطاه 

َمك   ، ََكلسَّ ر  . ََكِلب َمار   َوإ لَّ  َفَطاه  س    27َفنَج 
و عضو جدا شده از زنده، حکم آن، حکم مردار آن حیوان دارد اگر )مردار آن( پاک باشد، 

 آن( نجس باشد، مانند: درازگوش، پس نجس است.مانند: ماهی؛ پس پاک است و اگر )مردار 
[1] ، ، [8] َوالبَعلََقة  َغة  بم ضب وَبة   [3] 28َوال ج   َور ط  ة ، فَرب

َ
أ بَمرب ك ول   َوَبيبض   [4] 29ال

ب
بَمأ  [5] 30،ال

ر ه   31َوَْلَن ه   وف ه   وََشعب ه   َوَوَبر ه   وَص  يش  وب  َحيَات ه   ف   انبَفَصَل  إ َذا َور 
َ
، َبعبدَ  أ  وََعَرق   [1] 32َذََكت ه 

َيََوان   ر   اِلب اه  ، َحّتَّ  33الطَّ ر  َرة   َطاه 
ب
ه   ،البَفأ يق  ، َور  ه  ع    34وََدمب

                                                           

اي است آویخته در اقصاي اعالي  پاره . کام که گوشتاللََّهاة: مفرد آن اللََّهَوات.  85

 .دهان، زبان کوچک. دهخدا
سازد و اگر به  گیرد زیرا معده آن را دگرگون می به معده رسید حکم مدفوع می. هر چه  81

 معده نرسید همانند آب دهان و مخاط طاهر است.
ل  قَاَل  . 82 عَ  َما: وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  نَ  ق ط  يَمة   م  َه  َ  اْلب وَ  َحيَّة   َوه   در حاکم .َميِت   َفه 

 .نموده موافقت او با ذهبی و ستهدان صحیح 2150 مستدرک
 .است مردار آن پس باشد زنده حیوان آن که حالی در و شود کرده قطع حیوان از چه آن
شود و سپس به قطعه گوشتی تبدیل  اي می . نطفه در شکم مادر ابتدا خون بسته 82

 گویند. شود به اولی علقه و به دومی مضغه می می
 کند. پس به منی شباهت پیدا مینجم و عجاله: زیرا اصل آدمی است 

آید. عجاله المحتاج: بر عرق  رنگی است که از انتهاي رحم می . النجم الوهاج: آب بی 89
 شود. قیاس گرفته می
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و تخم حالل  [4]و رطوبت شرمگاه زن؛  [3]و قطعه گوشت؛  [8]خون بسته؛  [1]و 
و شیر، مو، پشم، کُرک و پر حیوان حالل گوشت هرگاه در حیاتش یا بعد از  [5]؛ گوشت

و عرق، آب دهان و اشک حیوانِ پاک حتی موش، )شش مورد یاد شده  [1]ذبحش جدا شد؛ 
 به تمامی( پاک است. 

ِ  َولََب   َدِم  ، َغريب   َوَمن يله   35اْلب س  ل  َوَكَذا 36َُن  َ  َغريب ه   َمِن  ب   َغريب
؛ البََكب ير   

يَل  37َواْلب ْنب : َوق 
س    .َُن 

                                                                                                                                                                                     

ك ول   َوَبيبض  آمده:  زیادههاي چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 30
ب
بَمأ ، اما در َوَغريب ه   ال

گوشت نیز  مراد از آن: تخم حیوان حرام ندارد. چاپ دار المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود
 طاهر است و خوردن آن حالل است مگر ضرر داشته باشد، مانند: تخم مار.

 . نجم و تحفه: بر پاکی شیر حیوان حالل گوشت، اجماع شده است. 31
ل    . 38 نب ﴿: َتَعاَل   ل َقوب َواف َها َوم  صب

َ
َبار َها أ وب

َ
َعار َها َوأ شب

َ
ثَاث ا َوأ

َ
ي   إ َل   َوَمتَاع   أ  سوره ﴾ح 

 20 آیه نحل،
 شما آسایش و رفاه موجبات و منزل وسایل چهارپایان، موي و کرک و پشم از( خداوند) و

 .ببرید بهره ها آن از( اید زنده که) مدتی تا که است کرده فراهم را
 تحفه المحتاج: به اجماع طاهر است.

َيََوان  .  33 ر   اِلب اه   اند مگر سگ و خوک. اند پاک حیوانات تا زمانی که زنده: تمام الطَّ
اش  . زیرا وقتی به طهارت حیوانی حکم کرده شد در ضمن آن، باید به طهارتِ عصاره 34

 نیز حکم کرد.
 .باشد نجس شیئ با او پرورش که نیست آدمی کرامت ي شایسته زیرا: الوهاج النجم . 35
ِ  ف   َعئ َشةَ  َعنب  . 31 بَمِن  نبت  : قَالَتب  ال ه   ك  ك  فبر 

َ
نب  أ ول   ثَوبب   م   الل   رَس 

 822 مسلم .وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ 

 اهلل رسول لباس از را آن دست با من: گفت که است روایت منی مورد در عایشه از
 . کردم می پاک وسلم علیه اهلل صلی

 الزم آب و شد نمی پاک دست کندنِ با بود نجس منی اگر دهد می داللت حدیث
 .گردید می

 پاک حیوانات ي بقیه منی. است نجس ها آن ذات زیرا است نجس خوک و سگ . منی 32
 .هستند پاک حیات حال در و نیست نجس ها آن ذات زیرا است
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انسان )نجس نیست( مگر )منی( و شیر انسان و منی او نجس نیست و همچنین منی غیر 
سگ و خوک )که نجس است(. و قول ضعیفی است که )منی غیر از انسان و غیر از سگ و 

 خوک( نجس است.
ر   َوَل  ه  ء   َيطب نَ  ََشب رَ  إ لَّ  انلََّجاَسات   م  َمب َ  38ََتَلََّل  إ َذا اْلب لب  

ب غَ  إ َذا َواْلب ا 39د  س  ري   َوَُن   يَص 
  40َحيََوان ا.

شود مگر خمر هرگاه به سرکه گردید و پوست هرگاه دباغی  از نجاسات پاک نمیو چیزي 
 شد و نجسی که به حیوان تبدیل شود.

                                                           
. عجاله المحتاج: هرگاه خمر خودبخود بدون انداختن چیزي در آن به سرکه گردید، به  32

 اجماع پاک شده است.
 آن کردن ضدعفونی و فضالت ي بقیه و چربی خون، از پوست سازي پاک عملیات به . 39

 فندق، بلوط، صنوبر، کاج، مانند درختانی پوست یا برگ با عملیات این. گویند می دباغی را
 .گیرد می انجام... و أنار قرظ، سماق،

ول   قَاَل  ب غَ  إ َذا: وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس   َهاب   د 
رَ  َفَقدب  اْلب  311مسلم .َطه 

 .است شده پاک شک بدون شد کرده دباغی پوست، هرگاه

َة   َعنب  ، ب نبت   البَعاَل  بَيبع  نَّ  س 
َ
ونَةَ  أ ِ  َزوبجَ  َميبم  َثتبَها، وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  نَّه   َحدَّ

َ
 َمرَّ  أ

ول   نب  ر َجال   وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  اّللَّ   ب رَس  بش   م  ونَ  ق َري مب  َشاة   ََي رل ثبَل  لَه  ، م  مب  َفَقاَل  اِلب َصان   لَه 
ول   ت مب  لَوب : »وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس  َخذب

َ
ول   َفَقاَل  َميبتَة   إ نََّها: قَال وا «إ َهاَبَها؟ أ  الل   رَس 

َطِهر َها: وََسلَّمَ  ه  َعلَيب  الل   َصّلَّ  بَماء   ي   4842 نسائى. صحیح .َوالبَقَرظ   ال

 خود با که حالی در گذشتند می سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول کنار از قریش از مردانی روزي
 چرا: فرمود آنان به سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. کشیدند می اسب همانند را( اي مرده) گوسفند
 برگ و آب: فرمود سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. است مردار: گفتند دارید؟ نمی بر را آن پوست
 کِرَت آن به قشم ي جزیره اهالی روید، می گرمسیر مناطق در که خاردار درختی) قرظ درخت

 .گرداند می پاک را آن( گویند می
 شده است.. أسنی المطالب: زیرا از نجاست بوجود نیامده بلکه در نجاست خلقت  40
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ر   ََتَلَّلَت   فَإ َذا َمب ء   إ لبَقاء   ب َغريب  [ 1] اْلب ا[ 8] ف يَها ََشب َها إ مَّ س  وب [ 3] ب نَفب
َ
ل َها أ نَ  ب نَقب  م 

مبس   ه  [ 4] الِظِل  إ َل  الشَّ س  وب [ 5] وََعكب
َ
َها؛ ب َفتبح   أ س 

ب
َرتب  َرأ َزاء   َمعَ  41َطه  جب

َ
نِ  أ يَة   42ادلَّ ََلق  بم   ال

َقَها َوَما لََها، ا فَوب مَّ َصاَبتبه   م 
َ
نبدَ  أ ، ع  َ  َوإ نب  43البَغلَيَان  لبَق 

 
ء   ف يَها أ   44فَََل، ََشب

                                                           
 تبدیل سرکه به خود به خود که وقتی پس است إسکار نجاست، علت . نجم و مغنی: 41

  .شود می طاهر شد، برطرف اسکار علت و شد

َمر   قَاَل  اب   ببن   ع  َطَّ َب   فَََل : اْلب َدتب  ََخبر   َخلل  ي ْشب فبس 
 
يَ  َحّتَّ   أ ببد  نبدَ  فََساَدَها، الل   ي   فَع 

يب   ل َك ذ   َلل  يَط    11801 للبیهقی الکبري السنن. ثقات رجاله .اْلب

 به را آن خداوند که این تا. نشود خورده است، گردیده سرکه به( انسان فعل با) که خمري
 این در پس( شود تبدیل سرکه به انسان دخالت بدون خود به خود) گرداند تبدیل سرکه
 .است پاک سرکه هنگام
ِن:.  48 ظرف سفالی بزرگ که در آن، آب یا سرکه یا شراب یا چیز دیگر بریزند و به  ادلَّ

 اي کند و آن را در زمین کار گذاشت. منجد، فرهنگ معین. اش باید چاله علت بزرگی
 . مغنی المحتاج: براي ضرورت. 43
نَس   َعنب  . 44

َ
، ببن   أ نَّ  َمال ك 

َ
بَا أ

َ
َل  َطلبَحَة، أ

َ
َّ  َسأ تَام   َعنب  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  يب

َ
 أ

ث وا ا، َور  قبَها: »قَاَل  ََخبر  ر 
هب
َ
فَََل : قَاَل  «أ

َ
َعل َها أ جب

َ
؟ أ  3125 ابوداوود. صحیح .«َل : »قَاَل  َخَلا

. بردند ارث به را خمر که پرسید أیتامی مورد در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از ابوطلحه
 تبدیل سرکه به را آن آیا: گفت ابوطلحه. بریز را آن: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

 .نه: فرمود وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول نگردانم؟

، َعنب  نَس 
َ
نَّ  أ

َ
َّ  أ ئ َل  وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  انلَّب  ر   َعن   س  َمب ، ت تََّخذ   اْلب  .«َل : »َفَقاَل  َخَلا

 1923 مسلم
 شود؛ سرکه به تبدیل( انسان فعل با) که خمري مورد در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول از
 .نه: فرمود پس. شد گرفته سوال

 شد تبدیل سرکه به آن در چیزي انداختن ي بوسیله انسان فعل با مغنی المحتاج: اگر
 چیز آن شود انداخته ظرف در چیزي اگر خمر، به مایع تبدیل هنگام زیرا شود می متنجس
 .گردد می متنجس ظرف محتویات تمام آن، شدن متنجس با و گشته متنجس
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یا با نقل آن از آفتاب به [ 3]یا خودبخود [ 8]بدون انداختن چیزي در آن [ 1]هرگاه خمر 
یا با باز کردن درِ آن؛ به سرکه [ 5]و عکس آن )با نقل آن از سایه به آفتاب( [ 4]سایه 

الي آن ی از خُم که با آن برخورد کرده و باهای پاک شده است به همراه قسمتگردید؛ 
چیزي  ی( که هنگام جوش زدن به آن اصابت کرده است. و اگرهای ها( از آن )مکان )قسمت

 در آن انداخته شد پس نه )پاک نشده است(.
ببغ   وَ  َوادلَّ ِل  البَفَضََلت   نَزبع  : ه  ِريف   ب ك  ا، َولَوب  ح  س  ف   َوَل  45َُن  لبح   يَكب  َوت َراب   م 

، ب   َوَل  46وََشمبس  ت عبَمال   ََي  ثبنَائ ه   ف   َماء   اسب
َ
نَّه   47أ ببغ   َبعبدَ  ل ك  تَنَِجس   َكثَوبب   ادلَّ ب   م   َفيَج 

ل ه   ، ب َماء   َغسب ور  ر   َوَل  48َطه  ه  لب   ب ه   َيطب ب   ج 
ير   ََكب  

ْنب لب   ََعَ  ََكنَ  َولَوب  49وَخ   
ر   اْلب ر   لَمب  َشعب ه   َيطب

عبر   ببغ   الشَّ . َعنب  َوي عبَف   50ب ادلَّ  51قَل يل ه 

                                                           
 که گذشت. 4842و نسائی  311. دلیل آن حدیث مسلم  45
اند. بدین علت است که  . نجم و عجاله: زیرا فضالت هنوز وجود دارد و فقط جامد شده 41
 گردد. میدر آب فرو برده شد عفونت به آن بازهرگاه 
َما ي رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم: الوهاج: به خاطر عموم فرموده. النجم  42 يل

َ
 إ َهاب   أ

ب غَ  رَ  َفَقدب  د   1282صحیح، ترمذي  .َطه 

 هر پوستی که دباغی شد، پاک شده است.
پوست حیوان حرام گوشت یا حالل گوشتی که ذبح نشده باشد چون قبل از دباغی .  42

ماند و با شستن،  ي نجس شده می نجس بوده است به دنبال آن بعد از دباغی مانند پارچه
 شود.  پاک می

اما پوست حیوان حالل گوشتی که ذبح شده است اگر با چیزهاي پاکی همانند برگ 
اغی شد پس بعد از دباغی و قبل از شستن پاک است. اما اگر با درخت قرظ یا پوست انار دب

 با و ماند می شده نجس ي پارچه چیزهاي نجسی مانند مدفوع کبوتر دباغی شد پس مانند
 .شود می پاک شستن،

 که أولی باب از گردیدند جیفه که هنگامی پس اند نجس نیز حیات حال در زیرا . 49
 .اند پاک حیات، حال در زیرا شود می دباغی حیوانات ي بقیه پوست اما. مانند می باقی نجس
 شود که این فضالت از بین برود. . زیرا دباغی کرده می 50
 . زیرا دوري کردن از آن مشقت است. 51
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نمک، نجس باشد. و چه دباغی، آن: کندن فضالت با هر شیئ تند و تیزي است و اگر و 
شود اما )آن پوست(  کند. و استعمال آب در أثناي آن واجب نمی خاک و خورشید کفایت نمی

شود. و  اي است پس شستن آن با آب طهور واجب می ي نجس شده بعد از دباغی مانند پارچه
ی باشد مو با دباغی پاک یشود. و اگر بر پوست، مو با دباغی، پوست سگ و خوک پاک نمی

 شود.   میِ آن عفو میشود و از ک نمی
َس  َوَما ََلقَاة   َتنَجَّ ء   ب م  نَ  ََشب ب   م 

ير   البََكب  
رب  لَمب  َواْلب ْنب ه  ل ه   إ لَّ  َيطب ا، ب َغسب نَّ  َسببع  َداه   إ حب

َاب   ر   ب ت  ب   52َطاه  تَوع  . يَسب بَمَحلَّ   53ال
آن شود مگر با شستن  نجس شد پاک نمیتمچه با برخورد با چیزي از سگ و خوک  و آن

 ي آن با خاکی که محل را فرابگیرد. هفت مرتبه، یک مرتبه

ه   َوََي ب   ، ب َماء   َمزبج  ور  ل ه   َوي نبَدب   َطه  رَية ، َغريب   ف   َجعب خ 
َ وم   َوَل  54اْلب َاب   َغريب   َيق   التل

نَان   َكَصاب ون   َمَقاَمه   شب
 
 55.َوأ

                                                           
 برد. . مغنی المحتاج: زیرا چیز نجس، نجاست را از بین نمی 58
ول   قَاَل  . 53 ور  : وََسلَّمَ  َعلَيبه   الل   َصّلَّ  الل   رَس  مب  إ نَاء   َطه  ك  َحد 

َ
، ف يه   َولَغَ  إ َذا أ  البََكبب 

نب 
َ
لَه   أ ات   َسببعَ  َيغبس  نَّ  َمرَّ وَله 

 
َاب   أ   829 مسلم. ب التل

 را آن بار هفت که است این زد دهان آن در سگ هرگاه شما از یکی هاي ظرف پاکی
 . خاک با آن اول بار بشوید

: که نمایند می اشاره مطلب این به اإلقناع در خطیب و المطلب نهایه در الحرمین امام
 گرفته قیاس دهانش آب بر سگ بدن أجزاي ي بقیه اما است آمده زدن دهان بر حدیث نص
 .بدن سایر و مدفوع ادرار، عرق،: مانند شوند، می

 زیرا. )شود می گرفته قیاس سگ بر خوک که است آورده نص األم در شافعی امام
 نجاست از طهارت پس هستند نجس ذاتاً حیوان دو این فقط شد ثابت دلیل با که گونه همان

 حرام که کند می اضافه المطلب نهایه در الحرمین امام همچنین. است هم مثل نیز دو آن
 به است ممنوع خوک از بردن انتفاع هرگونه و است آمده نص قران در خوک گوشت بودن

 با شستن بار شش وقتی پس است جایز شکار و نگهبانی جهت آن نگهداري که سگ خالف
 حکم این در را خوک توان می که أولی باب از شد ثابت سگ در خاک با شستن بار یک و آب

 (.کرد داخل
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ي  خاک در غیر از مرتبه شود. و قرار دادن و مخلوط کردن خاک با آب طهور واجب می
شود. و به غیر از خاک چیزي همانند: صابون و گیاه أشنان جاي آن را  آخر، سنت می

 گیرد. نمی

                                                                                                                                                                                     
شود در  . زیرا اگر خاک در بار آخر قرار داده شود محل مورد نظر با خاک آغشته می 54

 شود.   نتیجه براي تمیز کردن آن، بار هشتم به آب نیاز پیدا می
. النجم الوهاج: زیرا بر خاک نص وارد شده است پس چیزي دیگر جایگزین آن  55

 شود همانند: خاک در تیمم. نمی


