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ى   َولَو  

َ
ة   َرأ   ِهرَّ

 
، ُكُل تَأ َبت   ُثمَّ  ََنَاَسة  ِ  ُدونَ  َماء   ِمن   ََشِ ن   َقب َل  قُلَّتَي 

َ
 َعن هُ  تَِغيَب  أ

ِ  ِف  ُولُوُغَها ِفيهِ  ُيم ِكنُ  َزَمن ا ََغبَت   َوإِن   ََنََّست ُه، َبت   ُثمَّ  قُلَّتَي   لَم   ال َقِليلِ  ِمنَ  ََشِ
ُه. س    1ُتنَجِّ

                                                           

ِب  اب ِن  ََت َت  َوََكنَت   - َمالِك   ب ِن  َكع ِب  بِن ِت  َكب َشةَ  َعن   . 1
َ
نَّ  - َقتَاَدةَ  أ

َ
بَا أ

َ
 َقتَاَدَة، أ

ا، َلُ  فََسَكبَت   َدَخَل  ة   فََجاَءت   وَُضوء  َبت   ِهرَّ َغ   ِمن ُه، فَََشِ ص 
َ
نَاءَ  لََها فَأ ِ

، َحّتَّ   اْل  َبت   ََشِ
ن ُظرُ  فََرآِن : َكب َشةُ  قَالَت  

َ
َتع َجِبيَ : َفَقاَل  إََِل ِه، أ

َ
ِِخ؟ اب نَةَ  يَا أ

َ
،: َفُقل ُت  أ  إِنَّ : َفَقاَل  َنَعم 

ِ  رَُسوَل  ، لَي َست   إِنََّها: »قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ اِفيَ  ِمنَ  إِنََّها بِنََجس  وَّ  َعلَي ُكم   الطَّ
افَاِت  وَّ  57حسن صحیح، ابوداوود . «َوالطَّ

گوید: ابوقتاده داخل شد.  کبشه بنت کعب بن مالک که در عصمت پسر ابوقتاده بود، می
ای آمد و از آن نوشید. ابوقتاده ظرف را برای گربه  کبشه برای او آب وضو ریخت. پس گربه

کنم. پس  که نوشید. کبشه گفت: ابوقتاده مرا دید که )با تعجب( به او نگاه می کج کرد تا این
کنی؟ گفتم: بله. گفت: رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  دختر برادرم! تعجب میگفت: ای 

 کند. فرمود: گربه نجس نیست زیرا اطراف شما زیاد آمد و شد می

اِر، ِدينَار   ب ِن  َصاِلِح  ب ِن  َداوُدَ  َعن   ِه، َعن   اتلَّمَّ مِّ
ُ
نَّ  أ

َ
ََلَتَها أ ر َسلَت َها َمو 

َ
 إَِل   بَِهِريَسة   أ

ُ  رَِضَ  ةَ ََعئِشَ  ، فَوََجَدت َها َعن َها، اّللَّ َشارَت   تَُصِّلِّ
َ
ن   إَِلَّ  فَأ

َ
ة ، فََجاَءت   َضِعيَها، أ َكلَت   ِهرَّ

َ
 فَأ

ا ِمن َها، فَت   فَلَمَّ َكلَت   ان ََصَ
َ
َكلَِت  َحي ُث  ِمن   أ

َ
ُة، أ ِ  رَُسوَل  إِنَّ : َفَقالَت   ال ِهرَّ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

اِفيَ  ِمنَ  ِهَ  إِنََّما بِنََجس   لَي َست   إِنََّها: »قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  وَّ ي ُت  َوقَد   ،«َعلَي ُكم   الطَّ
َ
 َرأ

ِ  رَُسوَل    وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
ُ
أ ِلَها. َيتَوَضَّ  57صحیح، ابوداوود  بَِفض 

کند که گفت:  میاز داوود بن صالح بن دینار تمار روایت است که او از مادرش روایت 
ای بسوی عایشه فرستاد. او عایشه را در نماز یافت. عایشه  اش او را با هریسه خانم آزاد کننده
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که از نظر او پنهان شود از آب  قبل از اینخورد سپس  ای را دید که نجاستی را  و اگر گربه
 کند. تر از دو قله نوشید آن را نجس می کم

َف   2ََنِس   انلََّجاَسةِ  وَُدَخانُ  قَة   َتنُّور   َعن   هُ َكِثريُ  حَ ُمسِ  فَإِن   3يَِسرِيهِ، َعن   َوُيع  ر   يَابَِسة   ِِبِ
و   َطُهرَ  فََزاَل 

َ
بَة   أ ، 4هُ رُ اهِ َظ فَ  َعلَي هِ  ُخِبَ  فَإِن   فَََل، َرط  َفُل  َطاِهر  س 

َ
ِغيِف  َوأ . الرَّ س   ََنِ

ی  با پارچه شود. پس اگر بسیاریِ آن عفو میو دود نجاست، نجس است. و از کمیِ آن 
ی آن پارچه، دود از تنور( از بین رفت؛ )آن تنور(  )و بوسیله ه شدخشکی از تنوری مسح کرد
تنور مسح کرد( پس نه )پاک نشده است(.  ازی( نمناک )دود را  پاک شده است. یا با )پارچه

پاک  مناک( اگر بر روی آن نان پخت پس ظاهر نان،ی ن )بعد از مسح کردنِ تنور با پارچه
 نجس است. ،است و )اما( پایینِ نان

ِف  لِ  ِف  َوَيك  ِبِّ  بَو  ي الصَّ ِ ُكل   لَم   اَّلَّ
 
َ  يَأ ََتَُط  َوََل  ال َماِء، َغلَبَةِ  َمعَ  الرَّشُّ  اللََّبِ  َغري   يُش 

ُل  َسيَََلنُُه. ِبيَّةِ  َوَبو  ُن َث   َوَكَذا الصَّ َسُل  5اْل    6ََكل َكِبرَيِة. ُيغ 

                                                                                                                                                                                     

ای آمد و از آن خورد. وقتی عایشه از نماز منصرف  به او اشاره کرد که ظرف را بگذار. گربه
: فرمود سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول جائی که گربه خورده بود، خورد. و گفت: شد از آن

من رسول اهلل صلی اهلل علیه و  .کند می شد و آمد زیاد شما اطراف زیرا نیست نجس گربه
 گرفت.  ی )آبی که( گربه )دهان زده بود( وضو می مانده سلم را دیدم که از باقی

 . البیان: زیرا از عین نجاست بوجود آمده است. 2
از نجاست است که آتش، آن را با نیرویِ فتح الوهاب شرح منهج الطالب: زیرا دود جزئی 

 قوی از نجاست جدا ساخته است.
 . أسنی المطالب: به خاطر مشقت عفو شده است. 3
 َعلَي هِ  ُخِبَ  فَإِن  آمده: ، چنین َفَظاِهُرهُ بدون های چاپی و شروحات  . در بعضی از نسخه 4

 .داردوجود نزد من ، اما در چاپ دار المنهاج و نسخ خطی  َفَطاِهر  
ُن َث   َوَكَذابدون  . در بعضی از نسخ خطی 7  .اْل 
مِّ  َعن   . 7

ُ
، بِن ِت  قَي س   أ نََّها ِِم َصن 

َ
تَت   أ

َ
، لََها بِاب ن   أ ُكلِ  لَم   َصِغري 

 
َعاَم، يَأ  رَُسولِ  إَِل   الطَّ

لََسهُ  وََسلََّم، َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  ج 
َ
ِرهِ، ِف  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  رَُسوُل  فَأ  ََعَ   َفبَاَل  َحج 

بِِه، ، فََدََع  ثَو  ِسل هُ  َولَم   َفنََضَحهُ  بَِماء    223 بخاری. َيغ 
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ای که به غیر از شیر چیزی نخورده است؛ پاشیدنِ آب به همراه  و در ادرار پسر بچه
شود. و ادرار دختر بچه و همچنین  کند. و جاری شدنِ آب شرط نمی ی آب کفایت می غلبه

 شود. خنثی، مانند بزرگسال شسته می
 َوإِن   7َعلَي هِ  ال َماءِ  َجر يُ  َكَف   َعي    َلُ  يَُكن   لَم   إِن   انلََّجاَساِت  ِمنَ  ذ لَِك  ِسَوى   َوَما

ن   8َعُسَ  َوإِن   َطع م   إَِزالَةُ  وََجَب  َعي    َلُ  ََكنَ  يِح  إَِزالَةُ  َعُسَ  فَإِن   َسُهََل، إِن   َوِريح   َولَو   الرِّ
َدهُ  وِ  وَح 

َ
َدهُ  اللَّو نِ  أ تََمَعا َوإِنِ  9َبَقاُؤُه، يَُضَّ  لَم   وَح  ا. اج   10ََضَّ

                                                                                                                                                                                     

 نزد را بود نخورده دیگری غذای( شیر از غیر) که کوچکش ی بچه محصن، بنت قیس أم
. نشاند خویش دامن در را او وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول. آورد وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

( خویش لباس بر) را آن و نمود طلب آب ایشان. کرد ادرار ایشان لباس روی بر بچه پسر
 .   نشست را آن و پاشاند

ُل  ُين َضحُ : وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  رَُسوُل  قَاَل  َسُل  ال ُغََلِم، بَو  ُل  َوُيغ  َاِرَيةِ  بَو  . صحیح. اْل 

   716 ترمذی
 .شود می شسته بچه دختر ادرار و شود می پاشانده آب بچه پسر ادرار بر
، ب ِن  ََي َي  َعن   . 5 نََس  َسِمع ُت : قَاَل  َسِعيد 

َ
َراِبي  َجاءَ : قَاَل  َمالِك   ب نَ  أ ع 

َ
 َطائَِفةِ  ِف  َفبَاَل  أ

ِجِد، ا وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفنََهاُهمُ  انلَّاُس، فَزََجَرهُ  ال َمس  َلُ  قََض   فَلَمَّ َمرَ  بَو 
َ
 انلَِّبُّ  أ

ِريَق  َماء   ِمن   بَِذنُوب   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  ه 
ُ
 221 بخاری. َعلَي هِ  فَأ

. کردند برخورد او با شدت با مردم. کرد ادرار مسجد از ای گوشه در و آمد نشینی بادیه
 را ادرارش شخص، آن که زمانی. بازداشت کار این از را آنان وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .شود پاشانده آن بر آبی از پر سطل داد دستور وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول کرد تمام

 دهد. النجم الوهاج: زیرا بقای آن، بر نجاست داللت می . 8

َماَء، َعن   س 
َ
ة   َجاَءِت : قَالَت   أ

َ
َرأ ي َت : َفَقالَت   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  ام 

َ
َرأ

َ
َدانَا أ  إِح 

يُض  نَُع؟ َكي َف  اثلَّو ِب، ِف  ََتِ ُرُصهُ  ُثمَّ  ََتُتُُّه،: قَاَل  تَص  . ِفيهِ  َوتَُصِّلِّ  َوَتن َضُحُه، بِال َماِء، َتق 
  225 بخاری

 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 کاری چه که بده خبر
 .گزارد می نماز آن در و شوید می و ریزد می



5 
 

کند. و  و غیر از این از نجاسات، اگر جِرمی نداشته باشد جاری کردنِ آب بر آن کفایت می
ین شود و اگر چه دشوار باشد. و )از ب اگر برای آن جِرمی باشد از بین بردنِ طعم واجب می

. پس اگر از بین بردن بو به تنهایی یا )از بین شود( اگر آسان باشد بردنِ( رنگ و بو )واجب می
رساند و اگر )رنگ و بو با همدیگر( جمع  ی دشوار شد بقای آن ضرر نمیبردن( رنگ به تنهای

 رسانند. شدند ضرر می
ََتَُط  ، ََل  11ال َمَحلِّ  ََعَ  ال َماءِ  ُوُرودُ  َويُش  ُ لُهُ  َطَهاَرتِهِ  َبع دَ  َوُين َدُب  ال َعَص   ثَاِنيَة   12َغس 

.   13َوثَاثِلَة 
و ورود آب بر محل، شرط شده است نه فشردن. و بعد از پاک شدنش، شستن آن بار دوم 

 شود. و سوم سنت می

                                                                                                                                                                                     

ِب  َعن  .  9
َ
نَّ  ُهَري َرَة، أ

َ
لَةَ  أ تَِت  يََسار   بِن َت  َخو 

َ
 يَا: َفَقالَت   وََسلََّم، َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

، ثَو ب   إَِلَّ  ِل  لَي َس  الِل، رَُسوَل  نَا َواِحد 
َ
ِحيُض  َوأ

َ
 َمو ِضعَ  فَاغ ِسِِّل  َطُهر ِت  فَإَِذا: قَاَل  ِفيِه، أ

ِم، ثَرُ  ََي ُرج   لَم   إِن   الِل، رَُسوَل  يَا: قَالَت   ِفيِه، َصِّلِّ  ُثمَّ  ادلَّ
َ
ِفيِك : قَاَل  ُه،أ  َوََل  ال َماُء، يَك 

ثَُرُه.  يَُضُّكِ 
َ
 8575حسن، مسند احمد أ

خوله بنت یسار نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، من تنها 
شوم. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند: هرگاه  یک لباس دارم و در آن حائض می

بشوی سپس در آن نماز بخوان. گفت: ای رسول خدا، اگر اثر آن از پاک شدی جای خون را 
 رساند. کند و بقای آن به تو ضرری نمی بین نرفت؟ فرمودند: آب تو را کفایت می

 دو بر بقای جِرم نجاست، بسیار قوی است. . نجم و مغنی: زیرا داللت آن 16
نجاست شرط شده است زیرا تر از دو قله، وارد شدن آب بر  . مغنی المحتاج: در آب کم 11

 شود. اگر عکس شود آب نجس می
لَة  ها  . در بعضی از نسخه 12  .َوثَاثِلَة   ثَاِنيَة    َغس 
تَي َقَظ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل  . 13 َحُدُكم   اس 

َ
ِمِه، ِمن   أ  فَََل  نَو 

نَاءِ  ِف  يََدهُ  َيغ ِمس   ِ
ِسلََها َحّتَّ   اْل  رِي ََل  فَإِنَّهُ  ثَََلث ا، َيغ  ي نَ  يَد 

َ
 258 مسلم. يَُدهُ  بَاتَت   أ

 سه که این تا ردبَنَ فرو آب ظرف در را دستش پس برخاست خواب از شما از یکی هرگاه
 .است بوده کجا دستش شب، که داند نمی زیرا بشوید را آن بار
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ِف  ر ض   ِف  َوَيك 
َ
َسة   أ ََتَُط  َوََل  بِال َماِء، ال ُمََكثََرةُ  بَِذائِب   14ََنِ  َذَهَب  َولَو   15نُُضوُبهُ  يُش 

ر ِض  ََنَاَسةِ 
َ و   بَِشم س   اْل 

َ
و   نَار   أ

َ
ُهر   لَم   ِريح   أ َسَل. َحّتَّ   َتط   16ُتغ 

ای که محل نجاست را  بسیار ریختن با آب )به گونه ،و در زمینی که با مایعی نجس شده
کند و فرو رفتن آن )در زمین( شرط نشده است. و اگر اثر نجاست زمین  بگیرد( کفایت می فرا

 که شسته شود.  ی آفتاب یا آتش یا باد از بین رفت، پاک نشده است تا این بوسیله
ِ  َمائِع   َوُكُّ  َس  إَِذا َولََب   َكَخل   ال َماءِ  َغري  ِهرُيُه، ُيم ِكنُ  ََل  َتنَجَّ ا ََكنَ  فَإِن   17َتط   َجاِمد 
ِن  م  َاِمدِ  ََكلسَّ ل َق  اْل 

َ
لََها َوَما انلََّجاَسةَ  أ َاِق  َحو  . َواْل    18َطاِهر 

                                                           

، اما در چاپ دار َُنَِّست  : ی خطی نزد من های چاپی و یک نسخه بعضی از نسخه . در 14

 .دیگر نزد من و شروحات آنچه ثبت کردیمالمنهاج و نسخ خطی 
 که گذشت. 221. دلیل آن حدیث بخاری  17
. دلیل آن حدیث اعرابی است که در مسجد ادرار کرد. اگر با حرارت خورشید و وزیدن  17

ی مسجد ادرار کرد.  نیازی به ریختن آب نبود. و در حدیث آمده که در گوشهشد  باد پاک می
شد بالفاصله ادرار در زمین  همچنین در آن زمان، سطح مسجد از سنگریزه بود که سبب می

برود. با این اوصاف، رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به پاشیدن آب بر روی نجاست امر  فرو
 فرمود. 

ِب  َعن   . 15
َ
ِ  رَُسوُل  ُسئَِل : قَاَل  ُهَري َرَة، أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ َرةِ  َعِن  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

 
 ِف  َتَقعُ  ال َفأ

ِن، م  ا ََكنَ  إِن  : »َفَقاَل  السَّ ل ُقوَها َجاِمد 
َ
لََها، َوَما فَأ ا ََكنَ  َوإِن   َحو  َرُبوهُ  فَََل  َمائِع  صحیح . «َتق 

 آن را حسن دانسته است. 436األحکام ، امام نووی در خالصه 1393ابن حبان 
افتد پرسیده شد. پس  از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد موشی که در روغن می

 فرمود: اگر جامد باشد آن را و اطراف آن را دور بیندازید و اگر مایع باشد به آن نزدیک نشوید.

، اب ِن  َعِن  نَّ  َمي ُمونََة، َعن   َعبَّاس 
َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ َرةِ  َعِن  ُسئَِل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ

 
 ال َفأ

ِن، ِف  َتُموُت  م  ا ََكنَ  إِن  : »َفَقاَل  السَّ ل ُقوَها َجاِمد 
َ
لََها َوَما فَأ  فَََل  َذائِب ا ََكنَ  َوإِن   َوُُكُوُه، َحو 

َرُبوهُ   1392اسناد آن بر شرط مسلم صحیح است، صحیح ابن حبان . «َتق 

میرد پرسیده شد. پس  ول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد موشی که در روغن میاز رس
فرمود: اگر جامد باشد آن را و اطراف آن را دور بیندازید و آن را بخورید و اگر مایع باشد به 

 آن نزدیک نشوید.
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و هر مایعی به غیر از آب، مانند سرکه و شیر هرگاه نجس شد پاک کردن آن ممکن 
اندازد و باقی پاک  شود. پس اگر مانند روغنِ جامد، جامد باشد نجاست و اطراف آن را می نمی

 ست.ا
َ  إِن   انلََّجاَسةَ  بِهِ  َغَسَل  َوَما و   َتَغريَّ

َ
نُهُ  َزادَ  أ ِ  بَلَغَ  فَإِن   فَََل، َوإَِلَّ  19َفنَِجس   َوز   قُلَّتَي 

ر   ُمهُ  َوإَِلَّ  20َفُمَطهِّ مُ  فَُحك  ِل  َبع دَ  ال َمَحلِّ  ُحك   بَِطَهاَرتِهِ  ُحِكمَ  قَد   ََكنَ  إِن   بِهِ  ال َغس 
 22.َفنَِجس   َوإَِلَّ  21َفَطاِهر  

ی آن، نجاستی را شست اگر )آن آب( تغییر کرد یا وزن آن زیاد شد پسس   و آبی که بوسیله
نجس است. و اگر نه )تغییر نکرد و وزن آن زیاد نشد( پس نه )نجس( نیست. اگر )آن آب( به 
دو قله رسید پاک و پاک کننده است. و اگر نسه )بسه دو قلسه نرسسید( حکسمِ آن، حکسمِ محسل        

آب( پاک  )نجاست( بعد از شستنِ آن است. اگر به طهارتِ آن محل حکم شده است پس )آن
 نشده است( پس )آن آب( نجس است. ، حکمبه طهارتِ محل نجاست است. و اگر نه )هنوز

                                                                                                                                                                                     

نَّ  َمي ُمونََة، َعن  .  18
َ
ِ  رَُسوَل  أ َرة   َعن   ُسئَِل : وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

 
 ِف  َسَقَطت   فَأ

، ل ُقوَها: »َفَقاَل  َسم ن 
َ
لََها َوَما أ رَُحوُه، َحو  نَُكم   َوُُكُوا فَاط   237بخاری . «َسم 

از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد موشی که در روغنی بیفتد پرسیده شد. ایشان 
 بیندازید و )باقی( روغن خود را بخورید.فرمودند: نجاست را و اطراف آن را بردارید و دور 

 گردد که جرم نجاست به آن داخل شده که بر وزن آن افزوده است.  . زیرا معلوم می 19
. زیرا با دالیل گذشت که هرگاه آب به دو قله رسید اگر طعم یا رنگ یا بوی آن تغییر  26

 ست.نخورد پاک و پاک کننده است و اگر یکی از اوصاف تغییر کند نجس ا
مانده  . النجم الوهاج: زیرا اگر به نجاست غُساله حکم کنیم، نمناکی که بر محل باقی 21

 اند و چنین خواهد شد که تا ابد پاک نشود.  دو به همدیگر متصل هم نجس خواهد بود زیرا این
َ   . زیرا غساله به محل نجاست متصل است و متصل نجس است. 22 َع 

َ
َذا َوالُل َتَعاَل  أ ه 

لَُم. ع 
َ
 َوأ


