
 احکام نظافت 
 
 

 اقسام آبها
 

که از چيزی گرفته شده باشد آب مضاف آبى است . »مضاف«است يا » مطلق« آب يا  -1مسأله 
.  آلود آب گل؛  يا آبی که با چيز ديگری مخلوط شده با شد مانند شربت ، چای   و آب ميوه   مانند

در    آب معمولی  مثل؛  گفت آب   به آن آه مى توان بدون هيچ قيد و شرطى آب مطلق آن است 
. هاامثال آنچاه ها و رودخانه ها و درياها و   

 
 اّول آب آر، دوم آب قليل، سوم آب جارى ، چهارم آب  :  پنج قسم است  آب مطلق برـ 2 مسأله

ولی آب مضاف پاک  . پاك آننده هستند وهم پاكی مطلق هم آبهااقسام همه . باران، پنجم آب چاه
.صورت مالقات با چيز نجس ، آن آب مضاف  هم  نجس  و آلوده می شودکننده نيست ودر  

 
 آب ُکر

 
 مقدار آبى است آه اگر در ظرفى آه طول و عرض و عمق آن مشهور، ـ آب آر بنابر 3 مسأله

. است بريزند، آن ظرف را پرآند متوسطهرآدام سه وجب ونيم  
 

 يا بو و يا طعم آن مگر اينكه رنگـ اگر عين نجس در آب آر بريزد نجس نمى شود،  4 مسأله
.دتغيير آن  

 
. در آب آر بشويند، پاك مى شود است را ـ اگر چيزى آه نجس شده 5 مسأله  

 
. آب لوله کشی که از شير آب می ريزد ، در حکم آب کر است– 6مسأله   

 
 آب قليل

 
و آب  باران در حال    و از زمين نجوشد آه از مقدارآر آمتر باشداست     آبى ـ آب قليل 7 مسأله

.بارندگی نباشد  
 

  از باال آب قليل اگر اّما.  شود نجس مى  آب هم  آن به چيز نجس برسد، ـ هرگاه آب قليل 8 مسأله
د، فقط آن مقدار آه به نجس رسيده نجس مى شود و اگر به صورت فّواره زبري بر روی آن چيز 

.، قسمت پايين آن نجس نمى شود به باال رود و به چيز نجسى برسد با فشاراز پايين  
 

 آبى آه از آن جدا مى شود و آن ، آنـ اگر با آب قليل پاك چيزى را آه نجس شده بشويند 9 مسأله
.گويند، نجس است» غساله«را   
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 آب جارى
 

 آبى آه از زمين مى جوشد و جارى مى شود مانند آب چشمه و قنات، يا از برفهاى  -10 مسأله
.است آب جارى جريان پيدا می کند، هها سرچشمه مى گيرد و در آوانباشته شده   

 
در صورتی که به خاطر اين  نجس نمى شود،  مگر ،  با مالقات نجاست ـ آب جارى 11 مسأله
.آن آب تغيير کند يا طعم  و بو يا رنگامر،  

 
يير آن قسمت را تغ بو يا رنگ ويا طعم و آب جارى برسد  قسمتی از به  نجاستاگرـ  12 مسأله
است اگرچه آمتر از آر آب چشمه سر نجس مى شود و طرفى آه مّتصل به آب همان مقداردهد،

 و  در غير اين  ، اگر آمتر از آر باشد نجس مى شودآب    طرف ديگر  اما آن، باشد پاك است
.صورت پاک می باشد  

 
حكم آب جارى آه هروقت از آن برمى دارند باز هم مى جوشد  چشمه های راکد  ـ آب 13 مسأله
.آب رودخانه است نيز در حکم آب جاری استآه مّتصل به رودخانه ها آبهاى ايستاده آنار . دارد  

 
 آب باران

 
اين آه عين به ط وشر ،م برسد آن را پاك مى آندشیء متنجسی آب باران به اگر ـ  14 مسأله

.جدا شوداز آن نجاست در آن نباشد و آبى آه با آن شسته شده   
 

 ناميده شود؛      » باران«عرفا  بايد به مقدارى ببارد آه    بارانی که پاک کننده است - 15 مسأله
.به نحوی که اگر زمين سخت باشد ، آب باران بر آن جاری گردد  

 
 مّتصل به باران باشد، حكم آب ، در صورتی که آب باران در جايى جمع شود اگرـ  16 مسأله

.اردباران را د  
  

 آب چاه
 

 شیء متنجسی در آن و اگر پاك و پاك آننده استاگر چه کمتر از کر باشد،  آب چاه  -17 همسأل
.؛  در صورتيکه بر اثر آن ، رنگ، بو يا طعم آن آب تغيير نکندشسته شود پاك مى گردد  

 
 ولی بنا بر استحباب مؤکد بايدآب چاه بر اثر افتادن چيز نجس در آن نجس نمى شود،  ـ 18 مسأله

آبی را که بايد  مقدار. تا بجای آن آب جديد بجوشد  آن را  بكشند و دور بريزند آب ازمقدارى 
. شده استبيان در آتابهاى مفصل فقهى بکشند ،   

 
 آب جريان مستمر بکشند، در صورتيکه  تلمبه پمپ و يا  با موتور را چاه هرگاه آب -19مسأله 

.د، پاک کننده است و حکم آب چاه را دار داشته باشد  
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 نظافت بدن

 
مخرج بول تنها با آب قا بل .   پس از قضاء حاجت بايد مخرج ها  را تطهير نمايد- 20مسأله 

.تطهير است و حد اقل بايد دو مرتبه با آب تطهير شود  
 

  استبراء واجب نيست ولی اگر مرد استبراء کند و موضع را دو مرتبه با آب - 21مسأله 
.ی از مجرا خارج شود، آن رطوبت پاک است شستشو دهد و بعد از آن رطوبت  

 
  .   در هنگام قضاء حاجت نبايد روی شخص يا پشت او به طرف قبله باشد- 22     مسأله 

 
 چيزهاى نجس

 
خمر، آبجو، سگ، خوک، مردار و همچنين  خون، بول، منی  و : عبارتند ازـ نجاسات  23له مسأ

عرق حيوان نجاست خوارنيز بنا بر . ده دارندفضله انسان و حيوانات حرام گوشت که خون جهن
.احتياط واجب نجس می باشد  

 
 عرق جنب از حرام  محکوم به نجاست نيست ؛ ولی  بنا بر احتياط واجب، نبايد با بدن – 24مسأله 

.و لباس آلوده به آن ، نماز بخواند  
 

وم به نجاست نيست ،  آب انگور که بجوشد ولی  دوثلث حجم آن تبخير نشده باشد محک– 25مسأله 
. ولی قبل از آنکه دوسوم حجم آن تبخير شود ، نوشيدن آن حرام می باشد  

 
پاک هستند و طعام آنان نيز حالل است مگر اينکه ) اعم از کتابی و غير کتابی (  کفار – 26مسأله 

 دست مواد گوشتی بدون ذبح شرعی و يا مواد نجس و حرام ديگری درطعام آنان باشد  و يا اينکه
آنان به هنگام تهيه غذا به شیء نجسی مانند خمر آلوده بوده و می دانيم که غذا را به هنگام تهيه يا 

.  بعد از آن با دست آلوده به نجس لمس کرده اند  
 

  گوشت و پوست حيوانات حالل گوشت که از کشوری غير مسلمان که مسلمانان نيز - 27مسأله 
ود پاک است و لی خوردن گوشت يادشده در صورت عدم در آن زندگی می کنند وارد می ش
همچنين پوشيدن لباسی که از پوست مذکور درست شده است . اطمينان به ذبح شرعی حرام است

. جايز است وحکم به  طهارت می شود ،   ولی نماز در آن لباس صحيح نمی باشد  
 

  وارد می شودى غير اسالمى آه از آشورها مواد غذايی غير گوشتی و ديگر موادی - 28 مسأله
  اگر انسان يقين به نجس بودن آنها نداشته باشد، و عطرها ؛ ارود ، روغن ، آره پنير، مانند 

.محکوم به طهارت و پاکی می باشند  
 
 

 اثبات پاکی یا نجسی یک چيز
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:  نجس بودن چيزى از سه راه ثابت مى شود - 29 مسأله  

 .به نجاست آن  بطوری که هيچ شک و شبهه ای درآن نداشته باشد اّول آن آه انسان يقين پيدا آند -
 خبر دهد آه آن )کاالمانند صاحب خانه و فروشنده (دوم آن آه  آسى آه چيزى در اختيار اوست  -

. چيز نجس است  
 به  گواهى دهدعادل که از گفته او اطمينان حاصل شود، دو نفر عادل و يا حّتى يك نفر آنکه سوم -

. آن چيزنجس بودن  
 

 نجس  که آيا بعدا شك داردو آن شخص  پاك بوده  از نظر شخصی قبال هرگاه چيزى - 30 مسأله
 و نجس بوده از نظر او  و اگر چيزى قبًال   استیپاآآن چيز محکوم به طهارت و شده است يا نه، 

.استبودن  نجس  آن چيز محکوم به پاك شده يا نه،که آيا بعدا شك دارد   
 

 از رويه د، بلكه بايدعمل کن خود در طهارت و نجاست به نظر وسواسى نبايد شخص ـ  31 مسأله
. آندپيروی  معمولى اشخاص   

 
 ُمطهِّرات

 
: عبارتند از) دن چيزهايى آه نجس را پاك مى آنيعنی(ـ مطّهرات  32 مسأله  

ت، پاکسازی ، انتقال ، تبعيت،  برطرف شدن عين نجاس انقالب،  استحاله،آفتاب ،  زمين،ب آ 
.بيان می گرددتفصيل در مسائل آينده به  آه احكام اينها حيوان نجاستخوار  

 
 آب

 
 را پاك مى آند، به شرط اين آه هنگامى آه چيز نجس شیء متنجس  ، پاكمطلق و ـ آب  33 مسأله

 مضاف نشود و بو يا رنگ يا طعم نجاست به ی که آن شيئ  را احاطه کرده را با آن مى شويند آب
 مثًال اگر خون در آن است آنقدر بشويند ؛ عين نجاست برطرف شودبر اثر شستشو، خود نگيرد و 

.آه خون برطرف گردد  
 

 لباس و بدن که نجس شده است بايد يک مرتبه با آب جاری يا آب لوله کشی و يا دو ـ 34مسأله 
.  مرتبه با آبهای مطلق  ديگر  شسته شود  

  
. شست با آب سه مرتبهيد  اف نجس را بوظر - 35مسأله    

 ظرفی  که خوک آن را ليسيده ويا چيز مايعی را از درون آن خورده و يا موش در آن - 36مسأله 
. مرده است ، بايد هفت مرتبه با آب شسته شود  

 
 ظرفی را که سگ آن را ليسيده و يا چيز مايعی را از درون آن خورده است، بايد – 37مسأله 

.د وبا آب آن را تميز کنند  و سپس دو مرتبه آن را  آب بکشندابتداء خاکمال کنن  
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 شيرخوارى آه غذاخور نشده نجس گردد، چنانچه يك مرتبه نوزاد  چيزى با بولاگرـ  38مسأله 
. آب روى آن بريزند پاك مى شودشسته شود به اين صورت که   

 
 در آب آر يا  نجاست در آن نيست و عينحصير نجس را آه با نخ بافته اندفرش يا ـ اگر  39مسأله 

  پاك به نحوی که آب همه آن را فرا بگيرد ، ، يا زير آب لوله آشى بگيرند برندبجارى فرو 
. مى شود  

 
 زمين

 
با ؛   نجس شود  آلوده  راه رفتن روى زمينبخاطرپاى انسان يا ته آفش اوکف ـ اگر  40 مسأله 

  مشروط به  پاك مى شود ، و خشک  روى زمين پاك حد اقل پانزده ذراع  يا بيشتر برراه رفتن
. نجاست زايل گردداينکه عين  

 
 و يا ، آسفالت آجر فرش، سيمان ،سنگفرش ، شن ، ريگ ، خاك، در اينجا بايد  زمين  - 41مسأله 
.  باشد که عرفا راه ها و خيابانها  را با آن فرش می کنند مانند آن  

 
   ، آلوده  نجس با راه رفتن روى زمينمعموال و آفش آه  مقدارى از اطراف پا  - 42مسأله 

.به زمين برسد پاك مى گرددبه هنگام راه رفتن  با همان شرايط باال  اگر؛ مى شود  
 

 آفتاب
 

 سطح زمين و پشت بام که نجس و خيس باشند اگر بر اثر تابش مستقيم آفتاب کامال - 43مسأله 
.نکه عين نجاست  قبال برطرف شده باشدخشک شوند، پاک می گردند ؛ مشروط به اي  

 
 استحاله

 
موضوع  حکم نجاست باقی نماند و موضوع چنان تغيير يابد آه اگر شیء نجس  ـ  44مسأله 

جديدی از آن متولد شود که عرفا با موضوع نخستين مغايرت داشته باشد و نتوانيم از ديدگاه عرف 
حکم نجاست بر آن صادق نيست و محکوم به اين موضوع جديد را همان موضوع قبلی بدانيم ، 

مثل اينکه کود يا آب نجس  به وسيله ريشه گياهان  و درختان جذب شود و در . طهارت می گردد
طول زمان به ميوه و گياه تبديل شود؛ در اين صورت ، آن ميوه از ديدگاه عرف ، کود سابق نيست 

يا مانند بخار و دودی که از .   پاک می باشدکه موجوع حکم نجاست بود و بنا بر اين، ميوه يادشده
.چيزی نجس متصاعد می گردد  

 
 اگر تنها شکل ظاهری يک شیء نجس يا اوصاف آن تغيير کند يا اجزاء آن متفرق – 45مسأله 

مثل اينکه گندم به آرد يا . شود ولی عرفا به عنوان همان موضوع اولی باقی باشد؛ پاک نمی گردد 
. ثل اينکه گل نجس به آجر تبديل شود يا اينکه چوب نجس به ذغال تبديل شود نان تبديل شود يا م

.در چنين مواردی طهارت حاصل نمی شود  
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 انقالب و دگرگونی  
 

ـ هرگاه شراب به خودى خود يا به واسطه ريختن چيزى در آن مبّدل به سرآه گردد،  46مسأله 
.گويند» انقالب«پاك مى شود و آن را   

 
 تبعيت

 
 هرگاه شراب به سرکه تبديل شود ، ظرفی که عمل تبديل شراب به سرکه در آن انجام – 47أله مس

.گرديده و به واسطه شراب نجس شده بوده است نيز به تبعيت از آن پاک می شود  
 

 انتقال 
   

ـ اگر خون بدن انسان يا حيوانى آه خون جهنده دارد به بدن حيوانى آه خون جهنده  48مسأله 
 و آن  می باشدخون آن حيوان حساب شود پاكجذب بدن آن گردد به نحوی که منتقل گردد و ندارد 

 بنابراين، خون پشه آه جزء بدن اوست پاك است، هر چند در اصل آن را از . گويند» انتقال«را 
.انسان گرفته  

 
 او مكيده، خونى است آه تازه ازکه آن  نداند  شخص ـ هرگاه خونى از پشه بيرون آيد و 49مسأله 

خون  آن  ولى اگر بداند هنوز. که قبال جزء بدن آن  گرديده ، آن خون پاک است  استخونیيا 
.جزء بدن پشه نشده نجس مى باشد  

 
 

 بر طرف شدن عين نجاست
 

در    آه  همين بوده ؛   نجسی که ذاتا پاک است  قبال بدن حيوانبدانيم جزئی ازـ هرگاه  50مسأله 
  حيوان آن، بدنوجود ندارد عين نجاست آن را مشاهده می کنيم و می بينيم که حال حاضر دوباره 
.گان و پوزه حيواناتی مانند گربه  پرندمانند منقار . مى گرددمحکوم به طهارت   

 
 اگر از بينی شخصی خون جاری شود ، پس از بند آمدن خون بايد ظاهر بينی را آب ـ 51مسأله 

رطرف شده عين خون ، محکوم به طهارت می باشد و آب کشيدن  پس از ب باطن بينىبکشد ولی 
.آن واجب نيست  

 
حيوان نجاستخوارپاکسازی   

 
ی مانند شتر، گاو ، گوسفند ، مرغ و مانند آنها  که به خوردن ناپاکيها ـ هرگاه حيوان 52مسأله 

ند به نحوی که  و علوفه پاک به آن بدهغذاعادت کرده را از اين عمل باز دارند و به مدت معينی 
.از نظرعرفی نام حيوان نجاستخوار از آن برداشته شود؛ عرق آن حيوان  پاک می باشد  
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 مدت زمان پاکسازی حيوانات نجاستخوار  که بايد از نجاست بازداشته شوند و به آنها – 53مسأله 
سفند ده  گوبرای  گاو سى روز، و برای تر چهل روز ، و برای ش: غذا و علوفه پاک داده شود 

اين مدت زمان برای . می باشد مرغ خانگى سه روزبرای  مرغابى پنج روز و برای روز، و 
. نام نجاستخوار از آن برداشته شودبايد به اندازه ای باشد که عرفا  حيوانات ديگر  
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