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   لألب شيريمون

  مه هللاالطهارة هبت  -4 

ٚجذس ثُب أٌ َزأكذ أٌ ألضٗ دسجبد االدزًبل يٍ ٔطأح انجٕع ٔانؼطش ٔانضٓش ٔانؼًم 

كم ْزِ انزذاسٚت ٔدذْب ال رضجزُب فٙ طٓبسح دائًخ يب نى َمزُغ ... انًزٕاصم ٔانًضبثشح فٙ انمشاءح

 .حػًهًٛب ٔصظ رذسثُب ْزا أٌ َؼًخ هللا ٔدذْب رضزطٛغ أٌ رٓجُب ْزِ انطٓبسح غٛش انفبصذ

نُزٛمٍ أَّ ٚهزو ػهٗ كم أدذ أٌ ٚضبثش ثصجٍش ثال يهم، دزٗ ُٚبل ثارالل انجضذ سدًخ           

انشة، ٔٚضزذك أٌ رُمزِ َؼًخ هللا يٍ ْجًبد انجضذ ٔػجٕدٚخ انشٕٓاد انؼُٛفخ، ٔأال ٚظٍ أَّ 

 .ثٓزِ األػًبل ٔدذْب ٚمذس أٌ ٚمزُٙ انطٓبسح انذائًخ انزٙ ٚجزغٛٓب

 انزذاسٚت انٕٛيٛخ نُفشح ثبنشة أصُبء

 .ئٌ أسدَب طشد انشٕٓاد يٍ لهٕثُب، فهُفضخ انًجبل نكٙ رذخم األفشاح انشٔدٛخ ثال دذٔد

أٍٚ رضجذ، طبسدح ػُٓب ( فٙ ْزِ انذٛبح)ٔئر رشرجظ سٔدُب ثٓزا انفشح ػهٗ انذٔاو، رشٖ يٍ اٌٜ 

 .جبرثٛخ أفشاح انؼبنى ٔانضؼبدح انزائهخ

ْزِ انذبنخ، رخزجش انشٔح يشبػش انفشح انزٙ ال ُٚؼجش ػُٓب ْٔٙ  ٔئر رمٕدْب انزذاسٚت انٕٛيٛخ ئنٗ

انز٘ ال ٚمذس أٌ ٚخزجشِ ئال انمهٛهٌٕ انزٍٚ رزٔلِٕ، [ 2]ُْب، ٔرشرم أيبو انذك ثبنزضجٛخ انؼبد٘

" جؼهُذ انشةَّ أيبيٙ فٙ كم دٍٛ، ألَُّ ػٍ ًُٚٛٙ فال أرزػزع: "يخزشلٍٛ أػًبق يؼُٗ ْزا انمٕل

  (.6::6يز)

  ث الطهارة درجا -7

 .نهطٓبسح دسجبد كضٛشح، ثٓب َشرفغ نُجهغ انطٓبسح انذائًخ

ٔثبنشغى يٍ ػجز٘ ػٍ يؼشفخ جًٛغ دسجبرٓب ٔانذذٚش ػُٓب كًب ُٚجغٙ، غٛش أٌ رضهضم 

انًُبظشح ٚذصشَٙ، فأخجشكى لذس خجشرٙ انضؼٛفخ، ربسًكب نهكبيهٍٛ أٌ ٚزذذصٕا ػُٓب ثصٕسح 

 .أكًم

لضٛخ يضهى ثٓب، فاٌ انزٍٚ ٚزًزؼٌٕ ثٓزِ انفضٛهخ فٙ دسجخ أػهٗ،  ٔيب أَطك ثّ اٌٜ ال رأخزَّٔ

 .ْإالء ُٚكشف نٓى َٕس أصطغ فٛخزجشٔا ٔٚخجشٔا اٜخشٍٚ ػُٓب

ٔأَُٙ صأيٛز ثٍٛ انذسجبد انضذ انزٙ نٓزِ انطٓبسح انؼظًٛخ، ٔنٕ أَّ ٕٚجذ ثُؼذ شبصغ ثٍٛ كم 

ْزِ انذسجبد أيش غٛش  ٔئر... دسجخ ٔأخشٖ، ٔكبٌ ًٚكٍ أٌ ٕٚضغ ثُٛٓى دسجبد ٔصطٗ

 .يذضٕس ٔغبٚخ فٙ انذلخ، نٓزا ثبنكبد ٚمذس انزٍْ أٌ ٚذسكٓب أٔ انكالو ُٚؼجش ػُٓب



ألَّ كًب أٌ . ْزِ انذسجبد انضذ انزٙ أرٕلف ػُذْب رمٕد اإلَضبٌ ًٕٚيب فٕٛيب ئنٗ انطٓبسح انكبيهخ

انز٘ َجزغّٛ، ْكزا ( ٘أ٘ انُضٕط انجضذ)انجضذ ًُٕٚ ًٕٚيب فٕٛيب الشؼٕسًٚب ٔٚضٛش َذٕ انكًبل 

  .رضجذ انشٔح فٙ لٕح انطٓبسح ٔكًبنٓب سًٔٚذا سًٔٚذا

  درجاث الطهارة السج 

 .ػذو صمٕط اإلَضبٌ رذذ صمم ْجًبد انجضذ: األٔنٗ -:

 .أٌ ٕٚلف فكشِ ػٍ األفكبس انذَضخ: انضبَٛخ -2

 .أال رإصش فّٛ سؤٚزّ نهًشأح أدَٗ رأصٛش: انضبنضخ -3

 .خالل ٕٚيّ ثأ٘ دشكخ يٍ دشكبد انجضذأال ٚشؼش : انشاثؼخ -4

أال ٚزأصش فكشِ ثأ٘ نزح يزٗ أنزيزّ انضشٔسح أٌ ٚزذذس ػٍ انزٔاط أٔ انزُبصم : انخبيضخ -5

انجشش٘، ئًَب فٙ طٓبسح لهجّ انٓبدب ٚشٖ فٙ رنك يجشد يضئٕنٛخ يهمبح ػهٗ كبْم انجُش 

 .انجشش٘، ٔال ٚزطهغ ئنٗ ْزا األيش ػهٗ أَّ أيش ربفّ

أال ٚزؼشض فٙ أصُبء َٕيّ نهًُبظش انُضبئٛخ انجزاثخ، ألَّ ٔئٌ كبٌ فٙ ْزا ػذو : صخانضبد -6

 . خطٛخ، نكٍ نٓب ػاللخ ثبنشٕٓح انكبيُخ فٙ ػًك انمهت
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 .أ٘ انزضبثٛخ انكُضٛخ انؼبدٚخ، ئر ٚززٔلٓب كم ئَضبٌ لذس لبيزّ انشٔدٛخ[ 2]


