
یبسوی پاک

:  فرمایدامام رضا علیه الّسالم می 
.کرده استباشد، حالل و نابودی آنان شود، حرام کرده و آنچه را برای سالمتی آنها مفید موجب هالکت باشد و ن آور حکیم هر چیزی را که برای سالمتی مردم زیا خداوند 
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نهمدرسنامه پیام هفتم درس 

بولی مقدمه و رشط ق، بلکه می شودما موجب سالمتی جسم و روح از نجاسات نه تنها و دوری رعایت طهارت . استنجاساتیکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آنها دستور داده، 
.نیز هستبرخی عبادات 

نجاسات

.  نیز نجس استدارند حیواناتی که خون جهنده انسان،خون عالوه بر خون : خون

آب
راکد

.تنداست؛ اما ادرار و مدفوع حیوا نهای حالل گوشت، مانند گاو و گوسفند نجس نیسنیز نجس ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند، مانند گربه و موش : ادرار و مدفوع

آن، دور از سگ می توان برای نگهبانی و یا شکار استفاده کرد، ولی باید محل نگهداریاز . استنجس های آن و رطوبت ( استخوان، ناخن، پوست و مو)اجزای بدن سگ و خوک متام : سگ و خوک 
.باشدزندگی انسان محل 

استحرام اعالم کرده و یکی از بزرگ ترین گناهان شمرده ( چه زیادکم و چه )قرآن کریم نوشیدن رشاب را . و هر مایع مستی آوری نجس استرشاب : رشاب 

مطهِّرات

جاری

کُر

قلیل

ادامه درسنامه
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آب جاری
.جاری را داردحکم آب آب باران نیز . آب جاری آبی است که از زمین می جوشد و جریان دارد؛ مانند آب چشمه، قنات و رودخانه: آب جاری 
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درسنامه پیام هفتم درس نهم

آب کُر
منبع آب شهر یا ساختامن ها، حکم آب کُر را دارد؛ زیرا بهآب لوله کشی . برسداین مقدار که به استخرو حوض، منبعگفته می شود، هامنند آب کُرباشد، به آن آب لیرت384اگر مقدار آب حداقل 

.گ خون را به خود بگیردرن؛میثالً کندرنگ یا بویش تغییری مگر اینکه به وسیلٔه نجاست، . آب جاری و کر در برخورد با نجاست، نجس منی شود. از آب کُر استآن بیش روستا متصل است که مقدار 

آب قلیل

اشد، میثل آنکه ذّره ای ؛ گرچه نجاست اندک بنجس می شودبا چیز نجس برخورد کند، قلیالگر آب . آفتابهو پارچ، لیوانگفته می شود، مانند آب قلیلباشد، به آن آب کمرتلیرت 384اگر مقدار آب از 
خون در سطل آب بریزد

بگیرید را از کتاب درسی و بزرگرتها بیشرت یادتطهیر با آب شیوۀ 

هست« آب » یکی دیگر از مطهرات 

پا و یا ته کفشی را می شود؛ بنابراین زمین یکی از مطهِّرات است که کفپاکشود، ها برطرف هنگام راه رفنت نجس شود، اگر راه رفنت را به مقداری ادامه دهیم که آلودگی کف کفش یا کف پا هرگاه 
زمین : ، چهارمشودرف کامالً برطعین نجاست، با راه رفنت روی زمین : ، سومزمین خشک باشد: ، دومخود زمین پاک باشد: اّول: رشطچهار ؛ البته با می کندباشد، پاک نجس شده که به واسطه راه رفنت 

.سبزه زار، موکت یا فرش نباشد
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