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 ."وأما المزيل":  بقوله-رمحه اهللا-َّهذا القسم الثاين، وبينه :  أي"ومزيل": قوله رمحه اهللا
 ."أما المزيل فهو كل من يحسن اإلزالةو":محه اهللاقوله ر

َ هل يـفهم من هذا،"كل من يحسن اإلزالة":قوله رمحه اهللا  أن النجاسة ال بد فيها من مزيل؟: ُْ
َقد يـفهم هذا من كالم املؤلف؛ ألنه جع على النجاسة، : ل الطهارة من النجس مبنية على أربعة أمورُْ

 .وعلى املزيل
ِوالصواب أنه ال يشرتط يف النجاسة مزيل حيسن اإلزالة، فلو زالت النجاسة من غري قصد؛ زالت بريح،  ُْ ٌ ُ ُ

  وقد.أو جبريان ماء، أو بغري ذلك من املزيالت غري املقصودة؛ فإن النجاسة يزول حكمها بزوال عينها
َحكي اإلمجاع على إزالة النجاسة من غري مزيل إذا زال عينها ومل يبق هلا أثر َ ِ يف لون، وال يف رائحة، ؛ ال ُ

 .وال يف طعم
ِأما المزيل فهو كل من يحسن اإلزالة": -رمحه اهللا-فقوله  ِ يوهم أنه يشرتط القصد يف إزالة النجاسة؛ "ُ ُ

َحيث عرف املزيل بأنه ِكل من يحسن اإل" َّ َ، وقد حكي اإل"زالةُ ِ مجاع على إزالة النجاسة من األبدان ُ
َبغري قصد، فدل هذا على أنه ال يشرتط يف ذلك القصد، وال يشرتط يف : والثياب واألرض بغري نية؛ يعين َْ ُْ ُ

ٌذلك مزيل ُ. 
فالماء الطهور، ومع التراب في الكلب  ُوأما المزال به":أما الشيء الثالث الذي ذكره، قال

 ."نزير، واألحجار في االستجمار خاصةوالخ
ا النجس،:  يعين"ُأما المزال به": قوله رمحه اهللا املادة املزال 

ُ
 

ًاملاء الباقي على خلقته، سواء كان نازال من السماء، أو نابعا من :  أي"َّفالماء الطهور":قوله رمحه اهللا ً ْ ِ
ار ًاألرض، أو كان جمتمعا؛ كمياه البحار واأل ِ ُ. 

، ومل يذكر غريه، وهذا هو املذهب؛ فاحلنابلة يرون أن النجاسة ال تطهر "َّفالماء الطهور":قوله رمحه اهللا
ً﴿وأنزْلنا من السماء ماء طهورا﴾ :إال باملاء؛ لدخوهلا يف عموم الطهارة يف قوله تعاىل َ ََُ ً َ ِ َّ َ ِ َ َ ، ]٤٨: الفرقان[َ

ذا قال مالك والشافعي وحممد بن احلسن من احلنفية، وذهب اإلم وهو رواية عن اإلمام -ام أبو حنيفة و
أن املاء ال يتعني يف إزالة النجاسة، بل تزول بكل مائع طاهر مزيل؛ كاخلل، وماء الورد، وحنو : -أمحد

 .ذلك، وهذا القول أقرب إىل الصواب، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
 يف املزيل-رمحه اهللا-فقوله 

ُ
وهو رواية يف مذهب -ول اجلمهور، والقول الثاين  هذا هو ق"الماء الطهور": 

 .ُأن املاء ال يتعني إلزالة النجاسة، بل تزول النجاسة بكل مزيل: -اإلمام أمحد


