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ُوأما المزال عنه فكل ما علقت النجاسة به":قال رمحه اهللا ُ" . 
 َُْما تـرفع عنه النجاسة، :  أي"ُوأما المزال عنه"::قوله رمحه اهللا
، وهي كل عني طاهرة طرأت عليها النجاسة، هذا املزال "فكل ما علقت النجاسة به":قوله رمحه اهللا

ُ
وأما المزال ": يف قولهكل عني طاهرة طرأت عليها النجاسة؛ فإنه يندرج: عنه، لو قال هذا لكان أوضح

ذا يعلم"عنه أن النجاسة اليت يبحث الفقهاء يف حكمها هي النجاسة الطارئة، النجاسة اليت  ُ، و
َيسميها العلماء النجاسة احلكمية، فهذه اليت يبحث العلماء يف تطهريها ُ ُ. 

ٌجنسة، امليتة عني ٌ عني -ًمثال-وأما النجاسة العينية فإن الفقهاء ال يتكلمون عن حكمها؛ فالكلب  ٌ
ا عني جنسة، لكن الثوب إذا  ٌجنسة، فال ميكن تطهريها، فال تدخل فيما يتعلق بالطهارة من النجاسة؛ أل ٌ

َطرأت عليه جناسة، األرض إذا طرأ عليها جناسة، هنا يـبحث فيما يتعلق بإزالة النجاسة ألن ملاذا؟  ،ُْ
َالنجاسة طرأت على عني طاهرة، فبحث حكم إزالة  ِ اُ  .النجاسة الواقعة أو العالقة 

ٍالبحث يف النجاسة احلكمية الطارئة على عني طاهرة، أما :  فيما يتعلق بالطهارة من النجاسةنإذ ُ
 .النجاسة العينية األصلية فهي خارجة عما يتناوله الفقهاء يف هذا املوضع

ُويتطهر المصلي في بدنه، وثوبه، وبقعة صالته":قوله رمحه اهللا َّ". 
ا بيان موضع الطهارة من النجاسة؛ موضع الطهارة من النجاسة يكون يف البدن، ويكون يف الثوب، هذ

ََّويكون يف البقعة، وهذا قول أكثر العلماء، وقد حكى بعضهم االتفاق عليه، إال أن مثة من خيالف، 
 جيب عليه أن يتطهر َفاإلمجاع غري منضبط يف هذا، لكن عامة أهل العلم وأكثر الفقهاء على أن املصلي

 .يف بدنه، ويف ثوبه، ويف بقعة صالته
ْ﴿وثيابك فطهر﴾: لقول اهللا جل وعالفأما يف بدنه وثوبه  َِّ َ َ َ َِ ، داللته على الثياب واضحة ]٤: املدثر[ َ

 .فاملتصل من باب أوىل لب طاهرة املنفصلُبالنص، وداللته على البدن من باب أوىل؛ ألنه إذا ط
ُة فداللة اآلية عليها باللزوم؛ ألنه من الزم طهارة الثوب والبدن أن تكون البقعة اليت وأما طهارة البقع

 .ًيباشرها املصلي طاهرة
 هي نص يف الثوب، والقياس ؛فهذه اآلية مجعت الدليل على وجوب الطهارة يف الثوب والبدن والبقعة

 .ُاألولوي اجللي يف البدن، والبقعة من الزم طهارة الثوب والبدن
ما يتصل بالطهارة من احلدث، وتالحظون أن املؤلف رمحه اهللا ذكر  في-رمحه اهللا-هذا ما ذكره املؤلف 

ًيف الطهارة قسمني وفصلهما، خالفا ملا جرى عليه الفقهاء من ذكر هذين ضمن شرط واحد؛ ألنه  َ
رة من النجاسة ًيتكلم اآلن عن الشرط؛ عن شروط الصالة، ذكر الطهارة من احلدث أوال، مث ذكر الطها

ا يف مساق واحد، فالطهارة يقول من شرط : ًثانيا، وهي شرط واحد يف تصانيف عامة الفقهاء، فيذكرو
 .والطهارة تكون من احلدث ومن اخلبث، هذا هو الشرط األول: الصالة الطهارة، مث يقول
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 ".الوقت": علماء، قالمن الشروط، وهو الثاين يف تصنيف أكثر ال: يعين؛ "الثالث":قوله رمحه اهللا
 


