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لحدث، وال بد فيه من ثالثة الطهارة من ا: األول منها: الشروط، وهي ستة: ألولا":قال رمحه اهللا
َِّمتطهر: ًأوال:أمور  ."وناقض: ًرابعا.وطهارة: ًثالثا. بهََّطهرَُمتو: ًثانيا.َُ

هذا التقسيم يشبه أن يكون ما جرى عليه عمل الفقهاء يف العقود، ليس للفقهاء عناية مبثل هذا 
فه على ذكر التقسيمات الفقهية، عمد إىل َّالتقسيم يف باب العبادات، إال أن املؤلف ملا كان قد بىن مؤل

 على سبيل املثال ،فقهاء للمعامالت، فالفقهاء يقسمون املعامالتتقسيم العبادات على حنو تقسيم ال
ٍعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة، وهكذا جار يف كل أنواع : البيع له أركان، أركان البيع:  يقولون؛البيع

املعامالت، يقسمها العلماء على هذا التقسيم من حيث أركان العقد، العبادة جرى املؤلف رمحه اهللا يف 
 : فقال يف تقسيم الطهارة؛ على هذا النحوتقسيمها

 ، يف الطهارة: أي؛"وال بد فيه" :قوله رمحه اهللا 
 ".متطهر، ومتطهر به" ."ر به، وطهارة، وناقضَّر، ومتطهِّمتطه: من أربعة أمور":  اهللاقوله رمحه  
  وهي الثمرة الناجتة عن هذين، "وطهارة"

 .م الطهارةِ وهو ما يهد"وناقض"قوله رمحه اهللا 
َّمتطهر ومتطه :ً وصيانة، حتصيالًة، حتصيالرة إىل أربعة أركان تقوم عليها الطهاراهم الطفقس ، ر بهِّ
 :رة، والذي ينقض الطهارة ويهدمها، وينبغي حفظ الطهارة من حصوله حىت تبقىاالطهحصول  :مرةثوال

 .هذا التصنيف ذكره املؤلف رمحه اهللا يف هذا املوضع يف عبادة الطهارة ويف غريها .ٌناقض
 ه اهللا بالطهارة؟ملاذا بدأ املؤلف رمح: لقائل أن يقول

ِ طهر الشيء:الطهارة ضد النجاسة، فالطهارة مأخوذة من: ًأوال ُ أو طهر الشيء،ُْ ُ ، وهو خالف النجس، َ
 على النزاهة من األشياء : على النزاهة من األقذار احلسية واملعنوية، ويف الشرع:طلق الطهارة يف اللغةُوت

 .احلسية واملعنوية
ْقل ال أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن ﴿: ه تعاىلمن أمثلة النجاسة احلسية قول َ ُ ََِّ ُِ ُ َ ْ َ ً ُ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َ َّ َ َ ِ ُ ِ ْ ُ

ٌيكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ْ ِ ُ ََّ َِ ٍ ِ ِ َ ْ َْ ْ َْ ًَ َ ً َ َُ ْ َ ً َ  جنس، هذه جناسة : أي؛]١٤٥ :األنعام[ ﴾ُ
 .حسية

َإنما ﴿:  قول تعاىل، فيما ذكره اهللا عز وجل يف كتابه: أي،ومثال النجاسة املعنوية يف كتاب اهللا عز وجل َِّ
ٌاْلمشركون نجس َ َ َ ُِ ْ  ].٢٨ :التوبة[ ﴾ُ

ْيا أيـها الذين آمنوا إنما اْلخمر واْلميسر واألنصاب واألزالم رج﴿: وكذلك يف قوله جل وعال ِ ُ َْ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُِ ِْ َْ َ َِّ ُ َ ََ َّ ْس من َُّ ِ ٌ
ِعمل الشيطان َ ْ َّ ِ َ  .ً فهذه أيضا جناسة معنوية يف قول بعض أهل العلم،]٩٠ :املائدة[ ﴾َ
 الطهارة من األقذار واألجناس احلسية ؛ والطهارة هي السالمة منهما. على هذا وهذاُقَطلُفالنجاسة ت

 .واملعنوية
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ً أهل اإلسالم حسا ومعىنَرَّ طه-عز وجل-فاهللا   :، وهي نوعانًّ
طهارة : والطهارة من اخلبث .طهارة حكمية: الطهارة من احلدث .رة من حدث، وطهارة من خبثطها
 .عينية

ا الطهارة املعنوية اليت اشرتطت للصالة،  بدأ املؤلف رمحه اهللا يف ذكره للطهارة بالطهارة من احلدث؛ أل
ا املصلني،   .الم املؤلف رمحه اهللاأما الطهارة من اخلبث فسيأيت ذكرها يف كووأمر اهللا تعاىل 

 أن الطهارة مفتاح الصالة، ولذلك يقدمها :والسبب يف تقدمي الطهارة على غريها من مسائل العلم
 .ًالفقهاء ذكرا

خصها ففتاح الصالة، ِم الطهارة؛ ألن الطهارة مَّ قد، مث ملا ذكر شروط الصالة،واملؤلف هنا ذكر الصالة
ا من اءبالبدا اة دون سائر الشروط أل  ، وهي من خصائص الصالة،لشرائط الالزمة للصالة يف كل أوقا

ا يف مجيع األركان، وليس يف العبادات ما ي  إال الصالة، ولذلك ُ له الطهارةُطَشرتُوال بد من استصحا
اِّدُق  .ًمت الطهارة ذكرا الختصاص الصالة 

كمـا –ه ِشـبُهـذا ي ،"ر به، وطهـارة، ونـاقضَّر، ومتطهِّمتطه: وال بد فيها من أربعة أمور": قوله رمحـه اهللا
 .ما ذكره العلماء يف تقسيم العقود -ذكرت

 


