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 :ربعة يف بيان هذه األقسام األ-رمحه اهللا-بدأ 
 ."ف الخالي عن مانع حسي أو شرعيَّر فهو المكلِّما المتطهأ": قوله رمحه اهللا
 . منه الطهارةَبُِلمن ط:  أي؛"ما المتطهر فهو المكلفأ": قوله رمحه اهللا

 . هذا الصنف األول، على البالغ العاقل: يطلقه الفقهاء على صنفني من الناسَّاملكلف
وهو من يفهم - فإن املميز ؛زِّ كاملمي؛ منه العمل ولو كان دون البلوغًامن كان مطلوب: الصنف الثاينو

 : أي؛ فهو مكلف بالطهارة،ً منه الطهارة للصالة، لكنه ليس بالغاُبَطلُ ت- اجلوابُّدُاخلطاب وير
 .ةة والرتبيئمطلوب منه الطهارة وإن كان ذلك على وجه التدريب والتعليم والتنش

 وهذا من املسائل اليت ، الصالةب منهَطلُ يشمل البالغ ومن دونه ممن ت"فَّهو المكلف": قوله رمحه اهللا
ًتنبيها وذكرا، وقد يكون هلا ذكر أيضا يف بقية األبواب ختتص الصالة ً  والصوم ، كالزكاة يف مال الصغري،ً
ً من كان مطالبا بالفعل ولو كان دون ف هنا يشملَّ وما أشبه ذلك، لكن فيما يتعلق باملكل،من الصغري

 .البلوغ
ًّ خيلو من مانع مينعه حسا وهو املريض، أو : أي؛"الي من مانع حسي أو شرعيالخ": قوله رمحه اهللا

 . مينعه من الطهارة وال ينفعه التطهر كاحلائض: أي؛ًشرعا
  كاملريض الذي ال يقوى على الطهارة باملاء،"لخالي عن مانع حسيا": قوله رمحه اهللا
 . فإن الطهارة ال تنفعها؛ كاحلائض"أو شرعي" :قوله رمحه اهللا 
 ." أو ضرر في استعماله، أو التراب عند عدمه،ر به فالماء الطهورَّأما المتطهو": قوله رمحه اهللا

 :مه إىل قسمنيَّ املادة أو الشيء الذي حيصل به الطهارة، فقس: أي؛ر بهَّتطهُ هنا ما ي-رمحه اهللا-ذكر 
 سم األول، هذا هو الق"فالماء الطهور" :قوله رمحه اهللا 
  : هذا هو القسم الثاين، لكنه ذكر يف الرتاب حالني"أو التراب" :قوله رمحه اهللا 
ر به املاء؛ ألنه األصل، َّم املؤلف يف املتطهَّ، فقد"ضرر في استعمالهالعند عدمه أو " :قوله رمحه اهللا 

َوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ﴿: كما قال جل وعال يف سورة النساء ِ ِْ ْ ُْ ْ ٌ َ َ ََ َ ََ ْ ٍْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ِاْلغائط َِ ِ َ
ُأو المستم النساء فـلم تجدوا ماء فـتـيمموا َّْ َ َْ َُ ًَ ََ َُ ِ َ ْ َ َ ِّ ُ ، ً فجعل املاء هو األول، والرتاب ثانيا،]٤٣ :النساء[ ﴾َ

 .وكذلك يف سورة املائدة
 كاملاء النازل من السماء، ؛ عليه تغيري لصفاتهِ جير الذي مل،قتهْلِ هو الباقي على خ:ضابطهواملاء الطهور 

َوأنزْلنا من ﴿:  كان، وقد ذكره اهللا جل وعال يف قولهٍ حنوِّابع من األرض، أو اجملتمع على أيأو الن ِ َ َ ََ
ًالسماء ماء طهورا ََُ ً َ ِ ْويـنـزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ﴿: ومنه قوله جل وعال، ]٤٨ :الفرقان[ ﴾َّ َُْ َِّ َُِ ً َ ُِ َ ََّ َ ِ ُ ْ َ َُ ِّ

 ].١١ :األنفال[ ﴾ِِبه
ُهو الطهور ماؤه، اْلحل ميتته«: وقوله يف ماء البحر َُْ َُ َُّ ِ ُ ُ ُ َّ َ ُ«. 
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قته، سواء ْلِاملاء الباقي على خ:  أي؛املاء الطهور: ر به إىل قسمنيَّ يف تقسيم املتطه-رمحه اهللا- قوله إذن
 ؛ على خلقتهالباقي: قولهو .ً من السماء، أو نابعا من األرض أو من مياه البحار، أو غري ذلكًكان نازال

 . مل يطرأ عليه ما يغري صفاته األصلية:يعين
ْفـلم ﴿: صار إليه كما دلت عليه آية النساء واملائدةُ، ويالرتابر به فهو َّأما القسم الثاين من املتطه َ َ

ًتجدوا ماء فـتـيمموا صعيدا طيبا َِّ ََ ً ُِ َ ُ َّ َ ً َ ِ   هو ما تصعد من األرض،:، والصعيد]٦: ، املائدة٤٣ :النساء[ ﴾َ
ُ الرتاب ليس قصرا له على احلكم، إمنا هو ذكر أبرز ما يُوذكر ما ك-م به، وإال فجميع األرض َّتيمً
 . من قويل العلماء حمل للتيمم، على الراجح-سيأيت

ََوجعلت تـربـتـها لنا «:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث حذيفة؛"أو التراب": قوله رمحه اهللا  َ َُ ُْ ُ ْ َ ِ َ
ًطهورا  :ر به يف حالنيَّتطهُ على وجه اخلصوص، والرتاب ي فذكر الرتاب،»َُ

 ، الضمري يعود إىل املاء،"عند عدمه" 
ً جيد ماء َّأالهو كمي، العدم احلقيقي ُم حقيقي، وعدم حَدَع: ، والعدم نوعان"أو ضرر في استعماله" 

مكن من  وهو أن يوجد املاء لكن ال يت؛ عدم حكمي: والقسم الثاين.ر به، هذا القسم األولَّيتطه
 استعماله، 

 والضرر هنا يشمل املريض الذي ال يقوى على ."أو ضرر في استعماله":وأشار إليه رمحه اهللا بقوله
َاستعمال املاء، ويشمل أيضا م لكن يتضرر باستعماله، كالذي يف صحراء ن يقوى على استعمال املاء ً

ي أذن اهللا جل وعال له باستعمال وليس معه من املاء إال شيء قليل ال يكفي ملصاحله، فهذا هو الذ
 .جد املاءُالرتاب ولو و
 يفقــده وال يوجــد معــه، وكــذلك فيمــا إذا وجــده لكـنـه يتضــرر يعــين ،صــار إلـيـه يف حــال عــدم املــاءُـفـالتيمم ي
ى لكونــه يفتقــر إىل املــاء يف صــحراء أو ً اســتعمال املــاء ملرضــه، أو حيصــل لــه بــه أذيؤذيــه بــأن ؛باســتعماله

  .حنوها
 


