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 التسمية، وغسل  وهو،نةُ وهي الوضوء، يحتوي على س،أما الطهارة فهي صغرىو": قال رمحه اهللا
، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل األصابع واللحية، والمبالغة في المضمضة ًالكفين قبله ثالثا

 ."واالستنشاق، والسواك والتيامن
، هذا شروع يف تقسيم الطهارة إىل قسمني، " وهي الوضوء،أما الطهارة فهي صغرىو": رمحه اهللاولهق

 والطهارة . هذا القسم األول، وطهارة كربى،طهارة صغرى: الفقهاء يقسمون الطهارة إىل قسمني
ا متعلقة .سلُالصغرى هي الوضوء، والطهارة الكربى هي الغ  وسبب تسمية الوضوء طهارة صغرى؛ أل

قها ببعض األعضاء، وأما الطهارة الكربى فهي  لتعل؛ى طهارة صغرىَّسمُببعض األعضاء، لذلك ت
ا متعلقة جبميع البدن،سلُالغ ذا أل َيا أيـها الذين آمنوا إذا ﴿:  كما دلت عليه آية املائدة، ومسيت  ِ ُ َ ََ ِ َّ َ َُّ

ُقمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى اْلمرافق وامسحوا برءوسك ُ ُِ ِ ِ ُِ ُ َِ ُ َْ ْ َْ َ َ ُِ َ َِ ِْ ْ َْ َُ َ ُ ْ َُ ِ َّ َِم وأرجلكم إلى ُ ْ ُْ َ ُ ْ ََ
ِاْلكعبـين ْ َ ْ ُوإن كنتم جنبا فاطهروا﴿: هذه الطهارة الصغرى املتعلقة ببعض األعضاء، مث قال ﴾َ ََّّ َ ًُ ُ ْ ُْ ُ ْ َِ﴾ 

 .يت الطهارة الكربىُِّ وهذا يعم البدن كله، ولذلك مس،]٦: املائدة[
مال احلاصلة فيه، وحكم تلك  وفق األع-وهي الوضوء- احلديث عن الطهارة الصغرى -رمحه اهللا-قسم 

 .األعمال
 لة،ُ من السنن مجَّ وعد"نةُحتوي على سي": رمحه اهللاولهق
ً وغسل اليدين قبله ثالثا، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل األصابع ،وهو التسمية": رمحه اهللاولهق

 ."واللحية، والمبالغة في المضمضة واالستنشاق والسواك
 ما يثاب : هذا ضابطها وحدها يف كالم األصوليني.ب على تركهَ وال يعاقثاب على فعله،ُنة هي ما يُّالس

ًه طلبا غري َلْ هي ما طلب الشارع فع:نةُّعاقب على تركه، وقال بعضهم يف تعريف السُعلى فعله، وال ي
 .جازم
 حىت ، من سنن الوضوء عشر، وقد زاد بعضهم-رمحه اهللا-نن الوضوء كثرية، ما ذكره املصنف ُوس

 األمر يف هذا قريب، ما ذكره رمحه اهللا ٍنة، وعلى كل حالُا بعض الفقهاء إىل إحدى وعشرين سأوصله
 .ًتقريبا

ا س نة، وذهب طائفة من أهل العلم ُذكر التسمية، والتسمية اختلف العلماء فيها، مجهور العلماء على أ
 . احلنابلة: أي؛ وهو الذي عليه األصحاب،إىل الوجوب

 .قبل الشروع يف الوضوء:  أي؛"ً قبله ثالثاغسل اليدينو": رمحه اهللاولهق
 ًل األعضاء مرتني وثالثا،س أي غ؛"والغسلة الثانية والثالثة" : رمحه اهللاولهق
  إيصال املاء إىل ما بني األصابع،: أي؛"وتخليل األصابع" : رمحه اهللاولهق
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إيصال املاء إىل اللحية الكثيفة، فالتخليل يف اللحية هو يف اللحية :  أي؛"واللحية": رمحه اهللاولهق
 .ه لون البشرة فإنه جيب غسلهئ البشرة، أما ما يبدو من وراالكثيفة، وهي ما يسرت لون

  يف إدارة املاء يف الفم، : أي؛"والمبالغة في المضمضة": رمحه اهللاولهق
  يف جذبه إىل أقصى األنف،: أي؛"واالستنشاق": رمحه اهللاولهق
 .هئ ومن سنن الوضوء استعمال السواك يف أوله أو أثنا: أي؛"والسواك" : رمحه اهللاولهق
ه قبل ئنعقد على أنه لو بدأ باليسار يف وضوة باليمني، فاإلمجاع م؛ أي البداء"والتيامن" : رمحه اهللاولهق

 .هءرجله، فإنه يصح وضويف ميينه سواء يف يده أو 
 ، ومسح الرأس مع األذنين، والترتيب، فغسل األعضاء الثالثة:وأما الواجب":قال رمحه اهللا

 ."والمواالة، والنية
ثاب ُ ما ي: األصوليني والفقهاء هذا تعريفه يف كالم.عاقب على تركهُثاب على فعله ويُ هو ما ي:الواجب

 .هو ما طلب الشارع فعله على وجه اإللزام: وقيل .ب على تركهَعاقُعلى فعله وي
ْيا أيـها الذين آمنوا إذا قمتم ﴿: تعاىلاهللا  حيث قال ،وقد جاء بيان الواجب يف الوضوء يف آية املائدة ُ ْ ُ َ ِ ُ َ ََ ِ َّ َ َُّ

ْإلى الصالة فاغسلوا وجوهكم  ُ َ ُ ُ ُ ِ ْ َ ِ َّ ِوأيديكم إلى اْلمرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى اْلكعبـينَِ ْ َ ْ ُْ َ ُ ُ َُ َِ ِْ ْ َْ ُ ََ ََ َ َ َِ ِ ُِ ُ َِ َ ْ ِْ﴾ 
 ].٦ :املائدة[

 ،ءو من أفعال الوض: يعين؛"وأما الواجب": وهو ما ذكره املصنف رمحه اهللا هنا يف قوله
إىل الكعبني، هذه  وهي الوجه، واليدان إىل املرفقني، والرجالن ،"فغسل األعضاء الثالثة" : رمحه اهللاولهق

ا تشرتك يف احلكم وهو الغسل؛هي األعضاء الثالثة اليت أشار إليها، وذكرها جمموعة  . أل
 . واألذنان تابعان للرأس،، وذلك مبسح الرأس"ومسح الرأس مع األذنين": رمحه اهللاولهق
 أي بني أعضاء ، الرتتيب:، هذا هو الواجب اخلامس من واجبات الوضوء"والترتيب": رمحه اهللاولهق

 . ودليل ذلك اآلية، وهذا الذي عليه مجهور العلماءالطهارة،
 أال يفصل بني أعضاء الطهارة بفاصل جيف فيه العضو : واملقصود باملواالة،"والمواالة": رمحه اهللاولهق

 .الذي قبله
، وذكره للنية هنا وتأخري ذكرها ليس لنزول مرتبتها، بل النية ال الواجبات النيةمن اهللا وآخر ما ذكره رمحه 

طلب فعله، وأما هي فهي شرط لصحة الصالة، وشرط ُالعمل، وإمنا ذكرها يف مجلة ما يبد منها يف أول 
 ، املطلوبات: أي؛ فذكرها هنا يف مجلة ذكر الواجبات،لصحة الوضوء، وهي شرط يف مجيع العبادات

طلق على ُطلق على الركن، والواجب يُطلق على الشرط، والواجب يُبغض النظر عن منزلتها، فالواجب ي
 أو ،ً ولو مل تكن مؤثرة فسادا فيما إذا غفل عنها اإلنسان،ما دون ذلك من األمور املطلوبة يف العمل
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ا  أو كان ،ً أو كان ركنا،ًب فعله، سواء كان شرطاَطلُكر الواجب يشمل كل ما يِ فذ.فيما إذا أخل 
 .ات الصالة على سبيل املثال كما هو يف واجب، جبابر إذا تركهَربُ وهو ما جي،ًّواجبا اصطالحيا

 ألن كل شرط ! أن النية شرط، فكيف يذكرها يف مجلة الواجباتشكل عليكُ ال ي"والنية":  رمحه اهللاولهق
 ،ب فعلهَطلُ ثابت ي: أي؛واجب، وكل ركن واجب

 .لة ما ذكر من الواجباتُ من مج"والنية": فقوله رمحه اهللا 
 خالف يف مسألة الرتتيب ومسألة املواالة، وكذلك يف ةََّمث وإن كان ،هذه الواجبات متفق عليها يف اجلملة

 وفيما يتعلق باملواالة اختلف فيها . فاحلنفية ال يرون وجوب النية يف الطهارة؛مسألة النية عند احلنفية
طلب غسل األعضاء ُ ي: يف الوضوء؛ًالفقهاء أيضا، والصواب أن مجيع هذه األشياء مطلوبة يف الطهارة

مواالة دون تفريق؛ ألن و كما ذكر اهللا عز وجل وفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم، ،ًملسح ترتيباالثالثة مع ا
ًالتفريق خيرج العبادة عن أن تكون شيئا واحدا، وال بد يف ذلك العمل من نية ً. 

بيرة منهما، ويمسح على َويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وعلى الج": قال رمحه اهللا
َ يوما وليلة، والمسافر ثالثة أيام ولياليالخف المقيم  ."هنً

اية الطهارة الصغرى قبل احلديث عن ،هذا بقية ما يتعلق بالطهارة الصغرى، وهو املسح  وإمنا ذكره يف 
 .خلفني مما يتعلق بالطهارة الصغرىالطهارة الكربى؛ ألنه تتميم هلا، فاملسح على ا

 ، به القدم مما يلبس عليهَسرتُ، وهو كل ما ي"ويمسح على الخفين": رمحه اهللاولهق
  يف الوضوء، : يعين"في الطهارة الصغرى" : رمحه اهللاولهق
ا ُ ييت هي العيدان ال: وميسح على اجلبرية، واجلبرية: أي"وعلى الجبيرة منهما": رمحه اهللاولهق ربط 

ا العظام تُموضع الكسر، فالعيدان اليت جت  ى جبرية، مسرب 
 ، يف الطهارة الصغرى:صغر واألكرب، يعين من احلدثني األ: أي"وعلى الجبيرة منهما": وقوله رمحه اهللا

 . فإن اجلبرية تكون يف الطهارتني؛ويف الطهارة الكربى
 ااخلفني أعلى  من خصائص املسح :؛ أي"ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى": رمحه اهللاولهق

وضوء  إمنا يكون ذلك يف ال،يف الطهارة الصغرى دون الطهارة الكربى، فال ميسح على اخلفني يف الغسل
 . ألن الضرر يلحق بنزعها؛فقط، وأما اجلبرية فتكون يف الطهارة الصغرى، وكذلك يف الطهارة الكربى

فارق ُ على اجلبرية يُ على اخلفني، فاملسحَ على اجلبرية املسحُوهذه إحدى املسائل اليت يفارق فيها املسح
إال يف الطهارة الصغرى، وأما املسح  أن املسح على اخلفني ال يكون : منها؛املسح على اخلفني يف مسائل

 أن املسح على اجلبرية ضرورة، واملسح على :منهاو ،على اجلبائر فيكون يف الطهارة الصغرى والكربى
 فروق ت، ومثةَّموقفإنه ت، وأما املسح على اخلفني َّ أن املسح على اجلبرية غري موق:منهاواخلفني اختيار، 

 .أخرى
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 .صفة املسح يف بيان -رمحه اهللا-قوله 
 املدة اليت يسوغ فيها املسح على هذا بيان "ًيمسح على الخف المقيم يوما وليلة": رمحه اهللاولهق 

 .ًهو املستوطن مكانا ينزل فيهو ميسح املقيم ،اخلفني
  مدة يوم وليلة،: أي"ًيوما وليلة": رمحه اهللاولهق
  له أن ميسح:؛ أي"والمسافر" : رمحه اهللاولهق
، هذه اجلملة "نفسههن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بَِيثالثة أيام وليال" : رمحه اهللاولهق

ًيمسح على الخف المقيم يوما وليلة، والمسافر ثالثة ": املختصرة تضمنت بيان مدة املسح يف قوله
 ح منه؟َنت ما الذي ميسَّ، وبي"هنَِيوأيام وليال

 ض هذا املسح؟ ِنتقَنت مىت يَّ، وبي"من الحدث": رمحه اهللاولهق 
 ، فال بد من تكراره،حلدث فينتقض املسح حبصول ا، إىل حدث مثله:؛ أي"إلى مثله": رمحه اهللاولهق
 .ًنت أيضا املمسوح عليهَّوبي
 بل كل ما سرت ، بيان أن احلكم ال يتعلق باخلف فقط:ساتر، "على ساتر ثابت بنفسه": رمحه اهللاولهق

 ال حيتاج إىل : يعين،ًالقدم، لكنه اشرتط فيما ميسح عليه مما يلبس على القدم أن يكون ثابتا بنفسه
 . بنفسه ميكن املشي عليه بل هو ثابت،تثبيت أو ربط أو شد

 وحنوه، وأما االشرتاطات اليت ذكرها الفقهاء من أن ٍّفُسح على كل ما سرت القدم من خُ أنه مي:والصواب
 فكلها اشرتاطات حتتاج ؛ وأن ميكن املشي عليه،ً وأن يكون ثابتا بنفسه،ًيكون ساترا جلميع حمل الفرض

ٌ وليس عليها دليل بني،إىل دليل ِّ. 
  . وهي الطهارة الصغرى، اآلن من القسم األول من الطهارة-رمحه اهللا-لف فرغ املؤ

 


