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 .إىل بيان حكم الطهارة الكربىاآلن انتقل 
النية، وتعميم سائر : ُ الواجب.ٍنة وواجبُوأما الطهارة الكبرى فتحتوي على س": قال رمحه اهللا

 والدلك، والتيامن، ،ًسل ثالثاَ والغ،ى، والوضوءًغسل ما به من أذ:  والمستحب.الجسد
 ."ًطاَّبلُذا لم يكن موالتسمية، وتخليل الشعر، وغسل قدميه في غير موضعه إ

سل طهارة كربى؛ ألنه يعم كل اجلسد، خبالف ُي الغُسل، ومسُهذا ما يتعلق بالطهارة الكربى، وهي الغ
 .الطهارة الصغرى اليت تتعلق ببعض أجزائه

، هناك ذكر فيما يتصل بالطهارة "ُوأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب":ه رمحه اهللاقول 
 .نة، وذكر فيه الواجبُّ الس ذكر فيه؛الصغرى ذكر قسمني

 ،"وهي الوضوء": يف الطهارة الصغرى-رمحه اهللا- فقال 
 دها، َرَ وس"ُيحتوي على سنة": مث قال بعد ذلك
 جرى على هذا . هذا القسم الثاين مما يتعلق بأحكام الطهارة الصغرى"وأما الواجب":مث قال بعد ذلك

 ،يف يف الطهارة الكربىنالتص
، وبدأ بالواجب قبل السنة، وهذا هو "وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب":قوله رمحه اهللا 
ًذكرا نة ُّم السَّ قدك هنا، ولو أنه جرى على طريقة واحدة لكان أفضل،وىل يف التصنيفَاأل كر ذمث ِ

 .الواجب، وهنا ذكر الواجب مث ذكر السنة
  نية الطهارة، :؛ أي"النية: الواجب": قوله رمحه اهللا
تعميم " وإيصال املاء إىل مجيع أجزاء اجلسد، هذا معىن :؛ أي" الجسدوتعميم سائر":قوله رمحه اهللا
 تطلق يف كالم العرب على بقية الشيء، وعلى كله )سائر( هنا مبعىن مجيع، )سائر(، "سائر الجسد

 .ومجيعه
 تعميم مجيع اجلسد، أن يعم املاء مجيع اجلسد، وهذا دليله :؛ أي"وتعميم سائر الجسد": قوله رمحه اهللا
ُوإن كنتم جنبا فاطهروا﴿: اىلقول اهللا تع ََّّ َ ًُ ُ ْ ُْ ُ ْ  .عله صلى اهللا عليه وسلمِ وكذلك ف،]٦ :املائدة[ ﴾َِ

، مث "نة وواجبُويحتوي على س": هناك قال يف األول ،"والمستحب": قال رمحه اهللاأما املستحب ف
نة واملستحب، ُّسق عنده بني الْ أنه ال فر-رمحه اهللا-م من كالم املؤلف ِهُفف، "والمستحب":قال هنا

نة ُّق بني السَّهم فرُض وبع. أن السنة هي املستحب؛وهذا هو اجلاري يف كالم كثري من الفقهاء
 . ما فعله مرة أو مرتني: ما واظب عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، واملستحب:نةُّواملستحب، فجعل الس
 مبعىن تهلي فضتالسنة ما ثبت بنص خاص، وأما املستحب فما ثبت:  آخر ويقولاًوبعضهم يفرق تفريق

 . حىت مييز يف بعض االصطالحات اليت يذكرها الفقهاء؛عام، وهذه التفريقات مهمة لطالب العلم
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 والفقهاء، من الفقهاء نينة يف كالم املؤلف هي املستحب، وهذا الذي عليه مجهور األصوليُّ السإذن
 ما واظب عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم: نةُّالس: نة واملستحب فيقولُّق بني السِّفرُ من ينيواألصولي

 ،نة واملستحبُّق بني السِّفرُ من العلماء من ي، تفريق آخرمثة.  ما ثبت مرة أو مرتني:، واملستحبًفعال
 عام، وليس فيه نص  فإنه ما ثبت فضله مبعىن: ما ثبت فضله بنص خاص، وأما املستحب:نةُّالس: فيقول
 .خاص
 .املطلوب فعله على غري وجه اإللزام: ؛ أي"والمستحب":-رمحه اهللا-قوله 

 .ما أصابه من األذى: ؛ أي"غسل ما به من األذى" :قوله رمحه اهللا
 .؛ كوضوء الصالة"والوضوء" :قوله رمحه اهللا
 . ًغسل البدن ثالثا: ؛ أي"ًثالثا والغسل" :قوله رمحه اهللا
 . ْفرك البدن بإمرار اليد على موضع الغسل:  وهو"والدلك":قوله رمحه اهللا
 .البداءة بيمني بدنه، وهذا يف جسده، وأما الرأس فال تيامن فيه: ؛ أي"والتيامن":قوله رمحه اهللا
 .سم اهللاا ب:قولو: ؛ أي"والتسمية":قوله رمحه اهللا
 .ترويته بإيصال املاء إىل أصول الشعر: ؛ أي"وتخليل الشعر":قوله رمحه اهللا
َّبعد فراغه من االغتسال، وقيد ذلك إذا مل يكن : يعين؛ "وغسل قدميه في غير موضعه":قوله رمحه اهللا

ً إذا كان املوضع الذي اغتسل فيه مل يبلط، أما إذا كان مبلطا فإنه ال حاجة؛ ألن املاء جيري،  يعين،ًمبلطا َّ ُ
ٌولن يـعلق بقدميه شيء مما حيتاج إىل إزالته بالغسل َ ْ َ. 

 من املستحبات، وهي مستفادة من فعل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله -رمحه اهللا- املصنف ههذا ما ذكر
  .وسلم

 


