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في كتاب الطهارة وتطبيقاتها األحكام الشرعية ما بين التعليل والتعبد 
 دراسة أصولية مقارنة 

 اسم الباحث: مسعود علي الدين مصطفى عبدالهادي.
 مهنة الباحث: مدرس لغة عربية بمعهد آل عثمان األزهري للغات.

 سئلة:لبحث جييب على ثالث اهذا ا  البحث:  هدف
 ؟وما رأي الباحث يف ذلكما هو األساس الذي بىن األصوليون عليه هذه القاعدة؟    -1
 ؟ أيهما أقوى التعليل والتعبد أم املعقولية والالمعقولية  -2
 ؟هذه القاعدة وما رأي الباحث فيها  ما أهم التطبيقات على    -3

 ملخص البحث: 
البحث يف الفروع الفقهية وعالقتها ابلقاعدة هذا البحث يهدف إىل دراسة القاعدة الفقهية مث 

 األصول وعلم الفقه. علم  وهو حماولة للربط ما بني  
صفة قسم األئمة األحكام الشرعية ما بني التعليل والتعبد , وذكروا أن السبب فيها راجع إىل  

.والسبب صفة الطهارة ألن الطهارة أثبتها هللا عزوجل تعبدية وشرعها لعبادة فال تعليل الطهارة 
 فيها وال راد لقضاء هللا تعاىل وهي تعبدية. 

للطهارة فهي شقان: إما طهارة شخصية وإما   ولكن ما اتضح لنا أثناء البحث تقسيم جديد
 طهارة تعبدية وكان لذلك أثر يف معىن القاعدة وأثر يف تطبيقات القاعدة.  

 مقدمة البحث: 
إن احلمددددد د  مددددده ن و،سددددتعينه ن و،سددددتمفره ن و،عددددوذ ابد مددددن شددددرور أ،فسددددنا وسدددديئات        

دي لددده .وأشدددهد أن ال إلددده إال هللا  أعمالندددا ن مدددن يهدددده هللا فدددال مضدددل لددده ن ومدددن يضدددلل فدددال هدددا
 . أما بعد :   وحده ال شريك له . وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

األ وهم اختلف  التعبدية  إىل  ذهب  من  فمنهم  اختالفًا كبريًا  القاعدة  هذه  يف  صوليون 
وكان األصل يف ذلك   وذهب األحناف إىل تعليل األحكام .  ,أساس مذهبهم  الشافعية وكان

فمن قال أبهنا ليست منسوبه إىل ،فسها بل هللا   هل عني األحكام منسوبة إىل ،فسها أم ال؟
عزوجل أثبتها قال أبن األحكام تعبدية وال تعليل فيها ومن قال أبهنا منسوبة إىل ،فسها قال 

ملسألة أصولًيا مث ذكر تطبيقات فقهيه ليرتجح لنا من سأقُف على حبث هذه ا بتعليل األحكام, 
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من   أل،ه  وسأستعني بكتاب ختريج الفروع على األصول لإلمام الزجناين  القاعدة أقواها صحة,
   .وما ورد فيه من تطبيقات فقهيه  أهم كتب االختالفات الفقهية

 -:ول: صفة الطهارة  املبحث األ
 وإيضاح املسألة: ابلقاعدة  صفة الطهارة    طلب األول: عالقةامل

يف صفة الطهارة: » ذهب اإلمام الشافعي إىل أّن الطهارة والنجاسة الزجناين  قال اإلمام  
املعا  الشرعية  وسائر  األحكام  وسائر  واحلريةن  والعتقن  وامللكن  الشرعية كالرق  احملل ين  ككون 

ان ليست من صفات األعيان املنسوبة إليها  ن الشخص حرًا أو مملوًكا مرقوقً طاهرًا أو جنًسا وكو 
 .1أثبتها هللا تعبًدا وحتكًمان غري معللة « ن بل  

لتلحق  ألحكامها  تعليل  بدون  عليها  القائمة  هيئتها  أي  الطهارة  بصفة  اإلمام  ويقصد 
 بباقي أركان العبادات. 

ع قولوأما  ليست م  ن  الزجناين  إليهااإلمام  املنسوبة  األعيان  فاملراد ابألعيان:   ن صفات 
ن هللا نسوبة إىل العني ولكالشيء املعني املشخَّص من حيوان أو ،بات أو مجاد أي ليست م

 .2 عز وجل هو الذي أثبتها تعبًدا وحكمًة ال تعليالً 
 توضيح الرأي يف صفة الطهارة:  ين:املطلب الثا

تعبدية  تكون  أن  وإما  شخصية  تكون  أن  إما  ،وعان:  الطهارة  أن  عندي  يرتجح  وما 
هي  التعبدية  الطهارة  وأما   , الشخصية  النظافة  يف  املتمثلة  الطهارة  هي  الشخصية  فالطهارة 

 ملتمثلة يف الوضوء أي اليت حددها الشرع مبقدار معني وهيئة حمددة. ا
واإلمام الزجناين عندما ذكر موقف اإلمام الشافعي أبن الطهارة تعبدية مطلًقا وبىن الفروع 
وهي  الشرع  عليها  ،ص  اليت  األوىل:  شقانن  الطهارة  أن  هي  لدينا  اتضح  ما  ولكن  عليها 

ارة فهي طهارة شخصية تعليلية يستعمل فيها اإل،سان ما تعبديةن وأما الشق اآلخر من الطه
 يشاء وابسلوبه ويكون اهلدف منها التخلص من األوساخ وهي تعليلية.  

 وهذا التقسيم سيؤثر على الفروع ويفصل فيها , ويرفع منها حرج اخلالف ويزيل اإلشكال.     
فإن  التعليلية  التعبدية واألحكام  الفرق بني األحكام  لنا من   وأما عن  هللا عز وجل شرع 

األحكام ما هو تعبدي أي غري معقول املعىن وال تصل عُقولُنا إىل العلة منه وإمنا لتظهَر فيه  



 ما بين التعليل والتعبد وتطبيقاتها في كتاب الطهارة دراسة أصولية مقارنة األحكام الشرعية

76 

 

الشرعية   علته  ُعرِفْت  أي  املعىن  معقول  أي  تعليلي  واآلخر  اإل،سان.  خلالق  اإل،سان  عبودية 
في نن إذ تن جبدواها وعدالتها  فعمل فيه العقل وألن معقولية األحكام تدعو املكلفني إىل اإلميا

 إمكان وقوع العبث يف التشريع. هذه املعقولية  
هذا األصل الذي بىن اإلمام الشافعي واتبعه اإلمام الزجناين عليه أن األصل يف األحكام 

 الشرعية يف العبادات التعبدية. 
أن األصل فيها ين إمنا قصد به أحكام العبادات عند الشافعي حيث  اجنوما ذكره اإلمام الز 

التعبد دون اعتبار معا،يها وحكمها التفصيليةن أما بقية أحكام الشريعة يف جماالهتا األخرى من 
 العادات واملعامالت فإن األصل فيها هو املعقولية ودرك املعاين . 

أحكام شرعية  من  هناك  هل  وسنتابع  معناه  يعقل  ما ال  به  مقصوٌد  األصل  هذا  ولكن 
 فرعية تمري هذا األصل ام تبقي عليه؟وردت يف مسائل  

 املبحث الثاين: األحكام الشرعية ما بني التعليل والتعبد 
. ومسّي هذا األصل يف    ين اخلالف فيها على هذا األصلأورد األصوليون مسائل فرعية ب

  .3األصل يف األحكام التعليل أم التعبد" "هل    كتب األصوليني 
 يت: والبحث يف هذه املسألة يستلزم اآل

 املطلب األول: تعريف التعبد لمة واصطالحا. 
 املطلب الثاين: تعريف التعليل لمة واصطالحا. 

 املطلب الثالث: التعبد يف األحكام عند اإلمام الزجناين وأدلة املؤيدين. 
 املطلب الرابع : أثر اخلالف األصويل يف املسائل الفقهية الفرعية وتطبيقاهتا. 

 عبد لغة واصطالحا. املطلب األول: تعريف الت
 تعريف التعبد لغة: 

)عنبند(ن   أصل  عن  متطابق  شبه  اللمة  معاجم  يف  التعبد  منظور: تعريف  ابن  قال 
»العبد: اإل،سانن حرًّا كان أو رقيًقا يُذهب ذلك إىل أ،ه مربوب لباريه عز وجلَّ . يقال فالن 

نه طريق معبد: إذا كان مذلالَ ومعىن العبادة يف اللمة: الطاعة واخلضوعن ومعبد بنيِّ العبودية  
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. ويرد التعبد يف اللمة أيضا مبعىن: التذللن يقال: تعَّبد فالن د تعاىل: إذا  (4) بكثرة املشي فيه«
 . (5) كثر عن عبادتهن وظهر فيه اخلشوع واإلخباتن وأيضا مبعىن التنسك والعبادة أي الطاعة

واألواثنن    الطّاغوِت  عبدة  للمشركني  ويقال  عبداً.  جعله  أي  فالًًن  فالٌن  أعبد  ويقال 
الَعْبد  وَخَدم. وأت،يث  وَعَبدن كخادم  تعاىل وذكر بعضهم عابد  يعبدون هللا  ُعّباٌد  وللمسلمني 

 ( 6)« َعْبَدٌة كما يقال مملوك ومملوكة
فني؛ مع زايدات تطول وتقصر ومثل هذا الكالم جنده عند سائر أصحاب املعاجم املعرو 

ولكن اجلميع جممعون على أصل "التذليل والتذلل" أو "التعبيد والتعبد" غري أهنم يفرقون بني 
 .  عبادة اإل،سان لإل،سان وعبادته د

من  واألصوليون  الفقهاء  ويكثر  وغريها.  العبادة  أمور  تكليفهم  للعباد:  هللا  من  والتعبد 
املعىنن كقوهل هبذا  مكلفون استعماله  أي  وابلقياسن  الواحد  خبرب  ابلعمل  متعبدون  م:  ن 
 .(7) متعبًدا بشرع من قبل أي مكلًفا ابلعمل به   وبذلك. ويقولون كان النيب  
 تعريف التعبد اصطالحا: 

: »واألمر التعبدي املراد به: ما تعبد الشارع به حلكمة خفيت علينان  8عرفه اإلمام المزايل 
األوقات   ركعاهتا« كنصب  وعدد  اخلمس  متأخروا  (9) للصلوات  على  التعريف  هذا  وسار  ن 

الفقهاء فصرحوا أبن »التعبدي هو الذي مل يدرك له معىن«ن ويقصدون ابملعىن هنا ما يشمل 
 .(10) احلكمة والعلة املوجبة للحكم

وعرفه الدكتور مصطفى شليب يف كتابه "تعليل األحكام" موضحا الفرق بني املعىن العام 
ُفِهمت  وإن  اخلصوص  على  معناه  يعقل  ال  ما  األول:  معنيان:  له  »التعبد  األصويل:  واملعىن 

والثاين: أعم من ] وهذا هو مراد األصوليني والفقهاء[حكمته إمجاال وهذا مينع التعدية والقياس. 
األولن وهو ما يكون فيه حقن إذا قصده املكلف ابلفعل أثبت عليه ويستحق العقاب على 

ينايف تركه. و  املعىن ال  او هنياًن وهذا  أمراً كان  الشارع  الطلب من  هذا يستفاد من جمرد ورود 
. هلذا فاملعىن املقصود يف البحث هو األول الذي مينع القياس والتعدية ال 11القياس والتعدية« 

 الثاين الذي يكون د فيه حق. 
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جيعله   سوف  العلة  عن  فضال  احلكمة  عن  احلكم  خلوا  إن وأيضا  فأما  تعبدايًن  حكما 
 ظهرت له حكمة )علة جمملة( فهو معقول املعين وإذا ظهرت له علة فهو معلول أو معلل. 

الدر املختار:» إن تكرار السجود أمر تعبدين أي مل يعقل  قاله صاحب  ومن ذلك ما 
 . (12) معناه حتقيقا لالبتالء«

وخف الشارع  به  تعبد  الذي  الشرعي  احلكم  هو  التعبدي  املوجبة فاحلكم  علته  علينا  يت 
 للحكم أو احلكم الذي مل يدرك له معىن. 

 املطلب الثاين: تعريف التعليل لغة واصطالحا.
 تعريف التعليل لغة: 

واجلمع  الشاغل.  املرض  والعلة:  عليل.  فهو  مرض  أي:  واعتل  يعتل  عل  من 
ورد املورد مرة .والتعليل مصدر عللن فيقال علل الرجل إذا سقى سقيا بعد سقي ن أو  13علل

بعد أخرى ن وعلل املال إذا أحسن القيام عليهن وتعلل ابألمر واعتل تشاغلن يقال فالن يُعلُل 
،فسه بتعلة ن وتعلل به أي تلهى به وجتزأ ن وعللت املرأة صبيها بشيء من املرق و وه ليجزأ به 

يكون علل الشيء إذا ن ف  ( 14) عن اللنب ن ومنه وقد اعتل الرجُلن وهذا ِعلة هلذا أي سبب له
 بني ِعلته ن وأثبته بدليله ن فالتعليل تبيني علة الشيء نوالعلة يف اللمة السبب. 

  تعريف التعليل اصطالحا:
: "تقرير ثبوت املؤثر إلثبات األثرن وقيل إظهار علية الشيء سواء 15عرفه اإلمام اجلرجاين 
ًنقصة"  أم  اتمة  على  (16) أكا،ت  ابلعلة  به  يستدل  ما  السرخسي .وهو  عرفة  ولقد  ن  املعلول 

ن أي هو آلية استخراج العلة من احلكم    (17) فقال: "التعليل هو تعدية حكم األصل إىل الفرع"
وقد تكون من سواه ن  القياس ن  فقد تكون من  العلة ن  ثبوت  وإثباهتا ن مع اختالف طرق 

ها من الصور ن فيها مبالحظة اجملتهد معىن يناسب مناطاَ شرعيان يثبت به حكماَ ثبت يف سوا
املرسلة األصوليون ابملصاحل  ما مساه  وهو  امللحوظ   املعىن  عليه (18)،فس  األصوليون  وأطلق  ن 

 .(19) مصطلح حتقيق املناط 
ومما سبق يتبني لنا أن علة احلكم مقرت،ة بثبوت احلكمن فال بد من بذل اجلهد يف الكشف 

ودرء املفاسدن فإن كا،ت العلة ظاهرة   عما محلته النصوص من علل ن يف مدار إدراك املصاحل 
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صح التعليل هبان وإن كا،ت غري ظاهرة لزم الباحث البحث عن علة مالئمة للحكم املنصوص 
 عليهن حىت يتم محله على غريها من الصور. 

الذي  الوجه  على  به  املأمور  الفعل  إتيان  هو  الشرعية:  ابألحكام  التعبد  يكون  وبذلك 
 علة وال تعليل. واقصد ابلعلة هي علة احلكم أو تعليله. اقتضاه الشرع بال حبٍث عن

 املطلب الثالث: التعبد والتعليل يف األحكام عند اإلمام الزجناين وأدلة املؤيدين. 
 واملتتبع آلراء األئمة األصوليني واإلمام الزجناين جيدها على النحو التايل: 

 20ن األصل يف األحكام التعبد ذهب اإلمام الشافعي رضي هللا عنه إىل أ   املذهب األول: 
 وأدلة املذهب األول القائلني أبن األصل يف األحكام الشرعية التعبد. 

وأدلة املذهب   21ذهب اإلمام أبوحنيفة إىل أن األصل يف األحكام التعليل   املذهب الثاين:
 األول القائلني أبن األصل يف األحكام الشرعية التعليل . 

إذ البد من دراسة أدلة   وبعد فإن هذا عرض لألقوال: عرض ال يعكس عمق املسألة 
األسس  مالحظة  مث  ومن  فريق  إليها كل  استند  اليت  ابلتعليل  القائلني  وأدلة  ابلتعبد  القائلني 

 م ملنهجية التعليل أو التعبد.   والقواعد اليت بنوا عليها رؤيته
 أدلة املذهب األول القائلني أبن األصل يف األحكام الشرعية التعبد: 

إن األصل عدم التعليلن ألن النص موجب للحكم بطبيعته ال بعلتهن  :(22) املذهب األول
له إذ أّن العلل الشرعية ليست من مدلوالت النصن وابلتعليل ينتقل احلكم من الصيمة إىل الع

أو معىن احلكمن كاال،تقال من احلقيقة إىل اجملاز وذلك ال يكون إال بدليلن ألن معرفة صيمة 
النص تتوقف على السماع توقف معرفة احلقيقة عليةن ومعرفة النص الشرعي ال تتوقف عليهن  

 كمعرفة اجملاز. 
 بدليل وملخص هذا القول: هو العمل بصيمة النص دون معناهن فال جيوز ترك احلقيقة إال 

قال هبذا الرأي الظاهريةن وابلرجوع إىل ما قرره الظاهرية يف هذه املسألة جتدهم ينكرون أصل 
 التعليل مجلة وتفصيال . 

على حيتج  الزجناين  ذلك (  23) فاإلمام  عني  قد  التعبد  الشرعية  األحكام  يف  األصل  أن 
 بدليلني: 
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 :الدليل األول
هللا حتكماً وتعبداًن غري معللةن ال راد لقضائهن وال معقب قال اإلمام الزجناين: »بل أثبتها  

حلكمهن ال يسأل عما يفعل وهم ُيسألونن وال تصل آراؤًن الكليلةن وعقولنا الضعيفةن وأفكارًن 
 .(24) القاصرة إىل الوقوف على حقائقهان وما يتعلق هبا من مصاحل العباد«

بقوله  التعليل  إ،كار  ابن حزم يف  أيضا  استدل  َوُهْم تعاىل  وقد  يَدْفَعُل  َعمَّا  ُيْسَأُل  اَل   ﴿ :
. فأخرب هللا تعاىل ابلفرق بيننا وبينهن وأن أفعاله ال جيري فيها)مل(. وإذا مل حيل لنا 25ُيْسأَُلوَن﴾ 

أن ،سأله عن شيء من أحكامة وأفعاله: ملَ كان هذا؟ فقد بطلت األسباب مجلةن وسقطت 
عليه ا،ه فعل أمر كذا ألجل كذان وهذا أيضاً مما ال ُيسأل العلل البتةن إال ما ،ص هللا تعاىل  

عنهن فال حيل ألحد أن يقول ملَ كان هذا السبب هلذا احلكم ومل يكن لمريه؟ ألن من فعل هذا 
فمن   26﴾ ﴿ اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَدْفَعلُ   :السؤال فقد عصى هللا وأحلد يف الدين ن وخالف قوله تعاىل 

 . (27) سأل عما يفعل فهو فاسق
ويقول الشيخ حممد بن أيب زهرة ردا على قول ابن حزم: ».. ذلك ألن هللا تعاىل ال ُيسأل 
عن أفعاله وال ُيسأل عن أقوالهن أل،ه ليس ألحد سلطان جبوار سلطا،ه. إ،ه مالك امللك ذو  
العليم   احلكيم  تعاىل أل،ه  أفعاله  فيسأل عن علة  يستطيل  أن  فليس ألحد  ن  واإلكرام  اجلالل 

النصوص يف الشريعة؟ بل إين أرى اخل النهي عن أن يبحث عن  برين ولكن هل يقتضي هذا 
الفارق كبري بني علة النصوص الشرعية وعلة أفعال هللا تعاىل؛ ألن البحث عن علة النصوص 

 .(28) يف الشريعة ن تعرف للمراد منها املطلوب فيها«
ِلَك ُيِضلُّ اللَّدُه َمن َيَشاُء   ۚ  هِبَدَذا َمَثاًل    َماَذا أَرَاَد اللَّدهُ ﴿  واستدل ابن حزم بقوله تعاىل:  َكذََٰ

 . (29) ﴾  َوَما ِهَي ِإالَّ ذِْكَرىَٰ لِْلَبَشرِ   ۚ  َوَما يَدْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو    ۚ  َويَدْهِدي َمن َيَشاُء  
يقول ابن حزم: »أن البحث عن علة مراده تعاىل ضالل أل،ه البد من هذان أو من ان 
تكون اآلية هنيا عن البحث عن املعىن املرادن وهذا خطأ ال يقوله مسلمن بل البحث عن املعىن 
الذي أراده هللا تعاىل فرض على كل طالب علمن وعلى كل مسلم فيما خيصه.... وهذه كافية  

 . (30)   تعليل مجلةن فاملعلل بعد هذا عاٍص د«يف النهي عن ال
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اَل ُيْسَأُل َعمَّا يَدْفَعُل َوُهْم واالستدالل هباتني اآليتني املذكورتني ال يسلم لهن فقوله تعاىل:﴿
. معناه ان هللا سبحا،ه ال حياسبه أحد على أفعالهن خبالف العباد ن فإهنم ُيسألون 31﴾ ُيْسأَُلونَ 

 طئون. وحياسبونن ويالمونن وخي
هللا هو احكم احلاكمني وأرحم الرامحني وأصدق القائلنين وهو العليم اخلبري ... فعلى هذا 
األساس تكون أفعاله وأحكامه. فال جمال فيها لالستدراك او االعرتاض هبذا فإن هللا سبحا،ه 

ُيْسأَُلونَ   اَل   وتعاىل:﴿  َوُهْم  يَدْفَعُل  َعمَّا  ُيسأل سؤال حم32﴾   ُيْسَأُل  اعرتاضن . أي ال  أو  اسبة 
 فهذا هو معىن السؤال يف اآليةن وال شك أن توجيه هذا السؤال د تعاىل كفر. 

وهنا يكمن عدم صحة االستدالل هبذه اآلايت وال غريها. فالسؤال عن علل األحكام 
من  النوع  وهذا  وتعلم.  تفهم  هو سؤال  أفعال هللا  أسرار وحكم  السؤال عن  ومثله  الشرعيةن 

 .33تساؤالت صدر عن األ،بياء والصاحلنين وورد ذكره وإقراره يف القرآن الكرمياألسئلة أو ال
 الدليل الثاين: 

فهذا القول قد   34جاز ان يشرع الشرائع وإن تعلق هبا مفسدة وأما القول أبن هللا تعاىل  
العبد إما أن إ،ه تعاىلن إمنا شرع األحكام ألمر عائد إىل العبدن والعائد إىل  »:  35رد عليه الرازي

 ( 36) يكون مصلحة العبد او مفسدتهن أو يكون ال مصلحته او مفسدتهن والقسم الثاين والثالث 
 . (37) ابطل ابتفاق العقالءن فتعني األولن فثبت أ،ه تعاىل شرع األحكام ملصاحل العباد«

 ( 38) آَدَم﴾ ﴿َولََقْد َكرَّْمَنا َبيِن وهذا يتماشى مع التكرمي اإلهلي لإل،سان حيث قال عز وجل:
اليت وهبها هللا إايها  يتناسب مع قدراته  العقل اإل،ساين مبا  التشريع اإلهلي  ولذا فقد خاطب 

 .)39)  ﴿َولِلَّدِه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه﴾  والتشريف الذي منحه هللا إايه يف قوله تعاىل:
اإل،سان ما ليس يف وسعه اآلايت اليت ذكرها اإلمام الزجناين يستدل هبا على أن هللا كلف  

تعاىل:﴿ ُمْفتَدَراَيتٍ قال  ْثِلِه  مِّ ُسَوٍر  بَِعْشِر  تعاىل:﴿(40) ﴾فَْأتُوا  قال  مِّْثِلهِ ن  مِّن  ِبُسورٍَة  ن 41﴾فَْأتُوا 
. وكل ذلك تكليف لإل،سان (42)﴾أَ،ِبُئوين اِبمساِء َهدَُٰؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ   وقال للمالئكة: ﴿
 .           (43) ذلك ضرر ال مصلحة فيهما ليس يف وسعهن و 

قال اإلمام تقي الدين يف شرح البحر احمليط: » ويستدعي ذلك: أن الفعل غري املقدور 
أقسام.  وهو  ابحملالن  التكليف  به:  التكليف  ويسمى  ال؟  أو  به  التكليف  يصح  هل  عليه 
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القدمي   وإجياد  ن  الضدين  لذاتهن كجمع  ممتنعا  يكون  أن  ميتنع أحدها:  مما  و وه  وإعدامه 
خبلق  تعاىل كالتكليف  د  مقدورا  يكون  ما  اث،يها:  مطلقا.  قدرة  به  يتعلق  ال  فإ،ه  تصوره. 
القدرة على مثله للعبد مع جوازه   األجسام وبعض األعراض . اثلثها: ما مل جتر عادة خبلق 

للعبد عليه املاءن والطريان يف اهلواء. رابعها: ما ال قدرة  حال توجه األمر وله   كاملشي على 
عظيمة كالتوبة   امتثاله مشقة  يف  ما  احلركات. خامسها:  االمتثال. كبعض  عند  عليه  القدرة 
بقتل النفس. إذا تقرر هذا )فيصح( من ذلك التكليف )مبحال لمريه( إمجاعا ن كتكليف من 

ن وبعث الرسل علم هللا سبحا،ه وتعاىل أ،ه ال يؤمن ابإلميان وذلك ألن هللا تعاىل أ،زل الكتاب
بطلب اإلميان واإلسالم من كل واحدن وعلم أن بعضهم ال يؤمن. و)ال( يصح التكليف من 
)عادة(   مبحال  ال  الضدين)و(  بني  العقلين كاجلمع  املستحيل  وهو  )لذاته(  مبحال  ذلك 
كالطريان يف اهلواء واملشي على املاء و ومها عند األكثر. واختاره ابن احلاجب واألصفهاينن 

  .(44) كثر املعتزلة«وأ
وهو أ،ه أخرب أن هذا القرآن ال يعارض مبثله أبدا وكذلك وقع األمر ن مل يعارض من لد،ه 
إىل زما،نا هذا وال ميكن ن وأىن يتأتى ذلك ألحد ن والقرآن كالم هللا خالق كل شيء ؟ وكيف 

 .(45) يشبه كالم اخلالق كالم املخلوقني
د أي: ال يكلف أحًدا فوق   ( 46) ُف اللَّدُه ،َدْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾﴿اَل يَُكلِّ قال هللا تبارك وتعاىل:

﴿يُرِيُد اللَّدُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل   طاقتهن فاد مل يكلف عباده إال ما يستطيعونن كما قال هللا تعاىل: 
 .(47) يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴾

 هللا تعاىل على أ،ه ال يكلف العباد قال القرطيب رمحه هللا تعاىل:» وهذا َخبَدٌر َجْزٌمن ،صّ 
من وقت ،زول اآلية عبادة من أعمال القلب أو اجلوارح إال وهي يف ُوسع املكلَّف ويف مقتضى 

َيته« وبِندْ التخفيف     .(48) إدراكه  حصل  املشقة  مظنة  هي  اليت  األعذار  بعض  حصل  فإذا 
التخفيف عن املريض واملسافر  والتسهيلن إما إبسقاطه عن املكلفن أو إسقاط بعضه كما يف  

 وغريهم. 
وقال مجاعة منهم: إ،ه ممتنع يف املمتنع لذاتهن   »وقال اإلمام الشوكاين يف إرشاد الفحول: 

التكليف  صح  لو  أب،ه  األولون  "احتج  به.  املكلف  قدرة  تعلق  المتناع  املمتنع  يف  جائز 
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ستحيلن مع عدم تصور ما ابملستحيل لكان مطلواًب حصولهن والالزم ابطل؛ ألن تصور ذات امل
احلقائق.   قلب  فيلزم  ذاتهن  غري  ذاته  تكون  أن  يقتضي  احلصولن  عدم  من  لذاتهن  ذاته  يلزم 
اجتماع  هو  يتصور شيء  أن  فال ميكن  العقلن  له صورة يف  املستحيل ال حيصل  أن  وبيا،ه: 

االجتماعن مث النقيضني فتصوره إما على طريق التشبيهن أبن يعقل بني السواد واحلالوة أمرن هو 
يقال مثل هذا األمر ال ميكن حصوله بني السواد والبياضن وإما على سبيل النفي أبن يعقل 
أ،ه ال ميكن أن يوجد مفهوم اجتماع السواد والبياض. وابجلملة: فال ميكن تعلقه مباهيته بل 

ال حيتاج ابعتبار من االعتبارات. واحلاصل: أن قبح التكليف مبا ال يطاق معلوم ابلضرورةن ف
إىل استداللن واجملوز لذلك مل أيت مبا ينبمي االشتمال بتحريرهن والتعرض لردهن وهلذا وافق كثري 
ممتنع  مع كو،ه  يطاقن  ال  مبا  التكليف  جيوز  فقالوا:  الوقوعن  امتناع  على  القائلني ابجلواز  من 

سبحا،ه قوله  اجلملة:  يف  املسألة  هذه  على  يدل  ومما  يَُكلِّفُ :الوقوع.  ِإالَّ ﴿اَل  ،َدْفًسا  اللَّدُه   
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه﴾  50﴿اَل يَُكلُِّف اللَّدُه ،َدْفًسا ِإالَّ َما آاَتَها﴾   (49) ُوْسَعَها﴾   51﴿َربدََّنا َواَل حُتَمِّ

»52 
 املذهب الثاين : القائلني أبن األصل يف األحكام الشرعية التعليل: 

أن األصل يف النصوص التعليل بكل وصف صاحل إلضافة احلكم إليه حىت يوجد   أوال:
ما،ع عن التعليل ببعض األحيانن ألن األدلة الشرعية دلت على حجية القياس من غري تفرقة  

الذي (53) بني ،ص و،ص املعىن  القياس إال مبعرفة  يتأتى  إذ ال  التعليل هو األصلن  فيكون  ن 
ر التعليل أصالن وال ميكن التعليل جبميع األوصافن لتأدية إىل صلح علة من النص. وملا صا 

ا،سداد ابب القياس ومنعهن وال التعليل ببعض األوصاف دون بعضن للجهالة وعدم ترجيح 
الشيء بال مرجحن صارت األوصاف كلها صاحلة للتعليلن أي صار كل وصف صاحل للتعليل  

إمجاع  أو  ،ص  أو كمخالفة  ما،ع  وجد  إذا  إال  رواية    به.  مثل  وذلك  أوصاف.  معارضة  أو 
احلديث : فإن احلديث ملا كان حجةن والعمل به واجبا ال يثبت احلديث إال بنقل الرواة على 
دليل  مبا،عن كمخالفة  إال  ترتك  ال  عدل حجة  رواية كل  فصارت  متعذر  رواية كل حديث 

 .  (54) قطعي من ،ص أو إمجاع أو ظهور فسق الراوي
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ال  اثنيا: يف  مييز األصل  دليل  من  ألبد  لكن  معللةن  أو كوهنا  بوصف  التعليل  نصوص 
مجهور  به  قال  احلكم.  متعلق  يف كو،ه  األوصاف  سائر  بني  من  علة  هو  الذي  الوصف 

 .(55) األصوليني من الشافعية واألحناف
بعض  ألن  منهان  واحد  بكل  وال  األوصاف  جبميع  التعليل  ميكن  ال  أ،ه  ذلك  وعللوا 

إىل  يؤدي  قاصر  فوجب األوصاف  الفرعن  إىل  التعدية  يوجب  متعد  وبعضها  القياسن  منع   
 التعليل ابلبعض. 

كما أن الصحابة أمجعوا على أن علة احلكم هو البعض بدليل اختالفهم يف العلةن فال بد 
مجلة  من  والواحد  ابطلن  ابجملهول  التعليل  ألن  التمييزن  يوجب  دليل  أي  مميزن  دليل  من  له 

 .(56) تاج إىل متييزه وبيا،هاألوصاف هو املتيقنن فيح
الذي هو   الثالث : الوصف  دليل مييز  بد من  التعليلن وأ،ه ال  النصوص  أن األصل يف 

علةن ومع ذلكن ال بد من دليل يدل على أن النص الذي يراد استخراج علته معللن وإىل هذا 
.أي أن الظاهر هو األصل يف النصوص التعليلن إمنا يصلح للدفع دون 57الرأي ذهب احلنفية

 التعليل إىل إقامة الدليل على كون األصل الذي يراد تعليله معلل اإللزام ولذلك قبل الشروع يف 
استصحاب  مثال  وذلك  غريه.  إىل  حكمه  يعدي  بل  مورده  على  مبقتصر  وليس  احلالن  يف 
اثبتة   ملا كا،ت  أن  دافعًة ال ملزمةن حىت  الظاهر صح حجة  بطريق  فإ،ه ملا كان اثبتا  احلالن 

االست لدفع  حجة  جتعل  االستصحاب  سبباً  بطريق  يصلح  وال  مالهن  يورث  ال  حىت  حقاقن 
 . (58)لالستحقاق حىت لو مات قريبة ال يورثه املفقود الحتمال املوت

،ظري  ال  فيما  القياس  طريق  عن  منها  ابلسابق  الوقائع  من  الالحق  يلحقون  فاجلمهور 
 منصوص عليهن فالقياس عندهم هو أول طريق يلجأ اجملتهد فيما ال ،ص فيه.

موقف   يرتكها أما  ال  فإ،ه  املستجدةن  الوقائع  من  والقياس  النصوص  تعليل  يرى  ال  من 
سدىن بل يقولون ان النصوص شاملة جلميع السابق والالحق من الوقائع واألحداث بطريق  

 . (59)عموميات االمساء اللموية من غري احتياج إىل استنباط أو قياس
ال على  والسنة  الكرمي  القرآن  من  ،ذكر  أن  أردًن  ولكن ولو  والكثري  الكثري  ألوردًن  تعليل 

 -،ذكر بعض منها :
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 أوال من الكتاب: 
قال تعاىل:﴿اَي أَيدَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَدْبِلُكْم  -1

 .(60) لََعلَُّكْم تَدتدَُّقوَن﴾ 
ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلىَٰ َما َرَزقَدُهم مِّن   -2 قال تعاىل:﴿لَِّيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َوَيْذُكُروا اسم اللَّدِه يف أايَّ

َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي ﴾   ۚ  هَبِيَمِة اأْلَ،ْدَعاِم    .(61) َفُكُلوا ِمندْ
 . (62)  أُويل اأْلَْلَباِب لََعلَُّكْم تَدتدَُّقوَن ﴾قال تعاىل:﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ايَ   -3

 وجه االستدالل:  
الصيامن  • من  التقوى  حصول  وهي  ،صيةن  علة  على  احتوت  الصيام  آية 

وكذلك آية احلجن وهي منافع هلم وذكر د تعاىلن وأكثر من ذلك أهنا احتوت على 
والفقرين كتدليل عملي على شكر ،عم أمر أوجبه الربهان العقلين وهو إطعام البائس  

 .(63) هللا تعاىل 
آية القصاص فهي حصول تقوى هللا تعاىل ؛ ألن القتل جرمية جترم اجملتمعن  •

أبثره ن وتوقعه يف خطيئة العصيانن والقصاص فقط الذي يضع للقتل حداً يف اجملتمع 
 .(64) وحيصل فيه التقوى

اء الضعاف منه من الذين مل آية الفيء من توزيعه على هذه الشاكلةن وإعط •
اجملتمع ابملفهوم احلديث أي ال يكون طبقة  فلمنع طبقية  املعركة؛  يكن هلم دور يف 
األغنياءن وهم من دوهنمن وما ذلك إىل إبعطاء هذه الشرحية من اجملتمع ن فنحن ال 

 .(65)  يا يف جمتمع حيكمه قا،ون المابن بل حتكمنا شريعة مسحة
السعدي تعليقا على هذه اآلايت الكرمية بعد سرده هلا يف معرض االستدالل يقول الشيخ 

على التعليل: "وكل ذلك يشري إىل اشتمال األحكام على مصاحل تعود إىل العبادن وأهنا من  
عن  للتخلي  جمااًل  يدع  ال  مما  تعاىلن  أحكامه  تعليل  إىل  ابجلملة  تشري  كمال حكمتهن كما 

 .66التصور الصحيح ملعىن املصلحة عند أهل احلق"   القول بذلك ما دام ذلك ضمن
 اثنيا من السنة: 
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َعْن   -1 ُهَنا  َها  أَ،ََّك  َحِفْظُتُه َكَما  الزُّْهرِيُّ  قَاَل  ُسْفَياُن  ثَدَنا  َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ ْبُن  َعِليُّ  ثَدَنا  "َحدَّ
ِمْدًرى حَيُكُّ بِِه َرْأَسُه    َوَمَع النَّيبِّ     َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاَل اطََّلَع َرُجٌل ِمْن ُجْحٍر يف ُحَجِر النَّيبِّ 

َا ُجِعَل ااِلْسِتْئَذاُن ِمْن َأْجِل اْلَبَصِر"   .67فَدَقاَل َلْو أَْعَلُم أَ،ََّك تَدْنظُُر َلطََعْنُت بِِه يف َعْيِنَك ِإمنَّ
النيب   علة  وقوع   وكا،ت  منع  بذلك  ويقصد  النظرن  بوقوع  هنا  االستئذان  حكم  من 

 النظر على احملارم. 
ع  -2 حلوم "عن  أكل  عن  سلم  و  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  هنى  قال  واقد  بن  بدهللا 

عمرة فقالت صدق مسعت عائشة  الضحااي بعد ثالث قال عبدهللا بن أيب بكر فذكرت ذلك ل
دف أهل أبيات من البادية حضرة األضحى زمن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال :تقول 

دخروا ثالاث مث تصدقوا مبا بقي ( فلما كان بعد ذلك قالوا  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ) ا
اي رسول هللا إن الناس يتخذون األسقية من ضحاايهم وجيملون منها الودك فقال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم ) وما ذاك ؟ ( قالوا هنيت أن تؤكل حلوم الضحااي بعد ثالث فقال ) إمنا 

 .68لوا وادخروا وتصدقوا (" هنيتكم من أجل الدافة اليت دفت فك
رسول هللا   رسول هللا    ففتوى  فأمرهم  املدينة  اليت حضرت  ابلّدافةن  متعللة   كا،ت 

بعدم االدخار سوى لثالث أايم فقطن والتصدق ابلباقي على الناس حىت يصيب الدافة منه 
 ،صيبن ويف ذلك هدي ،بوي.

أهنا   والسنة جتد  الكتاب  االستقراء آلي  إثبات ومن خالل  إال  وما ذلك  العللن  ذكرت 
ودعوه  فيها  االجتهاد  على  احلث  غري  األمثلة  هذه  ذكر  من  الفائدة  ما  إذ  التعليل؛  حلقيقة 

 الستخدام العقل. 
 الرتجيح : 

ًنحية  ومن  والتدبرن  العقل  إعمال  إىل  يدعون  أهنما  جيد  والسنه  الكتاب  يف  الناظر  لعل 
كان مكلفا بفعل ومل يكن يف طاقته سقط عنه   أخرى يدعون إىل اليسر حىت أن اإل،سان إذا

 ذلك التكليفن مثل الرخصة يف السفر وغريها وكل ذلك يدعوًن إىل تعليل األحكام الشرعية.
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ولكن يف العبادات أمور غري معقولة املعىن فما كان معقول املعىن فهو معللن وما كان غري 
أل،ه   تعبدي  أي  موقوف  فهو  معلل  غري  فهو  املعىن  وإن معقول  لذلك  شرعية  علة  توجد  ال 

 وجدت حكمة جمملة. 
ولكن الناظر إىل احلكم التعبدي من سبيل اإلمجال جيد أن له حكمة معلومة فهو تكليف 

 من هللا واختبار للعبد فوجب على اإل،سان االلتزام به وذلك من ابب التكليف يف الشريعة. 
تعليل األحكام الشرعيةن ولكن ولعل الناظر بتمعن جيد أن مجهور الفقهاء جممعون على  

أن  من  الرغم  على  عنه  هللا  رضي  الشافعي  اإلمام  أن  حىت  العبادات  ابب  يف  تفاوت  هناك 
حكمه يف مسألة الزكاة ختتلف عن الصالة من حيث كوهنا معللة فهي ال تتفق مع طبيعة الزكاة 

ة الزكاة على الرغم اليت هي حق مايل؛ لذا كان من األحرى أن يذهب الشافعية إىل تعليل مسأل
من اهنم عللوا الكثري منها حيث أوجبوها يف مال الصيب وقالوا يف ذلك: "إن مقصود الزكاة سد 
للمالن ومال الصيب واجملنون قابل ألداء  خلة الفقراء من مال األغنياء شكراً د تعاىل وتطهرياً 

الزكاة".  عن  يضُيق  فال  فقال  69النفقات  األدميني:  حق  غلبوا  الزكاة كذلك  تسقط  ال  وا 
 .70ابملوت 

التعبد  احتمال  وأن  التعبدن  إىل  منه  أقرب  ابلتعليل  العمل  أن  يتضح جلياً  هذا كله  ومن 
احتمال ضعيف ن وأما ما ذكره الشافعية من حكمة وهي مشاركة الفقري يف جنس مال المينن 

خيتلف فيه الزكاة   فال شك أهنا بعيدة أيضاًن وذلك ابلنظر إىل املقصود الشرعي الذي ال يكاد 
وهو دفع حاجة الفقراءن مث أي حكمة يف هذه املشاركة وهم الفقراءن وال شك أن القيمة أقدر 

 على حتقيق ذلك إذا ما ،ظرًن إىل الواقع املعاش. 
ألن  الشرعية  األحكام  علل  عن  والبحث  التحري  هو  املسألة  هذه  يف  أخشاه  ما  وأشد 

حكام إال ما أصبحت معللة و،طرد اآلخر وذلك خطأٌ  البحث عنها قد جيعلنا ال ،قبل من األ
 كبري. فاحلكم التعبدي هو إظهاٌر لعبودية اإل،سان خلالق اإل،سان. 

 املطلب الرابع: أثر اخلالف األصويل يف املسائل الفقهية الفرعية: 
أن  من  اإلمام  ذكره  الذي  األصل  عن  الواردة  الفرعية  املسائل  يف  الفقهاء  اختلف  لقد 

األحكام الشرعية التعبدن واألصل فيها التعليل ،تيجة الختالفهم يف أتويل النصوص األصل يف  
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الواردة فيهان وسبب هذا االختالف يعود يف أصله إىل اختالفهم يف التعليل الذي يقوم عليه 
التعليل ومن مث  الفقهاء ذهبوا إىل عدم  الفرعيةن وذلك أن فريقا من  التأويل يف هذه املسائل 

 وص على ظواهرها ومل يؤولوها. أبقوا النص
أولوا ظواهر  النصوص  التعبدين ومن مث  اجلا،ب  التعليلن وضعفوا  فريق آخر إىل  وذهب 

 .(71)النصوص مبا يتالءم مع احلكمة التشريعية املستنبطة
 

 ويتفرع على هذا األصل مسائل فرعية)تطبيقات فقهية( : 
الفرعية األوىل : الشافعي رضي هللا عنه وال   املسألة  النجاسة عند  املاء يتعني إلزالة  أن 

يلحق غريه به تمليباً للتعبد؛ وقال أبوحنيفه رضي هللا عنه يلحق به كل ما،ع طاهر مزيل للعني 
 .72واألثر تمليبا للتعليل 

واخلالف الواقع بني الفقهاء ًنتج عن هل اختصاص املاء ابلتطهري ألمر تعبدي ال يعلم؟ 
أن أم   رأوا  أبن  احلنفية  وخالف  األول؛  على  فاجلمهور  غريه؛  إىل  تتعدى  أن  ميكن  فيه  لعلة 

املقصود من إزالة النجاسة زواهلا؛ ولذا جتوز ابلرتاب واحلك والقرص والتمري؛ فكل ما حتصل به 
 اإلزالة فهو ُمطِهر. 

الطهارة من النوع جند كما ذكرًن أن الطهارة ،وعان: ،وٌع شخصي , و،وٌع تعبدي وهذه  
 الشخصي ليست من التعبدية يف شيء. 

ألن النظافة الشرعية هي اليت أمر هبا الشرع وحدد كيفيتها , أما النظافة الشخصية هي 
 اليت مل حيددها الشرع. 

عليها,  ينص  مل  الشرع  ألن  التعبدية  الطهارة  يف  داخلة  ليست  الطهارة  فهذه  ولذلك 
ها كلها شرعية فإن فيه تعٌب وجهٌد على الناس وبعد عن ابإلضافة إىل إدخال الطهارة وجعل

 اليسر.    
فلذلك ما يعقل معناه فهو أمر يستدعي البحث عن علته الشرعيةن وما ال يعقل معناه 

 يستدعي الوقوف عليه أل،ه غري معقول املعىن أي تعبدي. 
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مقصود منها   نجاسة ليست مما يتعبد به قصًدا أي ليست ال  ن إزالةوما أرجحه أ   الرتجيح: 
العبادةن وإمنا املقصود هو إزالة النجاسة وهو التخلي عن عنٍي خبيثٍة جنسة ن ولذلك فأي شيء  
أزال النجاسة يكون ذلك الشيء مطهر هلا سواء كان ابملاء أو بمريه ن فإ،ه يعترب ذلك مطهرًا  

ا أو مشًسا حيصل هلا. فلذلك كان كل ما حيقق علة إزالة النجاسة فإهنا تزال وإن كان ذلك خبارً 
 به إزالة النجاسة. 

أن املاء املتمري ابلطاهرات كالزعفران واألشنانن إذا تفاحش تمريه   املسألة الفرعية الثانية: 
مل جيز الوضوء به)عند الشافعي( رضي هللا عنه بناء على األصل املذكورن فإ،ه تعبد ابستعمال 

 .73ج حتت اسم املطلقاملاء ابالتفاقن وامليع اسم املاء ن وهذا ال يندر 
فلو أضيف شيء  التعبد  الشرعية  الشافعية من أن األصل يف األحكام  وذلك ًنتج عند 
جيزي  مل  ماء كذا  صار  إذا  وأما  به  التوضي  جاز  ماء كذا  فيقال  أثره  يظهر  مل  ولكن  للماء 

: »وسبب اختالفهم هو خفاء تناول اسم املاء املطلق للماء حيث قال ابن رشدالتوضي به؛  
لذي خالطه امثال هذه األشياءن أعين هل يتناوله أو ال يتناوله؟ فمن رأي أ،ه ال يتناوله اسم  ا

املاء املطلق وإمنا يضاف إىل الشيء الذي خالطه فيقال ماء كذا ال ماء مطلق مل جيز الوضوء  
أجاز  املطلق  املاء  اسم  يتناوله  أ،ه  املطلقن ومن رأي  يكون ابملاء  إمنا  الوضوء  إذ كان  به   بهن 

الوضوءن ولظهور عدم تناول اسم املاء املطلق للماء املطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أ،ه ال 
 .74جيوز الوضوء به« 

وهذه املسألة ختتلف عن املسألة السابقة فهنا تعلق احلكم أبمر تعبدي فالثابت لدينا أن املاء 
 ه املستعمل يف الوضوء ماء طاهر وهو الطاهر يف ،فسه واملطهر لمري 

الثالثة:  الفرعية  ممتنع   املسألة  السفر  يف  املاء  عدم  عند  التمر  بنبيذ  التوضي  أن 
 .75عندًن)الشافعية(ن وجائز عنده) أبوحنيفه ( 

والذي احتج عليه   وسبب االختالف هنا هو االختالف يف احلديث الوارد عن النيب  
ابن رشد » صار أبوحنيفة من بني معظم أصحابه  العلماء ومل يقبلوا به. حيث يقول  مجهور 
ابن مسعود  التمر يف السفر حلديث بن عباس" أن  بنبيذ  الوضوء  وفقهاء األمصار إىل إجازة 

عي فقال: هل معك ِمن َماٍء؟ فقال م  ليلة اجلنن فسأله رسول هللا    خرج مع رسول هللا  
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:اصُبب فتوضأ بهن وقال شراٌب وطهوٌر» وحديث أيب رافع  ،بيذ يف ادوايتن فقال رسول هللا 
هللا   رسول  فقال  وفيه  مبثلهن  مسعود  ابن  عبدهللا  عن  عمر  ابن  وماٌء   موىل  طيبٌة  :»مترٌة 

وزعموا أ،ه منسوب إىل الصحابة على وابن عباسن وأ،ه ال خمالف هلم من الصحابة    76طهور« 
اإلمجاع عندهم . ورد أهل احلديث هذا اخلرب ومل يقبلوه لضعف رواتهن وأل،ه قد روي من فكان 

هللا   رسول  مع  يكن  مل  مسعود  ابن  أن  الطرق  هذه  من  أوثق  واحتج   طرق   . اجلن  ليلة 
طيباً  فتيمموا صعيداً  فلم جتدوا ماءاً  تعاىل:  بقوله  لرد هذا احلديث  فلم جيعل   -اجلمهور  قالوا 

 .77 املاء والصعيد« ههنا وسطا بني
 الرتجيح: 

إىل  املاء حىت يصل  فيتمري شكل  متٍر أو عنٍب  املاء من  ينبذ يف  الذي  الشيء  النبيذ هو 
حالة من اثنتني حالة يصل هبا إىل حد اإلسكار وهذا حراٌم الوضوء به إمجاًعا ن وحالة ال يصل 

وز الوضوء به أل،ه خرج عن  هبا إىل حد اإلسكار وهذه هي احلالة املقصودة يف املسألة  ال جي 
كو،ه ماء إىل كو،ه ،بيًذا . وبسبب ضعف احلديث الوارد يف هذا الشأن. وما يرتجح لدينا هو 

 رأي اإلمام الشافعي أب،ه ال جيوز التطهر بنبيذ التمر وهو ما اختاره اإلمام الزجناين. 
ي( رضي هللا عنه : أن جلد الكلب ال يطهر ابلدابغ)عند الشافعاملسألة الفرعية الرابعة

 . 78تمليباً للتعبد برتجيح االجتناب على اإلقرتابن وعندهم يطهر تشوُّفاً إىل التعليل
من املعروف أن الدابغ هو تنظيف اجللد ومعاجلته مبنظفات ومطهرات ليزول ما فيه من 

 ،ُِقع يف املاء مل يعد إليه الننت والفساد.ن حبيث لو  مائيته ورطوبته  
الشافعية  فاختار  األصل  هذا  على  بناًء  املسألة  تعليل   79وحبث  وبعًدا عن  التعبد  تمليب 

وأما األحناف عللوا احلكم وعمالً بعموم حديث الدابغ ففرقوا    احلكم فاحلقوه ابخلنزير احرتازًان 
بينه وبني اخلنزير. وأما ابلنسبة للباحث فإن هذا احلكم غري معقول معناه ن فملبنا التعبد ،ظرًا  

 لنجاسة الكلب. ولذلك لزم حبث املسألة حىت يتضح أصلها.   
الكلب جن السبب راجع إىل اخلالف يف هل  أن  يتضح  أم ال؟ وهل وابلبحث  العني  س 

 يطهر ابلدابغ أم ال؟  



 مسعود علي الدين مصطفى عبدالهادي

91 

 

عدا  ما  ابلدابغ  تطهر  اجللود  أو كل  ابلدابغ  يطهر  الكلب  جلد  أن  إىل  احلنفية  ذهب 
اجللود كلها ابلدابغ   80اخلنزير واآلدمي الظاهرية تطهر  قول  الزهري   81وأيضا  قول  أيضا  وهو 

 .82ينتفع جبلود امليتة قبل الدبغ وبعده 
مجهور أهل العلم إىل أ،ه ال يطهر ابلدابغ أل،ه جنس جناسة مملظةن فأمرًن حكمه: ذهب  

إذا ولغ الكلب يف اإلًنء أن ،مسله سبًعا إحداهن ابلرتاب فكيف يطهر جلده ن والدابغ إمنا 
 يطهر ما طرأت عليه النجاسة ال ما كان جنس العني. 

: " أميا إهاب دبغ   لنيب  وقال احلنفية والظاهرية: بل يطهر جلده ابلدابغ لعموم قول ا
 فيدخل فيها الكلب.    83فقد طهر" 
 الرتجيح : 

الكلب جنس  الكلب جنس ألن  العلم؛ أبن جلد  أهل  قول مجهور  لدي هو  يرتجح  وما 
يطهر   فال  تمليظًا  النجاسات  أشد  هي  وجناسته  العلمن  أهل  أقوال  من  الصحيح  على  العني 

ليل أهنا سبب لطهارة اجلملة والدابغ إمنا يطهر  جلده ابلدابغ. وألن احلياة أقوي من الدبغ بد 
 اجللد  فإذا كا،ت احلياة ال تطهر الكلب واخلنزير فالدابغ أويل. 

وألن النجاسة تزول ابملعاجلة إذا كا،ت على ثوب أما إذا كا،ت عينية فال تطهر كالكلب 
 وجلد الكلب. 

 
 
 
 : البحث وتوصياتهنتائج    
 شخصي , و،وٌع تعبدي والطهارة من النوع الشخصي ليست منأن الطهارة ،وعان: ،وٌع    -

وهو الطهارة الشرعية    وع التعبدي هو تتمثل يف النظافة الشخصية , والن  التعبدية يف شيء واليت
   ،سان وفًقا هليئتها اليت حددها الشرع. الذي يتعبد به اإل
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, وإمنا األصل فيها هل ليس أساس القاعدة األصل يف األحكام الشرعية التعليل أو التعبد   -
هذا احلكم معقول املعىن أم ال ؟ فما كان معقول املعىن فهو تعليلي وما كان غري معقول املعىن 

 فهو تعبدي. 
أشد ما أخشاه يف هذه املسألة هو التحري والبحث عن علل األحكام توصية الباحث    -

الشرعية ألن البحث عنها قد جيعلنا ال ،قبل من األحكام إال ما أصبحت معللة و،طرد اآلخر 
 وذلك خطأٌ كبري. فاحلكم التعبدي هو إظهاٌر لعبودية اإل،سان خلالق اإل،سان.   
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