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الشيخ حممد عبد اهلل ابن التمني
باحث بإدارة البحوث

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل

آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الش��ؤون اإلس�لامية والعمل الخيري بدبي

إصدارها هذا « إعمال العرف في األحكام
 إدارة البحوث » أن تقدِّ مَ

والفت�اوى ف�ي الفق�ه المالكي » جلمه�ور القراء من الس�ادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهذه الرس�الة تتناول قاعدة العمل بالعرف يف املذهب املالكي،

متتبع� ًة خمتلف أوجه إعامل العرف يف األحكام والفتاوى ،مس�تخرج ًة

ٍ
أب�واب خمتلف�ة ،مبرز ًة عدم
قواع�د عام� ًة تن�درج حتته�ا نظائ�ر م�ن

اختص�اص مذهب اإلمام مال�ك ريض اهلل عنه بالعم�ل بالعرف،وإن
ٍ
ِ
اعتامد وتطبيق.
سعد منه بزيادة
والرس�الة تُبرز األمهي�ة الكبيرة ملعرف�ة الع�رف الت�ي ه�ي من

«معرف�ة الواقع» ،وال غنى للقايض واملفت�ي عن تلك املعرفة ،والعمل

بمقتضاه�ا ،وإخضاع األحكام والفتاوى هلا ،حتى جتيء متامش�ي ًة مع

واقع الناس ،مراعي ًة ملألوفهم ودائر ًة معه.



وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدعاء ألرسة

آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وت�ؤازر قضايا

اإلسلام والعروبة ب�كل متيز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو
الشيخ حممد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث

العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق

والسداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملني ،وصَّل�ىَّ اهلل عىل النَّبي

األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

مدير إدارة البحوث

			

الدكتور سيف بن راشد اجلابري

			



املقــدمة
احلم�د هلل ال�ذي حيكُ�م باحل�ق قطع�ا ،وجي�زي َّ
كل نفس بام
تسعى ،وإليه املعاد والرجعى ،أمحده محد ًا يوايف نعمه ،ويكافئ
مزيده ،وأفضل الصالة وأزكى السالم عىل سيد املرسلني وخاتم
النبيين ،الرمحة امله�داة ،الرساج املنري ،ش�فيع اخللق يف عرصات
القيامة ،سيدنا حممد بن عبد اهلل ،من خاطبه ربه بقوله﴿ :ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ ،والقائل« :إنام ُبعثت ألمتم
 مطلع اخلطبة املنربية الش�هرية لإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه،
وحين وصل إىل هنا س�ئل ع�ن :هالك ترك زوج�ة وأبوين وابنتني؟
فق�ال عىل الف�ور :صار ُثمنها تُس�عا! ذل�ك أن الثالثة الت�ي هي ُثمن
الزوج�ة :كان�ت ثمن� ًا ألربع�ة وعرشي�ن أص�ل املس�ألة ،فلما عالت
وصارت س�بعة وعرشين؛ صارت الثالثة ت ُُس�ع ًا ،فلله َد ُّر أيب احلس�ن

ما أحس�به ،ريض اهلل عنه! ،انظر :رشح منتهى اإلرادات،523 / 2 :

الدسوقي ،647/9 :مغني املحتاج.28 / 3 :
 س�ورة األع�راف ،199 :اس�تدل هب�ا املالكي�ة وغريهم على اعتبار
الع�رف ،وانظ�ر :أح�كام الق�رآن البن الع�ريب ،62/3 :وتفسير
القرطبي. 344/7 :



صال�ح األخلاق» ،ويف رواية« :م�كارم األخلاق» ،صىل اهلل

عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،وبعـــد:

ف�إن جمتهدي ه�ذه األم�ة وأئمتها الكب�ار بذلوا  -بما أوتوا

م�ن قرب الرواية وقوة الدراية  -أقصى اجلهد ،ومنتهى الطاقة،

نصح ًا للدين ،وتقرب ًا إىل اهلل ،فمهدوا األصول ،وفرعوا الفروع،

واس�تنبطوا املس�ائل ،فقدموا للناس ثرو ًة فقهي ًة جاه�ز ًة ملن أراد
العم�ل ،أو نزلت به ُم ِل َّمة ،وكفوهم عناء البحث ومش�قة الفهم،
فجزاهم اهلل أحسن اجلزاء ،وأثاهبم صالح املثوبة.
واملذاه�ب األربع�ة املعروف�ة الي�وم ،انطل�ق أصحاهب�ا يف

اس�تنباط األح�كام الرشعية من أص�ول ،هي مص�ادر الترشيع،
وم�دارك األحكام ،منه�ا املتفق عليه :كالقرآن والس�نة واإلمجاع

والقي�اس ،ومنه�ا املختل�ف في�ه :كإمج�اع أه�ل املدين�ة ،وق�ول

 أخرج�ه اإلم�ام أمحد يف املس�ند ( ،)381 / 2م�ن حديث أيب هريرة
برق�م ،8939 :وأورده يف جممع الزوائد ( )15 / 9وقال :ورجاله
رجال الصحيح ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك ( ،)670 / 2برقم:
 ،4221وق�ال :هذا حديث صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه،
ورواه البيهقي يف السنن( )191/10بلفظ مكارم األخالق ،برقم:
.20571



الصحايب ،واالس�تصحاب ،واملصالح املرس�لة ،واالستحسان،
ورشع من قبلنا ،و سد الذرائع ،والعرف ،وغري ذلك.

وبع�ض ه�ذه األصول ُيظ�ن أنه خ�اص باملذه�ب املالكي؛

والتحقيق أن كل مذهب آخذ منه بنصيب؛ يقول القرايفُ « :ينقل
ع�ن مذهبنا أن من خواص�ه اعتبار العوائد ،واملصلحة املرس�لة،
وسد الذرائع ،وليس كذلك !

أما العرف فمشترك بني املذاهب ،ومن اس�تقرأها وجدهم

يرصحون بذلك فيها .

وأما املصلحة املرس�لة فغرينا يرصح بإنكارها ،ولكنهم عند

التفري�ع جتده�م يع ِّللون بمطلق املصلحة ،وال يطالبون أنفس�هم
عند الفوارق واجلوامع بإبداء الشاهد هلا باالعتبار ،بل يعتمدون

عىل جمرد املناسبة ،وهذا هو املصلحة املرسلة!.

وأ ّما الذرائع فقد أمجعت األمة عىل أهنا عىل ثالثة أقسام:

أحده�ا :معتبر إمجاع� ًا ،كحف�ر اآلب�ار يف طرق املس�لمني،

وإلقاء السم يف أطعمتهم ،وسب األصنام عند َمن ُيعلم من حاله
أنه يسب اهلل تعاىل حينئذ .



وثانيه�ا :ملغ�ى إمجاع� ًا كزراعة العنب ،فإنه ال يمنع خش�ية

اخلمر ،والرشكة يف سكنى اآل ُدر خشية الزنا.

وثالثه�ا :خمتلف في�ه كبيوع اآلجال؛ اعتربن�ا نحن الذريعة،

وخالفنا غرينا».

فهذا النقل عىل طوله يبني اشتراك املذاهب يف هذه األصول

الثالثة التي يكثر احلديث عن انفراد املذهب املالكي هبا.

والع�رف ال�ذي هو موضوع هذا البح�ث مل ُ
خيل مذهب من

التفري�ع عليه وحتكيم�ه يف املنازعات ،وإن كان هناك توس�ع فيام
يبدو يل يف املذهب املالكي وزيادة اعتبار ،حاولت الكشف عنهام

يف هذه الورقات.

 اإلضافة التي يقدمها هذا البحث:س�بقني إىل الكتابة يف موضوع العرف  -أو يف زاوية منه عىل

الصحيح  -مجاع ٌة من العلامء:

 اآلدر :مج�ع دار ،انظ�ر املحك�م واملحي�ط األعظم ،417 / 9 :لس�ان
العرب.440 / 4 :
 الذخرية.152 / 1 :
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اطلعت عليه العالم�ة املحقق عمدة املتأخرين
أَّ -أوهل�م فيام
ُ

من احلنفية الفقيه حممد أمني بن عمر الشهري بابن عابدين رمحه اهلل
(ت 1252هـ) ،يف رس�الة« :نشر ال َعرف يف بناء بعض األحكام

عىل العرف» ،وكانت ُمنص َّب ًة عىل فروع الفقه احلنفي.

ب -أ َّل�ف األس�تاذ الدكت�ور أمح�د فهمي أبو س�نة رمحه اهلل

(املتوىف يف 2003 / 9 / 20م) رسالته لألستاذية بعنوان« :العرف
ٍ
نظرية يف الترشيع» ،نوقشت سنة
والعادة يف رأي الفقهاء ،عرض

1941م ،وكان�ت متجهة إىل الناحية األصولية النظرية ،وما فيها
ٍ
تطبيقات يغلب عليها مذهب املؤلف (املذهب احلنفي).
من
ج�ـ -هن�اك كتاب« :الع�رف والعم�ل يف املذه�ب املالكي،

ومفهومهما لدى علماء املغ�رب» للدكتور عمر بن عب�د الكريم
اجلي�دي ،رس�الة دكت�وراه مقدم�ة إىل ال�دار احلس�نية للحدي�ث

باملغ�رب ،طبع�ت ع�ام 1986م ،وه�ي يف اجلان�ب املخص�ص

للعرف مهتم ٌة باجلانب األصويل البحت.

د -وكت�اب« :الع�رف :حجيت�ه وأث�ره يف فق�ه املعاملات

املالي�ة عن�د احلنابل�ة» للش�يخ ع�ادل ب�ن عب�د الق�ادر ب�ن حممد
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ويل قـوت�ه ،رس�الـة مقـدم�ة للمـاجس�تري ،نوقش�ت بتـاري�خ:
1415 / 1 / 12ه�ـ ،وه�و كما ينط�ق عنوانه دراس�ة تأصيلية

تطبيقية يف املذهب احلنبيل.

أهم ما اطلعت علي�ه مما ُألف يف الع�رف ،والكتابان
ه�ذا ُّ

األخريان يعتمدان عىل كتاب الشيخ أيب سنة وناقالن عنه.

منصب
رأيت -
وه�ذه الكتب األربعة غالب اهتاممها  -كام َ
ٌّ
ٍ
تطبيقات أو
على البحث األصويل ملس�ألة الع�رف .وما فيها م�ن

تتب� ٍع إلعماالت الع�رف يف الف�روع الفقهي�ة ،كان يف املذهبين
احلنفي واحلنبيل.

 وهناك مؤلفات أخرى يف العرف ،منها:
 -1أثر العرف يف الترشيع اإلسلامي ،أ.د .السيد صالح عوض ،دار
الكتاب اجلامعي بالقاهرة.
 -2قاع�دة «الع�ادة محكم�ة» للدكت�ور يعق�وب الباحس�ين ،مكتبة
الرشد.
 -3أث�ر ال ُع�رف يف فهم النصو ،للدكتورة رقي�ة طه جابر العلواين .ط
دار الفكر.
 -4ال ُع�رف والع�ادة بين الرشيع�ة اإلسلامية والقان�ون ،للدكت�ور
حسنني حممود حسنني.
 استفدت كثري ًا من هذه املصادر ،خاصة يف اجلانب النظري األصويل.
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ٍ
حاصل يف تن�اول اجلانب
فبحث�ي هذا هيدف إىل س�دِّ ف�را ٍغ

التطبيق�ي للع�رف ،ويق�دم للمكتبة اإلسلامية إضاف�ة جديدة،

تتمث�ل يف رصد وتت ُّب�ع الف�روع الفقهية يف املذه�ب املالكي التي
ُأعم�ل فيها العرف؛ س�واء أعم�ل يف الرجوع إلي�ه وج ْعله ح َك ًام
ٍ
ختصيص أو ٍ
ٍ
بيان،
بتقيي�د أو
نص؛
يف قضي�ة ما ،أو ُأعمل يف لفظ ٍّ
ٍ
أو أعم�ل بتنزيله منزلة ٍ
تصرف ،أو منزلة النية ،أو أعمل
لفظ يف
ُمقام ًا مقام الرشط.

هذه اإلعامالت أو االس�تخدامات املختلفة للعرف حاولت

تتبعه�ا يف كت�ب املالكية ألس�تخرج قواع�د عام ًة ،تن�درج حتتها
نظائ�ر وأمثلة من أب�واب خمتلفة ،ومل أعتمد عىل فهمي اخلاص يف

اس�تخراج تلك النظائ�ر ،بل مل أعترب دخول الف�رع حتت القاعدة
ٍ
ٍ
موثوق ب�ه ،كأن يقول
مص�در
إال أن أج�د الن�ص على ذلك من

أحده�م :الع�رف  -أو الع�ادة  -خمصص هلذا احلك�م ،أو العادة
فمنصوص ألحد
ذكرت م�ن ذلك
هن�ا كالرشط ..الخ ،فكل ما
ُ
ٌ
معزو إليه إن شاء اهلل.
املتقدمني،
ٌّ

والبح�ث يتن�اول يف األس�اس إعمال الع�رف يف القض�اء

والفت�وى ،ولكن رأيت م�ن الواجب عيل أن أقدِّ م بني يدي ذلك
13

عرض� ًا يبين كيفية اعتماد الع�رف يف املذهب املالك�ي وضوابط
ذلك ،وجماالته ،وموقف املذاهب األخرى من العرف.

جعل�ت عن�وان البح�ث إذن« :إعمال الع�رف يف األح�كام
ُ

وبس�طت الكالم يف مقدمة  -هي
والفت�اوى يف املذهب املالكي»،
ُ
التي بني يديك  -وتوطئة تتناول تعريف العرف وأقسامه وعالقته

بالعادة وما جرى به العمل ،وثالثة مباحث ،وخامتة يف آخره ألهم

ما ُيستخلص من نتائج ،وكان منهج البحث وخطته كالتايل:

املقدم�ة :وحتدث�ت فيها عن أمهي�ة املوضوع وس�بب الكتابة

فيه ،ومنهج البحث وخطته .
توطئة تناولت فيها:

أوالً :تعريف العرف لغ ًة واصطالح ًا .
ثاني ًا :عالقة العرف بالعادة والعمل.
ثالث ًا :أقسام العرف.

املبحث األول :اعتامد العرف يف أصول املذهب املالكي.

الضوابط واملجاالت :يس� ِّلط الضوء على اجلانب األصويل

النظري للعرف ،وقسمته مطلبني:
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املطل�ب األول :اعتماد الع�رف يف أصول املذه�ب املالكي،

وحظ املذاهب األخرى منه ،وفيه:

الفرع األول :جعل العرف أص ً
ال من أصول املذهب.
الفرع الثاين :أدلة ذلك.
الفرع الثالث :مواقف املذاهب األخرى من العرف.
املطل�ب الثاين :ضوابط اعتماد العرف يف املذه�ب املالكي،

وجماالته ،وفيه:

الفرع األول :ضوابط اعتامد العرف.
الفرع الثاين :جماالت اعتامد العرف.

املبح�ث الث�اين :إعمال الع�رف يف األح�كام والفت�اوى

وتأسيس�هام عليه :وه�ذا املبح�ث والذي بعده يعرض�ان اجلانب

وقس�مت كل مبحث
األه�م الذي
ُ
قص�دت إليه يف هذا البحثَّ ،
مطلبني:

املطلب األول :إعامل العرف يف األحكام والفتاوى والقضاء

به عىل ظواهر األلفاظ ،وفيه:
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الفرع األول :التخصيص بالعرف.

الفرع الثاين :التقييد بالعرف.

الفرع الثالث :التبيني بالعرف.

املطل�ب الث�اين :تأس�يس األح�كام والفتاوى على العرف،

والرتجيح به وفيه:

الفرع األول :تأسيس األحكام والفتاوى عىل العرف.

الف�رع الث�اين :الرتجي�ح بالع�رف وش�هادته يف األح�كام

والفتاوى.

املبح�ث الثال�ث :إعامل العرف يف الترصف�ات ،والر ِّد إليه يف

األحكام والفتاوى الفقهية.

املطلب األول :إعمال العرف يف الترصفات وصيغ العقود،

ويتناول:

الفرع األول :إقامة العرف َمقام اللفظ يف العقود.

الفرع الثاين :إقامة العرف مقام النية.

الفرع الثالث :إقامة العرف مقام الرشط.
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املطل�ب الث�اين :إعمال الع�رف يف الرد إلي�ه والتقدي�ر به يف

األحكام والفتاوى ،وفيه:

الفرع األول :الرد إىل العرف والتقدير به يف العبادات.
الف�رع الث�اين :ال�رد إىل الع�رف والتقدي�ر ب�ه يف األح�وال

الشخصية.

الفرع الثالث :الرد إىل العرف والتقدير به يف املعامالت.
توصل إليه.
ثم خامت ٌة تتضمن نتائج البحث ،وأهم ما َّ
ربد
ويف اخلتام  -أس�ال اهلل حس�نه  -أكرر م�ع أيب العباس امل ِّ

(ت 286ه�ـ) رمحه اهلل تعاىل قولته املش�هورة« :ليس لقدم العهد
َي ْف ُض�ل الفائل ،وال ِحلدْ ثان�ه يهُتضم املصيب ،ولكن ُيعطى ٌّ
كل
ما يستحق» ،ويل أمل بقول الشاعر:

 بالف�اء ،وضبطه القرايف وغيره بالقاف وهو غلط ،فال رأيه كباع ،فهو
فائله أي فاسده وضعيفه ،انظر :تاج العروس.93 / 1 :
 الكام�ل يف اللغ�ة واألدب ،28 / 1 :وفي�ه ضب�ط «الفائ�ل» بالقاف،
ولكن الصحيح هو ضبطها بالفاء كام ذكر الزبيدي وغريه ،انظر :تاج
العروس.93 / 1 :
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من يفعل اخلري ال يعدَ م جـواز َيـه

			

ال يذهب العرف بني اهلل والناس

وأس�أل اهلل أن جي�زي خير ًا كل م�ن أس�هم يف ه�ذا البحث

برأي أو ملحوظة ،وأن جيزي باخلري كل من علمني من أش�ياخي
ش�يخي الرشيفني الصاحلني :الشيخ عيل الرضا بن حممد
خاصة:
َّ
حم ،حفظهام اهلل وأطال بقاءمها.
ناجي ،والشيخ بن َّ

وآخ�ر دعوان�ا أن احلم�د هلل رب العاملين ،واهلل املس�تعان

و ه�و حس�بي ونع�م الوكيل ،وال ح�ول وال قوة إال ب�اهلل العزيز

احلكيم.

* * *
 ق�ال ابن عالن الش�افعي يف الفتوحات الرباني�ة ((« :)36 / 1إال باهلل
العزيز احلكيم) هذا هو الوارد يف ختم هذه الكلمة يف الصحيح ،دون
ما اش�تهر م�ن ختمها بالعيل العظي�م ،وإن جاء يف رواي�ة كام يؤذن به
بعض نس�خ احلصن احلصين» واحلديث الذي في�ه «العزيز احلكيم»
أخرجه اإلمام مس�لم يف صحيحه عن س�عد بن أيب وقاص ريض اهلل
عنه ،يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل التهليل
والتسبيح والدعاء ،برقم.2696 :
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توطـــئة
َّأوالً :تعريف العرف:
أتن�اول يف ه�ذه التوطئ�ة مفردات عن�وان البح�ث« :إعامل

الع�رف يف األح�كام والفت�اوى يف املذه�ب املالك�ي» بالشرح
والبي�ان ،حي�ث أتع�رض ملعن�ى الع�رف يف اللغ�ة واالصطالح
وأقس�امه ،وعالقته بالعادة وما جرى به العمل ،ومدى التداخل
بني هذه املصطلحات:

 -العرف لغ� ًة :قال ابن فارس (ت 395هـ)« :العني والراء

والف�اء أصالن صحيحان ،ي�دل أحدمها عىل تتابع اليشء متص ً
ال
بعضه ببعض ،واآلخر يدل عىل السكون والطمأنينة.

فاألول :ال ُعرف :عرف الفرس ،وس�مي بذلك لتتابع الشعر

عليه ،ويقال :جاءت القطا ُعرف ًاُ ،عرف ًا :أي بعضها خلف بعض.
واألص�ل اآلخر :املعرفة والعرفان :تق�ول عرف ٌ
فالن فالن ًا

ِ
معروف ،وهذا ي�دل عىل ما قلناه من
أمر
ٌ
عرفان� ًا ومعرف� ًة ،وهذا ٌ

سكونه إليه ألن من أنكر شيئ ًا توحش منه ونبا عنه.
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وم�ن الب�اب :ال َعرف ،وه�ي الرائحة الطيب�ة ،وهي القياس

ألن النفس تس�كن إليها ،...وال ُعرف :املعروف ،وس�مي بذلك

ألن النفوس تسكن إليه ،قال النابغة:

أبــى اهلل إال عــــدلــه ووفـــــاءه
		

فال النكر معروف وال العرف ضائع»



وقال ابن ِس�يدَ ه (ت485هـ)« :وال ُعرف واملعروف :اجلود،

وقيل هو اس�م م�ا تبذله وتعطيه ....واملع�روف كال ُعرف ،وقوله

مصاحب ًا معروف ًا،
تع�اىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ أي
َ
قال الزجاج :املعروف هنا ما ُيستحسن من األفعال».

وق�ال اب�ن مالك(ت672ه�ـ)« :وال ُع�رف :املع�روف

واالعترافَّ ،
ورضب من النخل،
والش�عر الذي ييل قفا الداب�ة،
ٌ
ٍ
وش�جر األترج ،وكل ٍ
مرشف ،واألش�ياء املتتابعة يف املجيء
عال
 مقاييس اللغة.281/4 :
 لقامن.15 :
 املحكم واملحيط األعظم.80-79 /2 :
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والذه�اب ،ومج�ع أع�رف ،ومج�ع عرفاء وه�ي الضب�ع ،والناقة

الطويل�ة الس�نام أو الت�ي هلا ع�رف ،والعرف أيضا مج�ع َعروف
وهو الصبور».

فالع�رف يف اللغ�ة إذن ه�و :م�ا تعارفه الناس وس�كنوا إليه

واطمأنت إليه نفوسهم وتتابعوا عىل فعله.

وهذه العنارص الثالثة :املعرفة وس�كون النفس والتتابع عىل

الفعل ،هي القواسم الداللية بني خمتلف معاين لفظة « ُعرف».
 -العرف اصطالح ًا:

نب�دأ يف تعريفه م�ع املالكية ،حي�ث عرفه اإلم�ام املفرس ابن

عطي�ة رمح�ه اهلل (ت 541هـ) بأن�ه :كل ما عرفت�ه النفوس مما ال
ت�ر ُّده الرشيع�ة .وق�ال ابن عاص�م رمح�ه اهلل (ت 829هـ) يف

مرتقى الوصول:

ِ
بـاس
ومـثـلــه العـادة دون

ِ
الناس
العرف ما ُيعـرف بني

 إكامل اإلعالم بتثليث الكالم.198/2 :
 املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية.490 /2 :
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ق�ال العالمة حممد حيي�ى الواليت الش�نقيطي (ت1330هـ)

ش�ارح ًا« :يعن�ي أن العرف اصطالحا هو (م�ا) أي املعنى الذي

(ُ  يعرف ) أي ُيعهد وجيري ( بني الناس ) استعامله.»....

وقد عرفه اجلرجاين (ت 816هـ) بأنه« :ما استقرت النفوس

عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول».

فق�ول ابن عاص�م بأن الع�رف :املعنى الذي ُيعه�د و ُيعرف
بني الناس استعامله :يش�مل العرف القويل والفعيل ،أي كل ٍ
قول

ٍ
عرف حس�ب هذا
فع�ل جرى و ُعهد بني الناس تعاطيه ،فهو
أو
ٌ

ٌ
مقبول منه وما هو م�ردود ،لكن ما
التعري�ف ،دون تبيين ملا ه�و
ذكر ابن عطية من أنه :كل ما عرفته النفوس مما ال ترده الرشيعة،

خي�ص العرف املقبول رشع ًا ،فتعريف اب�ن عطية خمصص ملا قال
ابن عاصم.

أما تعريف اجلرجاين فهو أشمل مما سبق ،ويتبني فيه للمتأمل

ما ييل:

 نيل السول عىل مرتقى الوصول.198 :
 التعريفات.80 :
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_ قوله «ما استقر» :لفظ (ما) يعم الفعل والقول فهو جيري

يف األقوال واألفعال التعاملية واخللقية.

ولف�ظ «اس�تقر يف النف�وس» خي�رج م�ا حص�ل ن�ادر ًا ومل

يكن عادة.

_ وقوله «بش�هادة العقول» :خيرج ما اس�تقر يف النفوس من

جهة الشهوات كتعاطي املسكرات ،وما استقر يف النفوس بسبب
خاص كفساد األلسنة ،أو ما استقر باقرتان بعض األشياء املكروهة
أو املحبوبة بحدوث أمور معينة من باب الطرية والتفاؤل.

_ وقول�ه «تلقته الطباع بالقبول» :خيرج ما أنكرته الطباع أو

بعضها فإنه ال يكون عرف ًا.

وهذا التعريف رغم شموله فإنه يؤخذ عليه:

 -أنه جع�ل قبول الطباع معيار ًا لقب�ول العرف ،دون حتديد

صفة ذلك القبول ،وال رشوطه وضوابطه ،وهناك من قيد الطباع

بالس�ليمة فق�د أورد ابن عابدين يف رس�الته يف الع�رف« :العادة

 العرف والعادة يف رأي الفقهاء أ.د .أمحد فهمي أبو س�نة ،10 :العرف
حجيت�ه وأثره يف فقه املعاملات املالية عند احلنابلة للش�يخ عادل بن
عب�د الق�ادر بن حمم�د ويل قوت�ه ،95-94 / 1 :الع�رف والعمل يف
املذهب املالكي للدكتور عمر عبد الكريم اجليدي.32 :
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والعرف :ما اس�تقر يف النف�وس من جهة العق�ول وتلقته الطباع
السليمة بالقبول» ،ولك َّن هذا القيد أيض ًا ال يخُرج من اإلشكال،

وحسنها من قبحها؟ ليس هناك
فمن أين تُعرف سلامة الطباعُ ،
إال جهت�ان :العقل أو الشرع؛ أما العقل فالن�اس متفاوتون فيه،

وت�ؤدي اإلحال�ة إلي�ه إىل تف�اوت األع�راف فلا يس�تقر عرف
مشرتك ،فلم يبق إال الرشع ،وهو ال يقبل إال األعراف الصاحلة،

أم�ا الفاس�دة فمردودة رشع�ا ،فيكون هذا التعري�ف قارص ًا عىل

العرف املقبول رشعا ،غري شامل كام أريد له.

وم�ع مفهوم العرف يتقاط�ع مفهوما« :الع�ادة» و«العمل»،

فما هي العادة وما هو العمل ،وما عالقتهما بالعرف؟ بيان ذلك
واإلجابة عليه يف الفقرة التالية:

 نشر ال َع�رف يف بن�اء بعض األحكام على الع�رف )112/2( :وهذا
التعري�ف حلافظ الدين النس�في ،ذكره يف كتابه :املس�تصفى يف فروع
احلنفية ،ونقله ابن عابدين بواس�طة األشباه للبريي ،وقد وهم بعض
العلامء فنسبوه ملستصفى الغزايل لتشابه األسامء ،منهم الشيخ أبو زهرة
يف كتابه :مالك:ص  ،335هامش ،2 :واألس�تاذ الزرقاء يف املدخل:
 ،872/2هام�ش ،2 :ود .اخلياط يف نظري�ة العرف :ص  ،23انظر:
العرف ،حجيته وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلة.94/1:

24

ثاني ًا -عالقة العرف بالعادة والعمل:
 -تعريف العادة لغة:

ع�رف الراغ�ب األصبهاين (ت 420هـ) الع�ادة يف مفرداته
َّ

بأهن�ا« :اس�م لتكري�ر الفع�ل واالنفع�ال حتى يصري ذلك س�هال
تعاطيه كالطبع ،ولذلك قيل العادة طبيعة ثانية».

وعرفها ابن منظور (ت 711هـ) «بالديدن يعاد إليه ،سميت

بذل�ك م�ن العود أي الرج�وع ،ألن صاحبها يعاوده�ا أي يرجع
إليها مرة بعد أخرى».

 -تعريف العادة اصطالح ًا:

ق�ال الق�رايف« :والع�ادة غلبة معنى م�ن املعاين على الناس،

وق�د تكون هذه الغلبة يف س�ائر األقاليم كاحلاجة للغذاء والنفس

يف اهل�واء ،وق�د تك�ون خاص�ة ببعض الف�رق كاألذان لإلسلام

والناقوس للنصارى».

 املفردات.370 :
 لسان العرب.316/3 :
 تنقي�ح الفص�ول يف اختص�ار املحص�ول يف األص�ول ،448 :وانظ�ر
التبصرة ،57/2 :هبامش فتاوى عليش ،وقد عرفها ابن أمري احلاج،
بأهنا« :األمر املتكرر من غري عالقة عقلية» انظر التحرير.769/2 :
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وقال الواليت يف رشح قول ابن عاصم السابق «ومثله العادة

دون باس» :ومثله-أي العرف_ لغ ًة واصطالح ًا (ما ُعهد وجرى
بني الناس) العادة دون بأس يف جعلها مثله.

وه�ذا التعريف جيع�ل العرف والع�ادة مرتادفين ،وكذلك

يرى ابن عابدين إذ يقول ...« :فالعادة والعرف بمعنى واحد من

حيث املاصدق (م�ا يصدقان عليه) وإن اختلفا يف املفهوم» .وقد

مر معنا قريبا مجعه هلام مع ًا يف التعريف.
َّ

ورأى آخ�رون أن العالق�ة بينهام :عالق�ة عموم وخصوص

مطل�ق :ألن الع�ادة تش�مل الع�ادة الناش�ئة ع�ن عام�ل طبيعي،

والع�ادة الفردية ،وعادة اجلمهور التي ه�ي العرف ،فالعادة أعم
مطلق ًا والعرف أخص ،وقيل العكس.

 -أم�ا مفهوم «العمل» فهو قريب م�ن العرف ،بل خيتلط به

أحيان� ًا ،وه�و عريق يف املذه�ب منذ أيام�ه األوىل وظهور «عمل
 نيل السول عىل مرتقى الوصول.198 :
 نرش العرف.112/2 :
 انظ�ر :الع�رف والعادة يف رأي الفقهاء ،15:العرف :حجيته وأثره يف
فقه املعامالت املالية عند احلنابلة.117 / 1 :
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أهل املدينة» كأصل من أصول املذهب.

ق�ال الرشيف املهدي الوزاين (ت  1342هـ) ...« :والعمل

ه�و حكم القضاة بالقول لتواطئهم علي�ه ،وليس كل ما حكَم به
ٍ
ٍ
قاض أو قاضيني
قاض جرى به العمل؛ بل ال يثبت العمل بحكم
حتى يقع االتفاق عليه من األئمة املعتربين».

وبينَّ رمحه اهلل الفرق بني العرف والعمل قائالً« :قال الش�يخ
َطف�ي (مصطف�ى الرم�ايص) :مراد األئم�ة بقوهلم« :ه�ذا القول
ج�رى به العم�ل» ،أنه حكم�ت به األئم�ة وج�رى حكمهم به،

وجريان العرف باليشء هو عمل العامة من غري استناد حلكم من

فتحصل أن العرف هو فعل العامة والعمل هو
ق�ول أو فعل... ،
َّ
حكم القضاة».

 انظر للتوسع يف مسألة عمل أهل املدينة:
 -1عم�ل أه�ل املدين�ة بين مصطلح�ات مال�ك وآراء األصوليني،
أ.د .أمحد حممد نور سيف .
 -2املس�ائل التي بناه�ا اإلمام مالك عىل عمل أه�ل املدينة ،د .حممد
امل�دين أبو س�اق .والكتاب�ان من نشر دار البحوث للدراس�ات
اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب.
 حتفة أكياس الناس برشح عمليات فاس.43 :
 املصدر السابق.43 :
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و «العمل» هبذا املفهوم قريب من االستحسان كام عرفه ابن

الع�ريب حني يقول ...« :فمن�ه ترك الدلي�ل للمصلحة ومنه ترك
الدليل للتيسري لرفع املشقة وإيثار التوسعة عىل اخللق» ،أو هو

صورة من تطبيقاته.

فما ج�رى ب�ه العم�ل هب�ذا االعتب�ار ه�و الع�رف القضائي
زمن ما ،أو ٍ
واإلفتائي يف ٍ
بلد ما.
وق�د ُعرف�ت هذه املرحلة م�ن مراحل تطور الفق�ه التي كثر

فيه�ا األخ�ذ بام جرى ب�ه العمل ،بمرحل�ة «قاصم�ة العلم» عند
 املحص�ول ،131 /1 :وق�د ذك�ر النابغ�ة الغلاوي رشوط األخذ بام
جرى به العمل يف منظومته بوطليحية ،124-123 :قائالً:
غــري َه ْ
ْ
ـمـل
أمـــور مخسـ ٌة
العمل بـه
رشوط تقديم الذي جرى
ٌ
ُ
ٍ
ْ
ْ
حيـتمـل
بـنـص
الـعـمــل بذلك الـقــول
ثـبـوت إجــراء
أوهلا
ُ
الـمـكــان والـزمــانِ
ِ
ِ
ِ
ُ
والثـالـث يـلــزمــان مـعـرفـ ُة
والـثــان
ٍ
ٍ
زمــن تـنـصـيـصـا
بـبـلــد أو
وهـل جــرى تعمي ًام أو ختصيصا
ٌ
يـعـم وكــذا يف األزمـنـ ْه
عـمــل باألمـكـنـ ْه وقـد
ُـص
وقـد خي ُّ
ُّ
ال لالقـتـداء قــوالً
ْ
ْ
راب ُعها ُ
العمـل أهـ ً
وعمـل
كون الذي أجـرى
فحـيـث مل تـثـبـ ُْت لـه األهـلـيـ ْه تـقـلـيـده ُيمنـع فـي النقـلـيـ ْه
ِ
ِ
الـبـــاب
األسـبــاب فـإهنا مـعـيـنــ ٌة فـي
خـامسها مـعــرفــ ُة
ُ
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اب�ن العريب حي�ث يقول....« :ث�م حدثت ح�وادث مل يلقوها يف
نصوص املالكي�ة ،فنظروا فيها بغري عل�م ،فتاهوا وجعل اخللف
منهم يتبع يف ذلك الس�لف ،حت�ى آلت احلال أن ال ينظر إىل قول

مالك وكرباء أصحابه ،ويقال :قد قال يف هذه املسالة أهل قرطبة

وأهل طلمنك�ة وأهل طلبرية ،وأهل طليطلة ،فانتقلوا من املدينة
وفقهائها إىل طلبرية وطريقها».

وهي املرحلة التي سامها احلجوي« :مرحلة هرم الفقه».
س�آخذ يف ه�ذا البح�ث بترادف الع�رف والعادة كما ورد

ع�ن املالكي�ة يف التعريفات الس�ابقة،وألين مل أجد فرق� ًا بينهام يف
اإلطالق ،فهم يطلقون العادة و العرف عىل نفس املسمى.

والعرف ينقس�م حسب املنُش�ئ ،واملتع َّلق ،وموافقة الرشع،

أقسام ًا سأبينها فيام ييل:

 القواصم والعواصم.367-366 :
 الفكر السامي ،226/4 :وقد أفرد ما جرى به العمل علامء بالتأليف،
كالش�يخ عب�د الرمحن الف�ايس ،يف منظومته يف «ما ج�رى به العمل يف
فاس» ،وأيب القاس�م الس�جلاميس يف «العمل املطل�ق» .انظر :العرف
والعمل يف املذهب املالكي.349 -348 :
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ثالث ًا :أقسام العرف:

واملكرس له ،ينقسم العرف إىل عرف
باعتبار ا ُملنشئ للعرف
ِّ

ع�ام ،وعرف خ�اص ،فالعام :هو األمر املتع�ارف عليه بني مجيع
الناس ،وعرفه ابن فرحون بأنه« :غلبة معنى من املعاين عىل مجيع

البلاد» وق�ال ابن عابدين« :ه�و ما تعارفه عام�ة أهل البالد،

س�وا ًء كان قدي ً
ما أو حديث� ًا» ويدخ�ل في�ه كثري م�ن األعراف
اجلاري�ة بني الناس اليوم كبيع املعاطاة ،وتأجيل جانب من املهر،

وتعارف الناس اسم الطالق يف إزالة العصمة.
ُ

والعرف اخلاص :هو ما تعارفه أهل بلد أو حرفة أو دين ،قال

الق�رايف« :وق�د تك�ون (أي غلب�ة العادة)خاص�ة ببع�ض الفرق

كاألذان لإلسالم والناقوس للنصارى».

وأم�ا انقس�امه باعتب�ار املتع َّل�ق  -املوض�وع  -ف�إىل ق�ويل

وعميل:

 التبرصة.57/2 :
 نرش العرف.123/2 :
 العرف والعمل يف املذهب املالكي.99-98 :
 تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول.448 :
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فالع�رف الق�ويل« :أن تكون ع�ادة أهل العرف يس�تعملون

اللفظ يف معنى معني ،ومل يكن ذلك لغة ،وذلك قسامن:

أحدمه�ا يف املف�ردات ،نحو الدابة للحمار ،والغائط للنجو،

والراوية للمزادة ونحو ذلك.

وثانيهما يف املركَّب�ات وه�و أدقها على الفه�م ،وضابطه أن

يكون ش�أن الوضع العريف تركيب لفظ مع لفظ يشتهر يف العرف
تركيبه مع غريه» وم َّثل هلذا النوع األخري باألحكام املضافة إىل

األعيان نحو قوله تعاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ فإن
املعنى احلقيق�ي تعلق احلكم بالعني وقد محلها العرف عىل الفعل
املقصود من تلك العني وهو هنا االستمتاع.

ملعنى يكثر
وأم�ا الع�رف العميل« :فمعن�اه أن يوضع اللف�ظ ً

اس�تعامل أه�ل الع�رف لبع�ض أن�واع ذل�ك املس�مى دون بقي�ة
 انظر :الفروق للقرايف ،377 / 1 :وعرفه يف كتابه إحكام األحكام يف
متيي�ز الفتاوى عن األحكام (ص )220بقول�ه...« :أن يغلب إطالق
لفظ واس�تعامله يف معن�ى حتى يصري هو املتبادر م�ن ذلك اللفظ عند
اإلطالق مع أن اللغة ال تقتضيه....وهو احلقيقة العرفية»
 الفروق.377 /1 :
 تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول.448 :
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ٌ
أنواع�ه ،مثال�هَّ :
صادق لغ�ة عىل ثي�اب الكتان،
أن لف�ظ الث�وب
والقطن ،واحلرير ،والوبر ،والش�عر ،وأهل العرف إنام تس�تعمل

من الثياب الثالثة األول دون األخريين» ومثاله يف املعامالت:
بيع املعاطاة ،فهو بيع صامت ال إجياب فيه وال قبول ،وإنام جرى

الع�رف بأن يأخذ املشتري الس�لعة من البائع ويدف�ع إليه النقود
بدون إجياب وال قبول وال كالم.

و أم�ا باعتب�ار موافق�ة الع�رف للشرع ،فينقس�م إىل موافق

معتبر ،وخمالف ملغى غير معترب ،كقول املرشكين يف اجلاهلية:

﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ ،وككثير
من األعراف السائدة اليوم.

وبع�ض هذه األن�واع قد جتتم�ع يف عرف واح�د ،فاملعاطاة

 مث ًال  -توصف بأهنا :عرف عميل عام صحيح.

 الفروق.381/1 :
 أمايل الدالالت وجمايل االختالفات.580 :
 الزخرف ،22 :وانظر :أمايل الدالالت.579 :
 حجية العرف وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلة .251 / 1 :وقد
س�لك اإلمام الش�اطبي مس�لك ًا خاص ًا يف تقس�يم العوائ�د ،انظره يف
املوافقات.284 / 2 :
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وكلمتا «األح�كام و الفتاوى» الواردتان يف العنوان ،بياهنام:

َّ
أن الفتاوى مجع فتوى «يقال أفتاه يف املس�ألة يفتيه إذا أجابه»،
إخب�ار باحلك�م الرشع�ي م�ن غير إل�زام ،وأما
واصطالح� ًا:
ٌ

األح�كام فجمع حكم بالضم وهو لغة :القضاء ،واصطالح ًا:

إنشاء حكم رشعي عىل سبيل اإللزام.

وأما كلمة «إعامل» فتعني تأثري العرف يف األحكام الرشعية،

س�واء كان�ت منقولة عن القدم�اء أو صادرة عن القض�اة ،وأثره

يف الفتاوى.

فاحلكم هنا ُيس�تعمل استعاملنيُ :يقصد به احلكم املنصوص

املنق�ول ع�ن املتقدمين ،ويقص�د ب�ه كذل�ك حك�م الق�ايض يف

واقعة معينة.

وأردت بعبارة« :يف املذه�ب املالكي» حتديد اإلطار املذهبي

للبحث ،تضييق ًا للمجال ،وضبط ًا للمعاجلة.

 لسان العرب ،147 / 15 :مقاييس اللغة.474 / 4 :
 الفروق للقرايف.100 / 4 :
 القاموس املحيط:مادة :حكم.
 فروق القرايف.100 / 4 :
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وبن�اء على ما تق�دم فامل�راد بالعن�وان« :إعم�ال العرف في

األح�كام والفت�اوى في المذهب المالكي» ه�و رصد إعماالت
الع�رف المختلفة في أح�كام القضاة ،ونص�وص الفقهاء ،وفي
فتاوى علم�اء المذهب ،وتتبع ذلك الس�تخراج كلي�ات ٍ
عامة،

ٍ
جزئيات من مختلف أب�واب الفقه ،تبين مكانة العرف في
تض�م
المذهب المالكي ،وحدود االستفادة منه.
* * *
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املبحث األول
اعتماد العرف يف أصول املذهب املالكي
الضوابط واجملاالت.
املطل�ب األول :اعتامد العرف يف أصول املذهب
املالكي ،وحظ املذاهب األخرى منه.

املطلب الثاين :ضوابط اعتامد العرف يف املذهب
املالكي ،وجماالته.

املطلب األول
اعتما ُد العرف يف أصول املذهب املالكي ،وحظ
املذاهب األخرى منه.
الفرع األول :جعل العرف أص ً
ال من أصول املذهب.

الفرع الثاين :أدلة ذلك.

الفرع الثالث :مواقف املذاهب األخرى من العرف.

متهيد
ملا كان العرف هو جمموع الترصفات واألخالق املرتاكمة من

تعلق
كبري وللنفوس به ٌ
طول التداول بني الناس ،كان له س�لطان ٌ
ٌ
وتشبث ،حتى جيعله ذلك يف بعض األحيان عائق ًا دون اتباع األمم
يعرفهم برهب�م ويدعوهم إليه،
ألنبيائه�ا ،فكلما جاءهم رس�ول ِّ

قال�وا ﴿ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾،
فهذه عادة الس�ابقني :اجلمود عىل الع�ادات ﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﴾ فق�د جعل�وا عاداهتم مل ًة ودينا ال

يرض�ون بمفارقته�ا ،فالتقاليد التي تعتاده�ا كل أمة وتتخذها
 الزخرف.21 :
 الزخرف.22 :
 انظ�ر املح�رر الوجي�ز يف س�ورة الزخ�رف ،50 / 5 :واألم�ة
هن�ا املل�ة والدي�ن ،وتطل�ق كذل�ك على :اجلامع�ة م�ن الن�اس
(أم�ة م�ن الن�اس يس�قون) ،و الوق�ت واحلين (وادك�ر بع�د أم�ة)
(إىل أمة معدودة) ،وأتباع الرس�ل ،تق�ول :نحن أمة حممد ،صىل عليه
وسلم ،وعىل اجلامع للخري املقتدى به (إن إبراهيم كان أمة) ،والقامة،
يقال :زيد حسن األمة أي القامة ،واألم ،هذه أمة زيد أي أمه ،وعىل =
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منهاج� ًا للسير عليه�ا ،هل�ا عليهم س�لطان ق�وي ،ويعدوهنا من
رضوريات احلياة التي ال يس�تغنون عنها ،وكل خروج عنها كفر

يس�تحق الرد واملواجه�ة« ،ذلك  -كام قال علماء النفس  :-ألن
العم�ل بكث�رة تكراره تتكيف ب�ه األعصاب واألعض�اء ،فيأخذ

مكانه من النفوس ،كالسيل بقوة انحداره حيتفر طريقه يف اجلبل،
فكما أنه يصع�ب حتويله عن طريق�ه ،فكذلك العرف يرس�خ يف
النف�وس بحي�ث يعسر زحزحته�ا عن�ه ،وبخاص�ة إذا اقتضت�ه
احلاجة».

وق�د م�ر معنا ق�ول الراغب األصبه�اينَّ :
إن «الع�ادة طبيعة

ثانية».

ولش�دة رس�وخ الع�ادات يف أذه�ان الن�اس وق�وة تعلقهم

هب�ا ،نج�د األنبي�اء والداعين إىل الرشائع يقاس�ون الش�دائد يف
= الرجل املتفرد بدينه ،ففي احلديث أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث
أم�ة وحده ،وهل إطالق األمة حقيقة يف اجلميع ،أو يف البعض فقط؟
خالف ،انظر التبيان يف غريب القرآن.109/1 :
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.20 :
 املفردات.352 :

40

مح�ل الناس عىل اإلقلاع عن س�يئ أعرافهم ،وفاس�د عاداهتم،
فرياوحون يف سياس�تهم بني التدرج واللني والشدة ،حتى يقيموا

ف نفوسهم هذه التعاليم اجلديدة ،وتأخذ سبيلها يف
عودهم وتأ َل َ
الرسوخ والتكيف بدي ً
ال ملا كان عندهم.

قال�ت الس�يدة عـائش�ة  -ريض اهلل عنه�ا ( -متحـدثة عـن

الق�رآن) ...« :إنما ن�زل َ
أول ما نزل منه س�ور ٌة م�ن املفصل فيها
ذك�ر اجلنة والنار ،حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسلام ،نزل احلالل

واحل�رام ،ول�و ن�زل أول يشء :ال ترشب�وا اخلمر ،لقال�وا ال ندع
اخلمر أبد ًا ،ولو نزل :ال تزنوا ،لقالوا ال ندع الزنا أبد ًا».

أن قومك حديث�و عهد باجلاهلية
وقول�ه � لعائش�ة« :لوال َّ

تدرج يف أخذ
هلدم�ت الكعبة وجعلت هلا بابني» ،فهذا منه �
ٌ
الن�اس باألحكام ،ونقله�م عام اعت�ادوه ،فمراع�ا ُة املألوف عند

النف�س من احلكمة ،فالناس أع�داء ما جيهلون ،وتأ َّمل النهي عن
 طرف من حديث أخرجه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب تأليف
القرآن ،رقم.4993 :
 ط�رف من حديث أخرج�ه الرتمذي ،يف كتاب احل�ج ،باب ما جاء يف
كرس الكعبة ،برقم ،875:وقال :حديث حسن صحيح.
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س�ب معبودات املرشكني العالقة بنفوس�هم خوف أن يس�بوا اهلل
ِّ

س�بحانه وتع�اىل﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ والس�بب يف ذل�ك ﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ﴾.

ولق�د كان م�ن ع�ادات اجلاهلية قب�ل اإلسلام وأخالقهم

املستقيم املتفق مع الفطرة ،بل كان فيها بقايا من احلنيفية
الصالح
ُ
ُ
الس�محة ،وي�دل لذل�ك قول�ه �« :إنما بعث�ت ألمت�م صال�ح
األخالق» ،ويف رواية« :م�كارم األخالق»« ،فجاءت الرشيعة

لتتم�م مكارم األخالق ... ،ومن هاهن�ا أقرت الرشيعة مجلة من
األحكام التي جرت يف اجلاهلية؛ كالدية ،والقس�امة ،واالجتامع

يوم العروب�ة  -وهي اجلمعة  -للوعظ والتذكير ،والقراض،
 سورة األنعام.108 :
 سورة األنعام.108 :
 سبق خترجيه ص .8
 قال السهييل يف الروض األنف (« :)52-51 / 1كعب بن لؤي (جد
س�يدنا رس�ول اهلل �) أول من مجع ي�وم العروبة ،ومل تس�م العروبة
اجلمع�ة إال من�ذ جاء اإلسلام ،يف ق�ول بعضهم ،وقيل ه�و أول من
سماها اجلمع�ة ،فكان�ت قريش جتتم�ع إليه يف ه�ذا الي�وم فيخطبهم
ويذكرهم بمبعث النبي � ،ويعلمهم أنه من ولده ،ويأمرهم باتباعه
واإليامن به» ،وانظر :لسان العرب :مادة :عرب.
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وكس�وة الكعبة ،وأش�باه ذلك مما كان عند اجلاهلية حممود ًا ،وما

كان م�ن حماس�ن العوائد ومكارم األخالق الت�ي تقبلها العقول،
وهي كثرية ،وإنام كان عندهم من التعبدات الصحيحة يف اإلسالم

أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه السالم».

أقرت الرشيعة اإلسلامية الكثري من عادات العرب
وهكذا َّ

يف جاهليته�م ،ومل ترف�ض منه�ا إال م�ا كان مصادم� ًا لنص�وص

الرشيع�ة ومبادئه�ا ،وحينام واج�ه الصحابة خليط� ًا من العادات

يف البلاد الت�ي فتحوها من مرص وفارس وال�روم والرببر ،أقروا
منها الصالح وألغوا الفاسد وما كان هلم أن يفعلوا ذلك إال تأسي ًا

برسول اهلل � .

وحين ج�اء التابع�ون مل خيتل�ف أمره�م عمن س�بقهم من

الصحاب�ة إذ وجدوا هلم س�ندا لألخذ بذلك امل�وروث من عمل

رس�ول اهلل � أوالً ،وم�ن الصحاب�ة ثاني� ًا ،ولذلك توس�عوا يف
األخ�ذ بالعرف وحتكيم�ه ،أكثر مما فعل الصحابة ،نظر ًا التس�اع

 موافقات الشاطبي.591 / 2 :
 العرف والعمل.71-70:
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ٍ
جديدة يف اإلسالم ،وجتدُّ د
رقعة الدولة اإلسلامية ،ودخول أم ٍم
ٍ
ومعامالت مل تكن معروفة.
حوادث
وعلى منه�ج الصحاب�ة والتابعين س�ار أئم�ة االجتهاد من

بعدهم إذ تأثروا بعادات وأعراف اجلامعات املرتبطني هبا .

وم�ن ه�ؤالء األئم�ة أب�و عبد اهلل مال�ك بن أن�س ريض اهلل

عن�ه ،ال�ذي ع�اش يف دار اهلج�رة وأخ�ذ ع�ن س�ادات العلم
فيه�ا ،من التابعين وتابعيه�م ،وانتهت إلي�ه باملدينة الرئاس�ة يف

الفت�وى والتدري�س والتحدي�ث ،وق�د رأى ما اعت�اد الناس من

عم�ل وعادات ورث�وا أغلبها عن س�لفهم الصالح م�ن صحابة

رسول اهلل �.

 مباح�ث يف املذه�ب املالك�ي يف املغ�رب ،للدكتور عمر عب�د الكريم
اجليدي.225 :
 اب�ن مال�ك ب�ن أيب عامر احلمريي ث�م األصبحي (93ه�ـ 179 -هـ)
ع�امل املدينة وإمام دار اهلج�رة ،أخذ عن جلة التابعني كنافع والزهري
وأيب الزن�اد وغريهم ،وأخ�ذ عنه خلق كثري ،الدواوي�ن حافلة بالثناء
علي�ه ونرش فضائل�ه ،وأفردها بعضهم بالتألي�ف .انظر مقدمة ترتيب
املدارك.12-8 / 1 :
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ف�كان للعرف مكان ٌة كبري ٌة يف مذهب�ه ،حتى عدَّ ه املالكية من
أصول املذهب ،و ُأ ُس ِسه ،واحتجوا لذلك بام نبينه إن شاء اهلل.

الفرع األول :جعل العرف أص ً
ال من أصول املذهب:
إن اإلمام مالك ريض اهلل عنه ،راعى يف أس�اس مذهبه قصد

الش�ارع األس�ايس إىل حتقيق مصال�ح الناس يف الدني�ا واآلخرة،

ورف� ِع احل�رج عنه�م ،فجاءت أص�ول مذهب�ه متكامل� ًة ،يرتبط
ٍ
ٍ
ٍ
واحد ه�و :النص
معين
ببع�ض ،ويس�تقي مجيعه�ا من
بعضه�ا
اإلسالمي وروحه ومعناه ،وتطبيق النبي � والصحابة له.

واإلم�ام مال�ك ريض اهلل عنه ،وإن مل ُي ْف ِ
�رد أصوله التي بنى

عليه�ا مذهب�ه بالتأليف والرشح والتأصيل ،فق�د كانت واضح ًة

جلي� ًة يف موطئ�ه «إذ بناه مالك ريض اهلل عن�ه عىل متهيد األصول
للف�روع ونب�ه فيه عىل علم عظي�م من معظم أص�ول الفقه ،التي

ترجع إليها مسائله وفروعه».

 مالك ،أليب زهرة.343 :
 املس�الك يف رشح موط�أ مال�ك ،330 / 1 :وانظ�ر :القب�س يف رشح
موطأ مالك بن أنس.75 / 1 :
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وكان�ت هذه األصول مبثوث ًة يف فت�اواه التي تناقلها تالمذته

فجمع هؤالء التالميذ  -بتت ُّبعهم
يف أس�معتهم الكثرية املشهورةَ ،
َ
امل�دارك  -أص�ول املذه�ب ورتبوها ،وهذه خط�و ٌة الحق ٌة
ه�ذه

ت�أيت دائما يف مرحلة التصني�ف والتأليف ،فاإلمام كان مش�غوالً
متسع من الوقت
بالتدريس والتحديث والفتوى ،ومل يكن هناك
ٌ

للتألي�ف يف بي�ان األصول واملحاججة عنه�ا ،وإن وقع يش ٌء من

ذلك فعىل سبيل الندور ،كمسألة االحتجاج لعمل أهل املدينة ملا
وقع فيها من املراجعة مع بعض معارصيه.

ول�و تأملت أص�ول مذهبه الت�ي كان ينطلق منه�ا ،لوجدته

 -كما ق�ال عي�اض « -ناهج ًا يف ه�ذه األصول منهاج� ًا مرتب ًا هلا

مراتبها ومدارجها ،مقدِّ م ًا كتاب اهلل عىل اآلثار ،ثم مقدم ًا هلا عىل

القي�اس واالعتب�ار ،تارك ًا منها ما مل يتحمل�ه الثقات العارفون ملا

حتمل�وه ،أو ما جيهلونه ،أو ما وجد اجلمهور اجلم الغفري من أهل
املدين�ة قد عملوا بغيره وخالفوه ،وال ُيلتف�ت إىل من تأول عليه

وقوله م�ا ال يقوله ،بل رصح
بظن�ه يف هذا الوجه س�وء التأويلَّ ،

بأنه من األباطيل».

 املدارك ،89 /1 :الديباج.16/1 :
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والق�ايض عي�اض رمح�ه اهلل يف كالم�ه الس�ابق ،مل يذكر من

األص�ول الت�ي اعتمده�ا مال�ك ،إال الكتاب والس�نة والقياس،
ٍ
طرف خفي إىل إمجاع أه�ل املدينة ،وعدها العالمة
وأش�ار من
التسويل رمحه اهلل يف رشح البهجة ستة عرش أصالً« :نص الكتاب

العزي�ز ،وظاه�ره وهو العم�وم ،ودليله وه�و مفه�وم املخالفة،
ومفهوم�ه وهو ب�اب آخر وم�راده مفهوم املوافق�ة ،وتنبيهه وهو
التنبيه عىل العلة ،كقوله تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮨ ﮱ ﴾ اآلية،
ومن الس�نة أيضا مثل هذه اخلمس�ة ،فهذه عرشة ،واحلادي عرش

اإلمج�اع ،والثاين عرش القي�اس ،والثالث عرش عمل أهل املدينة،
والراب�ع عشر ق�ول الصح�ايب ،واخلام�س عرش االستحس�ان،

والس�ادس عرش احلكم بس�د الذرائع ،واختلف قوله يف الس�ابع

عرش وهو مراع�اة اخلالف ،فمرة يراعيه ومرة ال يراعيه ،قال أبو
احلسن ومن ذلك االستصحاب».

 وهكذا أيضا قرص الشاطبي األدلة الرشعية عىل أربع :الكتاب والسنة
واإلمجاع والرأي ،انظر املوافقات..309 / 3 :
 األنعام :من اآلية .145
 البهجة.250 /2 :
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ولق�د زاد تاج الدين الس�بكي يف تعداده هل�ذه األصول عىل

مخسامئة أصل.

ولع�ل َّ
أدق إحص�اء هلا م�ا قدمه القرايف يف تنقي�ح الفصول،

فقال إهنا :القرآن والسنة واإلمجاع وإمجاع أهل املدينة ،والقياس،

وقول الصحايب ،واملصلحة املرس�لة ،والعرف والعادات ،وس�د
الذرائ�ع ،واالس�تصحاب ،واالستحس�ان ،والبراءة األصلي�ة،
واالستقراء.

ٌ
مال�ك العرف يف أصول مذهبه ،وس�ار عىل
وهك�ذا اعتمد
منهج�ه َمن جاء بعده ِم�ن أهل املذهب ،وجعلوه أساس� ًا أداروا
عليه كثري ًا من املسائل واألحكام ،بل إهنم جعلوا األخذ بالعرف

 مالك ،أليب زهرة.206 :
 تنقي�ح الفصول ،445 :قد ُأفردت أصول مالك بالتأليف ،فقد نظمها
ُ�ف املحجويب (ت 1275هـ) ورشح نظم�ه الواليت يف :إيصال
أبو ك َّ
الس�الك إىل أصول اإلمام مالك ،وهناك اجلواهر الثمينة يف بيان أدلة
عامل املدينة :حلسن بن حممد املشاط املتوىف ستة 1399هـ،وللمعارصين
هن�اك كتاب :أصول فقه اإلم�ام مالك «أدلته النقلية» لعبد الرمحن بن
عبد اهلل الشعالن ،وغري ذلك.
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وحتكيم�ه من أس�س الفقه عام�ة التي ُبني عليها ؛ قال س�يدي
عبد اهلل بن احلاج إبراهيم رمحه اهلل (ت1233هـ):
أسس الفقه عىل رفع الرضر
قد ِّ

			

وأن مـا َي ُ
الوطــر
ـق جيـلب
ـش ُّ
َّ
ْ

			

َّــم الــعـــــرف...
ُي َ
ــحـــك َ

وأن
ِ
ونفي رفـع القطع بالشـك ْ

قال يف رشح (وأن حيكَّم العرف)« :يعني أن القاعدة الرابعة
هي َّ
أن العادة حمكمة».
قال ابن عاصم رمحه اهلل:
ِ
الناس
يعرف بني
العرف ما
ُ

ومثلـه العـادة دون بــاس

يف غري ما خـالفـه املرشوع

مـشـروع
ومقتضامها معـا
ُ

 نق�ل اب�ن حج�ر يف الفت�ح ،406 / 4:عن القايض حسين الش�افعي
(ت 462ه�ـ)« :إن الرج�وع إىل الع�رف أحد القواع�د اخلمس التي
ينبني عليها الفقه».
 انظر نرش البنود عىل مراقي السعود.266 / 2 :
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ورشح�ه ال�واليت بقوله« :يعن�ي أن مقتىض الع�رف والعادة

ٌ
معم�ول ب�ه يف الشرع يف غير م�ا خالف�ه
مشروع
أي مدلوهلما
ٌ

املشروع ،يعن�ي َّ
أن الع�رف معم�ول ب�ه يف الشرع م�ا مل خيالف

دليال رشعيا».

ُف املحجويب (ت  1275هـ):
وقال أبو ك َّ
ُ
تعمل
من األمور فهي فيه

ُ
تدخل
وكل ما العـادة فيه

ق�ال ال�واليت« :يعني أن كل ما تدخل في�ه العادة  -أي عادة

الع�وام القولية أو الفعلية  -من األحكام الرشعية فهي عاملة فيه

أي حمكَّم�ة في�ه :ختصص�ه إن كان عام� ًا ،وتقي�ده إن كان مطلق ًا،
وتب ِّينه إن كان جممالً».

وإليك نصوص ًا لبعض أجالء املالكية تؤكد مكانة العرف يف

املذهب ،وأنه ٌ
أصل من أصوله:

 يق�ول أب�و بكر بن الع�ريب رمحه اهلل تعاىل ،أثن�اء الكالم يف نيل السول.198 :
 إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك.334-333 :
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مس�ألة علمي�ة « ...وهذا أم�ر دائر عىل العرف والع�ادة الذي هو
أصل من أصول الرشيع�ة» ،ويقول يف موضع آخر« :والعرف

عندن�ا أصل من أصول امللة ،ودليل من مجل�ة األدلة» ،ويقول:
«إن الع�ادة دليل أص�ويل بنى اهلل عليه األح�كام ،وربط به احلالل
واحلرام».

 -وقال اإلمام الشاطبي« :العوائد اجلارية رضورية االعتبار

رشع� ًا ،كان�ت رشعية يف أصلها أو غري رشعية ،أي س�واء كانت
مقرر ًة بالدليل رشع ًا؛ أمر ًا أو هني ًا أو إذن ًا ،أم ال ،أما املقررة بالدليل
فأمرها ظاهر ،وأما غريها فال يستقيم التكليف إال بذلك».

 -وق�ال الفقي�ه التاودي« :إذا جرى الع�رف بيشء صار هو

األصل».

إن محل وقال التس�ويل« :وقد قالوا  -كما للقرايف وغريه َّ أحكام القرآن.143/3 :
 املصدر السابق.500 / 3 :
 املصدر السابق.1842 / 4 :
 املوافقات ،573 / 2 :وانظر :املرافق عىل املوافق.289-288 / 1 :
 رشحه عىل حتفة احلكام هامش البهجة.171 /2 :
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الن�اس على أعرافهم وعوائده�م ومقاصدهم واج�ب ،واحلكم
عليهم بخالف ذلك من الزيغ واجلور».

وقال الدس�وقي معلق ًا عىل ق�ول خليل« :و ُقبل أجل مثله يف

ٍ
قرض»« ،وظاهر املصنف أنه ال ينظر للعرف ،وأنه متى
بي ٍع ال
ادع�ى ِ
املق ُّر أج ً
ال ُيش�به أن تباع الس�لعة ملثله بالدَّ ي�ن ،كان القول
ٍ
بيمين ،ول�و كان العرف ع�دم التأجيل ،ولي�س كذلك إذ
قول�ه
العم�ل بالعرف ٌ
أصل من أص�ول املذهب ،فينبغي أن يحُ مل كالم
املصنف عىل ما إذا مل جير العرف بيشء».

شخص مع آخر نقود ًا ليدفعها إىل من
ويف مسألة ما إذا أرسل
ٌ

يطلبه بدين ،فقال من ُأرس�لت معه :دفعتُها إىل فالن كام أمرتني،
فأنك�ر فالن ،فعىل الدافع البينة ،وإال ِ
ضمن ،إذا أمره باإلش�هاد،

أو كانت العادة ،قال أبو احلسن يف رشحه للرسالة« :أما لو كانت

الع�ادة ترك اإلش�هاد فال ضمان عليه» ،قال الع�دوي« :ضعيف
 البهجة عىل حتفة احلكام.115/ 2 :
 املخترص.220 :
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري.404 / 3 :
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عرف بعدم اإلشهاد ،فهي تستثنى من
واملعتمد الضامن ولو جرى ٌ

قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول املذهب».

ِ
بعب�ارات« :مرجع ه�ذا إىل العرف»،
و ُكتُ�ب الف�روع مليئ ٌة

«وتقدير هذا بالعرف»« ،املعروف عرف ًا كاملرشوط رشط ًا» ،وغري
ذلك مما يبني املكانة الكبرية التي حيتلها العرف يف املذهب املالكي

كام سنبني يف املباحث الالحقة ،إن شاء اهلل.

الف�رع الث�اين :أدل�ة جعل الع�رف أص ً
ال من أص�ول املذهب

املالكي:

اس�تدل علامء املذه�ب املالكي عىل اعتماد العرف يف أصول

مذهبهم بام ييل:

أ -قوله تعاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾:
قال ابن الفرس رمحه اهلل تعاىل ،يف تفسير قوله تعاىل ﴿ :ﭷ

ِ
«واق�ض في�ه ب�كل م�ا عرفت�ه النفوس مم�ا ال يرده
ﭸ ﴾:
 حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين.353 / 2 :
 األعراف :من اآلية .199
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الشرع ... ،والقول بالعرف اجلاري بين الناس يف التنازع أصل

خمتلف في�ه ،وأصحاب مالك رمحه اهلل تع�اىل حيتجون هبذه اآلية

كثري ًا يف إثباته ».

ق�ال ال�واليت رمحه اهلل تع�اىل« :واألص�ل يف حتكي�م العرف

قول�ه تع�اىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ أي م�ا يع�رف بني الناس
ويعتادونه».

واالس�تدالل بآي�ة ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ ،على حتكي�م

الع�رف ،موجود عند متقدمي املالكي�ة ألهنم فسرَّ وا «العرف» بام
يقتيض ذلك:
 -ق�ال اب�ن عطي�ة :معن�ى قول�ه ﴿ ﭷ ﭸ ﴾« :ب�كل

ما عرفته النفوس مما ال ترده الرشيعة».

 -وق�ال القرطبي...« :والع�رف واملع�روف والعارفة :كل

خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس».
 أحكام القرآن.62 / 3 :
 نيل السول.199 :
 املحرر الوجيز.491 / 2 :
 اجلامع ألحكام القرآن.344 / 7 :
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 ق�ال القرايف يف حديثه عن ش�هادة الع�ادة ألحد الزوجنياملتخالفين ،واحلكم له بدع�واه بموجب تلك الش�هادة...« :لنا
قوله تعاىل ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ ،فكل ما ش�هدت به العادة
ُقيض به ،لظاهر هذه اآلية ،إال أن يكون هناك بينة».
فهؤالء العلامء كام رأينا فرسوا كلمة «العرف» الذي ُأ ِمر النبي
عليه الصالة والسالم باألمر به ،بالعادات واألعراف اجلارية بني
الناس ،وبذلك التفسير جعل�وا اآلية دلي ً
ال على اعتبار العرف،
وهناك تفسيرات أخرى هلذه اآلي�ة ،ال جتعلها رصحية يف الداللة
عىل ما يريدون ،وهذا االختالف يف تفسير كلمة «العرف» جعل
مجه�رة م�ن الفقه�اء ي�رون أن االحتجاج هب�ذه اآلية على اعتبار
ضعيف إن مل يكن باط ً
ال .
العرف
ٌ
 الفروق.149 / 3 :
 مباحث يف املذهب املالكي باملغرب.224 :
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ب -قوله س�بحانه وتعاىل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﴾ اآليتان:

ق�ال اب�ن الع�ريب رمح�ه اهلل تع�اىل « :ق�ال علامؤن�ا يف ه�ذا

دلي�ل على العمل بالع�رف والعادة ؛ مل�ا ُذكر من أخ�ذ القميص
ُمقب ً
لا و ُمدب�ر ًا ،وما َد َّل علي�ه اإلقبال من دعواه�ا ،واإلدبار من

صدق يوسف » .

وو َلدَ ك باملعروف:
ج -حديثُ :خذي ما يكفيك َ

ق�ال ال�واليت مع�دد ًا أدل�ة املالكي�ة يف جعل الع�رف أصالً:

« ...وقول�ه � هلن�د بن�ت عتب�ة ريض اهلل عنه�ا  -حين قال�ت
ل�ه إن أبا س�فيان رج�ل ِم ِّس�يك ال يعطيها م�ن النفقة م�ا يكفيها
وأوالده�ا « : -خذي من ماله ما يكفي�ك وولدك باملعروف»،
 يوسف27-26:
 أحكام القرآن ،50 / 3 :وانظر أحكام القرآن البن الفرس.63/3 :
 ه�ذا اللف�ظ ال�ذي أورده املؤل�ف لي�س لف�ظ الصحيحين ،وحديث
هن�د متفق عليه :أخرج�ه البخاري يف كتاب البي�وع ،باب من أجرى
أم�ر األمصار على ما يتعارف�ون بينهم يف اإلجارة واملكي�ال والوزن،
برق�م ،2096 :وأخرجه مس�لم يف كتاب األقضي�ة ،باب قضية هند،
برقم.1714:
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أي املعت�اد م�ن النفق�ة عند الن�اس» ،وه�ذا احلدي�ث رصيح يف

الدالل�ة على اعتامد الع�رف ،والرج�وع إليه ،وق�د رصح العلامء

الذين رشحوه باستنباط ذلك منه:

 -ق�ال القايض عي�اض ...« :وق َّيد احلك�م بالعرف لقوله ما

يكفي�ك وول�دك باملعروف ،وذلك على ما جرت ب�ه عادهتم يف

اإلنف�اق ،وبقدر حاجته�ن وقدر ماله ،وحتري القصد والوس�ط
دون اإلكثار والتقتري».

األب...« :وفيه مراعاة العرف».
 -قال يِّ

 -وق�ال الكرم�اين مع�دد ًا م�ا يس�تنبط م�ن احلدي�ث:

« ...واعتامد العرف فيام ليس فيه حتديد رشعي».

لقد رصح املالكية كام رأينا باالستدالل بآية ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﴾ ،وقـول�ه ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ * ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾

وحديث هن�د املتقدم ،عىل اعتبار الع�رف يف األحكام والرجوع
 إكامل املعلم بفوائد مسلم.565 / 5 :
 إكامل إكامل املعلم عىل صحيح مسلم.231 /6 :
 رشح البخاري.65 / 10 :
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إليه ،وهناك غري هذه الثالثة مما يدل عىل اعتامد العرف يف الرشيعة

اإلسلامية ،وهو ورود آيات وأحاديث رشيفة ،ترصح بالرد إىل

«املعروف» واإلحالة عليه يف احلكم ،واملعروف هو العرف لغة
واصطالح� ًا كام مر معنا يف تعريف العرف ،وقال القايض عياض

رمحه اهلل« :والعرف :بضم العني ،واملعروف متكرر يف األحاديث
ٍ
واحد ،وسأعرض هذه اآليات واألحاديث
بمعنى
بمعنى» أي
ً
فيام ييل:

أ -اآليات القرآنية:
ج�اءت كلم�ة «املعروف» يف كت�اب اهلل العزيز ُم�دار ًا عليها

احلك�م ،يف ثامني�ة وثالثني موضع� ًا  ،وهي يف مجي�ع مواضعها
 أمايل الدالالت.575:
 مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار.76 / 2 :
 يف البقرة:اآلي�ات،232 ،231 ،231 ،229 ،228 ،180 ،178 :
 ،263 ،241 ،240 ،236 ،235 ،234 ،233 ،233يف آل عمران،
اآليات ،114 ،110 ،104 :ويف النس�اء،114 ،25 ،19 ،8 ،6 ،5:
ويف األع�راف ،157:ويف التوب�ة ،112 ،71 ،67 :ويف احل�ج،41 :
ويف لقامن ،17 ،15 :ويف األحزاب ،32 ،6 :ويف س�ورة حممد،21 :
ويف املمتحنة ،12 :ويف الطالق. 6 ،2 ،2 :
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املراد منها ما تعارفه الناس يف ذلك الوقت من مثل ذلك األمر،

وأكثر ما وردت يف األحكام املتعلقة باألرسة ،كاألمر بحسن عرشة

النساء ،مثل قوله ﴿ :ﯢ ﯣ ﴾ ،والنفقة عليهن:

﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾ ،ويف اإلمس�اك
والترسيح ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﴾ ،وقوله س�بحانه وتعاىل ﴿ :ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ ،ق�ال ابن عطية
إن ه�ذه اآلية «دليل عىل رفض التحدي�د» وإنام ُو ِكل األمر إىل
سر و ُع ٍ
ع�ادة الناس يف ذلك ،وحال الزوج من ُي ٍ
رس ،وحاهلا هي

أيضا من رشف وغنى ،ونحو ذلك من األش�ياء التي خيتلف فيها
األشخاص.

 رشح ابن النجار للكوكب املنري.449 / 4 :
 النساء.19 :
 البقرة.233 :
 البقرة.231 :
 البقرة.236 :
 املحرر الوجيز.320 / 2 :

59

آي�ات يف احلث على األم�ر باملع�روف ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ
وهن�اك
ٌ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ ،والق�ول

املع�روف ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴾ ،وكله�ا

تص�ب يف نف�س املنحى ،وه�و إجراء األم�ور عىل معت�اد الناس

ومألوفهم األخالقي والديني والعادي.
ب -من احلديث الرشيف:

وردت اإلحال�ة إىل «املع�روف» يف أحاديث رشيفة ،تكرس

حتكيم العرف ورد معامالت الناس إليه.

و«املع�روف» ا ُملح�ال إلي�ه كام ق�ال اخلطايب رمح�ه اهلل تعاىل:

«كل م�ا تعرفه النفوس وتستحس�نه العقول من مكارم األخالق
وحماس�ن ِّ
الشيم ،وهي التي كانت مل تزل مستحسنة يف كل زمان،
وعن�د أهل كل ملة ،فال تزال كذلك ال جيري عليها النس�خ ،وال

جيوز فيها التبديل».

 النساء.114 :
 النساء.8 :
 غري�ب احلدي�ث ،156 / 1 :انظ�ر :أح�كام الق�رآن الب�ن الع�ريب :
.362/2
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وق�ال اب�ن األثري بعد أن أش�ار إىل تكرر ذك�ر «املعروف» يف

احلديث« :وهو من الصفة الغالبة ،أي أمر معروف بني الناس إذا

رأوه ال ينكرونه».

 -من هذه األحاديث حديث أيب هريرة ،أن رسول اهلل �،

قال« :للمملوك طعامه وكس�وته باملعروف ،ال يكلف من العمل
إال ما يطيق».

 -وع�ن اب�ن عمر ريض اهلل عنهام ،ق�ال :أصاب عمر بخيرب

أرض� ًا ،فأت�ى النب�ي � ،فقال :أصب�ت أرض ًا مل ُأص�ب ماالً قط
أنفس منه ،فكيف تأمرين به؟ قال « :إن ش�ئت ح َّبس�ت أصلها ،

 النهاية.216 / 3 :
 أخرجه مالك يف املوطأ بالغ ًا ،يف كتاب االس�تئذان ،باب األمر بالرفق
باململوك،ووصله مس�لم يف الصحيح من غري لفظ «باملعروف» كتاب
األيامن ،باب إطعام اململوك مما يأكل وإلباس�ه مما يلبس ،وال يكلفه ما
يغلبه ،برقم ،1162 :وكلمة « باملعروف » جاءت في مسند الشافعي
في ب�اب :ومن كت�اب القرعة والنفق�ات على األق�ارب،305/1 :
الس�نن الكب�رى للبيهق�ي ،باب م�ا على مال�ك المملوك م�ن طعام
المملوك وكسوته .6/8
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وتصدق�ت هب�ا » .فتصدق هبا عمر أنه ال يب�اع أصلها وال يوهب
وال يورث ،يف الفقراء والقربى والرقاب ،ويف سبيل اهلل والضيف

وابن السبيل ،ال جناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف ،أو
يطعم صديق ًا ،غري متمول فيه.

ق�ال أبو العب�اس القرطبي رمحه اهلل« :وقول�ه (ال جناح عىل

م�ن وليها أن يأكل منه�ا باملعروف) هذا رفع للح�رج عن الوايل
عليه�ا ،والعامل يف تلك الصدقة يف األكل منها ،عىل ما جرت به

عادة العامل يف احليطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم».

وق�ال عي�اض« :وتقييده يف قوله «أن ي�أكل منها باملعروف»

إشارة إىل ما قلناه يف الرجوع إىل العادة يف ذلك».

ه�ذا عن تكرر اإلحالة يف القرآن والس�نة على املعروف بني

الن�اس  -وهو العرف  -ور ِّد األح�كام إليه ،لكن هناك نصوص ًا
 متف�ق علي�ه ،أخرج�ه البخاري يف كت�اب الرشوط ،ب�اب الرشوط يف
الوق�ف ،برق�م ،2586 :ومس�لم يف كت�اب الوصي�ة ،ب�اب الوقف،
برقم.1632 :
 املفهم.602 / 4 :
 إكامل املعلم بفوائد مسلم.377 / 5 :
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أكث�ر ترصحي ًا باملراد وه�و حتكيم العرف ،حي�ث رتبت أحكامها

عىل معتاد معهود للناس يف تلك القضايا موضع النص.

فمن القرآن آية االستئذان ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ اآلية،ووج�ه داللته�ا...« :أن اهلل تع�اىل
أدب عب�اده بأن يكون العبيد  -إذ ال ب�ال هلم  -واألطفال الذين
مل يبلغوا احللم إال أهنم عقلوا معنى الكش�فة ونحوها ،يستأذنون
على أهليهم يف هذه األوقات الثالثة ،وهي األوقات التي تقتيض
ع�ادة الناس االنكش�اف فيها ومالزمة التع�ري يف املضاجع»،
فأنت ترى بوضوح ترتيب حكم االستئذان يف هذه األوقات عىل
عادة للناس باالنكشاف يف هذه األوقات ،وممن استدل هبذه اآلية
على حتكيم العرف من غير املالكية العالمة ابن النجار احلنبيل يف
رشحه للكوكب املنري يف أصول الفقه.
 سورة النور.58 :
 املحرر الوجيز.1370 :
 رشح الكوكب املنري.450 / 4 :
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ومن احلديث م�ا روى ِحرام بن حم ِّيصة األنصاري عن أبيه:

أن ناق�ة للبراء بن عازب دخل�ت حائط رجل فأفس�دته ،فقىض

رس�ول اهلل � ّ
أن على أهل األموال حفظه�ا بالنهار ،وعىل أهل
املوايش حفظها بالليل.

قال ابن النجار« :وهو أدل يشء عىل اعتبار العادة يف األحكام

الرشعية؛ إذ بنى النبي � التضمني عىل ما جرت به العادة».

وحدي�ث نعي�م بن مس�عود األش�جعي ريض اهلل عنه ،قال:

س�معت رس�ول اهلل �  -حني جاءه رس�وال مس�يلمة الكذاب
بكتاب�ه  -يق�ول هلما حني قرأ كتاب مس�يلمة« :ما تق�والن أنتام؟

ق�اال :نق�ول كما قال! فق�ال :أم�ا واهلل ل�وال أن الرس�ل ال تُقتل

لرضبت أعناقكام» .

 رواه أبو داود ،267 / 2 ،وابن ماجه ،781 / 2 ،وأمحد،435 / 5 ،
ومال�ك يف املوط�أ مرسلاً ،466 ،قال ابن النج�ار يف رشح الكوكب
املنري (« :)452 / 4وصححه مجاعة».
 رشح الكوكب املنري.452 / 4 :
 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،488 ،487 / 4 :وأبو داود،191/3 :
 ،192واللفظ أليب داود .
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فتأمل قوله �« :لوال أن الرسل ال تُقتل» فقد منعته � قت َْل

الرسولني الكافرين عاد ُة الناس أال ُيقتل الرسول وال هيان ،فتلك
العادة خ ُل ٌق حس�ن ،ومكرمة خلقية ولقد ُبعث عليه صلوات اهلل

متم ًام ملكارم األخالق ،قال الس�هارنفوري« :أي العادة
وسلامه ِّ
فاشية يف امللوك أن الرسل ال تقتل عندهم».

وقد اس�تدل بعض العلامء من خارج املذهب بحديث «ما

رأى املس�لمون حس�ن ًا فهو عند اهلل حس�ن» فاحلديث حيكُم أن

مستحس�ن عند اهلل وهو ح�ق ،والعرف
ما استحس�نه املس�لمون
َ
مستحس�ن عند املس�لمني فوجب اعتباره هلذا ،وللعلامء كالم يف
هذا األثر ويف داللته ،فبعضهم يرى أنه يشري إىل اإلمجاع وحجيته،

 بذل املجهود يف حل سنن أيب داود.484 / 9 :
 منه�م الس�يوطي يف أش�باهه ،182 :واب�ن نجي�م احلنف�ي يف أش�باهه
كذل�ك ،101 :وأورده كذل�ك يف أدل�ة حتكي�م الع�رف يف أم�ايل
الدالالت.576:
 أخرج�ه أمح�د يف املس�ند ،397 / 1:واحلاك�م يف املس�تدرك/ 3 :
 ،79 -78واللف�ظ له ،وهو حديث موقوف عىل عبد اهلل بن مس�عود
ريض اهلل عنه ،قال احلاكم عنه« :حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه»
ووافقه الذهبي.
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قال اآلمدي« :قوله :ما رآه املس�لمون حس�ن ًا فهو عند اهلل حسن،
إشارة إىل إمجاع املسلمني».

أ ّم�ا الش�اطبي رمح�ه اهلل تع�اىل فس�لك طريق�ة خاص�ة يف

أسس�ها عىل أن العوائد رضورية
االس�تدالل عىل حتكيم العرفَّ ،
االعتب�ار رشع� ًا ،كانت رشعي�ة يف أصلها أو مل تك�ن كذلك ،أما

الت�ي أصله�ا الرشع فأمره�ا ظاهر ،وأم�ا األخرى ،فال يس�تقيم
إقامة التكليف إال باعتبارها ،واستدل لذلك بأمور أربعة:

 -أن العادة جرت بأن الزجر سبب االنكفاف عن املخالفة؛

لقول�ه تع�اىل﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﴾ ،فل�و مل تعترب العادة
رشعا مل يتحتم القصاص ومل ُيرشع.

 -ورو ُد التكاليف بميزان واحد يف اخللق يدل عىل أن الشارع

اعترب العادات املطردة فيهم ،ولو مل يعتربها ملا كان هناك مانع من
اختالف الترشيع واختالف اخلطاب.

 ملا قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار املصالح ،لزم القطع بأنه اإلحكام يف أصول األحكام.159 / 4 :
 البقرة :من اآلية.179:
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ال بد من اعتباره للعوائد ،ألنه إذا كان الترشيع عىل ِوزان واحد،

دل عىل جريان املصالح عىل ذلك.

 -لو مل تُعترب العوائد ألدى إىل تكليف ما ال يطاق ،وهو غري

جائز أو غري واقع.

ومم�ا ُيس�تدل به حلجية العرف الس�نة التقريري�ة :كتقريره
� للناس عىل صنائعهم وجتاراهتمِ ،
وقدم النبي � املدينة وهم
يس�لفون يف الثمار الس�نة والس�نتني ،وقد أقر القس�امة عىل ما

كانت عليه يف اجلاهلية.

 املوافقات.757 -573 / 2 :
 املراد بالس�نة التقريرية :أن يس�كت النبي � ع�ن إنكار قول أو عمل
وقع�ا بين يديه أو عل�م هبام ،ومنها ق�ول الصحايب كنا نفع�ل كذا ،أو
كان�وا يفعلون كذا ،إن أضافه إىل عرص رس�ول اهلل �.انظر :إرش�اد
الفحول.41:
 متف�ق علي�ه م�ن حديث عب�د اهلل بن عب�اس ريض اهلل عنهما :أخرجه
البخ�اري ( ،)781 / 2كت�اب البي�وع ،ب�اب الس�لم برق�م2123 :
وأخرج�ه مس�لم ( ،)1226 / 3كت�اب البي�وع ،ب�اب الس�لم برقم:
.1604
 أخرجه مسلم ( ،)1295 / 3كتاب القسامة واملحاربني ،باب القسامة
برقم.1670 :
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الفرع الثالث :موقف املذاهب األخرى من العرف:
ق�ال الق�رايفُ « :ينق�ل ع�ن مذهبن�ا أن م�ن خواص�ه اعتب�ار

العوائ�د واملصلح�ة املرس�لة وس�د الذرائع ،وليس كذل�ك ! أما

العرف فمشترك بني املذاهب ومن استقراها وجدهم يرصحون
بذلك».

فف�ي مذه�ب احلنفي�ة اش�تهر اعتب�ار الع�رف ،وحتكيم�ه

واالعت�داد به ،والتفريع علي�ه خاصة يف أبواب املعامالت ،يقول

الرسخسي« :الثاب�ت بالع�رف ثاب�ت بدلي�ل رشع�ي»،

ويقول« :تعامل الناس من غري نكري أصل يف الرشع».

وق�د س�اق اب�ن عابدين كثير ًا م�ن التفريعات على العرف

واألحكام املبنية عليه ،يف رس�الة معنونة :بـ «نرش ال َع ْرف ،يف بناء

بعض األحكام عىل ال ُعرف» وله:
اعتبار
والعرف يف الرشع له
ُ

يـدار
لـذا عليـه احلكم قـد
ُ

 تنقيح الفصول.448:
 املبسوط.14 / 13:
 املبسوط.77 / 13:
 نرش العرف112:وانظر :األشباه والنظائر البن نجيم.101:
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وأما الش�افعية فلهم كذلك حظهم من األخذ بالعرف؛ فهذا

إم�ام احلرمين يق�ول« :إن املعاملات تبنى عىل مقاص�د اخللق،

ال عىل صيغ األلفاظ ،سيام إذا عم العرف يف باب فهو املتبع».

ويقول السيوطي« :اعلم أن اعتبار العادة والعرف ُرجع إليه

يف الفقه يف مسائل ال تعدُّ كثرةً».

وقد قدمنا قول القايض حسني« :إن الرجوع إىل العرف أحد

القواعد اخلمس التي ينبني عليها الفقه».
وأم�ا املذهب احلنبيل فل�م يكن بِدع ًا م�ن املذاهب ،بل أخذ

بحظ ٍ
م�ن اعتبار العرف ٍّ
وافر ،يقول أبو زهرة« :لقد كان املذهب
احلنبيل كاملذهب املالكي واحلنفي ،يخُ ضع الفتوى يف غري مواضع

النصوص واآلثار للعرف».

والنص�وص عن متقدم�ي احلنابلة يف حتكي�م العرف كثرية،

ن�ورد منه�ا قول اب�ن قدام�ة« :إن اهلل أحل البيع ومل يبين كيفيته،
فوجب الرجوع فيه إىل العرف».

 فقه إمام احلرمني.376 :
 األشباه والنظائر.182:
 فتح الباري.406 / 4 :
 ابن حنبل.320 :
 املغني.8 / 6 :
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ويقول ابن القيم« :إياك أن هتمل قصد املتكلم ونيته وعرفه،

فتجني عليه وعىل الرشيعة ،وتنسب إليها ما هي بريئة منه».

فاملذاه�ب األربع�ة اعتربت الع�رف ،وبنت أحكام� ًا عليه،

املذه�ب املالكي
وتفاوت�ت يف ذل�ك ،ولع�ل أس�عدَ ها بالع�رف
ُ
واملذهب احلنفي ،يقول أبو زهرة« :والفقه املالكي كالفقه احلنفي

يأخ�ذ بالعرف ،ويعتربه أص ً
ال من األص�ول الفقهية فيام ال يكون

في�ه نص قطعي ،بل إنه أوغل يف احرتام العرف أكثر من املذهب
احلنف�ي ،ألن املصال�ح دعام�ة الفقه املالكي يف االس�تدالل ،وال

ش�ك أن مراع�اة العرف الذي ال فس�اد في�ه رضب من رضوب
املصلحة ال يصح أن يرتكه الفقيه ،بل جيب األخذ به».

ن�وه أصحاب املذاه�ب بالعرف وأنزل�وه منزلته ،حذا
وكام َّ

حذوهم أئمة كبار:

 -فه�ذا اإلم�ام أب�و عب�د اهلل البخ�اري رمح�ه اهلل ،ي�ورد يف

ضمنه�ا موقفه من الع�رف  -وكام قيل
صحيح�ه ،ترمج�ة طويلة َّ
 إعالم املوقعني.66 /3 :
 مالك.336 :
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«فقه البخاري يف ترامجه»  -وأتبعها بأحاديث تؤكد مضموهنا:

حتكي�م العرف وبن�اء األحكام علي�ه ،يقول رمح�ه اهلل« :باب من
أجرى أم�ر األمصار عىل ما يتعارفون بينه�م يف البيوع واإلجارة
واملكيال والوزن وس�ننهم عىل نياهتم ومذاهبهم املش�هورة» قال

اب�ن املنِّي�رِّ وغيره« :مقصوده هب�ذه الرتمج�ة إثب�ات االعتامد عىل
العرف ،وأنه يقىض به عىل ظواهر األلفاظ».
ث�م س�اق يف الرتمج�ة آث�ار ًا ع�ن بع�ض الس�لف ت�ؤازر م�ا

َّبوب له:

للغزالني :س�نتكم بينك�م!أي عادتكم هي
 -وق�ال رشي�ح َّ

احلكم بينكم.

 -وقال عبد الوهاب عن أيوب :ال بأس العرشة بأحد عرش

ويأخ�ذ للنفقة ربح ًا ،قال ابن حجر« :ووجه دخول هذا األثر يف

الرتمجة :اإلشارة إىل أنه إذا كان يف عرف البلد أن املشرتى بعرشة

 فتح الباري.243 / 1 :
 فتح الباري.511 / 4 :
 ق�ال اب�ن حجر (فتح الباري« :)512 / 4 :وصله س�عيد بن منصور،
من طريق ابن سيرين ،أن ناس� ًا من الغزالين اختصموا إىل رشيح يف
يشء كان بينهم فقالوا :إن سنتنا كذا وكذا ،فقال :سنتكم بينكم»
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دراه�م يباع بأحد عرش فباعه املشتري عىل ذل�ك العرف مل يكن

به بأس».

 -واكرتى احلسن من عبد اهلل بن مرداس محار ًا فقال :بكم؟

احلامر،
احلمار
ق�ال :بدانقين ،فركب�ه ،ثم جاء م�رة أخرى فقال:
َ
َ

فركبه ومل يشارطه ،فبعث إليه بنصف درهم.

والعلامء ريض اهلل عنه�م َّنزلوا العرف منزلتهَّ ،
ألن فيه اتفاق ًا

م�ع الطبيعة اجلبلية للناس ،يقول ابن عاش�ور...« :من هنا تعلم
أن القضاء بالعوائد يرجع إىل معنى الفطرة».

وإذا كان للع�رف ه�ذه املنزل�ة ،وه�و هب�ذه الدرج�ة م�ن

االعتب�ار يف املذاهب الفقهية ،فهل هو أصل مس�تقل تس�تقى منه

األح�كام ،أم أنه يرجع يف داللته إىل أصول أخرى هي الدليل يف
تلك املسألة؟

املتأمل يف نصوص املذهب املالكي جيد أن علامءه رصحوا بأن

العرف أصل من األصول مس�تقل ،وع�دُّ وه من أصول املذهب،
 فتح الباري.512 / 4 :
 املصدر نفسه.510 / 4 :
 مقاصد الرشيعة اإلسالمية.267 – 266 :
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بل هو قاعدة من القواعد اخلمس التي ُبني عليها الفقه ،ووافقهم
القايض حسني الشافعي.

وقال القرايف :إن أدلة مرشوعية الترصفات تسعة عرش .وعدَّ

منها العوائد ،فالعوائد يف هذا النص :دليل يستنبط منه املجتهد
األحكام كغريه من األدلة األخرى.

ولكن�ك تلم�س يف ثنايا نصوصهم إش�ار ًة إىل رد العرف إىل

بعض األدلة املعتربة:

فالقرايف حني عد العوائد من أدلة مرشوعية أفعال املكلفني،

قال« :فهذه العادة يقىض هبا عندنا ملا تقدم يف االس�تصحاب»،
فجع�ل احلكم بالعادة مع َّل ً
لا بام ُعلل به احلكم باالس�تصحاب،
ٍ
واحد ،واحلك�م بالع�ادة  -عىل هذا
معن�ى
فكأهنما يرجع�ان إىل
ً
الفهم  -من احلكم باالستصحاب ،وليس ألهنا أصل بذاهتا.
وقد جعل بعضهم اعتبار العرف من باب املصلحة املرسلة،

ففي مس�ألة إل�زام األم إرض�اع ولدها اس�تثنوا ذات الق�در ،إذا
 تنقيح الفصول.445 :
 املصدر نفس�ه ،448 :وعرف االس�تصحاب ( ،)447ب�أن معناه :أن
اعتق�اد كون الشيء يف املايض أو احلارض يوجب ظ�ن ثبوته يف احلال
أو االستقبال.
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كان الع�رف أال ترض�ع ،وهو اس�تثناء مبني عند اب�ن العريب عىل
مصلح�ة الن�اس ،ق�ال« :وملال�ك يف الرشيف�ة رأي خص�ص ب�ه
اآلي�ة  -والوال�دات يرضع�ن أوالده�ن  -فقال :إهن�ا ال ترضع
إذا كان�ت رشيف�ة ،وه�ذا م�ن ب�اب املصلح�ة الت�ي مهدناها يف

أصول الفقه».

وي�رى اب�ن الع�ريب كذل�ك أن األخ�ذ بالع�رف ،يف بع�ض

ص�وره من ب�اب االستحس�ان ،وذلك حين يكون ت�رك الدليل
ألجل العرف.

ولك�ن ه�ذه االس�تثناءات ال تق�دح يف األص�ل الع�ام وهو

أن الع�رف يعتبر أص ً
ال من أصول املذهب ،وقاع�دة ترجع إليها
أغلب األحكام خاصة يف املعامالت واألحوال الشخصية.

وهناك من الباحثني من رد العرف إىل أدلة أخرى ،كاإلمجاع
 أح�كام القرآن ،275 / 1 :وانظ�ر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي:
 ،161 / 3والفواكه الدواين.65/2 :
 املحص�ول ،131 / 1 :ومثل�ه اب�ن التلمس�اين الش�افعي ع�دَّ اتب�اع
العرف من أقس�ام االستحس�ان ،انظر :رشح املع�امل يف أصول الفقه:
.471/ 2
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العميل ،ودالل�ة اإلمجاع ،وقاعدة املنافع واملضار ،ويرى الش�يخ

الطاهر بن عاشور رمحه اهلل أنه ٌ
داخل حتت حكم اإلباحة.

يق�ول الدكتور أبو س�نة ...« :إن الع�رف يف هذه النصوص

ال عىل احلقيقة ،وإنام هو ٌ
لي�س دلي ً
ظاهر فقط ،وبإنعام النظر
دليل
ٌ
ُيرى عىل الدوام مردود ًا إىل ٍ
دليل آخر من األدلة الصحيحة».

خاص يف اعتامد العرف داخل
فهم ٌ
ولبعض متأخري املالكية ٌ

املذه�ب ،يض ِّي�ق نطاقه ،وحي�دِّ د جمال�ه :يقول ال�واليت رمحه اهلل:

«ومعن�ى العم�ل بالع�رف أن�ه يق َّيد ب�ه بعض األح�كام الرشعية

الفرعي�ة وليس معموال به يف كل فروع الرشيعة ،كام يزعم بعض
جهل�ة هذا الزمن املنتس�بني للقض�اء والفتيا ،بل إنما يعمل به يف

األحكام الفرعية التي َوكَل الرشع أمرها إىل العرف».

وهذا الرأي يقلل من دائرة سلطان العرف ،و ال ِ
يك ُّر بالنقض

عىل ما قدمنا من أن األعراف حتتل مكان ًة كبري ًة ومرتب ًة متقدمة يف
 مقاصد الرشيعة.267 :
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.23 :
 نيل السول عىل مرتقى الوصول.198 :
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استنباط األحكام يف املذهب املالكي وفهم النصوص وتفسريها،
فهو رك ٌن من أركان الرشيعة عند مالك وعامة أصحابه.

وق�د أف�اد اعتب�ار الع�رف والتأس�يس علي�ه املذه�ب نمو ًا

ومرون ًة يف الترشيع والفصل بني الناس ،وأكسبه مساير ًة للوقائع
ٌ
«تس�هيل عىل القضاء؛ ألنه حيل حمل
وانس�جام ًا مع الواقع ،وفيه

النصوص التفصيلي�ة يف األحكام عند خفائها أو فقداهنا ،اعتامد ًا
على مأل�وف الن�اس ومعهوداهت�م يف ٍ
كثري م�ن الوقائ�ع الواقعة

أو املتوقعة».

ولكن أه�ل املذهب حني َّبوءوا العرف هذه املكانة مل يرتكوا

الباب مفتوح ًا عىل مرصاعيه ،ومل ُيرخوا لألمر احلبل عىل الغارب،

وإنام ضبطوا حاكمية العرف بضوابط حمددة متيز الصالح من غريه،
وبينوا املجاالت التي يدخل فيها اعتبار العرف ،وبذلك أحكموا

السيطرة عىل سلطان العادة ،وقطعوا الطريق عىل االسرتسال مع
أهواء الناس وأغراضهم الفاس�دة ،فام هي ضوابط اعتامد العرف
وما هي جماالت حتكيمه ؟ ذلك ما سأبينه يف املطلب اآليت:
* * *

 نوازل املهدي الوزاين.392 / 6 :
 فلسفة الترشيع يف اإلسالم للدكتور صبحي حممصاين.256 :
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املطلب الثاني
ضوابط اعتماد العرف ،وجماالت حتكيمه.
الفرع األول :ضوابط اعتامد العرف.

الفرع الثاين :جماالت اعتامد العرف.

الفرع األول :ضوابط اعتماد العرف وشروطه
لقد أحكم فقهاؤنا السيطرة عىل أمر اعتبار العرف واإلحالة

إلي�ه ،بأن وضع�وا رشوط ًا وضوابط ال بد م�ن توفرها يف العرف
ما ملصالح الناس وحس ً
ليك�ون صاحل� ًا لالعتبار ،تنظي ً
ما لفوىض
األعراف الفاسدة والعادات الشاذة.

فلا يكون العرف مقب�والً رشع ًا حتى يك�ون موافق ًا للنص
الرشعي غري مصاد ٍم له ،و َي َّط ِر َد أو َي ْغ ِلب ،ويكون س�ابق ًا للنازلة
التي يراد تطبيقه عليها ،ويسلم من ترصيح بخالفه.

فه�ذه الشروط إذا ُفق�دت َف َق�د العرف صالحيت�ه للعمل،
ٍ
بيشء من التفصيل:
وكان حظه النبذ ،وسأتناوهلا
نص ًا رشع ّي ًا أو قاعد ًة مطلق ًة:
أ -أن ال خيالف ّ
إن الشرع بنصوصه وقواعده هو األس�اس األول واملرجع

لكل نزاع وختاصم ﴿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ والرد إىل اهلل

 سورة النساء :اآلية.59
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يكون بالرد إىل كتابه ،والرد إىل الرسول هو الرد إىل سنته ،وتدخل

األدل�ة األخ�رى يف األمر بال�رد إليها تبع ًا هلما ،واألعراف ُيرد
إليها الناس عند التنازع يف بعض احلاالت ،ولكن ُيشرتط لقبوهلا

أن ال ختالف النصوص الرشعية ،والقواعد املطلقة الثابتة،ورشط

القضاء هبا أن ال ختالف األحكام الرشعية.

يق�ول ميارة يف كراء احللي « ....ومنها ملن يك�ون القول إذا

تنازع�ا يف احليل؛ هل هو للمكرتي ،أو غيره ،أو يف قدر األجرة،
أو قبضه�ا ،إىل غير ذل�ك مما يعرض م�ن األم�ور ،واملعول عليه

يف ذل�ك كله :الع�رف والعادة ،ما مل يؤد ملمن�وع رشع ًا ،فال عربة

بالعرف حينئذ ،واهلل أعلم».

و اس�تمع إىل الواليت رمحه اهلل يرشح ق�ول ابن عاصم الذي

مر معنا« ،ومقتضامها معا مرشوع» ...« :يعني أن العرف معمول

به يف الرشع ما مل خيالف دلي ً
ال رشعي ًا فإنه حينئذ جيب نبذه واعتامد
 انظر :أحكام القرآن البن العريب.574 / 1 :
 مقاصد الرشيعة اإلسالمية.267-266 :
 رشح ميارة عىل العاصمية ،169 / 2 :وانظر الذخرية.387 / 5 :
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ٌ
باط�ل ،والرشيعة ال
حق والعرف
الدلي�ل الرشعي ،ألن الشرع ٌّ

تنسخها العادة».

وق�ال حمم�د مول�ود ب�ن أمح�د ف�ال اليعق�ويب رمح�ه اهلل

(ت  1322هـ):

فالعرف إن خالف أمر الباري
إذ ليس باملفيد جري ِ
العيد



وجـب أن يـنـبـذ يف الرباري
ِ
املعيد
بخُ ـلـف أمـر املبـدئ

ه�ذا حيث كان�ت املخالف�ة مطلق ًة م�ن مجيع اجله�ات؛ بأن

يكون ال بد من س�قوط العرف إذا ُعمل بالنص أو العكس ،ففي

هذه احلالة يسقط العرف اتفاق ًا ،أما إذا أمكن اجلمع بالتخصيص
أو التقيي�د ،أو كان الن�ص املخا َلف مبني ًا عىل العرف من أساس�ه

ومع َّل ً
لا به ،أو تُرك الن�ص ألجل العرف استحس�ان ًا ،فهنا ُيعترب

الع�رف وال يلغى ،ألن التع�ارض يمكن التخلص من�ه بام ُذكر،
ومث�ال هذا النوع :إباحة عقد االس�تصناع للتعام�ل به ،رغم أنه

 نيل السول.198 :
 مجع عادة ،واألبيات من منظومة خمطوطة بحوزيت .
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خمالف لقوله �« :ال تبع ما ليس عندك» ،وكنهيه � عن بيع
الغرر؛ يعم كل بيع ُجهل فيه قدر املبيع ،وقد تُرك يف رشبة السقاء،
ودخول احلامم ،فإن البيع صحيح رغم جهل القدر للعرف.
قال يف مراقي السعود يف تعريف االستحسان:
ٍ
بعـرف مـا ي ُع ْم
ختصيص
أو هـو
ٌ

			

يـؤ ْم
ور ْعي االستصالح بعضهم ُ

ق�ال يف الشرح« :يعن�ي أن االستحس�ان عن�د أش�هب ه�و

ختصي�ص الدلي�ل الع�ام بالعادة ملصلح�ة الناس :كما إذا أوىص
لقرابت�ه فالقي�اس دخول الوارث ،واالستحس�ان ع�دم دخوله،

وكاستحس�ان جواز دخول احلامم من غير تعيني زمن املكث فيه
وق�در امل�اء ،فإنه معتاد عىل خالف الدلي�ل ،وكذلك الرشب من

 أخرجه األربعة من حديث حكيم بن حزام :النس�ائي ( ،)39/4وأبو
داود( ،)283/3الرتم�ذي( ،)534/3اب�ن ماج�ه( ،)737/2قال
يف حتف�ة املحت�اج(« :)206/2رواه األربع�ة ،وقال الرتمذي حس�ن
صحي�ح ،قال تقي الدين[ ابن دقيق العيد ] يف آخر االقرتاح (:)370
وهو عىل رشط الشيخني».
 انظر الرشح الكبري.60 / 3 :
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الس�قاء من غري تعيني قدره؛ ألنه غرر يسري معفو عنه ،واملضايقة

يف ذلك بتعيينه قبيحة يف العادة».

ٍ
منك�رات وبد ٍع
وال خلاف أن م�ا اعت�اد الن�اس اليوم م�ن

 كالنياح�ة على املوت�ى ،واختالط األجان�ب وغريمها -ختالفرصيح النصوص ،غري معترب وال يمكن بناء األحكام عليه.
ب -أن يكون العرف م َّط ِرد ًا أو غالب ًا:

اشترط الفقه�اء لتحكيم الع�رف أن يكون مط�رد ًا ،ومعنى

االطراد أن تكون العادة كلي ًة ،بمعنى أهنا ال تتخلف ،واشترطوا

في�ه كذلك أن يكون غالب ًا واملراد بالغلبة أن يكون العرف منترش ًا

واقع يف أغلب احلوادث،
بني أهله ،والعمل به وجريانه بني ذويه ٌ

وال يتخل�ف كثري ًا  ،وال يقدح يف ذلك خت ُّلفه عىل وجه الندور،
ق�ال الش�اطبي« :وإذا كان�ت العوائد معتبرَ ًة رشع� ًا فال يقدح يف
اعتبارها انخرامها ،ما بقيت عادة عىل اجلملة».

 نرش البنود رشح مراقي السعود.494 / 2 :
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وق�د م�ر معنا تعري�ف القرايف للع�ادة بأهنا «غلب�ة معنى من

املع�اين عىل الن�اس» ،فالغلبة إذن جزء م�ن ماهية العادة رشط

يف اعتباره�ا ،ولي�س امل�راد بغلب�ة الع�رف أو اط�راده عمومه إذ

العم�وم غري االطراد والغلبة؛ فقد يكون العرف منترش ًا بني مجيع
البلاد وقد يكون خاص ًا ببلد معين وهو مع ذلك يف كال احلالني
مطرد وغالب ،فالعرف  -عام ًا كان أو خاص ًا  -يشرتط العتباره

وحتكيمه يف املعامالت أن يكون مطرد ًا وغالب ًا .

وربام عبروا عن الغلب�ة واالطراد باالنضب�اط ،فيطلبون يف

العرف حتى يكون صاحل ًا ألن ُيرد إليه الناس أن يكون منضبط ًا،
ْ
الحظ هذه اإلش�ارة يف س�ياق الكالم عىل عدم اشتراط تفصيل

العمل يف املس�اقاة ،وإرجاعهم ذلك إىل العرف ،يسوق املواق



م�ا ييل« :ابن عبد السلام :لعل م�راده إن كان الع�رف منضبط ًا،
وإال فلا بد من البيان» فهي إش�ارة من طرف خفي إىل اشتراط

االطراد يف العرف ليكون ح َك ًام ومرجع ًا بني الناس.

 تنقيح الفصول.448 :
 املدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى أمحد الزرقا.898 / 2 :
 التاج واإلكليل.375 / 5 :
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وغلب�ة األمر واطراده تدخ�ل األفعال :وهو العرف العميل،

وتدخل األلفاظ :وهو العرف القويل ،لكن هذا االشتهار اللفظي
له ضابط أش�ار إليه القرايف يف قوله« :ال يكفي يف االشتهار كون
املفت�ي يعتقد ذلك ،فإن ذلك نش�أ من دراس�ة املذه�ب وقراءته،
واملناظرة عنه ،بل االشتهار أن يكون أهل ذلك العرص ال يفهمون

عند اإلطالق إال ذلك املعنى».

ويف رشط االطراد وأنه س�بب يف حتكي�م العادة ،يقول حممد

مولود بن أمحد فال رمحه اهلل تعاىل:
وال تقل جرت بذا العوائد

وهـي حمكَّمـ ٌة إذ تـ َّط ِ
ــر ُد



وإنام اشُت�رُ طت الغلب�ة واالطراد يف الع�رف املعترب؛ ألن هبام

تق�رره بني الن�اس ومتكنُ�ه م�ن نفوس�هم ،ووجودمها يف
يك�ون ُّ
أم�ر قرين�ة عىل إرادته م�ن صاحبه عم ً
لا كان أو ق�والً ،ويدالن

حمتاج إليه؛ ف ُيشرع له من األحكام
على أن ذلك األم�ر املتعارف ٌ
ما يناسبه.

 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.256 :
 من منظومة له خمطوطة بحوزيت.
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.74 :
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وإذا كان األمر مرتدد ًا بني اجلري عىل العادة والتخلف عنها،

مل يكن صاحل ًا للتحكيم والرجوع إليه ،كام إذا اختلف العرف فيام

جيه�ز األب به ابنته عند الزفاف بين كونه عاري ًة أو هب ًة ،ومل يكن
ِّ
ألحدمه�ا بين� ٌة تثبت دعواه ،مل يكن هذا العرف املشترك ش�اهد ًا
ٍ
ترجيح بال
لواح�د منهام وال حاك ًام ل�ه؛ ألن احلكم بأحد العرفني
ٌ
ٍ
وعندئ�ذ ُيرجع إىل األصل وهو اليمين فيحلف األب؛
مرج�ح،
ِّ

ألنه املعط�ي وهو أدرى بحقيقة ما أعط�ى ،والعادة مل ت َّطرد ،فلم
تُعترب من الشارع.

ج -أن يكون العرف سابق ًا للنازلة املراد حتكيمه فيها:
اشترط الفقهاء يف العرف ل ُيعترب أن يس�بق العمل به الواقعة

الت�ي يراد ردها إليه ،فال عربة بالعرف الط�ارئ ،وأن يكون باقي ًا

رسيانه مل يتغري ،فإذا تغري ُرجع إىل اجلديد ومل يعترب العرف القديم،
يقول القرايف ...« :أما العوائد الطارئة بعد النطق ال يقىض هبا عىل

النط�ق ... ،ونظريه إذا وقع العق�د يف البيع؛ فإن الثمن يحُ مل عىل
العادة احلارضة يف النقد ،وما يطرأ بعد ذلك من العوائد يف النقود

 سلم الوصول ،243 :العرف والعادة.74:
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ال عبرة به يف هذا البيع املتقدم ،وكذلك النذر واإلقرار والوصية
إذا تأخرت العوائد عليها ال تعترب ،وإنام ُيعترب من العوائد ما كان

مقارن ًا هلا».

فالع�رف املتق�دم م�ع اس�تمرار العمل ب�ه ،هو ال�ذي يفرس

إق�رارات الن�اس ووصاياهم وعقودهم ،وهو ال�ذي ُيردون إليه
عن�د التنازع ،فلو تغريت عادة الناس فيما يعد عيب ًا ،أو ما يدخل

يف املبي�ع تبع ًا ،فاملعترب يف ذلك هو عرفهم اجلاري به العمل وقت
الترصف ،دون الالحق أو القديم املرتوك.
د -أن ال يرصح املتعاقدان بخالفه:
إن ق�وة الع�رف تأيت من رض�ا املتعاملين ب�ه وإقرارهم له،

ف�إذا رصحا بخالفه؛ دل ذلك على تركهم لذلك العرف ،فيبطل

العمل به يف حمل الترصيح،فداللة النطق أقوى من داللة العرف،

وقوهل�م إن املع�روف عرف ًا كاملشروط رشط ًا مقيدٌ بما إذا مل يكن
 تنقي�ح الفص�ول ،211 :العق�د املنظ�وم يف اخلص�وص والعم�وم:
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ٍ
بيشء ٍ
معني فال ُيعدل عنه ،إذ «كل ما يثبت يف العرف إذا
ترصيح
رصح املتعاقدان بخالفه بام يوافق مقصود العقد صح».

ه�ذه هي الرشوط التي اشترطها الفقه�اء يف العرف ليكون

معتبر ًا رشع� ًا وتُرد إليه مس�ائل الناس و ُيفصل ب�ه يف أقضيتهم،

وهن�اك من زادها رشط ًا خامس� ًا وه�و أن يكون الع�رف ِ
ملزم ًا،
وال�ذي يظه�ر أن اإلل�زام ه�و النتيج�ة الطبيعية لتوف�ر الرشوط

املذك�ورة آنف� ًا ،وهو س�لطان العرف الذي تكلمن�ا عنه من قبل،

وليس رشط ًا يف اعتباره.

* * *

 القواع�د الب�ن عب�د السلام ،.178 / 2 :الع�رف والع�ادة يف رأي
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الفرع الثاني :جماالت اعتماد العرف
أما املجاالت التي يدخلها العرف و ُيعمل به فيها فهي كثريةٌ،

فال يكاد خيلو منه باب من أبواب الفقه.

فهو يدخل العبادات ،ويمثل املرجع يف ضبط وحتديد األمور

التي مل يرد من الشارع حتديد هلا:

ـ فاملواالة عند من يقول بوجوهبا ُيغتفر فيها الفصل اليسير،

وحيدده العرف.

ـ واملنرصف من صالته قبل متامها :كاملس� ِّلم من واحدة ،له

أن يرجع ويتمها ما مل يطل الفصل ،والطول حيدده العرف.

وهو يدخ�ل املعامالت املالي�ة من بيوع وأكري�ة وإجارات:

مبه�م؛ م�ن نق�د أو كال�ئ ،أو ن�وع التس�ليم ،أو حلول أو
ف�كل َ
تأجي�ل ،يفسره العرف الس�ائد ،و ُيرد الطرفان إلي�ه ،ويدخل يف
تقييد آثار العقود وحترير االلتزامات عىل وفق املتعارف.

 املدخل الفقهي العام.883 / 2 :
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ويعم�ل بالعرف يف عقود األنكحة:فه�و احلكم عند التنازع

يف ن�وع الصداق أو صفته :من حل�ول أو تأجيل ،وهو املرجع يف
ألفاظ الطالق ،وحتديد النفقات.

وللعرف الس�لطان املطلق يف تفسير ألف�اظ األيامن والنذور

واألوق�اف ،وه�و املح�دد هلا واملرج�ع يف كل نزاع فيه�ا ،وقد
ٍ
توضح
ذك�رت يف مطلب إعامل العرف بالرد إليه
تطبيقات كثري ًة ِّ

سعة جمال إعامله يف املذهب.

فكثري م�ن األحكام والفتاوى يف املذه�ب املالكي مبني ٌة عىل
ٌ

العرف ،وتدور معه وتتغري بتغريه ،ويعمل فيها من حيث األلفاظ،

وتؤس�س عليه يف
خيصص عا ّمها ،ويق ِّيد مطلقها ،ويبينِّ جمملها،
ِّ
َّ
العقود والفسوخ واإلقرارات والشهادات والدعاوى.
* * *

 العرف والعمل يف املذهب املالكي ،130 :أمايل الدالالت.579 :
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املبحث الثاني
إعمال العرف يف األحكام والفتاوى
وتأسيسهما عليه.
املطل�ب األول :إعمال الع�رف يف األح�كام

والفتاوى والقضاء به عىل ظواهر األلفاظ.

املطلب الثاين :تأس�يس األح�كام والفتاوى عىل
العرف ،والرتجيح به.

املطلب األول
إعمال العرف يف األحكام والفتاوى والقضاء
به على ظواهر األلفاظ.
الفرع األول :التخصيص بالعرف.

الفرع الثاين :التقييد بالعرف.

الفرع الثالث :التبيني بالعرف.

متهيد
ه�ذه املل�ة عربي� ٌة ،وال يمك�ن فهمه�ا إال من جهة اللس�ان

الع�ريب ،فقد نزلت بلس�ان عريب مبني ،وفهمها الس�ليم ال يكون

إال باتباع معهود العرب األميني يف خماطباهتم ،ومراعاة عرفهم يف
األلفاظ ،وقد بينَّ اإلمام الش�اطبي رمحه اهلل تعاىل أن عدم األخذ
بذلك موقع يف كثري من ُّ
الش�به واإلشكاالت التي يتعذر اخلروج
منها إال هبذه املعرفة.

وهل�ذه األمهية اعتُبر العرف يف تفسير النص�وص الرشعية

وبي�ان مدلوالهت�ا ،لكن�ه ربام خال�ف مقتىض نص الش�ارع ،وال

يمك�ن اجلم�ع بينهام ،وحينئ�ذ ال يعترب ذلك الع�رف و ُيرضب به

ُع�رض احلائ�ط ،وم�ن ذلك األع�راف اجلاهلي�ة الفاس�دة ،التي

كان�ت س�ائد ًة حني جم�يء اإلسلام ،وق�د تقدم ه�ذا يف رشوط
اعتبار العرف.

أما إذا أمكن اجلمع بني النص والعرف املخالف بصورة ما،

بتخصي�ص أو تقيي�د ،فال خيلو ه�ذا العرف من أن يكون س�ائد ًا
حني ورود النص ،أو حادث ًا بعد ذلك ،وإليك بيان ذلك:

 املوافقات.314 / 3 :

95

 العرف السائد حني ورود النص:فالعرف الذي كان سائدا حني ورود النص هو خري مفسرِّ ملا

موجه ًا أللفاظ�ه إىل معانيها املألوفة
أهب�م من ذلك النص،ويعترب ِّ
عن�د الناس ،وهذا الع�رف املقارن للخطاب مؤ ِّث ٌ�ر يف النصوص
ختصيص� ًا وتقييد ًا وتبيين� ًا؛ قال يف مراقي الس�عود يف الكالم عىل

املخصصات املنفصلة:
ِّ

ِ
اإلمجـاع ُّ
الـنـاس
جـل
واعـترب
َ
َ

			

ِ
كالـقيــاس
وقسمـي املفهـوم

قـارن اخلطابا
والعـرف حيث
َ

			

ضمري البعض واألسبـابا
ودع
ْ
َ

ق�ال يف الرشح« :ق�ال يف التنقيح :وعندن�ا العوائد خمصص ٌة
للعم�وم ،ق�ال اإلم�ام :إن ُعل�م وجوده�ا يف زم�ن اخلط�اب،
وهو متجه».

 نرش البنود عىل مراقي السعود.252 / 1 :
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ويمثل�ون للع�رف املق�ارن ل�ورود الن�ص بحدي�ث معم�ر

ريض اهلل عنه قال :كنت أسمع النبي � يقول« :الطعام بالطعام
ِمث ً
ال بمثل» ،وكان طعامنا يومئذ الشعري.
فالش�عري ه�و الع�رف العملي حين أعل�م رس�ول اهلل �

الصحابة باشتراط املامثل�ة يف الطعام ،ومن ي�رى أن علة الطعام

غير الطع�م؛ خصص عم�وم الطع�ام يف هذا احلديث بالش�عري،

للعرف املقارن للخطاب.

وم�ن العلماء م�ن مل ير ع�رف املخاط�ب عن�د ورود النص

مؤ ِّث�ر ًا يف ذل�ك الن�ص ،ومل ُيق�م ل�ه أي وزن ،وإش�ارة إىل ه�ذا
االختلاف ق�ال اب�ن رش�يق املالك�ي (ت632 :هـ) رمح�ه اهلل:

خيصص هبا ،كما لو كان عادة
«واختلف�وا يف ع�ادة املخا َطب هل َّ

األم�ة تناول طع�ام خاص يف يوم خاص ،فق�ال :حرمت عليكم

الطعام ،فهل خيتص هذا التحريم معتادهم؟».

 رواه مسلم ،كتاب البيوع ،باب بيع الطعام مثال بمثل ،برقم.1214 :
 مذكرة أصول الفقه ملحمد األمني الشنقيطي.220 :
 لباب املحصول يف علم األصول.586 / 2 :
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 -وإن كان الع�رف حادث ًا بعد ورود النص :فال ُيعترب خالفه

ل�ه ،وال يؤ ِّث�ر فيه ،بل العربة بداللة الن�ص ،فقد نص العلامء عىل
أن نصوص الرشيعة ال خيصصها من العوائد إال ما كان مقارن ًا هلا

يف الوجود عند النطق هبا ،أما الطارئة بعدها فال ختصصها.

يق�ول الق�رايف يف الكالم على التخصيص بالع�ادة« :وهبذه
ٍ
بعادة إال إذا
القاعدة ال ختصص حديث ًا نبوي ًا ،وال آي ًة يف كتاب اهلل

كانت موج�ود ًة يف زمنه عليه الصالة والسلام ،وكذلك ال تقيد
هبا إال إذا كانت كذلك».

مذكور يف رشوط اعتبار العادة عموم ًا كام مر.
وهذا
ٌ
وأم�ا األح�كام الرشعية الت�ي مرجعها االجته�اد ،فالعرف

ٍ
وق�اض عليها،
حاك�م عىل ألفاظه�ا ،فالع�رف مقدَّ ٌم على اللغة
ٌ
واحلقيقة اللغوية تقدم عليها احلقيقة العرفية التي هي« :أن يغلب
ٍ
معنى حت�ى يصري هو املتبادر من ذلك
إطالق لفظ واس�تعامله يف ً
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اللفظ عند اإلطالق ،مع أن اللغة ال تقتضيه» ،وهذا ما يس�مى

أيضا بالعرف القويل وقد مرت اإلشارة إليه يف أقسام العرف.

وأم�ا إذا كان املعن�ى احلقيق�ي ٍ
للفظ مل يهُ جر ،بل م�ا زال فيه

ٌ
اس�تعامل ،واملعنى املتعارف أشهر اس�تعامالً وأكثر ،فاختُلف أهيام
ُيقدَّ م ،وهو ما أشار إليه الواليت بقوله:
وإن ِ
يعارض مقصدٌ لفظ ًا ففي

ٌ
خلف قد ُقفي
تقديم ذا وذاك

ق�ال يف الشرح« :يعني أن املقصد الع�ريف أي املعنى اجلاري

العرف بتوجه قصد الناس إليه غالب ًا ،إذا تعارض مع ظاهر اللفظ

مقفو ،أي متبع».
لغة ،ففي املقدم منهام خالف ٌّ

وإذا ُهجر املعنى األصيل وحل االس�تعامل العريف حمله ،فهنا

تقدم هذه احلقيقة العرفية عىل احلقيقة اللغوية.

والقائل�ون بتقدي�م احلقيق�ة العرفي�ة على احلقيق�ة اللغوي�ة

يتفق�ون على تقديم الع�رف القويل على املعنى اللغ�وي وتأثريه
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.221-220 :
 الدليل املاهر الناصح برشح املجاز الواضح يف قواعد املذهب الراجح:
.239
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في�ه ،ومنه�م من قرص هذا التأثري عىل الع�رف القويل فقط ،ونفى
أي تأثير للع�رف العملي قال القرايف رمح�ه اهلل ُمب ّين� ًا هذا األمر:

«..وحتري�ره أن الع�رف القويل يؤث�ر يف اللفظ اللغ�وي ختصيص ًا
وتقيي�د ًا وإبط�االً ،وأن الع�رف العميل ال يؤث�ر يف اللفظ اللغوي

ال ختصيص�ا وال تقيي�دا وال إبطاال لع�دم معارضة الفعل وعدمه

لوض�ع اللغة ،ومعارضة غلبة اس�تعامل اللفظ يف العرف للوضع
اللغوي ،وقد حكى مجاعة من العلامء اإلمجاع يف أن العرف الفعيل

ال يؤثر بخالف العرف القويل».

فالق�رايف ي�رى أن تأثري العرف يكتس�به م�ن معارضة وضع
ٍ
لكلم�ة ما معناه�ا الذي
اللغ�ة ،ب�أن يزاح�م االس�تخدا ُم العريف
وضع�ت ل�ه يف اللغة ،وهو م�ا يتحقق يف العرف الق�ويل ،فتهجر

الكلم�ة معناه�ا الوضعي «اللغ�وي» وحتمل على معناها العريف
اجلدي�د« ،فمثل هذا النقل العريف يقدَّ م على موضوع اللغة ،ألنه

 الف�روق ،الفرق الثامن والعرشون بني قاع�دة العرف القويل يقىض به
على األلفاظ وخيصصها ،وبني قاعدة الع�رف الفعيل ال يقىض به عىل
األلفاظ وال خيصصها.382-381 / 1 :
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ناسخ للغة ،والناس�خ مقدم عىل املنسوخ ،وهذا هو معنى قولنا:
إن احلقائق العرفية مقدمة عىل احلقائق اللغوية».

أ ّم�ا الع�ادة العملي�ة أو «الع�رف العملي» فه�و وإن كث�ر به

اس�تعامل اللفظ�ة يف بع�ض أنواعه�ا دون بقيته�ا« ،فلف�ظ اخلب�ز

يص�دُ ق لغة عىل خب�ز الفول واحلم�ص والبرُ  ،وغير ذلك ،غري
أن أه�ل اللغة إنام يس�تعملون األخري يف أغذيته�م دون األولني،

فوقوع الفعل يف نوع دون نوع ال خيل بوضع اللفظ للجنس كله،
ف�إن ترك مس�مى ٍ
لفظ مل يب�اشرَ ال يخُ ل بوضع اللفظ ل�ه» ،فال
س�بيل له إىل معارضة الوضع اللغوي للكلمة ،فلم يكن ليؤثر يف

لفظها ،وال ليصلح ناسخا هلا ،يف رأي القرايف.

والذي�ن أثبتوا للعرف العميل تأثري ًا يف اللفظ اللغوي مل يروه

خملا بوضع اللفظ ،ب�ل قالوا :إنه يبين املراد م�ن اللفظ ويقصرُ
حكم�ه عىل بعض أف�راده ،أما وض ُع�ه ملعناه وتناو ُله أف�راده فإنه
ٍ
باق مل ُيمس.
 الفروق.381-380 / 1 :
 الفروق.381 / 1 :
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.164 :
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فمن�از ٌع في�ه ،ملا ي�أيت من نق�ول عن
وأم�ا حكايت�ه اإلمج�اع
َ

علماء م�ن املذهب ،وملا تق�رر عند األحناف م�ن ختصيص العام

بالعرف العميل.

وحمقق�و املذه�ب عىل خلاف ما ذه�ب إليه الق�رايف ،يقول

ال�واليت« :ف�كل م�ا تدخل في�ه العادة :أي ع�ادة الع�وام القولية
والفعلي�ة م�ن األح�كام الرشعي�ة فه�ي عامل�ة في�ه ،أي حمكَّمة

في�ه :ختصص�ه إن كان عا ّم� ًا ،وتقي�ده إن كان مطلق� ًا ،وتبين�ه إن
كان جممالً».

وقد « ذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مس�ائل الفقهاء اعتبار

الع�رف وإن كان فعل ّي ًا،ونق�ل الوانوغ�ي ع�ن الباج�ي أنه رصح
ب�أن العرف الفعيل يعتبر خمصص ًا ومقيد ًا ،قال وب�ه يرد ما زعمه
القرايف ،ورصح اللخمي باعتباره أيض ًا ،ويف القلشاين ال فرق بني

القويل والفعيل يف ظاهر مسائل الفقهاء ».

 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.164 :
 إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك.334-333 :
 حاش�ية الدس�وقي على الشرح الكبير ،140 / 1 :وه�ذا مذه�ب
األحناف أيضا ،خالف ًا للشافعية ،انظر :التقرير والتحبري.350/1:
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فالعرف بقسميه :القويل والعميل عامل يف نصوص األحكام

ومؤث�ر فيها ،يف املذهب املالكي ،وهذه أمثلة عىل ذلك من خالل

الفروع الثالثة اآلتية:

الفرع األول :التخصيص بالعرف:

 -قوله س�بحانه وتعاىل﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﴾



تضمنت حكام عاما بوجوب اإلرضاع عىل الوالدات ،خصص منه
املالكية عالية القدر الرشيفة فلم يروا اإلرضاع واجب ًا عليها.

 -ومن�ه قول�ه تع�اىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ «ولفظ

األبد عام يف األزمنة املس�تقبلة ،والعوائد دلت عىل أن اإلنسان ال

يعي�ش أبدا ،وأن هذا القاذف ال ب�د أن يموت؛ فتخصصه العادة
فنقول :املراد باألبد مدة احلياة».

 -ق�ال الباجي« :قوله [ أي الس�ائل ]« :ما حيل يل من امرأيت

 سورة البقرة /من اآلية .233
 أح�كام الق�رآن ،275 / 1 :وانظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي:
 ،161 / 3الفواكه الدواين.65/2 :
 سورة النور :من اآلية.5 :
 العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم.386 / 2 :
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وه�ي حائ�ض» ،وإن كان عام� ًا فهو خاص باالس�تمتاع بالوطء
ألن�ه إذا وق�ع الس�ؤال عىل عين من األعي�ان انصرف بالعرف
والعادة إىل املنافع املقصودة منها ،واملقصود من املرأة االس�تمتاع

والوطء ،فكان السؤال عن ما حيل من وطئها يف حال حيضها ،ملا

علم أنه ممنوع من وطئها يف الفرج ،لقول اهلل تعاىل﴿ :ﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾».

 -يف حض�ور املت�زوج حديث� ًا للجمع�ة واجلامع�ات ،يق�ول

الق�رايف« :قال ابن يونس :قال مال�ك :وال يتخلف العروس عن

اجلمعة واجلامع�ات ،وقيل يتخلف عن اجلامع�ات دون اجلمعة،
ألهن�ا فرض .ق�ال اللخمي :والعادة اليوم ع�دم اخلروج للصالة
واحلاجات ،وأرى التزام العادة؛ ألن عىل املرأة معرة يف ذلك عند

النس�اء» فخ�ص العروس ألن الع�ادة بقاؤه مع امل�رأة ،وتلحقها
بخروجه معرة.

 ألف�اظ األيمان خيصصه�ا الع�رف ويقصرُ ه�ا على بعضمح�ل يمني من حل�ف أن ال يرك�ب دابة عىل
مش�موالهتا ،مث�ل « ْ
 املنتقى رشح املوطأ.117-116 / 1 :
 الذخرية. 462/4:
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ذوات األربع؛ فال حينث بركوب غريها من كل ما يدب عىل وجه
األرض ،كما إذا رك�ب نعامة ،أو إنس�ان ًا ،مع أن لف�ظ الدابة لغة

يشمل ما ُذكر ،ولكن خصصته العادة القولية» ألنه «إذا ُفقدت

النية والبس�اط ت ُُو ِّص�ل إىل مراد احلالف من لفظه ،واملش�هور أنه
يحُ مل عىل العرف القويل أوالً ،ابن عبد السالم :ألنه غالب ِ
قصد
ُ
احلال�ف ،وألن كل متكلم بلغة جيب محل كالمه عىل املعنى الذي

يس�تعمل أه�ل تل�ك اللغة في�ه ذلك اللف�ظ »  ،وق�د قدَّ منا أن
الراج�ح يف املذهب املالكي تس�اوي العرفني العملي والقويل يف
التأثري يف النصوص.

 -والثمرة املؤ َّبرة التي هي للبائع إن مل يستثنها املشرتي؛ تُب َّقى

إىل وقت االنتفاع املعتاد هبا ،وال يكلفه املشرتي قطعها يف احلال،

خمصص ٌة بالعرف والع�ادة ،ومقتضامها مقدم هنا
فه�ي يف التبقي�ة َّ
عىل مقتىض العقد.

 إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك.336 :
 مواهب اجلليل ،287/3 :االعتصام.141/ 2:
 الذخيرة ،183/5 :أض�واء البي�ان يف تفسير الق�رآن بالق�رآن:
.271/2
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 -ويف عقد الوكالة ،إذا كان لفظ املوكِّل عام ًا ،فإنه يتخصص

بالع�رف؛ كما إذا قال ل�ه وكلتك على بي�ع دوايب ،وكان العرف
يقتيض ختصيص بعض أنواعها فإنه يتخصص به.

مفوض�ا الوكي�ل
 وكذل�ك إذا كان لف�ظ الوكال�ة عام� ًاِّ ،ٍ
نص العلامء عىل أنه ُيس�تثنى من ذلك بيع دار
الترصف دون قيدَّ ،
الس�كنى ،وبيع العبد ،وزواج البكر ،وطالق الزوجة؛ إذ العرف

ٍ
ق�اض ب�أن ذل�ك ال يندرج حت�ت عم�وم التفويض ،وإنما يفعله
الوكيل إذا وقع النص عليه.

املخ�ارج عىل زوجت�ه من مال�ه ال من فضل
 ونفق�ة العب�دَ
خراج�ه،إال بإذن ربه أو ٍ
عادة بذلك ،قال خليل« :ونفقة العبد يف
وكس ٍ
ٍ
ب إال لعرف».
غري
خراج ْ

الفرع الثاين :التقييد بالعرف:
يس�ميا الرب�ح
 م�ن ذل�ك يف رشوط رب�ح الق�راض إن ملِّ

 رشح الدردير ملخترص خليل.381 / 3 :
 رشح ميارة للتحفة. 210 /1:
 التاج واإلكليل يف رشح خمترص خليل.457 / 3 :
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يس�مه ،فله قراض
«وتصادق�ا على ذلك ،أو قال :ل�ك شرِ ٌك ومل
ِّ
مثله تنزي ً
ال لإلطالق عىل ما قيده العرف ».

 -ويف الوكال�ة إذا كان امل�وكَّل علي�ه مطلق ًا ،كما إذا قال له:

اشتر يل عبد ًا فإنه يتقيد بالعرف إذا كان العرف يقتيض تقييده بام
يليق به ،قال الش�يخ خليل بن إسحاق يف خمترصه ،يف الكالم عىل

لفظ الوكالة« :وتخَ َّصص وت َق َّيد بالعرف».

عرف احلالف لف َظه امل ْط َلق ،ف ُيحمل
 ويف ألفاظ األيامن يق ِّيدُ

على عرفه ،ب�أن يكون العرف هو الذي ينصرف إليه القول عند
اإلطالق كاختص�اص الدابة عندهم باحلامر ،واململوك باألبيض
والثوب بالقميص ،فمن حلف ال يشتري ما ُذكر مثال فاشترى

فرس� ًا ،أو أس�ود ،أو عامم ًة ،فال حينث ،ويستوي يف ذلك العرف
العميل والقويل عىل الصحيح كام تقدم.
 الذخرية.38 / 6 :
 رشح الدردير ملخترص خليل ،381 / 3 :املخترص.216 :
 رشح اخلريش ملخترص خليل ،69 / 3 :حاشية الدسوقي.140/ 2 :
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الفروع الثالث :تبيني املجمل بالعرف:

ٍ
ٍ
جمم ٍل من ٍ
القاعدة كام أس�لفت َّ
طالق أو
يمني أو
أن كل لفظ َ

ٍ
إق�رار ،فإن بيانه بام تعارفه أهل م�كان صاحب ذلك اللفظ ،وما
اشتهر يف زمانه ،وهذا هو ما أشاروا إليه بقوهلم :إن عادة املتكلم

حاكمة عىل لفظ�ه ،ختصصه إن كان عا ّم ًا ،وتقيده إن كان مطلق ًا،
وتبينه إن كان جمم ً
ال.

وق�د يتدخل العرف يف ترجيح أحد جم�ازات اللفظ ،فينتفي

ٍ
أعيان،
اإلمج�ال بع�د احتامله؛ حني يتج�ه التحريم والتحلي�ل إىل
كقول�ه تع�اىل﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ ،فق�د بين
العرف أن املقصود بالتحريم هو االس�تمتاع ،يقول الش�اطبي
رمح�ه اهلل« :اعتب�ار ما ُيقص�د باألصالة والعادة ه�و الذي جاء يف

الرشيع�ة القصد إليه بالتحريم والتحليل :كرشاء اخلمر للرشب،
 إيصال السالك إىل أصول اإلمام مالك.334 :
 النساء :من اآلية .23
 تنقيح الفصول يف اختصار املحصول.448 :
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وامليتة لألكل ،وذلك الغالب املعتاد عند العرب الذين نزل القرآن

بلغتهم؛ ولذلك ُحذف متعلق التحريم والتحليل».

تأثري
وكام ُأعمل العرف يف ألفاظ األحكام والفتاوى كان له ٌ
كبري يف مضموهنام؛ جتىل يف تأسيسهام عىل جاري العادات ومستقر
ٌ
َّ
وتدخل فيهام ترجيح ًا وشهادة ،كام سيأيت.
األعراف،
* * *

 املوافق�ات ،168 / 3 :وانظر اإلهب�اج يف رشح املنهاج،1567 /5 :
وأرص بعض العلماء عىل أنه من املجمل،
ف�روق القرايف،377 / 1 :
َّ
وق�د اعترب القرايف إضاف�ة التحريم إىل الذوات م�ن العرف القويل يف
املركب�ات ،وتقدم�ت اإلش�ارة إىل ذل�ك يف التوطئة عن�د الكالم عىل
أقسام العرف.
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املطلب الثاني
تأسيس األحكام والفتاوى على العرف،
والرتجيح به.
الف�رع األول :تأس�يس األح�كام والفتاوى عىل
العرف.
الف�رع الث�اين :الرتجي�ح بالع�رف وش�هادته يف
األحكام والفتاوى.

يتن�اول ه�ذا املطلب مس�ألتني مهمتني ،يظهر فيهام س�لطان

العرف وق�وة تأثريه :بناء الفتاوى واألح�كام الفقهية يف املذهب

املالكي عىل أعراف الناس وعاداهتم ،ودوراهنا مع تلك العادات
ُّ
وتدخ�ل الع�رف يف النص�وص والدع�اوى
وج�ود ًا وعدم� ًا،

بالرتجيح والشهادة.

وس�أفرد كل مس�ألة بالكالم عليها ،يف فر ٍع مستقل مع بسط

القول فيه:

الفرع األول :تأسيس الفتاوى واألحكام عىل العرف:
إن مقص�د الرشيع�ة األعظم هو حفظ مصال�ح اخللق ودرء

املفاس�د عنه�م؛ وألجل ذلك راع�ت العرف ملا يلب�ي من حاجة

الن�اس ،وم�ا يوف�ر هل�م م�ن االس�تقرار واالنس�جام بس�بب ما
جي�دون فيه من األلفة واالعتياد ،وضبطت تلك املراعاة بضوابط
حتف�ظ هل�ا البعد ع�ن الزيغ وخت ُّب�ط األه�واء ،ومتيز ح�دود ذلك

االعتبار وجماالته.
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ومل�ا كان املفتي والق�ايض مها املو ِّقعان عن الش�ارع ،املب ِّينان

عن�ه ،وإليهام يرجع الناس يف النوازل واملنازعاتُ ،جعل من أهم
م�ا حيتاج�ان إىل معرفته ،بع�د العلم الرشعي ،العرف املس�تقر يف

ذلك البلد حمل النظر؛ وما جرى به عمله ،والذي تعارفه أهله يف
ٍ
س�تفت ال يعلم
ألفاظه�م؛ ولذلك «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه ُم
أن�ه من أهل البلد الذي منه املفتي ،وموض�ع الفتيا أن ال يفتيه بام
عرف يف
عادت�ه يفتي به حتى يس�أل ع�ن بلده ،وهل ح�دث هلم
ٌ
ذل�ك البلد يف ه�ذا اللفظ اللغ�وي أم ال؟ وإن كان اللفظ عرف ّي ًا؛
عرف ذلك البلد موافق هلذا البل�د يف عرفه أم ال؟ وهذا أمر
ه�ل
ُ
متعين واجب ال خيتلف في�ه العلامء ،وأن العادتين متى كانتا يف

بلدين ليستا سواء أن حكمهام ليس سواء».

وع َقد النابغة الغالوي هذا األصل بقوله:

 ...لذاك قالـوا من أتى مستفتِيا

			

سـئـل عـن عــادتـه ُ
فـأفـتـيـا

 اإلح�كام يف متييز الفتاوى عن األح�كام وترصفات القايض واإلمام:
 ،232تبرصة احلكام ،72-64/2 :الفروق.387 / 1 :
 نظم بوطليحية.130 :
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بام اقـتـضـتـه عـاد ُة املستفتـي

			

وإن يكن خا َل َ
ـرف املفتي
ف ُع َ

فعىل املفتي عند كل نازلة أن يتعرف عىل العادة اجلارية يف بلد

املس�تفتي ،ويتأكد من عدم تغريها ،وال يمكنه أن حيمل املستفتي

ع�رف بلد املفتي ،فاالشتراك يف
على غري عرف�ه ،حتى ولو كان
َ
غري واق�عٍ ،تأ َّم ْل مث ً
لا ألفاظ الطالق كاحل�رام واخلَ ِل َّية
الع�ادات ُ
والبرَ ِ َّية ،يصيرِّ ها عرف الناس باس�تعامهلا بينهم إلفادة الطالق

رصحي ًة فيه ال حتتاج إىل نية ،فإذا كانت الفتوى يف بلد هذا العرف
على أن ه�ذه األلفاظ من رصيح الطالق ،فاملفت�ي «ال حيل له أن

يفت�ي أح�د ًا بالطالق حت�ى يعلم أنه م�ن أهل بلد ذل�ك العرف
ال�ذي ُرتب�ت الفتي�ا عليه ،ف�إن كان من أه�ل بلد آخ�ر ليس فيه

ذلك الع�رف ،أفتاه بحكم اهلل تعاىل باعتب�ار حال عرف بلده من
رصيح أو كناية ...،فإن العوائد ال جيب االشرتاك فيها بني البالد

خصوص ًا البعيدة األقطار».

 كقول املطلق :زوجته حرام ،أو َخ ِلي ٌة ،أو َب ِري ٌة ،وقد اعتاد بعض الناس،
يف بعض البالد قدي ًام ،التعبري هبذه األلفاظ عن طالق املرأة.
 فروق القرايف.283/ 3 :
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وهذه املعرفة بالعرف وعادات الناس ،أو ما يس�ميه البعض
«معرفة الزم�ان» أو «فقه الواقع» ،تلزم املجتهدَ كلزومها للمفتي

نش�ئ حلك� ٍم ،أو فاصل يف ن�زاع ،وميدان
والق�ايض ،فاجلمي�ع ُم ٌ
ترصفه�م واح�د؛ وهو املجتم�ع ،فام جرى ب�ه العمل في�ه حمكَّم
ُ
إتق�ان نصوص
فيما يرجع إليه ،ول�ن ُيغني ع�ن معرفة العادات

األحكام ،حتى تُعرض عىل الواقع وتُك َّيف معه ،ويس�تعني بأهل
اخلربة ،وهذا أمر كام قال القرايف« :ال اختالف فيه بني العلامء».

اس�مع إىل اب�ن عابدي�ن احلنف�ي وه�و يؤكد ه�ذه احلقيقة:

فقه يف أحكام احل�وادث الكليةٍ ،
« ...ال ب�د للحاك�م من ٍ
وفقه يف
نف�س الواق�ع وأحوال الن�اس؛ يميز ب�ه بني الص�ادق والكاذب
واملحق واملبط�ل ،ثم يطابق بني هذا وهذا؛ فيعطي الواقع حكمه
من الواجب ،وال جيعل الواجب خمالف ًا للواقع ،وكذا املفتي الذي
يفتي بالعرف ال بد له من معرفة الزمان وأحوال أهله ،ومعرفة أن
هذا العرف خاص أو عام ،وأنه خمالف للنص أو ال ،وال بد له من
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التخرج عىل أستاذ ماهر ،وال يكفيه جمرد حفظ املسائل والدالئل
فإن املجتهد ال بد له من معرفة عادات الناس فكذا املفتي».

ولع�ل املالكي�ة حني اشترطوا يف الق�ايض أن يك�ون بلد ّي ًا،

ليع�رف الن�اس والش�هود واملقبولين م�ن الش�هود وغريهم،
َ�وا بقوهل�م «ليعرف الن�اس» معرفة أحوال الن�اس وعاداهتم،
َعن ْ
ومقاصده�م يف ألفاظه�م ،واملفتي اليوم ليس بِدع� ًا من املفتني؛
فيج�ب علي�ه أن يك�ون مطلع�ا على م�ا جي�ري يف األس�واق
والبورصات من معامالت ،ويطلع عىل عادهتم يف البيع والرشاء،
ٍ
ٍ
وحوز ،وغري ذلك ،وعليه بعد حتصيل العلم الرشعي
قب�ض
من

املجربين حتى حتص�ل لديه ملكة اإلفت�اء ،التي هي
أن يصح�ب ِّ
درب ٌة وهيئ ُة ٍ
نفس ،زائد ٌة عىل املحفوظ العلمي ،يقول ابن عابدين:

« ...ل�و أن الرجل حفظ مجيع كتب أصحابن�ا ،البد له أن يتَّلمذ

للفت�وى حتى هيتدي إليها؛ ألن كثري ًا من املس�ائل جياب عنه عىل

عادات أهل الزمان فيام ال خيالف الرشيعة».
 نرش العرف.127 / 2 :
 رشح ميارة عىل حتفة ابن عاصم.13 / 1 :
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و ْليع�رف أن النص�وص الرشعية املراد تكييفه�ا مع الواقع،

أو مواكبته�ا للع�ادة ،ه�ي النصوص الت�ي مرجعه�ا العرف ،أو

ه�ي معلل ٌة ب�ه ،أما النص�وص العام�ة الثابتة كنص�وص األوامر
والنواه�ي فال تتأث�ر بالعرف ،ففي النص�وص الفقهية املبنية عىل

العادة،كألفاظ األيامن التي روعيت يف حماملها العادة« ،جيب عىل
املفتي الس�ؤال عن عرف بل�د احلالف ،ويعمل بع�رف بلده ولو

خالف املس�طور يف الكتب،وأما األحكام املنصوصة عن الشارع
كتحريم اخلمر والزنا ،وغري ذلك ،فال ينظر إال ملا ورد عن الشارع

ولو خالف العرف والعادة؛ ألهنا من العوائد الفاس�دة ،والعرف
عول عليه إال فيام هو مبني عىل العرف».
ال ُي َّ

وإنما كانت ه�ذه األعراف فاس�د ًة لعدم موافقته�ا للرشع؛

مقي�س بمخالف�ة
إذ فس�اد الع�رف وصالح�ه  -كما م�ر -
ٌ

الرشع وعدمها.

فالع�رف ال�ذي توف�رت في�ه رشائ�ط االعتب�ار هو مس�تنَد

الفقي�ه  -مفتي� ًا كان أو قاضي ًا  -يف احلكم بني الن�اس ،وتبليغهم
 الفواكه الدواين.418 / 1 :
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حك�م الشرع ،وه�و مرجعه لفهم م�ا ُأهب�م أو ُأطلق م�ن ألفاظ

اخللق وتعبرياهتم.

ومل�ا كانت الفتاوى واألحكام تُبنى عىل العادة الس�ائدة كان

م�ن الرضوري أن تتغري بتغريها ،س�واء كان ذل�ك التغري زماني ًا؛
بتبدل العرص ،أو كان مكاني ًا؛ باختالف البقاع.
 -تغيرُّ األحكام بتغري األعراف:

حكم
مصلح�ة الن�اس ه�ي احلكم�ة الت�ي ألجله�ا ُيشرع
ٌ
ٍ
معين يف ٍ
منفعة
حال خاصة ،س�واء كانت تلك املصلح�ة جللب
ٍ
مفس�دة أو تقليلها ،فوج�ب لذلك أن يتغري
أو تكميله�ا ،أو دفع
احلك�م كلام تغريت تلك العلة؛ ألن احلكم يدور مع علته وجود ًا

وعدم� ًا ،وقد أكد هذا األصل النابغة الغالوي يف نظمه املش�هور

بقوله:

يدور
وكل ما انبنى عىل العـرف ْ

			

البدور
دور
ْ
م ْعـه وجـود ًا عـدم ًا َ

 نظم بوطليحية.130-129 :
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ُب
فاحذر مجودك عىل ما يف الكت ْ

			

ُب
فيام جرى
ٌ
عرف به بل منه ت ْ

			

ُ
األطـالل
إذ قد خلت من أهلها

ُ
واإلضـــالل
ألنـه الـضــالل

تـابع
فـكـل مـا يف الرشع فهو ُ

			

ـجـــامـع
إىل الـعـــوائـد هلا ُم
ُ

			

بــدت
تـعـينَّ احلـكـم بــه إذا
ْ

			

كــل ُ
ٌّ
وأمجــع عـلـيـهـا لألبـدْ

جتـددت
فام اقـتـضـتـه عـادة
ْ
وهـذه قاعـد ٌة فيها اجـتـهـدْ

ٍ
ناش�ئة ،تنتق�ل بموجبها مصلحة
أعراف حلاجة
فربام جدَّ ت
ٌ

الناس ،وتنقطع املناسبة بني احلكم وتلك احلالة اجلديدة ،فيجب

احلك�م يف ه�ذه احلاالت املس�تجدة بما يناس�بها« ،ألن األحكام
املرتتب�ة على العوائد ت�دور معها كيفما دارت ،وتبط�ل معها إذا

بطلت ... ،وعىل هذا القانون تراعى الفتاوى طول األيام ،فمهام
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جتدد العرف اعتربه ،ومهام سقط أسقطه ،وال حتمل عىل املسطور

يف الكتب طول عمرك».

وهل�ذه العلة  -تغُّي�رُّ احلكم لتغيرُّ احلال  -ق�ال اإلمام مالك
ريض اهلل عن�ه« :حتدُ ث للن�اس فتاوى بقدر م�ا أحدثوا» ،وعلق

الزرق�اين« :ومراده أن يحُ دثوا أحواالً تقتيض أصول الرشيعة فيها
غري ما اقتضته قبل حدوث ذلك األمر ،وقال عمر بن عبد العزيز:

«حتدث للناس أقضية عىل قدر ما أحدثوا من الفجور».

ومقولة اإلمام هذه مل ُيرد منها ريض اهلل عنه نسخ حك ٍم ،بل

املجتهد يف هذه احلالة ينتقل له االجتهاد الختالف األسباب.

ويفص�ل الق�رايف رمح�ه اهلل تع�اىل الق�ول يف ه�ذه املس�ألة
ِّ

قائلاً« :إن إج�راء األحكام الت�ي ُمدركها العوائد م�ع تغيرُّ تلك
العوائ�د ،خلاف اإلمج�اع وجهال� ٌة يف الدي�ن ،بل كل م�ا هو يف
الرشيع�ة يتْب�ع العوائ�د يتغير احلكم فيه عن�د تغيرُّ الع�ادة إىل ما
تقتضيه العادة املتجددة ،وليس هذا جتديد ًا لالجتهاد من املقلدين

 الفروق للقرايف.386 / 1 :
 رشح الزرقاين للموطأ.204 / 4 :
 فروق القرايف.5 / 2 :
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حتى ُيشرتط فيه أهلية االجتهاد ،بل هذه قاعد ٌة اجتهد فيها العلامء
وأمجعوا عليها ،فنحن نتبعهم فيها من غري استئناف اجتهاد».

وكما تتغري األحكام بتغير العادة زماني ًا ،تتغير بتغري العادة

الختلاف البقاع ،فللزمان وامل�كان هنا تأثري يف احلكم الرشعي،
إذ مه�ا م�داره يف األصل ،فلذلك  -يقول القرايف  -لو خرجنا إىل

بلد آخر« ،عوائدهم عىل خالف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم
بع�ادة بلدهم ،ومل نعترب عادة البلد الذي كنا فيه ،وكذلك إذا ِ
قدم

علين�ا أح�د من بلد عادته مض�ادة للبلد الذي كنا في�ه؛ مل نُفتِه إال
بعادة بلده دون عادة بلدنا».

فالنظ�ر يف احلكم إىل ما يقتضيه جت�دُّ د العادة ،ليس كام رأيت

م�ن االجته�اد ذي األهلية والرشائط ،وإنام ه�و اجتهاد رأي ،كام

عريف ،يف نظ�ر املاوردي والقرايف؛
يرى اجلص�اص  ،أو اجتها ٌد ٌّ

اللذين يميزان بني نوعني من االجتهاد :رشعي وعريف؛ «والفرق

بين االجتهادي�ن أن االجتهاد الرشعي ما روع�ي فيه أصل ثبت
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام ،218 :الذخرية.53 / 10 :
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.219 :
 أحكام القرآن.143 / 1 :
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حكم�ه بالشرع ،واالجته�اد الع�ريف م�ا روع�ي فيه أص�ل ثبت
حكمه بالعرف ،ويوضح الفرق بينهام بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد

املحتسب مما هو ممنوع االجتهاد فيه».

ولتقري�ر هذا األص�ل وتوضيحه ،يس�وق الق�رايف رمحه اهلل
ٍ
وتطبيقات لتغير احلكم بتغري الع�رف ،فيام كان من
تع�اىل أمثل� ًة
األحكام مبني ًا عىل العرف أو معل ً
ال به:

 -1املعاملات إذا ُأطل�ق فيها الثمن :أمجع�وا عىل أنه يحُ مل

على غالب النق�ود ،فإذا كانت الع�ادة نقد ًا معين� ًا محلنا اإلطالق

علي�ه ،ف�إذا انتقلت الع�ادة إىل غريه ع َّين�ا ما انتقلت الع�ادة إليه،
وألغينا األول ،النتقال العادة عنه.

 -2اإلطلاق يف الوصاي�ا واأليمان ومجي�ع أب�واب الفق�ه

املحمول�ة على العوائ�د ،إذا تغريت الع�ادة تغيرت األحكام يف
هذه األبواب.

 األحكام السلطانية للاموردي ،639 :الذخرية.53/10 :
 اإلح�كام يف متيي�ز الفت�اوى عن األح�كام ،219:وانظر الف�روق له:
.284-270/3
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 -3الدع�اوى إذا كان الق�ول ق�ول م�ن ادع�ى ش�يئ ًا

ألن�ه الع�ادة ،ثم تغيرت الع�ادة :مل يبق الق�ول ق�ول مدعيه ،بل

ينعكس احلال.

 -4تن�ازع الزوجين يف قب�ض الص�داق بع�د الدخ�ول :فام

روي ع�ن مال�ك م�ن أن الق�ول ق�ول ال�زوج ،م�ع أن األص�ل

ع�دم القب�ض ،قال الق�ايض إسماعيل البغ�دادي(ت 282هـ):
«ه�ذه كان�ت عادهت�م باملدينة أن الرج�ل ال يدخ�ل بامرأته حتى

تقب�ض مجيع صداقها ،واليوم عادهتم على خالف ذلك ،فالقول
قول املرأة مع يمينها ألجل اختالف العوائد».

 -5ما يف املدونة أن الرجل إذا قال المرأتهِ :
أنت عيل حرام،

أو خلي�ة ،أو بري�ة ،أو وهبتك ألهل�ك :يلزمه الطالق الثالث يف
املدخ�ول هب�ا ،وال تنفع�ه النية أن�ه أراد أقل من الثلاث« ،وهذا

بنا ًء عىل أن اللفظ يف عرف االس�تعامل اش�تهر يف إزالة العصمة،
واش�تهر يف الع�دد ال�ذي ه�و الثلاث ،وأنه اش�تهر يف اإلنش�اء

للمعنيْي�نْ  ،وانتقل عما هو عليه من اإلخبار ع�ن أهنا حرام ،ألنه
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لو بقي عىل ما يدل عليه لغ ًة لكان كذب ًا بالرضورة ،ألهنا حالل له
كذب بالرضورة».
إمجاع ًا ،فاإلخبار عنها بأهنا حرام ٌ

فالع�رف نق�ل هذه األلف�اظ يف ذلك العصر  -عرص اإلمام

مال�ك  -إىل :إزال�ة العصم�ة ،واإلنش�اء ،وإف�ادة الثلاث ،وقد

تغري العرف ،ومل يبق اس�تعامل الناس هل�ذه األلفاظ لقصد املعاين

السابقة.

يق�ول الق�رايف« :فأنت تعل�م أنك ال جتد الناس يس�تعملون

ه�ذه الصيغ املتقدم�ة يف ذلك ،بل متيض األعامر وال ُيس�مع أحد
يق�ول المرأته إذا أراد طالقها :أن�ت خلية ،وال وهبتك ألهلك،
ٍ
عصمة
وال يس�مع أح�د أح�د ًا يس�تعمل هذه األلف�اظ يف إزال�ة
ٍ
منتف
وال يف ع�دد طالق�ات ،فالع�رف حينئ�ذ يف هذه األلف�اظ

قطع� ًا ،وإذا انتف�ى العرف مل يبق إال اللغ�ة ،ألن الكالم عند عدم
النية والبساط.

واللغ�ة مل توضع فيها ه�ذه األلفاظ هلذه املع�اين التي قررها

مال�ك يف املدونة بالرضورة .وال يدعي أهنا مدلول اللفظ لغ ًة إال
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.223-222 :

125

م�ن ال يدري اللغة ،وإذا مل تُفد ه�ذه األلفاظ هذه املعاين لغ ًة وال
عرف ًا ،وال ني ًة وال بساط ًا ،فهذه األحكام حينئذ بال مستند ،والفتيا
بغري مستند باطلة إمجاع ًا ،وحرام عىل قائلها ومعتقدها».

ثم يبني القرايف أن لفظة «احلرام» يف عرف أهل عرصه إلزالة

العصمة خاصة دون عدد ،وهي مشتهرة يف ذلك بخالف ما ُذكر

وين�وى فيام ُذكر
معه�ا م�ن األلفاظ ،ف ُيفت�ى فيها بطلق�ة رجعية،
َّ
معه�ا ،ف�إن مل تك�ن ل�ه ني�ة وال بس�اط مل يلزم�ه يشء ألهن�ا م�ن
الكنايات اخلفية.

وم�ا أحوج مفتي األمة الي�وم إىل هذا النظر املراعي للعرف،

واملعتِب�رِ الختالف األح�كام باختالف الزمان وامل�كان ،فينبغي

معرف�ة ع�رف أه�ل ه�ذه البلاد يف األيمان والطلاق ومراع�اة

اس�تعامالهتم اللفظية ،وعدم حرش الفت�وى يف قوالب املتقدمني،

وأسرْ ها بأح�كام وليدة أعراف تغريت وتغير أهلها ،فلكل قو ٍم
ٍ
أرض عادة ،واالشرتاك يف األعراف غري واقع ،وقد
عرف ،ولكل
ٌ

 اإلحكام ،225-223 :الفروق.283-282 / 3 :
 اإلحكام.225 :
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ُيستقبح عند قوم ما ال ُيستقبح عند آخرين؛ قال الشاطبي رمحه اهلل

تع�اىل متحدث ًا ع�ن العادات ...« :واملتبدلة منه�ا ما يكون متبدالً
من ُحس�ن إىل ُقبح ،وبالعكس ،مثل كش�ف الرأس :فإنه خيتلف
بحس�ب البق�اع يف الواق�ع فهو لذوي امل�روءات قبي�ح يف البالد

املرشقي�ة ،وغري قبيح يف البالد املغربي�ة ،فاحلكم الرشعي خيتلف
الختالف ذلك؛ فيكون عند أهل املرشق قادح ًا يف العدالة ،وعند

أهل املغرب غري قادح».

ومن�ع بي�وع اآلج�ال يف املذه�ب املالك�ي لتهم�ة املتبايعني
ُ

باشتراط أن البائع يشتري الس�لعة التي باع« ،ويس�تند يف تلك

�ب َّ
أن تل�ك العادة ُو ِج�دت يف قوم يف
التهم�ة إىل الع�ادةَ ....
وه ْ
املائ�ة الثالثة باملدين�ة أو باحلجازِ ،
فل َم قلتم إهن�ا ُوجدت بالعراق
واملغ�رب يف املائ�ة الس�ابعة؟» ويضيف اب�ن عبد السلام« :وأنا

أتوقف يف الفتيا يف هذا الباب وفيام أش�بهه من األبواب املس�تندة
إىل العادة بام يف الكتب ،ألن الذي يف الكتب من املسائل هلا مئون

 املوافقات.284 / 2 :
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من الس�نني ،وتل�ك العوائد التي هي رشط يف تل�ك األحكام ال

ُيعلم حصوهلا اآلن ،والشك يف الرشط ٌّ
شك يف املرشوط».
حكم تغري األحكام بتغري العرف:

حكى القرايف اإلمجاع عىل وجوب تغري األحكام لتغري العادة

كما مر ،وجعل ذلك من القواع�د الثابتة فقال« :قاعد ٌة كل حكم
مرتَّ�ب عىل عرف وع�ادة يبطل عن�د زوال تلك الع�ادة كإجياب
النق�ود يف املعاملات ،واحلن�ث باألم�ور املتعارف�ات ،وصفات

الكمال والنقص يف عي�وب البياعات ،تعترب يف ذل�ك كله العادة
إمجاع� ًا ،فإذا تغريت تلك العوائد تغيرت تلك األحكام إمجاع ًا،
ووالية احلس�بة وغريه�ا من الواليات ،ضابِ ُط م�ا يندرج فيها مما

ال ين�درج من األح�كام ،مبني عىل العوائد فيما يعرض ملتوليها،
فكذلك قيل هذا للمحتس�ب دون الق�ايض ،وهذا للقايض دون

املحتس�ب ،فلو اختلفت العوائد اختلف�ت هذه االختصاصات،

فاعلم ذلك واهلل عز وجل أعلم».
ْ

 التاج واإلكليل (هبامش احلطاب).388 / 4 :
 الذخرية58 /10:
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ويوج�د من اآلثار الصحيحة ما يصلح مس�تند ًا هلذا اإلمجاع
برأي�ي ،وإن مل أجد ذل�ك منصوص ًا فيام وقف�ت عليه ،وأذكر من

ذلك عىل سبيل التمثيل:

 حدي�ث أم املؤمنين عائش�ة ريض اهلل عنه�ا« :ل�و أدركُ
رس�ول اهلل � م�ا أح�دث النس�اء ؛ ملن َعهن كام منعت نس�اء بني
إرسائي�ل» ،فلق�د كان اخل�روج إىل اجلامع�ات متاح� ًا للم�رأة
بمرطها،
لتش�هد جمالس اخلري ،ودعوات املسلمني ،وهي متلفع ٌة َ
جمانب� ٌة لكل م�ا يفتُن من ٍ
زينة ونحوها ،بل ُأم�ر الزوج أال يمنعها
وترس ُع كثري
مس�اجد اهلل ،لكن ملا ظهر يف النس�اء قلة التستر،
ُّ

وه َّن خارجات ،رأت عائش�ة ريض اهلل
منه�ن إىل املكر ،وتط َّيبن ُ
 أخرجه مالك يف املوطأ ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف خروج النس�اء
إىل املس�اجد ،برق�م ،469 :والبخ�اري يف صحيح�ه ،كت�اب صف�ة
الصلاة ،باب انتظ�ار الناس قيام اإلمام الع�امل ،برقم ،831:واللفظ
له ،ومس�لم يف كتاب الصالة ،باب خروج النس�اء إىل املس�اجد إذا مل
يرتتب عليه فتنة ،.....برقم.445:
 حلدي�ث« :ال متنع�وا إماء اهلل مس�اجد اهلل» متفق علي�ه من حديث ابن
عم�ر ريض اهلل عنهما ،أخرج�ه البخاري يف كتاب اجلمع�ة ،باب هل
عىل من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم ...برقم:
 ،858ومس�لم كتاب الصالة ،باب خروج النس�اء إىل املس�اجد إذا مل
يرتتب عليه فتنة ،.....برقم.442 :
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عنها أهنن جديرات أن ُيمنعن اخلروج إىل املس�اجد كام ُمنع نس�اء
بني إرسائيل ملا فعلن كفعلهن« ،واس�تُنبط من قول عائش�ة أيضا

أن�ه حيدث للناس فت�اوى بقدر ما أحدثوا كام ق�ال مالك ،وليس

ه�ذا من التمس�ك باملصال�ح املباينة للشرع كام تومه�ه بعضهم،
وإنام مراده كمراد عائش�ة أن يحُ دثوا أم�ر ًا تقتيض أصول الرشيعة

في�ه غير ما اقتضت�ه قبل حدوث ذل�ك األمر ،وال غ�رو يف تبعية
األحكام لألحوال».

ب  -م�ا رواه زيد ب�ن خالد اجلهن�ي ريض اهلل عنه ،أنه جاء

رج�ل إىل رس�ول اهلل � فس�أله ع�ن اللقط�ة ،فق�ال « :اع�رف

عرفها س�نة ،فإن جاء صاحبها وإال فشأنك
عفاصها ووكاءها ثم ِّ
هبا » ،قال :فضالة الغنم؟ قال « :هي لك أو ألخيك أو للذئب »،
قال :فضالة اإلبل؟ قال « :ما لك وهلا ! معها س�قاؤها وحذاؤها
ِترد املاء وتأكل الشجر حتى يلقاها رهبا » .

 رشح الزرق�اين للموط�أ ،10 – 9 / 2 :رشح املنتق�ى للباج�ي:
.343/1
 أخرج�ه البخ�اري ،كت�اب اللقطة ،ب�اب إذا مل يوج�د صاحب اللقطة
بعد س�نة فه�ي ملن وجده�ا ( ،)855/ 2برق�م ،2297 :واللفظ له،
ومس�لم ،كت�اب اللقط�ة ( ،)1346/ 3برق�م ،1722 :ومال�ك يف
املوطأ ،يف القضاء يف اللقطة.
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فف�ي هذا احلديث املتفق عليه النهي عن التقاط ضالة اإلبل،

ق�ال الباج�ي رمحه اهلل تع�اىل « :وهذا كان حكم ض�وال اإلبل يف

لـمـا
زم�ن النب�ي � ،ويف زمن أيب بك�ر وعمر ريض اهلل عنهما َّ
كان يؤ َم�ن عليه�ا ،فلام كان يف زمن عثمان وعيل ريض اهلل عنهام،
لـمـا ك ُثر يف املس�لمني من مل يصحب النبي �،
ومل يؤ َمن عليهاَّ ،
وك ُث�ر تعدِّ هيم عليها أباحوا أخذها ملن التقطها ور ْف َعها إليهم ،ومل

ي�روا ر َّده�ا إىل موضعه�ا .... ،وإنما اختلفت األح�كام يف ذلك
ْ
الختالف األحوال ».

جـ -حديث السائب بن يزيد « قال :كان النداء يوم اجلمعة

أو ُل�ه إذا جلس اإلم�ام عىل املنرب عىل عهد النب�ي � ،وأيب بكر

وعمر ريض اهلل عنهام ،فلام كان عثامن ريض اهلل عنه ،وكثر الناس
زاد النداء الثالث عىل الزوراء ».

 املنتقى يف رشح املوطأ.140 / 5 :
 صحي�ح البخاري(،)309/1كتاب اجلمعة ،باب األذان يوم اجلمعة،
برقم ،870:وس�مى األذان ثالثا ألنه زيد عىل األذان واإلقامة ،انظر:
فتح الباري.394 / 2 :
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فزي�ادة األذان ي�وم اجلمع�ة دع�ت إليه�ا احلاجة حين كثرة

ُّ
وتعذر إسامعهم ،فهو حكم جديد اقتضته حاجة طارئة.
الناس

وقد أكثر علامء املذهب املالكي من التنبيه عىل رضورة تغيري

األحكام بتغري األحوال ،من ذلك:

 -1مسألة اختاذ كالب احلراسة:
لما قيل له :إن مالك ًا كان ال يرى
ق�ال ابن أيب زيد القيرواين َّ

اخت�اذ الكلب حلراس�ة الدور :ل�و أدرك ٌ
مالك ه�ذا الزمان الختذ

أسد ًا ضاري ًا ».

 -2مسألة توريث ذوي األرحام:
ويف مس�ألة توري�ث ذوي األرح�ام الت�ي اختل�ف فيه�ا

علماء املذه�ب ،يقول ابن يون�س رمحه اهلل تع�اىل (ت 451هـ):
« ...فيج�ب أن ُيتف�ق الي�وم على توريثه�م ،وإنما تكل�م ٌ
مالك
وأصحابه ريض اهلل تعاىل عنهم إذا كان للمسلمني بيت مال ،وإذا
مل يكن بيت مال؛ فيجب كون مرياثه لذوي رمحه ،وإىل هذا رأيت

كثري ًا من فقهائنا ومش�اخينا يذهبون ،ول�و أدرك مالك وأصحابه
 رشح زروق لرسالة ابن أيب زيد القريواين.414 /2 :
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ريض اهلل تع�اىل عنه�م مث�ل زمانن�ا ه�ذا؛ جلعلوا امليراث لذوي
األرح�ام » ،فاب�ن يونس يرى أن عدم وجود بي�ت ٍ
مال منتظ ٍم
دا ٍع إىل توري�ث ذوي رح�م اهلال�ك ،وم�ا نُق�ل ع�ن األصحاب

كان مناس�ب ًا لزماهنم ،وقد تغري الزمان ،فينبغي أن تتغري الفتوى،
واخلالف خالف حال وأوان ال خالف حجة وبرهان.

وه�ذا اخللاف يف اآلراء الختلاف األزمن�ة واألح�وال

موج�و ٌد عن�د غري املالكي�ة؛ فقد أفت�ى متأخرو األحن�اف بجواز
أخ�ذ األجرة عىل تعلي�م الق�رآن واإلمام�ة واألذان ،خالف ًا أليب
حنيف�ة وصاحبيه ،النقطاع عطاي�ا املعلمني التي كانت يف الصدر

األول« ،ول�و اش�تغل املعلمون بالتعليم بال أج�رة يلزم ضياعهم

وضياع عياهلم ،ولو اشتغلوا باالكتساب من حرفة وصناعة يلزم

ضي�اع الق�رآن والدين ،فأفتوا بأخ�ذ األجرة على التعليم ،وكذا
خمالف ملا اتفق عليه أبو
على اإلمامة واألذان كذلك ،مع أن ذلك
ٌ
حنيفة وأبو يوسف وحممد».

 منح اجلليل. 633/9:
 نرش العرف (ضمن جمموعة رس�ائل ابن عابدين)،124-123 / 2 :
وقد ساق عدة أمثلة من هذا النوع ،فلرياجع.
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فلا وج�ه لبقاء حك� ٍم ُبني عىل ع�ادة زالت وح َّل�ت مكاهنا

ع�ادة جدي�دة ،وم�ن أفتى بتلك األح�كام والفت�اوى فهو خمطئ

خارق لإلمجاع.

فمراجع�ة املق ِّلد ملذهب إمامه طبق ًا للعرف أمر وارد وواقع،

ب�ل إن له أن خيالف ظاهر النص ،بس�بب اختلاف العرف الذي

كان قائ ًام عليه ،ترجيح ًا ملصلحة قائمة.

الف�رع الث�اين :الرتجي�ح بالع�رف وش�هادته يف األح�كام

والفتاوى:

مل يك�ن الع�رف يف املذه�ب املالكي ُيس�تند إلي�ه يف الفتاوى

مرجح ًا؛ « يرتجح به ُ
مقابل
وفصل املنازعات فحس�ب ،ب�ل كان ِّ
املش�هور فيجري ب�ه العمل ،ثم ه�و ال ُيقترص فيه على الرتجيح

ٍ
مقابل للحكم
م�ن اخلالف ،بل ُيعتمد عليه أيضا يف إنش�اء حك ٍم
املت َفق عليه ،وذلك يف األحكام التي مس�تندها العرف ،فإذا تبدل

العرف تبدَّ ل احلكم » .

 فروق القرايف.282 / 3 :
 أمايل الدالالت وجمايل االختالفات.577 :
 حتفة أكياس الناس برشح عمليات فاس.45-44 :
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فللعرف يف الرتجيح وظيفتان:
حكم
إحدامها :إنش�اء حك ٍم جديد لعادة متج�ددةُ ،يرتك له
ٌ

فرجح العرف ما ناسب احلاجة
مت َفق عليه ُبني عىل عادة تغريتَّ ،
املتج�ددة ،وه�ذا الرتجيح من باب االستحس�ان عند ابن العريب

كام مر.
واألخرى :ترجيح حكم والعمل به يف مقابل حكم مشهور،
ملصلحة الناس وحاجتهم إىل ذلك ،واستقرار عملهم عليه.
وه�ذا الرتجيح ال خيتص باملجتهد ،ب�ل هو ممكن من املقلد،
ألن�ه «قاعدة اجتهد فيها العلامء وأمجعوا عليها فنحن نتبعهم فيها
من غري إنش�اء اجتهاد» ،وهو من باب حتقيق املناط ال فرق فيه
بني جمتهد ومقلد.
 املحصول.131 / 1 :
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.218 :
 أمايل الدالالت وجمايل االختالفات.577 :
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قال النابغة الغالوي:

وه َوا
ورجحوا بالعرف أيضا ْ
َّ
ِ
باملجتهـد
وذلك الـرتجـيـح
ِ
واحـد
ظاهر لكـل
فالعـرف
ٌ

املرجحات أقـوى
من سـائر ِّ
ِ
املقـلـد
بمخـتص عـن
ليس
ٍّ
ِ
للجـاحـد
يتـأت َجـحـده
مل
َّ

يرج�ح الع�رف بع�ض األح�كام فيتبع�ه املفت�ي،
وكما ِّ

للع�رف ترجيح يف جم�ال القض�اء واألح�كام ،وترجيحه يف هذا
املجال نوعان:

 يعتم�د علي�ه الق�ايض ليمي�ز املدع�ي م�ن املدع�ى عليه،أصل أو ٍ
«فاملدعي هو الذي جترد قوله من ٍ
عرف يشهد له بصدقه،

بمعن�ى أن دعواه خمالف ٌة لألصل والعرف مع ًا ،فلم يوافقها واحد
عضد قوله  -أي قواه  -إما أصل أو
منهما ،وأن املدعى عليه من َّ
عرف فأحدمها كاف ».

وهذا التمييز مهم ملا يرتتب عليه من توجيه اليمني أو املطالبة

بالبين�ة« ،فلي�س املدعي الطال�ب وال املدعى علي�ه املطلوب؛ بل
 نظم بو طليحية.128-127 :
 رشح ميارة لتحفة احلكام.27-26 / 1 :
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م�ن كان قول�ه عىل خالف أص�ل أو ظاه�ر فهو املدع�ي ،وعليه

البينة ،والظاهر ينقس�م إىل العادة ،وظاهر احلال والقرائن احلالية
واملقالية ،وكل ما أفاد ظن الصدق».

فش�هادة العرف ألح�د اخلصمني مقوي ٌة لدع�واه ،بل إن من

رشوط الدع�وى أال يش�هد الع�رف بكذهب�ا؛ «كدع�وى احلارض
ويؤجر طول
األجنبي ملك دار بي�د رجل ،وهو يراه هيدم ويبني
ِّ

الزم�ان ،م�ن غري مان�ع يمنعه م�ن الطلب م�ن غري توقي�ع رهبة
أو رغب�ة ،وه�و مع ذلك ال يعارض�ه فيها ،وال يدع�ي أن له فيها

حق� ًا ،ولي�س بينهام رشك�ة ،ثم قام يدع�ي أهنا له ويري�د أن يقيم
البين�ة عىل دع�واه ،فهذا ال تُس�مع دعواه أصالً ،فض ً
لا عن بينته

لتكذيبه العرف».

فس�كوت هذا املدعي الفرتة الطويلة لغري مانع ،وهو حارض

يش�اهد تصرف احلائز ترصف املالك؛ يش�هد ع�اد ًة بعدم صدق

دعواه ،وهذه صورة من أمثلة قدمها الفقهاء ملا س�موه «الش�اهد

 الذخرية .54/6
 رشح مي�ارة للتحف�ة ،32 /1 :الثم�ر الداين برشح رس�الة القريواين:
 ،625/1الذخرية.12 / 11 :
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الع�ريف» وهو ش�امل للع�رف والقرائ�ن ،وهو كل بينة ش�هدت
بظاهر األمر ف ُيستظهر بيمني الطالب عىل باطن األمر.
قال ابن عاصم:

ٍ
شاهد قـد ُيغني
وهاهنا عن
جمـرد الدعوى...
واليدُ ْ
مع َّ

إرخـاء ٍ
ِ
رهـن
سرت واحتيا ُز
ُ
.........................

فإرخ�اء الس�تور  -وامل�راد ب�ه خلوة ال�زوج بزوجت�ه خلوة

زف�اف  -قائم للزوجة يف دعوى املس�يس مقام الش�اهد فتحلف

مع�ه وتس�تحق الص�داق كاملاً؛ ألن الع�ادة أن ال�زوج إذا خال
بامرأته أول خلوة مع احلرص عليها والتشوف إليها ،ق َّلام يفارقها

قبل الوصول إليها.

ومثلوا للشاهد العريف أيض ًا بأمثلة منها:
 -1اختلاف الزوجني يف متاع البيت؛ ف�إذا ادعت املرأة منه

مدعى عليها ألن العرف
ما خيتص بالنس�اء وادعاه الرج�ل؛ فهي
ً
 ميارة عىل التحفة.123 / 1 :
 البهجة يف رشح التحفة.222-221 / 1 :
 الكايف البن عبد الرب ،254 / 1 :رشح ميارة للتحفة.27-26 / 1 :
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يشهد هلا ،والزوج مد ٍع مل يشهد له عرف.
 -2دعوى «املرأة عىل زوجها احلارض معها أنه مل ينفق عليها،
مدعى عليه ألن العرف يش�هد له،
وادع�ى ه�و اإلنفاق ،فالزوج
ً
والزوجة مدعية إذ ال يشهد هلا عرف وال أصل».

وأه�ل القواعد الفقهية اختلفوا يف العرف :هل هو كش�اهد

واحد أم كشاهدين؟ قال الزقاق رمحه اهلل:

شاهدين
هل عادة كشاهد أو
ْ
ٍ
مـني
			
ز ْيـدُ عدالة كـذاك دون ْ
ٍ
ـمـط والـوكــاء
ألول كالـ ُق ْ
ِ
ِ
والساكت واإلرخاء
والرهن
			
ٍ
كـامـرأة تَـدْ مـي..........

 الثمر الداين برشح رس�الة القيرواين ،625 / 1 :رشح ميارة للتحفة:
.26 / 1
 رشح ميارة للتحفة.27 -26 / 1 :
 رشح املنجور للمنهج.444 :
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فذك�ر رمحه اهلل تعاىل أصلين هيمنا األول منهما :العادة هل

ه�ي كش�اهد أو ش�اهدين؟ ،واملش�هور أهن�ا كش�اهد واحد فال

بد م�ن اليمني معه�ا وقيل كالش�اهدين فال يمين ،وذكر هلذه
القاعدة فروع ًا ،منها:

أ -ال ُق ُم�ط :وأراد هبا اجلص الذي يلبس به اجلدار ،فاجلاران

«إذا تنازعا جدار ًا بني دارين ُحكم به ملن يش�هد له العرف بأن له

في�ه من الترصف ما يفعله املالك يف أمالكهم ،من الرباط ومعاقد
القمط ،ووجوه اآلجر واللبِن ،وما أشبه ذلك».
ب -من عرف العفاص والوكاء يف اللقطة.
زوج ابنه البالغ وهو س�اكت« ،حتى إذا فرغ أنكر
ج�ـ  -من َّ

ِ
بحدْ ثان ذلك ،واس�تُحلف أنه مل يرض فنكل ،فإن قلنا كالش�اهد
لزمه النكاح وكان عليه نصف الصداق ،وإال مل يلزمه يشء».

 رشح ميارة للتحفة.389/1:
 التلقني ،433 / 2 :وانظر أحكام القرآن البن الفرس.65 / 3 :
 والعفاص الصرة ،والوكاء اخليط الذي يلف عليها ،انظر :الصحاح،
(عفص).1054 / 3 ،
 رشح املنج�ور للمنه�ج ،446 :وه�ذا الف�رع داخ�ل أيض�ا يف قاعدة:
النكول هل هو كاإلقرار أم ال؟
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د -وكح�وز الره�ن :فه�و ش�اهد للراه�ن بدف�ع الدي�ن،
وللمرهتِ�ن بق�دره ،وم�ن ذل�ك اختلاف املرتاهنين يف عين
الرهن« :فقال الراه�ن :ليس هذا رهني؛ رهني أفضل من هذا!،

وق�ال املرهت�ن :ب�ل هو رهن�ك ،فالقول ق�ول الراه�ن إن صدقه

العرف واحلال».

ه�ـ -وكل�زوم اليمين يف إرخ�اء الستر املتق�دم ،ومس�ألة

تعل�ق امل�رأة بالرج�ل وه�ي تدم�ي؛ فله�ا الصداق «بغير يمني
ألهنا أفضحت نفس�ها وذلك عظيم ،وقال أيض�ا :عليها اليمني،
والتعلق كاخللوة كالشاهد».

و -وم�ن فروع ش�هادة العرف ما يرس�له الزوج قب�ل البناء
ٍ
ٍ
فس�خ،
بطالق أو
م�ن الثي�اب واحليل للزوج�ة « ثم يق�ع الفراق
فإن ادعى َّ
أن ذلك هبة للثواب رجع بذلك للعرف؛ فإن ش�هد له
العرف صدق يف دعواه ،وإال فال» .

 البهجة عىل التحفة.223 / 1 :
 ميارة عىل التحفة.187 / 1 :
 املدونة ،373 / 16 :الذخرية  ،376 /4القوانني الفقهية.219/1 :
 ميارة عىل التحفة.300-299 /1 :
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قال ابن عاصم:

ِ
ِ
ارتياب
شاهدُ ه العرف بال

ِ
للثواب
ومدعي اإلرسال

مرجح قوي ُيرتك ألجله الدليل ،وخيا َلف
فالعرف كام رأيت ِّ

معضد ش�اهد يف احلق�وق والدعاوى ،وأمثلة
ظاهر النص ،وهو ِّ

ذلك وتطبيقاته يف املذهب املالكي كثرية مبثوثة يف كتب األحكام،
ومصنفات الفروع ،وما ُجلب هنا يكفي لتقرير هذا األصل.

لقد اكتس�ب العرف هذه املكانة ألن�ه املرجع لكل مبهم من

املق�درات واإلطالقات ،وب�ه حتديد احلق�وق والواجبات ،وهو

القائ�م مقام الشروط والنيات ،وتفصيل ال�كالم يف هذه األمور

يف املبحث الثالث من هذا البحث إن شاء اهلل تعاىل.
***

 البهجة عىل التحفة.548 / 1 :
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املبحث الثالث
إعمال العرف يف التصرفات ،والردِّ إليه يف
األحكام والفتاوى الفقهية.
املطل�ب األول :إعمال الع�رف يف الترصف�ات
وصيغ العقود.

املطلب الثاين :إعامل العرف يف الرد إليه ،والتقدير
به يف األحكام والفتاوى.

املطلب األول
إعمال العرف يف التصرفات وصيغ العقود.
الف�رع األول :إقام�ة الع�رف َمق�ام اللف�ظ يف
العقود.

الفرع الثاين :إقامة العرف مقام النية.
الفرع الثالث :إقامة العرف مقام الرشط.

متهــيد
إن األعراف التي جتري بني الناس ،وتستقر عليها معامالهتم،
حارض ٌة يف أذهاهنم وقت الترصف ،مقصود ٌة فيه ،ولقوة اعتبارهم

هلا ،ورسوخِ رجوعهم إليها ،كانت كافي ًة يف اإلذن يف أشياء كثرية
واملن�ع منه�ا ،وبيان نوعه�ا أو قدره�ا ،فرتكوا التلفظ هب�ا اتكاالً
عىل إفادة العرف هلاً ،
تنزيال للس�ان احلال منزلة لسان املقال



حتى قالوا :العادة تقوم مقام اإلفصاح باللسان ،وتغني عام ُأغفل
فنزلوا العرف منزلة اللفظ يف كثري من العقود:
رس�مه بالبنان؛ َّ
يف البي�ع ،والوكال�ة ،والنكاح ،وجعلوا الع�رف كالرشط ،بل إن
علامء املذه�ب املالكي أقاموا العرف مق�ام النية يف أبواب كثرية،
وإليك تفصيل ذلك يف الفروع الثالثة اآلتية:
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.65:
 الذخرية.53 / 5 :
 حاشية املهدي الوزاين عىل التحفة ،199 / 1 :بواسطة العرف والعمل
يف املذهب املالكي.123 :

147

الفرع األول :قيام العرف مقام اللفظ:

أ -قيام العرف مقام اللفظ يف التعبري عن الرضا يف النكاح:
ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنهام ق�ال :قال رس�ول اهلل �:

«الثيب أحق بنفسها من وليها ،والبكر تُستأمر وإذهنا سكوهتا»،
ق�ال أبو العباس القرطبي رمحه اهلل تعاىل مع ِّلق ًا عىل قوله« :وإذهنا
س�كوهتا»« :وه�ذا من�ه � مراعاة لتمام صيانتها وإلبق�اء حالة
االس�تحياء واالنقب�اض عليه�ا ،بأن ُينظ�ر هلا يف ذل�ك املحل ما

ه�و أصون هل�ا وأليق هبا ،فإهنا لو تكلمت ترصحي� ًا ل ُظن أن ذلك
رغب�ة منها يف الرجال ،وهذا غري الئ�ق بالبكر ،بل هو منقص هلا
ومزهد فيها».

وألن شأن األبكار احلياء ،وعرف الناس أن البكر ال جتيب

نطق� ًا لغلبة احلي�اء ،فكان ما يدل على الرضا كالس�كوت كافي ًا،

 أخرجه مس�لم ،كتاب النكاح ،باب اس�تئامر الثيب واس�تئذان البكر،
برقم  ،1421واللفظ له ،وأبو داود ( ،)2098والرتمذي (،)1108
والنسائي (.)84 / 6
 املفه�م ،118/4 :وانظ�ر :منتق�ى الباج�ي ،267 / 3 :واخل�ريش:
.183/3
 الفواكه الدواين ،6 / 2 :انظر االستذكار.390 / 5 :

148

وال عبرة بما صار إلي�ه الناس اليوم م�ن قلة احلي�اء واملروق من
القيم ،ألنه عرف فاسد ال يغري حكام ثابتا يف الرشيعة السديدة.

ب -قي�ام الع�رف مقام اللفظ يف التعبري ع�ن الرضا يف عقود

املعاوضات:

اشرتط الفقهاء لصحة العقود رضا املتعاقدين ،ألنه سبحانه

وتع�اىل ق�ال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ فعل�م
اشتراط م�ا يدل عىل الرضا م�ن إجياب وقبول ،س�واء كان قوال

كبعن�ي وبعتك ،أو فعلا كاملعاطاة؛ ألن فيه «دالل�ة عرفية وهي
كافي�ة ،إذ املقص�ود من التجارة إنام هو أخذ م�ا يف يد غريك بدفع
عوض عن طِيب نفس منكام ،فتكفي داللة العرف» قال خليل
يف خمتصره« :ينعق�د البيع بام ي�دل عىل الرض�ا وإن بمعاطاة»،

واملعاطاة« :أن يأخذ املشرتي املبيع ويدفع للبائع الثمن ،أو يدفع
 سورة النساء :من اآلية.29:
 مواهب اجلليل ،228 /4 :انظر :اخلريش عىل خليل،6/5 :
 املخترص.168 :
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البائع املبيع فيدفع له اآلخر ثمنه ،من غري تك ُّلم وال إش�ارة ،ولو

يف غري املحقرات ،ولزم البيع فيها بالتقابض».

وكالبيع اإلجارة فتنعقد بام يدل عىل الرضا ُعرف ًا ،قال خليل:

«صحة اإلج�ارة بأجر وعاقد كالبيع» وه�ي كالبيع يف الصيغة

أيضا؛ فتنعقد بام يدل عىل الرضا من قول أو فعل كاملعاطاة.
ج -قيام العرف مقام اللفظ يف اإلنابة يف التضحية:

جيوز للمضحي أن ينيب غريه ليذبح ُأضحيته ٍ
بلفظ كوكلتك،

وإن ذب�ح غريه أضحيته وكانت له ع�ادة بذلك وهو قريب أجزأ

عن�ه ،ألن تلك العادة تقوم مقام لفظ اإلنابة؛ قال خليل رمحه اهلل
تع�اىل« :وص�ح إناب�ة بلف�ظ .....أو بع�ادة كقري�ب» ،ق�ال
اخل�ريش« :يعني أن النيابة كما تكون باللفظ تكون بالعادة وتقوم

مقام اللفظ».

 الرشح الكبري3/3 :
 املخترص.241 :
 اخلريش عىل خليل.2 / 7 :
 املخترص.94 :
 رشح املختصر ،43 / 3 :وانظ�ر :مواه�ب اجللي�ل ،252 / 3 :منح
اجلليل.483 / 2 :
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د -قيام العرف مقام اللفظ يف الوصية عىل األيتام:
مل�ا تكل�م الفقهاء عىل ويص األب ،وبين�وا اخلالف يف جعله

كاألب يف التصرف يف م�ال املحج�ور ،قال�وا« :واستحس�ن أن
الع�رف كالنص كام يقع كثري ًا ألهل البوادي وغريهم ،أن يموت
األب وال ي�ويص على أوالده ،اعتمادا على أخ أو ع�م أو ج�د،

ويكفل الصغار َم ْن ُذكر».

هـ -قيام العرف مقام اللفظ يف الوكالة والرشكة:
جع�ل الفقه�اء الدالل�ة العرفية قائم�ة مقام اللف�ظ يف عقود

التصرف ،الت�ي ختول لش�خص معني أن يتصرف يف مال غريه،

كالوكال�ة والرشك�ة ،فالوكيل نائب عن امل�وكِّل يف حدود وكالته
ل�ه ،وتنعق�د تل�ك الوكال�ة بلف�ظ يفيده�ا ،أو ع�رف يقتضيه�ا؛

«فالوكال�ة إم�ا أن تك�ون بالن�ص وال إش�كال ،وإم�ا أن تك�ون
بمقتضى الع�ادة» قال املواق« :قد نص�وا أن العرف يقوم مقام

األلف�اظ يف الوكال�ة» وق�ال احلطاب  -معلقا على قول خليل
 الرشح الكبري مع الدسوقي.301 / 3 :
 ميارة عىل التحفة.226 / 1 :
 التاج واإلكليل (هبامش مواهب اجلليل).190 / 5 :
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يف ال�كالم على صيغ�ة الوكالة « ...بما يدل عرف�ا»« :املعنى أ ن

الوكالة تصح وتنعقد بكل ما يدل عليها يف العرف ،وال ُيشترط
النعقادها ٌ
لف�ظ خمصوص» ،وم َّثلوا لذل�ك بترصف الزوج يف
ٌ
حممول عىل الوكالة حتى يثبت التعدي ،واألب مع
م�ال زوجته،
ابن�ه ،فصححوا عق�د االبن ن�كاح أخته البك�ر إذا أجازه األب،
وإباحة املخاصمة لكل واحد من األب واالبن عن صاحبه.

وق�د ذهب�وا إىل أبع�د م�ن ذلك فجعل�وا الع�رف يف الوكالة

مقدَّ م� ًا على اللف�ظ؛ ق�ال علي�ش« :ف�إن خال�ف الع�رف اللغ َة

فاملعترب العرف».

وكالوكال�ة الرشك�ة؛ فتنعقد بني الرشيكني ب�كل ما دل عىل

إذن كل واحد منهام لصاحبه يف الترصف عىل الوجه املذكور عرف ًا

أو لغ� ًة ،فالع�رف كخلط املالينْ ونحوه ،ق�ال خليل« :ولزمت
بام يدل عرف ًا».
 مواهب اجلليل ،190 / 5 :وانظر منح اجلليل.368 / 6 :
 ميارة عىل التحفة.226 / 1 :
 منح اجلليل369 /6 :
 مواهب اجلليل ،123 / 5 :رشح اخلريش.39 / 6 :
 املخترص.212 :
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ودلي�ل إقامة العرف هنا مق�ام اللفظ ،هو احلديث الصحيح
ال�ذي رواه ع�روة اب�ن أيب اجلع�د البارقي «أن النب�ي � أعطاه
دينارا يشتري له به ش�اة ،فاشترى له به ش�اتني ،فب�اع إحدامها
بدين�ار وج�اءه بدينار وش�اة ،فدعا ل�ه بالربكة يف بيع�ه ،وكان لو
اشترى الرتاب لربح فيه» فقد اشترى ش�اتني وب�اع إحدامها
وأق�ره النبي � ،بل كاف�أه بدعوة
بغير إذن لفظ�ي وال توكيل،
َّ
نبوي�ة مس�تجابة ،ألن مم�ا جرى به الع�رف أن الوكي�ل مأذون يف
خمالف�ة موكل�ه إىل ما ه�و خري مما أمر ب�ه ،ألنه م�ن مقصوده وإن
يرصح به ،وه�ي خمال َف ٌة للفظ املوكِّل عائدة بالزيادة ،وهي وإن
مل ِّ
كان يف اعتبارها قوالن يف املذهب؛ إال أن هذا احلديث حجة قوية
للمجيز ،وأما املخالفة بالنقصان فمفسدة.
 أخرجه البخاري ( ،)1332 / 3كتاب املناقب ،باب س�ؤال املرشكني
أن يرهي�م النبي � آية ،فأراهم انش�قاق القمر ،برقم .3443 :انظر:
الذخرية ،10 / 8 :التاج واإلكليل.،199 / 5 :
 انظر :الذخرية ،10 / 8 :التاج واإلكليل.199 / 5 :
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الفرع الثاين :إقامة العرف مقام النية:
كام أق�ام الفقهاء العرف مقام اللفظ ،ملا رأوا من ش�دة قصد

الناس له ،وعملهم عليه ،أقاموه كذلك مقام النية وأثبتوا له ما هلا

من األحكام ،ومن ذلك:

أ -يف القصر :فني�ة إقام�ة املس�افر أربع�ة أي�ام تقطع س�فره

وتوج�ب اإلمت�ام ،وكذل�ك العلم باإلقام�ة عادة ،ول�و مل ينوها،

كم�ن عادته إذا دخل بلدة أن يقيم هبا مد ًة تقطع الس�فر ،فالكون
يف ه�ذا امل�كان إقام� ٌة بالع�ادة ،ف ُيت�م صالت�ه ؛ ألن الع�ادة تقوم
مقام القصد.

ب -يف ب�اب اليمني :قال خلي�ل رمحه اهلل تعاىل« :وتكررت
إن تك�رر احلنث أو كان العرف» ،قال املواق« :ابن عرفة ِحنْث

اليمني ُيس�قطها ،ولذا ال يتعدد ما يوج�ب احلنث بتكرر موجبه،


تك�رر احلنث،
إال بلف�ظ أو ني�ة أو ع�رف» فداللة العرف عىل ُّ

 الذخرية ،363 / 2 :اخلريش عىل خليل.62 / 2 :
 املخترص.96 :
 التاج واإلكليل.277 / 3 :
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قائم�ة مق�ام التلفظ بذل�ك أو نيته ،كم�ن عوتب يف ت�رك الوتر؛

فحلف ال يرتكه ،فيلزمه كلام تركه كفار ٌة ألن العرف دال عىل أنه
ال يرتكه وال مرة واحدة ،فكأنه قال كلام تركته فعيل كفارة.

ج�ـ -يف زكاة الفط�ر :إذا أوىص املس�افر املخا َط�ب هبا أهله

باإلخ�راج؛ أجزأه إخراجهم ،وكذلك إذا كانت هلم بذلك عادة؛

قال خليل رمحه اهلل تعاىل« :وجاز إخراج أهله عنه» ،قال عليش

رمحه اهلل« :أي املسافر إن اعتادوه أو أوصاهم به ،و ُينزل االعتياد
واإليصاء منزلة النية ،وإال مل تجُ ْ ز عنه لعدم نيتها».

الفرع الثالث :إقامة العرف مقام الرشط:
َّنزل الفقهاء األمر املتعارف عند الناس واجلاري بينهم منزلة

الرشط؛ فقالوا « :املعروف عرف ًا كاملرشوط رشط ًا » ،وك ُثر قوهلم:
 الشرح الكبير ،135/ 2:وانظ�ر :مواهب اجللي�ل ،277 / 3 :منح
اجلليل.34 / 3:
 املخترص.66 :
 منح اجلليل ،106/2:وانظر :مواهب اجلليل ،374 / 2 :فقد حكى
اإلجزاء مطلق ًا.
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« الع�ادة كالشرط » ،وأذكر لذلك ش�واهد للتمثي�ل ال احلرص،
فمن ذلك:

 -1يف النفق�ة وإخ�دام ال�زوج المرأته ،وما جي�ب عليها من

نص الفقهاء على أن املعترب يف ذلك
اخلدم�ة الداخلي�ة يف البيت؛ َّ

العرف،والرشيف�ة يف العادة ليس�ت كالدنيئة ،فما عادة الناس أن

تبارشه املرأة كاستقاء املاء فعليها؛ ألن العوائد كالرشوط.

 -2يف ب�اب العارية ،وحتديد مدهتا ،جعل�وا املعتاد من ذلك

بين الن�اس كاملرشوط؛ فليس للمعير خمالفت�ه ،ألن «العارية إذا

كانت مقيدة بعمل؛ كزراعة أرض بطن ًا فأكثر ،مما ال خيلف كقمح
أو مما خيلف كقصب ،أو بأجل كسكنى دار شهرا مثال ،فإهنا تكون
الزمة إىل انقضاء ذلك العمل أو األجل ،وإن مل تكن مقيدة بعمل
وال بأج�ل ،كقوله :أعرتك ه�ذه األرض ،أو هذه الدابة ،أو هذه
الدار ،أو هذا الثوب ،وما أش�به ذلك ،فإهنا تلزم إىل انقضاء مدة

ينتفع فيها بمثلها عادة؛ ألن العادة كالرشط».
 انظر :الذخرية.467 / 4 :
 اخلريش عىل خليل.126 / 6 :
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 -3يف أس�باب اخليار يف البيع حكَّم�وا القضاء العريف :وهو

جريان العرف بسلامة األش�ياء م�ن العيوب الن�ادرة والطارئة،

فوجوده�ا يوج�ب ال�رد؛ ألن الع�رف كالشرط ،تنزي ً
ال للس�ان
احلال منزلة لس�ان املقال وحني منع الفقهاء الرد بالعيب الذي

ال ُي َّط َلع عليه إال بتغيري ذات املبيع ،استثنوا ما إذا كان هناك رشط
بالرد ف ُيعمل به ،وقالوا :والعادة كالرشط.

قرض حيرم عليه أخذ اهلدية من ِ
الم ِ
املقرتض
 -4يف القرضُ :

حت�ى يبقى القرض خالص ًا هلل م�ن كل نفع دنيوي ،فيمنع أن جير

ِ
منزل ٌة منزلة
منفع�ة
للمق�رض ،إذا رشطت تلك املنفعة ،والع�ادة َّ
الرشط؛ ق�ال الدردير رمحه اهلل تعاىل يف رشحه عىل املخترص« :أو
(جر منفعة)  ...أي وحرم يف القرض جر منفعة (كرشط قضاء
ِ
عف ٍن بسامل) والعادة كالرشط».
* * *
 الذخرية.56 ،53 / 5 :
 الدسوقي ،113 / 3 :مواهب اجلليل.434 / 4 :
 الرشح الكبري225/3 :
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املطلب الثاني
إعمال العرف يف الرد إليه ،والتقدير به يف
األحكام والفتاوى.
الف�رع األول :ال�رد إىل الع�رف والتقدي�ر ب�ه يف
العبادات.

الف�رع الث�اين :ال�رد إىل الع�رف والتقدي�ر به يف
األحوال الشخصية.

الف�رع الثال�ث :ال�رد إىل الع�رف والتقدير به يف
املعامالت.

متهـــيد
إن�ه من حكمة الترشي�ع أن ترك كثريا من األح�كام مطلقة،

قابلة للتك ُّيف مع األزمان واألمكنة املختلفة ،وجعلها يف التطبيق
مرتبطة بام تعارفه الناس بينهم ،ويتجىل وجه احلكمة يف هذا األمر

يف شيئني:

أحدمها :أن الش�ارع لو كان حك�م يف هذه احلوادث الكثرية

عنت ومشقة ،ختالف مقاصد
مفصل؛ ألصاب اخللق ٌ
بحكم واحد َّ

الرشع الراعية ملصالح الناس ،والتخفيف عنهم ،والرمحة هبم.

واآلخ�ر :أنه ل�و رشع أحكام ًا كثيرة كثر َة املصال�ح املتبدلة

واألحوال املتغرية ؛ تش�عبت التكاليف عىل الناس ومل يس�تطيعوا

أس�اس قل�ة التكاليف املتني الذي
ضبطها وفهمها ،ونقض ذلك
َ

بنيت عليه الرشيعة.

رشع
فألج�ل ذل�ك « :كان م�ن حكم�ة احلكي�م العلي�م أن َ

للن�اس أحكام ًا مطلقة عن البيان والتفصيل ،يمكن تطبيقها مهام
اختلفت الظروف وتبدلت األحوالِ ،
ويكل إىل الراسخني يف علم

الفق�ه وذوي املل�كات الناضجة يف فن القض�اء وتنزيل األحكام
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عىل احلوادث ،تفصيل هذه األحكام كام يقيض به العرف وتبتغيه
املصلح�ة ،وهذا ب�اب عظيم من أبواب العرف يبتنى عليه ش�طر

كبري من األحكام ،وال يكاد ينكره فقيه ،وهو كذلك برهان ثابت

وحج�ة دامغة عىل عظم�ة الرشيعة وجاللتها وأهن�ا صاحلة لكل

زمان ومكان».

فمعن�ى ُصلوحي�ة رشيعة اإلسلام لكل زمان وم�كان؛ هو
كليات ومع�اين مش�تمل ًة عىل مصال�ح ِ
ٍ
وحكم،
جم�يء أحكامه�ا
صاحل� ًة ألن تتف�رع منها أح�كام خمتلفة الصور ِ
متح�دة املقاصد،

«ولذل�ك كان�ت أص�ول الترشي�ع اإلسلامي تتجن�ب التفري�ع
والتحدي�د ... ،وورد يف القرآن والس�نة النهي عن كثرة الس�ؤال

عن األحكام».

فاألحكام الرشعية جارية عىل العموم العادي؛ ألنه «ملا كان

قصد الشارع ضبط اخللق إىل القواعد العامة ،وكانت العوائد قد
جرت هبا سنة اهلل أكثرية ال عامة ،وكانت الرشيعة موضوعة عىل

مقتىض ذلك الوضع ،كان م�ن األمر امللت َفت إليه إجراء القواعد
 العرف والعادة يف رأي الفقهاء.56 :
 مقاصد الرشيعة اإلسالمية البن عاشور.327 :
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على العم�وم العادي ،ال العموم الكيل الت�ام الذي ال خيتلف عنه
جزئي ما».

ووكل حتديدها
فهناك أحكام كثرية وردت مطلقة غري حمددةُ ،

إىل ع�رف الناس« ،ووجه ذل�ك أن كل أمر احتيج إىل حتديده ومل

يرد يف الرشع حتديده ،فإن الرجوع فيه إىل العرف والعادة».

وج�دت الش�ارع علق حك ً
ما على الكث�رة والقلة،
وحيثما
َ

أو البع�د والق�رب ،أو الط�ول؛ فإن حتديد كل ذل�ك مرجعه عىل

الصحيح إىل العرف.

وه�ذه األح�كام املربوط�ة بالع�رف متناثر ٌة يف مجي�ع أبواب

ب�اب ،يف العب�ادات وأح�كام األرسة
الفق�ه ،ال خيل�و منه�ا
ٌ
واملعامالت ،وس�أتناول كل قس�م من هذه الثالث�ة بالتفصيل يف

فروع ثالثة متتالية:

 املوافقات.236 / 3 :
 املنتقى رشح موطأ اإلمام مالك.123-122 / 1 :
 انظ�ر الدس�وقي ،100/ 2 ،274 ،152 / 1 :جام�ع األمهات البن
احلاجب.102/ 1 :
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الفرع األول :الرد إىل العرف والتقدير به يف العبادات:
لق�د جع�ل الفقه�اء العادة مقياس�ا لكثير من املس�ائل التي

مرجعها إىل املعتاد املعروف ،ومل َيرد من الش�ارع حتديدٌ هلا ،وهي

صفات إضافية تكون سبب ًا حلكم معني ،ومن ذلك ما ييل:

أ -أهن�م أوجب�وا على فاقد املاء  -قب�ل التيم�م  -طلبه طلب ًا

ال يش�ق به« ،وليس عليه أن جيهد نفس�ه يف اجل�ري إلدراك املاء،

وال أن خي�رج ع�ن مش�يه املعت�اد ،وال أن يعدل ع�ن طريقه أكثر

مم�ا ج�رت العادة بالع�دول ل�ه إىل العي�ون واملياه الت�ي يعدل هلا
عن الطريق».

ب -وجعل�وا م�ن رشط املن�ي املوج�ب خروج�ه للغس�ل،

أن خي�رج بل�ذة معت�ادة؛ ق�ال خليل« :جيب غس�ل ظاهر اجلس�د

بمن�ي ،أو بع�د ذهاب لذة بال مجاع ومل يغتس�ل ،ال بال لذة أو غري
معتادة» ،أي «جيب الغس�ل بسبب خروج مني بلذة معتادة ،ال
إن خ�رج بال ل�ذة كمن لدغته عقرب فأمنى ،أو بلذة غري معتادة،

 نيل السول عىل مرتقى الوصول.199 :
 التاج واإلكليل344/1:
 املخترص.17 :
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كم�ن َّ
ح�ك جلرب أو نزل يف م�اء حار فأمنى ،فإن�ه ال جيب عليه
الغسل عىل املشهور خالفا لسحنون ،وإذا مل جيب الغسل خلروج

ه�ذا املن�ي يتوضأ ألن لذلك اخل�ارج تأثريا يف الكبرى ،فال أقل

من الصغرى».

جـ -ويف نقض الوضوء اعتربوا يف اخلارج واملخرج االعتياد،

فاملخرج املعتاد :الق ُبل والد ُبر ،فإذا خرج يشء غري معتاد كاحلىص

وال�دود مل يك�ن ناقض ًا للوض�وء ،ق�ال خليل« :نُق�ض الوضوء
ٍ
ٍ
ودود ولو
حصى
بح�دث ،وهو اخل�ارج املعت�اد يف الصح�ة؛ ال
ً
بب َّل ٍة .... ،من خمرجي�ه» ،واملخرجان املعتادان معتربان يف كون
اخلارج ناقض ًا ،إال أن ينس�دَّ املخرجان؛ ف ُيعترب يف النقض اخلارج
من ثقبة حتت املعدة.

د -ويف أحكام احليض؛ َّفرعوا جل أحكامه عىل العادة ،فهو:
ٍ
ٍ
ك�درة خرج بنفس�ه ِمن ُق ُبل َمن حتم�ل عادة»،
كصف�رة أو
«د ٌم
 رشح خمترص خليل ،163 /1:مواهب اجلليل.307 / 1 :
 انظر منح اجلليل.65-64 / 1 :
 رشح الزرقاين.86 / 1 :
 انظر منح اجلليل.98 / 1 :

165

وقسموا النس�اء اللوايت حيضن إىل مبتدأة ومعتادة ،وجعلوا عادة
املعت�ادة مقياس� ًا معترب ًا لطهرها ،واملدار يف س�ن من حتيض وأقل

الطهر عىل العرف ،قال الباجي« :مسألة :عن مالك يف مقدار أقل

الطه�ر روايتان :روى عنه ابن القاس�م أن ذلك غير مقدَّ ر ،وأن
الرجوع فيه إىل العرف والعادة».

ه�ـ -وامل�واالة يف الوض�وء :اإلتي�ان بأفع�ال الطه�ارة يف

زم�ن متصل من غير تفريق فاحش ،و ُف ُ
ح�ش التفريق  -طول
مدته  -ويس�ارته مردمها إىل العرف ؛ فما كان فاحش ًا وكثري ًا يف

العرف حسب الشخص واملكان والزمان أرض ،وما كان خفيف ًا

لم يرض.

و -وكذل�ك بالنس�بة للمنرصف م�ن صالته قب�ل أن يتمها

س�هو ًا ،كمن س�لم من اثنتين يف ثالثي�ة أو رباعية ،أو س�لم من
واح�دة يف ثنائي�ة  -وكذل�ك ت�ارك رك�ن  -جي�وز ل�ه اس�تدراك

 املنتقى رشح املوطأ.123 – 122 / 1 :
 اخل�ريش ،127-126 / 1 :وفرق�وا يف احلك�م حس�ب الش�خص؛
ألن جس�م الش�اب خيتلف يف رسعة جفافه عن جس�م الشيخ الكبري،
وامل�كان املرتف�ع خمتلف ع�ن املنخف�ض ،والزمان احلار غير املعتدل
والبارد يف رسعة اجلفاف.
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صالت�ه وإمتامه�ا ،إذا مل يط�ل الفصل ،ف�إن طال البد م�ن ابتداء

صالة جديدة ،وحتديد الفصل :هل هو يسير أم كثري؟ إنام يرجع
في�ه إىل الع�رف ،ومثل ذلك تارك الس�جود القبلي املرتَّب عن
ٍ
بقرب :سجده وصحت صالته ،وإن ب ُعد
ثالث سنن ؛ إن تذكره
التذكر بطلت « ،والقرب غري حمدود عىل املذهب  -وهو مذهب
ابن القاس�م  -وكذلك الطول بل مرجعهم�ا إىل العرف فما قاله

العرف ُيعمل به فيهما ».

الف�رع الث�اين :ال�رد إىل الع�رف والتقدي�ر ب�ه يف األح�وال
الشخصية.

قسم الفقهاء املالكية ألفاظ الطالق إىل
 -1يف ألفاظ الطالقَّ :

رصيح وكناية ،وجعلوا الكناية قسمني :ظاهرة وخفية؛ «فالظاهر

ما هو يف العرف طلاق مثل :رسحتك ،وفارقتك ،وأنت حرام،
وبت�ة ،وبتلة ،وخلية وبري�ة ،وبائن ،وحبلك على غاربك ونحو

هذا ،وهو كالرصيح يف أنه ال يقبل منه أنه مل ُيرد به الطالق».
 انظر :اخلريش ،338 / 1 :أمايل الدالالت.579:
 الثمر الداين رشح رسالة القريواين. 169/1 :
 رشح ميارة للتحفة. 364 /1 :
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وجعل اش�تهار
فقد ُر َّد الطالق يف داللة األلفاظ إىل العرفُ ،

اللفظ يف العرف هو املدلول املعترب يف احلكم.

مر مرجعها إىل العرف،
وكذلك ألفاظ الوقف واأليمان كام َّ

فل�كل قو ٍم ع�رف يف إطالقاهتم ُيرجع�ون إليه عن�د التنازع؛ فلو
حلف شخص ال يدخل عىل فالن بيت ًا ،ودخل عليه احلامم؛ حنث

عن�د من يس�مي احلامم بيت ًا ال عند غيره ،قال اخلريش رمحه اهلل يف

ه�ذا الف�رع..« :واعلم أن األم�ور التي مبناها الع�رف كهذه وما

بعده�ا ،ال يص�ح احلك�م فيها باحلن�ث بمصر اآلن؛ إذ ال يطلق
البيت عىل احلامم يف عرف أهل مرص».

 -2وإذا اختلف الزوجان يف املسيس؛ فا َّدعته الزوجة وأنكر

ال�زوج ،بع�د خل�وة بينهام وإرخاء ستر ،فإن املذه�ب أن القول
قوهل�ا يف ال�وطء إذا خال هب�ا خلوة اهتداء ،وإن كان�ت محُ ِرم ًة ،أو
حائض� ًا ،أو يف هنار رمضان ،ويف خلوة الزيارة القول للزائر منهام
للعرف ،بخالف خلوة االهتداء.

 رشح املخترص ،75 / 3 :وانظر :الفروق للقرايف.275 / 3 :
 ميارة عىل التحفة ،388 / 1 :وخلوة االهتداء من اهلدء ،أي :السكون؛
ألن كل واحد منهام أهدي لآلخر وس�كن له واطمأن له ،و ُعرفت =
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فجعلوا العرف َح َك ًام يشهد للمدعي منهام؛ فإن زارته فالقول

قوهلا ألن العرف أن الرجل ينشط يف بيته ،وإن زارها هو يف بيتها

فالقول قوله ،ألن العرف أن الرجل ال ينشط إليها.

 -3والعرف هو احلكم فيام جيب عىل املرأة من خدمة يف بيتها،

فيج�ب عليها ما هو عادة أهل بلدها م�ن خدمة باطنة؛ كالعجن
والكن�س ،إال أن يكون الزوج مم�ن عادته أن يخُ دم زوجته ،فعليه
حينئذ إخدامها ،واملرجع يف ذلك إىل العرف.

 -4وعن�د تنازع الزوجني يف مت�اع البيت؛ حيكَّم العرف؛ فام

شهد أنه خاص بأحدمها أخذه املشهود له« ،واحلاصل أن العمدة

فيما يع�رف للرج�ال أو للنس�اء عىل ما ج�رى به الع�رف يف مثل
الزوجين قالوا :حتى إن اليشء الواحد يف الزمن الواحد واملكان

= عنده�م بإرخاء الس�تور ،وخل�وة الزيارة :أن ي�زور أحدمها اآلخر
يف بيت�ه ،ال للبناء  .انظر :منح اجلليل ،433/3 :حاش�ية الدس�وقي:
 ،301/2الفواكه الدواين. 36/2 :
 الرشح الكبري مع الدسوقي.301 / 2 :
 حاشية العدوي.89 / 2 :
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الواحد يكون من متاع الرجل بالنس�بة إىل قوم ومن متاع النس�اء
بالنسبة إىل آخرين».

 -5ونفق�ة الزوجة واجب�ة عىل الزوج البال�غ ،وهي موكولة
يف التقدي�ر إىل الع�ادة ،ق�ال خلي�ل« :جيب ملمك ٍ
ِّن�ة مطيقة للوطء

عىل البالغ وليس أحدمها ِ
قوت وإدا ٌم وكس�و ٌة
مرشف ًا عىل املوتٌ ،
ومس�ك ٌن ،بالع�ادة» ،أي أن ذل�ك تعترب فيه العادة بقدر ُوس�ع
ال�زوج وحال الزوجة؛ فال تجُ اب هي ألكثر من ٍ
الئق هبا ،وال هو

ألنقص من ذلك.
َ

الفرع الثالث :الرد إىل العرف والتقدير به يف املعامالت:
س�اق ابن فرحون رمح�ه اهلل تعاىل يف تبرصت�ه جمموعة فروع

ُحكِّم فيها العرف ،نذكر منها ما ييل:

أ-إذا اختل�ف املتبايع�ان يف تعجي�ل الثم�ن وتأجيل�ه؛ ِ
حكم

بالعرف ،إن كان َثم عرف.

 مواهب اجلليل. 540/3 :
 املخترص.163 :
 اخل�ريش ،184 / 4 :رشح مي�ارة على التحف�ة ،419 / 1 :الت�اج
واإلكليل.182 / 4 :
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ب -وكذل�ك إذا اختل�ف املتبايع�ان يف قب�ض الس�لعة ،أو

الثم�ن ،فاألصل بق�اء الثمن بيد املبت�اع ،وبقاء املبي�ع بيد البائع،

وال ينتق�ل ذل�ك إال ببين�ة أو عرف ،كالس�لع التي ج�رت العادة

أن املشتري يدفع ثمنها قب�ل أن يبني هبا؛ كاللحم واخلرض ونحو
ذلك ف ُيحكم يف ذلك بالعرف والعادة.

ج�ـ -ومن ذلك احلكم بمقتضيات األلف�اظ يف البيع؛ كقول

البائ�ع بعتك هذه األرض بكذا ،ومل يزد عىل هذا ،فإن هذا اللفظ

يتناول ما هو متصل هبا كالبناء واألشجار ،وهذا بحكم العرف،

ولفظ البناء يشمل األبواب والرفوف.

د -وم�ن ف�روع حتكي�م الع�رف كذل�ك أن الفقهاء قس�موا

ُ
دخول الربا فيه إىل قسمني :ربوي وغري ربوي؛
الطعام من حيث
وحدُّ وا الطعام الربوي بأنه :املقتات املدخر للعيش غالب ًا ،وفرسوا
َ
واملدخر بام ال ُيفس�ده طول الزمان« ،وال
املقت�ات بام يقيم البنية،
حد لالدخار عىل ظاهر املذهب ،وإنام ُيرجع فيه إىل العرف».

 التبرصة.70 / 2 :
 ميارة عىل التحفة.477 / 1 :
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ه�ـ -ويف األلف�اظ املوجبة حلد القذف ،جعل�وا ضابط ذلك

ما جرى به العرف ،قال القرايف« :ضابط هذا الباب االشتهارات
العرفي�ة والقرائن احلالية ،فمتى ُفقدا حلف ،ومتى ُوجد أحدمها

ُحدَّ  ،وإن انتقل العرف وبطل بطل احلد ،وخيتلف ذلك باختالف
األعصار واألمصار».

واألمثلة على حتكيم العرف والرد إلي�ه يف معامالت الناس

ونزاعاهتم كثرية مبثوثة يف كتب الفروع ،وما س�قناه يكفي لتقرير

مرادنا من التنبيه عىل سلطان العرف وحتكيمه يف املذهب املالكي،

وإعامل�ه يف األح�كام والفتاوى ب�ر ِّد الناس إلي�ه ،وج ْعله احلكَم
بينهم فيام اختلفوا فيه.

ومل يكن املذهب املالكي بِدع ًا من املذاهب الفقهية األخرى؛

ب�ل إن كل مذه�ب كام ب َّينا فيام مر أخذ م�ن العرف بنصيب ،وإن
تفاوتت املذاهب يف ذلك األخذ ،واختلفت املش�ارب ،وقد ِ
علم
وكل ٍ
ٍ
أناس مرشهبمُّ ،
ُّ
واد يسيل ب َقدَ ره!!
كل
* * *
 الذخرية ،97-96 / 3 :الدسوقي.329 / 4 :
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اخلـامتـة
اآلن وق�د م� َّن اهلل علين�ا بإمت�ام م�ا أردن�ا يف خط�ة البح�ث

حيس�ن بنا
 واحلم�د هلل ال�ذي بنعمته وجالله تتم الصاحلات ُ ،-ٍ
نلخص يف ٍ
أن ِّ
موجزة أهم ما وص ْلنا إليه من نتائج:
نقاط
ٍ
ٍ
عديدة ترجع إىل أصلني يدل
معان
أوالً :العرف يف اللغ�ة له

أحدمه�ا على التتابع م�ع االتصال ،واآلخ�ر يدل عىل الس�كون
والطمأنين�ة ،فهو لغ ًة :ما تعارفه الناس وتتابعوا عليه ،واطمأنت

إليه نفوس�هم ،واصطالح ًا له تعريفات أحس�نها أنه :ما استقرت
النفوس عليه بش�هادة العقول وتلقته الطب�اع بالقبول ،فمجموع
املوروث املرتاكم من أفعال وأقوال وأخالق ألمة من األمم ،هو

املعَّب�رَّ عن�ه بالعرف ،ومن�ه موافق للرشع وخمالف ل�ه ،فاملخالف
اعتبار برشوط حمددة.
مردود غري معترب ،واملوافق مقبول وله
ٌ
ثاني ًا :والعرف والعادة مرتادفان عند األكثر ،وأما العمل :فام

حكم به القضاة وجرى به عملهم.

ثالث� ًا :وم�ن الع�رف ما ه�و قويل :باس�تعامل لف�ظ يف غري ما

وضع له؛ ويكون يف املفردات واملركَّبات ،وهناك العرف العميل:
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اس�تعامل اللف�ظ يف بع�ض أن�واع مس�مياته ،وقد يك�ون العرف

 قولي� ًا أو عملي� ًا  -عام� ًا بين مجيع الن�اس ،وقد يك�ون خاص ًاٍ
بجامعة أو مدينة.
رابع� ًا :ورعي� ًا ملصلح�ة الن�اسِ ،
ورفق� ًا هب�م ،واعتب�ار ًا مل�ا

يتعارف�ون بينهم؛ اعتمد املالكية الع�رف يف أدلة املذهب ،وبوأوه

املكانة الالئقة به ،فأكسب ذلك مذهبهم مرونة ومسايرة للواقع،

واتساع ًا يف جمال تطبيق النصوص الرشعية.

واستدل املالكية لذلك بأدلة خمتلفة ،فالعرف عندهم كام يقول

ٌ
ٌ
ودليل من مجلة األدلة».
«أصل من أصول امللة،
ابن العريب:

خامس� ًا :واملذاه�ب األخ�رى  -كاملذه�ب املالك�ي -تعترب

وتفرع عليه ،وتدير عليه األحكام ،وإن كان اإلعامل عند
العرف ِّ
املالكية أوس�ع جماالً ،وأكثر تطبيق ًا ،وال�كل يعترب العرف إحدى
القواعد التي ينبني عليها الفقه.

سادس ًا :ضبط العلامء سلطان العرف والرجوع إليه برشوط

جيب تو ُّفرها فيه ليكون صاحل ًا لالعتبار ،وهي:
 أحكام القرآن.500 / 3 :
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 -1أن ال خيالف نص ًا رشعي ًا وال قاعد ًة مطلقة.
 -2أن يك�ون مط�رد ًا أو غالب� ًا؛ بمعنى أنه ينتشر بني أهله،

ويكون العمل به واقع ًا يف أغلب احلوادث ،وال يتخلف كثري ًا.
 -3أن يكون العرف سابق ًا للنازلة التي يراد حتكيمه فيها.

يصرح املتعاق�دان بخالف�ه؛ فالترصي�ح بخالف�ه
 -4أن ال
ِّ

ُيبطل عمله.

س�ابع ًا :لضبط إعامله ح�ددوا جماالته؛ فه�و يعمل يف تطبيق

األح�كام الت�ي ج�اءت من الش�ارع غير مق�درة ،ويف األحكام

الرشعي�ة التي َوكَل الش�ارع أمرها إىل العرف «كمعرفة أس�باب
األح�كام م�ن الصف�ات اإلضافي�ة ،كط�ول الفص�ل يف الس�هو

وقرصه ،وكتقدي�ر نفقات الزوجات واألقارب وكس�وهتم ،وما
العادة فيه من البيوع النقد وما العادة فيه التأخري ،وكألفاظ الناس

يف األيامن والعقود والفسوخ».

 نيل السول عىل مرتقى الوصول.199 :
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ٍ
ٍ
ٌ
وصالة وص�و ٍم ،ويف
طه�ارة
عام�ل يف العب�ادات م�ن
فه�و
ٍ
ٍ
وإجارات ،و يف عقود األنكحة
وأكرية
املعامالت املالية من بيو ٍع
ٍ
ٍ
ٍ
وطالق.
ونفقة
صداق
من

ثامن� ًاَ :أعم�ل علماء املذه�ب املالك�ي الع�رف يف األحكام

والفت�اوى وأسس�ومها علي�ه ؛ فأعمل�وه فيهام من حي�ث ظواهر

األلف�اظ ،قاضي� ًا عليه�ا؛ ختصيص ًا وتقيي�د ًا ،وبين�وا به جممالت
األلفاظ ومبهامت املعاين.

تاس�ع ًا :أوجب�وا عىل املفت�ي والقايض الس�ؤال ع�ن العرف

ومعرفته ،وتأس�يس ما حيكامن به علي�ه ،فلكل قوم عرف ،ولكل

أرض عادة .

فمعرفة العرف وعادات الناس ،أو ما يسميه البعض «معرفة

الزم�ان» و «معرفة الواق�ع» تلزم املفتي والقايض ،وال تغني عنها

معرف�ة النص�وص ،وال بد كذل�ك من ُدربة وممارس�ة تورث فقه
نف�س وهيئة فتوى ،ال تأيت من املحفوظ واملعلوم ،لكن من طول

التعاطي والفهم لتنزيل نص�وص األحكام عىل حوادث الواقع،
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وهذا مما ينبغي ملن يتعاطى الفتوى اليوم أن يأخذه بعني االعتبار،

بل جيب عليه ذلك.

ع�ارش ًا :هذه األح�كام املبنية على العوائد متغير ٌة بتغريها،

زماني ًا ومكاني ًا ،واإلفت�اء باألحكام عند زوال العادة املتعلقة هبا،
ال جي�وز وهو «خالف اإلمج�اع وجهال ٌة يف الدي�ن ،بل كل ما هو

يف الرشيع�ة يتبع العوائ�د يتغري احلكم فيه عند تغير العادة إىل ما
تقتضيه العادة املتجددة».

حادي عرش :مل يقترص اعتامد العرف عىل جعله أساس ًا للفتوى

مرجح ًا يرتجح به مقابل
واحلكم؛ بل إنه جتاوز ذلك إىل أن يصبح ِّ

املش�هور فيجري به العمل ،وقد يستند إليه يف إنشاء حكم مقابل

للحكم املتفق عليه.

ويرجح العرف قول من شهد له عند القايض ،فشهادته ألحد
ِّ

مدعى عليه وغريه مدعي ًا ،عليه
اخلصمني مقوية لدعواه ،فيصبح
ً

البينة ،ومن رشوط قبول الدعوى أن ال يشهد العرف بكذهبا.
 اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام.219 :
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ٌ
عام�ل يف العقود؛ قائ�م مق�ام اللفظ يف
ث�اين عشر :الع�رف

التعبري عن الرضا يف النكاح وعقود املعاوضات.

وقائ�م مقام اللف�ظ يف اإلنابة يف ذبح الضحي�ة ،ويف الوصية

عىل األيتام ،ويف الوكالة والرشكة.

ثالث عرش :أقاموا العرف مقام النية ،وألن الناس قاصدون

حارض يف أذهاهن�م ،جعله الفقه�اء كالرشط؛
ل�ه يف معامالهت�م،
ٌ
فاملعروف عرف ًا كاملرشوط رشط ًا ،وقد ذكرت فروع ًا كثري ًة تؤكد
مجيع ذلك.

راب�ع عرش :من حكم�ة الرشيعة أهنا ج�اءت بأحكام مطلقة

وجع�ل تطبيقها
قابل�ة للتكي�ف م�ع خمتلف البق�اع واألوق�اتُ ،

خاضع� ًا ملا تعارف�ه الناس وجرى به العمل بينه�م ،وهذه املرونة

من أسباب صالحية الرشيعة لكل زمان ومكان.

وه�ذا ب�اب عظي�م من أب�واب الع�رف يقوم علي�ه كثري من

األحكام ،والفقهاء عىل اختالف مذاهبهم متفقون عليه.
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واقع يف العبادات
خام�س عرش :الرد إىل العرف والتقدير به ٌ

واألحوال الشخصية واملعامالت.

مص�در
س�ادس عشر :العرف
مه�م م�ن مص�ادر املذهب
ٌّ
ٌ
ٍ
ٍ
قاض،
مف�ت وكل
عين ال ينضب ،يرت�وي منه كل
املالك�ي ،و َم ٌ
ُمعني عىل حتقيق املناط وتنزيل األحكام عىل احلوادث.

فمعرفة العرف التي هي من متام معرفة الواقع ،يؤدي فقداهنا

التصور ينت�ج عنه حت ًام ٌ
خل�ل يف احلكم؛ فيمنع
إىل خل�ل كبير يف
ُّ
مباح ًا أو يبيح ممنوع ًا ،وحيمل الناس عىل التضييق والعنت.

فتنبغ�ي مراجعة األحكام الرشعي�ة املبثوثة يف الكتب الفقهية

والنظ�ر يف مواكبته�ا للظ�رف والزم�ان
ذات الصل�ة بالع�رف،
ُ

املعارصي�ن ،فقد رأين�ا كثري ًا من األع�راف تص�ادم مقاصد كلي ًة

للترشيع ،وهتدم أساس� ًا قصدت الرشيعة إىل بنائه ؛ فام يس�ود يف
بع�ض البل�دان من حظر املؤاكل�ة بني األصهار ،ومنع املجالس�ة
بينه�م ،يفص�م ع�رى املحب�ة ويقط�ع الرح�م ،وال حيق�ق نتيجة

ظاهرة ،فليست مصادمة هذا العرف خارمة للمروءة ،وال قادحة

يف العدال�ة يف عرصن�ا احلارض ،ب�ل دواعي نقض ه�ذه العادات
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مس�و ٌغ لذلك
وتغيريها قائمة ،وما كان عليه الصحابة والس�لف
ِّ
النقض ،ودا ٍع للتغيري.
وبعـــــد:
فآ ُم ُل أن أكون ُوفقت يف بيان ما أردت بيانه ،وإمتام ما حاولت

تشييده وبنيانه ،واهلل من وراء القصد وهو املستعان ،وأقول:
ٍ
لـك احلـمــدُ يف ِّ
َ
نـعـمـــة
كــل مــا

		

أكـــرم ْ
ــك
تـبــاركـــت مــا
إهلي
َ
َ

		

والشكـر َل ْ
ـك
وبعـد الرضـا احلمـدُ
ُ

والشكـر حـتى الـرضـا
لك احلـمـدُ
ُ

واهللَ أس�أل أن يتقب�ل ه�ذا العم�ل ،وينف�ع ب�ه م�ن ق�رأه أو
حصل�ه أو س�عى يف ٍ
يشء من�ه ،واحلمد هلل ال�ذي بنعمته وجالله
َّ
تتم الصاحلات ،وحس�بنا اهلل ونعم الوكيل ،وصىل اهلل عىل سيدنا

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

* * *
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الكتب العلمية ،بريوت1416 ،هـ1996-م.

 -8اإلح�كام يف أص�ول األح�كام لآلم�دي ،دار الكت�اب الع�ريب ،ط،2
1406هـ1986-م.
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 -9اإلح�كام يف متيي�ز الفتاوى عن األحكام وترصف�ات القايض واإلمام،
لإلمام القرايف ،دار البشائر اإلسالمية ،ط 1476 ،2هـ 1996 -م.

 -10إرش�اد الفح�ول إىل حتقي�ق علم األص�ول ،ملحمد بن علي بن حممد
الشوكاين ،دار الفكر  ،بريوت ،ط 1412 ،1هـ 1992 -م.

 -11االس�تذكار اجلام�ع ملذاهب فقه�اء األمصار ،البن عب�د الرب النمري
القرطب�ي ،حتقي�ق :س�امل حممد عطا-حمم�د عيل مع�وض دار الكتب
العلمية  -بريوت  ،-ط2000 ،1م.

 -12األش�باه والنظائ�ر البن نجيم ،دار الفكر ،تصوي�ر عن الطبعة األوىل
1403هـ 1983 -م.

 -13األش�باه والنظائر للس�يوطي ،دار الكتاب العريب ،ط1414 ،2هـ -
1993م.

 -14أض�واء البي�ان يف إيضاح الق�رآن بالقرآن ،ملحمد األمين بن املختار
اجلكني الش�نقيطي ، .دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1415 ،هـ

1995 -م.

 -15األع�راف البرشي�ة يف مي�زان الرشيع�ة اإلسلامية ،د :عمر س�ليامن
عبد اهلل األشقر ،دار النفائس ،ط 1413 ،1هـ 1993 -م.

 -16إعلام املوقعين عن رب العاملني البن القي�م ،دار الفكر لبنان ،ط،2
1397هـ 1977-م.
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 -17االقرتاح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد ،دار البشائر اإلسالمية،
ط1417 ،1هـ 1996 -م.

 -18إكمال اإلعلام بتثلي�ث ال�كالم الب�ن مال�ك ،مكتب�ة امل�دين ،ط،1
1404هـ 1984-م.

 -19إكمال اإلكمال على مس�لم للأيب،دار اب�ن كثير ،دار القل�م ،ط،1
1417هـ 1996 -م.

 -20إكمال املعلم للق�ايض عياض ،دار الوفاء بمصر ،ط1419 ،1هـ -
1998م.

 -21أم�ايل ال�دالالت وجم�ايل االختالف�ات للش�يخ عب�د اهلل بن بي�ه ،دار
املنهاج ،ط1427 ،1هـ 2007 -م.

 -22إيص�ال الس�الك إىل أص�ول اإلم�ام مال�ك للواليت ،مكتب�ة املعارف
املتحدة،ط1427 ،1هـ 2006 -م.

 -23ب�ذل املجه�ود يف ح�ل س�نن أيب داود للس�هارنفوري ،مركز الش�يخ
أيب احلس�ن الن�دوي للبحوث والدراس�ات اإلسلامية اهلند ،ط،1

1427هـ 2006 -م.

 -24البهج�ة يف رشح التحفة أليب احلس�ن التس�ويل ،دار الرش�اد احلديثة،
1412هـ 1991 -م.
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 -25تاج العروس للزبيدي ،دار الفكر ،ط1414 ،1هـ1994-م.
 -26الت�اج واإلكلي�ل ملختصر خلي�ل ،أليب عب�د اهلل امل�واق ،دار الفكر ،
بريوت  ،ط1398 ،2هـ.

 -27تبصرة احل�كام الب�ن فرح�ون ،مكتب�ة الكلي�ات األزهري�ة ،ط،1
1406هـ 1986 -م.

 -28التبي�ان يف تفسير القرآن الب�ن اهلائم ،دار الغرب اإلسلامي ،ط،1
2003م.

 -29حتف�ة أكياس الناس بشرح عمليات فاس لل�وزاين ،وزارة األوقاف
املغربية1422 ،هـ 2001 -م.

 -30حتف�ة املحت�اج إىل أدل�ة املنه�اج ،لعم�ر ب�ن عيل ب�ن أمح�د الواديايش
األندليس ،دار حراء  ،مكة املكرمة  ،ط1406 ،1هـ.

 -31ترتيب املدارك وتقريب املس�الك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقايض
عياض ،وزارة األوقاف املغربية ،ط1403 ،2هـ1983-م.

 -32التعريف�ات للجرجاين ،دار الكتاب الع�ريب بريوت ،ط1413 ،2هـ
1992 -م.

 -33التقري�ر والتحري�ر يف عل�م األص�ول البن أمير احل�اج ،دار الفكر ،
بريوت 1417 ،هـ 1996 -م.
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 -34التلقني للقايض عبد الوهاب البغدادي ،طبع وزارة األوقاف املغربية،
1413هـ 1993 -م.

 -35تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول للقرايف ،دار الفكر،
ط1393 ،1هـ 1973 -م.

 -36تنوير العقول بمعرفة مس�ائل م�ن مهامت األصول للدكتور حممد بن
سيد حممد بن موالي ،دار ابن حزم ،ط1427 ،1هـ 2006-م.

 -37الثم�ر ال�داين يف تقري�ب املعاين رشح رس�الة ابن أيب زي�د القريواين،
لصالح عبد السميع اآليب األزهري ،املكتبة الثقافية  ،بريوت.

 -38جام�ع األمه�ات الب�ن احلاج�ب ،اليامني�ة للطباع�ة والنشر ،ط،1
1419هـ 1998 -م.

 -39اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،ملحمد بن عيسى أيب عيسى الرتمذي
الس�لمي ،حتقي�ق :أمحد حمم�د ش�اكر وآخ�رون ،دار إحي�اء الرتاث
العريب ،بريوت .

 -40اجلام�ع ألحكام القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي ،صورة
عن طبعة دار الكتب.

 -41حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ملخترص خليل ،دار الفكر ،بدون
تاريخ وال رقم للطبعة.
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 -42حاش�ية العدوي على رشح كفاي�ة الطالب الرباين ،لعلي الصعيدي
العدوي املالكي ،دار الفكر  ،بريوت .1412،

 -43الدلي�ل املاه�ر الناص�ح بشرح املج�از الواض�ح يف قواع�د املذهب
الراجح ،للعالمة حممد حييى الواليت الش�نقيطي،دار الكتب للطباعة

والنرش والتوزيع ،ط1414 ،1هـ 1993 -م.

 -44الديب�اج املذه�ب يف معرفة أعيان املذهب الب�ن فرحون ،دار الرتاث
القاهرة.

 -45الذخرية للقرايف دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م.

 -46ال�روض األن�ف للس�هييل ،طبع�ة اجلاملي�ة بمصر1332 ،ه�ـ -
1914م.

 -47س�نن ابن ماج�ه ،ملحمد بن يزيد أيب عب�داهلل القزويني ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر  -بريوت .-

 -48س�نن أيب داود ،لس�ليامن بن األش�عث أيب داود السجستاين األزدي،
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر .

 -49رشح البخ�اري للكرم�اين ،دار إحياء الرتاث الع�ريب بريوت ،ط،2
1419هـ 1981 -م.

 -50رشح اب�ن النج�ار للكوك�ب املنير ،مكتب�ة العبي�كان1413 ،هـ -
1993م.
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 -51رشح اخل�ريش ملختصر خلي�ل دار الفك�ر ،ب�دون تاري�خ وال رق�م
للطبعة.

 -52رشح الزرقاين للموطأ ،دار الكتب العلمية1411 ،هـ 1990-م.
 -53رشح املع�امل يف أص�ول الفقه ،لعبد اهلل ب�ن حممد بن عيل رشف الدين
أيب حممد الفهري املقري املعروف بابن التلمساين ،عامل الكتب ،ط ،1
1419هـ 1999 -م.

 -54رشح املنجور للمنهج املنتخب دار عبد اهلل الشنقيطي باملدينة.
 -55رشح زروق لرس�الة اب�ن أيب زيد القيرواين ،دار الفكر1402 ،هـ -
1982م.

 -56رشح منته�ى اإلرادات املس�مى دقائ�ق أويل النه�ى لشرح املنته�ى،
تأليف :منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،عامل الكتب  -بريوت
 ، -ط1996 ،2م.

 -57رشح مي�ارة لتحف�ة احل�كام دار الكت�ب العلمي�ة  -بيروت  -ط،1
1420هـ 2000 -م.

 -58الصحاح للجوهري ،دار العلم للماليني ،ط1990 ،4م.
 -59صحي�ح البخ�اري ،حتقي�ق :البغ�ا ،دار ابن كثير ،ط1414 ،5هـ -
1993م.
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 -60صحيح مسلم حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب
 -بريوت.

 -61العرف والعادة يف رأي الفقهاء ،أ .د :أمحد فهمي أبو س�نة ،دار النرش
غري مبينة ،ط 1412 ،2هـ 1992 -م.،

 -62الع�رف والعم�ل يف املذهب املالك�ي ،د .عمر عب�د الكريم اجليدي،
مطبعة فضالة املغرب1404 ،هـ 1984 -م.

 -63العرف :حجيته وأثره يف املعامالت املالية عند احلنابلة ،عادل بن حممد
ب�ن عب�د القادر بن حممد ويل قوته ،املكتب�ة املكية ،ط 1418 ،1هـ -
1997م.

 -64العق�د املنظ�وم يف اخلص�وص والعم�وم ،للق�رايف ،وزارة األوق�اف
املغربية1418 ،هـ 1997 -م.

 -65العواص�م م�ن القواصم البن الع�ريب ،حتقيق :د .عمار الطالبي ،دار
الثقافة الدوحة ،ط1413 ،1هـ 1992 -م.

 -66غريب احلديث للخطايب ،دار الفكر1402 ،هـ 1982 -م.

 -67فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر ،دار الكتب العلمية،
ط1410 ،1هـ 1989 -م.

 -68الفتوحات الربانية رشح األذكار النووية ،ملحمد بن عالن الصديقي،
دار الفكر بريوت1426-1425 ،هـ 2005 -م.
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 -69الفروق للقرايف ،مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1هـ2003-م.
 -70فق�ه إم�ام احلرمين للدكتور عبد العظي�م الدي�ب ،دار إحياء الرتاث
اإلسالمي الدوحة ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.
 -71الفكر السامي للحجوي ،دار الرتاث القاهرة.
 -72فلس�فة الترشيع يف اإلسلام ،للدكتور صبحي حممص�اين ،دار العلم
للماليني ،ط.4
 -73الفواكه الدواين عىل رس�الة ابن أيب زيد القريواين ،ألمحد بن غنيم بن
سامل النفراوي املالكي ،دار الفكر  -بريوت 1415 -هـ.
 -74قواع�د األح�كام يف مصالح األن�ام البن عبد السلام ،دار الرشوق
القاهرة1388 ،هـ 1968 -م.
 -75القوانين الفقهي�ة الب�ن ج�زي ،ع�امل الفك�ر ،ط1405 ،1ه�ـ -
1985م.
 -76الكايف يف فقه أهل املدينة ،ال بن عبد الرب القرطبي ،دار الكتب العلمية
 بريوت  -ط1407 ،1هـ. -77الكام�ل يف اللغ�ة واألدب للمبرد ،دار الفك�ر الع�ريب مصر ،ط ،3
1997م.
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 -78كت�اب القب�س يف رشح موطأ مالك بن أنس البن العريب ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1992 ،1م.

 -79لبا ب املحصول يف علم األصول البن رش�يق املالكي ،دار البحوث
للدراس�ات اإلسلامية وإحي�اء التراث ب�ديب ،ط1422 ،1ه�ـ -

2001م.

 -80لس�ان العرب البن منظور ،مؤسس�ة التاريخ العريب ،ط1413 ،3هـ
1993 -م.

 -81مال�ك :حيات�ه وعصره ،آراؤه وفقهه ،للش�يخ حممد أب�و زهرة ،دار
الفكر العريب ،ط ،2بدون تاريخ.

 -82مباح�ث يف املذه�ب املالك�ي يف املغ�رب ،د .عم�ر اجلي�دي ،مطبعة
املعارف اجلديدة ،ط 1993 ،1م.

 -83املبسوط الرسخيس ،دار املعرفة بريوت1409 ،هـ 1989-م.
 -84املجتبى من السنن ،ألمحد بن شعيب أيب عبد الرمحن النسائي ،حتقيق:
عبدالفت�اح أبو غدة مكتب املطبوعات اإلسلامية  -حلب  ،-ط،2
1406هـ 1986 -م.

 -85جمم�ع الزوائ�د ومنبع الفوائد ،لعلي بن أيب بكر اهليثم�ي ،دار الريان
للرتاث/دار الكتاب العريب  -القاهرة ،بريوت  1407-هـ.
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 -86املح�رر الوجيز يف تفسير الكت�اب العزيز ،أليب حمم�د عبد احلق ابن
عطية األندليس ،دار ابن حزم ،ط 1423 ،1هـ 2002 -م.

 -87املحك�م واملحيط األعظم ،لعيل بن إسماعيل بن س�يده املريس معهد
املخطوطات بجامعة الدول العربية1377 ،هـ 1958 -م.

-88املحك�م واملحي�ط األعظ�م ،لعيل بن إسماعيل بن س�يده املريس ،دار
الكتب العلمية ،ط200 ،1م.

 -89خمتصر خلي�ل خلليل بن إس�حاق بن موس�ى املالك�ي ،دار الفكر -
بريوت1415 -هـ.

 -90املدخ�ل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم دمش�ق ،ط،1
1418هـ 1998 -م.

 -91املدونة الكربى ،لإلمام مالك بن أنس ،دار صادر  -بريوت.
 -92مذك�رة أص�ول الفق�ه ملحمد األمين الش�نقيطي ،ط1415 ،1هـ -
1995م.

 -93املراف�ق على املوافق للش�يخ م�اء العينني الش�نقيطي ،دار اب�ن القيم
السعودية ،ودار ابن عفان املرصية ،ط1425 ،1هـ2004-م.

-94املس�الك يف رشح موطأ مالك للقايض أيب بكر بن العريب ،دار الغرب
اإلسالمي ،ط1428 ،1هـ 2007 -م.
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 -95املس�تدرك عىل الصحيحني ،للحاكم النيس�ابوري ،حتقيق :مصطفى
عب�د الق�ادر عطا ،دار الكتب العلمية  -بيروت  ،ط1411 ،1هـ -

1990م. ،

 -96مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة  -مرص.
 -97مش�ارق األن�وار على صح�اح اآلثار ،للق�ايض أيب الفض�ل عياض
املالكي ،املكتبة العتيقة ودار الرتاث.

 -98مغن�ي املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه�اج ،للرشبيني ،دار الفكر
 -بريوت.

 -99املغني البن قدامة ،دار املنار1367 ،م.
 -100مف�ردات ألف�اظ الق�رآن للراغ�ب األصفه�اين ،املكتب�ة العرصي�ة
بريوت ،ط1427 ،1هـ 2006 -م.

 -101املفهم ملا أش�كل من تلخيص مسلم أليب العباس القرطبي ،دار ابن
كثري ودار الكلم الطيب ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.

 -102مقاصد الرشيعة اإلسلامية الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،ط ،2
 1421هـ 2001 -م.

 -103مقايي�س اللغ�ة الب�ن ف�ارس ،طبع�ة احللب�ي ،ط1400 ،3ه�ـ -
1993م.
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 -104املنتق�ى رشح موط�أ اإلمام مال�ك بن أنس رمح�ه اهلل ،للباجي ،دار
الكتب العلمية ،بدون رقم الطبعة وال تارخيها.

 -105منح اجلليل عىل خمترص خليل لعليش ،دار صادر ،بدون تاريخ وال
رقم للطبعة.

 -106املوافقات للشاطبي :دار املعرفة ،ط 1415 ،1هـ 1994 -م.
 -107مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ،للحطاب ،دار الفكر  -بريوت
 -ط1398 ،2هـ.

 -108موطأ اإلمام مالك ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب  -مرص.

 -109نرش البنود رشح مراقي الس�عود لس�يدي عبد اهلل بن احلاج إبراهيم
العل�وي ،حتقي�ق :حممد األمين بن حمم�د بي�ب ،ط1426 ،1هـ -
2005م

 -110نشر الع�رف يف بناء بعض األحكام عىل الع�رف ( ،ضمن جمموعة
رس�ائل ابن عابدين) ،دار إحياءالرتاث العريب بريوت ،بدون تاريخ

وال رقم للطبعة.

 -111نظ�م بوطليحي�ة للنابغة الغالوي حتقيق :د .حيي�ى ابن الربا ،املكتبة
املكية ومؤسسة الريان بريوت ،ط1422 ،1هـ2002 -م.
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 -112النهاي�ة يف غري�ب احلدي�ث واألث�ر الب�ن األثير ،املكتب�ة العلمية
بريوت ،بدون رقم الطبعة ،أو تارخيها.

 -113ني�ل الس�ول عىل مرتقى الوصول للعالمة حمم�د حييى الواليت ،دار
علم الكتب الرياض1412 ،هـ.

***
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