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دراسة تحقیقیة تطبیقیة للقاعدة تتبدل األحكام بتبدل األزمان بین أقوال
القرافي وابن عابدین رحمهما اهلل تعالى
A research evaluation of the legal maxim "The passage
of time has effect on commandments" in perspective of
Ibne Abideen and Al Qirafi's juristic opinions.
محمدنعیم

i

شاهد امین

ii

Abstract
It is accepted that the religion of Islam has a
distinction position its broad flexible nature and
capacity of application in every age. No doubt the
commandments of Islam are unchangeable but they
have a status to provide a base for solving the new
emerging issue. Urf has been effective in rulings.
Urf is considered decisive in many situations. The
famous jurists Ibne Abidin and Qirafi have some
different views about the effectiveness of Urf. So
their views have been analyzed in this article.

تعريف احلكم لغة ادلنع ،تعريف احلكم اصطالحا
خطاب اهلل تعاذل ادلتعلق بأفعاؿ ادلكلفُت باالقتضاء أك التخيَت  ،زبتلف األحكاـ ادلتعلقة
بأقواؿ الناس كألفاظهم إذا اختلفت معاين ىذه األقواؿ كاأللفاظ  ،االستناد إذل ادلصلحة يف زعم
تغَت األحكاـ بتغَت الزماف أك ادل كاف ،كبتعبَت آخر  :تطوير األحكاـ ،ىو استناد باطل يف زعم
باطل ،عند القرايف أف األحكاـ اليت علٌقها الشارع على دالالت األلفاظ ،كعلى النيات ،تتغَت
حبسب ىذه الدالالت كالنيات؛ ألف األلفاظ كالنيات ىي مناطاهتا  ،األمثلة اليت يذكرىا ،على
تأثَت العرؼ كالعادة يف احلكم الشرعي ،ال خيرج معناىا عن العرؼ كالعادة يف استعماؿ األلفاظ
كاجلمل ،للداللة على مقاصدىم ،كلفهم األقواؿ ،كال عالقة ذلا من قريب أك بعيد بالزماف أك
ادلكاف ،كال بالعادات أك األعراؼ ،يف استحساف األقواؿ أك استقباحها ،أك يف ىعدِّىا من ادلقبوؿ
أك ادلرفوض ،أك من ادلمدكح أك ادلذموـ.

 iاالستاد ادلساعد،الدراسات االسالمية،جامعة عبدالوذل خاف مرداف
 iiالباحث للماجستَت،شعبة الدراسات االسالمية،جامعة عبدالوذل خاف مرداف
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تعریف الحكم لغة
احلاء كالكاؼ كادليم أصل كاحد ،يدؿ على معنُت سلتلفُت  :أحدمها ادلنع  :يقاؿ:
حكمت عليو بكذا  :أم منعتو من خالفو ،كحكمت بُت الناس  :قضيت بينهم كفصلت ،كمنو
حكمة اللجاـ ،كىو  :ما أحاط حبنكي الدابة ،مسيت بذلك ألهنا سبنعها من اجلرم الشديد.
أيضا حديدة يف اللجاـ تكوف على أنف الفرس كحنكو سبنعو من سلالفة راكبو ،كمنو
كىي ن
احلكمة ،ألهنا سبنع صاحبها عن أخالؽ األراذؿ كالفساد ،كاحلكمة ىذا قياسها ،ألهنا سبنع من

اجلهل 1قاؿ أبو عبيد  :قولو :حكم اليتيم أم امنعو من الفساد

2

كىـ
كثانيهما القضاء يقاؿ  :ىح ى

بينهم ىٍَي يك يم أم قضى  3فعيل دبعٌت فاعل ،أك ىو الذم َيكم األشياء كيتقنها ،فهو فعيل دبعٌت
مفعل .كقيل :احلكيم :ذك احلكمة  .كاحلكمة عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوـ .
كيقاؿ دلن َيسن دقائق الصناعات كيتقنها  :حكيم .كمنو حديث صفة القرآف «كىو الذكر
احلكيم» أم احلاكم لكم كعليكم ،أك ىو احملكم الذم ال اختالؼ فيو كال اضطراب ،فعيل
دبعٌت مفعل ،أحكم فهو زلكم .4ك (احملاكمة) ادلخاصمة إذل احلاكم  .كأصحاب األخدكد
حكموا كخَتكا بُت القتل كالكفر فاختاركا الثبات على اإلسالـ مع القتل .5
تعریف الحكم اصطالحا

أما احلكم يف االصط الح العاـ فهو  :إثبات أمر ألمر أك نفيو عنو ،كىو ينقسم إذل
ثالثة أقساـ:
أ  -حكم عقلي  :كىو ما يعرؼ فيو العقل النسبة إجيابنا أك سلبنا ،ضلو  :الكل أكرب من
اجلزء إجيابنا .كاجلزء ليس أكرب من الكل سلبنا .

6
ليال على
ب -حكم عادي :كىو ما عرفت فيو النسبة بالعادة ،مثل :كوف حرارة اجلسم د ن

ادلرض ،كتعاطي الدكاء مز نيال ذلا .7

ت -حكم شرعي ،وهو المقصود هنا  :كللحكم الشرعي تعريف عند الفقهاء كآخر عند
األصوليُت ،كالسبب يف ىذا االختالؼ  :أف األصوليُت يعرفونو دبا يفيد أنو خطاب
الشارع الذم يبُت صفة الفعل الصادر من ادلكلف  .كالفقهاء يعرفوهنا دبا يفيد أنو

أثر ذلك اخلطاب 8،فقولو تعاذل:

ً
الصالةى ىكآتيوا َّص
يموا َّص
الزىكاةى
ىكأىق ي

9

كىو احلكم عند األصوليُت ،ألنو خطاب اهلل تعاذل الذم بُت صفة ىي الوجوب لفعل

صادر عن ادلكلف كىو الصالة  .10كالوجوب الذم أثبتو اخلطاب  ،ىو احلكم عند الفقهاء،
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كلذلك كاف تعريف احلكم عند الفقهاء :ىو األثر ادلًتتب على خطاب اهلل تعاذل ،أك ىو :
مدلوؿ اخلطاب الشرعي كأثره.11
لعلماء األصوؿ يف تعريف احلكم الشرعي اذباىات سلتلفة ،فبعضهم عرفو بأنو

:

شامال
"خطاب اهلل تعاذل ادلتعلق بأفعاؿ ادلكلفُت باالقتضاء أك التخيَت " كعلى ذلك ال يكوف ن
للحكم الوضعي ،كؽالوا  :إف احلكم الوضعي .12كلذلك عرفوه بأنو  " :خطاب اهلل تعاذل ادلتعلق
بأفعاؿ ادلكلفُت باالقتضاء أك التخيَت أك الوضع ".كاخلطاب يف األصل  :توجيو الكالـ للغَت
أيضا على الكالـ ادلوجو نفسو  .كادلراد بو ىنا  :كالـ اهلل تعاذل ،فهو ادلشرع
ليفهمو ،كيطلق ن

كحده دكف غَته.13
فاحلكم الشرعي ىو «خطاب الشارع ادلتعلق بأفعاؿ العباد » ،فإذا اختلف الفعل
اختلف حكمو ،كالفعل الواحد حكمو كاحد ،كثابت يف كل زماف كمكاف ،كإذا كاف الفعل
قوالن ،فإف األقواؿ إمنا كضعت ألجل معانيها ،فإذا اختلفت معانيها ،فإف ىذا الفعل -الذم ىو
قوؿ– قد اختلف ،كبالتارل ؼإف احلكم خيتلف تبعان الختالؼ الفعل ،شأنو شأف سائر األحكاـ
مع سائر األفعاؿ .ككذلك إذا كاف للفعل داللة عند قوـ على معٌت معُت سلتلف عن داللتو عند
غَتىم ،فإف اختالؼ احلكم ىنا ال عالقة لو بزماف أك مكاف ،كإمنا سببو اختالؼ الفعل  ،أف
احلكم يقتضي أنو أىل أف يتحاكم إليو كاحلاكم الذم من شانو أف َيكم فالصفة باحلكم أمدح
كذلك أف صفة حاكم جار على الفعل فقد َيكم احلاكم بغَت الصواب فأما من يستحق الصفة
حبكم فال يكم إال بالصواب ألنو صفة تعظيم كمدح .14
تمهید

زبتلف األحكاـ ادلتعلقة بأقواؿ الناس كألفاظهم إذا اختلفت معاين ىذه األقو اؿ
كاأللفاظ فقد تكوف األلفاظ كاحدةن ،كلكن معناىا عند قوـ خيتلف عن معناىا عند غَتىم ،كقد
َّص
كمعٌت آخر يف االصطالح ،أك يف العرؼ االستعمارل .
معٌت يف اللغة ،ن
يكوف للفف ن

يعتمد ادلعٌت على قرائن األحواؿ اليت قد زبتلف دالالهتا بُت قوـ كغَتىم ،كقد يعتمد
على النيَّصة  .فإذا اختلفت معاين األلفاظ كاجليمل ،فإف األحكاـ اليت كانت ىذه ادلعاين مرادا ذلا
األْياف ،كسائر
زبتلف تبعان لذلك ،كىذا يدخل يف ألفاظ النكاح ،كالطالؽ ،كالعتاؽ ،كالنذكر ،ك ٍ
العقود ،كيف األفعاؿ اليت تصبح مالزمة عند بعض الناس ،أك ذات داللة على مقاصد أك و
معاف
معينة ،كداللة لباس معُت على الزفاؼ ،كغَته على احلداد ،كآخر على أف البسو طبيب ،أك
جندم ،أك شرطي ،كىذا االختالؼ ال عالقة لو بزماف أك مكاف ،كليس ىو تغَتان يف األحكاـ.
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كدلا اختص من ىذه ادلباحات حقائب ذات شكل معُت ،كأحذية ذات شكل معُت للمرأة،
كأخرل للرجل صار ازبا ذ الرجل دلا اختص بادلرأة كازباذ ادلرأة دلا اختص بالرجل داالًّ على معٌت
معُت حرمو الشرع كىو تشبو الرجاؿ بالنساء ،كتشبو النساء بالرجاؿ.
عُت الثبات ،فتحرًن التشبو
فتحرًن ىذا األمر ليس تغَتان يف األحكاـ ،كإمنا ىو
عاـ كثابت  ،كمثل ذلك يقاؿ يف األحكا ـ ادلتعلقة باألقواؿ أك بالنيات كالقصود،
ادلذكور حكم ٌ

فهي ثابتة بثبات معاين األقواؿ ،كثبات النيات كالقصود ،كفيما يلي بعض أقواؿ القرايف  15كابن

عابدين

16

يف ىذا األمر ،ما يؤكد أف االستناد إليها يف زعم تغَت األحكاـ بتغَت الزماف أك

ادلكاف ،كبتعبَت آخر :تطوير األحكاـ ،ىو استناد باطل يف زعم باطل .17
رأي القرافي
18
يبُت مراده بوضوح يف كتابو "الفركؽ" عند الفرؽ الثامن
أما القرايف رمحو اهلل فهو ِّ
19
صها ،كبُت قاعدة العرؼ
كالعشرين« :بُت قاعدة العرؼ القورل ييقضى بو على األلفاظ ِّ
كخيص ي
الفعلي ييقضى بو على األلفاظ كال ِّ
صها » .نذكر من األمثلة اثنُت .يقوؿ« :إذا فرضنا ىملًكان
خيص ي
ً
ً
عجميان يتكلم بالعجمية ،كىو يعرؼ اللغة العربية ،غَت أنو ال يتكلم هبا لث ىقلها عليو ،فحلف ال
يلبس ثوبان ،كال يأكل خبزان ،ككاف حلفو هبا باأللفاظ العربية اليت دل ذب ًر عادتو يف استعماذلا،

كعادتو يف غذائو ،ال يأكل إال خبز الشعَت ،كال يلبس إال ثياب قطن ،فإنا يضلىنِّثيو بأم ثوب
لبسو ،كبأم خبز أكلو ،سواء كاف من معتاده يف فعلو أـ ال ،كىذا إذا دل ذب ًر لو عادة باستعماؿ

اللغة العربية؛ ألنو لو كانت عادتو استعماؿ اللغة العربية لكاف طوؿ أيامو يقوؿ  :أكلت خبزان،
كعجلوا باخلبز ،كاخلبز على ادلائدة قليل ،كضلو ذلك ،ال يريد يف ذلك كلو إال خبز
كائتوين خببزِّ ،
عرؼ اخلبز قورل ناسخ للغة ،فال يضلىنِّثيو بغَت خبز
الشعَت الذم جرت عادتو بو ،فيصَت لو يف لفف ه
الشعَت ،ككذلك القوؿ يف ثوب القطن ،خبالؼ ما إذا كاف ال ينطق بلفف اخلبز كالثوب إال على
ص يقدَّصـ على اللغة ،فيحنث بعموـ
ِّ
سلص ه

عرؼ
الندرة ،فإنو ال يكوف لو يف األلفاظ اللغوية ه
حكم ٍُت سلتلفُت
فتأمل ذلك».فههنا ِّ
ادلسميات اللغوية ،من غَت زبصيص كال تقييدَّ ،ص
يبُت القرايف ى
يف األ ٍىْياف.كاالختالؼ فيهما راجع إذل أمرين:
أحدهما:

داللة اللفف ،ىل ىو على عموـ أنواع اخلبز كعموـ أنواع الثياب ،أك على خصوص
كل منهما.
و
نوع معُت من ٍّ
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وثانيهما:

قصد احلالف باللفف ،ىل ىو على األنواع أك على أنواع معينة منها  ،كال مدخل ىنا
كَيتى ًم يل
للقوؿ بزماف أك مكاف كإمنا ادلعٌت ىو أف اللفف إذا كاف عامان يشًتؾ يف مدلولو كثَتكف ،ىٍ

أف ييراد بو اخلصكص ،فداللتو على العموـ أك اخلصوص تعتمد على نية صاحب اليمُت  .كىذه
قاعدة عامة كثابتة عند القرايف  ،كاختالؼ احلكم عنده ،يف كوف احلالف َينث يف احلالة األكذل،
كال َينث يف الثانية ،ال يرجع إذل زماف أك مكاف ،كإمنا ىو راجع إذل كوف لفف اخلبز أك الثوب
عامان ،كاحلالف دل يىػٍن ًو قصره على خبز الشعَت كحده أك على القطن.
ٌ
و
كيقوؿ القرايف يف مثاؿ آخر « :إذا حلف ال يأكل رؤكسانَ ،ينث جبميع الرؤكس عند
ابن القاسم 20،كال َينث إال برؤكس األنعاـ عند أشهب  21،كالقوالف مبنياف على أف أىل العرؼ
قد نقلوا ىذا اللفف  :أكلت رؤكسان ،ألكل رؤكس األ نعاـ دكف غَتىا ،بسبب كثرة استعماذلم
ادلرَّصكب يف ىذا النوع خاصة دكف بقية أنواع الرؤكس  ،فهذا مدرؾ أشهب فيقدَّصـ النقل
لذلك ى
العريف على الوضع اللغوم  ،كابن القاسم يسلِّم استعماؿ أىل العرؼ لذلك ،كلكن دل يصل
االستعماؿ عنده إذل ىذه الغاية ادلوجبة للنقل ،فإف الغلبة قد تقصر عن النقل.
ففي ىذا ادلثاؿ أيضان ،قد َينث احلالف إذا أطلق ْيينو  :ال أكلت رؤكسان ،كقد ال

َينث ،كىذا يعتمد على ادلعٌت األغلب ذلذا اللفف ادلركب  .كىو ال َينث إال برؤكس األنعاـ عند
ادلسألة يرجع إذل
أشهب ،كَينث برأس عصفور عند ابن القاسم ،كاختالفهما يف ىذه
اختالفهما يف ربقيق مناط احلكم  .قاؿ القرايف « :فاتفق أشهب كابن القاسم على أف النقل
العريف مقدَّصـ على اللغة إذا يكًجد ،كاختلفا يف كجوده ىنا ،فالكالـ بينهما يف ربقيق ادلناط.22
كخالصة األمر يف ىذا عند القرايف أف األحكاـ اليت علٌقها الشارع على دالالت
األلفاظ ،ك على النيات ،تتغَت حبسب ىذه الدالالت كالنيات؛ ألف األلفاظ كالنيات ىي
مناطاهتا.

كمن أراد االستزادة شلا عند القرايف يف ىذا األمر فلينظر إذل الفرؽ التاسع كالعشرين
ادلخصصة كالنية ادلؤكدة ،حيث يقوؿ  :ىذا الفرؽ أيضان ذىب عنو
عنده ،كىو يف الفرؽ بُت النية
ِّ
كل من يفيت من أىل العصر ،فال يكادكف يتعرضوف عند الفتاكل للفرؽ بينهما ،فإذا جاءىم
حالف كقاؿ  :حلفت ال لبست ثوبان ،كنويت الكتاف ،يقولوف لو  :ال ربنث بغَت الكتاف ،كىو
خطأ باإلمجاع ،ككذلك بقية النظائر  .كطريق كشف الغطاء عن ذلك أف تقوؿ  :إف ادلطلً ىق إذا
أطلق اللفف العاـ ،كنول مجيع أفراده بيمينو ،ىحنَّصثٍناه بكل فرد من ذلك العموـ لوجود اللفف فيو،
كلوجود النية ،كالنية ىنا مؤكدة لصيغة العموـ .
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بساط  ،كال عادةو
و
نية ،كال و
كإف أطلق اللفف العاـ من غَت و
صارفة ،ىحنَّصثٍناه بكل فرد
من أفراد العموـ ،للوضع الصريح يف ذلك ،كإف أطلق اللفف ا لعاـ ،كنول بعضها باليمُت ،كغفل
عن البعض اآلخر ،دل يتعرض لو بنف وي ،كال و
إثبات ،ىحنَّصثٍناه بالبعض ادلنوم باللفف ،كالنية ادلؤكدة،
كبالبعض اآلخر باللفف ،فإنو مستقل باحلكم ،غَت زلتاج ،إذل النية ،لصراحتو ،كالصريح ال َيتاج
إذل غَته  .كإف أطلق اللفف العاـ كقاؿ  :نومت إخراج بعض أنواعو عن اليمُت قلنا :ال َينث
بذلك البعض ادل ٍخىرج؛ ألف نيتو سلصصة لعموـ لفظو ،خبالؼ نيتو األكذل كىي أف يقصد بعض
ه
األنواع باليمُت ،كيغفل عن غَته،
كىكذا فإف اختالؼ ىذه األحكاـ حبسب دالالت األلفاظ ،أك النيات ،يتبع قواعد ثابتة ،كىو
عُت ثبات األحكاـ.
رأي ابن عابدین
ال خيتلف ما ذىب إليو ابن عابدين رمحو اهلل عما سبق يف ىذا األمر ،كأنو ال خيرج
عن أعراؼ الناس يف معاين األلفاظ ،كعن عاداهتم يف إطالؽ األلفاظ كالًتاكيب كيف فهمها،
كعن داللة أك مالزمة بعض األفعاؿ لبعض ادلعاين  ،كفيما يلي بعض أقوالو للبياف كالتأكيد .
العرؼ )« :ألف ادلتكلِّم إمنا يتكلم بالكالـ
يقوؿ رمحو اهلل ربت عنواف  ( :األ ٍىْيا يف مبنية على ي

العرؼ ،كما أف العريب حاؿ كونو
العريب ،أعٍت األلفاظ اليت يراد هبا معانيها اليت يكضعت ذلا يف ي
بُت أىل اللغة إمنا يتكلم باحلقائق اللغوية ،فوجب صرؼ ألفاظ ادلتكلم إ ذل ما عهد أنو ادلراد
هبا.23
كقاؿ ربت عنواف  ( :مبحث مهم يف ربقيق قوذلم « :األ ٍىْياف مبنيَّصة على األلفاظ ال على
األغراض) :أم األلفاظ العرفية كاحًتز هبا عن القوؿ ببنائها على عرؼ اللغة أك عرؼ القرآف،
َينث بركوبو إفسانان ،كجلوسو على جبل ،كإف
ففي حلفو ال يركب دابَّصةن كال جيلس على ىكتىد ،ال ي
كاف األكؿ يف عرؼ اللغة دابَّصةن كالثاين يف القرآف كتدان ،كقولو  :ال على األغراض ،أم ادلقاصد
كالنيات ،احًتز بو عن القوؿ ببنائها على النية».
بالعرؼ ،كما لو حلف ال يأكل رأسان ،فإنو يف
مث قاؿ« :إف اللفف إذا كاف عامان جيوز زبصيصو ي
العرؼ اسم دلا يكبس يف التنور ،كيباع يف األسواؽ ،كىو رأس الغنم دكف رأس العصفور كضلوه،
فالغرض العريف خيصص عمومو ،فإذا أطلق ينصرؼ إذل ادلتعارؼ .
كيقوؿ ربت عنواف:مطلب يف اعتبار العرؼ العملي كالعرؼ اللفظي:
للعرؼ
«أال ترل أنو لو حلف ال يركب دابة ،ال َينث بالركوب على إنساف،
اللفظي ،فإف اللفف ،عرفان ،ال يتناكؿ إال الكراع ،كإف كاف يف اللغة يتناكلو ،كلو حلف
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ال يركب حيوانانَ ،ينث بالركوب على إنساف؛ ألف اللفف يتناكؿ مجيع احليوانات،
العرؼ العملي ،كىو أنو ال ييركب عادةن ،ال يصلح يم ىقيِّدان».24
ك ي

مث ذكر اخلالؼ يف مسألة احلنث ،إذا حلف ال يركب حيوانان ،كأف اخلالؼ راجع إذل
ئلت لو أف
العرؼ العملي ،ىل ىو سلصص كالعرؼ القورل أك ال ،مث ذكر أمثلة منها « :كقد يس ي

استمر ىو ال
بدكيان اعتاد أكل خبز الشعَت ،فدخل بلد نة ،ادلعتاد « فيها أكل خبز احلنطة ،ك َّص
يأكل إال الشعَت ،فحلف ال يأكل خبزان ،فقلت  :ينعقد على عرؼ نفسو ،فيحنث بالشعَت؛
ألنو دل ينعقد على عرؼ الناس ،إال إذا كاف احلالف يتعاطاه ،فهو متهم فيو ،فييصرؼ كالمو
إليو لذلك ،كىذا و
منتف فيمن دل يوافقهم ،بل ىو رلانب ذلم.

فهذه ادلطالب اليت يذكرىا ابن عابدين ،كاألمثلة اليت يذكرىا ،على تأثَت العرؼ
كاؿعادة يف احلكم الشرعي ،ال خيرج معناىا عن العرؼ كالعادة يف استعماؿ األلفاظ كاجلمل،
للداللة على مقاصدىم ،كلفهم األقواؿ ،كال عالقة ذلا من قريب أك بعيد بالزماف أك ادلكاف ،كال
بالعادات أك األعراؼ ،يف استحساف األقواؿ أك استقباحها ،أك يف ىعدِّىا من ادلقبوؿ أك
ادلرفوض ،أك من ادلمدكح أك ادلذموـ.
كشلا يزيد األمر بيانان كتأكيدان ،األمثلة اليت أتى هبا ابن عابدين ربت عنواف ( :اليمُت

تتخصص بداللة العرؼ كالعادة ) ،كمنها:

رجل حلَّصف رجالن أف يطيعو يف كل ما يأمره ،كينهاه عنو ،مث هناه عن مجاع امرأتو،
« ه
النهي عن
ال َينث ،إف دل يكن ىناؾ سبب يدؿ عليو ،ألف الناس ال يريدكف ،هبذا ،ى
مجاع امرأتو عاد نة كما ال يراد بو النهي عن األكل كالشرب».25

كمنها« :اهتمتو امرأتو جبار وية ،فحلف ال ْيسها ،انصرؼ إذل ادلس الذم تكره ادلرأة ،

حرة فضرهبا ،ككضع يده عليها ،ال َينث إف
ككذا لو قاؿ  :إف كضعت يدم على جارييت فهي َّص
كانت ْيينو ألجل ادلرأة  ،كألمر يدؿ على أنو يريد الوضع لغَت الضرب».
كمن األمثلة على ادلراد بالعرؼ كالعادة قولو « :كمثلو فيما يظهر ما ذكره بعض زلققي
احلنابلة :قاؿ لزكجتو :إف ً
قلت رل كالمان ،كدل أقل لك مثلو ،فأنت طالق .فقالت لو :أنت طالق،

كدل يقل لوا مثلو ،من أهنا ال تطلق؛ ألف كالـ الزكج سلصص فيما كاف سبان ،أك دعاءن ،أك ضلوه،
إذ ليس مراده أهنا لو قالت  :إشًت رل ثوبان ،أف يقوؿ ذلا مثلو ،بل أراد الكالـ الذم كاف سبب
حلفو.
كيذكر ابن عابدين أمثلة على زبصيص العاـ بالنية ،كعلى األْياف ،كالطالؽ،
كالعتاؽ ،كالع قود كسائر التصرفات ،ككلها ال زبرج عن ادلذكور آنفان عنو كعن القرايف  .هبذه
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َّصث بعض أئمة الفقو عن العرؼ كالعادة ،كهبذا اخلصوص ،كهبذه
ادلعاين – ادلذكورة أعاله –ربد ى
احلدكد ،كضعوا بعض القواعد ،فإذا دل تؤخذ موضوعاهتا ،كحقيقة معانيها ،كمواضع تطبيقها ،بل
كع ِّم ىمت ،حصل االضلراؼ كالتحريف .
أطلقت ي

الرأي في مجلة األحكام العدلیة
هبذه ادلعاين اخلاصة جاءت بعض القواعد الشرعية مثل « :ادلعركؼ عرفان كادلشركط

شرطان»26كادلعركؼ بُت التجار كادلشركط بينهم ،كالتعيُت بالعرؼ كالتعيُت بالنص ».27
ىي قواعد ذكرهتا رللة األحكاـ العدلية ،كجاء يف شرحها ما يدؿ على خصوص
معانيها ،كمواضع تطبيقها .كفيما يلي بعض األمثلة على ذلك ،ما يؤكد أف التذرع دبثل ىذه
القواعد ،كربط تغيَت األحكاـ بالزماف كادلكاف ،كنسبة ذلك إذل الفقهاء كإذل رللة األحكاـ
العدلية ،كتعميمها ،كعدـ قصرىا على مواضعها اخلاصة ،ىو من اجلهل ،إف دل يكن تضليالن
كربريفان.
بتغَت األزماف)28،كجاء يف شرحها:
تغَت األحكاـ ٌ
جاء يف اجمللة( :ادلادة  :39ال يػيٍن ىكر ٌ
«كادلراد أف األحكاـ ادلبنية على العرؼ كالعادة ،ال على النص كالدليل ،تتبدؿ مع تبدؿ العرؼ
كالعوائد» .إذف ،شرح القاعدة يذكر أف األمر قاصر على األحكاـ اليت جعل الشرع مناطها
العرؼ كالعادة ،كىذا فيما أباحو الشرع من و
عرؼ أك عادةو ،ككاف نص اإلباحة فيها عامان يف
أفعاؿ كثَتة قد يصَت أم منها عاد نة .
كجاء أيضان يف شرح ىذه ادلادة يف اجمللة « :فإنو كاف عند الفقهاء ادلتقدمُت ،إذا أح هد اشًتل داران،
كرأل أ حد بيوهتا ،سقط خيار رؤيتو ،كذلك ألف حجر الدكر يف عهدىم كانت تبٌت على منط
كاحد ،فلما تبدلت األعصار ،كصارت بيوت ادلنازؿ تبٌت على و
نسق سلتلف بالشكل كالقدر،
عاـ
صار ال بد من رؤية حجر الدار كلها كي يسقط خيار الرؤية » إذف احلكم كىو خيار الرؤية ه
كثابت ،كقد كانت رؤ ية غرفة كاحدة تدؿ على ما دل يػيىر ،مث صارت رؤية غرفة كاحدة ال تدؿ
و
عرؼ أك زماف ،أك أف التغَت ىو يف الواقع
على ما دل يػيىر ،فهل ىذا تغَت يف احلكم بناء على
الذم جاء لو احلكم.29
كجاء يف اجمللة :ادلادة  :40احلقيقة تًتؾ بداللة العادة كجاء يف الشرح :
«لو قاؿ الرجل خل ادمو  :أشعل الفنار ،كاف عليو أف يشعل الشمعة اليت يف الفنار،
ض ًم ىن ألف مفهوـ كالـ اآلمر حبسب العرؼ إشعاؿ الشمعة ال
كلو أشعلو فاحًتؽ ى
الفنار ،إذ غرض اآلمر إشعاذلا ال إشعالو.30
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كجاء يف اجمللة  :اادلادة  :36العادة يزلى َّصكمة يعٍت أف العادة ،عامةن كانت أك خاصة،
تيجعل حكمان إلثبات حكم شرعي ،كجاء يف الشرح:
كقت البيع ،دخوؿ الربذعة كاالكاؼ أك عدمو ،فَتجع يف
«إذا باع محاران ،كدل يذكر ى
ذلك إذل العرؼ كالعادة .منو :إذا استأجر محاالن لنقل شيء من السوؽ إذل بيتو،
فيعترب يف محلو إذل داخل الباب العرؼ كالعادة».31

كجاء يف الشرح أمضان:

نص بأخذ كإعطاء الزيتوف كالزيت كضلوىا ،كيالن أك كزنان ،فَتجع لدل
«حيث دل يرد ه

احلاجة إذل عرؼ الناس ،كأما فيما كرد النص فيو ،فال عربة للعادة » أم أف ما دل يرد
فيو نص خاص فإنو يػي ٍع ىم يل فيو بالنص ،أك النصوص العامة ،اليت تبيح ذلك الفعل،
فيعتاده الناس ،كيصبح لو معٌت مالزـ لو ،كمفهوـ منو ،كإف دل ييذكر كيكوف ذلك
ادلعٌت ككأنو متفق عليو ،أك مشركط ،ألنو مفهوـ ضمنان كإف دل ييذكر.32

كاف ينبغى تقييد األحكاـ بالبعضية كما فعل ابن عابدين ،حيث جعل عنواف رسالتو

(نشر العرؼ يف أف بعض األحكاـ مبناه على العرؼ .)33
إضاؼ تغَت األمكنة كاألحواؿ كالعوائد ،كما ذكر ذلك اإلماـ ابن القيم،
كاف ينبغى ة
ككما نبو على ذلك األستاذ الدكتور صبحى زلمصاين يف كتابو فلسفة التشريع اإلسالمي الواقع
أف مثل ىذا ال يعد تغيَتا كال تبديال إذا ما ركعي يف كل حادثة ظركفها كمالبساهتا ،كما لتلك
الظركؼ كادلالبسات ـ ف صلة باحلكم الذم جعل ذلا ،إذ الواقع إف الفقيو أك اجملتهد إذا ما
عرضت عليو مسالة من ادلسائل راعى ظركفها كمالبساهتا كالوسط اليت حدثت فيو ،مث استنبط
ذلا احلكم ادلتفق مع كل ىذا.
كقد يغٌت عن ىذا لو كصفت األحكاـ بكلمة "االجتهادية" فهذا أحوط كأدؽ ،كإف
كاف ذلك ملحوظا كمفهموما  ،كقد خرج ابن القيم من ىذا ادلأزؽ حُت عرب ب ػػتغَت الفتول ال
ب ػػتغَت األحكاـ كىذا يف احلقيقة أدؽ ،كأصح تعبَتا عن ادلراد ىنا؛ ألف احلكم القدًن و
باؽ إذا
كجدت حالة مشاهبة للحالة األكذل ،كإمنا الفتول ىي اليت تغَتت بتغَت مناط احلكم .
فإذا تغَت الوس ط ،كتبدؿ العرؼ الذم حدثت فيو الواقعة ،تغَتت بذلك ادلسألة
كتبدؿ كجهها ،ككانت مسألة أخرل اقتضت حكما آخر ذلا  .كىذا ال ينفى أف ادلسألة السابقة
بظركفها ال زالت على حكمها ،كأهنا لو ذبددت بظركفها ككسطها دل يتبدؿ حكمها .
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فأخذ األجرة على تعليم القرآف يف كسط يقوـ أه لو بتعليمو احتسابا لوجو اهلل،
كطاعة لو  :غَت جائز يف كل مكاف ،كىف كل زماف  .كأخذ األجرة على تعليمو يف كسط انصرؼ
أىلو عن تعليم القرآف كالدين إال بأجر  :أمر جائز يف كل زماف كمكاف .34
حكم النص الشرعى إذا بني على عرف متغیر

كينبغى التدقيق يف معرفة النصوص الشرعية اؿ يت بنيت على أعراؼ زمنية  .فإنو إذا
تغَتت ىذه األعراؼ اليت بنيت عليها أحكاـ النصوص ،جيب أف تتغَت األحكاـ بتغَتىا .
فبعض نصوص السنة النبوية تصدر أحكاما مبنية على أعراؼ قائمة رعتها يف زمنها،

اقتضتها الظركؼ ادلوضوعية ،ألهنا سبثل ادلصلحة يف ذلك الوقت ،فإذا تغَتت ىذه ادلصلحة،
لتغَت ظركفها ،كتغَت العرؼ ادلبٍت عليها ،كاف من حقا أف صلتهد يف تغيَت احلكم؛ ألف علتو
العرؼ كقد تغَت ،كىو يدكر مع علتو كجودا كعدما .
من ذلك ما أكردنا عن اإلماـ أيب يوسف الشئ مكيال أك موزكنا حسب الواقع يف
زمن القصة ال حسب ما جاء يف احلديث ،ألف ا حلديث بٌت على الواقع ،كىو قابل للتغَت .
كمن ذلك  :نصابا يقدر بالذىب كمقداره عشركف مثقاال أك دينارا ،كنصابا يقدر
بالفضة مقداره مائتا درىم  ،كبينهما يف تقديرنا ادلعاصر تفاكت كاسع ،كفرؽ شاسع  .كظن كثَت
من علماء الفقو  :أف بقاء ىذين النصابُت أمر كاجب كدائم ،ال جيوز ادلساس بو ،ككل كتب
الفقو تردده .كبينا أف ال معٌت الستمرار ىذا احلكم ادلبٌت على عرؼ كاف قائما يف زمن النبوة مث
تغَت ،كدل يعد لو كجود اليوـ.
ذلك أف النصاب ىو احلد األدىن ادلوجب للغٌت من أل ماؿ كاف  .مثل مخس من
األبل ،أك أربعُت شاة من الغنم أك مخسة أكسق من احل بوب أك ضلو ذلك  .فمن دل ْيلك ىذا
النصاب أك احلد األدىن اعترب فقَتا كدل ذبب عليو زكاة  .كمن ملكو اعترب غنيا ذبب علية الزكاة .
إف معٌت ىذا الكالـ أف ىناؾ نصابُت للزكاة يف النقود ،كبينهما تفاكت ىائل ،فهل
تقبل عدالة التشريع اإلسالمي ىذا التفاكت الضخم الذم يبلغ أحد النصابُت فيو ضعف اآلخر
أكثر من ثالث عشرة مرة؟ كىل يقبل منا أف نًتؾ ادلسلم يف حَتة أماـ ىذين النصابُت
ادلختلفُت أشد االختالؼ؟ كىل يسوغ يف العقل أك يف الشرع أف نقوؿ دلن ْيلك مخس
جنيها  :أنت فقَت حبسب
جنيهات :أنت غٌت حبسب نصاب الفضة؛ كنقوؿ دلن ْيلك مخسُت ن
نصاب الذىب؟ ! ال شك أف ىذا غَت سائغ كال جائز كاألحاديث كاآلثار اليت قدرت النصاب
دينارا من الذىب ،دل تقصد أف ذبعل من ذلك
يف النقود دبائيت درىم من الفضة ،كبعشرين ن
نصابُت متفاكتُت ،كإمنا ىو نصاب كاحد من ملكو اعترب غنينا ذبب عليو الزكاة ،كقدرت ىذا
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احدا ،فقد
كسعرا ك ن
النصاب دببلغُت متعادلُت ،مها مائتا درىم أك عشركف ن
دينارا ،ككاف شيئنا ن
قامت األدلة الكثَتة القاطعة على أف سعر الدينار يف عهد الرسوؿ  -صلى اهلل عليو كسلم-
كاخللفاء الراشدين كاف يصرؼ بعشرة دراىم عرؼ ذلك يف الزكاة ،كيف حد السرقة ،كيف اجلزية،
كيف الديات كغَتىاػ.
احدا ،من الذىب أك من الفضة على
من ىنا جيب أف يكوف تقدير نصاب الزكاة من النقود ك ن

حد سواء ،القيمة كاحدة ،كإف اختلفت العملة.
قواعد
هبذا يتبُت أف ىذه القواعد ليست قواعد كلية ،أك عامة مطلقة ،كإمنا ىي
فقهية خاصة دبواضيع معينة  .أم أف عمومها ال يتجاكز موضوع ىا ،كعلى ذلك فتعميمها،
كإطالقها ،خطأ ،كيؤدم إذل التحريف كاالضلراؼ  .كاالستناد إليها لتربير إباحة ادلنكرات،
الدْيقراطية كاحلريات
كالقركض الربوية ،أك السكوت على منكرات احلكاـ ،أك للدعوة إذل
العامة ،كحرية العقيدة ،أك لتربير القبوؿ بقوانُت الكفر ،كمفاىيم احلضارة الغربية ،ربت عناكين
مركنة اإلسالـ ،كذبديد اخلطاب الديٍت ،كما شاكل ذلك ،ىو عمل تضليلي كربريفي.
خالصة البحث
تعريف احلكم لغة ادلنع  ،تعريف احلكم اصطالحا :خطاب اهلل تعاذل ادلتعلق بأفعاؿ
ادلكلفُت باالقتضاء أك التخيَت  ،زبتلف األحكاـ ادلتعلقة بأقواؿ الناس كألفا ظهم إذا اختلفت
معاين ىذه األقواؿ كاأللفاظ  ،االستناد إذل ادلصلحة يف زعم تغَت األحكاـ بتغَت الزماف أك
ادلكاف ،كبتعبَت آخر :تطوير األحكاـ ،ىو استناد باطل يف زعم باطل  ،عند القرايف أف األحكاـ
اليت علٌقها الشارع على دالالت األلفاظ ،كعلى النيات ،تتغَت حبسب ىذه اؿ دالالت كالنيات؛
ألف األلفاظ كالنيات ىي مناطاهتا  ،األمثلة اليت يذكرىا ،على تأثَت العرؼ كالعادة يف احلكم
الشرعي ،ال خيرج معناىا عن العرؼ كالعادة يف استعماؿ األلفاظ كاجلمل ،للداللة على
مقاصدىم ،كلفهم األقواؿ ،كال عالقة ذلا من قريب أك بعيد بالزماف أك ادلكاف ،ك ال بالعادات أك
األعراؼ ،يف استحساف األقواؿ أك استقباحها ،أك يف ىعدِّىا من ادلقبوؿ أك ادلرفوض ،أك من
ادلمدكح أك ادلذموـ.
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الهوامش
 ،91 :2دار الفكر بَتكت ،الطبعة األكذل

:

 1معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس القزكيٍت،
1979ـ1399/ػق
 2هتذيب اللغة ،زلمد بن أمحد بن األز ىرم ،باب احلاء كالكاؼ مع الفاء  ،69 :4دار إحياء الًتاث
العريب بَتكت ،الطبعة األكذل2001 :ـ1421 /ىػ
 3الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلوىرم ،1901 :5 ،دار العلم للماليُت
بَتكت ،الطبعة الرابعة1407 :ىػ1987/ـ.
 4النهاية يف غريب احلديث كاألثر،ادلبارؾ بن زلمد ابن األثَت اجلزرم،ادلادة :حكم ،419 :1،ادلكتبة

العلمية بَتكت ،الطبعة األكذل1979:ـ1399/ىػ
 ،78 :ادلكتبة العصرية بَتكت ،الطبعة اخلامسة :
 5سلتار الصحاح ،زلمد بن أيب بكر الرازم،
142ىػ1999/ـ.
 6احلكم التكليفي :كىو:خطاب اهلل تعاذل ادلتعلق بأفعاؿ ادلكلفُت باالقتضاء أك التخيَت ،كبناء على
جازما .
ذلك تكوف األحكاـ التكليفية مخسة -1 :اإلجياب :كىو اخلطاب الداؿ على طلب الفعل طلبنا ن
ً
الصال ىة ىكآتيوا َّص
الزىكا ىة )(سورة البقرة اآليتاف  -2.)43الندب :كىو اخلطاب الداؿ
يموا َّص
مثل قولو تعاذل ( ىكأىق ي
على طلب الفعل طلبا غَت جازـ ،ضلو قولو تعاذل (كالَّص ًذين يػبتػغو ىف الٍ ًكت ً
ً
وى ٍم
ى ى ى ٍى ي
اب شلَّصا ىملى ىك ٍ
ت أىٍْيىاني يك ٍم فى ىكاتبي ي
ى ى
ن
إً ٍف ىعلً ٍمتي ٍم فًي ًه ٍم ىخٍيػنرا) (سورة النور اآلية.)33 :
فاألمر دبكاتبة العبد حىت يعتق ليست كاجبة ،كإمنا ىي مندكبة حث عليها اإلسالـ ربقي نقا للحرية اليت
أردىا اإلسالـ للجميع ،فادلالك حر التصرؼ فيما ْيلك ،فاألمر ىنا على سبيل الندب -3 ،التحرًن:
س الَّصًيت ىحَّصرىـ اللَّصوي إًَّصال
كىو اخلطاب الداؿ على طلب الكف طلبنا ن
جازما ،مثل قولو تعاذل ( ىكال تىػ ٍقتيػليوا النَّصػ ٍف ى
احلىق()....سوة اإلسراء اآلية  -4.)33 :الكراىة :كىي اخلطاب الداؿ على طلب الكف عن الفعل
بً ٍ
طلبنا غَت جازـ ،كاجللوس بدكف صالة مكركه  -5 .اإلباحة :كىي اخلطاب الداؿ على زبيَت ادلكلف بُت
الفعل كالًتؾ ،مثل قولو تعاذل( ىكيكليوا ىكا ٍشىربيوا ىكال تي ٍس ًرفيوا)
 7ركضة الناظر كجنة ادلناظر يف أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل ،عبد اهلل بن أمحد بن
زلمد بن قدامة .102 :1،مؤسسة الريٌاف للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة الثانية1423 :ىػ2002/ـ.

أكال :أف ادلقصود من احلكم التكليفي
 8يتفرؽ احلكم التكليفي عن احلكم الوضعي بشرائط ادلذكورة  :ن
طلب فعؿ من ادلكلف ،أك الكف عنو ،أك التخيَت بُت الفعل كالًتؾ  .كأما احلكم الوضعي  :فليس فيو
تكليف أك زبيَت ،كإمنا فيو ارتباط أمر بآخر على كجو السببية أك الشرطية أك ادلانعية  .ثانينا :أف احلكم
التكليفي مقدكر للمكلف ،كيف استطاعتو أف يفعلو أك يكف عنو ،كلذلك يثاب على ا لفعل كيعاقب
مقدكرا للمكلف ،مثل  :صيغ العقود ،اليت ىي سبب
على الًتؾ .أما احلكم الوضعي  :فقد يكوف
ن
لصحتها ،كاقًتاؼ اجلرائم ،فهي سبب لًتتب أحكامها ،كاستحقاؽ العقوبة  .كقد يكوف غَت مقدكر
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للمكلف ،مثل  :القرابة اليت ىي سبب لإلرث ،فاإلرث سبب من أسباب ادللك ،كمها غَت ـ قدكرين
للمكلف ،مثل  :دلوؾ الشمس فإنو سبب لوجوب الصالة  .كالدلوؾ ليس من فعل ادلكلف كال قدره لو
على إجياده ثالثنا  :أف احلكم التكليفي ال يتعلق إال بادلكلف ،أما احلكم الوضعي  :فإنو يتعلق باجلميع،
مثال -ذبب الزكاة يف مالو كإف كاف غَت مكلف ،لوجود سبب الزكا ة ،كىو ملك النصاب،
فالصيب  -ن
كيضمن كليو ما يتلفو .انظر :اصوؿ الفقو اإلسالمي ،الشيخ كىبة الزحيلي.44-43 :1،
 9سورة البقرة اآلية43 :
 10معٌت تعلق اخلطاب بأفعاؿ ادلكلفُت  :ارتباطو هبذه األفعاؿ على كجو يبُت صفتها من كوهنا مطلوبة
سلَتا فيها.كاالقتضاء ـعناه :الطلب ،سواء أكاف طلب فعل أـ كاف طلب ترؾ .
الفعل أك الًتؾ أك ن
جازما فهو الواجب ،كإف كاف غَت جازـ فهو ادلندكب  .كطلب الًتؾ إف كاف
فطلب الفعل إف كاف ن
جازما فهواحلراـ ،كإف كاف غَت جازـ فهو ادلكركه  .كالتخيَت معناه  :التسوية بُت الفعل كالًتؾ ،كىو
ن
اإلباحة .كبتقييد احلكم الشرعي بأنو :خطاب اهلل تعاذل ،خرج خطاب غَته ،إذ ال حكم إال هلل تعاذل .
كبقيد "ادلتعلق بأفعاؿ ادلكلفُت" خرج مخسة أشياء:
 اخلطاب ادلتعلق بذات اهلل تعاذل ،مثل قولو سبحانو ( ىش ًه ىد اللَّصوي أىنَّصوي ال إًلىوى إًَّصال يى ىو ىكالٍ ىمالئً ىكةي
ًً ً ً ً
سًط)(سورة آؿ عمراف اآلية.)18 :
ىكأيكليو الٍعلٍم قىائ نما بالٍق ٍ
وـ () ...سورة
 اخلطاب ادلتعلق بصفاتو سبحانو ،مثل قولو تعاذل (اللَّصوي ال إًلىوى إًَّصال يى ىو ٍ
احلى ُّي الٍ ىقيُّ ي
البقرة اآلية.)255 :
 اخلطاب ادلتعلق بفعلو  -جل شأنو -مثل قولو تعاذل (اللَّصوي ىخلى ىق يك َّصل ىش ٍي وء () ...سورة الزمر
اآلية.)62 :
ص َّصوٍرنىا يك ٍم () ...سورة
 اخلطاب ادلتعلق بذكات ادلكلفُت ،مثل قولو تعاذل ( ىكلى ىق ٍد ىخلى ٍقنىا يك ٍم يمثَّص ى
األعراؼ اآلية.)11 :
ض بىا ًرىزنة ...
 اخلطاب ادلتعلق باجلمادات ،مثل قولو تعاذل ( ىكيػى ٍوىـ ني ىسيِّػير ٍ
اجلًبى ى
اؿ ىكتىػىرل ٍاأل ٍىر ى
)(سورة الكهف اآلية)47 :
" 11انظر :اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ  ،علي بن أيب علي بن اآلمدم، 95 :1 ،ادلكتب اإلسالمي،
بَتكت -دمشق -لبناف ، ،فواتح الرمحوت ."54 :1
 12شرح التلويح على التوضيح ،سعد الدين التفتازاين ،23 :1 ،مكتبة صبيح مصر ،بدكف الطبع
كالتاريخ.
 13شرح التلويح على التوضيح.23 :1،
 14الفركؽ اللغوية ،احلسن بن عبداهلل العسكرم ،ج1ص ،190دار العلم القاىرة مصر ،بدكف الطبع
كالتاريخ.
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 15أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القرايف  :من علماء ادلالكية
نسبتو إذل قبيلة
صنهاجة (من برابرة ادلغرب ) كإذل القرافة (احمللة ادلجاكرة لقرب اإلماـ الشافعي ) بالقاىرة .كىو مصرم ادلولد
كادلنشأ كالوفاة.لو
مصنفات جليلة يف الفقو كاألصوؿ ،منها (أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ ) أربعة أجزاء ،ك (اإلحكاـ يف
سبييز الفتاكل عن
األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ ) ك (الذخَتة  -خ) يف فقو ادلالكية ،ست رللدا ت .الديباج ادلذىب
يف معرفة أعياف
ادلذىب ،إبراىيم بن على اليعمرم ،236 :1،دار الًتاث للطبع القاىرة،بدكف الطبع كالتاريخ.
 16ابن عابدين ( 1252 - 1198ىػ =  1836 - 1784ـ)زلمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز
عابدين
الدمشقي:فقيو الديارالشامية كإماـ احلنفية يف عصره .موؿده ككفاتو يف دمشق .لو (رد احملتار على الدر
ادلختار) مخس رللدات ،فقو ،يعرؼ حباشية ابن عابدين ،ك (رفع األنظار عما أكرده احلليب على الدر
ادلختار) ك (العقود الدرية يف تنقيح الفتاكم احلامدية ) جزآف،ك(نسمات األسحار على شرح
ادلنار).طبقات النسابُت،بكر بن عبداهلل،185: 1،دار الرشد الرياض1407،ىػ1987 /ـ.
 17مقاالت الكوثرم.199-198:مكتبة حقانية بشاكر ،بدكف الطبع كالتاريخ.
 18أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،أبو العباس ،شهاب الدين الصنهاجي القرايف  :من علماء ادلالكية
نسبتو إذل قبيلة
صنهاجة (من برابرة ادلغرب ) كإذل القرافة (احمللة اجملاكرة لقرب اإلماـ الشافعي ) بالقاىرة .كىو مصرم ادلولد
كادلنشأ كالوفاة.لو
مصنفات جليلة يف الفقو كاألصوؿ ،منها (أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ ) أربعة أجزاء ،ك (اإلحكاـ يف
سبييز الفتاكل عن
األحكاـ كتصرؼ القاضي كاإلماـ) ك (الذخَتة  -خ) يف فقو ادلالكية ،ست مجلدات،
 19أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ  ،أمحد بن إدريس القرايف،171 :1 ،عادل الكتب بدكف طبعة كبدكف
تاريخ.
 20ابن القاسم ادلالكي أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء ،الفقيو
ادلالكي؛ مجع بُت الزىد كالعلم كتفقو باإلماـ مالك رضي اهلل عنو كنظرائو ،كصحب مالكان عشرين سنة،
كانتفع بو أصحاب مالك بعد موت مالك ،كىو صاحب " ادلدكنة " يف مذىبهم ،كىي من أجل
كتبهم ،كعنو أخذىا سحنوف  .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أمحد بن زلمد ابن خلكاف الربمكي
اإلربلي ،129 :3،دار صادربَتكت.
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 21أشهب تلميذ مالك أبو عمرك أشهب بن عبد العزيز بن داكد بن إبراىيم القيسي مث اجلعدم الفقيو
ادلالكي ادلصرم؛ تفقو على اإلماـ مالك ،رضي اهلل عنو ،مث على ادلدنيُت كادلصريُت.قاؿ اإلماـ الشافعي،
رضي اهلل عنو  :ما رأيت أفقو من أشهب لوال طيش فيو ،ككانت ادلنافسة بينو كبُت ابن القاسم ،ك انتهت
الرياسة إليو دبصر بعد ابن القاسم .كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،ج.238 :1
 22الفركؽ.175 :1،
 23رسائل ابن عابدين ،نشر العرؼ يف بناء بعض األحكاـ على العرؼ.133 :2 ،مكتبة زلمودية
سركي ركد كوئتة ،بدكف الطبع كالتاريخ.
 24رسائل ابن عابدين ،نشرالعرؼ.135 :2،
 25رسائل ابن عابدين ،نشرالعرؼ.137 :2،
 26شرح اجمللة لألتاسي ،ادلادة .43 :نور زلمد كارخانو ذبارت كتب آراـ باغ كراتشي ،بدكف الطبع
كالتاريخ.
 27رللة األحكاـ العدلية.21 :1،
 28درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ ،علي حيدر خواجة أمُت أفندم ،47 :1 ،دار اجليل بَتكت،
اؿطبعة األكذل1991 :ـ1411/ق
 29درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ.47 :1،
30
31
32
33
34

درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ.48 :1،
درر احلكاـ يف شرح رللة األحكاـ.44 :1،
درر احلكاـ.46 :1،
رسائل ابن عابدين ،نشرالعرؼ يف بناء بعض األحكاـ على العرؼ.133 :2،
عقود رسم ادلفيت.33 :1،
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