القواعد األصولية العرفية في "نهاية المطلب في دراية المذهب" إلمام الحرمين الجويني
450محمد زيني يحي
ملخص الدراسة
إمام الحرمين الجويني من العلماء الشافعية اْلفذاذ ،وقد اشتغل الناس بمصنفاته الفقهية
واْلصولية على مر العصور إلى يومنا هذا ،ومن أهمها كتاب "نهاية المطلب في دراية
المذهب" .وقد ألفه في سنواته اْلخيرة بعد اكتمال نضجه وقريحته .فهو أجدر الكتب للنظر في
معرفة آراء إمام الحرمين الفقهية المعتمدة ومنهجه في تطبيق القواعد اْلصولية .يهدف هذا
البحث إلى الكشف عن جملة القواعد اْلصولية العرفية التي نثرها إمام الحرمين فى كتابه "نهاية
المطلب" ،وتحليل المنهج الذي سلكه اإلمام فى تأصيلها .وذلك باستخدام المنهج االستقرائي
التحليلي في ربط التطبيقات الفقهية في "نهاية المطلب" مع القواعد اْلصولية في المؤلفات
اْلخرى لإلمام .وتتلخص أهمية هذا البحث في كشف تلك القواعد اْلصولية المخزونة في "نهاية
المطلب" وإبرازها في بحث مستقل ،وهذا سيعود بالنفع إلى الثروة العلمية اْلصولية وشخصية إمام
الحرمين وأيضا إلى خدمة المذهب الشافعي .ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة :أن إمام
يعتن بالعرف في مؤلفاته اْلصولية بالدراسة النظرية اْلصولية ،ولكنه قد
الحرمين الجويني لم
ِ
كثيرا في كتابه الفقهي "النهاية" .ومع عنايته للعرف في "النهاية" نظريًّا وتطبيقيًّا ،لم
استفاد به
ً
يعتبره دليالً مستقالًّ في التشريع.
كلمات مفتاحية :القواعد اْلصولية ،العرف ،إمام الحرمين ،نهاية المطلب في دراية المذهب

المقدمة
المتمعن في كالم أْلئمة اْلربعة وأصحابهم يجد أنهم يعتبرون العرف الموافق للشرع .ولو أنهم
ِ
لم يعبروا نظريًّا عن قيمة العرف في التشريع اإلسالمي ،إال أنه ال يمكن أن نتصور بأنهم
استغنوا تمام االستغناء في حلولهم الفقهية عن أعراف وعادات البيئات التي عاشوا فيها .فالعرف
مشترك بين المذاهب ،ويدل على ذلك االستقراء كما قاله القرافي .451وإنما الخالف في نطاق
اعتباره ،فهو مختلف من مذهب إلى آخر .فالمذهب المالكي أكثر المذاهب أخذًا به ويليه المذهب
الحنفي ثم الشافعي ثم الحنبلي.452
 450المحاضر بمركز الفقه المعاصر والتوافق الشرعي ،كلية الدراسات اإلسالمية ،الجامعة الوطنية الماليزية ،ماليزيا.
 451شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اْلصول ( .بيروت :دار الفكر ،طبعة جددة منقحة مصححة،
1424هـ2004/م) ،ص.353
 452يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ،قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية( ،الرياض :مكتية الرشد ،ط1433 ،2ه2012/م) ،ص.120
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أما الجويني وإن لم يتحدث عن العرف نظريًّا بوصفه دلي ً
ال في مصنفاته اْلصولية ،إال
كثيرا في "النهاية" مما يليق بالدراسة .وقد كفانا الدكتور عبد العظيم الديب مؤونة
أنه استفاد به ً
إقامة اْلدلة على رعاية إمام الحرمين للعرف في "النهاية" ،وذلك في الفصل الرابع من كتابه
"فقه إمام الحرمين" 453وفي مقالته "رعاية العرف في بناء اْلحكام عند إمام الحرمين".454
نركز القواعد اْلصولية المتعلقة
ونحن ال نكرر فس هذه المقالة الصغيرة تلك اْلدلة ،ولكن ِ
بالعرف التي استخدمها الجويني في "النهاية" .وقبل أن نتطرق إلى تلك القواعد بالتحليل يحسن
بنا أن نتعرف على شخصية إمام الحرمين كما يلي:
نبذة مختصرة لسيرة إمام الحرمين
هو عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد بن عبد هللا بن الحيُّوية ال ُج َويني النيسابوري.455
الملقب بإمام الحرمين ،الفقيه الشافعي ،المجمع على إمامته في علم الكالم والفقه وأصول الفقه
واْلدب وغيرها من العلوم .ويُكنى الجويني بـ"أبي المعالي" ،وهذه الكنية ال لولد له بهذا االسم
ولكن على سبيل المدح والتعظيم .ويُلقب الجويني بـ"إمام الحرمين" .ذكر في "ذيل تاريخ بغداد"
أنه ذكر قاضي القضاة أبي سعيد الطبري إمام الحرمين في مجلسه فقال بعض الحاضرين" :فانه
يلقب بامام الحرمين" ،فقال قاضي القضاة" :بل هو إمام خراسان والعراق لفضله وتقدمه في
أنواع العلوم" .456كما يلقب بـ"فخر اإلسالم" و"ركن الدين" في بعض المصنفات المترجمة
لسيرته.457
ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة من الهجرة في
ُج َويْن قرية من قرى نيسابور .ونيسابور من أبرز مدن خراسان حضارة وثقافة وحركة فكرية
ً
ومركزا للصراع والجدل والمناظرات العلمية
وعلمية .وكانت مجمع العلماء وطالب العلم
 453عبد العظيم محمود الديب ،فقه إمام الحرمين ،خصائصه – أثره  -منزلته( ،المنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،د.ط ،د.ت) ،ص-384
.391
 454الديب" ،رعاية العرف في بناء اْلحكام عند إمام الحرمين" ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،جامعة قطر) ،العدد الثاني1402 .ه1986/م.
ص.292-272
 455أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا ،ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن اْلشعري( ،دمشق :مطبعة توفيق1347 ،هـ)،
ص278؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك واْلمم ،دراسة وتحقيق :محمد عبد القادر عطا
ومصطف ى عبد القادر عطا( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1412 ،1ه/ـ1992م) ،ج ،16ص244؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن
خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق :إحسان عباس( ،بيروت :دار صادر ،د.ط ،د.م)،ج ،3ص167؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج،18
ص468؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واْلعالم ،تحقيق وضبط نصه وعلق عليه :بشار عواد
معروف( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1424 ،1ه/ـ2003م) ،ج ،10ص424؛ تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي ،طبقات الشافعية
الكبرى ،تحقيق  :محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو( ،القاهرة :مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط1383 ،1ه/ـ1964م) ،ج،5
ص165؛ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن بن علي اإلسنوي ،طبقات الشافعية ،تحقيق :كمال يوسف الحوت( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،1
1407ه/ـ1987م) ،ج197 ،1؛  ،تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي ،العقد الثمين في تاريخ البلد اْلمين ،تحقيق :محمد حامد الفقي( ،بيروت:
مؤسسة الرسالة ،ط1406 ،2ه1986/م) ،ج ،5ص507؛ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي اْلتابكي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر
والقاهرة ،قدم له وعلق علي ه :محمد حسين شمس الدين( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه1992/م) ،ج ،5ص119؛ عبد الحي بن أحمد بن محمد
ابن العماد العكري الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقيق وتعليق :محمد اْلرنؤوط بإشراف عبد القادر اْلرنؤوط( ،بيروت :دار ابن كثير،
ط1406 ،1ه/ـ1986م) ،ج ،5ص338؛ عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط،1
1414ه/ـ1993م) ،ج ،2ص.318
 456محمد بن محمود بن الحسن بن هبة هللا بن محاسن بن النجار ،ذيل تاريخ بغداد ،تحقيق وتعليق وتقديم :قيصر أبي فرح( ،بيروت :دار الكتاب
العربي ،د.ط ،د.ت) ج ،1ص.92
 457ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن اْلشعري ،ص278؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص.208
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والعقائدية والفلسفية .كان والده اإلمام أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني إمام
عصره في التفسير والفقه واْلدب .وكان يلقَّب بركن اإلسالم .تفقه أبو محمد الجويني على عديد
من اْلعالم المشهورين في ذلك الوقت ،ومنهم أبي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي ،وأبي بكر
عبد هللا بن أحمد القفال المروزي (القفال الصغير) .ومن أهم مصنفات أبي محمد الجويني:
"التفسير الكبير" ،و"التبصرة والتذكرة" ،و"شرح المزني" ،و"شرح الرسالة للشافعي".
تفقه إمام الحرمين في صباه على والده أبي محمد ،وقرأ عليه جميع مصنفاته .فلما توفي
والده سنة 438ه ،ح َّل إمام الحرمين مكانَه في التدريس ،وهو دون العشرين من عمره .ولكن
شغفه بالعلم وحبه له أكثر من ذلك ،فاتجه إلى مدرسة البيهقي وتتلمذ على علمائها .وبسبب
ْ
فاضطربت بها اْلحوال ،وحدثت فتنة "الكندري" التي
موجة من التعصب التي ظهرت في بلده،
أمر من قبل السلطان ُ
ط ْغ ُر ْلبَك بالقبض على عديد من العلماء ،ومنهم إمام
أدت إلى إصدار ٍ
الحرمين .فخرج إمام الحرمين قبل القبض عليه إلى بغداد سنة 446ه ،والتقى هناك بأكابر
درس
العلماء ،ودارسهم وناظرهم .ثم رحل إلى الحجاز للحج ،وأقام بها أربع سنين ،يُفتي ويُ ِ
الوزير نظام الملك "المدرسة
حتى لُقب بإمام الحرمين .ثم عاد إلى نيسابور ،فبنى له
ُ
النظامية" ،458وبقى على التدريس فيها قريبًا من ثالثين سنة غير مزاحم.459
تلقى إمام الحرمين فنون المعرفة المختلفة من مشاهير العلماء في عصره ،ومنهم :والده،
أبو محمد الجويني ،اْلستاذ أبو القاسم اإلسفراييني المتوفى سنة 452ه ،460وأبو عبد هللا الخبَّازي
المتوفى سنة 449ه ،461وأبو علي الحسين ْال َم ْر َو ُّر ْوذِي المعروف بالقاضي حسين ،المتوفى سنة
462ه " ،462والحافظ أبو نعيم اْلصبهاني المتوفى سنة 430ه" ،463وأبو القاسم الفوراني
المروزي المتوفى سنة 463ه " ،464والحافظ أبو بكر البيهقي ال ُخس َْر ْو ِج ْردِي ،المتوفى سنة
458ه.465

 458بني الوزير نظام الملك تسع مدارس في كبرى المدن اإلسالمية :بغداد ،وبلخ ،ونيسابور ،وهراة ،وأصبهان ،والبصرة ،ومرو ،وآمل طبرستان،
والموصل .ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،4ص.175
 459ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك واْلمم ،ج ،16ص245؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،3ص389؛ ج ،5ص171-170؛
اْلتابكي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،ج ،5ص.119
 460أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة اْلسدي الدمشقي ،طبقات الشافعية ،اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه :الدكتور الحافظ
عبد الحليم خان( ،حيد رابد :مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ،ط1394 ،1ه/ـ1978م) ،ج ،1ص275؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج،18
ص117؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص.99
 461الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،18ص44؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص172؛ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي
الشافعي المعروف بابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء ،تحقيق :ج .برجستراسر( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1427 ،1ه2006/م) ،ج،2
ص.182
 462ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،2ص134؛ الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،18ص261؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى،
ج ،4ص.356
 463ابن الجوزي ،المنتظم في تاريخ الملوك واْلمم ،ج ،15ص268؛ ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،1ص91؛ ابن السبكي ،طبقات
الشافعية الكبرى ،ج ،4ص.22-18
 464ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص132؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص.109
 465المرجعان السابقان.
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وقد تخرج على يد إمام الحرمين اْلئمة اْلعالم الكثيرون ،ومن أبرزهم :اإلمام أبو
المظفر أحمد بن محمد بن المظفر الخ ََوافي النيسابوري ،المتوفى سنة 500ه ،466واإلمام أبو
الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي ،المتوفى سنة 504ه،467
واإلمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي .468وقد مدح إمام الحرمين هؤالء الثالثة وهم
تناظروا أمامه" :التحقيق للخوافي ،والجريان للغزالي ،والبيان للكيا".469
توفي إمام الحرمين في َب ْشتَنِقَان من أعمال نيسابور ليلة اْلربعاء وقت العشاء اَلخرة
الخامس والعشرين من شهر ربيع اَلخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة ودفن في نيسابور ،رضي
هللا عنه وأرضاه.
إمام الحرمين الفقيه األصولي
تعد كتب إمام الحرمين وخاصة "نهاية المطلب" و"البرهان" من أهم مدونات الفقه واْلصول.
فأما "نهاية المطلب" فهو من أهم كتب الشافعية حتى أطلق عليه العلماء بالمذهب الكبير أو
المذهب -سيأتي الحديث عنه في المطلب التالي بالتفصيل ،-وأما البرهان فهو أحد اْلعمدة
اْلربعة التي قام عليها علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين بل أحسنها كما قال ابن خلدون:
"وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان إلمام الحرمين والمستصفى للغزالي وهما
من اْلشعرية ،وكتاب العَ ْهد لعبد الجبار وشرحه المعتمد ْلبي الحسين البصري هما من المعتزلة.
وكانت اْلربعة قواعد هذا الفن وأركانه."470
أما إمام الحرمين الجويني فهو فقيه أصولي ،منتسب إلى المذهب الشافعي ،ويُعد أحد
علمائه المشهورين ،ولكنه امتاز باستقالل الفكر ،فقد استقل عن اْلئمة السابقين عنه حتى اإلمام
الشافعي بمسائل ،وينفرد بأفكار وآراء أصولية وفقهية لم يسبق إليها أحد .وقد بين هذا الدكتور
الديب في تحقيقه للبرهان حيث جعل ثالثة فهارس خاصة في آخر الكتاب وهي فهرس المسائل
ي ،وفهرس المسائل التي خالف فيها اْلشعري ،وفهرس
التي خالف فيها إمام الحرمين الشافع َّ
المسائل التي خالف فيها القاضي أبا بكر الباقالني.
ولذاك قال ابن السبكي في الطبقات "واإلمام ال يتقيد ال باْلشعري وال بالشافعي ،ال سيما
في "البرهان" ،وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره واجتهاده ."471وقال السمعاني" :قرأت بخط
 466ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن اْلشعري ،ص288؛ ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص96؛ ابن
قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.285
 467ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن اْلشعري ،ص288؛ ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص286؛ ابن
قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص.319
 468ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن اْلشعري ،ص300؛ ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،4ص216؛ ابن
قاضي شهبة ،طبقات الشافعية ،ج ،1ص326؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،6ص191؛ عبد الرحمن بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ج ،1
ص 576؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اْلزهري المعروف بالجمل ،حاشية الحمل على شرح المتهاج للشيخ أبي ذكريا اْلنصاري( ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.23
 469الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،19ص.351
 470عبد الرحمن بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون  ،ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس :خليل شحادة وراجعه سهيل زكار( ،بيروت :دار الفكر ،ط،1
1421ه2001/م) ،ج  ،1ص .576
 471ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص.192
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أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني :سمعت أبا إسحاق الفيروزآبادي (الشيرازي) يقول:
تمتعوا بهذا اإلمام ،فإنه نزهة هذا الزمان" ،472وقال مرة أخرى" :يا مفيد أهل المشرق
والمغرب أنت اليوم إمام اْلئمة" . 473فهذه الشهادة من معاصره الشيخ أبي إسحاق الشيرازي -
صاحب التنبيه والمهذب واللمع وشرحه -تدل على إجالله إلمام الحرمين وتقديره لمكانته
العلمية ،وقد جرت بينهما مناظرات عرف كل واحد منهما خاللها فض َل اَلخر.474
وقال القاضي اإلمام المحدث الحافظ أبو محمد عبد هللا بن يوسف الجرجاني في طبقات
الفقهاء" :أبو المعالي الجويني إمام عصره ،ونسيج وحده ،ونادرة دهره ،عديم المثل في حفظه
وبيانه ولسانه ،أخذ الفقه على والده ،وإليه الرحلة من خراسان والعراق والحجاز".475
وأكبر دليل على مكانة إمام الحرمين في المذهب الشافعي هو جهوده في تحرير المذهب
من خالل كتابه "نهاية المطلب" الذي يشكل فيما بعد مشجر تسلسل أهم كتب الشافعية بعد
مختصر المزني .وسيأتي المزيد عن هذا اْلمر في موضعه في المبحث اَلتي
القواعد األصولية العرفية في "النهاية".
ذكر في معجم "مقاييس اللغة" 476إطالق العرف على معنيين:
وسمي بذلك لتتابُع
ع ْرف الفَ َرس.
ِ
اْلول :على تتابُع الشيء متَّصالً بع ُ
ضه ببعض ،يقالُ :
ال َّ
ف بعض.
ع ْرفاً ،أي بع ُ
شعر عليه ،ويقال :جا َءت القَطا عُ ْرفا ً ُ
ضها خ َْل َ
ٌ
عرفة .وهذا أمر
والثاني :على الم َع ِرفة وال ِعرفان .تقولَ :ع َرف
فالن فالنا ً ِعرفانا ً و َم ِ
سكونه إليهَّ ،
ش منه ونَبَا ع ْنه.
معروف .وهذا يد ُّل على ما قلناه من ُ
ْلن َمن أنكر شيئا ً تو َّح َ
أما في االصطالح فأول تعريف للعرف وصل إلينا فهو للفقيه الحنفي أبي بركات حافظ
الدين النسفي المتوفي سنة 710ه ،477وذلك في كتاب "المستصفى" 478كما نقله ابن عابدين في
"رسالة نشر العرف"" :العادة والعرف ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقتْه الطباعُ
السليمة بالقبول" .479وقد انتُقد هذا التعريف بأنه غير جامع؛ ْلن وصف الطباع بالسليمة يقصر
 472الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واْلعالم ،ج ،10ص.425
 473ابن خلكان ،وفيات اْلعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،3ص168؛ الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية والنهاية ،تحقيق :عبد
هللا بن عبد المحسن التركي( ،د.م :هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،ط1417 ،1ه1997/م) ،ج ،16ص.97
 474نقل ابن السبكي في "الطبقات" بعضًا من المناظرات التي جرت بين إمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق الشيرازي .ابن السبكي ،طبقات الشافعية
الكبرى ،ج ،5ص.209
 475ابن النجار ،ذيل تاريخ بغداد ،ج ،1ص92؛ ابن السبكي ،طبقات الشافعية الكبرى ،ج ،5ص.173
 476أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون( ،بيروت :دار الفكر ،د.ط،
1399ه1979/مـ) ،ج  ،4ص.281
 477عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ،ج ،2ص228؛
 478هذا الكتاب للنسفي في الفقه وليس في اْلصول ،وقد ذكره الكثيرون من الباحثين المتأخرين المهتمين باْلصول ،ولم يتعرضوا له بالبيان إال أن جاء
الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ،فشرحه مبينا قيوده ومحترزاته .أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء( ،القاهرة :مطبعة اْلزهر ،د .ط،
1947م) ،ص.8
 479السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين ،رسالة نشر العرف في بناء بعض اْلحكام على العرف ،طبع في مجموعة رسائل ابن عابدين( ،د.م :د.
ط ،د.ت) ،ج ،2ص.114
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على العرف الصحيح فقط .ولكن ال يستقيم هذا االنتقاد؛ ْلن الطباع السليمة ال تكون دائ ًما منب ًعا
للخير ،وال تكون معصومةً من الخطأ .وإنما قُيدت الطباع بالسليمة؛ ْلنها تستطيع ربط هذا
اْلمر بالمصلحة المترتبة عليه فاستقروا عليه حتى يصير ديدنًا لهم.480
اعتبار األئمة للعرف
إن أقوال اْلئمة التي تدل على رعايتهم للعرف في فروعهم الفقهية كثيرة ،وال يسعنا عرض
نصوصهم هنا ،وقد فعل ذلك معظم الباحثين المعاصرين ،فال داعي إلعادتها هنا .481والمتأمل
ْلقوال اْلئمة في العرف يجد أنه ليس مرادهم جعل العرف دليالً مستقالًّ يحتجون به .بل من
الضروري إرجاع العرف في نصوصهم إلى اْلدلة اْلخرى كالمصلحة واإلجماع .وأما جعل
القرافي العوائد دليالً من اْلدلة فإنه يريد به طريقًا للقاضي إلى الفصل في الدعاوى .482فالعرف
دورا مه ًّما في عملية االجتهاد ،وقد حصره الديب في
ال يكون دليالً مستقالًّ ،ولكنه يلعب
ً
النواحي اْلربع ،وهي :فهم المراد من عبارات النصوص ،ومن ألفاظ المتعاملين ،وتخصيص
العام منها ،وتقييد المطلق.483
وهمنا هنا دراسة اعتبار إمام الحرمين الجويني للعرف في موسوعته الفقهية "النهاية"
من خالل القواعد اْلصولية المطبقة فيها ،ومنها:

 .1العرف يضبط ما لم يضبطه الشرع واللغة.
قد يكون العرف وسيلةً لضبط ما لم يرد تحديده وال تقديره في الشرع وال في اللغة .ويشهد لهذه
وولدك بالمعروف ."484رأى الشافعي أن
يكفيك
القاعدة قوله  لهند زوجة أبي سفيان" :خذي ما
ِ
ِ
ُ
المراد بـ"المعروف" في الحديث هو نفقة مثلها ببلدها التي تحتاجها مثلها ،من الكسوة واْلدُم
وغير ذلك .485فالشافعي جعل العرف ضاب ً
ومعيارا لضبط القدر المسموح لها أن تأخذه لولدها
طا
ً
ونفسها ،حيث ال سبيل إلى معرفته في نصوص الشرع وال في وضع اللغة .واحتكام العرف في
الضبط ما لم يضبطه الشرع واللغة أمر مألوف عند الشافعية .فالماوردي مثالً بعد ذكر مذهب
 480أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،ص9؛ حسنين محمود حسنين" ،مفهوم العرف في الشريعة اإلسالمية" ،مجلة الشريعة
والقانون "حولية محكمة"( ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة) ،العدد الثالث ،ذو الحجة 1409ه الموافق يوليو 1989م ،ص-96
.146
 481انظر على سبيل المثال :أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء( ،القاهرة :مطبعة اْلزهر ،د .ط1947 ،م) ،ص32-27؛ الباحسين،
قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية ،ص120-119؛ أسماء بنت عبد هللا الموسي" ،العرف حجيته وآثاره الفقهية" ،المجلة العربية
للدراسات اْلمنية والتدريب( ،جامعة نايف العربية للعلوم اْلمنية بالرياض) ،المجلد  .21العدد  .14محرم 1427ه ،ص.60-5
 482القرافي ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اْلصول ،ص352-350؛ أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،ص.32
 483عبد العظيم الديب" ،رعاية العرف في بناء اْلحكام عند إمام الحرمين" ،مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية( ،جامعة قطر) ،العدد الثاني.
1402ه1986/م ،ص.292-272
 484الحديث متفق عليه ،محمد فؤاد عبد الباقي ،اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان( ،د.م :عيسى البابي الحلبي وشركاه ،د.ط ،د.ت) ،كتاب
اْلقضية ،باب قضية هند ،رقم  ،1115ج ،2ص.193
 485محمد بن إدريس الشافعي ،اْلم ،تحقيق :رفعت فوزي عبد المطلب( ،القاهرة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1344 ،1هـ2001/م)،ج،6
ص.275
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صرح بأن دليل المذهب في هذا هو
الشافعي في أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما َّ
أن كل ما لم يتقدر بشرع وال لغة ،تُقدر بالعرف .486وكرر الماوردي هذا في بيان أكثر مدة
الحمل وتحديد قدر الرضعة في الرضاعة المحرمة حيث جعل العرف وسيلة لضبطهما لعدم
الوقوف على تقديرهما من الشرع وال من اللغة .487هذا شأن الماوردي في "الحاوي الكبير"
وهو شارح لـ"مختصر المزني".
وقد سار على المنهج نفسه إمام الحرمين في "نهاية المطلب" وهو شارح لـ"مختصر
ومحددًا لكثير من المسائل الفقهية التي لم ير ْد ضب ُ
ضا ،فقد جعل العرف ضاب ً
طها
طا
ِ
المزني" أي ً
وال تحديدُها من الشرع واللغة ،منها:
أ .ضبط االنفصال واالتصال بين السالم وسجدتي السهو لمن أراد أن يسجدهما بعد السالم:
ذكر إمام الحرمين أن االنفصال هو تخل ٌل زماني يغلب على الظن أنه قد أعرض عن
السجود ،وأن االتصال دون ذلك .ثم بيَّن بعد ذلك أن المرجع الوحيد في ذلك هو العرف،
فقال" :وال يعتبر في ذلك غير الرجوع إلى العرف".488
صرح الجويني بأن الضبط في عدم العلم بالمبيع
ب .ضبط عدم العلم بالمبيع في بيع الغائبَّ :
الذي يكون سببًا في بطالن بيع الغائب إنما يكون بالعرف .قال" :ونحن في منع بيع
الغائب إذ َعنَيْنا بأن المبيع لم يعلم ،عنينا لم يعلم بما يعلم مثلُه في العرف".489
ج .ضبط افتراق المتعاقدين الذي ينقطع به خيار المجلس :بين أن المرجع في االفتراق هو
العرف إذ ليس فيه توقيف شرعي وال ضبط معنوي .فإن جمعهما بيت متوسط في
الحجم ،فاالفتراق بخروج أحدهما من البيت ،فإن كانا في ساحة الدار ،فاالفتراق بالمشي
خطوا ٍ
ت والبعد بعدًا .فإن تعاقد المتعاقدين قريبَين من البيت ،فاالفتراق يكون بتعدى
أحدهما الباب وخروجه منه ولو بالخطو خطوتين .فجعل اإلمام االفتراقات في المسائل
السابقة منضبطة بالعرف ثم قال" :هذا حكم الجريان على العرف".490
د .ضبط الموات الذي يملكه الشخص بإحيائها :ذكر أن إحياء الموات تختلف صفاتها
باختالف المقصود في المحيا .وقال أن العرف هو المتَّ َبع في ذلك ،فمنه أُخذ معنى
غير محدود ،وهو ما يختلف تفصيله ،فالرجوع
اإلحياء .ثم قال" :أن ما ورد في الشرع َ
فيه إلى العرف ،وسبب اقتصار الشرع على اإلطالق اإلحالةُ على ما يفهمه أهل العرف
صل القول في بيان المسائل المتفرقة المتفرعة
في الفن الذي ورد الخطاب فيه" .491ثم ف َّ
قرر أن ما يُعد إحياء عرفًا فهو سبب لتملك الموات وإال فال.
عن إحياء الموات بعد أن َّ
المتحجر الذي تحجر ثم أعرض عن بناء
ومن بين المسائل التي ذكرها اإلمام مسألة
ِ
 486أبو الحسن علي بن محمد بن جبيب الماوردي ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،تحقيق وتعليق :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل
عبد الموجود( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ه1994/م) ،ج ،11ص.179
 487الماوردي ،الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،11ص 205و.307
 488الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،2ص.244
 489المصدر السابق ،ج ،5ص13
 490المصدر السابق ،ج ،5ص.21
 491الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،8ص.292
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العمارة بمدة طويلة ،فالتحجر ال حكم له وانقطع أثره ،ولل ُمحيي تملُّك البقعة المتح َّجرة.
أسند اإلمام هذا الحكم على العرف ْلن اإلنسان ال يؤخر العمارة عن التح ُّجر عادةً إال في
زمن يسع له للتهيُّؤ فيه للعمارة وتهيُّ ِؤ أسبا ِبها.492
ه .ضبط الحرز في السرقة :جعل الجويني العرف أصالً في ضبط الحرز في السرقة ،فقال:
"فأما الحرز الذي عماده حصانة البقعة ،وعُس ُْر الوصول منها إلى المال المصون بها،
مخرجة على هذا اْلصل .فالدار المغلقة
فالرجوع فيه إلى العادة ."493ثم ذكر عدة مسائل
َّ
بابها مثال قد تكون محرزة بنفسها وقد ال تكون محرزة لو فرضت في قرية خالية من
أهلها فال بد من مراقب لها ،وهكذا .494فالمحكم في هذه المسألة وغيرها العرف والعادة.
 .2إنما يعتبر العرف إذا اطرد.
هذه القاعدة بمنزلة شرط من شروط اعتبار العرف .ذكر السيوطي هذه القاعدة في "اْلشباه
ضا كالم إمام الحرمين لالستشهاد
والنظائر" بقوله" :إنما تعتبر العادة إذا اطردت" .ونقل فيه أي ً
على هذه القاعدة .وهذا النقل هو قول اإلمام في "النهاية" في باب الوقت الَّذِي يَح ُّل فيه بي ُع
ومضمره كالمذكور
الثمار ورد الجائحة ِم ْن كثَب" :ك ُّل ما يتَّضح في ِه اطراد ُ العادة ،فهو المح َّكم،
ُ
صريحاً ،وكل ما تتعارض الظنونُ
الخالف".495
مثار
بعض
ِ
التعارض في حكم العادة فيه ،فهو ُ
ِ
َ
وقد عني إمام الحرمين عناية خاصة لهذا اْلمر في "النهاية" ،فقسم العادة إلى قسمين:
اْلول ما يطرد وال يستراب في اطراده ،والثاني ما يضطرب بعض االضطراب .ثم بيَّن آثار
القسم اْلول من تقييد اللفظ المطلق واقتضاء شيء غير مذكور في اللفظ على اختالف بين
ْ
اختلفت العادة ،وحصل الوفاق على اختالفها،
اْلصحاب .496ثم بيَّن القسم الثاني بقوله" :فأما إذا
ْ
اضطربت ،وردَّ وصف العادة باالضطراب
فال حكم لها" .497فال عبرة بالعادة عند اإلمام إذا
بقوله" :وقول القائل :عادة ٌ مضطربة :كال ٌم مضطرب؛ فإن المضطرب ليس عادة".498
ومن اْلمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في "النهاية":
وراقًا ليكتب شيئًا ،هل يدخل الحبر في مطلق االستئجار؟ نقل إمام
أ .مسألة استئجار الرجل َّ
الوراق يتكلف
الحرمين كالم الشافعية حول المسألة .ثم الحظ أن جريان العرف في أن َّ
قريب من االطراد ،فيدخل الحبر في مطلق االستئجار بخالف الخيط في استئجار
الحبر
ٌ
مضطرب.
الخياط ،حيث ال يدخل الخيط في مطلق االستئجار ْلن العرف في ذلك
ٌ

 492المصدر السابق ،ج ،8ص.298
 493المصدر السابق ،ج ،17ص.227
 494المصدر السابق ،ج ،17ص.231-227
 495المصدر السابق ،ج ،5ص134؛ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،اْلشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية( ،بيروت :دار
الكتب العلمية ،ط1411 ،1ه1990/م) ص.92
 496الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،8ص.148
 497المصدر السابق ،ج ،8ص.149
 498المصدر السابق ،ج ،8ص149
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ْ
اضطربت في دخول الحبر
الوراق والخيَّاط إن
وذكر إمام الحرمين أن العادة في َّ
فالعقدان باطالن عند
والخيط في مطلق االستئجار فال يكون العرف محك ًما في ذلك.
ِ
مبنيان على العادة المضطربة ،واللفظ فيهما ملتحقًا بالمجمالت،
بعض الشافعية؛ ْلنهما
ِ
المستأجر؛ ْلن العرف إذا
فتبطل اإلجارة ُ بالمجمالت .وعند اَلخرين الحبر والخيط على
ِ
499
معتبرا فالحكم بالرجوع إلى مقتضى اللفظ  .فال يكون العرف محك ًما
اضطرب لم يكن
ً
ومعتبرا في الرأ َيين ْلن العرف في هذه المسألة مضطرب ومتردد.
ً
مر يبيتُ فيه
مر ويرجع عليها إلى مكة ،وإذا انتهى إلى ٍ
ب .مسألة استئجار دابة ليركبها إلى ٍ
ويصبح راج ًعا ،فهل يحسب عليه اليوم الذي سكن فيه بمر؟ أجاب إمام الحرمين بأن
الحكم في ذلك مبني على العرف ،إن جرت العادة ُ على ذلك ،فال يُحسب عليه ذلك اليوم،
وإن جرت العادة بأن يرجع الدابة على الفور ،فذلك اليوم محسوب عليه .والعادة التي
عناها اإلمام إنما هي العادة المطردة .لذلك أعقب هذه المسألة بقوله" :ولو اضطربت
العادة ُ فاْلصح حم ُل مطلق العقد على االنكفاء على البدار".500
ت .مسألة تنازع المكري والمكتري في محل النزول ،فطلب المكري النزول في الصحراء
وطلب المكتري النزول في القرية احتيا ً
طا لمتاعه ،حملها اإلمام على العادة .والعادة في
وقت اْلمن النزول في الصحراء وفي وقت الخوف النزول في القرية .ثم قال" :والعادة
ْ
اضطربت العادة في محل النزول ،ولم نجد منها بينا ً ب َعيْنه نتَّبعه ،ففي
هي المت َبعة .وإن
المسألة احتمال ،واْلظهر أن ذلك يؤثر في الفساد؛ فإنه يجر نزاعا ً عظيما ً بين المكري
سا حاس ًما لهذا الخالف بشرط كونه
والمكتري" .501فجعل إمام الحرمين العرف أسا ً
مطردًا غير مضطرب.
 .3ال يتخصص لفظ الشارع بالعرف العملي
تكلم إمام الحرمين على موضوع التخصيص بالعرف باالسهاب في "البرهان" .فذكر أن
الشافعي رأى أن عرف المخاطبين ال يوجب تخصيص لفظ الشارع ،ورأى أبو حنيفة خالف
ذلك .ثم نقل لكل من اإلمامين أدلتهم وأنهى بحثه باختيار قول الشافعي الذي بمنع تخصيص لفظ
الشارع بالعرف.502
ومن الجدير بالذكر أن منع تخصيص لفظ الشارع بالعرف ال يصح أن يفهم على إطالقه،
بل هو مخصوص بالعرف العملي ،أما العرف القولي فال يمنع؛ ْلن اْلصوليين قد اتفقوا على
حمل اللفظ الشرعي على العرف القولي المقارن.503
 499المصدر السابق ،ج ،8ص.81-80
 500الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،8ص.106
 501المصدر السابق ،ج ،8ص.145
 502الجويني ،البرهان في أصول الفقه ،ج ،1ص.445
 503القرافي ،شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في اْلصول ،ص 166محمد أمين ،أمير بادشاه ،تيسير التحرير( ،بيروت :دار الفكر ،د.ط،
1350ه) ،ج ،1ص315؛ أحمد فهمي أبو سنة ،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،ص.91
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ومما يدل على تخصيص لفظ الشارع بالعرف القولي قو ُل اإلمام في "التلخيص" في
ْ
العرب منه
ضعت لغةً لكل ما دب ثم ال يفهم
المفترض عن لفظ الدابة التي ُو
جوابه عن السؤال
ُ
َ
إال بهيمةً مخصوصةً ،فقالْ :
"قلنا :تعودوا إطالقَ هذه اللفظة على التكرار على بهيم ٍة
مخصوص ٍة فترتب عادتهم ،وقرائن أحوالهم بإطالقاتهم فاقتضى ذلك حملها على ما يريدون،
يعم َم عنه ما يُفهم من ألفاظهم
ولفظ صاحب الشريعة غير مقترن بقرائنهم وعاداتهم حتى ِ
المقترنة".504
وقد طبَّق الجويني هذه القاعدة على هذا التفسير المقيَّد في "نهاية المطلب" في جنس
الشاة التي يخرجها عن الخمس من اإلبل في الزكاة .فاعتبر فيها اسم الشاة دون نظر إلى غنم
البل د .فقال بوجوب إخراج الشاة الشرعية وهي جذعة من الضأن أو ثنية من المعز .فاختار
الحقيقة الشرعية ال الحقيقة العرفية العملية .ثم أعقبه بتقريره اْلصولي" :وال يتخصص لفظ
الشارع بالعُرف على مذهب المحققين في اْلصول".505
ضا ال ينبغي أن يفهم منه على إطالقه؛
ومنع تخصيص اللفظ الشرعي بالعرف العملي أي ً
ْلن تخصيص لفظ الشارع بالعرف العملي ممكن إذا أيده الشارعُ .وفي "النهاية" ما يدل على
هذا اْلمر ،وذلك عند الكالم على مسألة بيع الثمار قبل بدو صالحها حيث نهى الرسول  عن
بيع الثمار حتى تزهى .506فالظاهر من الحديث المنع من بيع الثمار على اْلشجار قبل بدو
الصالح بدون تفصيل بين أن يُقدَّر شرط القطع أو يُطلق ،ولكن العادة الجارية في ذلك الوقت
بيعها مع تبقيتها على اْلشجار .فهل المنع في الحديث مخصوص بهذه العادة العملية أم غير
أمر مستندُه العادة ،فنُ َّزل لف ُ
ظه على
مخصوص؟ بيَّن إمام الحرمين أن رسول هللا  تكلم في ٍ
الثمار قبل َّ
الزهو لتبقيتها إلى الجداد ،فكأن
مو َجبها ،والعادة ُ الجارية أن اإلنسان إنما يشتري
َ
َ
الحديث بالعرف
صص الجويني
الرسول  نهى عن البيع المعتا ِد قبل بُدو الصالح .507فخ َّ
مسوغ له في ذلك حتى يسلم من التعارض بالقاعدة التي نحن بصددها
العملي المقارن له ،فما
ِ
مصرح به من عند اإلمام لتسويغ هذا الموقف ،ولكن بالرجوع إلى
نقف على مستنَد
َّ
اَلن؟ لم ْ
508
توجيهه لهذا الرأي يمكن أن نهتدي به إليه .قال " :إن الثمار قبل بُدو الصالح تكون متعرضة
معرضا ً مقصودُه للهالك ،وفي ألفاظ الشارع ما يدل على
لآلفات والصواعق ،ومن اشتراها كان َّ
509
هذا المعنى ،إذ ُروي "أنه  نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة"  .فيكون هذا الحديث
 504عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف الجويني ،كتاب التلخيص في أصول الفقه ،تحقيق :الدكتور عبد هللا جولم النيبالي وشبير أحمد العمري( ،بيروت:
دار البشائر اإلسالمية ،ط1417 ،1ه1996/م) ،ج ،2ص.143
 505الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،3ص.82
 506حديث متفق عليه .أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،طبعة جديدة مضبوطة ومصححة ومفهرسة( ،بيروت :دار ابن كثير،
ط1423 ،1هـ 1423/م) ،كتاب البيوع ،باب باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صالحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ،رقم  ،2198ص524؛  .الحافظ
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي( ،بيروت :دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي الحلبي وشركاه،
ط1412 ،1ه1991/م) ،كتاب المساقاة ،وضع الجوائح ،رقم  ،1154ج ،3ص1190؛ محمد فؤاد عبد الباقي ،اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان،
كتاب المساقاة ،باب استحباب الوضع من الدين ،رقم  ،1002ج ،2ص.144
 507الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،5ص.145
 508المصدر السابق ،ج ،5ص.145
َّ
صله ابن عبد البر" .وورد الحديث بلفظ آخر عند مسلم
 509الحديث بهذا اللفظ أخرجه مالك .وعلق عليه عبد الفؤاد عبد الباقي بقوله "هذا مرسل وقد و َّ
عن اين عمر" :قال رسول هللا « :ال تبتاعوا الثمر حتى يبدو صالحه وتذهب عنه اَلفة» .مالك بن أنس اْلصبحي ،الموطأ ،صححه وخرج أحاديثه
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مؤيدًا لتخصيص الحديث السابق بالعرف العملي ،ومن ثم يرفع التعارض بين هذه المسألة وبين
ِ
القاعدة التي نتحدث عنها اَلن؛ ْلن المنع المقصود في القاعدة منحصر في العرف العملي
المطلق عن التأييد النبوي .وهناك من العلماء َم ْن يرى أن هذا ليس من باب التخصيص
المخصص
جار في زمن الرسول  وعلم به ولم يمنع منه ،فيكون
ِ
بالعرف؛ ْلن ذلك العرف ٍ
الحقيقي هو تقريره .510 

 .4تتغير األحكام بتغير األعراف
اْلحكام التي يكون مبناها على العرف من الضروري أن تتغير بتغيرها .وهذا التغير قد يكون
ي أن يكون المفتي في الطالق من أهل البلد ،وعلَّل ذلك بقوله" :فإن
مكانيًّا ،لذا اشترط القراف ُّ
511
صا البعيدة اْلقطار"  .وقد يكون التغير زمانيًّا،
العوائد ال يجب االشتراك فيها بين البالد خصو ً
بأن تجدَّ اْلعراف وتنشأ للناس حاجات غير معهودة من قبل ،فتنقطع المناسبة بين الحكم وتلك
بعض العلماء
الحالة المستجدة ،فيجب الحكم في هذه الحاالت الجديدة بما يناسبها .ولذلك صوغ
ُ
القاعدة بقولهم" :ال يُنكر تغير اْلحكام بتغير اْلزمان".512
ومن اْلمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في "النهاية":
أ .في كتاب النفقة تحدث إمام الحرمين عن جنس الكسوة .فنَ َقل فيه قو َل الشافعي بأن
الكسوة على المعسر من جنس غليظ البصرة (من جنس الغليظ) وأما الكسوة على الغني من ليِن
اللين) .ثم نقل قو َل العراقيين الذي فسَّر قول الشافعي على ما هو المعهود في
البصرة (من جنس ِ
َّ
والخز
الحرير
زمان بإلباس المرأة
باللين والغليظ ،فأما إذا تغير العرف في
َ
ٍ
زمانه من االكتفاء ِ
والكتانَ وما أشبهها فال يُعد ذلك سرفًا ومجاوزة حدٍ ،ومن ث َّم يجب إلباس المرأة هذه اْلجناس
513
حكم الذي رآه الشافعي منصبًّا على عرف زمانه،
من الكسوة إذا طلبتْها  .فجعل العراقيون ال َ
يعترض عليه اإلما ُم فد َّل على موافقته إيَّاه.
فيتغير ذلك الحكم تبعًا لتغير العرف .ولم
ْ
وفي حديثه عما يُفرش ،اعترض على العراقيين موقفهم في عدم اعتبارهم العرف .قال
حصير ،وهل لها ِزلية
المضربة ِلبدٌ أو
اإلمام" :ثم الكالم فيما يفرش :قال العراقيون :تحت
َّ
ٌ
514
تفرشها بالنهار؟ فعلى وجهين :ذكرهما العراقيون"  .ثم قال معقبًا" :واقتصروا في الفرش
وعلق عليه :محمد فؤاد عبد الباقي( ،بيروت :دار إحياء التراث العربي ،د.ط1406 ،ه1985/م) ،كتاب البيوع ،باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو
صالحها ،رقم  ،12ج ،2ص618؛ مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صالحها بغير شرط القطع ،رقم  ،1534ج،3
ص.1166
 510الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.391
 511شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي ،الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق ،ضبطه وصححه :خليل المنصور( ،بيروت :دار الكتب
العلمية ،ط1418 ،1ه/ـ1998م) ،ج ،3ص.296
 512علي حيدر ،درر الحكام شرح مجلة اْلحكام العدلية  ،تعريب المحامي فهمي الحسيني( ،الرياض :دار عالم الكتب ،طبعة خاصة1423 ،ه2003/م)،
المادة  ،39ج ،1ص47؛ أحمد بن محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية( ،دمشق :دار القلم ،ط1409 ،2ه1989/م) ،ص.227
 513الجويني ،نهاية المطلب ،ج ،15ص.437
 514المصدر السابق ،ج ،15ص.440
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اْلمر إلى العادة...وتوسعوا في ال ُكسوة ،وحملوا نص الشافعي حيث
على هذا القدر ،ولم يردوا
َ
ذكر لين البصرة في حق الغني على عادة زمانه ،وأثبتوا في عادات زماننا الخز والحرير .وهذا
في ظاهره تناقض منهم" .515فعقَّب إمام الحرمين على تناقض العراقيين إذ لم يفسروا نوعية
الفرش على عادة الزمان في هذه المسألة كما فعلوا في الكسوة ،ويتغير الحكم المبني عليها
بتغيرها.
ب .في كتاب الشهادات تحدَّث إمام الحرمين عن حكم الشطرنج والنرد .وحكى فيه
اْلقوال المضطربة لألصحاب والمحققين من الشافعية .فمنهم من حرمهما وعدهما من الكبائر،
ومنهم من عدهما من الصغائر ،ومنهم من حكم بكراهتهما ،ومنهم من أجازهما إطالقًا ،ومنهم
من جعل قصد القمار شر ً
طا في التحريم ومنهم من أطلق التحريم ،وغير ذلك من اَلراء
المتناقضة .وقد اختار اإلمام القول بكراهة الشطرنج ويتوقف في النرد .516ثم بيَّن اإلمام حكم رد
شهادة الالعب بالشطرنج والنرد بقوله الفاصل" :وتفصيل القول فيهما ،ويتصل بذلك كله
اْلمر إلى
قطر ،على ما تمهد" .517فردَّ اإلما ُم
مالحظةُ االعتياد،
ُ
وقدر استقباح الناس في كل ٍ
َ
العادة ،والعادة تختلف في قدر استقباح العب الشطرنج والنرد من قطر إلى قطر ،واختلفت آراء
العلماء الختالفها.
الخالصة
من خالل الدراسة السابقة أجلى لنا الفكر اْلصولي ْلبي المعالي الجويني رأيه في العرف .وقد
رأينا أنه لم يعتبر والعرف دليال مستقال في التشريع ولم يعتن به في "البرهان" و"التلخيص"
بالدراسة النظرية اْلصولية .وقد استفاد بالعرف كثيرا في كتابه الفقهي "نهاية المطلب في دراية
المذهب" .إال أن هذه االستفادة على كثرتها ال تعدو كون العرف ضاب ً
طا لفهم نصوص القرآن
والسنة التي لم يرد من الشرع وال من اللغة تحديد مرادها .ومن ثم لم يعتبره الجويني دليالً
دورا مه ًّما في عملية االجتهاد.
مستقالًّ عن القرآن والسنة ،وإن كان يلعب ً
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ابن السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي1383 .ه1964/م .طبقات الشافعية
الكبرى .ط .1تحقيق محمود محمد الطناجي وعبد الفتاح محمد الحلو .القاهرة :مطبعة
عيسى البابي الحلبي وشركاه.
ابن العماد ،عبد الحي بن أحمد بن محمد1406 .ه1986/م .شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
ط .1تحقيق وتعليق محمد اْلرنؤوط بإشراف عبد القادر اْلرنؤوط .بيروت :دار ابن كثير.
ابن النجار ،محمد بن محمود بن الحسن بن هبة هللا بن محاسن .د.ت .ذيل تاريخ بغداد .د.ط.
تحقيق وتعليق وتقديم قيصر أبي فرح .بيروت :دار الكتاب العربي.
ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر .د.ت .وفيات اْلعيان وأنباء
أبناء الزمان .د.ط .تحقيق إحسان عباس .بيروت :دار صادر.
ابن عابدين ،السيد محمد أمين أفندي .د.ت .رسالة نشر العرف في بناء بعض اْلحكام على
العرف .في مجموعة الرسائل .د.ط .د.م :د.ط.
ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا1347 .هـ .تبيين كذب المفتري فيما نسب
إلى أبي الحسن اْلشعري .دمشق :مطبعة توفيق.
ابن قاضي شهبة ،أبو بكر بن احمد بن محمد بن عمر1394 .ه1978/م .طبقات الشافعية .ط.1
تصحيح وتعليق وترتيب فهارسه الدكتور الحافظ عبد الحليم خان .حيد رابد :مطبعة مجلس
دائرة المعارف العثمانية.
ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي1417 .ه1997/م .البداية
والنهاية .ط .1تحقيق عبد هللا بن عبد المحسن التركي .د.م :هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن.
أبو سنة ،أحمد فهمي1947 .م .العرف والعادة في رأي الفقهاء .د.ط .القاهرة :مطبعة اْلزهر.
اْلتابكي ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي1413 .ه1992/م .النجوم الزاهرة في
ملوك مصر والقاهرة .ط .1قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس الدين .بيروت :دار
الكتب العلمية.
أحمد عبد اللطيف بن عبد هللا آل عبد اللطيف1414 .ه1993/م .منهج إمام الحرمين في دراسة
العقيدة .ط .1الرياض :مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
أسماء بنت عبد هللا الموسي" .العرف حجيته وآثاره الفقهية" .المجلة العربية للدراسات اْلمنية
والتدريب .الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم اْلمنية .المجلد  .21العدد  .14محرم
1427ه.
اإلسنوي ،جمال الدين عبد الرحيم بن حسن بن علي1407 .ه1987/م .طبقات الشافعية .ط.1
تحقيق كمال يوسف الحوت .بيروت :دار الكتب العلمية.
أمير بادشاه ،محمد أمين1350 .ه .تيسير التحرير .د.ط .بيروت :دار الفكر.
الباحسين ،يعقوب بن عبد الوهاب1433 .ه2012/م .قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية
تطبيقية .ط .2الرياض :مكتية الرشد.
البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل1423 .هـ1423/م .صحيح البخاري .طبعة جديدة
مضبوطة ومصححة ومفهرسة .بيروت :دار ابن كثير.
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الجمل ،سليمان بن عمر بن منصور العجيلي اْلزهري .د.ت .حاشية الحمل على شرح المتهاج
للشيخ أبي ذكريا اْلنصاري .د.ط .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف1399 .هـ .البرهان في أصول الفقه .ط .1تحقيق عبد
العظيم الديب .قطر :د.ن.
الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف1400 .هـ .الغياثي :غياث اْلمم في التياث الظلم .ط.1
تحقيق عبد العظيم الديب .قطر :الشؤون الدينية بدولة قطر.
الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف1406 .ه1986/م .الدرة المضية فيما وقع فيه الخالف
بين الشافعية والحنفية .ط .1تحقيق عبد العظيم الديب .قطر :إدارة إحياء التراث اإلسالمي
بدولة قطر.
الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف1417 .ه1996/م .كتاب التلخيص في أصول الفقه.
ط .1تحقيق عبد هللا جولم النيبالي وشبير أحمد العمري .بيروت :دار البشائر اإلسالمية.
الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف1428 .ه2007/م .نهاية المطلب في دراية المذهب.
ط .1تحقيق عبد العظيم محمود الديب .بيروت :دار المنهاج.
حربي ،محمد بن علي عثمان1406 .ه1986/م .إمام الحرمين أبو المعالي الجويني وأثره في
علم الكالم .ط .1بيروت :عالم الكتب.
حسنين ،محمود حسنين" .مفهوم العرف في الشريعة اإلسالمية" .مجلة الشريعة والقانون
"حولية محكمة" .اإلمارات العربية المتحدة :كلية الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارات
العربية المتحدة .العدد الثالث .ذو الحجة 1409ه الموافق يوليو 1989م.
حيدر ،علي1423 .ه2003/م .درر الحكام شرح مجلة اْلحكام العدلية .طبعة خاصة .تعريب
المحامي فهمي الحسيني .الرياض :دار عالم الكتب.
الديب ،عبد العظيم محمود " ،رعاية العرف في بناء اْلحكام عند إمام الحرمين" ،مجلة كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة قطر .العدد الثاني1402 .ه1986/م.
الديب ،عبد العظيم محمود .د.ت .فقه إمام الحرمين .خصائصه – أثره – منزلته .د.ط.
المنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
الديب ،عبد العظيم محمود .د.ت .فقه إمام الحرمين ،خصائصه – أثره  -منزلته ،المنصورة:
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان1424 .ه2003/م .تاريخ اإلسالم ووفيات
المشاهير واْلعالم .ط .1تحقيق وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف .بيروت:
دار الغرب اإلسالمي.
الرازي ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني1399 .ه1979/مـ .معجم مقاييس اللغة.
د.ط .تحقيق عبد السالم محمد هارون .بيروت :دار الفكر.
الزحيلي ،محمد مصطفى1412 .ه1992/م .أعالم المسلمين :اإلمام الجويني إمام الحرمين .ط.2
دمشق :دار القلم.
الزرقا ،أحمد بن محمد1409 .ه1989/م .شرح القواعد الفقهية .ط .2دمشق :دار القلم.
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السقاف ،السيد علوي بن أحمد .د.ت .الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المشائل
والضوابط والقواعد الكلية ،مجموعة سبعة كتب مفيدة .د.ط .القاهرة :شركة مكتبة ومطبعة
مصطفى البابي الحلبي وأوالده.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر1411 .ه1990/م .اْلشباه والنظائر في قواعد
وفروع فقه الشافعية .ط .1بيروت :دار الكتب العلمية.
الشافعي ،محمد بن إدريس1344 .هـ2001/م .اْلم .ط .1تحقيق وتخريج رفعت فوزي عبد
المطلب .القاهرة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.
شميلة اْلهدل ،أحمد ميقري1426 .ه2005/م .سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج.
ط .1طبع مع منهاج الطالبين واالبتهاج في بيان اصطالح المنهاج .بيروت :دار المنهاج.
عبد الرحمن بن خلدون1421 .ه2001/م .تاريخ ابن خلدون .ط .1ضبط المتن ووضع الحواشي
والفهارس خليل شحادة وراجعه سهيل زكار .بيروت :دار الفكر.
عمر رضا كحالة1414 .ه1993/م .معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية .ط .1بيروت:
مؤسسة الرسالة.
الفاسي ،تقي الدين محمد بن أحمد الحسني1406 .ه1986/م .العقد الثمين في تاريخ البلد اْلمين.
ط .2تحقيق محمد حامد الفقي .بيروت :مؤسسة الرسالة.
القرافي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي1418 .ه1998/م .الفروق أو
أنوار البروق في أنواء الفروق .ط .1ضبطه وصححه خليل المنصور .بيروت :دار الكتب
العلمية.
القرافي ،شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي1424 .هـ2004/م .شرح تنقيح
الفصول في اختصار المحصول في اْلصول ،طبعة جددة منقحة مصححة .بيروت :دار
الفكر.
مالك بن أنس اْلصبحي1406 .ه1985/م .الموطأ .د.ط .صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه
محمد فؤاد عبد الباقي .بيروت :دار إحياء التراث العربي.
الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب1414 .ه1994/م .الحاوي الكبير في فقه مذهب
اإلمام الشافعي .ط .1تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود.
بيروت :دار الكتب العلمية.
محمد فؤاد عبد الباقي .د.ت .اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان .د.ط .د.م :عيسى البابي
الحلبي وشركاه.
مسلم ،الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري1412 .ه1991/م .صحيح مسلم .ط.1
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .بيروت :دار إحياء الكتب العربية .عيسى البابي الحلبي
وشركاه.
النووي ،أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف1980 .م .المجموع شرح المهذب .د.ط .تحقيق
وتعليق محمد نجيب المطيعي .جدة :مكتبة اإلرشاد.
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