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العادة وتطبيقاتها عند األصوليين
م .د .زياد مظفر سعيد الراوي

قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية /كلية التربية للبنات /جامعة الموصل_ العراق.

الخالصة:

حرصت الشريعة اإلسالمية عمى مراعاة تقاليد الناس كعاداتيـ التي ساركا عمييا كجعميا مف

نسيجا مف الشرائع السماكية مع تقاليد مف
متضمنات الشريعة اإلسالمية شرط عدـ مخالفتيا لمشريعة ،لتشكل بذلؾ
ً
خبرة المجتمعات كنبذ القبائح كاستحساف المركءات ،لذلؾ فقد تناكؿ البحث عمى تقصي مختمف نكاحي القاعدة
كتطبيقاتيا عند الفقياء كاألصكلييف.

الكممات الدالة :العادة ،العرؼ ،القاعدة ،الحكـ ،تطبيقات ،الفقو.

308

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 307-333

المقدمة

َّ
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات
أعمالنا ،مف ييده هللا فيك الميتدي ،كمف يضمل فمف تجد لو كليا مرشدا ،كأشيد أف ال إلو إال هللا

كحده ال شريؾ لو ،كأشيد َّ
محمدا عبده كرسكلو ،كبعد..
أف
ً
يده
كتع َ
لقد خمق هللا اإلنساف ،كسخر لو مف النعـ ما في السماكات كاألرض لينتفع بياَ ،
بالرساالت اإلليية التي تبيف لو طريق اليدى ،فنظـ المجتمع اإلسالمي تنظيماً دقيًقا راعى فيو

تحقيق مصمحة الفرد كالجماعة ،كشرع مف األحكاـ ما يكفل تحقيق الدعائـ األساسية لممجتمع

مف حفع (الديف كالنفس كالنسل كالعقل كالماؿ)؛ إذ يترتب عمى التفريط فييا كاالعتداء عمييا
التنازع كسفؾ الدماء كانتشار المفاسد كالشركر كفقداف األمف.

أسباب اختيار الموضوع :تحتاج القكاعد الفقيية لمزيد مف الشرح كالتقعيد عمى كاقع الناس لما
ليا مف امتدادات متعددة ،كالبحث محاكلة لشرح مستجدات القاعدة كما يمكف أف تشتمل عميو

في مباحث القاعدة.

أهمية الموضوع :لقد ساىمت القكاعد الفقيية في إثراء الفقو اإلسالمي بنكاحي كثيرة مف المعرفة
كالتفصيل بحيث كضحت الفقو كأسست لمنظكمة متقنة مف التفرعات لتشكل مختمف نكاحي حياة

شرحا كتطبيًقا ،كمف ىنا أتت أىمية ىذا
المسمـ بما يسيـ في استقامة المسمميف في حياتيـ ً
البحث.

المبحث األول
التعريف بالقاعدة ومشروعيتها عند العلماء

كسيتـ فيو التعريف بالقاعدة في المغة كاالصطالح ككما يأتي:
المطلب األول :مناقشة معنى القاعدة ومرادفاتها.

أكال :القاعدة في المغة :تفيد االستقرار كالثبات ،ما يقعد عميو الشيء أي يستقر كيثبت عميو
قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا كما أكضح المناكي(ٔ) ،كقيل في تعريفيا كذلؾ" :قضية

كمية تعرؼ منيا أحكاـ جزئياتػيػا"(ٕ)،

(ٔ)

ينظر :التكقيف عمى ميمات التعاريف ،زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف

العابديف الحدادي ثـ المناكي القاىري (المتكفىٖٔٓٔ :ىػ) ،عالـ الكتب  ٖٛعبد الخالق ثركت-القاىرة،
ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ.ٕٙٙ :

(ٕ)

جأني (ت ٛٔٙىػ) َّ
حيث عرفيا الجر َّ
بأنيا( :قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا) .كما جاء في التعريفات

كقد قبمت بيذا المعنى تعاريف كثيرة ليس بينيا إال اختالؼ يسير أك محدكد في العبارات ،ينظر :كتاب
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"كل كمي أخص مف األصػكؿ كسائر المعاني العقميػة العامة ،كأعـ مف العقكد كجممة
كذلؾُّ :

الضكابط الفقيية الخاصة"(ٔ).

ككانت لطائفة مف العمماء المتأخريف كشياب الديف الحمكي ممحكظات عمى كمية القكاعد

الفقيية(ٕ) ،كعمى إىماؿ قيد الفقيية في بعضيا(ٖ) ،كقكليـ َّ
أف القاعدة ىػي "قضية كميػة" ،كمػا
يضاؼ مػف قيػكد كقكليػـ" :تعػرؼ منػيػا أحػكػاـ جزئياتػيػا" ليػس مما يدخل في حقيقتيا ،بل ىك

أف ما قيل عف إىماؿ القيكػد الفقيية ليس صحيحاً َّ
يماثل عمميات التخاريج عمييا ،ك َّ
ألف سمفنا

كانكا ميتميف بتعريف القاعدة بشكل عاـ ،كما ذكر تعريػف يصمح أللغمب القكاعد ،سكاء أصكلية

كانت أـ فقيية أك نحكية كالمية كانت أـ لغيرىا فإذا أريػد التخصيص بعمـ ذكر القيد ،كأف
نقكؿ :القضايا الكمية األصكلية ،أك القضايا الكمية الفقيية.

بسبب ما يذكر مف االستثناء في القكاعد الفقيية كالتي لـ تكف مما يدخل في القاعدة

التي قيل باالستثناء منيا ،لالفتقار لبعض شركط دخكليا فييا أك في الشركط كتطبيقيا ،أك َّأنيا
داخمة في قاعدة أخرى ،كما َّ
أف كجػكد مستثنيات قميمة ال يخدش كمية القكاعد االستقرائية(ٗ).
بيان معاني بعض المصطلحات ذات الصلة بالقواعد:

كردت عمى ألسنة العمماء مجمكعة مف المصطمحات ذات العالقة بػالقكاعد كاألصل كالمدرؾ

كالضابط كالمآخذ كالتقاسيـ كالكميات كلغيرىا(٘) ،لغير َأننا سنكتفي ببياف معاني ما ىك أكثر
التصاًقا بالقكاعد كىك الضابط كاألصل ،فيما يأتي:

التعريفات ،عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني (المتكفىٛٔٙ :ىػ) ،دار الكتب العممية بيركت –لبناف،
ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـ.ٜٔٗ :

(ٔ)

القكاعد ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد المقري ،تحقيق أحمد بف عبد هللا بف حميد ،مركز إحياء التراث اإلسالمي،

(ٕ)

كمنيـ شياب الديف الحمكي (ت ٜٔٓٛىػ) ،كليذا فقد عػرؼ القاعدة الفقيية َّ
بأنيا( :حكػـ أكػثري ال كمي

جامعة أـ القرى بمكة.ٕٖٔ-ٕٕٔ/ٔ :

ينطبق عمى أكثر جزئياتو لتعرؼ أحكاميا منو) ،ينظر :لغمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر ،أحمد بف
دمحم مكي ،أبك العباس ،شياب الديف الحسيني الحمكي الحنفي (المتكفىٜٔٓٛ :ىػ) ،دار الكتب العمميةٔٗٓ٘ ،ىػ
ٜٔٛ٘ -ـ.٘ٔ/ٔ :

(ٖ)

ينظر :القكاعد الفقيية مفيكميا ،نشأتيا ،تطكرىا ،دراسة مؤلفاتيا ،أدلتيا ،ميمتيا ،تطبيقاتيا ،د .عمي أحمد

الندكي ،دار القمـ -دمشقٖٕٔٔ ،ىػٜٜٔٔ -ـ.ٗ٘ :

(ٗ)

ينظر :المكافقات ،إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (المتكفىٜٚٓ :ىػ) ،تحقيق:

(٘)

ينظر :المكافقات ،لمشاطبي.ٜٓ-٘ٛ :

أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفافٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.٘ٛ/ٕ :

310

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 307-333

تعرؼ أحكاميا منو،
ٔ -القاعدة كليا عدة تعاريف منيا :أمر كّمى منطبق عمى جميع جزئياتو عند ّ
أك ىي :قضية كمية منطبقة عمى جميع جزئياتيا(ٔ) ،أك ىي :حكـ كمي ينطبق عمى جزئياتو
ليتعرؼ أحكاميا منو(ٕ).

ٕ -الضابط :كتفيد مادتو المغكية الحصر كالمػزكـ كالحبس(ٖ) ،كفي االصطالح كذلؾ قريب الصمة

ليذا المعنى ،إذ ىك قضية كمية تحصر كتحبس الفرع ،كالفػرؽ بينيما َّ
أف القاعدة تككف في
الفركع الداخمة لتندرج تحتيا مف أبكاب مختمفة ،كقاعدة (المشقة تجمب التيسير) التي تدخل فييا

مختمف فػركع العبادات كذلؾ المعامالت كالجنايات كنحكىا ،كأما الضابط فإ َّف فركعو التي تدخل
تحتو تككف مف مدخل كاحػد(ٗ) ،كقكليـ( :كػل مكركه في الجماعة يسقط فضيمتيا)(٘) ،ك(ما يبطل

عمده في الصالة يقتضي سيكه السجكد ،كما ال فال)(َّ ،)ٙ
فإف جزئيات ىذيف الضابطيف تدخل
في باب الصالة ،كال تتعداه إلى ما سكاه ،كىك قكؿ مف فرؽ بيف القاعدة كالضابط ،كىك قكؿ
فكثير ما يذكر الضابط عمى أنو قاعدة ،عمى َّ
أف قصر الضابط عمى
ًا
لغير ممزـ في التطبيقػي،
ما ذكر ال يسمـ ،فقد كاف يطمق الضابط عمى أركاف الشيء كشركطو كأقسامو.

(ٔ)
محمد صابر الفاركقي
مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ ،دمحم بف عمي ابف القاضي دمحم حامد بف ّ
الحنفي التيانكي (المتكفى :بعد ٔٔ٘ٛىػ) ،تقديـ كاشراؼ كمراجعة :د .رفيق العجـ ،تحقيق :د .عمي دحركج،

مكتبة لبناف ناشركف – بيركتٜٜٔٙ ،ـ.ٕٜٔ٘/ٕ :

(ٕ)

ينظر :شرح التمكيح عمى التكضيح ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني (المتكفىٜٖٚ :ىػ) ،مكتبة صبيح

 -مصر(د .ت).ٖٗ/ٔ :

(ٖ)

لساف العرب ،دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر َّ
األنصاري الركيفعى اإلفريقى

(المتكفىٚٔٔ :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ ،ىػ.ٖٗٓ/ٚ :

(ٗ)

ينظر :األشباه كالنظائر ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (تٚٚٔ :ىػ) ،دار الكتب العممية،

ٔٔٗٔىػٜٜٔٔ -ـ ،ٔٔ/ٔ :كاألشباه كالنظائر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفى:

مذىب أَِبي حنيفة
ٜٔٔىػ) ،دار الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـ ،ٚ/ٔ :كذلؾ :األَشباه َكالنظائر عمى َ
النعماف ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري (تٜٚٓ :ىػ) ،كضع حكاشيو كخرج
أحاديثو :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت  -لبناف ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ ،ٔٙٙ :كذلؾ:

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكي ،أبك البقاء الحنفي

(المتكفىٜٔٓٗ :ىػ) ،تحقيق :عدناف دركيش  -دمحم المصري ،مؤسسة الرسالة  -بيركت.ٕٚٛ :

(٘)
()ٙ

ينظر :الضابط المذككر في األشباه كالنظائر لمسيكطي.ٗٙٙ :

ينظر :المصدر السابق.ٗٙ٘ :
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ٖ -األصل :أما األصل فقيل أنَّو ما يبتنى عميػو لغػيػره(ٔ) ،كقيل َّأنو ما اتسند الشيء في تحقيقو إليو،
كأصحيا ىك ما يتفرع عنو لغيره تفرعاً حسياً أك معنكياً(ٕ).
العادة في اللغة واالصطالح :معنى العادة كاسع ككنو متعمق بحصكؿ التكرار مف األقكاؿ اك
األفعاؿ ،سكاء كاف ىذا التكرار بمقتضى العقل السميـ أك بمقتضى الشيكات كاألىكاء

(ٖ)

فميس

محل بحثنا الفرؽ بيف العرؼ العممي كالقكلي بقدر الحاجة إلثبات العادة كاطرادىا فالعادة في

المغة الديدف ،كالديدف الدأب كاالستمرار عمى الشيء ،كتفيد الرجكع إلى الشيء المرة تمكى

األخرى ،كقيل العادة ىي الدربة كالتمادي في شيء حتى يصير لػو عادة ،كقد يقاؿ لمذي كاظب
عمى الشيء المعتػاد عميو ،كفي بعػض الكػالـ :الزمػكا تػقػى هللا



كاستعيدكىا أي تعكدكىا،

تعكد الشيء كاعتػاده كعػاكده معاكدة ،كاعتاده كاستعاده كأعاده ،أي صار لو عادة ،كعكده
كّ
الشيء جعمو مما يتعكده(ٗ).

كفي االصطالح ليا تعريفات متعددة بعضيا يقرب مف تعريف الفقو أك يرادفو ،كبعضيا

اآلخر يختمف عنو كمما قيل مف تعريفيا:
ٔ-

ىي ما أكثر منو الناس كعادكا إليو م ار اًر(٘) ،كبيذا التعريف أخذ الكفكي في كتابو

ٕ-

"عبارة عما يستقر في النفكس مف األمكر المتكررة المقبكلة عند الطباع السميمة"(.)ٚ

الكميات(.)ٙ

(ٔ)
صري المعتزلي (المتكفىٖٗٙ :ىػ)
ينظر :المعتمد في أصكؿ الفقو ،دمحم بف عمي الطيب أبك الحسيف َ
الب ْ
المحقق :خميل الميس ،دار الكتب العممية – بيركتٖٔٗٓ ،ىػ.ٜ/ٔ :
(ٕ)

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي (المتكفى:

(ٖ)

ينظر :العرؼ كالعادة في رأي الفقياء (عرض نظرية في التشريع اإلسالمي) ،أحمد فيمي أبك سنة ،مطبعة

ٜٗٚىػ) ،دار الكتبئٗٔٗ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ.ٕ٘/ٔ :
األزىرٜٔٗٚ ،ـٔٓ :

(ٗ)

ينظر :معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيق :عبد السالـ دمحم ىاركف ،دار

(٘)

ينظر :كتاب التعريفات ،عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجر َّ
جأني (المتكفىٛٔٙ :ىػ) ،دار الكتب

الفكرٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.ٖٔٛ/ٗ :.

العممية بيركت –لبنافٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ-ـ.ٖٔٓ :

()ٙ

ينظر :الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريشي الكفكي ،أبك البقاء

الحنفي (المتكفىٜٔٓٗ :ىػ) ،مؤسسة الرسالة – بيركت.ٔٙٓ :

()ٚ
ظائر َعَمى مذىب أَِبي حنيف َة النعماف :زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري
ْاألَشباه كالن َ
(المتكفىٜٚٓ :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.ٜٖ :
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كىذاف التعريفاف كلغيرىما الكثير مما يصب في معناىا

(ٔ)

بأنيا ال تستغرؽ
يكحي ظاىرىػا َّ

العادات إذا كانت فردية ،كعمى ىذا َّ
فإف التعريفات لغير جامعة ،كىي تتالقى مع تعريف العرؼ

في معناه ككف العرؼ ىك "ما استقر في النفكس مف جية شيادات العقكؿ كتمقتو الطباع السميمة
بالقبكؿ"(ٕ) ،كالسبب الذي يبنى عميو الفارؽ ىك:

َّ
إف قصر كحصر العػادة عمى بما قػدمنا ينػافي مػا نػراه مػف تعػميػالت الفقياء كاستنباطاىـ

األحكاـ ،إذ ىي دالئل عمى َّ
ايضا(ٖ) .فال
أف الفقياء بنػكا بػعػض األحكػاـ عمػى عػادات األفػراد ً

يككف التعريف جامعػًا ،كليذا فإننا ال بد أف نتطمع إلى تعريف آخػر لمعػادة يككف أجمع مف ذلؾ.
كسنكتفي بإيراد قكؿ ابف اليماـَّ :
أف العػادة ىي العرؼ العممي(ٗ) أي ما اعتاده الناس فالعرؼ
عمى ىػذا أعػـ ،ألنَّو يشمميا ،كاعترض عمى التعريف َّ
بأنو ليس مف دليل عمى القصر عمى

الجانب العممي منو ،بل َّ
أف األقكاؿ المنقكلػة عػف الفقياء تدؿ عمى إطالؽ العادة عمى األقػكاؿ

أيضا كاألفعاؿ معا(٘).
العرؼ القكلي ً
أما قكؿ ابف أمير الحاج َّ
أف العادة ىي األمر المتكرر( )ٙمف لغير إيجاد العالقة العقمية(،)ٚ

معا ،كلكل أمر يحصل بالتكرار مرة بعػد مرة كلـ تكف العالقة
فيك تعريف شامل لألقكاؿ كاألفعاؿ ً
عقميةَّ ،
ألف ما كانت عالقتو عقمية كتكرار حدكث األثر مع المؤثر بعالقة العمية ،ال يعتبر مف

(ٔ)

ينظر :درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندي (المتكفىٖٖٔ٘ :ىػ) تعريب:

فيمي الحسيني ،دار الجيلٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٔ -ـ ،)ٗٓ/ٔ( :كشرح المجمة ،دمحم خالد األتاسي ،دار الكتب
العممية ،بيركت – لبناف( ،د .ت).ٜٚ/ٔ :

(ٕ)

مكسكعة القكاعد الفقيية ،دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك أبك الحارث الغزي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت –

لبناف ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.ٖٜٚ/ٚ :

(ٖ)

االشباه كالنظائر :البف نجيـ.ٜٖ :

(ٗ)

تيسير التحرير ،دمحم أميف بف محمكد البخاري المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي (المتكفى ٜٕٚ :ىػ) ،مصطفى

(٘)

العرؼ كالعادة في رأي الفقياء ألحمد فيمي ابك سنة.۱۱ :

البابي اْلحَمِبي – مصر ٖٔ٘ٔ ،ىػ  ٜٖٕٔ -ـ.ٖٔٚ/ٔ :

()ٙ

يكجد حد معيف لمتكرار الذي تثبت بو العادة عند الفقياء ،كلكنيـ فرقكا بيف الجزئيات ،فمنيا ما تثبت بو العادة

بتك ارره مرتيف ،كمنيا ما أثبت بأكثر مف ذلؾ .راجع في معرفة بعض ىذه الضكابط :األشباه كالنظائر ،السيكطي:
 ،۱۰۱ – ۹۹كذلؾ :األشباه كالنظائر ،ابف نجيـ.ٜٗ :

()ٚ

التقرير كالتحبير ،أبك عبد هللا ،شمس الديف دمحم بف دمحم بف دمحم المعركؼ بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت

الحنفي (المتكفىٜٛٚ :ىػ) ،دار الكتب العممية ،طٕٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ -ـ.ٕٕٛ/ٔ :
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صادر مف أفرد أك
ًا
العادات(ٔ) ،فكل ما تكرر كلـ تكف لو عالقة عقمية ىك إذا عادة ،كسكاء كاف
أمر طبيعياً كالح اررة كالبركدة المؤثرتيف في إسراع كابطاء
مف جماعة ،كسػكاء كػاف مػصػدره ًا
(ٕ)

البمكغ

أك ما كػاف مػصػدره األىػكاء كػالتسمط عمى أمػكاؿ الناس بالباطل كذلؾ الفسق كالظمػـ

خاصا كفساد المغة مف اختالط العرب بغيرىـ.
كلغيرىا ،أك ما كػاف مػصػدره ً
فالعادة ،عمى ىذا التعريف كالتعريف الذي سبقو أعػـ مػف الػعػرؼ ،كاذا نظرنا إلى الدراسات

النفسية سنجد َّ
أف مفيكـ العادة كالعػرؼ يقتضي أف تكػكف العػادة في حقيقتيا أعػـ مػف العرؼ،
ككف العادة تتشكل عندما تكجد عند اإلنساف رلغبات كميكؿ لعمػل مػا ،ليقػكـ بػو ثػـ يكرره حتى
اقعا مف
يعتاده كيصبح سيال عميو كيصعب تركو ليصبح عادة ،كربما كاف ىذا العمل المتكرر "ك ً
فرد كاحد كربما كاف مف جماعة محدكديف فيك ليس عرفاً ،بخالؼ ما كاف لأللغمب فينا يسمى
عرًفا"(ٖ) ،ككف العادة ىي تكرار الفعل نتيجة الحاجة إليو.

كقد نجد في المعنى المغكي ما يعزز ذلؾ ككف مادة (ع ك د) ال تفيػد شيئاً أكثر مف

االستمرار كالمداكمة عمى الشيء ،كىك معنى متحقق مف فرد كاحد ككثيريف بخالؼ العػرؼ الػذي
تفيد ألغمب معانيو المتابعة كالشيرة كالكضكح ،كىي معاف كاضحة في العادات الغالبة أكثر مما
تتضح في األفراد.

كليذا فإف العمماء يميمكف إلى التفريق بيف العادة كالعرؼ كالى إدخاؿ العػرؼ في مفيكـ

العادة ،عمى َّأنو ينبغي أف نتنبو إلى َّ
أف الفقياء أدخمكا في مفيكـ العادة ما ىك لغير معتبر عند

عمماء النفس ،كإدخاؿ إسراع البمكغ أك إبطاءه الناتج عف الحكامل التي تككف طبيعية في

اديا.
العادات ،مع َّأنو ليس كذلؾ عند العمماء النفسانييف ،ككنو ليس عمالً إر ً

كألجل ىذا الفيـ لمعادة تستبعد التسكية بيف العرؼ كالعادة ،كذلؾ يستبعد تعريػف ابػف اليماـ

لعدـ شمكلو األقكاؿ مع َّأنيـ صرحكا َّ
بأنيا تعتبر مف العادات ،كلعدـ شمكلػو العادات الفردية

أيضاً َّ
ألنيا ليست مف األعراؼ.

(ٔ) كاَنما ىك مف قبيل التالزـ العقمي ،كتكرار حدكث األثر كمما حدث مؤثره ،بسبب َّ
أف المؤثر عمة ال يتخمف
عنيا معمكليا ،كتحرؾ الخاتـ بحركة االصبع كتبدؿ مكاف الشيء بحركتو ،فيذا ميما تكرر ال يسمى عادة ،ينظر:
المدخل الفقيي العاـ لمشيخ مصطفى الزرقا ،دار القمـ ،دمشق ،طٕٕٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ -ـ.ٖٛٙ/ٕ :

(ٕ)
(ٖ)

العرؼ كالعادة في رأي الفقياء ،أحمد فيمي ابك سنة.۱۱ :

المدخل في التعريف بالفقو اإلسالمي كقكاعد الممكية كالعقكد فيو ،دمحم مصطفى شمبي ،مطبعة دار التأليف،

مصرٖٕٔٛ ،ىػ ٜٕٔٙ-ـ.ٕٔٚ :
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أف الفرؽ بينيما َّ
فبقي تعريف أمير بادشاه كابف أمير الحاج ،كحيث َّ
أف ابػف أمير الحاج
استبعد األمر المتكرر الناتج عف عالقة عقمية مف مفيكـ العادة ،بينما أدخمػو أمير بادشاه فيو،

كىذا أمر يحتاج إلى نظر.

المطلب الثاني :مشروعية قاعدة العادة محكمة عند العلماء.
القاعدة ليا أدلة يكردىا العمماء في اشتقاقيا كالعمل بيا كمف ىذه األدلة :حيث استدؿ
القرافي كلغيره مف العمماء

(ٔ)

مف القرآف بقكلو  :ﱵﭐ خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِنيَ ﱴ (ٕ)،

كمف السنة قكلو :

"ما رآه المسممكف حسناً فيك عند هللا حسف" (ٖ) ،حيث أكرد بعض
المسائل الفقيية التي تدخل في نطاؽ ىػذه القاعدة بدكف تصنيف ،أك يجمعػكا مػا تػشػابػو منػيا في
(ٗ)

العمماء الكثير مف

ضمػف مجمكعة كاحدة.

األمر الذي ال يتناقض مع فكرة التجديد التي مخمصيا تجديد الفيـ الديني كليس تجديد

الديف نفسو حذفاً أك إضافة(٘).

كمف العمماء الذيف سردكا العديد مف ىذه المسائل الشيخ عز الديػف بػف عبدالسالـ(،)ٙ
()ٛ

كدمحم بف عمر المعركؼ بػابف الككيػل( ،)ٚكأبك سعيد خميػل بف كيكمدي المعركؼ بالعالئي
كبدر الديف دمحم بف بيادر الزركشي(،)ٜ

(ٔ)
(ٕ)

العرؼ كالعادة ،أبك سنة.ٕٖ :
سكرة األعراؼ ،اآلية.ٜٜٔ :

(ٖ)
فكعا عف أنس بإسناد ساقط ،كاألصح كقفو عمى ابف مسعكد ،ينظر:
قاؿ عنو الحافع ابف عبد اليادي ركي مر ً
كشف الخفاء كمزيل اإللباس ،إسماعيل بف دمحم بف عبد اليادي الجراحي العجمكني الدمشقي ،أبك الفداء (المتكفى:

ٕٔٔٙىػ) ،المكتبة العصرية ،تحقيق :عبد الحميد بف أحمد بف يكسف بف ىنداكئٕٗٓ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ:

ٕ.ٕٕٔ/

(ٗ( ينظر :العرؼ كالعادة ،أبك سنة.ٕٗ :

(٘)

ينظر :مفيكـ التجديد اإلسالمي في فكر دمحم عمارة ،ـ .ثناء عبد العزيز سعيد ،مجمة العمكـ اإلسالمية ،العدد

(ٕٗ) القسـ (ٖ) السنة (.٘ :)ٜ

()ٙ

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف

السممي الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء (المتكفىٙٙٓ :ىػ) ،دار المعارؼ بيركت – لبناف ٔٓٚ/ٕ :كما بعدىا.

()ٚ
()ٛ

االشباه كالنظائر ،ابف نجيـ ،ٔ٘٘/ٔ :كما بعدىا.
المجمكع المذىب ،صالح الديف خميل العالئي الشافعي(ت ٔ ،)ٜٚتحقيق د .مجيد عمي العبيدي د .أحمد

خضير عباس ،دار عمار المكتبة المكية ٗٓ٘/ٔ :كما بعدىا.

()ٜ

المنثكر في القكاعد الفقيية ،أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي (المتكفىٜٚٗ :ىػ)،

ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة :الثانيةٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ ٖٓٙ/ٕ :كما بعدىا ،كذلؾ .ٖ٘ٙ
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كأبك بكػر بػف مػحػمػد المعركؼ بتقػي الديػف الحصػني(ٔ) ،كجػالؿ الديػف عبدالرحمف بف أبي بكر

السيكطي(ٕ) ،كزيػف العابديف بف إبراىيػـ بػف نجيػـ الحنفي(ٖ) ،كلغيرىـ ممف تضمنت كتبيـ أمثمة

العادة في مؤلفاتيـ كفتاكييـ عمى َّ
أف ما ذكرناه ال يعني طمس محاكالت بعض العمماء اآلخريف
في ىذا الشأف ،كمػف ىػذه المحاكالت مػا أكرده الشيػخ ابػف عبد السالـ مػف األمثمة الفقيية ضمف

ثالث اصناؼ ضمف عناكيف معينة ،ىي:

"تنزيل داللة العادات كالقرائف منزلة صريح األقكاؿ في تخصيص العمكـ كتقييد المطمق كلغيرىما،

كقد ذكر الشيخ بف عبد االسالـ فيو ثالثًا كعشريف مسألة أضاؼ إلييا َّ
أف إشارة األخرس
المفيمة ىي كصريح المقاؿ إف فيميا جميع الناس"(ٗ).

ٔ-

"حمل األلفاظ عمى المستفادة مف العادات لمحاجة إلى ذلؾ ،كذكر لو ثالثة كعشريف

ٕ-

"الحمل عمى الغالب كذكر ثالثة أمثمة ثـ ذكر فائدة نصيا :كل تصرؼ تقاعد عف

مثاالً"(٘).

تحصيل مقصكده فيك باطل"(.)ٙ

كقد كانت األمثمػة الػتي ذكرىػا ىػذا العػالـ الجميػل أصػال لما ساقو فينا بعد العالئي كالحصني،
كمف ىـ بعدىـ كلـ يكف تصنيفو الكحيد حاصرا ،إذ تكجد فركع ال تدخل في ضمف ما ذكر ،كما

َّأنو أكرد ما ىك في ضمف طائفة معينة في طائفة أخرى ،كمف ىذه المحاكالت ما ذكره الحافع
أحمد بف حجر لمجاالت عمل العرؼ في أربع ،ىي:

ٔ-

معرفة أسباب األحكاـ مف الصفات لغير األصيمة ،كصغر ككبر ضبة الفضػة كذلؾ

لغالب كثافة المحية كنادرىا كقرب المنازؿ كبعدىا ككثرة الفعل أك الكالـ كقمتيما في الصالة،

كمير المثل كمماثمتو كالكفء في النكاح ،كالمؤنة في النفقة الكسكة كالسكف المشترؾ كما يميق
بحاؿ الناس.

ٕ-

معرفة المقادير :كمثالو معرفة الحيض كالطير كأكثر مدة الحمل ،كسف اليأس.

ٖ-

ضبط فعل لغير منضبط تترتب عميو األحكاـ.

(ٔ)

كتاب القكاعد ،أبي بكر دمحم بف عبد المؤمف المعركؼ بتقي الديف الحصني ،شركة الرياض لمنشر كالتكزيع،

ٔٗٔٛىػ ٜٜٔٚ -ـ ،ٖٙٓ/ٔ :كما بعدىا.

(ٕ)
(ٖ)

األشباه كالنظائر ،السيكطي ،ٜٜ :كقد ذكر ما يقرب خمسيف مسألة.
االشباه كالنظائر ،السيكطي.ٜٗ-ٜٖ :

(ٗ)

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،عز يف عبد السالـ.ٖٔ٘/ٕ :

()ٙ

قكاعد األحكاـ في مصالح َّ
األناـ ،عز بف عبد السالـ ،ٖٔٗ/ٕ :كما بعدىا.

(٘)

قكاعد األحكاـ في مصالح ا َّ
ألناـ ،عز بف عبد السالـ.ٖٜٔ-ٖٔٙ/ٕ :
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كإحياء المكات كفي الضيافة األستاذاف كدخكؿ بيكت األقارػب كالتبسط مع األصدقاء كقبضاً

لغصبا كحفع الكديعة كاالنتفاع بالعارية.
كاإليداع كاليدية
ً
ٗ -الرجكع في األمكر المخصصة كألفاظ اإليماف كالكقف كالكصية كالتفكيض كمقػادير

أف بعض المسائل قد كضعت في لغير مكضعيا ،أك َّ
االكازف كالنقكد(ٔ) ،كلغير ذلؾ كمما يبدك َّ
أف
بينيا تداخل مف لغير أف نبخس جيد الحافع ابف حجر عميو رحمة هللا ككنو يعتبر نقمة نكعية

ميمة في ىذا المجاؿ.

يضاؼ ليا ما استثناه الشرع بخالؼ العادة ،كنقض العادة في أمر المرأة الكشف عف كجييا في

الحج تعبداً(ٕ).

شروط عمل قاعدة العادة محكمة:

ٔ -أف تككف الكاقعة خالية مف حكـ خاص بيا ثابت بنص أك إجماع ،فيي فيما ال ضبط لو
شرعا(.)7

ٕ -تعتبر العادة إذا اطردت فإف اضطربت فال يعتد بيا(ٗ).

ٖ -أف ال يكجد قكؿ أك عمل يفيد عكس مضمكف الحكـ المراد بحيث يككف مما يفيد العبثية كفتل
الكقت كالتمذذ بالمعاصي(٘) ،فإذا كجد تصريح بخالؼ الحكـ بطل االحتجاج كذلؾ لككف داللة

العرؼ أضعف مف داللة المفع(.)ٙ

ٗ -أف تككف العادة المحتكـ إلييا قائمة كقت إنشاء التصرؼ فال عبرة لعادة إال أف تككف قائمة قبل
كقت التصرؼ كيستمر العمل بيا إلى زماف اإلنشاء ،كدكف الغاء العمل بو.

(ٔ)

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي ،دار المعرفة -

بيركتٖٜٔٚ ،ىػ.ٗٓٙ/ٗ :
(ٕ)

ينظر :اآلراء الفقيية المستخمصة مف حديث الخثعمية ،ـ .د .صايح لغانـ دمحم ،مجمة العمكـ اإلسالمية ،العدد

(ٕٗ) القسـ (ٖ) السنة (.ٔٛٓ :)ٜ

(ٖ)

ينظر :المنثكر في القكاعد الفقيية ،الزركشي.ٖ٘ٙ/ٕ :

(ٗ)

ينظر :إيضاح القكاعد الفقيية لطالب المدرسة الصكلتية لمحجي ،عبد هللا بف سعيد بف دمحم عبادي الّمحجي

(٘)

ينظر :المناسبة كأثرىا في التشبييات القرآنية ،د .عبد الكىاب حسف خمف الجبكري ،عمي خالد إبراىيـ

الحضرمي الشحاري ،ثـ المراكعي ،ثـ المكي (المتكفىٔٗٔٓ :ىػ) ،طٖ ٔٗٔٓ ،ىػ ،.ٗٚ :كذلؾ ينظر :المنثكر
ّ
في القكاعد الفقيية ،الزركشي.ٖٙٔ/ٕ :
اليكسف ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد (ٕ٘)  ،العدد (ٔ) كانكف الثاني(ٔ) ٕٓٔٛـ ،ربيع الثاني

ٖٜٔٗىػ.ٖٛ :

( (ٙينظر :نظرية التقعيد األصكلي (رسالة دكتكراه) ،د .أيمف عبدالحميد البداريف ،دار ابف حزـ ،بيركت،
ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ -ـ.ٕٜٔ :
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٘ -أف ال تككف العادة مما يدخل في مجاؿ العبادات ،فال تككف مف محدثات العبادات ،فالعبادات
أصميا التكقيف.

 -ٙأف ال تُعارض القاعدة بأقكى منيا(ٔ).

المبحث الثاني

تطبيقات قاعدة العادة محكمة في الفقه واألصول

المطلب االول :تطبيقات قاعدة العادة محكمة في الفقه.

يربط الفقياء عادة الفركع بقكاعد ليسيل حفظيا كضبطيا ،يقكؿ اإلماـ القرافي" :كمف

ضبط الفقو بقكاعده استغنى عف حفع أكثر الجزئيات ،إلندراجيا في الكميات"(ٕ) ،ثـ أف العرؼ
مف الكثرة ما ال يعد كمنيا ما ذكره السيكطي" :سف الحيض ،كالبمكغ ،كاإلنزاؿ ،كأقل الحيض،

كالنفاس ،كالطير كلغالبيا كأكثرىا ،كضابط القمة كالكثرة في الضبة ،كاألفعاؿ المنافية لمصالة،
كالنجاسات المعفك عف قميميا ،كطكؿ الزماف كقصره في مكاالة الكضكء ،في كجو كالبناء عمى

الصالة في الجمع ،كالخطبة ،كالجمعة ،كبيف اإليجاب كالقبكؿ ،كالسالـ كرده ،كالتأخير المانع
مف الرد بالعيب ،كفي الشرب كسقي الدكاب مف الجداكؿ ،كاألنيار المممككة ،إقامة لو مقاـ

اإلذف المفظي ،كتناكؿ الثمار الساقطة ،كفي إحراز الماؿ المسركؽ ،كفي المعاطاة عمى ما
اختاره النككي ،كفي عمل الصناع عمى ما استحسنو الرافعي كفي كجكب السرج كاإلكاؼ في
استئجار دابة لمرككب ،كالحبر ،كالخيط ،كالكحل عمى مف جرت العادة بككنيا عميو ،كفي

االستيالء في الغصب ،كفي رد ظرؼ اليدية كعدمو ،كفي كزف أك كيل ما جيل حالو في عيد
رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فإف األصح أنو يراعى فيو عادة بمد البيع ،كفي إرساؿ المكاشي نيا ار كحفظيا ليال،

كلك اطردت عادة بمد بعكس ذلؾ ،اعتبرت العادة في األصح"(ٖ).
كمف التطبيقات عمى قاعدة العادة محكمة ما يمي(ٗ):

ٔ-
(ٔ)

العرؼ مرجع العتبار الثمنية(٘).

ينظر :قاعدة العادة محكمة ،دراسة نظرية تأصيمية تطبيقية ،د .يعقكب بف عبدالكىاب الباحسيف ،مكتبة

الرشيد ،الرياض ،طٕٖٖٔٗ ،ىػ ٕٕٓٔ-ـ.ٚٓ-ٙٛ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الفركؽ لمقرافي.ٖ/ٔ:

األشباه كالنظائر ،السيكطي.ٜٓ :

ينظر فيما ذكره ابف فرحكف في المسائل المبنية عمى العرؼ :تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج

األحكاـ ،إبراىيـ بف عمي بف دمحم ،ابف فرحكف ،برىاف الديف اليعمري (المتكفىٜٜٚ :ىػ) ،مكتبة الكميات األزىرية،
الطبعة :األكلىٔٗٓٙ ،ىػ ٜٔٛٙ -ـ.ٛٓ-ٙٚ /ٕ :

(٘)

ينظر :درر الحكاـ شرح لغرر األحكاـ ،دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير بمال  -أك منال أك المكلى  -خسرك

(المتكفىٛٛ٘ :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية( ،د ت).ٖٕٔ/ٕ :
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ٕ-
ٖ-

جكاز إفراد يكـ الجمعة كالسبت بالصكـ إذا كانت عادة(ٔ).

الغبف الفاحش يرجع في بيانو إلى العرؼ عند الجميكرَّ ،
ألف ما لـ يرد الشرع بتحديده كال

حد لو في المغة يرجع فيو إلى العرؼ ،كنسب إلى مالؾ تحديد الغبف الفاحش ما بمغ الثمث(ٕ).

ٗ-
٘-

"اإلطالؽ يحمل عمى المعتاد"(ٖ).

دخكؿ مرافق البيت التي تدخل فيو عرفا في عقد البيع كاف لـ يصرح بدخكليا عمال

بالعرؼ.

-ٙ

الحكـ بمقتضيات األلفاظ في البيع ،كقكلو :بعتؾ ىذه األرض َّ
فإنو يدخل فييا ما اتصل

بيا كالبناء كالشجر "كىذا بحكـ العرؼ كلفع الشجر كالدار يشمل الثكابت كاألبكاب كالرفكؼ

كالسمـ المسمر كاألشجار التي في الدار"(ٗ).

-ٚ

فادحا
كشف الرأس يككف فادحا في العدالة في الزمف الذي يستقبحو الناس فيو كال يككف ً

-ٛ

لك حمف أف ال يشرب شرابا يدخل في يمينو الخمر ككنيا شرابا حقيقة(.)ٙ

في العدالة في الزمف الذي ال يستقبحو الناس فيو(٘).

-ٜ

معرفة الرشد مف الصبي بأف يختبر بالمماسكة أي بالكالـ معو عف نقص الثمف بما

يختبر بو أمثالو ،كذلؾ بمرتيف فصاعداً ،كما يترتب عميو مف أحكاـ الكصاية(.)ٚ

ٓٔ -أجاز الفقياء صياـ يكـ الشؾ ،أك ما بعد النصف مف شعباف ،بحكـ العادة كما لك صاـ
()ٛ

يكـ اإلثنيف كالخميس

(ٔ)

مف كل أسبكع.

صياـ يكـ السبت في لغير الفريضة  -دراسة حديثية  ، -د .أجمد دمحم محمكد المشيداني ،مجمة كمية التربية

لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد (ٖٖ) العدد ( )ٚتمكز ٕٓٔٙـ.ٕ٘٘ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية ،ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية – الككيتٕٔٗٚ ،ىػ.ٔ٘ٓ/ٕٓ :
القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الزحيمي.ٙ٘ٙ/ٔ :

ينظر :الفقو عمى المذاىب األربعة ،عبد الرحمف بف دمحم عكض الجزيري (المتكفىٖٔٙٓ :ىػ) ،دار الكتب

العممية ،بيركت – لبناف ،طٕ ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.ٕ٘ٚ/ٕ :

(٘)

ينظر :المادة  ٖٜمف المجمة ،ٕٓ :كذلؾ :شرح القكاعد الفقيية ،أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا (ٕ٘ٔٛىػ -

ٖٔ٘ٚىػ) ،صححو كعمق عميو :مصطفى أحمد الزرقا ،دار القمـ  -دمشق  /سكريا ،طٕٜٔٗٓ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ:

.ٕٜٔ

()ٙ

ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري (المتكفى:

ٜٓٚىػ) ،دار الكتاب اإلسالمي ،طٕ (د .ت).ٖٗٛ/ٗ :

()ٚ

األشباه كالنظائر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفىٜٔٔ :ىػ) ،دار الكتب العممية،

ٔٔٗٔىػ ٜٜٔٓ -ـ.ٔ٘٘ :

()ٛ

األشباه كالنظائر ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (المتكفىٚٚٔ :ىػ) ،دار الكتب العممية،

ٔٔٗٔىػٜٜٔٔ -ـ.ٖ٘/ٔ :
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قصر الزكج في النفقة،
ٔٔ -إذا طالبت المرأة أكثر مف المعتاد في النفقة لـ تعط ،كذلؾ إذا ّ
أجبر عمى المثل(ٔ).
ٕٔ -تحديد العيب في المبيع بما ينقص مف قيمتو مرجكع لمعرؼ(ٕ).
ٖٔ" -في كثرة األفعاؿ المنافية لمصالة"(ٖ).
ٗٔ" -العقد العرفي كالعقد المفظي"(ٗ).

٘ٔ -في تحديد الحرز في المسركقات كذلؾ في تحديد سف الحيض كالبمكغ(٘).

 -ٔٙالقضاء فيما يقدـ لمزكجة قبل عقد الزكاج بعد الرككف كتقديـ الماؿ عمى َّأنو صداؽ ىل
يأخذ حكـ الصداؽ أـ اليدايا عند الطالؽ؟ يراعى في ذلؾ العرؼ السائد(.)ٙ

ىذه القاعدة تتعمق بمطمقات ألفاظ الشارع التي تحتاج في تطبيقيا إلى تحديد كتقييد بإحالتيا

عمى العرؼ السائد كقت تنفيذ الحكـ ،فما لـ يكف لو حد في الشرع كال في المغة ُيرجع فيو
فاصال بل تركو مف لغير تقدير أك
حكما كلـ يحد فيو حدا
ً
لمعرؼ ،ككل أمر رتب عميو الشرع ً
تقييد بصفة أك عدد أك لغيره مف المقيدات كلـ يكف لو ضابط في المغة؛ َّ
فإنو يرجع في ضبطو
كتحديده إلى عرؼ الناس كعاداتيـ الجارية بينيـ كالحرز في السرقة كالنفقة الكاجبة كاإلطعاـ

كالكسكة في الكفارة كالقميل كالكثير في التقديرات(.)ٚ

أف السارؽ ال يقطع إال إذا سرؽ مف حرز ،إال َّ
كذلؾ الحرز في السرقة إذ َّ
أف الشرع لـ يحدد
أيضا فيرجع في تحديد ذلؾ إلى العرؼ ،كيختمف
حرز كل ماؿ ،كال تحديد لمحرز في المغة ً

(ٔ)

أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتكفىٖٚٓ :ىػ) ،تحقيق :دمحم صادؽ

القمحاكي  -عضك لجنة مراجعة المصاحف باألزىر الشريف ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ٔٗٓ٘ ،ىػ:
ٕ.ٔٓٙ-ٔٓ٘/

(ٕ)

إعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى:

(ٖ)

الكجيز في إيضاح قكاعد الفقة الكمية ،الشيخ الدكتكر دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك أبك الحارث

ٔ٘ٚىػ) ،تحقيق :دمحم عبد السالـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – ييركتٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٔ -ـ.ٙٙ/ٖ :
الغزي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،ط ٗ ٔٗٔٙ ،ىػ  ٜٜٔٙ -ـ.ٕٕٛ :

(ٗ)
(٘)

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الزحيمي.ٖٔٚ/ٔ :

القكاعد ،أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف المعركؼ بػ تقي الديف الحصني (المتكفى ٕٜٛ :ىػ) ،تحقيق :د.

عبد الرحمف بف عبد هللا الشعالف ،د .جبريل بف دمحم بف حسف البصيمي ،أصل الكتاب :رسالتا ماجستير
لممحقق ْيف ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ٔٗٔٛ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ.ٖٙٓ/ٔ :
َ
( )ٙينظر :حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة ،ابف عابديف ،دار الفكر
لمطباعة كالنشر ،بيركتٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ.ٖٔ٘/ٖ :

()ٚ

ينظر :الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف

المالكي الشيير بالقرافي (المتكفىٙٛٗ :ىػ) ،عالـ الكتب( ،د .ت .ـ).ٔ/ٜٔٓ :
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الحرز باختالؼ عدؿ السمطاف كجكره كحالة األماف كالخكؼ ،يرجع إلى أىل ناحيتو فما عدكه

حرزا ،فالماؿ محرز كما ال فال(ٔ).

مقدار النفقة كمككناتيا لغير محددة شرًعا كال لغة فيرجع فييا لعرؼ كل ناحية أك بمد ،كذلؾ
الكسكة كالطعاـ في الكفارات لغير محددة شرًعا كال لغة فيرجع لعرؼ البمد ككسكتيـ المعتادة

كطعاميـ ،كذلؾ :التفرؽ في البيع لغير محدد في الزماف كال المكاف فيرجع فيو لمعرؼ ،كذلؾ

القبض في المبيعات كالتمميكات لغير محدد فيرجع فيو لمعرؼ(ٕ).

كأما الجمع بيف قكؿ الفقياء ىنا بتقديـ العرؼ كاعتباره كقكؿ األصكلييف بتقديـ الشرع

عمى العرؼ كالمغة َّ
فإف كالـ األصكلييف عادة ما يككف في الحقائق كاألدلة التي تستنبط منيا
األحكاـ عند كضكح المعنى كتحديده فيقدـ فييا الشرعي عمى العربي ،فمراد األصكلييف ما إذا

تعارض معنى المفع في المغة كالعرؼ ،كمراد الفقياء في القاعدة ما إذا لـ يعرؼ حده في المغة.
كمف التخاريج ىذه القاعدة:

ٔ-

ينعقد البيع بالكتابة في حاؿ الغيبة بشرط أف يقع القبكؿ في المجمس الذي بمغو فيو

ٕ-

ينعقد الزكاج بنطق الحاضر ينعقد بكتابة الغائب فينعقد الزكاج بالكتابة إذا كاف أحد

الكتاب(ٖ).

(ٗ)

العاقديف لغائبا عف المجمس عند الحنفية

كفي كجو عند الشافعية

(٘)

الكتابة مف الغائب بمنزلة

النطق مف الحاضر ،كعند الجميكر ال ينعقد الزكاج بالكتابة َّ
ألف الكتابة كناية كال ينعقد بيا
النكاح ك َّ
ألف الكتابة تتطرؽ ليا احتماالت عدة فال ينعقد بيا النكاح احتياطا لمفركج(.)ٙ

ٖ-

يقع الطالؽ بالكتابة المستبينة المرسكمة المعنكنة باسـ الزكجة مف الغائب كيككف حكمو

حكـ الصريح إذا كأف المفع صريحا عند الحنفية ،كاذا كاف الكتاب لـ يعنكف باسـ الزكجة أك لـ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،عز بف عبد السالـ.ٔٓٛ/ٖ :
ينظر :قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،عز بف عبد السالـ.ٙٔ/ٔ :
ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري.ٕٜٓ/٘ :
كصكرتو أف يكتب إلييا يخطبيا ،فإذا بمغيا الكتاب أحضرت الشيكد كقرأتو عمييـ كقالت :زكجت نفسي منو،

أك نقكؿَّ :
إلي يخطبني فاشيدكا أني قد زكجت نفسي منو ،أما لك لـ تقل بحضرتيـ سكى :زكجت
أف فالنا كتب َّ
نفسي مف فالف فال ينعقدا َّ
ألف سماع الشطريف شرط ك بإسماعيـ الكتاب أك التعبير عنو منيا قد سمعكا الشطريف
خالؼ ما إذا انتفيا ،كىذا إذا كاف بمفع التزكيج ،أما إذا كاف بمفع األمر كقكلو :زكجي نفسؾ مني ،ال يشترط

إعالميا الشيكد ما في الكتاب َّ
ألنيا تتكلى طرفي العقد بحكـ الككالة ،ينظر :االشباه كالنظائر ،ابف نجيـ،ٖٗٓ :

كذلؾ :لغمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر ،أحمد بف دمحم مكي.ٗٗٙ/ٖ :

(٘)
()ٙ

ينظر :االشباه كالنظائر ،السيكطي.ٖٓٛ :

ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.ٕٓٛ /ٔ :
321

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2022) Vol (13) Issue (4)section(2): 307-333

يكجو إلييا كأف يكتب الرجل في كرقة زكجتي طالق – أك زكجتي فألنو طالق – َّ
فإف حكـ

الطالؽ في ىذه الحالة حكـ الكناية كاف كاف المفع صريحا عند الحنفية(ٔ).

(ٕ)
عازما عميو لزمو الطالؽ بمجرد كتابة لفع الطالؽ ،كاف كاف
الطالؽ
كتب
إف
كعند المالكية
ً
مستشير لـ يقع الطالؽ ما لـ يخرج
ًا
مترددا أك
حاؿ الكتابة لغير عازـ عمى الطالؽ بل كاف
ً

الكتاب مف يده كيعطو لمف يكصمو ،فإف أخرجو مف يده عازما الطالؽ َّ
فإنو يقع بمجرد إرسالو
ً
كلك لـ يصل الزكجة ،كاف أخرجو لغير عزـ الطالؽ فمـ يصل الزكجة فاألرجح عدـ المزكـ ،كعند

الشافعية إذا كتب رجل طالؽ امرأتو كلـ ينكه لـ يقع بو الطالؽ كيككف لغكا كلك كاف المفع

يحاَّ ،
ألف الكتابة تحتمل تكقيع الطالؽ كتحتمل تجربة الخط كتحتمل التعميـ "فمـ يقع الطالؽ
صر ً
بمجردىا كاف نكى الطالؽ فاألظير كقكعو"(ٖ).
قاؿ الحنابمة :إذا كتب الرجل الطالؽ ناكيا لو طمقت زكجتو َّ
ألف الكتابة مككنة مف حركؼ قد
يفيـ منيا الطالؽ فإذا نكاه كقع ،كاف كتب الطالؽ مف لغير نية فالظاىر َّأنو "ال يقع كقيل يقع".

ٗ-
٘-

كشف الرأس مستقبح في بمداف كلغير مستقبح في بالد أخرى(ٗ).

الحط مف الثمف يكضح في العقد إذا تعارؼ الناس عمى ذلؾ(٘).

قاعدة الثابت بالعرف كالثابت بالنص :كىي أقرب معنى مف القاعدة السابقة كاف كانت تمؾ
خاصة بالتعييف ،كمعنى القاعدة َّ
أف كل ما ثبت كتعاىده الناس كجرى بو التعامل فيما بينيـ ،كما

تعارفكه مف أفعاؿ أك أقكاؿ في معامالتيـ كعقكدىـ كالتزاماتيـ مف أيماف كتقارير ككقف ككصايا

كسائر تصرفاتيـ فإنَّو ينزؿ منزلة ما صرحكا بو أك نصكا عميو في بناء األحكاـ الشرعية

عميو(.)ٙ

كقد كردت بعدة ألفاظ منيا:

(ٔ)
(ٕ)

ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.ٕٔٚ-ٕٔٙ/ٕٔ :
ينظر :حاشية الدسكقي عمى مختصر المعاني لسعد الديف التفتازاني (المتكفى ٜٕٚ :ىػ) ،ٖٖٔ/ٕ :أك

مختصر السعد ىك شرح تمخيص مفتاح العمكـ لجالؿ الديف القزكيني] ،دمحم بف عرفة الدسكقي ،تحقيق :عبد
الحميد ىنداكي ،المكتبة العصرية ،بيركت.ٖٛٗ/ٕ :

(ٖ)

ينظر :االشباه كالنظائر ،السيكطي.ٖٓٛ :

(ٓ ) ٛينظر :كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع كحاشية ابف قمدس ،دمحم مفمح شمس الديف المقدسي – عمي بف

سميماف المراداكي عالء الديف – ابك بكر بف إبراىيـ بف يكسف البعمي ،تحقيق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي،

مؤسسة الرسالة – دار المؤيدٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ.ٖٛٗ/٘ :

(ٗ)

ينظر :المكافقات ،لمشاطبي.ٜٗٛ/ٕ :

()ٙ

ينظر :مكسكعة القكاعد الفقيية ،لمغزي.ٕٗ٘/ٕ :

(٘)

ينظر :المكسكعة الفقيية الككيتية.ٖٔ/ٜ :
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ٔ -كما لك "استأجر حانكتا في سكؽ الب اززيف مثال ،فميس لو أف يتخذه لمحدادة أك الطبخ
أك نحك ذلؾ مما يؤذي جيرانو"(ٔ).

حماال أك دابة لحمل متاع ككاف العرؼ َّ
أف الحماؿ يدخل المتاع إلى
ٕ -مف استخدـ
ً
البيت لزـ إدخاؿ المتاع إلى داخل الدار(ٕ).

دار إجارة مطمقة َّ
فإنو ينتفع بيا بما ينتفع بو عادة كال يستعمميا فيما ال
ٖ -مف استأجر ًا
تستعمل فيو عادة كاف يستعمميا في االشتغاؿ بصنعة الحدادة فييا أك النجارة في
مكضع يستعمل عادة لمسكف أك البيع ال الحرؼ أك الكرش(ٖ).

إماما لمصالة أك األذاف َّ
فإف ذلؾ يمزـ مف لغاب عف العقد
ٗ" -إذا أجر بعض الجماعة ً
قائالَّ :
أف
حيث جرى عرؼ القرية بذلؾ ،كبو أفتى ابف ىالؿ كالقباب كيحيى السراج ً
الناس يجب عمييـ إقامة الجماعة كالجمعة كيكظف عمييـ أجرة اإلماـ عمى قدر

رؤكسيـ ،كليس ألحد أف يمتنع مف أجر شخصا بنفسو عمى عمل معيف فميس لو أف

رجال آخر كاال ضمف إال أف يجري عرؼ في جكاز ذلؾ فيجكز َّ
ألف
يستخمف عنو ً

العرؼ كالنص"(ٗ).

٘ -الدخكؿ إلى الحماـ تشترط فيو األجرة المعتادة(٘).

 -ٙكسائل النقل المعركفة األجرة تشترط فييا األجرة المعتادة(.)ٙ

 -ٚانصرؼ الثمف في المعاممة بجنس مف العركض أك نكع منو إليو في الغالب عند
اإلطالؽ.

" -ٛأمر السمطاف ذي السطكة الذي عادتو أف يسطك بمف يخالفو يقكـ مقاـ التكعد نطًقا،
كينزؿ منزلة اإلكراه المنصكص"(.)ٚ

(ٔ)

شرح القكاعد الفقيية ،الزرقا.ٕٗٔ :

(ٕ)

ينظر :شرح المجمة ،دمحم خالد األتاسي.ٜٙ/ٔ :

(ٗ)

ينظر :البيجة في شرح التحفة ((شرح تحفة الحكاـ)) ،عمي بف عبد السالـ بف عمي ،أبك الحسف التُّ ُسكلي

الخف ،د .مصطفى البغا،
(ٖ) ينظر :الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو هللا تعالى ،د .مصطفى
ْ
الش ْربجي ،دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشق ،طٖٗٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ.ٔ٘ٔ/ٙ :
عمي ّ
(المتكفىٕٔ٘ٛ :ىػ) ،تحقيق :ضبطو كصححو :دمحم عبد القادر شاىيف ،دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت،
الطبعة األكلىٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـٖٖٓ/ٕ :

(٘)

ينظر :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصري.ٕٔ/ٛ :

()ٚ

االشباه كالنظائر ،السيكطي.ٕٓٔ :

()ٙ

ينظر :القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا ،الزحيمي.ٖٗٚ/ٔ:
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المطلب الثاني :تطبيقات قاعدة العادة محكمة في األصول.

مف تطبيقات قاعدة العادة المحكمة ما يمي:
ٔ-

"كل مكركه في الجماعة يسقط فضيمتيا"(ٔ).

ٖ-

"التعييف بالعرؼ كالتعييف بالنص"(ٖ).

ٕ-

"الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص"(ٕ).

(ٗ)
تغير األحكاـ ليس مطمقاً حيث
بتغير األزماف"  ،كحيث أف ّ
ٗ" -ال ُينكر تغير األحكاـ ّ
التغير كالتبدؿ جاء بيا الشارع إثباتاً أك نفياً كلـ
يصنف العمماء األحكاـ إلى أحكاـ ثابتة ال تقبل ّ
تغيرت عادة الناس فمف يؤثر فييا
يعمقيا بالعرؼ ككجكب الصالة كحرمة لحـ الخنزير فحتى لك ّ

ىذا التغيير ،أك أحكاـ جاء بيا الشارع إثباتا أك نفياً إال َّأنو جعل العرؼ عمة ليا كجعميا منكطة
بالعرؼ بالطرؽ الدالة عمى العمية كالنص كاإلجماع كالسبر كالتقسيـ ،يقكؿ اإلماـ القرافيَّ " :
إف
األحكاـ المترتبة عمى العكائد تدكر معيا كيف دارت كتبطل إذا بطمت كالنقكد في

المعامالت"(٘) ،أك أحكاـ لـ يأتي في إثباتيا أك نفييا نص مف الشارع(.)ٙ

كما ذىب البعض إلى تصنيف األحكاـ إلى أحكاـ تدكر مع العرؼ كتحديد نفقة الزكجات
()ٚ

كالعياؿ ،أك أحكاـ تتعمق بالمصمحة

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

كجمع القرآف كتدكيف السنة بعد أف كاف منيياً عنو ،حيث

االشباه كالنظائر لمسيكطي.ٗٙٙ :
درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندي.٘ٔ/ٔ :
القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الزحيمي.ٖٜٗ/ٔ :

(ٗ)

شرح القكاعد الفقيية ،أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا.ٕٜٓ :

()ٙ

ينظر :القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،د .دمحم مصطفى الزحيمي ،دار الفكر – دمشقٕٔٗٚ ،

(٘)

الفركؽ ،لمقرافي.ٔٚٙ/ٔ :

ىػ ٕٓٓٙ -ـ.ٖٙٔ :

()ٚ

ينظر :تشنيف المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكي ،أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر

الزركشي الشافعي (المتكفىٜٚٗ :ىػ) ،دراسة كتحقيق :د سيد عبد العزيز  -د عبد هللا ربيع ،المدرساف بكمية

الدراسات اإلسالمية كالعربية بجامعة األزىر ،مكتبة قرطبة لمبحث العممي كاحياء التراث  -تكزيع المكتبة المكية،
 ٔٗٔٛىػ  ٜٜٔٛ -ـ.ٗٗ/ٖ :
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(ٔ)

أناط العمماء تغير األحكاـ بالمصمحة
كتعميـ القرآف(ٖ).
٘-
-ٙ
-ٚ
-ٛ
-ٜ

أك باالجتياد(ٕ) ،كجكاز أخذ األجرة عمى أداء الشعائر

استعماؿ الناس حجة يجب العمل بيا(ٗ).

"كل ما كرد بو الشرع مطمقاً كال ضابط لو فيو كال في المغة يرجع فيو إلى العرؼ"(٘).
"الممتنع عادة كالممتنع حقيقة"(.)ٙ
"الحقيقة تترؾ بداللة العادة"(.)ٚ

"المعركؼ عرفاً كالمشركط شرطاً"(" ،)ٛأي المعركؼ المعتاد بيف الناس ،كاف لـ يذكر

صريحاً ،فيك بمنزلة الصريح لداللة العرؼ عميو"(.)ٜ
إف المتأخريف مف الفقياء لما كجدكه مف َّ
ٓٔ" -ال يجتمع أجر كضماف" (ٓٔ) إال َّ
أف الناس في
يبالكف بالغتصاب ماؿ اليتيـ كاألكقاؼ كالتعدي عمييا كمما سنحت ليـ فرصة أكجبكا ضماف

قطعا لألطماع.
منافع الماؿ المغصكب العالة لمكقف كاليتيـ ً

(ٔ)

ينظر :الثبات كالشمكؿ في الشريعة اإلسالمية ،الدكتكر عابد بف دمحم السفياني ،رسالة دكتكراه ،مكتبة المنارة،

مكة المكرمة  -المممكة العربية السعكدية ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.ٗٗٛ :

(ٕ)

ينظر :االجتياد الجماعي في النكازؿ السياسية المعاصرة ،أ .ـ .د .منير ىاشـ خضير ،مجمة العمكـ

اإلسالمية ،العدد (ٔٗ) القسـ (ٕ) السنة (.ٙ :)ٜ

(ٖ)
(ٗ)

ينظر :الكجيز في إيضاح قكاعد الفقة الكمية ،لشيخ الدكتكر دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك.ٖٕٔ :
شرح القكاعد الفقيية ،الزرقا.ٕٕٖ :

(٘)

إيضاح القكاعد الفقيية ،الّمحجي.٘ٔ :

()ٚ

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،د .دمحم مصطفى الزحيمي.ٖٖ٘/ٔ :

( )ٙمجمة األحكاـ العدلية ،لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخالفة العثمانية ،تحقيق :نجيب ىكاكيني،
ِ
تجارت كتب ،آراـ باغ ،كراتشي( ،د .س) ،المادة .ٕٓ :ٖٛ
نكر دمحم ،كارخانو
()ٛ
()ٜ

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الزحيمي.ٖٗ٘/ٔ :

شرح المجمة ،دمحم خالد األتاسي.ٜٙ/ٔ :

(ٓٔ)

القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة ،الزحيمي.٘ٗٚ/ٔ :
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الخاتمة
مما سبق يبيف لنا ما يمي:
ٔ -القكاعد الفقيية أسمكب متميز في التأليف في الفقو اإلسالمي الغاية منو التيسير عمى الباحثيف
كالعامميف في القضاء في االستفادة مف أحكاـ الفقو بطريقة عممية كسيمة.

ٕ -القكاعد الكبرى بما فييا قاعدة العادة محكمة مكضكع الكرقة ،تظير قكة في الصيالغة كشمكًال لما
جاء في مختمف أبكاب الفقو.

ٖ -مكضكع العرؼ كالعادة خصص لو العمماء الكثير كلكف المكضكع يحتاج لمزيد اىتماـ مف
الباحثيف لسعة تشعبو ككثرة فركعو.

ٗ -المكضكع يكاد أف يدخل كل جكانب الفقو خاصة األحكاـ القابمة لمتغيير.
٘ -العرؼ مكضكع القاعدة الذي يرجع إليو في االجتياد سكاء كاف فردياً أك جماعياً كالفصل في

المنازعات ،ىك العرؼ الذي تتكافر فيو الشركط التي أكردىا الفقياء بأف ال يخالفو أصل أك نص

مطردا
شرعي ،أك إجماع أك قاعدة متفق عمييا ،كأال يكجد تصريح يخالفو ،كأف يككف العرؼ
ً

مكجكدا عند إنشاء التصرؼ المستند عميو.
لغالبا ،كأف يككف العرؼ
ً
ً
 -ٙالقاعدة الفقيية محل البحث تجد سندىا في آيات الكتاب كسنة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص.
المصادر:
القرآف الكريـ.

ٔ -التكقيف عمى ميمات التعاريف ،زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف
العابديف الحدادي ثـ المناكي القاىري (المتكفىٖٔٓٔ :ىػ) ،عالـ الكتب  ٖٛعبد الخالق ثركت-القاىرة،
ٓٔٗٔىػ.ٜٜٔ-

ٕ -كتاب التعريفات ،عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجرجاني (المتكفىٛٔٙ :ىػ) ،دار الكتب العممية
بيركت –لبنافٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ-ـ.

ٖ -القكاعد ،أبك عبدهللا دمحم بف أحمد المقري ،تحقيق أحمد بف عبد هللا بف حميد ،مركز إحياء التراث
اإلسالمي ،جامعة أـ القرى بمكة.

ٗ -لغمز عيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر ،أحمد بف دمحم مكي ،أبك العباس ،شياب الديف الحسيني
الحمكي الحنفي (المتكفىٜٔٓٛ :ىػ) ،دار الكتب العمميةٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.

٘ -القكاعد الفقيية مفيكميا ،نشأتيا ،تطكرىا ،دراسة مؤلفاتيا ،أدلتيا ،ميمتيا ،تطبيقاتيا ،د .عمي أحمد
الندكي ،دار القمـ -دمشقٖٕٔٔ ،ىػٜٜٔٔ -ـ.
 -ٙالمكافقات ،إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (المتكفىٜٚٓ :ىػ) ،تحقيق:
أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفافٔٗٔٚ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

محمد صابر
 -ٚمكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ ،دمحم بف عمي ابف القاضي دمحم حامد بف ّ
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الفاركقي الحنفي التيانكي (المتكفى :بعد ٔٔ٘ٛىػ) ،تقديـ كاشراؼ كمراجعة :د .رفيق العجـ ،تحقيق:
د .عمي دحركج ،مكتبة لبناف ناشركف – بيركتٜٜٔٙ ،ـ.

 -ٛشرح التمكيح عمى التكضيح ،سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني (المتكفىٜٖٚ :ىػ) ،مكتبة صبيح -
مصر(د .ت).

 -ٜلساف العرب ،دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف ابف منظكر َّ
األنصاري الركيفعى اإلفريقى
(المتكفىٚٔٔ :ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ ،ىػ.

ٓٔ-

األشباه كالنظائر ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي (تٚٚٔ :ىػ) ،دار الكتب

العمميةٔٗٔٔ ،ىػٜٜٔٔ -ـ
ٔٔ-

األشباه كالنظائر ،عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف السيكطي (المتكفىٜٔٔ :ىػ) ،دار

الكتب العمميةٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٓ -ـ.

مذىب أَِبي حنيفة النعماف ،زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ
ٕٔ-
األَشباه َكالنظائر عمى َ
بابف نجيـ المصري (تٜٚٓ :ىػ) ،كضع حكاشيو كخرج أحاديثو :الشيخ زكريا عميرات ،دار الكتب
العممية ،بيركت  -لبناف ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.

ٖٔ-

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكي،

أبك البقاء الحنفي (المتكفىٜٔٓٗ :ىػ) ،تحقيق :عدناف دركيش  -دمحم المصري ،مؤسسة الرسالة –

بيركت.
ٗٔ-
ٖٗٙىػ)

صري المعتزلي (المتكفى:
المعتمد في أصكؿ الفقو ،دمحم بف عمي الطيب أبك الحسيف َ
الب ْ

المحقق :خميل الميس ،دار الكتب العممية – بيركتٖٔٗٓ ،ىػ.
٘ٔ-

البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي

(المتكفىٜٚٗ :ىػ) ،دار الكتبئٗٔٗ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ.
-ٔٙ

العرؼ كالعادة في رأي الفقياء (عرض نظرية في التشريع اإلسالمي) ،أحمد فيمي أبك سنة،

-ٔٚ

معجـ مقاييس المغة ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ،تحقيق :عبد السالـ دمحم ىاركف،

مطبعة األزىرٜٔٗٚ ،ـ.

دار الفكرٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
-ٔٛ

كتاب التعريفات ،عمي بف دمحم بف عمي الزيف الشريف الجر َّ
جأني (المتكفىٛٔٙ :ىػ) ،دار

-ٜٔ

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ،أيكب بف مكسى الحسيني القريشي الكفكي،

الكتب العممية بيركت –لبنافٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ-ـ.

أبك البقاء الحنفي (المتكفىٜٔٓٗ :ىػ) ،مؤسسة الرسالة – بيركت.
ٕٓ-

درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،عمي حيدر خكاجو أميف أفندي (المتكفىٖٖٔ٘ :ىػ)

تعريب :فيمي الحسيني ،دار الجيلٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٔ -ـ.

ٕٔ-

شرح المجمة ،دمحم خالد األتاسي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،د .ت).

ٕٕ-

مكسكعة القكاعد الفقيية ،دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك أبك الحارث الغزي ،مؤسسة

الرسالة ،بيركت – لبناف ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.
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ٖٕ-

تيسير التحرير ،دمحم أميف بف محمكد البخاري المعركؼ بأمير بادشاه الحنفي (المتكفىٜٕٚ :

ٕٗ-

التقرير كالتحبير ،أبك عبد هللا ،شمس الديف دمحم بف دمحم بف دمحم المعركؼ بابف أمير حاج

ىػ) ،مصطفى البابي اْلحَمِبي – مصر ٖٔ٘ٔ ،ىػ  ٜٖٕٔ -ـ.

كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي (المتكفىٜٛٚ :ىػ) ،دار الكتب العممية ،طٕٖٔٗٓ ،ىػ ٜٖٔٛ -ـ.
ٕ٘-
-ٕٙ

المدخل الفقيي العاـ لمشيخ مصطفى الزرقا ،دار القمـ ،دمشق ،طٕٕٔٗ٘ ،ىػ ٕٓٓٗ -ـ.

المدخل في التعريف بالفقو اإلسالمي كقكاعد الممكية كالعقكد فيو ،دمحم مصطفى شمبي ،مطبعة

دار التأليف ،مصرٖٕٔٛ ،ىػ ٜٕٔٙ-ـ.
-ٕٚ

كشف الخفاء كمزيل اإللباس ،إسماعيل بف دمحم بف عبد اليادي الجراحي العجمكني الدمشقي،

أبك الفداء (المتكفىٕٔٔٙ :ىػ) ،المكتبة العصرية ،تحقيق :عبد الحميد بف أحمد بف يكسف بف ىنداكي،

ٕٓٗٔىػ ٕٓٓٓ -ـ.
-ٕٛ

الجانب السياسي كاالقتصادي كاالجتماعي لمخميفة عمر بف عبد العزيز ،د .صالح حسف

عبد ،الباحث ىشاـ حمو رشيد ،الباحث يكنس دمحم رسكؿ ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد
(ٕٖ) العدد ( )ٜايمكؿ ٕٓٔٙـ.

-ٕٜ

قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ ،أبك دمحم عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف أبي القاسـ

بف الحسف السممي الدمشقي ،الممقب بسمطاف العمماء (المتكفىٙٙٓ :ىػ) ،دار المعارؼ بيركت –
لبناف.
ٖٓ-

المجمكع المذىب ،صالح الديف خميل العالئي الشافعي(ت ٔ ،)ٜٚتحقيق د .مجيد عمي

العبيدي د .أحمد خضير عباس ،دار عمار المكتبة المكية.

ٖٔ-

المنثكر في القكاعد الفقيية ،أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي

(المتكفىٜٚٗ :ىػ) ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة :الثانيةٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.
ٕٖ-

كتاب القكاعد ،أبي بكر دمحم بف عبد المؤمف المعركؼ بتقي الديف الحصني ،شركة الرياض

لمنشر كالتكزيعٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

ٖٖ-

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقالني الشافعي،

دار المعرفة  -بيركتٖٜٔٚ ،ق.
ٖٗ-

إيضاح القكاعد الفقيية لطالب المدرسة الصكلتية لمحجي ،عبد هللا بف سعيد بف دمحم عبادي

الّمحجي الحضرمي الشحاري ،ثـ المراكعي ،ثـ المكي (المتكفىٔٗٔٓ :ىػ) ،طٖ ٔٗٔٓ ،ىػ.
ّ
المناسبة كأثرىا في التشبييات القرآنية ،د .عبد الكىاب حسف خمف الجبكري ،عمي خالد
ٖ٘-

إبراىيـ اليكسف ،مجمة جامعة تكريت لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد (ٕ٘)  ،العدد (ٔ) كانكف الثاني(ٔ)

ٕٓٔٛـ ،ربيع الثاني ٖٜٔٗىػ.
-ٖٙ

نظرية التقعيد األصكلي (رسالة دكتكراه) ،د .أيمف عبدالحميد البداريف ،دار ابف حزـ ،بيركت،

ٕٔٗٚىػٕٓٓٙ -ـ.

-ٖٚ

قاعدة العادة محكمة ،دراسة نظرية تأصيمية تطبيقية ،د .يعقكب بف عبدالكىاب الباحسيف،

مكتبة الرشيد ،الرياض ،طٕٖٖٔٗ ،ىػ ٕٕٓٔ-ـ.
-ٖٛ

تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ ،إبراىيـ بف عمي بف دمحم ،ابف فرحكف،
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برىاف الديف اليعمري (المتكفىٜٜٚ :ىػ) ،مكتبة الكميات األزىرية ،الطبعة :األكلىٔٗٓٙ ،ىػ -
ٜٔٛٙـ.
-ٖٜ

درر الحكاـ شرح لغرر األحكاـ ،دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير بمال  -أك منال أك المكلى -

خسرك (المتكفىٛٛ٘ :ىػ) ،دار إحياء الكتب العربية( ،د ت).
ٓٗ-

صياـ يكـ السبت في لغير الفريضة  -دراسة حديثية  ، -د .أجمد دمحم محمكد المشيداني،

ٔٗ-

المكسكعة الفقيية الككيتية ،ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية – الككيتٕٔٗٚ ،ىػ.

مجمة كمية التربية لمعمكـ اإلنسانية ،المجمد (ٖٖ) العدد ( )ٚتمكز ٕٓٔٙـ.

ٕٗ-

الفقو عمى المذاىب األربعة ،عبد الرحمف بف دمحم عكض الجزيري (المتكفىٖٔٙٓ :ىػ) ،دار

الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،طٕ ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

ٖٗ-

شرح القكاعد الفقيية ،أحمد بف الشيخ دمحم الزرقا (ٕ٘ٔٛىػ ٖٔ٘ٚ -ىػ) ،صححو كعمق

عميو :مصطفى أحمد الزرقا ،دار القمـ  -دمشق  /سكريا ،طٕٜٔٗٓ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ.
ٗٗ-

أحكاـ القرآف ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتكفىٖٚٓ :ىػ) ،تحقيق:

دمحم صادؽ القمحاكي  -عضك لجنة مراجعة المصاحف باألزىر الشريف ،دار إحياء التراث العربي –

بيركت ٔٗٓ٘ ،ىػ.
٘ٗ-

إعالـ المكقعيف عف رب العالميف ،دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ

الجكزية (المتكفىٚ٘ٔ :ىػ) ،تحقيق :دمحم عبد السالـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – ييركتٔٗٔٔ ،ىػ -
ٜٜٔٔـ.
-ٗٙ

الكجيز في إيضاح قكاعد الفقة الكمية ،الشيخ الدكتكر دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك

-ٗٚ

القكاعد ،أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف المعركؼ بػ تقي الديف الحصني (المتكفىٕٜٛ :

أبك الحارث الغزي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،ط ٗ ٔٗٔٙ ،ىػ  ٜٜٔٙ -ـ.

ىػ) ،تحقيق :د .عبد الرحمف بف عبد هللا الشعالف ،د .جبريل بف دمحم بف حسف البصيمي ،أصل الكتاب:
رسالتا ماجستير لممحقَق ْيف ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ،الرياض  -المممكة العربية السعكديةٔٗٔٛ ،
ىػ  ٜٜٔٚ -ـ.
-ٗٛ

حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة ،ابف عابديف ،دار

الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركتٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ.
-ٜٗ

الفركؽ = أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ،أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد

ٓ٘-

حاشية الدسكقي عمى مختصر المعاني لسعد الديف التفتازاني (المتكفى ٜٕٚ :ىػ)،ٖٖٔ/ٕ :

الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (المتكفىٙٛٗ :ىػ) ،عالـ الكتب( ،د .ت .ـ).

أك مختصر السعد ىك شرح تمخيص مفتاح العمكـ لجالؿ الديف القزكيني] ،دمحم بف عرفة الدسكقي،
تحقيق :عبد الحميد ىنداكي ،المكتبة العصرية ،بيركت.
ٔ٘-

كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع كحاشية ابف قمدس ،دمحم مفمح شمس الديف المقدسي –

عمي بف سميماف المراداكي عالء الديف – ابك بكر بف إبراىيـ بف يكسف البعمي ،تحقيق :عبد هللا بف
عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – دار المؤيدٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ.

ٕ٘-

الخف ،د .مصطفى
الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي رحمو هللا تعالى ،د .مصطفى ْ
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.ٔـٜٜٕ -  ٖٔٗٔىػ،ٗ ط، دمشق، دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،الش ْربجي
ّ  عمي،البغا
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