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َّ
ملخ�ص البحث

يت .وبحثنا كذلك يف
اس��تخالص األح��كام وتوجيهها ،وكونه مع َّينً��ا للفهم املوضوع��ا ّ
ٍ
أن الع��رف مل ِ
خاص عند ابن ادريس ،بل جاء
بتعريف
يأت
ٍّ
منش��أ ال ُعرف وأمه َّيته ،وب َّينا َّ ُ
من طريق االستقراء واالستنباط من فكره اخلاص ومرو َّياته.

ُ
يس��تعمل يف مواض��ع خمتلفة ،ول��ه إطالقات مثل
ال ُع��رف يف منظوم��ة ابن إدريس

ال ُعرف والعادة ،وعادة القوم ،و ُعرف الزمان ،و ُعرف االستعامل.
ثم يب إن حصل تعارض بني ٍ
الرشعي
معان رشع َّية وعرف َّية ولغو َّية ،كيف يقدِّ م املعنى
ّ
َّ ُ ينِّ

رشعي يقدِّ م ال ُعرف ،والعادة عىل اللغة.
عىل ال ُعرف واللغة ،وإذا مل يك ْن هناك معنًى
ّ

ك�ما ب َّين��ا َّ
أن اب��ن إدري��س اس��تعمل ال ُعرف لـ(كش��ف احلك��م) ،و(تعي�ين وتبيني

املوضوعات ،ومصاديق األحكام).

ويمك��ن ع��دُّ ال ُع��رف م��ن أد َّل��ة االس��تنباط إذا كان هن��اك مصلح�� ٌة اجتامع ّي�� ٌة،

وال يتعارض مع الشرَّ ع ،ويمكن استظهار موافقة الشرَّ يعة عليه.

ٍ
مورد ما؛ فحينها
نص��وص يف
جلمل��ة يس��تعمل ال ُعرف يف الفقه إذا مل يكن هناك
ٌ
وبا ُ

يقوم الفقي ُه باالستعانة بال ُعرف؛ لكشف احلكم.

وعدَّ ابن إدريس ال ُعرف من األد َّلة الشرَّ ع َّية ،وجعله مرج ًعا يف كشف املوضوعات؛

َّ
ألن َّ
الشارع بينَّ مقاصده بلسان ال ُعرف.
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حياول هذا البحث جتلية موارد ال ُعرف يف املنظومة اإلس�لام َّية عند علامء املسلمني،
ِ
فصل القول فيه بع��دِّ ه أحد مرتكزات
ِّل� الذي َّ
ً
وخصوص��ا عند الش��يخ ابن إدريس احل� يِّ ّ

حل ِّل ّي
ِ دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا

Abstract
This research examines the revelation of the resources of
custom in the Islamic system and among Muslim scholars,
of the pillars of Extracting and directing judgments And being
specific to a thematic understanding.
We also examined the origin and importance of the custom,
and made it clear that the custom did not come with a special
definition of Ibn Idris, but it came from the way of induction and
deduction from his own thought and narrations.
Custom in the Ibn Idris system is used in various places, It
has names such as custom, tradition, custom of people, custom
of time, and custom of use.
Then shows how the juristic meaning prevail over custom
and language if there is a discrepancy between legitimate,
customary and linguistic meanings, And if there was no juristic
meaning, Custom and habit prevail over language.
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ٌ حمك
ِّ راث
َّ
ُّ مة ُتعىن
َّ فصلي ٌة
احلِل ّي
ِ بالت
َّ جمل ٌة

Especially with Sheikh Ibn Idris al-Hilli, who considered it as One

ّ  حم َّمد تقي القبو.د.م.�أ/ دار بو�ش بخردبان.د.م.�أ
 حم َّمد تقي فلخعي.د.م.�أ/يل درف�شان

We also showed that Ibn Idris used the custom to (uncover
the judgment), and (the appointment and identification of
subjects, and the verifications of rulings.
Custom can be considered evidence of deduction if there is
a social interest, and it does not contradict with Sharia, and it is

َّ
العدد الرابع عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
م2019 األول
َّ كانون/هـ1441 مجادى األوىل

possible to show Sharia approval on it.
In general, custom is used in jurisprudence if there are no
texts in a resource. Then the jurist uses the custom to reveal the
jurisprudence.
Ibn Idris considered custom as evidence of jurisprudence,
and made it a reference in revealing topics; Because the jurist
clarified his intentions through custom.
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 .1طرح امل�س�ألة
األس��اس جلميع األح��كا ِم ،والقوان�ين الفقه ّية ،التي
الوحي املنبع
يع��دُّ اإلس�لام
َ
َ

ويع��دُّ الع��رف مصدرا متح��ركًا يف ِ
ٌّ
الفقه؛ فأحيانً��ا ُي ُ
مس��تقل،
در
عامل عىل أنّه ْ
ُ
ُ
مص ٌ
ً ُ ِّ

ّ
حلكم(.)1
للحكم ،و ُأخرى
و ُأخرى
ص ُ
مشخ ٌ
تفسري ملورد ا ُ
ٌ

ِ
ِ
مصدرا من
جعلت ال ُع��رف
رب ُمطالع��ة الكتب الفقه ّي��ة القديمة أنهّ ��ا
ً
ونُالح��ظ ع َ
ِ
مصادر ِ
الفقهْ ،
املعروفة.
إن مل تعدَّ ها مع املصادر األربعة

للبحث
ّ .2
املقدمات النّظر َّية ْ
ابن �إدري�س
�أ .مكانة ال ُعرف يف اجتهاد ِ

الصدر
رفض ُ
الزمن ّية؛ ولذا َ
تباي َن م ْعن��ى االجتِهاد عرب املراحل ّ
بع��ض ال ُفقهاء م َن َّ

األول االجتهاد(.)2
َّ

للرأي
ولك��ن املرفوض من��ه االجته��اد املذموم ،والباط��ل ،وهو م��ا كان ُمراد ًف��ا َّ
صداق له ِ
ٍ
َّ
القياس.
وأبرز ِم
خيص،
الش
ُ
ِّ
وبع��دَ م��ا طرأ ع�لى ل ْفظ االجته��اد م��ن تغ�ُّي�رُّ ٍ بالتَّدريج نرى ِّ
الش��يع َة اس��تعملوه
بال ٍ
حذر(.)3
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وض َعها اهلل تعاىل.

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

ِ
َّ
ولع��ل َّأول م��ن ن ّظر له من علامء ِّ
ِّل� يف بيان حقيقة
الش��يعة الكبار ه��و املح ِّقق احل� يِّ ّ

االجتهاد(.)4

بعض الفقه��اء بنا ًء عىل ه��ذا املعنى لالجته��اد إىل إمكان أن يق��و َم الفقي ُه
وذه��ب ُ

ُ
املتداول يف زمان
فقهي عىل ضوء م��ا عنده من عل ٍم ،وهذا هو االجته��اد
بإعط��اء حكم
ٍّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األئمة ،واملحدّ ثني(.)5
ّ

ٍ
َ
روايات ،منها :عن أيب عبد اهلل قال« :إِ َّنماَ َع َل ْينَا
السياق
ونقل اب ُن إدريس يف هذا ِّ
َأ ْن ُن ْل ِق َي إِ َل ْيك ُُم الأْ ُ ُص َ
ول َو َع َل ْيك ُْم َأ ْن ُت َف ِّر ُعوا»(.)6

وهن��ا االجته��ا ُد بمعنى التَّفري��ع عىل األصول ،واس��تنباط األحكام م��ن القواعد
ٍ
حمذور؛ ولذا يقب ُله اب ُن إدريس(.)7
أي
الك ّل ّية ،وهذا النَّحو ليس فيه ّ
الش��خيص الذي يتم ّثل
وم��ا يذ ّم��ه اب ُن إدريس م�� َن االجتهاد أحيانا ه��و االجتها ُد
ّ

باالستحسان ،والقياس ،وغريمها(.)8

ٍ
وممَّا ُّ
ٍ
واضح
بشكل
يدل عىل هذه الدَّ عوى ما نراه يف مبحث رشوط القايض نالحظه
يقبل االجتهاد؛ فإنّه يعتقد بوجوب أن يكون القايض عا ًملا بالكتاب ،والسن َِّة ،واإلمجاع،
هتجم عليه اللوابِ ُس»(.)9
واختالف اللهجات ،وال ُعرف« ..العامل بزمانِه ال
ُ
َ
يكون:
وجيب أن

وخاصه ،وندبه ،وإجيابه ،وحمكمه،
«عالـم بالكتاب ،وناسخه ،ومنسوخه ،وعا ّمه،
ّ
اً

وخاصها،
ومتش��اهبه ،عار ًف��ا بالس��نّة املقطوع هبا ،وناس��خها ،ومنس��وخها ،وعا ّمه��ا،
ّ
عالـم باللغ��ة ،مضطل ًعا؛ أي :ق ّي اًـم بمعاين كالم
ومطلقه��ا ،ومق ّيدها ،وجمملها ،ومب ّينها ،اً

مبني عن صاحب الشرّ يعة.)10(»
ال َعرب،
بصريا ُبوجوه اإلعراب؛ ألنّه ٌ
ً
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أن ابن إدريس مل ِ
يذكر االجتها َد يف آث��اره ،إلاّ ّ
م��ع َّ
أن ما ذكره من وجوب العلم به

ينطبق عليه م ْعنى االجتهاد.
ُ

ِ
الباب فهو:
رصح به اب ُن إدريس يف هذا
وأ ّما ما ّ

احلق ال يعدو أربع ٍ
ّ
طرق :إ ّما كتاب اهلل س��بحانَه ،أوس��نّة رسوله املتواترة
«فإن َّ

املتّفق عليها ،أو اإلمجاع ،أو دليل العقل؛ فإذا فقدت الثالثة ،فاملعتمد يف املسائل الرشع ّية

وموكول ٌة إليه.)11(»...

ِ
ِ
العقل واالجته��اد؛ فالعقل
ض��وء ه��ذه املعطيات؛ فابن إدريس يس��اوي ب�ين
ويف
ِ
املسكوت عنها من املس��ائل الرشع َّية ممّا يتع ّلق بالتَّكاليف الرشع َّية،
يتحرك يف املس��احة
ّ
ويستنب ُطها ،وهذا هو االجتهاد.
كبري يف اس��تنباط األح��كام الفقه ّية ،وحتّى عُ��دَّ من رشائط
وأ ّم��ا ال ُع��رف :له ٌ
دور ٌ

دائم حلاظ
االجته��اد؛ فالفقي��ه يف عرض ما عنده من اجلنب��ة العلم ّية ،والعقل ّية ال ب��دّ له اً

احلكم.
ال ُعرف ،ومنه يعطي
َ

ب .مفهوم ال ُعرف
ذهب مجل ٌة من العلامء إىل حج ّية ال ُعرف ،ولكن اختلفوا يف بيان حج ّيته؛ فمنهم من

َ
قال ّ
فطري.
أمر
ٌّ
بأن حج ّيته ذات ّية عن طريق السرية العقالئ ّية ،وهو ٌ

حج ًة.
الردع ،وإلاّ فال يكون ّ
ُ
ومنهم :حج ّيته تتو ّقف عىل اإلمضاء ،وعدم َّ

وكي��ف كان ،ف�ما أقاموه من أد ّل ٍة عىل حج ّية ال ُعرف هو الس�يرة العقالئ ّية ،وس�يرة

ّ
الشارع.
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التمس��ك بدليل العقل فيها؛ فإنهّ ا مبقاة عليه،
عند املح ّققني الباحثني عن مأخذ الشرَّ يعة
ُّ

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

ج .ال ُعرف يف اللغة
وال ُع��رفّ :
رف
كل ما تعر ُفه
النفس من اخلري ،وتطمئ�� ّن إليه ،وهو ضدُّ النّكر ،وال ُع ُ
ُ

املعروف :اجلو ُد(.)12
ُ

تس��مى
اخلاصة فال
عادات اإلنس��ان
وال ُع��رف :هو الع��اد ُة اجلاري ُة بني النَّاس ،أ ّما
ُ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ُعر ًفا(.)13

د .ال ُعرف يف اال�صطالح
باع
رف« :هو ما
بعض ال ُع َ
ع��رف ٌ
اس��تقر يف النفوس من جهة ال ُعق��ول ،وتل ّقتْه ال ِّط ُ
ّ
ّ

السليم ُة بال َقبول»(.)14
َّ
ُ
الحظ عليه:
و ُي

ّأولاً ّ :
الس��ليمة واحدةٌ ،وثابت�� ٌة يف مجيع األزمنة ،واألمكنة ،وأ ّما ال ُعرف
إن ال ّطبائع َّ

والزمان ،وال َّطبقات االجتامع ّية.
اخلاص؛ فهو متغيرّ ٌ بلحاظ املكانّ ،
ُّ

قسموا
السليمة) -ال ُعرف الفاسد ،مع أنهّ م ّ
ثان ًيا :إنّه خيرج بقيد (العقول ،وال ّطبائع ّ
ٍ
ٍ
صحيح،
ال ُعرف عىل
وفاسد(.)15
كام يمكن تعريف ال ُعرف:

جرت عليه ع��اد ُة النّاس يف ِ
بيعهم ،ورشائهم ،واجارهم ،وس��ائر ُمعامالهتم،
«م��ا
ْ

َ
ُ
اللفظ ،ويرتك القي��و َد اتِّكالاً عىل فهم
يطل��ق
بحيث يس��و ُغ للمتك ّل��م إذا أراد معنًى أن
َ

ال ُعرف»(.)16

والس�يرة اجلارية يف املجتمع املتعارفة بينهم بخالف األعامل النّادرة ،وغري
فالسنن ّ
ُّ

ُ
العقل
املتعارفة الذي يرفضه
االجتامعي(.)17
ّ
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ِ
ِ
طلق أحيانًا عىل ال ُعرف الع��ا ّم بناء ال ُعقالء ،أو
ميني ُي ُ
ونُطال��ع يف كلامت الس�� ّيد اخلُ ّ

الس�يرة ال ُعقالئ ّي��ة؛ إذ يقول« :األمارات
ال ُّط��رق العقالئ ّي��ة ،أو األمارات ال ُعقالئ ّية ،أو ّ
املتداول�� ُة ع�لى ألس��نة أصحابِنا املح ّقق�ين ك ِّلها من األم��ارات العقالئ ّية الت��ي يعمل هبا

ُ
بحيث لو ردع ّ
الشارع عن العمل
العقالء يف معامالهتم ،وسياس��اهتم ،ومجيع أمورهم؛

َّ
الختل نظام املجتمع ،ووقفت ُرحى احلياة االجتامع ّية.)18(»...
هبا

ّاس
يطلق��ون علي��ه (بناء ال ُعقالء) الذي هو
اس��تمرار للعمل ،واألس��لوب الع��ا ّم ،والن ُ
ٌ
تتوجه إليه من دون ٍ
عمق.
ّ

هـ .عالقة ال ُعرف بالأحكام ال�شرع ّية
ُيع��دُّ البحث عن العالقة بني ال ُعرف ،واألحكام الرشع ّية من املباحث الدّ قيقة جدًّ ا

والزمان ،واملكان يف تشخيص احلكم ،وكذا ما هو ميزان
يف الفقه؛ فثمة عالق ٌة بني الفقه ّ

ال ُعرف ،وتأثري يف استنباط احلكم الرشعي؟ اختلف الفقهاء يف ذلك.

الش ُ
يقول ّ
الس��بحاين« :لقد اتخّ ذ الشرّ ع مفاهيم كثرية ،وجعلها موضو ًعا
��يخ جعفر
ّ
ألَح��كا ٍم ،و لكن ر ّبام يعرض اإلمجال عىل مصاديقه��ا ،و يرت ّدد بني كون اليشء ِمصدا ًقا

هلا ْأو ال.

والصعيد ،واملفازة ،واملعدن ،واحلرز يف السرّ قة ،و األَرض املوات
وه��ذا كالوطنّ ،
ّ
يش��ك الفقي ُه يف مصاديقه��ا؛ فيكون ال ُعرف هو
إىل غ�ير ذلك من املوضوعات التي ر ّبام
املرجع يف تطبيقها عىل موردها»(.)19
َ

وقد رجع للعرف مثال تعيني مصداق الكلب ،وتعليمه(.)20
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ِ
ِ
علامء ِّ
الش��يعة من اصطالح ال ُع��رف أحيانًا
ض��وء م��ا تقدّ م ما ور َد عىل لس��ان
ويف

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

«كل ما مل يقدّ ره الشارع ٍ
وجاء يف تسهيل املسالكّ :
بقدر؛ فاملحكّم فيه ال ُعرف»(.)21
ُ
تقي احلكيم يف األصول العا ّمة:
حممد ّ
ويقول الس ّيد ّ

تشخيص جماالت ال ُعرف ،وهي:
يتم
ُ
«ال ُعرف عند ما ّ
ن��ص في��ه مث��ل االس��تصناع؛ بل
حك��م
1.1م��ا يستكش��ف من��ه
رشع��ي فيام ال َّ
ٌّ
ٌ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ما ُيستكشف منه ٌ
أصل من أصول الفقه كاالستصحاب.

2.2ما يرجع إليه لتش��خيص بع��ض املفاهيم التي أوكل الش��ارع للعرف حتديدها
كاإلرساف.

3.3ما ُيستكشف منه ُمراد املتك ّلمني.

يتوضح ّ
أن ال ُعرف ال يش��ك ُّل أصلاً من األصول؛ ألنّه
يتم هذا التّش��خيص ّ
عندما ّ

األول ،أو بتشخيص املصاديق كام يف املجا َلني
يرجع إىل الس��نّة أ ّما باإلقرار كام يف املجال ّ
اآلخرين ،وهبذا التّوضيح ال يبقى ٌ
جمال للخالف املعتدّ به»(.)22
َ

شك ّ
حممد جواد مغنية« :ليس من ٍّ
ويقول ّ
مصدرا من
أن ال ُعرف بذاتِه ليس
ً
الش��يخ ّ

صحيحا ملعرفة األحكام الرشع ّية.
مصادر التّرشيع؛ أي ليس طري ًقا
ً

أج��ل ،إذا ج��رت ع��اد ُة العرف عىل ٍ
يشء يف عهد ّ
الش��ارع ،وز َمنِ��ه ،وحصل ذلك
ْ
ُ

بمر ًأى منه ،ومس��معٍ ،ومع هذا مل ين َه عنه ،ويردع ،مع ُقدرته ،وعدم املانع له عن النهي،
والردع -إذا كان األمر كذلك يكون هذا إمضاء من الش��ارع؛ ألنّه قد التقى مع ال ُعرف
بالذات ،وعليه ال يكون هذا عملاً بال ُعرف؛ بل ٌ
يف هذا املورد ّ
أخذ بالس��نّة التي تش��مل

قول ّ
الشارع ،وفعله ،وتقريره.

أ ّم��ا االعت�ماد عىل ال ُع��رف ،ملعرفة املوض��وع ،وحتديد املعنى ال��ذي تع ّلق به احلكم
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خاصة فيه للشرّ ع؛ فإذا قال ّ
الشارع
عي؛ أ ّما هذا
ٌ
فثابت يف املوضوع الذي ال حقيق َة ّ
الشرّ ّ
ُ
واألعامل بالن ّيات»؛ ّ
املرجع يف تش��خيص
فإن
رضر و ال رضار،
«اخل��راج ّ
َ
بالضامن ،وال َ
رف.
والضامن ،والضرّ ر ،والن ّية ،وما إليها هو ال ُع ُ
اخلراجّ ،

الش��بهة احلكم ّي��ة ،ال يف ُّ
نرج��ع إىل ال ُع��رف يف ُّ
الش��بهة
وبتعب�ير األصولي�ين
ُ

املوضوعية»(.)23

ٍ
قياس فممك ٌن ذلك.
كونه صغرى يف

ُ
ويالحظ عىل كالم ّ
الش��يخ مغنية من أنّه خيترص يف االس��تفادة من ال ُعرف يف نطاق

الشبهات احلكم ّية غري تا ٍم؛ فال يمكن للعرف تشخيص احلكم يف ّ
ُّ
الشبهات احلكم ّية كام

ٌ
حالل أم ال؛ فال ُعرف غري قادر عىل ذلك.
لو شككنا يف حكم هذا

الشبهات املوضوع ّية مثلاً هذا ما ُء ّ
نعم جيري يف ّ
الشعري له حرم ُة اخلمر أم ال؟.
ْ

ٍ
حاالت ل َعالقة ال ُعرف بالقانون ،والشرَّ يعة:
ويمك ُن رصدُ ثالث

مص��درا للشرّ يعة؛ فيك��ون ال ُعرف يف هذه احلال��ة مع اإلرادة
األولُ :يع��دّ ال ُع��رف
َّ
ً

اإلهل ّي��ة منب ًعا للقانون ،وعىل أس��اس ه��ذه النّظر ّية؛ فامل��وارد التي تكون أ ّم��ا ّ
رضا
حمل ً
رف عليه��ا تضحى قطعي��ة ،وينبغي العمل عىل ِ
أساس��ها ،أو ّ
َ
حمل
للعا ّم��ة،
وص��دق ال ُع ُ
ّ
إعراض؛ فال بدَّ من ِ
ٍ
تركها.

لكش��ف الشرّ ِ
ِ
الس��ندَ  ،والدّ َ
منس��جم،
يعة ،فيكون ال ُعرف
ليل
اً
ال ّث��اين :يع��دُّ ال ُعرف َّ
وس��ندً ا مع القرآن ،والس��نّة ،واإلمجاع ،والعقل ،ومعه يكون كاش�� ًفا ِ
عن الشرَّ يعة التي
جعلها اهلل تعاىل بإرادتِه.
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األول 2019م
مجادى األوىل 1441هـ/كانون َّ

ٍ
قياس أ ّما
مصدرا للتّرشيع؛ أي :كُربى يف
وامل��را ُد من أنّه ال يمكن أن يكون ال ُعرف
ً

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

يتوصل به الفقي ُه إىل ما ينبغي ،وما ال ينبغي يف
تؤس��س هذه النظر ّية لل ُعرف الذي ّ
ّ
قائم بذاتِه ،مس��تقلاًّ ِ
عن األد ّلة األربعةُ ،مشاركًا يف عمل ّية
الشرّ يعة ،وعليه يكون ال ُعرف اً

االجتهاد.

ُ
يكون ال ُعرف هبذا املعنى منب ًعا للقانون.
وال

ال ّثال��ثُ :يعدُّ ال ُع��رف أداةً ،وخاد ًما ألد ّلة األحكام ،واملفاهي��م؛ فهو يفسرّ  ،ويبينّ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

للحكم(.)24
وأ ّما هو بنفسه فال يعدُّ مدركًا ُ

و .ال ُعرف وت�أثريه على الفقيه
وجاءت ِّ
مل يك ْن متداولاً عند ُفقهاء ِّ
متأخرةً ،وكانوا يعبرّ ون
الشيعة ظاهرة ال ُعرف،
ْ
عنها بتعابري خمتلفة؛ مثلاً  :أهل البلد ،عادة القوم( ،)25والتّعارف( ،)26وعادة النّاس ،عادة

البلد( ،)27وال ُعرف(.)28

بع��ض ّ
واضح،
أمر
أن تأثري املكانّ ،
يعتق��د ٌ
ٌ
والزم��ان ،وال ُعرف عىل حياة اإلنس��ان ٌ
وال يمك��ن إن��كاره ملا له م��ن ٍ
يتأثر ب��ه؛ فيمكن تغيري
دور يف ذل��ك ،وقليل من الفق��ه مل ْ

ِ
احلك�� ِم بتغيرّ ال ُعرف ،والعادة ،ولذا جعلت (العادة) قاعد ًة فقهي ًة« ،تغيرّ األحكام بتغيرّ
العادات»(.)29

بع��ض املفكّري��ن املعارصي��ن إىل القول« :ل��و ّ
أن أحدً ا أج��رى ُمقارنة
ك�ما
يذهب ُ
ُ
ٍ
وتعرف يف الوقت نفس��ه عىل ظروف حياة ّ
منهم ،وطريقة
كل ف��رد ُ
ب�ين فتوى الفقهاءّ ،
ٍ
أن اخللف ّيات الفكر ّية ِّ
تفكريه��م يف مس��ائل احلياة ،لعرف كي��ف ّ
فقي��ه ،ومعلوماته
لكل
يب تفوح منها رائح ُة
ع��ن العامل اخلارجي املحي��ط به تتأ ّثر هبا فتاواه ،بحيث إن فتوى العر ّ

الق��روي رائحة
العجمي تف��وح منها رائحة العج��م ،ومن فتوى
الع��رب ،ومن فت��وى
ّ
ّ
املدين رائحة املدينة»(.)30
القرية ،ومن فتوى
ّ

278

�أ.م.د .دار بو�ش بخردبان�/أ.م.د .حم َّمد تقي القبو ّ
يل درف�شان�/أ.م.د .حم َّمد تقي فلخعي

ك�ما ّ
حيف بعمل ّية
أن هناك خماطر من اس��تعامل الفقيه للع��رف« :وأ ّما اخلطر ال��ذي َّ

االكتش��اف ،القائمة عىل أس��اس االجتهاد يف فهم األح��كام ،و املفاهيم من النّصوص،

وترسب الذات ّية إىل عمل ّية االجتهاد؛ ّ
ألن عمل ّية االكتش��اف
فه��و :خطر العنرص الذا ّ
يتّ ،
يت ،كانت ّ
ّ
أدق،
ابتعدت عن
ك ّل�ما تو ّف��رت فيها املوضوع ّية أكث��ر ،و
ْ
مظ��ان العطاء ال��ذا ّ

وأنجح يف حتقيق اهلدف.

َ
االكتش��ايف
البحث يفقد بذل��ك أمانت��ه املوضوع ّية ،و طابعه
وس��اهم يف العط��اء؛ ف��إن
ّ
احلقيقي.
ّ

اخلط��ر ،ويتفاقم عند ما تفصل بني َّ
الش��خص امل�مارس ،والنّصوص التي
ويش��تدًّ
ُ

ُ
فواصل تأرخي ّي��ة ،وواقع ّية كبرية ،و حني تكون تل��ك النّصوص بصدد عالج
يامرس��ها،

قضاي��ا ،يعي��ش امل�مارس واق ًعا خمال ًف��ا ّ
كل املخالف��ة ،لطريقة النُّص��وص يف عالج تلك
القضاي��ا ،كالنّص��وص التّرشيع ّية ،واملفهوم ّي��ة املرتبطة باجلوان��ب االجتامع ّية من حياة
اإلنس��ان؛ وألجل هذا كان خطر الذات ّية عىل عمل ّية اكتش��اف االقتصاد
اإلسالمي أشدّ
ّ

من خطرها عىل عمل ّية االجتهاد يف أحكا ٍم أخرى فردية ،كاحلكم بطهارة بول ال ّطائر ،أو

الصالة ،أو وجوب التَّوبة عىل العايص.
حرمة البكاء يف ّ

وألجل تعاظم خطر الذات ّية عىل العمل ّية التي يامرس��ها ،كان لزا ًما علينا كشف هذه

ٍ
الصدد يمكننا أن نذكر األس��باب
النقط��ة
بوض��وح ،وحتدي��د منابع هذا اخلطر ،و هب��ذا ّ
األربعة التّالية ،بوصفها أهم املنابع خلطر الذات ّية:
أ .تربير الواقع.
خاص.
النص ضمن إطار
ّ
ب .دمج ّ
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وأ ّما إذا أضاف املامرس خالل عمل ّية االكتش��اف ،وفهم النصوص ش��ي ًئا من ذاته،

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

الرشعي من ظروفه و رشوطه.
ج .جتريد الدليل
ّ
النص»(.)31
د .اختاذ موقف معني بصورة مسبقة جتاه ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

وممّ��ا ينبغي التّنبي�� ُه عليه فام كان
ج��راء ّ
ثمة عالقة بتغيرّ
الزمان ،واملكان ل��ه ّ
متغريا ّ
ً
َ
منش��أ التغيرّ مرتب ًطا باإلنس��ان ﴿إِ َّن اهللَ لاَ ُي َغيرِّ ُ ما بِ َق ْو ٍم َحتَّى
اإلنس��ان نفس��ه فجعل اهلل
ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾(.)32
تدَ لِس��ن ِ
َّت اهللِ َت ْبديلاً
وأ ّم��ا ما هو مرتبط ب��اهلل تعاىل؛ فبال َ
تبديل له وال تغري ﴿ َف َل ْن جَ ِ ُ
تدَ لِسن ِ
َّت اهللِ تحَ ْ ويلاً ﴾(.)33
َو َل ْن جَ ِ ُ

3ـ مكانة ال ُعرف يف فقه ابن �إدري�س
�أ .معنى ال ُعرف يف فقه ابن �إدري�س
متس��ك اب ُن إدريس يف م��وارد كثرية بال ُعرف ،وعبرّ عنه بتعاب�ير خمتلفة مثلاً  :عرف
ّ

الشرّ يع��ة ،العادة ،عرف اللغة ،طريقة ال ُعرف ،والعادة ،عرف االس��تعامل ،عادة القوم،
الزمان.
عرف القوم ،عرف ّ

ويمكن إرجاع هذه االس��تعامالت إىل ثالثة أساس ّية :عرف ّ
الشارع ،عرف العادة،

يرصح ابن إدريس ّ
بأن األد ّلة مقصور ٌة ع�لى أربعة ،نرا ُه بنحو ما يعترب
ع��رف اللغة ،كام ّ
أيض��ا؛ فمثلاً م��ا أورده يف السرّ ائر من رأي ّ
نقضه،
للش��يخ
ث��م َ
ال ُع��رف دلي�لا ً
الطويس ّ
ّ
احلق يف كتاب له ّ
أن حكم اخلنزير يف وجوب غس��ل
النص« :وبع��ض أصحابنا ّ
وإلي��ك ّ
()34
متس��ك
اإلن��اء من ولوغه ،ثالث مرات ،إحداهن بالترّ اب ،حكم الكلب س��واء  ،و ّ

بتمس��كني اثن�ين :أحدمهاّ :
يس��مى كل ًبا يف اللغة؛ فينبغ��ي أن يتناوله األخبار
أن اخلنزير
ّ
ّ

الواردة يف ولوغ الكلب ،وال ّثاين :إنّا قد ب ّينا ّ
أن سائر النّجاسات يغسل منها اإلناء ثالث
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غري واضح؛ ّ
ألن أهل اللغة العرب ّية
َّ
مرات ،واخلنزير نجس بال خالف ،وهذا اس��تدالل ُ

يس��مون اخلنزير كل ًبا ،بغري خالف بينهم؛ فالدّ عوى عليه��م دعوى عر ّية من برهان،
ال
ّ
وال ُعرف ٍ
خال منه؛ ّ
كلب ،أي عندي خنزير؛ بل الذي
ألن أحدً ا ال يفهم من قوله :عندي ٌ
يتبادر إىل الفهم هذه الدّ ا ّبة املخصوصة.)35(»...

ويرى ابن إدريس ّ
السالطني ،واحلكّام غري
أن ً
بعضا من ال ُعرف منشؤه من حاكم ّية ّ

ٍ
ٌ
بجنبة
مرتبط
وبعضه ذات صلة بالس�يرة العقالئ ّية مث��ل بيع املعاطاة( ،)37وبعض��ه
ُ
والزواج من املحارم(.)38
شخص ّي ٍة،
وخاص ٍة مثل :عدم جواز رشب الدّ مّ ،
َّ
ٍ
ُّ
السياس��ة ،أو
وكل واحد من هذه املوارد من املمكن أن تكون مرتبط ًة بـالعبادة ،أو ّ

املال ،أو مرتبطة باألفراد ،أو األلفاظ.

النص حلك ٍم ما يتلجأ يف كش��ف ذل��ك إىل ال ُعرف؛
واحلاص��ل :عندم��ا يفقد الفقيه َّ

واخلاص ،ومباحث التّعارض ،وتبيني
فال ُعرف يساعد الفقي َه يف ختصيص ،وتقييد العا ّم
ّ
ٍ
بقول حسن.
مراد املتك ّلم ،ومنه خيرج

ٍ
مكانة لل ُع��رف يمكن عدّ ه عنده م��ن األد ّلة؛
وبمتابع��ة م��ا أبرزه اب�� ُن إدريس م��ن
ُ
ِ
فجع��ل من ال ُع��رف مرجع ّية له يف فهم املوضوعات؛ ّ
ألن ّ
بلس��ان
الش��ارع بينّ مقاصدَ ه

ال ُعرف.

أن اب��ن إدريس مل يع��ر ِ
وال خيف��ى عليك َّ
نطالع يف مبحث
رف يف كتبه ،نع��م
ف ال ُع َ
ُ
ّ

يس��تمر دفعات،
يتكرر هذا منه ،و
ّ
صالة املس��افر أنّه يعط��ي ضابط ًة عرف ّية ،يقول« :بأن ّ
ع�لى ٍ
توال ،أدناها ثالث دفعات؛ ّ
ألن هذا طريقة ال ُعرف والعادة ،بأن يقال فالن س��فره

أكثر من حرضه.)39(»...
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ّ
الشيعة ،كام يف نظر ّية التق ّية(.)36

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

رب ،وعليه
ونفهم من هذا البيان التّكرار ،واالس��تمرار بنظ��ر ال ُعرف بني النّاس معت ٌ

فاملراد من ال ُعرف من منظار ابن إدريس ما هو معمول ورائج بني النّاس.

والتوجه �إىل الزمان واملكان
ب .ابن �إدري�س
ّ
ِ
الز َ
مان ،وامل��كان بوصفها رشو ًطا لتغ�ّي�رّ الفتوى ،وإن
مل
الس��ابقون ّ
يذك��ر الفقهاء ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الزمان ،واملكان.
كانت فتواهم قد تتغيرَّ عىل أساس ّ

َ
متداول يف
الزمان ،واملكان يف الفقه ،كام هو
وط��رح الفقها ُء املعارصون
مبحث أثر ّ
َ

عرصنا احلارض يف مباحثهم ،ومؤ ّلفاهتم.

الزمان،
السابقني؛ فهو بتأثري ّ
وإذا الحظنا منش��أ تغيرّ مجلة من الفتاوى عند العلامء ّ

واملكان.

للزمان ،وامل��كان من ٍ
ويمك��ن القول ّ
أثر؛ ولذا كان
إن ابن إدري��س أدرك بعمق ما ّ

رأيت
جم��د ًدا
ٍّ
لـم ُ
بح��ق يف علم الفقه مع ما حص��ل يف زمانه من الرغبة عن العل��م« :إنيّ اَّ
زهد أهل هذا العرص يف علم الشرّ يعة املحمد ّية ،واألحكام اإلسالم ّية ،وتثاقلهم طلبها،
ورأيت ذا الس ّن من أهل دهرنا هذا لغلبة
وعداوهتم ملا جيهلون ،وتضييعهم ملا يعلمون،
ُ

عم
الغب��اوة عليه ،وملكه اجلهل لقياده ،مض ّي ًعا ملا اس��تودعته األ ّي��ام ،مقصرّ ً ا يف البحث اّ
جيب عليه علمه ،حتّى كأنّه ابن يومه ،ونتيج ساعته ،ورأيت الناشئ املستقبل ذا الكفاية،
مؤثرا َّ
ورأيت العلم عنانة يف يد االمتهان،
للشهوات ،صاد ًفا عن سبل اخلريات،
ُ
واجلدة ً

نفسا بلغت الترّ اقي،
الرهان ،تداركت منه الذماء الباقي ،وتالفيت ً
وميدانه قد عطل من ّ
وحب��وت أهله مع معرفتي بفضل إذاعته إليهم ،وفرط بصرييت بام يف إظهاره لدهيم ،من

ال ّثواب اجلزيل ،والذكر اجلميل.)40(»...
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ث��م يكم��ل حديثه« :أنّ��ه ليس ملن أت��ى يف زماننا هذا بمعنى غري��ب ،وأوضح عن
ّ

قول معيب ،ورد شاردة خاطر غري مصيب ،عند هؤالء األغامر األغفال ،وذوي النّزالة
والسفال ،إلاّ أنّه ّ
متأخر حمدث ،وهل هذا لو عقلوا إلاّ فضيلة له ،و منبهة عليه؛ ألنّه جاء
ٍ
زمان يعقم اخلواطر ،و ُيصدي األذهان.)41(»...
يف
للزمان ،وامل��كان من ٍ
ٍ
بش��كل
أثر يف اس��تنباط األحكام ،و نراه
وممّ��ا تقدّ م تب�ّي�نّ ما ّ

اقتصاد ّية.

الس��ياق قيام احلروب الصليب ّية ،وكيف تركت
وممّا وقع يف حياة ابن إدريس يف هذا ّ

أث��را ع�لى آراءه الفقه ّية؛ إذ يقول يف باب اجلهاد« :ومن جي��ب عليه اجلهاد إنّام جيب عليه
ً
يسوغ
جيوز هلم القتال إلاّ بأمره ،و ال ّ
عند رشوط ،وهي أن يكون اإلما ُم العادل الذي ال ّ

نصبه اإلما ُم للقيام بأمر املس��لمني يف اجلهاد
هل��م اجلهاد من دونه،
ظاه��را ،أو يكون من ّ
ً
ٍ
حينئ��ذ القيام به ،ومت��ى مل ِ
يكن اإلمام
ث��م يدعوهم إىل اجله��اد فيجب عليهم
ح��ارضاّ ،
ً
العدو.
جتز جماهدة
نصبه
حارضا ،مل ْ
ّ
ظاهرا ،وال من ّ
ً
ً
يستحق فاع ُله به اإلثم ،وإن أصاب مل
أئمة اجلور ،أو من غري إمام خطأ
ّ
واجلهاد مع ّ

يؤجر ،وإن أصيب كان مأثو ًما»(.)42
ْ

وأيض��ا يف هذا اإلطار إذ كان احل��كّام يف عرص ابن إدريس من أبن��اء العا ّمة؛ فكان
ً

واالجتامع��ي للحكومة الس��لجوق ّية؛ فنطالع يف بع��ض آرائه الفقه ّية
الس��يايس
الوضع
ّ
ّ

باجلو احلاكم آن��ذاك مثلاً ما تناوله م��ن نظر ّية التق ّية يف باب احلكم عىل أس��اس
متأ ّث��رة ّ
الشرّ يعة اإلسالمية ،يقول« :ومن دعا غريه إىل ٍ
احلق؛ ليفصل بينهام،
فقيه من فقهاء أهل ِّ
للحق ،مرتك ًبا
امل�ضي إىل املتوليّ من قب��ل الظاملني ،كان يف ذلك متعدّ ًي��ا
فل��م جي ْبه ،وآثر
ّ
ّ
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تطور العرص ،وجتدّ د املس��ائل سواء سياس ّية أم اجتامع ّية أم
جيل يف عمل ّية االس��تنباط مع ّ
ٍّ

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

لآلثام ،وال جيوز ملن يتولىّ الفصل بني املختلفني ،والقضاء بينهم ،أن حيكم إلاّ بموجب
حيكم بمذهب أهل اخل�لاف ،فإن كان قد ت��ولىّ احلكم من قبل
احل��ق ،وال جي��وز ل��ه أن
ّ
َ

الظاملني بغري اختياره؛ فليجتهد أيضا يف تنفيذ األحكام ،عىل ما يقتضيه رشيعة اإلسالم؛

فإن اضطر إىل تنفيذ حكم عىل مذهب أهل اخلالف ،باخلوف عىل النّفس ،أو األهل ،أو

جاز له تنفيذ احلكم ،ما مل يبلغ ذلك قتل النفوس؛ فإنّه ال تق ّية
املؤمنني ،أو عىل أمواهلمَ ،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

له يف قتل النفوس»(.)43

الس��لطان اجلائر؛ فمس��اعدته حرا ٌم
ً
وأيضا يف باب أخذ األجرة يف مقابل عمل من ُّ

إلاّ يف حال التق ّية(.)44

فرض رشو ًط��ا يف رشوطه متع ّلقة
الس�لاح ألعداء الدِّ ي��ن؛ إذ َ
ً
وأيض��ا يف باب بيع ّ
ِ
كانت احلرب
السالح ،مساعدة ومعونة ألعداء الدّ ين ،وبيعه هلم ،إذا
ّ
بالزمان« ،وعمل ّ
قائم��ة بينن��ا وبينهم؛ فإذا مل يكن ذلك ،وكان زمان هدنة؛ ف�لا بأس بحمله إليهمِ ،
وبيعه

األئمة األطهار»(.)45
عليهم ،عىل ما ُر َ
وي يف األخبار عن ّ

ّ
املدونة
فلع��ل إدراك اب��ن إدريس لدور َّ
الزمان ،واملكان يف اس��تنباط األح��كام إىل ّ

الطويس؛ ّ
فإن ّ
الفقه ّية ّ
بالزمان ،واملكان ،وليس ابن إدريس
للش��يخ
الش��يخ تأ ّثر يف آرائه ّ
ّ
االجتامعي،
بدْ ًع��ا عىل من س��ب َق ُه؛ فه��و يراجع املص��ادر الفقه ّي��ة ،ويالحظ االحتي��اج
ّ
ٍ
ف به اب ُن إدريس.
فتوى من دون
تقليد ،ومجود ،وهذا ما ُع ِر َ
وال ّظروف الستخراج ً
حممد بن إدريس مصنّف
ونطالع ما كتبه ابن إدريس يف خامتة كتابه (الرسائر)« :قال ّ

هذا الكتاب إىل هاهنا حيسن االنقطاع ،و يذعن بالتّوبة ،واإلقالع من ٍ
زلل إن كان فيه أو
خلل ،و نُقسم باهلل تعاىل عىل من تأمله أن ال يق ّلدنا يف يشء منه؛ بل ينظر يف كل ٍ
يشء منه
ّ
وحب املنشأ ،والتّقليد
احلق،
رحا لألهواء املز ّينة للباطل بزينة ّ
ّ
نظر املس��تفتّح املبتدئ م ّط ً
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فداؤمها ال حيس��ن عالج��ه جالينوس ،وتعظيم الكرباء ،وتقليد األس�لاف ،واألنس بام

ال يعرف اإلنسان غريه حيتاج إىل عالج شديد.)46(»...

كثريا آلراء ّ
الشيخ الطويس يف املسائل الفقه ّية ،كام انتقد ابن
كان ابن إدريس يش�ير ً

إدريس ّ
الطويس يف موارد كثرية ،وهي مبثوثة يف األبواب الفقه ّية.
الشيخ
ّ

والتمسك باإلرث
لألحكام الشرّ ع ّية بام يتناسب وزمانه ،واالبتعاد عن اجلمود والغفلة
ّ
القديم.

ج .مكانة �أق�سام ال ُعرف يف فقه ابن �إدري�س
ثمة تعارض بني األعراف نفس��ها ،مثلاً لفظ وض��ع يف اللغة ملعنًى
يالح��ظ أحيانًا ّ

كـ(الصالة) يف اللغة معناها الدّ عاء بينام يف الشرّ ع معناها
خاص ،ويف الرشع ملعنًى آخر،
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
ٌ
دائم لتعينّ معنى من بني
أعامل خمصوص ٌة هبيأة ّ
خاصة؛ ففي هذه املوارد ليس هناك قرين ٌة اً
ٍ
حينئذ؟.
متكثر ،فام ينبغي فعله
املعاين ،وال يمكن االعتامد عىل ال ُعرف؛ ألنّه
ٌ

 .1تعارض عرف الشرّ ع مع ُعرف اللغة و ُعرف العادة:

ٍ
وردت يف كالم ّ
معان
الش��ارع بنحو اإلط�لاق؛ فإذا كان هلا
ه��اك مجل ًة من األلفاظ
ْ

عي عىل ال ُعرف ،واللغة.
رشع ّي ٌة وعرف ّي ٌة ولغو ّي ٌة ،يقدّ م املعنى الشرّ ّ

رشعي يقدّ م ال ُعرف ،والعادة عىل اللغة.
وإذا مل يكن هناك معنًى
ّ

َ
مهرها بعدُ :
ُ
بح��ث ابن إدريس يف باب مه��ر طالق املرأة قبل الدُّ خول هبا ،ومل يعينّ
ُ
مهرا ،كان عليه أن
«ومتى ط ّلق
س��مى هلا ً
اإلنس��ان زوجته قبل الدُّ خول هبا ،ومل يكن قد ّ
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السابقني ،وأكّد
واتّسم ُ
منهج ابن إدريس باالبتعاد عن التّقليد ،واجلمود عىل أقوال ّ
كل ٍ
أن ّ
ّ
فقيه ينبغي له مراجعة املصادر األساس ّية من دون تأثري آراء اآلخرين عىل استنباطه

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

مورسا ،بجارية أو دا ّبة أو عرشة دنانري ،عىل قدر حاله ،وزمانه ،وعرفه،
يمتّعه��ا إن كان
ً

متوس ًطا بخمسة دنانري ،أو ثوب قيمته ذلك ،و أدنى ذلك ثالثة
و عادة أمثاله ،وإن كان ّ

فقريا فبدون ذلك
دنان�ير ،واالعتبار ً
أيضا بال ُع��رف ،واحلال ،وعادة األمث��ال ،وإن كان ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

أيضا يف ذلك إىل حاله ،و زمانه ،و عادة أمثاله ،واملعترب يف
م��ن الدّ ين��ار ،ودونه ،و يرجع ً

يستحق
يسم هلا مهر؛ ألنّه ال
ّ
املتعة التي تس��تح ّقها املرأة املط ّلقة قبل الدُّ خول هبا ،التي مل َّ
ألن اهلل تعاىل قال﴿ :و م ِّتعوهن ع ىَل ا ْلـم ِ
املتع��ة غري من ذكرناها ب��األزواجّ ،
وس�� ِع َقدَ ُر ُه
َ َ ُ ُ َّ َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾( ،)47فاملرجع يف ذلك إىل
َو َع�َل�ىَ ا ْل ُـم ْقت ِـر َق��دَ ُر ُه َمتٰا ًعا بِا ْل َـم ْع ُروف َح ًّقا َع ىَل ا ْل ُـم ْحس��ن َ
ال ُعرف؛ ّ
ألن اخلطاب إذا ُأطلق ،رجع يف تقييده إىل ُعرف الشرّ ع إن وجد ،و إلاّ يرجع إىل

ع��رف العادة إن وجد ،و إلاّ يرجع إىل عرف اللغة؛ فاملتقدّ م ُعرف الشرّ ع ،و هذا احلكم

بخالف مهر املثل؛ ّ
الرجال»(.)48
ألن املعترب يف ذلك بالنّساء دون ّ

بالرجوع للعرف يف فهم اخلطاب
فنرى ابن إدريس يف هذا ِّ
متسك ُّ
النص من بيانه قد ّ

الرشعي موجو ًدا؛ فيقدّ م ،وإلاّ فريجع إىل ال ُعرف
وفرض هنا إذا كان ال ُعرف
الرشع��ي،
َ
ُّ
ّ
والعادة ،وإلاّ فاللغة.

جممع عليه بال خالف بني األصول ِّيني()49؛ ّ
ألن
وتقديمه للشرّ ع عىل القس��مني هذا
ٌ

ٌ
عرف ّ
ناسخ له(.)50
الشارع

 .2تعارض ال ُعرف والعادة مع اللغة:

َّعارض بني ال ُعرف واللغة؛
الس��ؤال ،وهو الت ُ
أجاب ال ُفقهاء ،واألصول ّيون عن هذا ُّ

فأيهُّام يقدَّ م عىل اآلخر؟.

كالروايات التي تويص احتباء
فعىل القول من تقديم ال ُعرف إذا مل تكن هناك قرينةُّ ،

السيف(.)51
ّ
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واختلف كالم ابن إدريس اجلواب عن هذا التّساؤل؛ فأحيانًا يقدّ م ال ُعرف ،والعادة

عىل اللغة ،وتارة يقدّ م اللغة.

فف��ي بح��ث إحي��اء أرايض امل��وات يقدّ م ُع��رف اللغة عىل ع��رف الع��ادة ،يقول:

النبي :من
« ...فلم يرد الرشع ببيان ما يكون إحيا ًء دون ما ال يكون ،غري أنّه إذا قال ّ
أحي��ا ً
أرضا فهي له .ومل يوجد يف اللغة معنى ذل��ك؛ فاملرجع فيه إىل ال ُعرف والعادة ،فام
ولك��ن يف أكثر املوارد يقدّ م ال ُع��رف والعادة عىل عرف اللغة ،كام أنَّه يس��تند عليه؛

ِ
فراجع(.)53

والزمان:
ونأخ��ذ مثلاً عىل ذلك ما فسرّ به كلمة (كثري) ،وكيف اس��تند إىل ال ُعرف ّ
«م��ن نذر أن يتص��دّ ق من ماله ٍ
يس��مه ،وأطلق ذلك ،من
بامل كث�ير ،و أطلق ذلك ،و مل
ّ
ِ
كانت الدّ راهم يتعاملون هبا،
مها ،إن
غري ن ّي��ة بمقدار ،وجب عليه أن يتصدّ ق بثامنني در ً
وعرفه��م يف بلدهم ،وإن كان��ت الدّ نانري هي ا ّلتي يتعاملون هبا ،وهي عرفهم يف بالدهم
دينارا ،لقوله تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َنصرَ َ ك ُُم اهللُ فيِ َمواطِ َن كَثِ َري ٍة﴾(،)54
وجب عليه التصدّ ق بثامنني ً

وكانت ثامنني موطنًا»(.)55

و ُيفه��م مم��ا تق��دّ م م��ن ّ
أن ال ُعرف من منظ��ار ابن إدري��س ال ُ
يمنح حك�ًم�اً بل يعينّ

املوضوع فحسب.

أي قس ٍم من أقسام ال ُعرف ُمرا ٌد هنا؟.
والسؤالُّ :
ُّ

ش��ك يف ّ
ّ
واخلاص؛
الصحيح ال الفاس��د ،وأ ّما ال ُعرف العا ّم
ال
ّ
أن املراد من ال ُعرف ّ

فاملالك هو ال ُعرف العا ّم ،وأ ّما يف االختصاصات ،واملجاالت العلم ّية ،والفن ّية؛ فال ُعرف
اخلاص ٍ
جار فيها.
ّ
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عرفه النّاس إحيا ًء يف العادة ،كان إحيا ًء.)52(»...

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

وممّ��ا ينبغ��ي التّنبيه له ال َ
فاملهم هو صدق
والفعيل؛ فأيهّ �ما
فرق ب�ين ال ُعرف القو ّيل،
ّ
ّ

احلك��م علي��ه؛ ولذا جيع��ل اب��ن إدريس أحيانً��ا ال ُع��رف يف املق��ال ،وكذا نق��د البلد يف
املعامالت.

 .3استخدام ال ُعرف:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بع��د هذه اجلولة م��ن البحث يف فق��ه ابن إدريس يتب�ّي�نّ ّ
أن نظر ّيته يف اس��تعامالت

متنوعة.
ال ُعرف ّ

 .4كشف احلكم:

يعتق��د ابن إدري��س إذا مل يتوافر عندنا ٌ
دليل من املص��ادر األربعة املعروفة ننتقل إىل

ال ُع��رف بوصف��ه دليلاً  ،وكاش�� ًفا للحكم ،مع ّ
ي�صر ْح بذلك ،مثلاً يف
أن اب��ن إدريس مل
ّ
ٍ
كتاب له ّ
أن حكم اخلنزير يف وجوب
مبحث نجاس��ة ال ّظرف« :بعض أصحابنا أحلق يف
متسك
غس��ل اإلناء من ولوغه ،ثالث مرات ،إحداهن بالرتاب ،حكم الكلب سواء ،و ّ

بتمس��كني اثن�ين :أحدمهاّ :
يس��مى كلبا يف اللغة؛ فينبغ��ي أن يتناوله األخبار
أن اخلنزير
ّ
ّ

الواردة يف ولوغ الكلب ،والثاين :إنّا قد ب ّينا ّ
أن سائر النّجاسات يغسل منها اإلناء ثالث
مرات ،و اخلنزير نجس بال خالف.
ّ

ٌ
اس��تدالل غري واض��ح؛ ّ
يس��مون اخلنزير كل ًبا ،بغري
ألن أهل اللغة العرب ّية ال
وهذا
ّ
خ�لاف بينهم؛ فالدّ عوى عليهم دعوى عر ّية من بره��ان ،وال ُعرف ٍ
خال منه؛ ّ
ألن أحدً ا

كلب ،أي :عندي خنزير.)56(»...
ال يفهم من قوله :عندي ٌ

بعض أنّه يمكن فرض ال ُعرف يف موارد العبادات ،واألمور التوقيف ّية ففيها
ويذهب ٌ

جي��ري البحث ،والتح ّقق م��ن املصداق واملوضوع ،أ ّما يف مس��احة املعامالت ،واألمور
ٍ
الصنعة الفقه ّية(.)57
غري التوقيف ّية يمكن إعطا ُء حك ٍم جديد ،ويمكن قبوله بحسب ّ
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يتحرك الفقي�� ُه الواعي ب ُعرف زمان��ه ،و ُيفتي عىل أساس��ه ،مثل :ال ختترص
وعلي��ه ّ

حرمة االحتكار عىل احلنطةّ ،
والزبيب ،والدُّ هن ،والتّمر(.)58
والشعريّ ،

وكذا عدم انحصار ّ
الذبح باحلديد( ،)59كام يذهب ابن إدريس يف غنيمة أموال أهل

وأيضا يف إجراء ،وتنفيذ األحكام يف زمن الغيبة يف
البغي ،وكيف ّية تقس��يمه يف زمانه(ً ،)60

ٌ
تفصيل يف ذلك(.)61
زمن ال ّظامل ،وله

غري ّ
الشيعة ،ومنه طرح نظرية التق ّية(.)62

ٌ
مرتبط باجلانب
وبعضها مرتبط ٌة بس�يرة ال ُعقالء مثل بيع املعاط��اة( ،)63ومنها ما هو
ُ

ّ
والزواج من املحارم(.)64
الش
خيص مثل عدم جواز رشب الدّ مّ ،
ّ

ٍ
مورد ما؛ فحينها
نص��وص يف
وباجلُمل��ة يس��تعمل ال ُعرف يف الفقه إذا مل يكن هناك
ٌ

يقوم الفقي ُه باالستعانة بال ُعرف لكشف احلكم.

وعدّ ابن إدريس ال ُعرف من األد ّلة الشرّ ع ّية ،وجعله مرج ًعا يف كشف املوضوعات؛

َّ
ألن ّ
الشارع بينّ مقاصده بلسان ال ُعرف.

 .5موضوعات احلكم ومصاديقه:

ٌ
م�� َن الواض��ح ّ
موكول إىل
أن للحك��م الرشع��ي موضو ًعا ،وتش��خيصه ومعرفت��ه

يش��خص َّ
ّ
أن هذا ينطبق
الصالة ،ولكن من
ال ُعرف ،مثل :ال بدَّ للمس��افر من القرص يف ّ
مسافر أم ال كي يقصرّ يف صالته؛ فينبغي الرجوع إىل ال ُعرف يف ذلك(.)65
عليه
ٌ

ِ
املأكول ،أو امللبوس؛ فتعينّ ذلك
الس��جود من أن ال يكون من
وكذا ما ّ
يصح عليه ّ

مرجعه ال ُعرف(.)66
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السيايس ،وزمان حكم احلكّام
ويف ضوء ما تقدّ م يمكن اعتبار منشأ ال ُعرف الوضع
ّ

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

ويعتقدُ مجل ٌة من الفقهاء ّ
أن تشخيص املوضوع يتك ّفله ال ُعرف بينام معرفة املصاديق

يقوم هبا العقل(.)67

ال��رأي؛ فقالَّ :
«إن ّ
الش��ارع ال يكون يف
س��جل الس�� ّيد
وقد
ّ
اخلميني نقدً ا عىل هذا ّ
ّ

إلقاء األحكام عىل األ ّمة إلاّ كس��ائر النّاس ،ويكون يف حماوراته ،وخطاباته كمحاورات
بعضا؛ فكام َّ
ريف إذا حكم بنجاس��ة ال��دّ م ال يكون موضوعها
بع��ض الناس ً
أن ا ُملقنّن ال ُع ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

إلاّ م��ا يفهمه ال ُعرف مفهو ًم��ا ،ومصدا ًقا؛ فال يكون ال ّلون د ًما عن��ده ،وليس موضو ًعا
هلا ،كذلك ّ
الش��ارع بالنّسبة إىل قوانينه ا ُمللقاة إىل ال ُعرف؛ فاملفهومات عرف ّية ،وتشخيص
أيضا كذلك.
مصاديقها ً

بعضهم :من َّ
فام وق��ع يف كالم ا ُملح ّقق
أن تش��خيص املفاهيم
اخلراس��اين ،وتبعه ُ
ّ

ٌ
موكول إىل ال ُعرف ،ال تش��خيص مصاديقها؛ فإنَّه موكول إىل العقل منظور فيه؛ رضورة
ٍ
أن الش��ارع ال يكون يف خطاباته إلاّ
كواحد من ال ُعرف ،وال يمكن أن يلتزم َّ
َّ
بأن ال ُعرف

يف فهم موضوع أحكامه ،ومصاديقه ال يكون ُمتّب ًعا؛ بل ا ُملتّبع هو العقل.

عرف يف خطاباته ،ال َّ
أن املوضوعات ُمتق ّيدة بكوهنا عرف ّية؛ فإنَّه
وباجلمل��ة :الشرّ ع
ٌ

رضوري البطالن.)68(»...
ّ

ثم��ة موارد من األح��كام الرشع ّية حمدودة أطلقها ّ
الش��ارع ،وس��مح
واحلاص��لّ :

ٌ
موكول إىل
للعرف تش��خيصها ،مث��ل املؤونة فيام يتعلق يف اخلمس؛ فتش��خيص ذل��ك

ال ُع��رف(.)69

 .6معاين األلفاظ:
التمسك بال ُعرف يف مساحة العمل وحسب؛ بل حتّى يف إطار
مل خيترص ابن إدريس
ّ

ألن ال ُعرف يرى ذلك ،مع ّ
األلفاظ مثلاً لفظ (اجلمع) محله عىل أكثر من ثالثة؛ َّ
أن داللته
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ليست كذلك(.)70
اللغو ّية
ْ

ونفه��م م��ن بيانات اب��ن إدريس املتقدّ م��ة ك ّلام مل يبينّ ّ
الش��ارع املق��دّ س املوضوع،
ُ

ننتقل حينها إىل ال ُعرف لتش��خيص ذل��ك ،وإذا تعارض ال ُعرف ،واللغ��ة ف ُيقدّ م ال ُعرف
ٍ
حينئذ.

ومراد املتك ِّلم:
 .7تبيني األد َّلة ُ

تقيي��ده إىل ُع��رف الشرّ ع إن ُوجد ،وإلاّ يرجع إىل عرف الع��ادة إن ُوجد ،وإلاّ يرجع إىل

ُعرف اللغة ،فاملتقدّ م عرف الشرّ ع.)71(»...

ويذك��ر اب��ن إدريس م��وارد لتخصيص الع��ام بال ُعرف مث�ًل�اً « :وأ ّم��ا التخصيص
ُ

بال ُعرف القائم يف االس��م ،كقوله (ال أكلت البيض) حقيقة هذا ّ
كل بيض ،س��واء زائل
حي ،كبيض
ح��ي كالدّ جاج ،والنعام ،واإلوز ،أو ال يزاي��ل بائضه ،و هو ّ
بائض��ه ،و هو ّ
الس��مك ،واجل��راد ،إلاّ أنّا نحمله عىل ما يزاي��ل بائضه ح ًّيا ،بال ُعرف القائم يف االس��م،
ّ

الس��مك ،واجلراد ،وكذلك إذا حلف
ألاَ ت��راه إذا قال:
ُ
أكلت البيض ،مل ُيفهم منه بيض ّ

ال أكلت الرؤوس ،فهذا حقيقة يف ّ
كل رأس ،ونحمله عىل رؤوس النّعم بال ُعرف القائم

يف االسم.)72(»...

��م اس��تُعمل بعرف ّ
الش��ارع بمعن��ى آخر؛
وك��ذا إذا كان لف ًظ��ا عا ًّم��ا يف اللغ��ة؛ ُث ّ

فيك��ون عرف ّ
والصيام،
خمص ًصا له ،وحيمل عىل املعنى
الصالةّ ،
الرشعي مث��ل ّ
الش��ارع ّ
ّ
وهكذا(.)73

بالرجوع للعرف كام لو كان
وكذا إذا وقع تعارض بني دليلني ،ويمكن اجلمع بينهام ُّ

خاصاّ :
«إن احلكيم إذا خاطبنا بجملتَني :إحدامها عا ّمة ،واألخرى
األول عا ًّما ،واآلخر ًّ
ّ
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يق��ول ابن إدريس« :فاملرجع يف ذلك إىل ال ُع��رف؛ ّ
رجع يف
ألن اخلطاب إذا ُأطلقَ ،

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

باخلاص عىل العا ّم،
والقصة بعينها؛ فالواجب علين��ا أن نحكم
خاص��ة يف ذلك احلكم،
ّ
ّ
ّ
ومل ِ
جي��ز العمل عىل العموم ،وذل��ك ّ
اخلاص
أن القضاء ،واحلكم بالعم��وم يرفع احلكم
ّ
بأرسه ،والقضاء باخلصوص ال يرفع حكم اللفظ العا ّم من ّ
كل وجوهه ،وما مجع العمل

باملرشوع بأرسه أوىل ممّا رفع بعضه.)74(»...

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

� .4آثار منهج ابن �إدري�س ونتائجه
م��ع ما حصل م��ن ّ
تطو ٍر رسي�� ٍع يف املجتمعات كذل��ك ضاهاه يف املس��ائل ،وتغيرّ
والس��يايس،
االجتامعي،
االح��كام ،وتقتيض الد ّقة يف فقه ابن إدريس ما توافر يف فضائه
ّ
ّ
الزمان وما إىل ذلك أرض ّية للمسري رويدً ا رويدً ا ،إذا مل تكن هناك جتربة ،وهذا
ورشائط ّ
بعضا منها:
آثارا ،وإليك ً
اإلقدام من ابن إدريس ترك ً

�أ .و�صف املجتمع وحتليله
يكرر ذلك يف مواضع عدّ ة
ي�صرح ابن إدريس من اخلمول
العلمي يف زمانه ،ونراه ّ
ّ
ّ

من كتابه ،وتقدّ َم كيف كتب يف خامتة كتابه إذ أقسم عىل من يقرأه ال يق ّلده يف ذلك ،كام كان
ٍ
الزمن من دون ٍ
احلال مع فكر ّ
إضافة.
نقد ،أو
الشيخ
ردحا من ّ
الطويس؛ إذ بقي ً
ّ
تنظر إىل َمن قال»( ،)75وتقدّ م احلديث
كام أكد األثر الشرّ يف:
«انظر إىل َما قال ،وال ْ
ْ
عن ذلك؛ ِ
فراج ْع.

بات َ
بّ .
عا�شه
بث روح االجتهاد يف الفقه بعد ُ�س ٍ

لـم ِ
الساحة العلم ّية آنذاك؛ فكان
كانت العظمة العلم ّية للشيخ
الطويس مهيمن ًة عىل ّ
اَّ
ّ
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الس��بات ،والعلام ُء أضحوا مق ّلدين
اجلي��ل الذي بعده مق ّلدً ا ل��ه ،وعاش الفقه حال ًة من ُّ
ٍ
الطويس إىل أن ظهر
جدي��د؛ إذ مل يتجر ْأ أح��دٌ عىل نقد أو تغري ما ذكره الش��يخ
م��ن دون
ّ
نظرا دقي ًقا يف
للس��لف والشيخ
الطويس ،إلاّ أنّه أبدى ً
ابن إدريس؛ فكان يبدي احرتامه ّ
ّ

الفق��ه ،وراعى زمانه يف ذلك؛ فطرح مس��ائل جديدةً ،واس��تنبط أحكا ًما جليل ًة ،وأبدع
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومخول طوي َل ِ
ني.
مجود،
جديد بعد
فحرك عجلة الفقه من
حتقيقات رشيق ًة؛ ّ
ٍ
ٍ
الش��يعي يف ّ
ألس��باب ما،
زمان إىل التَّجدي��د ،وإذا ما تو ّقف مدّ ًة
كل
حيت��اج الفق��ه
ُ
ّ

ينبغي عىل الفقهاء التّجديد.

ِ
بالركودّ ،
أسباب ذلك هو
وإن أحد
وكان الفقه
اإلمامي قبل ابن إدريس قد أصيب ُّ
ّ

التّقدي��س للفقهاء املتقدّ مني ،مع أنّه ينبغ��ي االلتفات إىل ّ
أن الفقهاء الكبار غري مصونني
والزلل ،واالشتباه ،وهذا ما اعتقد به ابن إدريس وأكّده؛ فيمكن نقد أي ٍ
فقيه
من اخلطأّ ،
ّ
نقصا؛ ْبل ّ
والتطور ،والتّجديد؛ ولذا ظهر
الرش��د،
ّ
علم ًّيا ،وهذا ليس عي ًبا ،أو ً
يدل عىل ُّ
احلليِّ  ،والعلاّ مة ِ
ِ
األولّ ،
احلليِّ ّ ّ ،
والشهيد ال َّثاين.
والشهيد َّ
عندنا املح ّقق ّ
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ج .مواجهة النزعة التقدي�س َّية

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

النتائج
رائجا ب�ين النّاس ع�بر التَّكرار،
جي��ري ال ُع��رف يف القول والعم��ل ،وهو م��ا كان ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ٌ
رشط يف حت ّقق ال ُعرف.
واالستمرار؛ وهذا

ُ
يس��تعمل يف مواض��ع خمتلفة ،ول��ه إطالقات مثل
ال ُع��رف يف منظوم��ة ابن إدريس

ال ُعرف والعادة ،وعادة القوم ،وعرف الزمان ،وعرف االستعامل.

ٍ
الرشع��ي عىل ال ُعرف
مع��ان رشع ّي ٌة وعرف ّي�� ٌة ولغو ّي ٌة ،يق��دّ م املعنى
تعارض��ت
إذا
ْ
ّ

واللغة.

رشعي يقدّ م ال ُعرف ،والعادة عىل اللغة.
وإذا مل يك ْن هناك معنى
ّ

كام ّ
أن ال ُعرف يف فقه ابن إدريس استعمله لـ(كشف احلكم) ،و(تعيني املوضوعات

وتبيينها ،ومصاديق األحكام).

وأيضا ُيرجع معاين األلفاظ إىل ال ُعرف ،والعادة.
ً

ويمك��ن ع��دّ ال ُع��رف م��ن أد ّل��ة االس��تنباط إذا كان هن��اك مصلح�� ٌة اجتامع ّي�� ٌة،

وال يتعارض مع الشرّ ع ،ويمكن استظهار موافقة الشرّ يعة عليه.
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( )1راجع :فقه سيايس.217-216/2 :
( )2الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.636 ،419/3 ،190-170/2 :
( )3راجع املعامل اجلديدة.210 ،91 ،42 ،39 :
( )4انظر :معارج األصول.179 :
اخلميني).70 :
( )5راجع االجتهاد والتقليد (للس ِّيد
ّ
( )6الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.575/3 :
( )7انظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.575/3 :
( )8راجع :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.170/2 :
( )9الكايف.27/1 :
( )10الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.154/2 :
( )11الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.46/1 :
( )12جاء يف املقاييس« 281/4 :أصالن صحيحان ّ
يدل أحدمها عىل تتابع اليشء م ّتصلاً بعضه ببعض
واآلخر ّ
وسمي بذلك؛ لتتابع الشعر
يدل عىل الس��كون والطمأنينة،
ّ
فاألول العرف عرف الفرسّ ،
علي��ه ،ويقال جاءت القطا عر ًفا ،عر ًفا أي بعضها خلف بعض ،ومن الباب العرفة ومجعها عرف،
وه��ي أرض منقادة مرتفعة بني س��هلتَني تنبت كأنهّ ��ا عرف فرس ،ومن الش��عر يف ذلك واألصل
اآلخر املعرفة ،والعرفان تقول عرف فالن فالنًا عرفانًا ومعرف ًة ،وهذا أمر معروف ،وهذا ّ
يدل عىل
توحش منه ونبا عنه ،ومن الباب العرف وهي الرائحة
ما قلناه من سكونه إليه؛ ألن من أنكر شي ًئا ّ
الطيب��ة وهي القي��اس؛ ّ
ألن النفس تس��كن إليها ،يقال ما أطي��ب عرفه ،قال اهلل س��بحانه وتعاىل:
ِ
وس��مي بذلك؛ ألن النفوس
��م﴾؛ أي طيبها ...والعرف املعروف،
َ
ّ
��م ا ْل َجنَّ�� َة َع َّر َف َها َل ُه ْ
﴿و ُيدْ خ ُل ُه ُ
تسكن إليه»( .الـم ِ
راجع).
ُ
( )13معجم املصطلحات واأللفاظ الفقه ّية.493/2 :
( )14معجم املصطلحات واأللفاظ الفقه ّية.493/2 :
( )15األصول العا ّمة للفقه املقارن.406-405 :

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )16فقه اإلمام الصادق.116/6 :
اإلسالمي ومنابعه.189 :
( )17مصادر الفقه
ّ
( )18أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية.105/1 :
اإلسالمي ومنابعه.186 :
( )19مصادر الفقه
ّ

( )20الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.83/3 :
( )21تسهيل املسالك إىل املدارك.9 :
( )22األصول العا ّمة للفقه املقارن.6 :
( )23فقه اإلمام الصادق.116/6 :
( )24انظر :فقه وعرف.135 :
( )25الحظ :التذكرة بأصول الفقه.116 :
( )26راجع :الذريعة إىل أصول الرشيعة.252/1 :
( )27انظرّ :
رباج).485-362/1 :
املهذب (البن ال ّ
( )28الحظ :فقه وعرف.230 ،148 ،135 :
( )29القواعد و الفوائد.152/1 :
ري).182/20 :
مطه ّ
( )30فقه و حقوق (جمموعه آثار الشهيد ّ
( )31اقتصادنا.383 :
( )32سورة الرعد ،اآلية.11 :
( )33سورة فاطر ،اآلية.43 :
الطويس يف اخلالف يف مسألة 143 :من كتاب الطهارة.
( )34وهو الشيخ
ّ
( )35الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.91/1 :
( )36الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.202/2 :
( )37الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.250/2 :
( )38الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.6/2 :
( )39الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.339/1 :
( )40الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.41/1 :
( )41الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.44 :
( )42الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.3/2 :
( )43الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي25/2 :
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( )44الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.216/2 :
( )45الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.216 :
( )46الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.651/3 :
( )47سورة البقرة ،اآلية.236 :
( )48الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.583/2 :
( )49الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.49/2 :
( )50راجع :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.54/3 ،524/2 :
ضم الس��اقني إىل البطن بالثوب أو اليدين .جمم��ع البحرين -حبا ،94/1 :-وراجع
( )51االحتب��اءّ :
تفصيل ذلك :الربهان يف تفسري القرآن.383/3 :
( )52الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.382/2 :
( )53راجع يف هذا املجال عىل سبيل املثال :اجلزء الثاين من الرسائر ،339 :و ،383و ،443و.553
( )54سورة التوبة ،اآلية.25 :
( )55الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.61/3 :
( )56الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.91/1 :
( )57فقه ومصالح عريف.114 :
( )58الحظ تفصيل ذلك :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.239/2 :
( )59راجع :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.108/3 :
( )60انظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.219/3 :
( )61الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.539-537/3 :
( )62راجع :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.402/2 :
( )63انظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.250/2 :
( )64الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.6/2 :
( )65انظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.339/1 :
( )66راجع :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.268/1 :
( )67انظر :طريق الوصول إىل كفاية األصول .225 :6
( )68االستصحاب.159 :
( )69الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.489/1 :
( )70انظر :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.489/1 :

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

( )71الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.583/2 :
( )72الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.53/3 :
( )73الحظ :الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.45/3 :
( )74الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي.74/1 :
( )75غرر احلكم.59 :
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ِ
حممد بن منصور بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ،دفرت انتش��ارات
ِّل� ،ابن إدريسَّ ،
1.1احل� يِّ ّ
مدرسني احلوزة العلم َّية ،قم ،إيران1410 ،هـ.ق.
إسالمي ،جامعة ِّ
البحراين ،الس ّيد هاشم ،الربهان يف تفسري القران ،طهران ،بنياد بعثت.
2.2
ّ
العاملي الهل البيت.
حممد تقي ،األصول العا ّمة للفقه املقارن ،املجمع
ّ
3.3احلكيم ،الس ِّيد َّ
مؤسسة تنظيم ونرش آثار
4.4
اخلميني ،الس ِّيد روح اهلل ،أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية ،طهرانَّ ،
ّ
اخلميني.
الس ِّيد
ّ
اخلميني.
مؤسسة تنظيم ونرش آثار الس ِّيد
5.5
ّ
اخلميني ،الس ِّيد روح اهلل ،االجتهاد والتقليد ،طهرانَّ ،
ّ
اخلميني.
مؤسسة تنظيم ونرش آثار الس ِّيد
6.6
ّ
اخلميني ،الس ِّيد روح اهلل ،االستصحاب ،طهرانَّ ،
ّ
مؤسسة إسامعليان.
7.7
اخلميني ،الس ِّيد روح اهلل ،الرسائل ،قمَّ ،
ّ
اإلسالمي ومنابعه ،دار األضواء ،بريوت ،لبنان.
السبحاين ،الشيخ جعفر ،مصادر الفقه
8.8
ّ
ّ
الكاش��اين ،م�َّل�اَّ حبيب اهلل رشيف ،تس��هيل املس��الك إىل امل��دارك ،املطبعة العلم َّية ،ق��م ،إيران،
9.9
ّ
1404هـ.ق.
حممد بن مك ِّّي ،القواعد والفوائد ،انتش��ارات مفيد ،ق��م ،إيرانَّ ،أول،
1010
العام�لي ،الش��هيد َّ
األولَّ ،
ّ
هـ.ق.
الصابري ،حسني ،فقه ومصالح عريف (فاريس) قم ،بوستان كتاب.
1111
ّ
حممد باقر ،اقتصادنا ،دفرت تبليغات إسالمي ،شعبه خراسان ،قم ،إيران،
1212الصدر ،الشهيد ،الس ِّيد َّ
1417هـ.ق.
حممد حسني ،امليزان يف تفسري القران ،قم ،دفرت تبليغات إسالمي.
1313
الطباطبائي ،العلاَّ مة َّ
ّ
إنصاري ،قم ،إنتشارات ستاره.
حممد رضا
1414
ّ
حممد حسن ،عدَّ ة األصول ،حتقيقَّ :
الطويسَّ ،
ّ
1515عبد الرمحن ،حممود ،معجم االصطالحات واأللفاظ الفقه َّية.
مؤسسة فرهنكي معارص.
عيل دوست ،أبو القاسم ،فقه وعرف (فاريس) ،طهرانَّ ،
ّ 1616
1717علم اهلدى ،الس ِّيد املرتىض ،الذريعة إىل أصول الرشيعة ،إنتشارات دانشكاه ،طهران.
حممد ،طريق الوصول إىل كفاية األصول ،قم ،مطبعة قم.
1818
الكرميَّ ،
ّ

حل ِّل ّي
دور ال ُعرف يف املنظومة الفقه َّية عند ابن �إدري�س ا ِ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عيل أكرب غفاري ،طهران دار الكتب اإلسالم َّية.
1919
الكلينيَّ ،
ّ
حممد بن يعقوب ،حتقيق ّ
ِ
مؤسسة آل البيت.
2020املح ِّقق احلليِّ ّ  ،جعفر بن احلسن ،معارج األصولَّ ،
ري ،الشهيد مرتىض ،فقه وحقوق (جمموعه آثار) ،قم ،إيرانَّ ،أول ،هـ.ق.
املطه ّ
َّ 2121
مؤسسة أنصاريان ،قم ،إيران1421 ،هـ.ق.
حممد جواد ،فقه اإلمام الصادقَّ ،
2222مغنيهَّ ،
العكربي ،التذكرة بأصول الفقه ،دار املفيد ،بريوت.
حممد بن النعامن
ّ
حممد بن َّ
2323املفيدَّ ،
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