
 عشر سالسادالدرس 
 تاريخ التشريع اإلسالمي

 
 آخر أصول اإلمام مالك هو العرف: وهو فرع عن املصلحة، فإذا عرفنا معىن

) أعراف الناس ( تكون جزءًا من هذه املصاحل،  املصاحل فإن كثريًا من األعراف
وإن خروج الناس عن األعراف اليت عرفوها وشربوها أمر شاق وعسري لذلك 

 ب دوراً كبرياً فيما يعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية.فالعرف يلع
نظرة عميقة واستخرج من نظرته قواعد  عرفلوقد نظر اإلمام مالك إىل ا

أساسية ملعرفة مىت يطبق العرف ومىت ال يطبق ) وطبعًا هذه األصول كلها مطبقة 
 عند األئمة ولكن مع اختالف الكمية املأخوذة.

 مني: والعرف عند اإلمام مالك قس 

  فاألعراف عند الناس قولية أو عملية، القولية مثاًل ) اللحم ( عند الكثري من
الناس تطلق على الضأن، وعند كثري تطلق فرياد هبا حلم البقر وعند الكثري ال 
تطلق على السمك، لذلك إذا نذر اإلنسان أن يتصدق باحلم مل جيز له أن 

السورية ويف اخلليج لعملة أخرى،  يتصدق بسمك، ) الدراهم ( يف بالدنا للعملة
 هذا عرف قويل.

  وهناك أعراف عملية فعلية وهنالك أعراف لكل األمم حسب أوضاعها
وظروفها، يقول اإلمام مالك: إذا قرأنا نصًا قرآنيًا ووقفنا أمام كلمة ما فيه، فإن 

عرف ميزاننا ملعرفة املعىن هو العرف القويل الدارج وقت نزوله ) النص (، إذًا ال
القويل مبدأ هام وخطري ملعرفة معاين النصوص، ذلك ألن كل كالم نطق به 
إنسان ما فقطعًا ذلك اإلنسان متأثر بعرف عصره لذلك تفسري قوله يكون وفق 

 ذلك العرف.



 :الفطر هي صاع  الرسول عليه الصالة والسالم بني يف حديثه أن زكاة أمثلة
 عصر سول ا هل عليه الصالة من غال بقوت البلد، والصاع مكيال معني يف

وبعد معني مث اختلف فيما بعد باختالف  حجم له يف ذلك العصر كان والسالم  
 البلدان.

إذًا نفسر كلمة صاع بالعرف الذي أطلق على هذه الكلمة أثناء حياة رسول 
 ا هل عليه الصالة والسالم ومعرفة احلجم املكاين الذي أطلق عليه كلمة صاع.

 انت تطلق يف عصر رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم كلمة النبيذ ك
نبذ فيه متر وتلون املاء بلون فماذا كانت تعين هذه الكلمة، النبيذ هو املاء الذي 

التمر وأخذ من طعمه ولذلك ورد يف الصحيح أنه عليه الصالة والسالم طلب 
فقد اختلف ماء فأتوه مباء نبيذ فسأل عنه فقال/: مترة طيبة وماء طهور، أما اآلن 

 معىن الكلمة فإذا قيل اشرتيت نبيذاً فإن املعىن يذهب إىل ذلك الشراب املسكر.

  لو قال شخص يف هذه البلدة وا هل ألتصدق بكل ما لدي من الدراهم
وكان لديه عملة البلد وعمالت أخرى فعليه أن يتصدق بعملة بلده فقط وكذا لو 

نطقه للكلمة أن يتصدق بكل أنواع  قال أحد يف اجلزائر إال أن يكون قصده أثناء
 الدراهم فعندئذ قصده يغلب على داللة العرف.

  والتصوير كذلك فالعرف يفسر معىن التصوير الذي هنى رسول ا هل
صلى ا هل عليه وسامل عنه فالتصوير الدارج آنذاك ليس التصوير الفوتوغرايف حتمًا 

الناس عذابًا يوم القيامة  إال إذا أراد اإلنسان أن حيتاط فيقيس، ) إن من أشد
املصورون ومن صور مثل تلك الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 

لك خاضع الجتهاد اجملتهد فأحدهم يقيس فيجزم وآخر يأخذ بنافخ (، وذ
العرف فيبيح، ألنه يف األول فيه مهارة وجهد جهيد فقد يقول مل يبقى إال أن 

ضغط على الزر فليس  مع العبودية، أما طفل صغري أنفخ فيه الروح وهذا يتناىف



يف هذا جهد، أما إذا أراد إنسان حكم قاطع أحرام أم حالل فنحن ال منلك أن 
 نقول له ونوع الشيء املصور حم آخر.

يقول اإلمام مالك إنه ال يلعب دور يف الشريعة  العرف الفعلي ) العملي (:
رهن ( فإن العرف العملي يفسر هذه  –نكاح  –إال فيما يعلق بالعقود ) بيع 

 العقود.
  عقد النكاح إذا مت العقد بني الرجل واملرأة وما نص العقد أو املتعاقدان

على الوقت الذي يسلم به املهر للمرأة نلجأ للعرف العملي يف هذه البلدة 
وحنكمه يف هذا، العرف يقول: يدفع عند الدخول إذاً عند الدخول، العرف يقول 

 ساعة العقد إذاً ساعة العقد ) ويسمى عقداً غامضاً (. يدفع عند

  اشرتى رجاًل متاعًا من البائع ومل يذكر ال البائع وال املشرتي أن نقل
لعرف، العرف هذا املتاع من احملل إىل البيت على من ) عقد غامض ( نلجأ إىل ا

يقول األجرة على البائع إذًا على البائع، العرف يقول األجرة على املشرتي إذاً 
 على املشرتي ال يوجد عرف نوقف البيع حىت يتفقان.

  لو أن إنسان اشرتى سيارة مث اختلف مع البائع هو يريد يف السيارة
عل، نلجأ جهاز راديو وتسجيل وتكييف ومل ينص املتبايعان على هذا فماذا نف

 إىل العرف، يف بالدنا ال يشرتط كون السيارة مكيفة أما يف اخلليج فيشرتط.

  :ما هو الدليل على مشروعية األخذ بالعرف 

العفو وأمر بالعرف وأعرض عن كتاب ا هل العزيز يف قوله: } خذ أوالً:  
ند اجلاهلني {. ثانياً: سنة نبيه عليه الصالة والسالم ومثال ذلك عندما بايعت ه

زوجة أيب سفيان رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم يف عام الفتح أخذ رسول ا هل 
صلى ا هل عليه وسلم عليها البيعة ) وللسناء ( أال تسرق قالت لقد كنت أخذت 

اهلنة تلوا اهلنة دون علمه فماذا أصنع فقال هلا ) للمستقبل ( من مال أيب سفيان 



هلا أبو سفيان وهو يسمع أما ما مضى خذي ما يكفيك وأوالدك باملعروف فقال 
 فقد ساحمتك.

  ال يستعمل العرف إال يف العقود الغامضة: مثاًل اإلمام مالك وقف عند
قوله تعاىل } والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة 

واستشكل فقد وجد النص يقول لألمهات احلق يف إرضاع أوالدهن ولكم مل { 
ألنه لو كان أم جلاءت العبارة مثل اليت  عله فرضًا عليهن هل األمر كذلكيكن جي

كسوهتن باملعروف {، التجاء اإلمام مالك أتت بعدها } وعلى املولود له رزقهن و 
إىل العرف عرف احلجاز واملدينة وما حوهلا فوجد أن املرأة إن كانت شريفة يف 

شاءت أرضعت وإن شاءت قومها وذا مكانة عالية ال تكلف بالرضاعة إن 
طلبت مرضعة أما إذا كانت من املستوى العادي أو الشعيب فإهنا تلزم بالرضاع، 
هذا هو حد العرف أما ما وراء ذلك فليس للعرف سلطة، فال جيوز أن خنصص 
نصًا واضح الداللة قاطع املعىن ال جيوز ختصيصه بالعرف وعادات الناس ال 

لربا وامليسر فامليسر كلمة دالة على كل ختصص النص فالنص حرم كل أنواع ا
أنواع القمار والقمار أنواع كثرية جدًا وهو كل معاملة بني اثنني اهلدف منها 
التسابق إىل مغنم ولكن التسابق هنا مغامرة ال يعرف الرابح أنا أم أنت فقط 
منارس عملية ما للحصول على هذا الفتح، هذا التسابق يأخذ أساليب وأشكال  

كلها يف اصطالح القرآن ميسر هل لنا القول إن امليسر عند العرب عرفاً  كثرية  
أو أن الناس قد درجوا على خروج املرأة سافرة ال، ألن كان اإللزام فقد ال، 

 جاءت لكبح جماح األعرف وترويضها وجعلها متفقة مع النص.الشريعة 

 وما أوضحه تالميذه  هذه هي أصول اإلمام مالك أخذت من كتبه
سؤال ملاذا انتشر مذهب اإلمام مالك ) نفس السؤال السابق (، لقد قيض ا هل وال

لينشروا علمه وفقه بشكل  واألصقاعله تالميذ من خمتلف الطبقات وشىت البقاع 
جنزم بأن اإلمام مالك قد  سحنوتأكيد وإن ما يقرأ يف املوطأ أو املدونة براوية 



لعلم، وقد قتمت جامعة دمشق منذ فرتة قاله والذي يتبعه يتبع إمامًا راسخًا يف ا
بتأليف كتاب عن األئمة الذين مل يدون فقههم فتعارضت اآلراء وطال النقاش 

 وضعفت الروايات ال جمال للتأكد من صحة روايتها.

إن رسول ا هل صلى ا هل عليه وسلم قد بلغ الشريعة عن ربه كاملة مث إن ا هل عز 
اء قاموا باستخراج األحكام من خلفيات وجل قيض لشريعته علماء ورعني أتقي

النصوص ونالحظ أن العلم الذي جاء متأخرًا كان دوره يف إيضاح الشريعة 
 وإيضاح منهج االجتهاد اإلسالمي.

لذلك سنجد أن ميالد منهم االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية وميالد العلم 
ى يد اإلمام العظيم املسمى بعلم قواعد تفسري النصوص إمنا متت والدته عل

الشافعي والفضل يف ذلك ملالك وأبو حنيفة اللذان طبقا هذا األمر تطبيقًا ولكن 
اإلمام الشافعي عاد وفكر وتأمل ووضع هذه القواعد ضمن كتابه الضخم 
واملرتجم إىل لغات خمتلفة ويعد من أعظم القواعد األساسية لدراسة الشريعة 

 الرسالة.اإلسالمية والذي يسمى 
  مالحظة:

 زاد مذهب اإلمام مالك يف التقريب بني املذهبني. -
أقسم بكل مقدس تراه مقدساً عندك هو قسم جمازي من قبيل املشاكلة  -

 حىت تدفعه لتصديق ما تقول.
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 


