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ملخص
يع ّد العرف من األدلة املعتربة يف الشريعة اإلسالمية ،له دور يف تعريف املربرات واملصاحل التشريعية وأخذها بعني
االعتبار من اجلوانب االجتماعية املختلفة حيث األمناط واملفاهيم الثقافية املختلفة ،وتكون ماليزاي موضوعا للبحث
بسبب تفردها من حيث العناصر االجتماعية املتقاربة بني والايهتا ولكن قد ختتلف نظرا لتطبيقات ومنط املفاهيم
واملمارسات الثقافية احمللية ،فكل هذه العوامل تشكل التحدايت يف حتديد األحكام التشرعية ومربر تطبيقها،
وحياول الباحث التوغل والتعرف على بعض القضااي االجتماعية الواقعية يف الوالايت املاليزية من والية كدح دار
األمان ،ووالية برليس دار الس نة ،ووالية نكري مسبيالن دار اخلصوص امنوذجا ،ومدى أتثريها يف الفتاوى احمللية،
فتثبت خالله عظم اإلسالم بوصفه بنية القانون السماوي مع توافقه وطبيعة اإلنسان ،دون إنكار وتعارض مع واقع
احلياة واهلوية الثقافية لألمة والقبيلة.

الكلمات املفتاحية :العرف يف ماليزاي ،الفتاوى يف ماليزاي ،العرف و الفتاوى

ABSTRACT
The custom is considered as one of substantiation element in Islamic law, has a role in the
definition of justifications and legislative interests and the different social aspects was taken
into account due to its pattern and different cultural concepts, and Malaysia as a subject for
consideration because of its uniqueness in terms of converging social elements among her
states, which has given applications and pattern concepts and practices vary local cultural, all
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these factors pose challenges in determining the syariah law provisions and justified its
application though the researcher attempt to penetrate and get to know some of the social
issues realism in the Malaysian states of Kedah Darul Aman, Perlis Darus Sunnah and Negeri
Sembilan Darul Khusus as a model, and their impacts in the extent of the local’s fatwa , which
endures the greatness of Islam as a divine law and the structure of its compatibility with human
nature, without denying the conflict of the reality of life and cultural identity of the nation and
tribe.
Keywords: the Malaysian custom, the fatwa in Malaysia, the custom and fatwa

املق ّدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان وموالان حممد وعلى آله
إخبار حبكم شرعي عن هللا تعاىل ،فيجب على من يتصدر لإلفتاء أن يكون أهال
وصحبه أمجعني ،وبعد ،فالفتوى ٌ
هلذا املنصب ،فيجب عليه -فضال عن معرفته ابلعلم الشرعي -أن يكون عارفا أبحوال املستفيت ،مدركا لكالمه،
بصريا أبعراف بلد املستفيت أو مدينته ،أو قريته ،وذلك ألن العرف له أثر كبري يف الفتوى ،فنجد املفيت قد يفيت
إبابحة شيء اليوم ،ويفيت بكراهته غدا ،أو يفيت ابستحباب شيء يف بلد ويفيت إبابحته يف بلد آخر ،وكثريا ما يكون
هذا التغري بسبب تغري العرف بني الزمانني أو البلدين.
ومن هنا جاءت فكرة الكتابة يف أتثري العرف على اختالف الفتوى ،وأن يكون موضوع البحث هو:
أثر العرف يف اختالف الفتاوى يف ماليزاي؛ والية كدح دار األمان ،ووالية برليس دار السنة ،ووالية نكري مسبيالن
دار اخلصوص امنوذجا
منهج البحث
سيذكر يف البحث أبرز الفتاوى اليت اختلفت بني هذه الوالايت ،ابلرتكز على هذا االختالف وعلى سببه؛
وأتثرها وأتثريُها ،مث أن بيان هذا االختالف يظهر أثر العرف يف هذه الفتاوى ،وهذا األثر هو
وهو ُ
التغري يف الفتوى ُ

موضوع البحث .وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مبحثني:
املبحث األول :التعريف ابلعرف والفتوى ،وحجية العرف.
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املبحث الثاين :الفتاوى اليت أثر العرف يف اختالفها بني والية كدح ووالية برليس ووالية نكري مسبيالن.
يعفو عما فيه من نقص أو زلل،
نسأل هللا الرمحن الرحيم أن جيعل هذا البحث املتواضع خالصا لوجهه الكرمي ،وأن َ
فالكمال هلل وحده ،والعصمة ألنبيائه ،وما كان فيه من صواب فهو من هللا تعاىل وحده ال شريك له ،وما كان فيه

من زلل فمين ومن الشيطان ،واحلمد هلل رب العاملني.

املطلب األول :التعريف ابلعرف لغة واصطالحا.
العرف لغة له ٍ
معان عدة ،منها:
ُْ

هو ضد النُكر :واملعروف ضد املنكر ،قال ابن منظور :عرفه يعرفه عرفة وعرفاان ومعرفة ،واملعروف ضد
املنكر ،والعرف ضد النُكر(أبو احلسن علي.)2000 ،
عارف يعرف األمور وال
ومن معاين العُ ْرف أيضا :العلم واملعرفة :قال ابن منظور :رجل عروف وعروفة:
ٌ
ينكر أحدا رآه مرة ،والعريف والعارف مبعىن مثل عليم وعامل ،وقد تعارف القوم ،أي :عرف بعضهم بعضا(ابن
املنظور.)2003 ،
ألف عُ ْرفا ،أي:
ومن معاين العُ ْرف أيضا :االعرتاف :قال الفريوزآابدي :واسم من االعرتاف ،تقول :له علي ٌ

اعرتافا(أبو احلسن علي.)2000 ،

ومن معاين العُ ْرف أيضا :اجلود واإلحسان ،قال الزجاج :املعروف هنا ما يستحسن من األفعال(ابن
الناس فِ ْعلَه من اخلري :قال ابن
املنظور ،)2003 ،ومن معاين العُ ْرف أيضا :هو ما تسكن إليه النفس مما اعتاد ُ
منظور وغريُه :وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري وتَْب َسأ به وتطمئن إليه (أبو منصور حممد األزهري.)2001 ،
فال يكون عرفا إال إذا اعتيد على فعله وسكنت النفوس إليه ،قال ابن فارس :ومسي بذلك ألن النفوس

تسكن إليه(أبو احلسيم أمحد ،)1999 ،وقال الراغب األصفهاين :وال يقال يف العرف إال ملن كثرت مالزمته
(األصفهاين ،)2002 ،أي :أنه يتتابع ،ولعل منه قوهلم :طار القطا عرفا ،أي :بعضها خلف بعض ،وجاء القوم
عرفا عرفا كذلك(أبو احلسن علي ،)2000 ،أي :متتابعون ،فإذا فُعِ َل األمر مرة بعد مرة حىت صار أمرا مألوفا غري
غريب وغري منكر فذلك العُ ْرف.
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ولعل هذا املعىن األخري هو أقرب املعاين إىل معىن العرف اصطالحا .فهو يف االصطالح:
قال أبو البقاء الكفوي( :العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع السليمة ابلقبول)
(الكفوي.)1999 ،
وقال ابن النجار( :معىن العرف كل ما عرفته النفوس مما ال ترده الشريعة ,قال ابن ظفر يف الينبوع :العرف ما عرفه
العقالء أبنه حسن ,وأقرهم الشارع عليه) (أبو البقاء الفتوحي .)1999 ،
وعرفه بعضهم بقوله( :ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك) (د .رفيق عجم.)1998 ،
ومن اجلدير أن نُ ِّ
عرف ابلعادة إذ هي قريبة من العرف إن مل يكن املصطلحان ملسمى واحد ،يقول علي
رف قال( :مقدمة يف بيان
ابن عابدين عندما َّ
عرف العُ َ
حيدر :العرف مبعىن العادة أيضا ،وكذلك جند خامتة احملققني َ

معىن العرف ودليل العمل به ،قال يف األشباه وذكر اهلندي يف شرح املغين :العادة عبارة عما يستقر يف النفوس من

األمور املتكررة املعقولة عند الطباع السليمة) (ابن عابدين ،)1999 ،فنجده عرف العادة وقصد العرف ،وقال
أيضا( :فالعادة والعرف مبعىن واحد من حيث املا صدق ،وإن اختلفا من حيث املفهوم) ،فال فرق بني العرف
عاد وعيد وعادات،
والعادة يف لسان الشرعيني .فهي لغة :الرجوع إىل الشيء مرة بعد مرة ،وهي :الديدن ،مجعهاٌ :
وتعوده وعاوده معاودة وعوادا ،واعتاده وأعاده واستعاده جعله من عادته ،وعوده إايه :جعله يعتاده ،واملعاود املواظب
والبطل ،واستعاده :سأله أن يفعله اثنيا ،وأن يعود ،وأعاده إىل مكانه :رجعه ،والكالم كرره.
أما العادة اصطالحا :فهي كما قال ابن جنيم( :عبارة عما يستقر يف النفوس من األمور املتكررة املقبولة عند
الطباع السليمة) (ابن النجم ،د.ت)  ،أو ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى ،ومنه
قول الفقهاء العادة حمكمة والعرف ٍ
قاض.
العرف على ِ
وقد تطلق العادةُ على ِ
القول ،قال البخاري احلنفي( :العادة تستعمل يف األفعال،
الفعل ،و ُ
العادة على عادةِ مجهوِر ٍ
والعرف يستعمل يف األقوال) (عبد العزيز البخاري ،د.ت) ،وقد تطلق كلمةُ ِ
قوم يف عمل
أو قول 0جممد رواس قلعجي.)1985 ،
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وأصلها ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن ،قال العالئي:
ومل أجده مرفوعا يف شيء من كتب احلديث أصال وال بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ،وإمنا
هو من قول عبد هللا بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أمحد يف مسنده (احلنبلي ،د.ت) ،وحىت لو كان موقوفا على
سيدان عبد هللا بن مسعود فله حكم املرفوع ،لذلك قيل :ومثله ال يقال ابلرأي (الزرقاء.)1989 ،
املطلب الثاين :التعريف ابلفتوى لغة واصطالحا.
الفتوى لغة :اإلابنة ،قال ابن منظور :أفتاه يف األمر أابنه له وأفىت الرجل يف املسألة ،واستفتيته فيها فأفتاين
إفتاء وفىت وفتوى امسان يوضعان موضع اإلفتاء ،ويقال :أفتيت فالان رؤاي رآها إذا عربهتا له ،وأفتيته يف مسألته :إذا
أجبته عنها ،ويف احلديث :أن قوما تفاتوا إليه (الكويف1409 ،ه) ،معناه حتاكموا إليه وارتفعوا إليه يف الفتيا ،يقال:
أفتاه يف املسألة يفتيه إذا أجابه ،واالس م الفتوى ،والفتيا تبيني املشكل من األحكام ،أصله من الفىت وهو الشاب
احلدث الذي شب وقوي ،فكأنه يقوي ما أشكل ببيانه فيشب ويصري فتيا قواي ،وأصله من الفىت وهو احلديث
السن ،وأفىت املفيت إذا أحدث حكما ،ويف احلديث :اإلمث ما حك يف صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك (احلنبلي،
د.ت) أي :وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا ،وقال أبو إسحق يف قوله تعاىل( :فاستفتهم أهم أشد خلقا) :أي:
فاسأهلم سؤال تقرير أهم أشد خلقا أم من خلقنا من األمم السالفة ،وقوله عز وجل( :يستفتونك قل هللا يفتيكم)
أي :يسألونك سؤال تعلم ،والتفايت :التخاصم ،قال ابن فارس يف بيان داللة معىن (ف) و(ت) و(ى) على أصلني:
أحدمها يدل على طراوة وجدة ،واآلخر على تبيني حكم (أبو احلسني أمحد.)1999 ،
أما الفتوى اصطالحا ،فقد عرفها العلماء بتعريفات عدة منها :قال الشيخ اخلرشي :إخبار عن احلكم من
غري إلزام (اخلرشي ،د.ت)" ويقرب منه تعريف الشيخ ميارة حيث قال :الفتوى هي اإلخبار ابحلكم الشرعي من غري
إلزام (الفاسي ،د.ت)  ،أو هي :تبيني احلكم الشرعي للسائل عنه واإلخبار بال إلزام (الرحيباين ،)2003 ،أو تبيني
احلكم الشرعي عن دليل ملن سأل عنه (املوسوعة الفقهية الكويتية.)1998 ،
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وكل هذه التعريفات مت قاربة املعىن ،فكلها تدل على أن الفتوى بيان احلكم الشرعي ملن يسأل عنه ال على صفة
ني احلكم الشرعي وخيرب به من غري إلزام (املردوي ،د.ت)،
اإللزام وإمنا هي جمرد إخبار به .قال املرداوي :املفيت من يُبَ ِّ ُ

وقال القرايف :الفتوى بذلك إخبار صرف عن صاحب الشرع وأن احلاكم ملزم واملفيت خمرب (القريف ،د.ت).
املطلب الثالث :حجية العرف.
العرف حجة شرعية اثبتة ابلقرآن والسنة واإلمجاع.
أما القرآن الكرمي فآايت كثرية أشارت إىل اعتبار العرف يف كثري من األحكام ،منها قوله

تعاىلُ :خذ ِۡٱلعَ ۡف ََوَ َو ۡأ ُم ۡرَ

بَِ ۡٱلعُ ۡرفَِ َ َوأ َ ۡع ِر ۡ
ض َ َع ِن َ ۡٱل َٰ َج ِهلِينََ(األعراف ،)199:قال ابن عابدين( :واعلم أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف

هبذه اآلية) (ابن عابدين).
وقوله

علَ ۡي ُك ۡمَفِي َماَ
ع ۡش ٗر ۖاَفَإِذَاَ َبلََ ۡغنَ َأ َ َجلَ ُه َّنَفَ ََلَ ُجنَا َحَ َ
َو َ
َو َيذَ ُرونَ َأ َ ۡز َٰ َو ٗجاَ َيت ََربَّصۡ نَ َ ِبأَنفُ ِس ِه َّنَأ َ ۡربَ َعةََأ َ ۡش ُه ٖر َ
تعاىلَ :وٱلَّذِينَََيُت ََوفَّ ۡونَ َمِ ن ُك ۡم َ

ٱّللَُبِ َماَت َعۡ َملُونَ َ َخبِيرََ(سورة البقرة :اآلية .)233
فَعَ ۡلنَ َف ِٓيَأَنفُ ِس ِه َّنَبَِ ۡٱل َمعۡ ُروفََِ ََو ََّ

وقوله

ۚٗ
علَ ۡي ُك ۡمَإِنَ َ
علَىَ ۡٱل ُم ۡقت َِِرَقَدَ ُرَهۥَُ َم َٰت َ َۢ َعاَ
تعاىلَ َّ :
علَىَ ۡٱل ُموسِعََِقَدَ ُرَهۥَُ َو َ
َو َمتِعُوه َُّنَ َ
سا ٓ ََءَ َماَلَ ۡمَت َ َمسُّوه َُّنَأ َ ۡوَت َۡف ِرضُواَْلَ ُه َّنَفَ ِري َ
ّلَ ُجنَا َحَ َ
طلَّ ۡقت ُ ُمَٱلنِ َ
ض ٗة َ

علَىَ ۡٱل ُمحۡ ِسنِينَََ(سورة البقرة :اآلية .)236
بَِ ۡٱل َمعۡ ُروفََِۖ َحقًّاَ َ

واملعروف -كما مضى -هو الفعل أو القول اجلميل الذي استقر عليه الناس وارتضته النفوس وتقبلته
العقول السليمة ،فهذه اآلايت وغريها دلت على العمل ابلعرف .أما األثر فقد مضى ما روي موقوفا على سيدان
عبد هللا بن مسعود أنه قال( :إن هللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم خري قلوب العباد
فاصطفاهُ لنفسه فابتعثه برسالته ،مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد صلى هللا عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه

حسن وما رأوا سيئاً
خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ،فما رأى املسلمون حسناً فهو عند هللا ٌ
فهو عند هللا سيء) رواه اإلمام أمحد ،واحلاكم ،وغريمها (احلنبلي) ،وقال احلافظ ابن حجر :إسناده حسن ،فإن قيل:
إنه ال يصح رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وال حىت بسند ضعيف (العسقالين ،د.ت) ،أجيب:حىت لو كان
موقوفا على سيدان عبدهللا بن مسعود فله حكم املرفوع ألن مثل هذا ال يقال ابلرأي .وقد أمجع فقهاء الشريعة إىل
يومنا هذا على حجية العرف ،وسند إمجاعهم اآلايت اليت مر ذكرها وغريها (الزملي ،)1999 ،ويتبني أن العرف
والعادة معتربة يف إثبات األحكام الشرعية.

أتثري العرف يف اختالف الفتاوى يف ماليزاي؛
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املبحث الثاين:الفتاوى اليت أثر العرف يف اختالفها بني والية كدح ووالية برليس ووالية نكري مسبيالن.
العرف له أتثري يف الفتاوى بال شك ،قال ابن القيم( :مما تتغري به الفتوى لتغري العرف والعادة :موجبات
األميان واإلقرار والنذور وغريها ،فمن ذلك أن احلالف إذا حلف :ال ركبت دابة ،وكان يف ٍ
بلد عرفُهم يف لفظ الدابة
احلمار خاصة اختصت ميينه به ,وال حينث بركوب الفرس وال اجلمل ,وإن كان عرفهم يف لفظ الدابة الفرس خاصة
محلت ميينه عليها دون احلمار ,وكذلك إن كان احلال ممن عادته ركوب نوع خاص من الدواب كاألمراء ومن جرى
جمراهم محلت ميينه على ما اعتاده من ركوب الدواب ،فيفىت يف كل بلد حبسب عرف أهله ،ويفىت كل أحد حبسب
عادته ,وكذلك إذا حلف :ال أكلت رأسا ،يف بلد عادهتم أكل رؤوس الضأن خاصة مل حينث أبكل رؤوس الطري
والسمك وحنوها ,وإن كان عادهتم أكل رؤوس السمك حنث أبكل رؤوسها ,وكذلك إذا حلف :ال اشرتيت كذا وال
بعته وال حرثت هذه األرض وال زرعتها وحنو ذلك ,وعادته أن ال يباشر ذلك بنفسه كامللوك حنث قطعا ابإلذن
والتوكيل فيه ,فإنه نفس ما حلف عليه ،وإن كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كآحاد الناس فإن قصد منع نفسه من
املباشرة مل حينث ابلتوكيل ,وإن قصد عدم الفعل واملنع منه مجلة حنث ابلتوكيل ,وإن أطلق اعترب سبب اليمني
وبساطها وما هيجها ,وعلى هذا إذا أقر امللك أو أغىن أهل البلد لرجل مبال كثري مل يقبل تفسريه ابلدرهم والرغيف
وحنوه مما يتمول ,فإن أقر به فقري يعد عنده الدرهم والرغيف كثريا قبل منه (أبو عبدهللا الدمشقي.)1973 ،
فلما كان للعرف أثر يف الفتوى ويف تغريها واختالفها ،فسأذكر يف هذا املبحث بعض املسائل اليت أثر
العرف والعادة يف اختالفها بني والايت ماليزاي.
املسألة األوىل :اهلدية اليت يقدمها الرجل خلطيبته ،هل ختتص املرأة حبق التصرف هبا أو يتعدى هذا احلق إىل أهلها؟
جرت العادة يف ماليزاي أن يسمي الرجل هدية مالية يقدمها إىل من يريد الزواج منها غري املهر ،فيتفق الرجل
مع أهل املرأة على مقدار املهر كثالمثائة رنكيت مثال ،وعلى هدية مقدارها مخسة آالف رنكيت ،وهذه اهلدية ال
تعد من املهر املسمى ،وال تكتب يف عقد النكاح وال تلفظ عند إجرائه ،وإمنا هي شيء تعارف عليه الناس .فمن له
حق التصرف هبذه اهلدية ،هل هو حق خالص للمرأة ،أو جيوز ألهلها كأبيها وأمها التصرف هبا ؟
اختلفت الفتوى بني هذه الوالايت إىل ما أييت:
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الرأي األول :أن هذه اهلدية حق خالص للمرأة ،وليس ألحد حق التصرف فيها ،ولو كان أاب أو أما.
وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية نكري مسبيالن .واحلجة هلذا الرأي كاآليت:
ِ
ك املرأ َة هذا
ص َدها هي هبذه اهلدية وليس أحدا غريها ،فهو هبذا ُميَلّ ُ
 .1أن ما يقدمه الرجل من هدية إىل املرأة إمنا قَ َ

املال دون غريها ،فإذا كانت هي املالكة هلذا املال وهي ابلغة رشيدة فال حيق ألحد أن يتصرف به أاي كانت صفته،

سواء أكان أاب أَم أُما ،فاملرأة هلا ذمة مالية مستقل ة عن غريها ،إال إذا أذنت ألحد ابلتصرف يف ماهلا فعندئذ جيوز له
التصرف ال على أساس أن املال مباح له أصال وإمنا من جهة اإلذن له به.
 . 2جرى العرف والعادة يف هذه الوالية على أن هذه اهلدية إمنا هي حق خالص للمرأة دون أهلها ،وال جند أهل
املرأة يتصرفون بشيء من هذه اهلدية.
الرأي الثاين :حيق ألهل املرأة كأبيها وأمها أن يتصرفوا هبذه اهلدية ،وال ختتص املرأة هبذا احلق.
وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية كدح ووالية وبرليس .واحلجة هلذا الرأي كاآليت:
 .1أن العرف قد جرى يف والية كِ َدح ووالية برليس على جواز تصرف األب أو األم مبا يقدمه الرجل من هدااي ملن
يريد الزواج منها ،فقد تعارف الناس يف هاتني الواليتني على إابحة التصرف هبذا املال ألب املرأة أو أمها ،وذلك
ألهنم هم املسؤولون عنها وعن زواجها ،وهم املسؤولون عن تكاليف هذا الزواج وما يستلزمه من وليمة وجتهيز للمرأة
من مالبس وغريها ،لذا كان هلم احلق يف هذا املال.
 . 2وميكن أن حيتج هلذا الرأي أيضا مبا ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجال أتى النيب صلى هللا
عليه وسلم خياصم أابه ،فقال :اي رسول هللا إن هذا قد احتاج إىل مايل ؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
(أنت ومالُك ألبيك) رواه أمحد وابن ماجة وابن حبان (مسند أمحد)  ،قال ابن القطان :إسناده صحيح ،وقال
مال االب ِن ُملكا
املنذري :رجاله ثقات (الزيلعي1357 ،ه) .ووجه الداللة :أن النيب صلى هللا عليه وسلم جعل َ

لألب من حيث التصرف به وخصوصا قد نص احلديث على أن األب قد احتاج إىل مال االبن ،وهذه احلال هي

املسألة نفسها اليت نتكلم عليها هنا ،وهي تصرف األب مبال ابنته ،ومعلوم أن األب عند تزويج ابنته حيتاج للمال

أتثري العرف يف اختالف الفتاوى يف ماليزاي؛
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وقد ال َميلك ما يكفي ،قال الشوكاين( :الرجل مشارك لولده يف ماله فيجوز له األكل منه سواء أذن الولد أو مل
أيذن ،وجيوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف مباله ما مل يكن ذلك على وجه السرف والسفه) (الشوطامي،
.)1973
والذي يبدو أن املسألة يتجاذهبا دليالن:
األول :النص وهو قوله عليه الصالة والسالم( :أنت ومالُك ألبيك) فهو يدل بظاهره على التمليك أو
اإلابحة ،إال أن يقال :إن احلديث ليس على ظاهره ،قال احلافظ ابن حجر -وهو يتكلم على هبة الوالد لولده
وحكم التسوية بني األوالد يف اهلبة( :-وإمنا ترجم -أي اإلمام البخاري -به لريفع إشكال من أيخذ بظاهر احلديث
األب و َلده شيئا كان كأنه وهب نفسه ففي
املشهور( :أنت ومالك ألبيك) ألن مال الولد إذا كان ألبيه فلو وهب ُ

الرتمجة إشارة إىل ضعف احلديث املذكور أو إىل أتويله) ،مث تكلم احلافظ ابن حجر على سند احلديث وبني أنه غري
ضعيف وأنه صاحل لالحتجاج به فقال( :فمجموع طرقه ال حتطه عن القوة وجواز االحتجاج به فتعني أتويله)

(العسقالين ، )1985 ،وذكر اإلمام العيين أتيل احلديث فقال( :أنت ومالك ألبيك) أي :يف الرب ال يف القضاء
واللزوم (العيين ، )1987 ،ومما يؤيد أن هذا احلديث ليس على ظاهره أن مال االبن جتب زكاته عليه دون أبيه ،وأن
املال موروث عن االبن ال عن األب ،إال إذا كان األب يف حاجة هذا املال فعندئذ يباح له التصرف به ،قال اإلمام
ابن اهلمام( :واخرج أصحاب السنن األربعة عن عائشة رضي هللا عنها قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :إن
أطيب ما أكل الرجل من كسبه ،وإن ولده من كسبه) حسنه الرتمذي ،فإن قيل :هذا يقتضي أن له ملكا انجزا يف
حديث رواه احلاكم وصححه والبيهقي عنها مرفوعا :إن أوالدكم هبة لكم يهب ملن
ماله ؟ قلنا :نعم لو مل يقيده
ٌ
ي شاء إاناث ويهب ملن يشاء الذكور وأمواهلم لكم إذا احتجتم إليها ،وهذا نص يف حمل النزاع يف جواز تصرف األب
يف ملك ولده عند حاجة األب.
أما الدليل الثاين :فهو العرف ،وهذا خمتلف ابختالف الوالايت ،وهذا االختالف راجع إىل تباي ٍن يف
العادات بني والية قدح وبرليس وبني والية نكري مسبيالن ،ففي والية نكري مسبيالن جند املرأة مقدمة عرفا على
الرجل يف كثري من املسائل وهذا التقدمي جعل كثريا من األحكام يف هذه الوالية ختتلف عن األحكام يف الوالايت
األخرى ،كما سيأيت يف املسألة املتعلقة ابملرياث.
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مما مضى يبدو أن األمر واسع يف هذه امل سألة ،وكال الفتويني هلا مستند شرعي من دليل من األدلة املعتربة ،سواء
أكان الدليل نصا أم عرفا.
املسألة الثانية :حكم أخذ األجرة على الصالة على اجلنازة.

ِ
ب ال تكون يف مقابلة أجر
صالة اجلنازة فرض من فروض الكفاية وطاعة من الطاعات ،واألصل أن الطاعات وال ُقَر َ

مادي (الكساين ، )1982 ،إال أن خالفا حصل بني الفقهاء يف جواز أخذ األجر على بعض الطاعات كتعليم
القرآن الكرمي ،وعلى اإلفتاء ،واإلمامة ،وغريها ،ومن مجلة هذا أخذ األجرة على اإلمامة يف صالة اجلنازة ،وهذا
اخلالف موجود هنا يف ماليزاي ،فقد اختلفت الفتوى يف هذه املسألة إىل ما أييت:
الرأي األول :جواز أخذ األجرة على صالة اجلنازة.
وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية كدح ووالية نكري مسبيالن .واحلجة هلذا الرأي:
 .1إن أاب سعيد اخلدري رضي هللا عنه رقى رجال بفاحتة الكتاب على ُج ْعل فربأ وأخذ أصحابه اجلُعل ،فأتوا به
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخربوه وسألوه ؟ فجعل يقول( :وما يدريك أهنا رقية ؟ قلت :اي رسول هللا ما دريت
أهنا رقية ولكن شيء ألقى هللا يف نفسي ،فقال رسول هللا :كلوا واضربوا يل معكم بسهم) رواه البخاري وغريه.
قال اإلمام ابن قدامة بعد أن احتج هبذا احلديث على جواز أخذ األجرة على تعليم القرآن :ولذا جاز أخذ
األجر; ألنه يف معناه ,وألنه جيوز أخذ الرزق عليه من بيت املال ,فجاز أخذ األجر عليه ,كبناء املساجد والقناطر,
وألن احلاجة تدعو إىل ذلك ,فإنه حيتاج إىل االستنابة يف احلج عمن وجب عليه احلج وعجز عن فعله ,وال يكاد
يوجد متربع بذلك ,فيحتاج إىل بذل األجر فيه(ابن قدامة.)1985 ،
أقول :وما قاله اإلمام ابن قدامة قريب جدا من أخذ األجرة على صالة اجلنازة ،فاحلاجة تدعو إىل ذلك يف
كثري من األحيان ،مث أن اإلمام أيخذ األجرة من الدولة على إمامته الناس يف الصلوات ،وصالةُ اجلنازة صالةٌ ،وملا
جاز أخذ األجرة من الدولة على اإلمامة يف الصالة فما املانع من أخذ األجرة على صالة اجلنازة من الناس إذ ال
فرق.
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 .2أن صالة اجلنازة ليست من الفروض امل تعينة ،ومثل هذا ال أبس أبخذ األجر على فعله ،فهو من اخلري الذي
يفعله املسلم ،قال اإلمام الشافعي( :وال أبس ابإلجارة على احلج وعلى العمرة وعلى اخلري كله ,وهي على عمل
اخلري أجوز منها على ما ليس خبري)( جممد بن إدريس الشافعي ،د.ت).
 .3إن العرف والعادة قد جرت على العمل هبذا يف هاتني الواليتني ،حيث إن أهل امليت يعطون اإلمام الذي يصلي
على اجلنازة شيئا من املال غري مقدر مسبقا ،والعرف حجة شرعية تثبت هبا األحكام.
الرأي الثاين :ال جيوز أخذ األجرة على الصالة على اجلنازة.
وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية برليس .واحلجة هلذا الرأي:
 .1إن صالة اجلنازة قربة وطاعة ،والطاعة ال جيوز أخذ األجر عليها (الزركشي.)2002 ،
قال الصاوي( :قال ابن فرحون :فإن قلت :صالة اجلنازة عبادة ال يتعني فعلها على ٍ
أحد ِمل ال جيوز االستئجار عليها
؟ قلت :ملا كانت عبادة من جنس الصالة املتميزة بصورهتا للعبادةِ والصالةُ ال تفعل لغري العبادة ُمنِ َع االستئجار
عليها) (الصاوي.)1999 /
وقال اإلمام ابن قدامة( :وإن من شرط صحة هذه األفعال -ومنها اإلمامة ,-كوهنا قربة إىل هللا تعاىل ,فلم
َجيُز أخذ األجر عليها ,كما لو استأجر قوما يصلون خلفه اجلمعة أو الرتاويح) (ابن قدامة).

وقال اإلمام الطحاوي( :ولو أن رجال أستأجر رجال ليصلي على ويل له قد مات مل جيز ذلك ألنه إمنا

استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك) (الطحاوي ،د.ت) ،ويقرب من كالم اإلمام الطحاوي كالم القليويب
حيث قال ( :وتصح -أي اإلجارة -لتجهيز ميت وإن تعني ،نعم ال جتوز يف الصالة عليه; ألهنا مقصودة)
(القليويب ،د.ت).
 . 2أن العرف قد جرى يف هذه الوالية على عدم إعطاء أجر على صالة اجلنازة ،والناس ما اعتادوا هذا الفعل
مطلقا ،ويعد هذا األمر عندهم أمرا غريبا بل ومنكرا؛ لذا ال ُجييزون أخذ هذه األجرة.
والذي يبدو أن أخذ األجرة على صالة اجلنازة أمر مباح ،حيث إن كثريا من األحكام تتغري بتغري الزمان واملكان
وأخذ األجرة على الصالة على اجلنازة من هذا القبيل .فإن قيل :إن هذا مل يرد فيه أثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم
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وال عن الصحابة فكيف جيوز فعله ؟ أجيب :أن األدلة الشرعية غري منحصرة ابلنصوص ،فهناك القياس
واالستصحاب واالستحسان والعرف وغريها من األدلة على خالف يف اعتبار بعضها دون بعض بني املذاهب
العرف هنا ،على أن كثريا من
الفقهية ،والعرف معترب عند اجلميع فيما مل خيالف نصا صحيحا ،وال نص خيال ُفه
ُ
األحكام قد تغريت يف األزمنة املتأخرة عما كانت عليه يف الزمان الفائت ،قال عبد احلكيم األفغاين احلنفي:
(والفتوى اليوم على جواز االستئجار لتعليم القرآن وهو مذهب املتأخرين من مشايخ بَْل ٍخ ،استحسنوا ذلك وقالوا:

عطيات يف بيت املال
بىن أصحابنا املتقدمون اجلواب على ما شاهدوا من قلة احلفاظ ورغبة الناس فيهم وكان هلم
ٌ

افتقاد من املتعلمني يف جمازاة اإلحسان ابإلحسان من غري شرط مروءة يعينوهنم على معاشهم ومعادهم ،وكانوا
و ٌ
يفتون بوجوب التعليم خوفا من ذهاب القرآن وحتريضا على التعليم حىت ينهضوا إلقامة الواجب فيكثر حفاظ
القرآن ,وأما اليوم فذهب ذلك كله واشتغل احلفاظ مبعاشهم وقَ َّل َم ْن يعلم حسبة وال يتفرغون له أيضا فإن حاجتهم

متنعهم من ذلك فلو مل يفتح هلم ابب التعليم ابألجر لذهب القرآن فأفتوا جبواز ذلك لذلك ورأوه حسنا ,وقالوا:
األحكام قد ختتلف ابختالف الزمان ،أال ترى أن النساء كن خيرجن إىل اجلماعات يف زمن النيب صلى هللا عليه

وسلم ويف زمن أيب بكر رضي هللا عنه حىت منعهن عمر رضي هللا عنه واستقر األمر عليه وكان ذلك هو الصواب)
(كشف احلقائق)  ،وما قاله قريب من مسألتنا ،فالعرف قد تغري واحلال قد تبدلت ،لذا فال أبس من أخذ األجر
على الصالة على اجلنازة.
املسألة الثالثة :حكم إطعام الطعام وإهداء ثوابه للميت يف الثالثة األايم األ َُول واليوم السابع واليوم العاشر واليوم
األربعني واليوم املائة من وفاة امليت.
جرت عادة الناس يف ماليزاي أن أهل امليت يصنعون طعاما ويوزعونه على الناس ويهدون ثوابه للميت ،ويكون هذا
يف اليوم األول والثاين والثالث من وفاة امليت ،واليوم العاشر ،واليوم األربعني ،واليوم املائة ،وقبل الكالم على
اختالف الفتاوى يف ماليزاي يف هذه املسألة أقول:
امليت ويصل أجره إليه من حيث العموم (ابن
ال خالف يف أن إطعام الطعام وإهداء ثوابه إىل امليت ينفع ذلك َ
قدامة) ،قال املرداوي( :مشل قوله( :وأي قربة فعلها) الدعاءَ و
اجب الذي تدخله النيابة ,وصدقةَ
َ
االستغفار ,والو َ
وحج التطوع ،فإذا فعلها املسلم وجعل ثواهبا للميت املسلم نفعه ذلك إمجاعا ،وزاد املرداوي فقال:
التطوع و َ
العتقَ ,
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(وكذا تصل إليه القراءة والصالة والصيام)(املزدوي) ،وإطعام الطعام من صدقة التطوع ،فلو صنع أح ٌد طعاما وأطعمه
اب هذا للميت فهذا جائز بال خالف كما مضى.
الناس وأراد هبذا أن يصل ثو ُ

لكن اخلالف وقع يف ختصيص هذه األايم كاليوم األول والثاين والثالث ،واليوم السابع ،واليوم العاشر ،واليوم

األربعني ،واليوم املائة ،وغريها من األايم املخصصة هلذا اإلطعام ،فما حكم هذا اإلطعام يف هذه األايم ؟
اختلفت الفتوى يف ماليزاي إىل ما أييت:
الرأي األول :أن هذا غري جائز ،وختصيص هذه األايم دون غريها بدعة منكرة.
وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية برليس .واحلجة هلذا الرأي:
 .1أن ختصيص هذه األايم ألجل اإلطعام أمر مبتدع منكر مل يندرج حتت دليل من األدلة الشرعية املعتربة ،فلم يرد
فيه نص ،ومل يدل عليه قياس صحيح أو غريه ،بل جاء األثر على خالفه ،فهذا جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه
جيعل هذا االجتماع على الطعام الذي يصنعه أهل امليت من نياحة اجلاهلية ،مث أن العرف اجلاري يف البالد هو أن
ِ
الطعام وليس غريهم ،وهذا أمر مكروه إن مل يكن حمرما ،قال ابن مفلح( :وال يصلحون -أي
أهل امليت هذا
َ
يُقدم ُ
أهل امليت -هم طعاما للناس فإنه مكروه؛ ملا روى أمحد عن جرير قال :كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنعة
الطعام بعد دفنه من النياحة (السند) ،وإسناده ثقات ،زاد يف املغين والشرح :إال حلاجة ،وقيل حيرم ،قال أمحد :ما
يعجبين ،ونقل املروزي هو من أفعال اجلاهلية وأنكر شديدا) (ابن مفلح1400 ،ه).
مث ال خيفى ما فيه من ز ٍ
ٍ
ايدة على مصيبتهم ٍ
وتشبه بصنع أهل اجلاهلية ،ويروى أن جريرا وفد
وشغل هلم إىل شغلهم
على عمر فقال :هل يناح على ميتكم ؟ قال :ال ،قال :وهل جيتمعون عند أهل امليت وجيعلون الطعام ؟ قال :نعم،
قال :ذاك النوح) (ابن فدامة).
وقال الصاوي( :ومجع الناس على طعام بيت امليت بدعة مكروهة مل ينقل فيها شيء وليس ذلك موضع والئم).
ابن عابدين يقول( :ويكره اختاذ الطعام يف اليوم األول والثالث وبعد األسبوع ونقل الطعام
مث أننا جند خامتة احملققني َ
إىل القرب يف املواسم واختاذ الدعوة لقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة األنعام أو اإلخالص،

واحلاصل أن اختاذ الطعام عند قراءة القرآن ألجل األكل يكره) (الصاوي.)1995 ،
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العرف جاراي هبذا ويعمل به فأن هذا العرف غري معترب شرعا وال يصلح دليال ،إذ من شروط العرف
وحىت لو كان
ُ
أن ال يكون فاسدا ،وهذا العرف فاسد ملا فيه من ابتداع أمور كثرية ال تندرج حتت مستحسن شرعا ،فتكون بدعة
منكرة مكروهة أو حمرمة.
ص هبذه األايم دون غريها.
الرأي الثاين :أن هذا اإلطعام جائز وإن ُخ َّ

وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية كدح ووالية نكري مسبيالن.واحلجة هلذا الرأي كاآليت:

 . 1عن عائشة رضي هللا عنها أن رجال قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت
َّق عنها) رواه البخاري.
تصدقت ،أفأتصدق عنها ؟ قال( :نعم تَصد ْ
 . 2جاءت امرأة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقالت( :اي رسول هللا إن فريضة هللا على عباده يف احلج أدركت أيب
شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال :نعم) رواه البخاري ومسلم.
 .3عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال( :جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال :اي رسول هللا إن أمي
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ قال :نعم ،قال :فدين هللا أحق أن يقضى) رواه البخاري ومسلم.
ويف هذه األحاديث داللة على انتفاع امليت بسائر القرب؛ ألن الصدقة والصوم واحلج عبادات بدنية وقد أوصل هللا
نفعها إىل امليت فكذلك ما سواها (ابن قدامة)  ،سواء أكان إطعاما أم غريه إذ ال فرق بني اإلطعام وهذه العبادات
املنصوص عليها يف األحاديث ،بل هو صدقة من الصدقات ،وال فرق بني أن يكون هذا اإلطعام يف أايم خمصوصة
أو غريها؛ إذ كل ذلك إطعام مقصود منه إيصال األجر والثواب إىل امليت.
 . 4قد جرى العرف يف والية قدح ووالية نكري مسبيالن على ختصيص اليوم األول والثاين والثالث على األقل
إلطعام الطعام عن امليت ،فإن كان أهل امليت أغنياء استمروا يف هذا اإلطعام يف السابع والعاشر واألربعني واملائة،
أما غريهم فيكتفون ابألايم الثالثة األ َُول ،وهذا عرف مستحسن يف هاتني الواليتني فكان دليال على مشروعية هذا
اإلطعام يف هذه األايم.

أقول :هذا عرف فاسد غري مستحسن ،فضال عن أن يكون على خالف النص الوارد عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم حني أمر الصحابة رضي هللا عنهم أن يصنعوا آلل جعفر الطعام عند استشهاده (الرتمذي) ،ال أن يصنع أهل
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امليت الطعام للناس ،وكذلك هو خالف ما ورد عن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه من جعل هذا الطعام من نياحة
اجلاهلية على امليت ،فإذ احلال هذه كيف يكون هذا اإلطعام عرفا معتربا ،فضال عما يتحمله أهل امليت من كلفة
بدنية ومادية قد تضطرهم إىل األخذ من مال الورثة ألجل عمل هذا الطعام ،وقد يكون يف الورثة صغار أو غائبون.
ابن عابدين( :على أنه حبث يف املنقول يف مذهبنا ومذهب غريان كالشافعية واحلنابلة استدالال
قال خامتة احملققني ُ
حبديث جرير املذكور على الكراهة ,وال سيما إذا كان يف الورثة صغار أو غائب ,مع قطع النظر عما حيصل عند
ذلك غالبا من املنكرات الكثرية كإيقاد الشموع والقناديل اليت توجد يف األفراح ...... ,وأخذ األجرة على الذكر
وقراءة القرآن ,وغري ذلك مما هو مشاهد يف هذه األزمان ,وما كان كذلك فال شك يف حرمته وبطالن الوصية به,
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم) (ابن عابدين).
أقول :وهذا هو رأي شيخنا احلاضر حضرة الشيخ عبد الرمحن النعيمي شرف الدين حني ذهب يعزي أحد كبار
رجالت الدولة ،فدعاه ويل امليت إىل طعام فرفض ،فسأله الويل عن هذا ؟ فقال :هذا الطعام حرام ،فقال لهَ :مل
طعامنا حرام ؟! فأجاب :الطعام الذي يقدمه ويل امليت حمرم إذا كان هناك ورثة صغار ،فأجابه الويل :احلمد هلل
ُ
ليس هناك وارث صغري ،فقال حضرة الشيخ :إذن هو مكروه ،وأان ال أجعل نفسي يف أمر هو بني املكروه واحلرام.
املسألة الرابعة :تقسيم املرياث بني الذكور واإلانث.
ال خالف يف أن مرياث اإلانث نصف مرياث الذكور ،فلو تويف رجل وترك ابنا وبنتا فاالبن له سهمان والبنت هلا
سهم واحد ،وهذا هو املعمول به يف والية كدح ووالية برليس شأهنما يف هذا شأن كل والايت ماليزاي ودول العامل
اإلسالمي ،وسواء أكان املال املوروث عقارا أم منقوال ،وسواء أكان نقدا أم أاثاث أو غريه ،إال أن تقسيم املرياث يف
والية نكري مسبيالن خيتلف عن هذا التقسيم ،فهم يعطون املرياث لإلانث فحسب دون الذكور إذا كان املال
املوروث أرضا موصى هبا إىل الورثة البنات ،وكذلك إذا كان للمرأة أرض وتزوجت مث أجنبت بنني وبنات فاألرض
للبنات فقط ولو مل ِ
توص هبذه األرض هلن ،وكذلك إذا مل يكن لديها بنات فاألرض تكون لورثتها من اإلانث ،وإذا
أرض اإلرث ،وهي
مل يكن لديها ورثة إانث فهذه األرض تنتقل إىل البنت ابلتبين إن وجدت ،وتسمى هذه
األرض َ
ُ
لإلانت فحسب ،كل هذه احلاالت يكون فيها مرياث األرض لإلانث فحسب ،وليس للذكور شيء من هذه

االراضي .وقد جرى عرفهم وعادهتم على هذا التقسيم .وحجتهم يف هذا أن زماان زمان فساد وقلة مروءة فيخاف
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على املرأة فيه من نوائب الدهر وغدر الناس هبا ،وأن املرأة رمبا ال يكون معها َم ْن حيميها أو ليس هلا ر ٍاع يرعاها
ويليب هلا حاجاهتا وقد تتحمل تكاليف كثرية ورمبا تكون ضعيفة غري قادرة على القيام هبذه التكاليف وتلبية
احلاجات ،ولكي ال تكون عالة على غريها كان األوىل يف زماننا أن تعطى املرياث كله دون الذكور؛ ألهنم قادرون
على الكسب والعمل ومحاية أنفسهم ورعاية من هم حتت واليتهم خبالفها.
وال خيفى ما يف هذا االستدالل من فساد؛ إذ هو اجتهاد ونظر يف مقابلة ٍ
نص حمك ٍم اآلن؛ نعم نصوص
جمال للنسخ اآلن فهذه النصوص قد وصلت إىل
يبق ٌ
املرياث ال تقبل التأويل يف زمان النزول وتقبل النسخ ،ولكن مل َ

درجة القطع يف داللتها على معناها ،فال تقابل ابجتهاد يصرفها عن معناها ويؤوهلا إىل معىن آخر ،ال سيما إذا كان

هذا االجتهاد أصال اجتهادا فاسدا ،فقوله

فَ َماَت ََركَ َأ َ ۡز َٰو ُج ُك ۡمَ ِإنَلَّ ۡمَ َي ُكنَلَّ ُه َّن ۚٗ
ٱلربُ َُعَ
َولَدَفَلَ ُك ُمَ ُّ
تعاىل:ﭽﭒ َولَ ُك ۡمَنِصۡ ُ
َولَدَفَإِنَ َكانَ َلَ ُه َّن َ
َ
َ

ُوصينَ َ ِب َها َٓأَ ۡو َدَ ۡي ٖۚٗن َ(سورة النساء :اآلية  ،)12وقوله
صي َّٖة َي ِ
َو ِ
مِ َّماَت ََر ۡك ۚٗنَ َمِ َۢن َبَعۡ ِد َ

ُس َمِ َّماَت َََركََ َ ِإنَ َكانَ َلَ َهۥ َُ َولَ َۚٗدَ
سد َُ
َم ۡن ُه َماَٱل ُّ
َوحِ ٖد ِ
تعاىلَ :و ِِلَبَ َو ۡيهَِ ِل ُك ِل َٰ َ

(سورة النساء :اآلية  ،)11وغريها من آايت املرياث واضحة قطعي الثبوت والداللة.
مث أن هذا وصية لوارث وهي قد هنى عنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وهي ابطلة عند بعض عند
الفقهاء ،وموقوفة على إجازة ابقي الورثة هلا عند البعض اآلخر(السرخسي ،د.ت).
وحىت لو جرى العرف والعادة هبذا فهما فاسدان ال اعتبار هبما ،فالنص هو املقدم على كل دليل غريه -
كما مضى -ال سيما إذا النص قطعي الداللة والثبوت كما هي احلال يف آايت املرياث.
املسألة اخلامسة :حساب قيمة املهر .وهو ما يقدمه الرجل من مهر خيتلف ابختالف الوالايت ،فكيف يتم
حساب قيمته ؟ اختلفت الفتوى يف ماليزاي يف حساب قيمته إىل ما أييت:
الرأي األول :أن حساب املهر يكون على حسب قيمة الرز.وهذا هو املعمول واملفىت به يف والية كدح ووالية
برليس.
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الرأي الثاين :أن حساب املهر يكون على مقدار العملة احمللية (الرنكيت).وهذا هو املعمول به يف والية نكري
مسبيالن.
احملض وعادةُ ٍ
كل من هذه الوالايت ،فوالية كدح ووالية برليس تعدان املكان
العرف
وحجةُ الرأيني هي
ُ
ُ
الرئيس لزراعة الرز واملصدر األول له يف ماليزاي ،وهو -أي الرز -السلعة والرزاعة األساس يف هاتني الواليتني ،لذا
كان تقييم املهر على أساسه ،أما يف والية نكري مسبيالن فاألصل فيها هو العملة احمللية.
فكل جعله عرفُه يقيم املهر على أساس
فنرى أن العرف هو املؤثر يف هذه املسألة على اختالف الرأيني ٌ
شيء خمتلف عن اآلخر ،وما ذلك إال ألن العرف دليل معترب ومؤثر يف األحكام.
اخلامتة
بعد هذه العجالة تبني ما أييت:
 . 1العادة والعرف يدالن على معىن واحد وإن اختلفا يف التسمية ،فهما مبعىن واحد من حيث املا صدق ،وإن
اختلفا من حيث املفهوم.
 .2أن األحكام مرتبطة ابلعرف ارتباطا وثيقا ،حبيث ال يكاد ابب من أبواب الفقه إال وهو متأثر ابلعرف.
 . 3األعراف يف الوالايت املاليزية منها ما هو موافق للشرع فكانت الفتاوى املتأثرة به موافقة للشرع ،ومن األعراف
ما هو خمالف لصريح النصوص فكانت الفتاوى املتأثرة به خمالفة هلذه النصوص وللشرع.
 .4على الباحثني يف ماليزاي -وأان واحد منهم -أن يولوا األعراف املاليزية والفتاوى اليت تتأثر هبذه األعراف اهتماما
أكربمن حيث الدراسة والتحليل والبيا؛ ،ألن بعض هذه األعراف قد تؤدي إىل خطأ يف الفتوى.
 .5جيب على املفتني واملتصدرين ل لفقه والدعوة إىل هللا تعاىل أن ال يقيموا اعتبارا ملا خالف الشرع ،سواء أكان عرفا
فاسدا أو غريه ،إذ األصل هو اتباع األدلة ال حتريفها ألجل عادة متأصلة يف بلد أو مدينة ما.
 . 6قد ختتلف الفتاوى ابختالف العرف ،وهذا ال يدل ابلضرورة على صحة أحدى الفتويني وخطأ األخرى ،فقد
تكون كال الفتويني صحيحة إذا اعتمدت على عرف صحيح.
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املصادر
القرآن الكرمي.
 .1اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة األحكام .حممد بن أمحد الفاسي (ميارة) .الناشر :دار املعرفة.
 .2األشباه والنظائر .زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم .دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 . 3أصول الفقه يف نسيجه اجلديد .الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي .طبع شركة اخلنساء للطباعة احملدودة ،بغداد،
العراق ،ط1999 ،5:م.
 . 4إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين .أبو بكر ابن السيد حممد شطا
الدمياطي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت.
 . 5إعالم املوقعني عن رب العاملني .أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ،دار
اجليل ،بريوت1973 ،م ،حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد.
 .6األم .اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ت 204ه  ،الناشر :دار املعرفة.
 .7اإلنصا ف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل .أبو احلسن علي بن سليمان
املرداوي  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :حممد حامد الفقي.
 .8البحر احمليط يف أصول الفقه .بدر الدين بن حممد بن هبادر الزركشي .الناشر :دار الكتيب.
 .9بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع.عالء الدين الكاساين،دار الكتاب العريب،بريوت،م،1982ط.2:
 . 10بلغة السالك ألقرب املسالك .أمحد الصاوي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بريوت1415 ،ه 1995 ،م،
ط ،1:حتقيق :ضبطه وصححه :حممد عبد السالم شاهني.
 .11اتج العروس من جواهر القاموس .حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،دار اهلداية ،حتقيق :جمموعة من احملققني.
 . 12حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي .أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 .13التعريفات .علي بن حممد بن علي اجلرجاين ت 816ه  ،طباعة ونشر :دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
العراق1986 ،م.
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 . 14هتذيب اللغة .أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت2001 ،م ،ط ،1:حتقيق:
حممد عوض مرعب.
 .15حاشية اخلرشي على خمتصر سيدي خليل .حممد بن عبد هللا اخلرشي .دار الفكر.
 .16حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .حممد عرفه الدسوقي ،دار النشر :دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :حممد
عليش.
 . 17حاشية ابن عابدين املسماة (رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار) حممد أمني املعروف اببن
عابدين .دار الفكر للطباعة والنشر ،بريوت1421 ،ه 2000 ،م.
 .18حاشية القليويب على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني .شهاب الدين أمحد بن أمحد ابن سالمة
القليويب ،دار الفكر ،لبنان ،بريوت1419 ،ه 1998 ،م ،ط.1:
 . 19الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية .احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ت  852ه  ،دار املعرفة،
بريوت ،حتقيق :السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين.
 .20درر احلكام شرح جملة األحكام .علي حيدر .الناشر :دار اجليل.
 . 21سنن الرتمذي .أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر.
 .22سنن ابن ماجة .أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين ،دار الفكر ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي.
 . 23شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت1423 ،ه 2002 ،م ،ط ،1:قدم له ووضع حواشيه :عبد املنعم خليل إبراهيم.
 .24شرح فتح القدير .كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي ،دار الفكر ،بريوت ،ط.2:
 .25شرح القواعد الفقهية .أمحد بن الشيخ حممد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،سوراي1409 ،ه 1989 ،م ،ط.2 :
 .26الشرح الكبري .أبو الربكات سيدي أمحد الدردير  ،دار الفكر ،بريوت ،حتقيق :حممد عليش.
 .27شرح الكوكب املنري .أبو البقاء تقي الدين الفتوحي .مطبعة السنة احملمدية.
 .28شرح معاين اآلاثر .أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي .دار املعرفة.
 . 29شرح منتهى اإلرادات .املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى .منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،عامل
الكتب ،بريوت ،1996 ،ط.2 :
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 .30صحيح البخاري .أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،دار ابن كثري ,اليمامة ،بريوت1407 ،ه ،
1987م ،ط ،2 :حتقيق :د .مصطفى ديب البغا.
 . 31صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1414 ،ه 1993 ،م ،ط ،2 :حتقيق :شعيب األرنؤوط.
 . 32صحيح مسلم .أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،حتقيق:
حممد فؤاد عبد الباقي.
 .33عمدة القاري شرح صحيح البخاري .بدر الدين حممود بن أمحد العيين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 .34فتح الباري شرح صحيح البخاري .احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت ،حتقيق:
حمب الدين اخلطيب.
 .35الفروق .أمحد بن إدريس القرايف .الناشر :عامل الكتب.
 . 36القاموس احمليط .جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ت 817ه  ،مؤسسة الرسالة ،ط1430 ،3 :ه ،
2009م ،بريوت ،لبنان.
 .37قواعد الفقه .حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،دار النشر :الصدف ببلشرز ،كراتشي1407 ،ه ،
1986م ،ط.1 :
 . 38الكايف يف فقه أهل املدينة .أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1407ه  ،ط.1 :
 .39كشاف القناع عن منت اإلقناع .منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،دار الفكر ،بريوت1402 ،ه  ،حتقيق:
هالل مصيلحي مصطفى هالل.
 .40كشف األسرار عن أصول البزدوي .عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري .دار الكتاب اإلسالمي.
 .41كشف احلقائق شرح كنز الدقائق.
 .42الكليات .أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ت 1094ه  ،مؤسسة الرسالة ،ط1419 ،2:ه ،
1998م ،بريوت ،لبنان.
 .43لسان العرب .حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،ط.1 :
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 .44املبدع يف شرح املقنع .إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن مفلح احلنبلي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1400 ،ه .
 .45املبسوط .مشس الدين السرخسي ،دار النشر :دار املعرفة ،بريوت.
 .46جمموعة رسائل ابن عابدين .خامتة احملققني حممد أمني أفندي الشهري اببن عابدين.
 . 47احملكم واحمليط األعظم .أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،دار الكتب العلمية ،بريوت2000 ،م،
ط ،1 :حتقيق :عبد احلميد هنداوي.
 . 48املستدرك على الصحيحني .أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1411ه 1990 ،م ،ط ،1 :حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا.
 .49مسند اإلمام أمحد بن حنبل .أبو عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،مصر.
 .50مصنف ابن أيب شيبة .أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ،مكتبة الرشد ،الرايض1409 ،ه  ،ط:
 ،1حتقيق :كمال يوسف احلوت.
 .51مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى .مصطفى بن سعد الرحيباين .املكتب اإلسالمي.
 .52معجم األفعال املتعدية .موسى بن حممد بن امللياين األمحدي.
 . 53املعجم األوسط .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،دار احلرمني ،القاهرة1415 ،ه  ،حتقيق :طارق بن
عوض هللا بن حممد ,عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين.
 . 54معجم لغة الفقهاء .الدكتور حممد رواس قلعجي ،والدكتور حامد صادق قنييب .دار النفائس ،ط،1:
1405ه 1985 ،م ،بريوت.
 .55املغرب يف ترتيب املعرب.
 . 56املفردات يف غريب القرآن .أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين .ت 502ه  ،ضبط:
هيثم طعيمي ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط1423 ،1 :ه 2002 ،م.
 . 57املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة .أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد
السخاوي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1405 ،ه 1985 ،م ،ط ،1 :حتقيق :حممد عثمان اخلشت.
 . 58معجم مقاييس اللغة .أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان1420 ،ه 1999 ،م،
ط ،2 :حتقيق :عبد السالم حممد هارون.
 .59املوسوعة الفقهية الكويتية .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دولة الكويت2007 ،م.
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 . 60موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني .الدكتور :رفيق عجم .مكتبة لبنان ،ط1998 ،1 :م،
بريوت ،لبنان.
 . 61نصب الراية ألحاديث اهلداية ،أبو حممد عبد هللا بن يوسف احلنفي الزيلعي ،دار احلديث ،مصر1357 ،ه ،
حتقيق :حممد يوسف البنوري.
 . 62نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار .حممد بن علي بن حممد الشوكاين ،دار اجليل،
بريوت1973 ،م.
 . 62الوسيط يف املذهب .أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل ،دار السالم ،القاهرة1417 ،ه  ،ط،1 :
حتقيق :أمحد حممود إبراهيم ,حممد حممد اتمر.

