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 حقيقت انعشف ٔحجيتّ بيٍ االستقالل ٔانتبعيت
 

 انجٓيًي يحًذ عهي
 جامعة مصراتة - ماتوية المعلنقتكلية 

 

 الملخص
 انتعشيف بانبحث:

تكهى انبحث عٍ َشأة انعشف يٍ نذٌ آدو عهيّ انسالو إنٗ َبيُا يحًذ صهٗ هللا عهيّ ٔسهى في عصش انشسانت ،      

 ٔيا بعذ عصش انشسانت ، يشٔساً بانعشف عُذ بعط األئًت .

او بأعشاف ثى تكهى عٍ يجال انعًم بانعشف في انششيعت اإلسالييت ، ٔبيٍ حاجت انفقيّ قاظياً ٔيفتياً إنٗ اإلنً      

 انُاس ، حتٗ ال يفتي إَساَاً بخالف عشفّ .

كًا بيٍ حقيقت انعشف انهغٕيت ، ٔيعُاِ عُذ عهًاء انششيعت ، يٍ أصٕنييٍ ٔفقٓاء ، ٔركش انعالقت بيٍ انعشف      

 نت .ٔانعادة ، ٔانعالقت بيُّ ٔبيٍ اإلجًاع ، ٔانعالقت بيُّ ٔبيٍ يا جشٖ عهيّ انعًم ، ثى ركش يُزنتّ بيٍ األد

 ثى أتبع رنك بعشض نًزاْب انعهًاء في انعشف إجًاالً ٔاستذل نكم يزْب َٔاقش ٔسجح أٌ انعشف دنيم يستقم .    

    

ٔأيا انخاتًت : فقذ كاَت في يعُٗ فقشة يٍ كالو اإلياو انشاطبي ، أجًم فيٓا يا فصهُاِ في ْزا انبحث يًا يعتبش 

  تقٕيت ٔتأييذاً نًا سجحُاِ .
 

 توطئة

الحمد هلل رب العالمٌن ، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعٌن ، رواد      

الدٌن ، وحماة الشرٌعة ، والمحافظٌن على كل علم من علومها ، وعلى التابعٌن وتابعٌهم بإحسان إلى 

 ٌوم الدٌن ، وكل من سلك سبٌلهم واتبع هدٌهم .

 وبعد :     

جزة موضوعها : )العرف حقٌقته وحجٌته بٌن االستقبللٌة والتبعٌة ( حسب الخطة فهذه دراسة مو    

 التالٌة : 

 فً نشأة العرف والحاجة إلٌه ، وفٌها ثبلثة مطالب :  المقدمة :

 المطلب األول : نشأة العرف وتارٌخه .    

 المطلب الثانً : فً مجال العرف فً الشرٌعة اإلسبلمٌة .    

 ث : مدى حاجة الفقٌه إلى اإللمام بأعراف الناس .المطلب الثال    

 فً تعرٌف العرف والعبلقة بٌنه ما ٌشبهه ، وفٌه ستة مطالب : المبحث األول :

 المطلب األول : فً تعرٌفه فً اللغة .    

 المطلب الثانً : فً تعرٌفه عند علماء الشرٌعة .    

 .  المطلب الثالث : فً العبلقة بٌنه وبٌن العادة    

 المطلب الرابع : فً العبلقة بٌنه وبٌن المصلحة .    

 المطلب الخامس : فً العبلقة بٌنه وبٌن اإلجماع .    

 المطلب السادس : فً العبلقة بٌنه وبٌن ما جرى علٌه العمل .   

 المطلب السادس : فً منزلته بٌن األدلة .   
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 :فً حجٌة العرف ، وفٌه خمسة مطالب  المبحث الثاني :

 المطلب األول : المذاهب فً العرف إجماالً .   

 المطلب الثانً : مذهب من ٌرى أنه ال ٌعتبر دلٌبلً ، ومناقشته .   

 المطلب الثالث : مذهب من ٌرى أنه دلٌل غٌر مستقل ، ومناقشته .   

 المطلب الرابع : مذهب من ٌرى أنه دلٌل مستقل ، وأدلته .   

 لمختار من بٌن اآلراء ، وتأٌٌده بفقرة من كبلم الشاطبً .المطلب الخامس : فً بٌان ا

 تضمنت النتائج والتوصٌات . الخاتمة :

أسأل هللا سبحانه أن ٌجعله خالصاً لوجهه الكرٌم ، وأن ٌنفعنً به ، وٌنفع كل من قرأه ، وأن ٌتجاوز     

لنا إال باهلل العلً العظٌم ، عن الخطأ والزلل ، فما قصدت إال الوصول إلى الحق ، وال حول وال وقوة 

  وهو حسبً ونعم الوكٌل .

 منهجية البحث : 

 عزوت اآلٌات الكرٌمة الواردة فً طٌلة البحث إلى اسم السورة ورقم اآلٌة . -5

خرجت األحادٌث واآلثار الواردة فً البحث ، فإن كان الحدٌث فً الصحٌحٌن أو فً أحدهما  -0

م ٌكن فً واحد منهما قمت بتخرٌجه من كتب الحدٌث ما اكتفٌت بذكرهما أو ذكر أحدهما ، فإن ل

أمكن ذلك ، واهتممت بنقل كبلم أهل الحدٌث من األئمة المتقدمٌن حوله ، للحكم علٌه من خبلل 

 نصوصهم ، ولم ألجأ إلى حكم المعاصرٌن .

قوم إذا قمت بتخرٌج أحد األحادٌث ، ثم تكرر بعد ذلك فً ثناٌا البحث فإنً ال أحٌل علٌه بل أ -3

 بإعادة كتابة تخرٌجه .

لزمت الترحم على األعبلم الواردٌن فً هذا البحث ، مهما كُثُروا وتكرروا ؛ ذلك أن هؤالء األئمة  -4

لم ٌرٌدوا بعلمهم إال هللا والدار اآلخرة ، والنصح لهذه األمة ، وٌحملنً على  –رحمهم هللا تعالى  –

هـ( : " 800بن عبدالوهاب التمٌمً البغدادي )ت  هذا االلتزام ؛ قوُل اإلمام أبً محمد رزق هللا

 رحمه هللا تعالى .   (1)ٌقُبُح بكم أن تستفٌدوا منا ، ثم تذكرونا فبل تترحموا علٌنا " 

أن جل اهتمامً فً هذا البحث متجهاً نحو الناحٌة األصولٌة النظرٌة ، مع االستشهاد باآلثار  -5

التطبٌقٌة  للعرف فً بعض المسائل والفروع التً بنٌت على العرف ؛ لدعم وتقوٌة المستِدل بها 

 علٌه ، واستخدمت المنهج الوصفً التحلٌلً ؛ ألنه ٌتبلءم مع طبٌعة البحث . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 8/613فً ترجمته من سٌر أعبلم النببلء :  (
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 ةالمقدم

 في نشأة العرف ومدى االعتماد عليه

 وفيه ثالثة مطالب

 المطلب األول : في نشأة العرف وتاريخه :

إّن الناظر فً تارٌخ اإلنسانٌة من لدن آدم إلى محمد صلوات هللا وسبلمه علٌهما ، ٌرى أنه ما من      

تبلف اللغات بٌن األمم ، أمة من األمم إال كانت لها أعراف خاصة بها ، واصطبلحات أطلقتها ، وما اخ

واختبلف االصطبلحات بٌن أرباب العلوم  والصناعات إال من هذا القبٌل ، حتى فً خصوصٌات 

 (.5اإلنسان وأهل بٌته ، عندما ٌتعارفون على تسمٌة مولودهم الصغٌر محمداً مثبلً )

، وٌسٌرون فً  وال تخلو مجموعة من البشر أن ٌكون لهم أعراف ولغات وإشارات ٌتفاهمون بها   

 حٌاتهم على مقتضاها .

وهذا مشاهد ومحسوس فً مجموعة من الصم البكم مثبلً ، فإن لهم إشارات وطرٌقتهم فً التعامل    

 التً تمكنهم من أن ٌعٌشوا حٌاتهم فً تفاهم .

 ولو تصورنا أننا عزلنا مجموعة من األطفال ، قبل أن ٌتعلموا الكبلم عن مجتمعهم حتى ٌكبروا ،   

وصارت لهم مطالب ورغبات ، فبل بد لهم أن ٌحدثوا لهم لغة خاصة بهم ٌخاطب بها بعضهم بعضاً ، 

 وٌصٌر هذا عرفاً لهم .

وإذا نظرنا إلى العادات والتقالٌد  ال نراها أقل شأناً من اللغات ، فإنا نرى أن لكل بلد عاداته وأعرافه ، 

 ، أو بعد عصر الرسالة . سواء كان ذلك قبل اإلسبلم ، أو فً عصر الرسالة

 أّوالً : قبل اإلسالم :

نرى الكثٌر من األعراف التً بعدت عن االدٌان السابقة ، منها عند قدماء المصرٌٌن بناء مقابر    

الملوك ، ووضع الكثٌر من األشٌاء الثمٌنة مع المٌت عند دفنه ، ومنها عند الرومان استرقاق المدٌن 

ٌن نظٌر دٌنه ، ومنها عند الٌهود دفن الزوجة حٌة إذا مات زوجها فإنها المعسر ، فٌتملكه صاحب الد

  (.9تدفن معه ، ومنها عند عرب الجاهلٌة  وأد البنات )

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 . 5/813روح المعانً لآللوسً (5)

، والعرف وأثره فً الشرٌعة والقانون 9/083المدخل الفقهً العام للشٌخ مصطفى الزرقا (9)

،واألعراف البشرٌة فً مٌزان الشرٌعة اإلسبلمٌة 51للدكتور أحمد بن علً سٌر المباركً ص

 .95للدكتور عمر األشقرص
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 ثانياً : في عصر الرسالة : 

 فهناك الكثٌر من اآلٌات واالحادٌث التً تأمر بالرجوع إلى العرف فً كثٌر من األحكام .

أوالدهن حولٌن كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة وعلى فمن اآلٌات : قوله تعالى : )والوالدات ٌرضعن 

 (5المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ()

ومن األحادٌث : ما رواه البخاري بسنده إلى عائشة رضً هللا عنها ، قالت هند بنت معاوٌة لرسول هللا 

راً ؟ قال: "خذي أنت صلى هللا علٌه وسلم : إّن أبا سفٌان رجل شحٌح فهل علً جناح أن آخذ من ماله س

 (9وبنوك ما ٌكفٌك بالمعروف")

وقد جاء االسبلم فوجد الكثٌر من األعراف ، منها الصالح الذي أبقاه وأمر به ، كاالحتكام إلى المحكم ، 

 ومنها الفاسد الذي ألغاه كوأد البنات وغٌره من العادات واألعراف الباطلة .

 ثالثاً : بعد عصر الرسالة : 

حابة والتابعٌن واألئمة والمجتهدٌن ، تغٌرت عادات ، ووجدت أعراف لم تكن على وفً عصر الص

عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، راعاها السلف الصالح رضً هللا عنهم ، ورتبوا علٌها أحكاماً 

 تناسبها ، وصارت أعرافا منها : عقد االستصناع ، وتدوٌن الدواوٌن مما لم تنص علٌه الشرٌعة .  

كان  -رحمه هللا تعالى  -كذا الحال بعد عصر األئمة رضوان هللا علٌهم ، ومن ذلك أّن اإلمام أبا حنٌفة و

ال ٌرى أخذ االجرة على تعلٌم القرآن ، وعلى اإلمامة فً الصبلة ، ولكن مع مرور الوقت ، وتغٌر 

ى المتأخرون من أصحابه األحوال ، وانقطاع العطاء الذي كان ٌأخذ منه من ٌتولّى هذه االعمال ، أفت

بجواز االستئجار على تعلٌم القرآن وإمامة الصبلة ،خوفاً من الضٌاع إذا انصرف الناس لكسب أرزاقهم 

، أو خوفاً من ضٌاع هؤالء المعلمٌن واالئمة ، بعجزهم عن اكتساب نفقاتهم ونفقات أوالدهم إذا تفرغوا 

 ( .8ألداء هذه االعمال )

 لعمل بالعرف في الشريعة االسالمية :المطلب الثاني : مجال ا

إن مجال العرف ال ٌختص بباب من أبواب الفقه ، وإنما هو منبث من كل باب من األبواب ، سواء فً 

 ( .8ذلك العبادات أو المعامبلت ، أو األحوال الشخصٌة ، أو العقوبات أو غٌرها من أبواب الفقه)

 

 

 

 

 

______________________________ 

 .  988سورة البقرة : اآلٌة  (5)

( 5158، وصحٌح مسلم رقم)3/910( 9955صحٌح البخاري مع فتح الباري حدٌث رقم ) (9)

3/580 . 

 .  318، وأصول مذهب اإلمام أحمد التركً ص 9/819االختٌار لتعلٌل المختار للموصلً  (8)

 ،  90 العرف والعادة بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون للدكتور حسنٌن محمود حسنٌن ص (8)
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فً تراجمه فً صحٌحه إلى كثٌر من استعماالت  -رحمه هللا تعالى  -وقد أشار االمام البخاري     

عن القاضً حسٌن أهم مجاالت استعماالت العرف ،  -رحمه هللا تعالى  -العرف ، ونقل ابن حجر

من أجرى امر فً قوله : " باب  -رحمه هللا تعالى  -وذكر منها ثبلثة ، وقدم لها بتفسٌر ترجمة البخاري

األمصار على ما ٌتعارفون بٌنهم فً البٌوع واإلجارة والكٌل والوزن ، وسنتهم على نٌاتهم ومذاهبهم 

 المشهورة " .

: " قال ابن المنٌر وغٌره : مقصوده بهذه الترجمة إثبات االعتماد  -رحمه هللا تعالى  -قال ابن حجر   

 .(1)" على العرف ، وأنه ٌقضً به على ظواهر االلفاظ 

وهذا مجال من المجاالت ، واتبعه ابن حجر بالمجاالت األخرى التً ذكرها القاضً حسٌن : "     

فمنها الرجوع إلى العرف فً معرفة أسباب األحكام من الصفات اإلضافٌة ، كغالب الكثافة فً اللحٌة 

ن المثل ومهر المثل ، ونادرها ، وقرب منزله وبعده ، وكثرة فعل أو كبلم وقلته فً الصبلة ...، وثم

الرجوع إلٌه فً  منهاوكفء نكاح ، ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى ، وما ٌلٌق بحال الشخص من ذلك .و

الرجوع إلٌه فً فعل غٌر منضبط  ومنهاالمقادٌر كالحٌض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن الٌأس . 

قرٌب وتبسط مع صدٌق ، وما  ٌترتب علٌه األحكام كإحٌاء الموات ، واإلذن فً الضٌافة ودخول بٌت

الرجوع إلٌه فً أمر مخصص ومنها ٌعد قبضا وإٌداعا وهدٌة وغصبا ، وحفظ ودٌعة وانتفاعا بعارٌة . 

كألفاظ األٌمان ، وفً الوقف والوصٌة والتفوٌض ، ومقادٌر المكاٌٌل والموازٌن  والنقود وغٌر ذلك 

"(2). 

 ل واألقوال.وهذه ضوابط لمجاالت استعمال العرف فً األفعا 

وزاد علٌها   -رحمه هللا تعالى  -وهذه األمثلة ذكرها األصولٌون والمؤلفون فً القواعد كابن السبكً    

ضابطاً مشهوراً وهو ما ذكره فً قوله : " واشتهر عند الفقهاء أن ما لٌس له ضابط فً اللغة وال فً 

العرف وعند األصولٌٌن أن العرف  الشرع ٌرجع فٌه إلى العرف ، وهذا صرٌح فً تقدٌم اللغة على

 مقدم على اللغة " .

، فعد األصولٌٌن إذا  (3)ثم علق بقوله: " وال منافاة بٌن األمرٌن لعدم تواردهما على محل واحد "     

تعارض العرف واللغة قدمنا العرف ، ومراد الفقهاء إذا لم ٌعرف حده فً اللغة فإنا نرجع فٌه إلى 

 العرف .

 ث : مدى حاجة الفقيه إلى اإللمام بأعراف الناسالمطلب الثال

الفقٌه سواء كان مفتٌا ٌستفتٌه المسلمون فٌما ٌجد من الحوادث والوقائع ، أو وكل إلٌه القضاء بٌن       

الناس فٌما ٌقع بٌنهم من مظالم ،   أو كان فً أي موقع من المواقع التً ناط الشارع بها المحافظة على 

جماعة كانوا أو أفراداً ، ال بد له من معرفة العادات والتقالٌد ، وأن ٌلم إلماماً كامبلً  مصالح المسلمٌن ،

بأعراف الناس ، وما ٌعتبرونه  حسناً ، وما ٌعتبرونه قبٌحاً؛ ألن الفتوى ال بد فٌها من مراعاة أعراف 

رفات ؛ ألن من الناس ، وتنزٌل كبلم الناس وتصرفاتهم على ما ألفوه وتعودوه من المعانً والتص

: " ألن األحكام المترتبة  -رحمه هللا تعالى  -األحكام ما ٌدور مع العوائد واألعراف ، وٌقول القرافً 

على العوائد تدور معها كٌفما دارت وتبطل معها إذا بطلت ، كالعٌوب فً األغراض فً البٌاعات ونحو 

نا به المبٌع ، فإذا تغٌرت العادة وصار ذلك ذلك ... وكذلك إذا كان الشًء عٌباً فً الثٌاب عادة ، ردد

المكروه مرغوباً محبوباً موجباً لزٌادة الثمن لم ترد به ، وبهذا القانون تعتبر جمٌع األحكام المترتبة على 

 العوائد ، وهو تحقٌق مجمع علٌه ، ال خبلف فٌه " .

                                                           
(

1
 ( .95باب ) 6/258فتح الباري على صحٌح البخاري  (

(
2

 ( .95باب ) 6/258المرجع السابق  (
(

3
 ، فؤلول فٌما لٌس له معنى فً اللغة وال فً الشرع ، والثانً فٌما له معنى فً اللغة . 1/51األشباه والنظائر البن السبكً  (
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م ، فمهما تجدد فً العرف اعَتِبره إلى أن ٌقول : " وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول األٌا    

 .(1)، ومهما سقط أسقطه " 

هذا إذا كان المستفتً من إقلٌم المفتً ، أما إذا كان من غٌر إقلٌمه فالواجب على المفتً فً هذه     

الحالة ، أن ٌستوضحه عن عرف بلده الذي ٌتعلق بالمسألة التً ٌسأل فٌها ، فإذا علمه المفتً قضى 

، وال بد للمفتً أن ٌعلم ما ٌتعلق ( 2)، وال ٌفتً بما عرفه من عادات بلده التً ٌعٌش فٌها بموجبه وأفتى 

بالعرف من أحكام وشروط وأنواع ، وأن ٌعلم أن العوائد واألعراف منها ما نبه الشارع إلٌه وأمر به أو 

ما جرى بٌن نهى عنه ، وهو ما ٌطلق علٌه األصولٌون عرف الشارع . ومنها ما سكت الشارع عنه م

الناس من أعراف ، ولم ٌرد فً نفٌه وال إثباته دلٌل شرعً ، وأن القسم األول ال مجال لبلجتهاد فٌه 

( 3)وإنما هو ثابت كما أثبته الشارع أمرا به أو نهٌاً عنه ، وأما القسم الثانً فإنه إذا تغٌر دار الحكم معه 

.   

بٌنهم فً منازعاتهم ، ال ٌمكنه أن ٌؤدي عمله هذا ،  وهكذا القاضً الذي ٌحكم بٌن الناس ، وٌقضً    

وٌطمئن قلبه ، وٌغلب على ظنه أنه وصل إلى الحكم المراد له تعالى فً هذه المسألة ، إال إذا عرف 

أوامر الشرع ونواهٌه فٌها ، وعلم أعراف الناس وما هم علٌه من عادات ، بل إن األمر ال ٌقتصر على 

ٌتعداهما إلى كل من ٌتعرض للكبلم فً الشرٌعة سواء كان مدرساً للفقه أو المفتً والقاضً ، وإنما 

الحدٌث أو التفسٌر أو التوحٌد أو غٌرها من العلوم اإلسبلمٌة ، أو كان داعٌاً ٌدعو الناس إلى دٌن هللا ، 

 وترك ما ٌخالف من أعراف فاسدة تناقض نصوص الشرٌعة وتعارض قواعدها .

أن ٌؤدي عمله حق األداء إال إذا كان ملماً بهذه األعراف والعادات ، وٌقٌسها فهذا وذاك ال ٌمكنه     

بمقٌاس الشرٌعة ، فما كان منها غٌر مناقض لنصوص الشرٌعة وقواعدها ، اعتبره وبنى األحكام علٌه 

ٌَّن مت فٌه من فساد ، حتى ال ٌغتر الناس بما فٌه من مصلحة متوهمة ، هً فً  ، وما كان غٌر ذلك ب

 ٌقة أمرها شر مستطٌر . حق

من هذا كله تبٌن أن معرفة العادات واإللمام باألعراف ، شرط من شروط االجتهاد والقضاء ، بل     

 البد منه لكل من ٌتعرض لدراسة أي علم من علوم الشرٌعة أو الدعوة والحسبة .

: " قالوا فً شروط االجتهاد غنه ال بد فٌه من معرفة عادات -رحمه هللا تعالى   -ٌقول ابن عابدٌن   

الناس ، فكثٌر من األحكام تختلف باختبلف الزمان ، لتغٌر عرف أهله أو لحدوث ضرورة ، أو فساد 

الناس ، ولخالف قواعد أهل الزمان ، بحٌث لو بقى الحكم على ما كان أوالً للزم منه المشقة ، والضرر ب

    ( .4)الشرٌعة المبنٌة على التخفٌف والتٌسٌر ..." 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 1/176الفروق للقرافً الفرق الثامن والعشرون  (

(
2

 . 89-3/14، وإعبلم الموقعٌن  1/177الفروق للقرافً  (
(

3
 . 2/283الموافقات للشاطبً  (

(
4

 . 2/123نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدٌن  (
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 المبحث األول 

 في تعريف العرف وبيان العالقة بينه وبين ما يشبهه

 وفيه ستة مطالب

 المطلب األول : في تعريفه في اللغة :

 إذا نظرنا فً كتب اللغة وجدنا اللغوٌٌن ٌكادون ٌجمعون على معنٌٌن لكلمة )العرف( وهما :     

 تتابع الشًء متصبل بعضه ببعض . المعنى األول :    

 السكون والطمأنٌنة . المعنى الثاني:    

أحدهما على  : "عرف" ، العٌن والراء والفاء ، أصبلن ٌدل -رحمه هللا تعالى  -ٌقول ابن فارس     

 تتابع الشًء متصبل بعضه ببعض ، واآلخر على السكون والطمأنٌنة .

فاألول : العرف عرف الفرس ، وسمً بذلك لتتابع الشعر علٌه ، وٌقال : جاءت القطا عرفا عرفاً ،     

 أي بعضها خلف بعض .

أمر معروف ، وهذا  واألصل اآلخر : المعرفة والعرفان ، تقول : عرف فبلن فبلنا ومعرفة وهذا    

 . (1)ٌدل على ما قلناه من سكون إلٌه ؛ ألّن من أنكر شٌئاً توحش منه ونبا عنه (( 

وهل استعمال كلمة العرف فً كبل المعنٌٌن على سبٌل الحقٌقة فٌكون من باب المشترك اللفظً وهو     

ي إال أعراف الرٌح حٌث لم ٌورد من االستعمال المجاز -رحمه هللا تعالى  -ظاهر كبلم الزبٌدي

، أو هو من باب المشترك المعنوي فٌطلق  (2)والسحاب والضباب ألوائلها ، والعرف بمعنى موج البحر

العرف على معنى عام شامل للمعنٌٌن المذكورٌن ، وهو كل ما تعارفه الناس من الخٌر وأقروه ، وهو 

غة التضعٌف ، فقال : العرف ظاهر كبلم ابن منظور حٌث ذكر له هذا المعنى وعبر عن غٌره بصٌ

. (3)والعارفة والمعروف واحد ، وهو كل ما تعرفه الناس من الخٌر وتبسأ به النفس وتطمئن إلٌه " 

واألمر فً ذلك قرٌب ، وقواعد اللغة ترجح الثانً ، وهو كون هذا االستعمال من قبٌل المشترك 

 المعنوي ؛ ألن االشتراك اللفظً خبلف األصل .

 استعملت بمعان أخرى ، وأرجح كونها مجازٌة منها :   وقد        

: " عرف الرمل والجبل  -رحمه هللا تعالى  -ٌطلق على كل عال ومرتفع ، قال ابن منظور -5

... قال الزجاج : " (4)"   ﴾وعلى االعراف رجال﴿وكل عال ظهره واألعراف فً اآلٌة 

 األعراف أعالً السور " .

 االعتراف ومنه قولهم : له على ألف عرفاً .وٌطلق العرف بالضم أٌضا على  -9

. وغٌر هذا من المعانً ،  (5)وٌطلق على عرف الدٌك والفرس وغٌرها وهو داخل فً األول -8

 .(6)وال ٌدخل فً بحثنا العرف بالكسر والعرف بالفتح 

                                                           
(

1
 . 4/281معجم مقاٌٌس اللغة البن فارس  (

(
2

 . 6/193تاج العروس  (
(

3
 .وتبسأ بمعنى تأنس . 11/146و  9/239لسان العرب  (

(
4

 . 46سورة األعراف : من اآلٌة  (
(

5
 . 6/193، وتاج العروس  3/178، والقاموس المحٌط  4/281،ومعجم مقاٌٌس اللغة  147-11/144انظر لسان العرب  (

(
6

 ٌستعمل العرف بكسر العٌن بمعنى الصبر . ٌقول أبودهبل الحجمً:  (
 ما أحسن العرف فً المصٌبات   قل البن قٌس أخً الرقٌات    

 وٌقول النابغة :      
 على عارفاٍت للطعان عوابٍس            بهن كلوٌم بٌن داٍم وجالِب 
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من الخٌر وننتهً من هذا إلى أن المعنى الحقٌقً لكلمة العرف بالضم هو : ما تعارفه الناس فٌما بٌنهم 

 وأقروه واطمأنوا إلٌه .

 المطلب الثاني : العرف عند علماء الشريعة : 

 وفٌه ثبلث مسائل :

 :  (1)المسألة األولى : العرف عند المفسرين

وقد جاءت ماّدة عرف فً القرآن الكرٌم فً سبعٌن موضعاً ، ونختار منها مما ٌمس موضوعنا ثبلثة 

 ألفاظ :

خذ العفو ﴿ولم ٌذكر فً القرآن الكرٌم إال مرة واحدة ، وهً فً قوله تعالى : لفظ )العرف(  األول :     

 . (2) ﴾وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلٌن

فً تفسٌر العرف : "أي المعروف وهو كل ما ٌعرفه الشرع "  -رحمه هللا تعالى  -ٌقول البغوي      
(3) . 

عرف " أي المعروف المستحسن من األفعال ، فإن : " وأمر بال -رحمه هللا تعالى  -وٌقول اآللوسً      

 . (4)ذلك أقرب إلى قبول الناس من غٌر نكٌر

: " األمر بالعرف وهو المعروف الجمٌل من  -رحمه هللا تعالى  - وٌقول الدكتور وهبة الزحٌلً     

األفعال ، وهو كل ما أمر به الشرع ، وتعارفه الناس من الخٌر ، واستحسنه العقبلء ، ... وٌراد به ما 

 .(5)هو معهود بٌن الناس فً المعامبلت والعادات " 

 .(6) ﴾مرسبلت عرفاً وال ﴿لفظ )عرفاً ( وذلك فً قوله تعالى : الثاني :      

ٌعنً الرٌاح أرسلت متتابعة كعرف الفرس ، وقٌل عرفاً أي  ﴾والمرسبلت عرفاً  ﴿" ٌقول البغوي :     

كثٌرا ،   وتقول العرب : الناس إلى فبلن عرف واحد ، إذا توجهوا إلٌه فأكثروا ، هذا معنى قول 

عروف من أمر هللا ونهٌه ، وهً رواٌة مجاهد وقتادة ، قال مقاتل : ٌعنً المبلئكة التً أرسلت بالم

 . مسروق عن ابن مسعود  "

: فً تفسٌر هذه اآلٌة : " نصب )عرفاً( على الحال والمراد  -رحمه هللا تعالى  -وٌقول اآللوسً      

متتابعة ، وكأن األصل : والمرسبلت متتابعة كالعرف ، وهو عرف الدابة كالفرس والضبع ، أعنً 

قفاها ، فحذف متتابعة لداللة التشبٌه علٌه ثم حذف أداة التشبٌه مبالغة ، ومن هذا  الشعر المعروف على

قولهم : جاءوا عرفاً واحداً إذا جاءوا ٌتبع بعضهم بعضاً ، وهم علٌه كعرف الضبع إذا تألبوا علٌه ، 

                                                                                                                                                                      
 وٌستعمل العرف بالفتح فً الرٌح الطٌبة غالباً ، ومنه قول الشاعر :   

 ثناء كعرف الطٌب ٌهدي ألهله          ولٌس له إال بنً خالد أهل 
والعرف والعمل للجٌدي  28والعرف للمباركً ص 2/181السابقة ، واالجتهاد فٌما ال نص فٌه للدكتور الطٌب خضري  المراجع     

 . 29ص
(

1
ونعتمد فً هذا على ثبلثة من كتب التفسٌر : قدٌم ززسط ومعاصر ، أولها قدٌم وهو معالم التنزٌل لئلمام أبً محمد الحسٌن بن  (

هـ( ، والثالث 1270هـ( ،والثانً روح المعانً للعبلّمة محمود األلوسً البغدادي المتوفى)516الشافعً ) مسعود الفراء البغوي
 لمعاصر وهو التفسٌر المنٌر لؤلستاذ الدكتور وهبة الزحٌلً .

(
2

 . 199سورة العراف : اآلٌة  (
(

3
 . 2/224تفسٌر البغوي  (

(
4

 . 213/ 6روج المعانً  (
(

5
 . 9/217التفسٌر المنٌر  (

(
6

 . 1سورة المرسبلت : اآلٌة  (
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فصار فٌه وٌؤخذ من كبلم بعضهم : أن العرف فً األصل ما ذكر ، ثم كثر استعماله فً معنى التتابع ، 

 . (1)حقٌقة عرفٌة ، أو على أنه مفعول له على أنه بمعنى العرف الذي هو نقٌض النكر "

: فً تفسٌر هذه اآلٌة : " األظهر أنها الرٌاح   -رحمه هللا تعالى  - وٌقول الدكتور وهبة الزحٌلً     

المتتابعة كعرف الفرس ، وهو الشعر الثابت على الرقبة ، وقٌل إنها المبلئكة المرسلة للمعروف 

واإلحسان ... وقٌل : المقصود بالمرسبلت المبلئكة المرسلة بوحً هللا وأمره ونهٌه باإلحسان 

 .(2)والمعروف ..." 

 ﴿وقوله  ﴾وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴿لفظ المعروف فً قوله تعالى :  الثالث :     

 . (3)﴾إذا سلمتم ما ءاتٌتم بالمعروف

المعروف : " أي على قدر المٌسرة ، وفً الثانٌة : )إذا سلمتم( إلى  -رحمه هللا تعالى  -وفسر البغوي  

 . (4)ن من أجرة الرضاع  "امهاتهم )ما ءاتٌتم( ما سمٌتم له

: " بالمعروف أي ببل إسراف وال تقتٌر ، أو حسب ما  -رحمه هللا تعالى  -وٌقول اآللوسً           

ٌراه الحاكم وٌفً به وسعه " وٌقول فً الثانٌة : " بالمعروف متعلق بسلمتم أي بالوجه المتعارف 

 . (5)المستحسن عرفاً "

: " والنفقة الواجبة ... هً بالمعروف أي   -رحمه هللا تعالى   -وٌقول الدكتور وهبة الزحٌلً

 .(6)بالمتعارف فً عرف الشرع من غٌر تفرٌط وال إفراط " 

 المسألة ثانية : في معنى العرف عند األصوليين والفقهاء : 

  وسأذكر هنا اتجاهات أربعة :   

نهما فً تعرٌف واحد ، وٌمثله ما نقله وهو لمن ٌرى ترادف العرف والعادة وٌقراالتجاه األول :    

وارتضاه جمع وهو : " العادة والعرف ما استقر فً النفوس من  -رحمه هللا تعالى  -حافظ الدٌن النسفً 

جهة العقول وتلقته الطباع السلٌمة بالقبول "  ، واعترض على هذا التعرٌف بأنه ٌسوي بٌن العرف 

أعم من العرف فالعرف ٌدل على تتابع الكثٌرٌن علٌه ، والعادة والعادة ولٌس األمر كذلك ؛ ألن العادة 

 . (7)تدل على ذلك وعلى العادة الفردٌة

وهو لمن ٌرى أن العادة أعم من العرف ، فالعرف ما تتابع علٌه الكثٌرون ، والعادة  االتجاه الثاني :   

،  (8) -رحمه هللا تعالى  -تشمل هذا وتشمل العادة الفردٌة ورجحه الدكتور أحمد بن علً المباركً

وفهمه الدكتور الطٌب الخضري من كبلم أورده للقرافً ، ٌفٌد أن العادة قد تكون عامة فً الببلد وقد 

، ولو رجعنا إلى كبلم القرافً نراه فً مواطن كثٌرة ال بفرق (9)تكون خاصة ببعضها أو ببعض الفرق 

زلة واحدة ،فقد قرن بٌنهما فً قوله :" من له بفرق بٌن العرف والعادة ، وٌجعلهما بمعنى واحد وفً من

عرف وعادة فً لفظ إنما ٌحمل لفظه على عرفه " وٌقول : " العوائد القولٌة تؤثر فً األلفاظ تخصٌصاً 

، وٌدل قوله هذا على أن ما اختص بواحد ٌطلق علٌه  (10)ومجازاً وغٌره بخبلف العوائد الفعلٌة "

                                                           
(

1
 . 290/  16روح المعانً  (

(
2

 . 29/316التفسٌر المنٌر  (
(

3
 . 233سورة البقرة : اآلٌة  (

(
4

 . 11/211تفسٌر البغوي  (
(

5
 . 2/223روح المعانً  (

(
6

 . 364/ 2التفسٌر المنٌر  (
(

7
، فقد سوى بٌنهما ولعله بقصد التسوٌة بٌن العرف  149اه الجرجانً فً التعرٌفات ص ، وهو اتج 31العرف وأثره للمباركً ص (

 العرف والعادة الجماعٌة حسبما ٌؤخذ من كبلمه .
(

8
 . 31العرف وأثره ص  (

(
9

 . 2/184االجتهاد فٌما ال نص فٌه  (
(

10
 . 212-211شرح تنقٌح الفصول للقرافً ص (
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ل كذلك على أن ما كان قولٌاً أو فعلٌاً مما تتابع واستمر ٌسمى عرف ، والجماعة من باب أولى ، وٌد

 عرفاً أو عادة فالعادة والعرف عند القرافً بمعنى واحد فهو مع أصحاب االتجاه األول .

حٌث ٌقول : " العرف   -رحمه هللا تعالى  -والتعرٌف الذي ٌمثل هذا االتجاه هو تعرٌف المباركً      

وساروا علٌه فً جمٌع البلدان أو فً بعضها سواء كان ذلك فً جمٌع العصور أو ما اعتاده أكثر الناس 

 . (1)فً عصر معٌن "

 -وهو لمن ٌرى أن العرف أعم من العادة ، وقد نسب هذا إلى الكمال ابن الهمام  االتجاه الثالث :    

رحه فً ذلك : " العادة أخذاً من قول الكمال " العادة هً العرف العملً " وقال شا -رحمه هللا تعالى 

 .(2)وهً األمر المتكرر ولو من غٌر عبلقة عقلٌة والمراد هنا العرف العملً " 

وهذا صرٌح فً أن العــادة قسم من العرف ، وهو العرف العملً وهذا ٌدل على أن  أقــول :    

وٌكون تخصٌص  العرف أعــم من العادة ، ولكنا نرى بعض الزمبلء ٌعلقون على هذا القول بقولهم :

 ، وهذا مخالف لما قاله الكمال .(3)العرف بالقول والعادة بالفعل 

وهو لمن ٌرى أن العادة تخالف العرف ، فالعادة لما استقر من األفعال ، والعرف لما  االتجاه الرابع :   

حٌث ٌقول : " حصر المشاٌخ قرٌنة  -رحمه هللا تعالى  - كان من األقوال ، وصرح بهذا الفناري

 . ولم أره منقوال عن غٌره .(4)المجاز فً خمسة ، ما بداللة العرف قوال والعادة فعبلً " 

إذا نظرنا إلى هذه االتجاهات نرى أن كبل منها ٌنظر إلى العرف والعادة من زاوٌة خاصة ،  تعليق :   

عى ، هً نظرة الشارع إلى العرف والعادة المعتبرٌن فً استنباط األحكام وأن النظرة التً ٌجب أن ترا

الشرعٌة ، وهذه النظرة تحتم تساوي العرف والعادة فً المقاٌٌس الشرعٌة ، فالعادة أو العرف المعتبر 

شرعاً هو ما ٌعم كل الناس أو أكثرهم أو طائفة من الناس ، ال ما ٌخص فرداً بذاته ، سواء كان قوال ً 

 أو فعبلً ، وفً هذه النظرة ال بد من القول بترادف العرف والعادة بهذا المعنى ، وهو الذي نرجحه .

وٌمكننا ترجٌح تعرٌف كل من العرف والعادة المقصودٌن هنا بقولنا : العرف   التعريف المختار :   

نهم ، أو لفظ تعارفوا والعادة الجماعٌة هما : ما اعتاده أكثر الناس وساروا علٌه من كل فعل شاع بٌ

على إطبلقه على معنى خاص ال تألفه اللغة ، وال ٌتبادر غٌره عند سماعه ، سواء كان ذلك فً جمٌع 

 البلدان أو فً بعضها ، فً جمٌع العصور أو فً عصر معٌن ، أو عند طائفة معٌنة وتلقوه بالقبول . 

واألفعال ولو فً بعض الببلد أو العصور أو  هو ما اعتاده أكثر الناس من األقوال واختصار القول :    

 الطوائف وتلقوه بالقبول .

 المطلب الثالث : في العالقة بين العرف والعادة :

مما تقدم من اتجاهات فً تعرٌف العرف ، رأٌنا أن البعض ٌرى أن العرف أعم من العادة        

 فالعرف ٌشمل األقوال واألفعال والعادة تختص باألفعال.

والبعض ٌرى أن العادة أعم من بحسب ما تصدر عنه ، فإذا كان الجمٌع أو أكثرهم ٌسمى عرفاً       

 وعادة، وإن كان واحداً فقط ٌسمى عادة فالعادة أعم .

والبعض ٌرى أنهما مختلفان ، فالعرف شًء والعادة شًء آخر ، ولعلهم ٌقصدون ما أشار إلٌه      

: أن العرف والعادة إذا -رحمه هللا تعالى  -الفادانً المكً  الشٌخ أبوالفٌض محمد ٌاسٌن بن عٌسى

اجتمعا ٌقصد بالعرف : ما تعارف الناس علٌه أو بعضهم، أو نقل الشارع كلمة تدل على معنى مقصود 

                                                           
(

1
 ، وهذا ٌدل على أن ما اعتاده البعض ٌسمى عادة وال ٌسمى عرفاً . 35العرف وأثره للمباركً ص (

(
2

 . 1/317تٌسٌر التحرٌر لمحمد أمٌن بادشاه شرح التحرٌر للكمال بن الهمام  (
(

3
 . 2/183االجتهاد فٌما ال نص فٌه للدكتور الطٌب الخضري  (

(
4

 . 2/100فصول البدائع فً أصول الشرائع  (
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. ووجهة نظر من ٌرى أن العرف والعادة شًء واحد (1)شرعاً، وٌقصد بالعادة تكرار حصول الشًء 

العرف والعادة التً ٌمكن بناء األحكام علٌهما فٌٌكونان لفظٌن مترادفٌن  –كما قلنا  –،فإنما ٌقصد 

 ،وعلى كل فهذا اصطبلح وال مشاحة فً االصطبلح .

وإذا كان لنا أن نرجح اتجاهاً فإننا نرجح اتجاه الجمهور الذي ٌجعل العرف والعادة لفظٌن مترادفٌن      

ٌهما أحكام الشرع ، والناظر لهما من هذه الحٌثٌة ٌجدهما ؛ ألننا نتكلم عن العرف والعادة التً تبنى عل

مترادفٌن ، وممن ذهب إلى هذا القرافً المالكً والفتوحً الحنبلً وابن عابدٌن الحنفً والجوهري 

، وهو رأي الجمهور الذٌن ٌرون أن العادة والعرف شًء واحد ، وهو: (2) -رحمهم هللا تعالى  -الشافعً

من األقوال واألفعال، ولو فً بعض الببلد أو العصور أو الطوائف وتلقوه بالقبول  ما اعتاده أكثر الناس

. 

 المطلب الرابع : في العالقة بين العرف واإلجماع :

 سبق لنا بٌان معنى العرف وأنه ما اعتاده أكثر الناس ...الخ .    

 .  (3)على حكم شرعً اتفاق المجتهدٌن من أمة محمد فً عصر من العصور  أما االجماع فهو :    

أن كبل من االجماع والعرف ال بد فٌه من االتفاق على رأي من مجموعة  وجه الشبه بينهما :       

 من الناس . وٌختلفان فً أمور أهمها : 

االجماع هو اتفاق كل المجتهدٌن ، أما العرف فهو اتفاق الناس جمٌعاً أو أكثرهم ال فرق بٌن مجتهد  -5

 أهل البلدة أو صناعة .وغٌره ، أو اتفاق 

الحكم الثابت باإلجماع ال ٌجوز تغٌٌره إال إذا كان سنده مصلحة أو عرفاً، أما الحكم الثابت بالعرف  -9

 فٌجوز تغٌٌره عند تغٌر األعراف والعادات . 

الحكم الثابت باإلجماع ال ٌجوز مخالفته، والثابت بالعرف تجوز مخالفته برضا المتعاقدٌن إال  -8

 الشرعً .العرف 

اإلجماع ال ٌصادم نصاً، فاإلجماع فً معارضة النص ال ٌنعقد، أما العرف فقد ٌنعقد فً معارضة  -8

 النص كإباحة التعامل بالربا ولكنه ال ٌعتبر وال ٌعترف به ، وإنما هو عرف باطل .

 م .اإلجماع ٌكون حجة بمجرد انعقاده ، أما العرف فبل بد فٌه من الدوام واالستمرار حتى ٌحكَ  -1

 المسائل المجمع علٌها أغلق فٌها باب االجتهاد ، أما المتعارف علٌها فهً قابلة لبلجتهاد . -3

اإلجماع حجة للمجمعٌن ولمن ٌأتً بعدهم ، أما العرف فبل ٌكون ملزما إال لمن تعارفوا علٌه إذا  -1

 كان ال ٌخالف نصاً .

 ث فً أدلتها ، ثم ٌكون اإلجماع .اإلجماع ال ٌتم إال بعد النظر فً المسألة المعروضة ، والبح  -0

 .(4)أمر تلقائً ٌطبقه الناس فً حٌاتهم  أما العرف فهو

مما تقدم نستطٌع أن نستنتج أن العبلقة بٌن اإلجماع والعرف هً العموم والخصوص  العالقة بينهما:

ف من الوجهً. فٌجتمعان فً إجماع سنده العرف، وٌنفرد اإلجماع فً اإلجماع الذي سنده غٌر العر

                                                           
(

1
 . 1/291الفوائد الجنٌة حاشٌة على المواهب السنٌة شرح الفرائد البهٌة فً نظم القواعد الفقهٌة للفادانً المكً  (

(
2

 . 1/292، والفوائد الجنٌة  2/123، ونشر العرف  4/448، وشرح الكوكب المنٌر  448شرح تنقٌح الفصول ص (
(

3
 . 457/ 2، والمعتمد للبصري  2/180لنسفً ، وكشف األسرار ل 2/4انظر تعرٌفه فً المحصول  (

(
4

، والعرف وأثره  22، العرف والعادة للدكتور حسنٌن محمود ص  2/184االجتهاد فٌما ال نص فٌه للدكتور الطٌب الخضري  (
 . 52للمباركً ص 



 Journal of Academic Research Vol. 15 (2020) 398-423        0202, 55مجلة البحوث األكاديمية, العدد 

812 
 

النص ونحوه ، وٌنفرد العرف فً األعراف التً لم ٌحصل علٌها إجماع من المجتهدٌن كأعراف أهل 

 الصناعات مثبلً أو أهل قطر من األقطار اإلسبلمٌة . 

 المطلب الخامس : في العالقة بين العرف وما جرى عليه العمل  :

ٌّنا العرف فٌما مضى، وهو ما اعتاده أكثر الناس ....      ب

االحتجاج به  -رحمه هللا تعالى  -وأّما العمل ، فالمراد به عمل أهل المدٌنة الذي نقل عن اإلمام مالك    

؛ وذلك ألن لعمل أهل المدٌنة خصوصٌات تخصه ، لشهادة النقل والعقل بذلك ففٌها عاش الرسول 

وجهاده وسائر أحواله ، صلى هللا علٌه وسلم حٌاته ، شرٌعة تعٌش بٌن الناس ، فً عباداته ومعامبلته 

وفٌها نمت الشرٌعة وترعرعت ، وازدهر االجتهاد على ٌد الصحابة األجبلء رضوان هللا علٌهم ، فلها 

 مٌزتها الخاصة بها .

تعرٌف العمل : أو ما جرى علٌه العمل فأولى ما ٌقال فٌه ما نقله ابن أبً أوٌس ابن أخت مالك    

ل : " وما رأٌت األمر عندنا فهو ما عمل به الناس عندنا هـ( عن مالك رضً هللا عنه قا991)ت:

، فقد فسره مالك بالعرف (1)وجرت به األحكام ، وعرفه الجاهل والعالم ، وكذلك ما قلت فٌه : ببلدنا " 

الذي تعارفه الناس جمٌعا ٌستوي فً ذلك الجاهل والعالم وهذا بعٌنه هو العرف الذي نتكلم فٌه . وهذا 

، وإنما هو عرف تسلسل العمل به واستمر من لدن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال ٌسمى إجماعاً 

نبعاً ونقبلً ، ال اجتهاداً ورأٌاً، أو هو سنة منقولة من العصر النبوي. أما ما اتفقوا علٌه باالجتهاد ولم 

 نهما . ٌخالفهم أحد من االمة فهذا ٌنطبق علٌه حد اإلجماع فٌكون إجماعاً وقد تقدم الفرق بٌ

وما اختلفوا فٌه فالخبلف فٌه موجود بٌن غٌرهم من أفراد المجتهدٌن فً األمة، وٌبقى باب االجتهاد     

 مفتوحاً فٌه حتى ٌتم علٌه إجماع فً عصر من العصور .

 معنى آخر لما جرى عليه العمل :    

بلد من الببلد ، أو إعمال  وقد ٌستعمل اصطبلحاً ما جرى علٌه العمل فٌما اتفق علٌه المجتهدون فً   

مذهب معٌن فً مصر من األمصار ، أو ما قضت به المحاكم فً والٌة من الوالٌات، وهذا ٌنزل منزلة 

 العرف فً وجوب التحاكم إلٌه والرجوع له على أن ٌستوفً الشروط التً نذكرها فً للعرف .

لخاصة ، أما ما جرى علٌه العمل والفرق بٌن هذا وبٌن العرف : أن العرف ٌعتبر فٌه العامة وا   

فٌعتبر فٌه من ٌقتدي بهم من العلماء والمجتهدٌن والقضاة، وإن كان مبنٌاً فً الجملة على ما تعارفه 

 الناس فً حٌاتهم .

وقد كان للفقه المالكً القدح المعلى فً التحاكم إلى ما جرى به العمل، ونبه العلماء على هذا قدٌماً    

 وحدٌثاً .

 بط القول فً هذا، وأهم شروطه، أال ٌخالف نصاً وال إجماعاً . وضا   

 المطلب السادس : في منزلة العرف بين األدلة :

اتفق األصولٌون على اختبلف مذاهبهم على أن األصل األول من أصول الشرٌعة هو الكتاب       

 العزٌز ، واألصل الثانً هو السنة النبوٌة .

عرف الصالح وجعلوه أصبلً من األصول التً تبنى علٌها األحكام ، ووردت كما اعتبر الفقهاء ال      

" وقولهم العادة محكمةعنهم فً العرف كلمات جرت مجرى المبادئ العامة والقواعد الكلٌة كقولهم : " 

 " وكثٌر غٌر هذا .الثابت بالعرف كالثابت بالنص: " 

                                                           
(

1
 . 10/32، والمعٌار للونشرٌسً  2/64ترتٌب المدارك للقاضً عٌاض  (
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ولم ٌخالف فً اعتبار العرف دلٌبلً إال القلٌل ممن ٌرى أن العرف دلٌل غٌر مستقل ، وأنه هو دلٌل      

تابع لغٌره ، إذ ٌردونه إلى النص أو اإلجماع أو المصلحة أو األصل فً األشٌاء ، وممن سار على هذا 

ً أبو سنة والدكتور سٌد االتجاه من المعاصرٌن العبلمة الشٌخ عبدالوهاب خبلف والدكتور أحمد فهم

الذي فسر حجٌة  -رحمه هللا تعالى  -، وتبعهم الدكتور الطٌب خضري (1)  -رحمهم هللا تعالى  -صالح 

العرف بقوله :" وإنما ٌقصدون بحجٌة العرف أن نصوص الشارع وعبارات المتعاملٌن تفسر وفقاً 

 .(2)صل وضع اللغة " للعرف الجاري بٌنهم دون الوقوف على معانً تلك األلفاظ فً أ

وأرى أن هذا تفسٌر قاصر لحجٌة العرف ، فإن العرف كما ٌكون حجة فً تفسٌر النصوص ٌكون       

حجة أٌضاً فً استنباط األحكام ألفعال لم ٌرد بها أمر وال نهً فً الشرٌعة ، فٌرجع فً هذا إلى العرف 

 روطه .، فنعتبر ما اعتبره العرف ، ونسٌر على نهجه إذا استوفى ش

وإذا سرنا مع الجمهور الذي ٌعتبر العرف دلٌبلً تبنى علٌه األحكام الشرعٌة فهل تكون منزلته بعد       

 الكتاب والسنة أو بعد الكتاب والسنة واإلجماع ؟

ٌرى البعض أن منزلة العرف بعد الكتاب والسنة وقبل اإلجماع ، وممن ذهب إلى هذا األستاذ       

هذا فٌقول : " ومن جهة أخرى فإن مألوف الناس لفعل شًء متى استقر عرفاً لهم  الجٌدي وٌبرر رأٌه

ٌجعلنا نوقن بأن الباعث لهم على ذلك أول األمر هو حاجتهم إلٌه ، إذ هو الذي ٌحقق النفع لهم وٌدفع 

إذن عنهم الضرر ، فلو منعوا من ذلك بعد اعتٌادهم اٌاه وقعوا فً الحرج ولحقتهم المشقة ، فاعتباره 

ٌرجع إلى أصل رفع الحرج ، وهذا أصل أصٌل مقرر فً الكتاب والسنة ... وإذا كان األمر هكذا تأتً 

 . (3)مرتبته بٌن األدلة بعد الكتاب والسنة مباشرة ..." 

وٌرى جمهور العلماء قدامى ومحّدثٌن أن مرتبته تأتً بعد الكتاب والسنة واإلجماع ، ٌقول الحافظ       

: " األصول ثبلثة : الكتاب وٌتبعه شرع ما قبلنا والسنة وٌتبعها اآلثار -النسفً   رحمه هللا تعالى 

 . (4)واإلجماع وٌتبعه التعامل "  

فً الدرجة العاشرة من األدلة التسعة عشر التً ذكرها   -تعالى  رحمه هللا -وٌأتً به القرافً      

فٌقول :  هً الكتاب والسنة وإجماع األمة وإجماع أهل المدٌنة والقٌاس وقول الصحابً والمصلحة 

 .  (5)المرسلة واالستصحاب والبراءة األصلٌة والعوائد  

وهو : الكتاب والسنة واإلجماع   -لى رحمه هللا تعا -ولعل أرجحها هً ترتٌب الحافظ النسفً      

والعرف ، ألن العرف ما هو إال مصلحة ظهرت ، واعتبرها جمٌع الناس أو أكثرهم ، ولم ٌرد فً 

موقعها نص وال إجماع ، وهذه ٌجب أن تقدم وتكون مرتبتها بعد اإلجماع ، ذلك ألن الشرٌعة ما جاءت 

ة ، فبل ٌقدم علٌها شًء إال نصوص الكتاب والسنة ، إال للمحافظة على مصالح الخلق فً الدنٌا واآلخر

ألنها تمثل مصالح راعاها الشرع ، وكذا ما أجمع علٌه المسلمون ، فإن األمة ال تجمع على ضبللة كما 

 ، وبعد ذلك ٌأتً العرف والعوائد التً ال تخالف شٌئاً مما تقدم. (6)وردت بذلك السنة المتواترة المعنى  

 

 

                                                           
(

1
،  77، وأثر العرف للدكتور السٌد صالح ص 39، والعرف والعادة للدكتور أبً سنة ص  91صأصول الفقه للشٌخ خبلف  (

 . 307-1/295وغمز عٌون البصائر 
(

2
 . 2/192االجتهاد فٌما ال نص فٌه  (

(
3

 . 204العرف والعمل فً المذهب المالكً ص (
(

4
 . 78انظر أثر العرف للدكتور السٌد صالح ص  (

(
5

 . 445شرح تنقٌح الفصول ص (
(

6
، وتشنٌف المسامع بجمع الجوامع  4/441، والبحر المحٌط للزركشً 1/175، والمستصفى للغزالً  324المرجع السابق ص (

، وابن ماجه  4/485، والترمذي  4/452، واألحادٌث فً هذا كثٌرة ، راجع سنن أبً داود : كتاب الفتن  3/136للزركشً 
 ( .  3950رقم )
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 المبحث الثاني 

 في حـجـيــة الــعـــــــــرف

 وفيه خمسة مطالب

 المطلب األول : المذاهب في العرف إجماالً : 

نقلنا فٌما مضى اتفاق الفقهاء على أن العرف تبنى علٌه األحكام الشرعٌة ،وٌرجع إلٌه فً تفسٌر       

: " ٌنقل عن   - رحمه هللا تعالى -النصوص، وصرح الكثٌر منهم بذلك، ومن هذا ما قاله القرافً 

مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع ولٌس كذلك، أمــا العرف 

. ومع ذلك فإننا إذا (1) فمشترك بٌن المذاهب ، ومن استقراهــا وجدهـــم ٌصرحــون بذلك فٌها ..."

ذكر العرف بٌن األدلة ، والبعض نظرنا إلى كتب األصول فً المذاهب المختلفة رأٌنا البعض منهم ال ٌ

 ٌجعله تابعاً لدلٌل آخر والبعض الثالث ٌصرح بحجٌته .

 فالمذاهب فً العرف على ثبلثة :       

 أولها: مذهب من ٌرى أن العرف ال ٌعتبر دلٌبلً .      

 ثانٌها: أن العرف تابع لدلٌل ولٌس بدلٌل مستقل .      

 ثالثهما : العرف دلٌل مستقل .      

 ولنتكلم عن هذه المذاهب فً المطالب اآلتٌة :       

 المطلب الثاني : مذهب من يرى بعدم اعتبار العرف دليالً :

 -أشهر من نسب إلٌهم هذا المذهب وصرحوا به : أبو الحسٌن البصري واآلمدي وابن الحاجب      

 .   (2) -رحمهم هللا تعالى 

وال نطٌل الكبلم باالستدالل لهذا المذهب ، وإنما نكتفً باستعراض كبلم هؤالء األعبلم ، وعندها     

سوف نرى أنه ال  داعً لبلستدالل ، ألننا سنتبٌن أنهم مع الجمهور القائلٌن بأن العرف حجة على وجه 

 اإلجمال .

: " اعلم أن العادة التً هً  أوالً : كبلم أبً الحسن البصري فً تخصٌص العموم بالعادات قال    

 بخبلف العموم ضربان : أحدهما عادة فً الفعل ، واآلخر عادة فً استعمال العموم  " .

: فبأن ٌعتاد الناس شرب بعض الدماء ثم ٌحرم هللا سبحانه الدماء بكبلم ٌعمها ، فبل ٌجوز  األولأما    

ن العموم داللة ، فبل ٌجوز تخصٌصه إال تخصٌص هذا العموم ، بل ٌجب تحرٌم ما جرت به العادة ؛ أل

لداللة ، فلو خصصناه عند هذه العادة لم ٌخل إما أن ٌخص بالعادة ، أو ألن األصل إباحة شرب الدماء 

، والعادة لٌس بحجة ألن الناس ٌعتادون الحسن والقبٌح ، والعقل فً األصل وإن اقتضى إباحة شرب 

 ه شرع ، والعموم دلٌل شرعً فٌجب أن ٌنتقل به .الدماء ، فإنه ٌقتضٌها مالم ٌنقلها عن

وهً العادة فً استعمال العموم ، فٌجوز أن ٌكون العموم مستغرقاً فً اللغة ،   الثانيوأما       

وٌتعارف الناس استعماله فً بعض تلك األشٌاء فقط نحو اسم الدابة فً اللغة فإنه فً اللغة لكل ما ٌدب 

عماله فً الخٌل فقط ، فمتى أمرنا هللا سبحانه وتعالى فً الدابة بشًء ، على األرض ، وقد تعورف است

حملناه على الخٌل دون ما ٌدب من نحو اإلبل والبقر ، لما بٌناه من أن االسم بالعرف أحق ، ولٌس ذلك 

                                                           
(

1
 . 448شرح تنقٌح الفصول ص  (

(
2

، ومنتهى  2/334، واإلحكام لآلمدي  1/301، والمعتمد ألبً الحسٌن البصري  78العرف والعادة للدكتور حسنٌن محمود ص (
 . 97الوصول واألمل فً علمً األصول والجدل ص
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بتخصٌص على الحقٌقة ؛ ألن اسم الدابة ال ٌصٌر مستعمبلً فً العرف إال فً الخٌل ، فٌصٌر كأنه ما 

 .(1)عمل إال فٌه " است

، وكأن من نسب إلٌه إنكار العرف نظر إلى  -رحمه هللا تعالى  -هذا هو كبلم أبً الحسن البصري      

أول كبلمه الذي ركز فٌه على العادة أو العرف العملً ، ورآها أنها لٌست بحجة فً مقابلة العموم 

ل فً آخر كبلمه إن العرف فً االستعمال فالعموم راجح علٌها ، فٌعمل به وتترك العادة ، ولكنه ٌقو

دلٌل قوي ، حتى وصل فً قوته أنه نقل اللفظ كالدابة من معناه الحقٌقً إلى معنى آخر وهو الخٌل 

ٌُستعمل إال فٌه ، فأبو الحسٌن البصري لم ٌنكر العرف حتى خصص به النص ، بل ونقل  وكأنه لم 

 بالعرف إلى أبعد مدى .النص من معناه الحقٌقً إلى معنى آخر وهو تمسك 

ٌدل لهذا فوق ما ذكرناه ، ما ذكر فً باب الحقائق العرفٌة ، فقد أتى فٌه بأقوى ما ٌثبت للعرف      

، وكذا ما ذكره فً باب فٌما ٌفٌد لفظه العموم فً اللغة وفً العرف فٌقول : "  (2)السلطان على اللغة 

حرمت  ﴿وقوله سبحانه  (3)﴾حرمت علٌكم المٌتة ﴿ه فأما ما ٌفٌد العموم فً العرف فكقول هللا سبحان

، هما من جهة العرف عامان فً تحرٌم سائر وجوه االستمتاع باألمهات ، وسائر  (4)﴾علٌكم أمهاتكم 

وهذه كلها مجازات ، وٌترجح منها ما هو أعظم مقصوداً وهو التلذذ  (5)وجوه االنتفاع بالمٌتة ... "

 واألكل، وعلى هذا نرى أن أبا الحسٌن البصري مع الجمهور القائلٌن بحجٌة العرف.

وٌسٌر فٌه على ما سار أبو الحسٌن البصري ، من   -رحمه هللا تعالى  -كبلم اآلمدي   ثانياً :    

دها الناس ، وٌأتً لفظ العموم بخبلفها ، فبل تخصص اللفظ العام ، وبٌن التفرقة بٌن العادة التً ٌعتا

استعمال اللفظ العام فً معنى خاص فإنه ٌحمل علٌه كلفظ الدابة ، وٌختتم كبلمه ببٌان الفرق بٌن 

األمرٌن ، وٌعطً للعرف ما أعطاه أبو الحسٌن البصري من قوة نقل اللفظ عن معناه الحقٌقً فً اللغة 

ى آخر تعارف علٌه الناس ، وهذا إعمال للعرف الخالً عن معارضة النصوص من باب أولى إلى معن
، وإذا تصفحنا كتاب اإلحكام لوجدناه ٌستدل كثٌراً بالعرف بل وبالعادة أٌضاً ونكتفً بذكر قوله فً (6)

على الصبلة المباح هل هو داخل فً مسمى الواجب أو ال فٌقول : فإن قٌل العادة مطردة بإطبلق الجائز 

الواجبة والصوم الواجب فً قولهم : صبلة جائزة وصوم جائز ... قلنا : " فلو كان هو المسمى حقٌقة 

، فقد استعمل العادة دلٌبلً  (7)فً العادة أٌضاً مطردة بإطبلق الجائز على ما انتفى الحرج عن تركه " 

 فً اعتراض خصمه وفً رده علٌه . 

 -وهو ٌسٌر على ما سار علٌه البصري واآلمدي -رحمه هللا تعالى  -لحاجب :    كبلم ابن اثالثاً      

، ونثبته بتمامه لما فٌه من زٌادة االعتراف بالعرف فً تقٌٌد المطلق قال : "   -رحمهما هللا تعالى 

الجمهور على أن العادة فً تناول بعض خاص ال ٌكون مخصصاً للعموم خبلفاً ألبً حنٌفة ، كما لو 

رمت الربا فً الطعام وكان عادتهم تناول البر ، لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفاً فوجب التمسك به قال : ح

حتى ٌثبت تخصٌصه ، قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات األربع ، والنقد بالغالب فً البلد 

دة تناولته وجب تخصٌص ذلك ، قلنا : ذاك لتخصٌص االسم بذلك المسمى عرفاً بخبلف هذا ، فإن العا

ال فً غلبة االسم علٌه ، حتى لو غلب االسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب االسم على خبلفه لخرج 

المعتاد تناوله ، قالوا : لو قال اشتر لً لحماً والعادة تناوله الضأن لم ٌفهم سواه ، قلنا : تلك قرٌنة فً 

 . (8)المطلق والكبلم فً العموم "
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 . 1/301المعتمد  (

(
2
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 . 97منتهى لوصول واألمل فً علمً األصول والجدل ص (
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ئمة الثبلثة مع الجمهور فً االعتماد على العرف فً األحكام الشرعٌة وبذا ٌكون هؤالء األ     

 استنباطاً واستدالالً .

 المطلب الثالث : مذهب من يرى أن العرف دليل تابع  :   

وهو مذهب ظهر فً أوائل هذا القرن ، وما زال له أتباعــه ومناصروه ، وٌرون أن العرف ال       

 أصبلً من األصول قائماً برأسه ، ولكنه دلٌل تابع . ٌعتبر دلٌبلً مستقبلً ، وال

 ونورد هنا كبلم ثبلثة من األصولٌٌن المعاصرٌن وهم ٌقرون هذا المذهب :      

الشٌخ عبدالوهاب خبلف حٌث ٌقول : " والعرف عند التحقٌق لٌس دلٌبلً مستقبلً ، وهو فً   األول :   

الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة ، وهو كما ٌراعً فً تشرٌع األحكام ٌراعى فً تفسٌر النصوص 

، ، فٌخصص به العام ، وٌقٌد به المطلق ، وقد ٌترك القٌاس بالعرف ، ولهذا صح عقد االستصناع 

 .(1)لجرٌان العرف به ، وإن كان قٌاساً ال ٌصح ؛ ألنه عقد على معدوم " 

جمٌع األحكام إنما شرعت لمراعاة مصالح المكلفٌن ، ولكن هذه المصلحة أحٌاناً ٌكون أقول :     

مبناها على النص فٌكون الدلٌل فً المسألة هو النص ، وأحٌاناً فً مقابلة دلٌل آخر فٌكون هو 

، وأحٌاناً ٌصل المجتهد إلٌها باجتهاده ولم ٌعتبرها الشارع ولم ٌلغها وهو المصلحة المرسلة االستحسان 

، وأحٌاناً ٌكون مبناها على العرف فٌكون دلٌلها العرف ، فالعرف دلٌل مستقل ، وقد نص الكاتب على 

ته لدلٌل أن العرف ٌراعى فً تشرٌع األحكام وتخصٌص العام وتقٌٌد المطلق فٌعمل به عند معارض

 . آخر ، وٌجمع بٌنهما على النحو المذكور ، ولٌس بعد هذا اعتبار للعرف وجعله دلٌبلً مستقبلً 

حٌث ٌقول : " فتم بهذا أن العرف  -رحمه هللا تعالى  -الشٌخ الدكتور أحمد فهمً أبو سنة الثاني :      

فقٌه دلٌبلً على قواعد صالحة لتنظٌم مطلقاً ال ٌمكن أن ٌجعل مقٌاساً للخٌر ، كما ال ٌمكن أن ٌتخذه ال

 . (2)روابط الناس ، مالم ٌؤٌده أصل من أصول الفقه " 

ونحن مع الدكتور أحمد فً أنه ال ٌعمل مطلقاً وإنما ال بد أن ٌقٌد بقٌود ، وأن تتحقق فٌه أقول :     

" فهذا صرٌح فً الشروط اآلتٌة حتى ٌكون محكوماً بضوابط الشرٌعة ، ثم إنه ٌقول فً موطن آخر : 

، فكٌف ٌقضً على األدلة وال ٌعتبر  (3)أن العرف الذي ٌشترط فٌه العموم هو القاضً على األدلة " 

  دلٌبلً ؟

أتى بأدلة اعتبار العرف   -رحمه هللا تعالى  -الشٌخ الدكتور أحمد بن علً سٌر المباركً الثالث :    

وأمر  ﴿قال : " وبعد أن أبطل االستدالل باآلٌة "  دلٌبلً مستقبلً ، وناقشها وأبطل االستدالل  بها

والحدٌث : " ما رآه المسلمون حسناً " على أن العرف أصل من أصول الشرٌعة ، ال بد  ﴾بالمعروف 

 أن نبٌن معنى اعتبار العرف .

إن العرف ٌرجع إلٌه فً كثٌر من األحكام الفرعٌة العملٌة ، ولكنه والحال هذه ال بد أن ٌستند على     

دلٌل ٌعضده ، وبالنظر إلى الفروع الفقهٌة فً كتب المذاهب ، نجد أن العرف الصحٌح المحكم ال بد أن 

 ٌستند على واحد من أربعة : 

 األول : السنة التقرٌرٌة .     

 ً : اإلجماع العملً . الثان    

 الثالث : المصلحة المرسلة .    

                                                           
(

1
 . 91علم أصول الفقه ص  (

(
2

 . 22العرف والعادة ص (
(

3
، والعرف للدكتور أحمد بن علً 93سنٌن محمود حسنٌن ص، وراجع أٌضاً العرف والعادة للدكتور ح 60المرجع السابق ص (

 .53، واألعراف البشرٌة للدكتور عمر األشقر ص  96سٌر المباركً ص
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 . (1)الرابع : األدلة المطلقة التً أحالت علٌه "    

وقرٌب من هذا  ما قاله األستاذ الدكتور أحمد فهمً أبو سنة ، وأبدل األخٌر بأن االصل من األشٌاء     

 . (2)النافعة اإلباحة ، والضارة التحرٌم 

مر فً ذلك قرٌب ، وبعد أن اتفق علماء األمة على العمل بالعرف بشروطه ، واألأقول  :      

واالعتماد علٌه فً كثٌر من الفروع الفقهٌة ، وتبقى المسألة اعتبارٌة . فهم ٌعتبرون أن العرف ال بد أن 

ٌه العرف دلٌل مستقل تبنى عل ٌستند إلى واحد من هذه األمور ، وأنا أرى أن هذه األمور تدل على أن

األحكام الشرعٌة إذا استوفى شروطه ، شأنه فً ذلك شأن القٌاس والمصلحة المرسلة واالستحسان ، 

 :  ٌؤٌدنا فً هذا

السنة التقرٌرٌة اعتمدت األعراف الموافقة لقواعد الشرٌعة ، وألغت ما عداها وذلك كالّسَلم ، ولكنا  -5

مثبلً ، وإنما الدلٌل علٌه السنة الصحٌحة  ال نقول : إن الدلٌل على إباحة السلم العرف أو االستحسان

 . الثابتة المعتمدة على العرف

ومن ذلك ما مثلوا به من حدٌث عروة بن الجعد البارقً ، حٌث أعطاه النبً صلى هللا علٌه وسلم دٌناراً 

بركة لٌشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتٌن فباع إحداهما بدٌنار ، وجاءه بدٌنار وشاة ، فدعا له بال

 . . ٌقول ابن القٌم : " فباع وقبض وأقبض بغٌر إذن لفظً اعتماداً منه اإلذن العرفً "(3)فً بٌعه 

أما اإلجماع العملً فهو مستند على العرف ، وجاء اإلجماع العملً معتبراً للعر ف ، ٌقول   -0

د ذلك صفة : " فاألمر فً المبدأ عرف ، ثم ٌكتسب بع -رحمه هللا تعالى  -الدكتور المباركً 

اإلجماع العملً " وٌقول  : " وٌدخل فً ذلك عرف أهل المدٌنة ، وما جرى علٌه العمل عندهم ، 

 . (4)وقد أخذ به اإلمام مالك وبنى علٌه كثٌراً من األحكام ، ذاهباً إلى أنه إجماع "

 اعتبار للعرف وجعله دلٌبلً تبنى علٌه األحكام الشرعٌة. -كما ترى  -وهذا  

المصلحة المرسلة وهً التً لم ٌرد من الشارع أمر باعتبارها وال بإلغائها ، فلٌست المصلحة أما  -3

 . (5) منظوراً إلٌها إال فً نشأة العرف ، ثم ٌستقر العرف ، وٌعتبر دلٌبلً على وجود هذه المصلحة

: "  - تعالى رحمه هللا -وهذا ٌشٌر إلى أن العرف هو الدلٌل وفً مثل هذا جاء قول الدكتور المباركً 

فمما ال شك فٌه أن كثٌراً من األعراف والعادات مستندة على المصلحة ، وذلك أن تدعو الضرورة أو 

الحاجة إلى عمل من األعمال ، ثم ٌستمر األمر على هذه الحال حتى ٌصبح عرفاً متأصبل فً نفوس 

 .(6)النـــــــــاس بحٌث ٌصعب علٌهم تركه والتخلً عنه "

 أن العرف هو الدلٌل الذي ٌعتمد علٌه فً مثل هذا .وبهذا نرى 

وأما األدلة المطلقة التً أحالت على العرف ، فهذا العنوان ٌدل على أن العرف هو الدلٌل الذي   -4

اعتمدته تلك األدلة وأقرته ، فكل منها ٌعتبر دلٌبلً على أن العرف دلٌل من أدلة الشرٌعة ، وستأتً 

. 

قاعدة األصل فً األشٌاء ، فالعكس هو الصحٌح فالعرف ٌعتمد األشٌاء وأما أن العرف ٌرجع إلى   -5

النافعة ، وٌلغً األشٌاء الضارة ، بحسب ما ٌستقر علٌه من العرف الذي ٌدور فً فلك هذه 

 الشرٌعة وال ٌخرج عن قواعدها ، وٌتوفر فٌه الشروط التً سنبٌنها .      

                                                           
(

1
 وما بعدها . 118العرف وأثره فً الشرٌعة والقانون ص  (

(
2

 وما بعدها . 32العرف والعادة ص  (
(

3
 .5/304، ونٌل األوطار3/5التلخٌص الحبٌر أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه واإلمام أحمد ، انظر  (

(
4

 . 125العرف وأثره ص (
(

5
 . 97العرف والعادة للدكتور حسنٌن محمود حسنٌن ص  (

(
6

 .128العرف وأثره ص (
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دلٌل تابع ٌدل هو نفسه على أن العرف دلٌل من ادلة مما تقدم نرى أن كبلم كل من قال : إن العرف 

 . الشرٌعة متى ما توفرت فٌه شروطه ، وهذه حقٌقة ال ٌستطٌع أحد إنكارها

 المطلب الرابع : أدلة  من يرى أن العرف دليل مستقل  :

                              الدليل األول : من القرآن الكريم                                                         

. ٌقول ابن عطٌة : إن معنى  (1)﴾خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلٌن  ﴿وهو قوله تعالى : 

: العرف ما عرفه  (2)العرف : كل ما عرفته النفوس مما ال ترده الشرٌعة ، وٌقول ابن ظفر فً الٌنبوع 

فً مسألة : إذا  -رحمه هللا تعالى  -د استدل بهذا القرافً ، وق (3)العقبلء بأنه حسن وأقرهم الشارع علٌه

، فكل ما  ﴾خذ العفو وأمر بالعرف  ﴿اختلف الزوجان فً متاع البٌت ، حٌث قال : لنا قوله تعالى :  

 .(4)شهدت به العادة قضً به لظاهر هذه اآلٌة إال أن ٌكون هناك بٌنة 

فً كتابه معٌن الحكام فً الباب  -رحمه هللا تعالى  -وتابعه على ذلك عبلء الدٌن الطرابلسً       

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن  ﴿الثامن والعشرٌن فً القضاء بالعرف والعادة ، قال هللا تعالى : 

 .(5) ، والعادة : " غلبة معنى من المعانً على جمٌع الببلد أو بعضها "  ﴾الجاهلٌن 

 وجه االستدالل باآلية :

أن هللا أمر نبٌه صلى هللا علٌه وسلم بالعرف ، وهو ما تعارفه الناس فٌما بٌنهم قوالً أو عمبلً      

 . (6)واستطابته نفوسهم ، وتقبلته عقولهم ، فالعمل بالعرف مقتضى األمر ، وإال لم ٌكن لؤلمر به فائدة

 اعتراض :

ن اآلٌة ال تدل على اعتبار العرف واالعتماد علٌه فً بناء األحكام ، أ  (7)ٌرى بعض الكاتبٌن    

 :   وملخص كبلمهم أمران

أن العرف فً اآلٌة ٌحتمل معانً متعددة كما ذكرته كتب التفسٌر وهً : المعروف ، قاله  أحدهما :     

محاسن التً اتفقت علٌها عروة، وقول ال إله إال هللا ، وما ٌعرف أنه من الدٌن ، وال ٌنكره الناس من ال

 الشرائع .

أنه لو أرٌد بالعرف أعراف الناس وعاداتهم لكان ذلك أمراً باعتبار عادات الجاهلٌة ثانيهما :      

 وأعرافها وال قائل بذلك . 

  الرد :

 . (8)وهذا كله مردود        

احتماالت وإنما هً أفراد لهذا فؤلن هذه المعانً التً استعمل فٌها العرف لٌست مجرد  أما أوالً  :     

 اللفظ العام ، وهو لفظ العرف ، فلفظ العرف بعمومه هذا ٌصدق على كل ما ٌسمى عرفاً . 

                                                           
(

1
 . 199سورة األعراف : اآلٌة  (

(
2

هـ( مكً األصل مغربً المنشأ له ٌنبوع الحٌاة فً تفسٌر القرآن 565ابن ظفر هو محمد بن عبدهللا بن محمد بن ظفر الصقلً )ت: (
 .6/230مجلد . انظراألعبلم  12الكرٌم فً

(
3

 . 2/113، ونشر العرف من رسائل ابن عابدٌن  4/448شرح الكوكب المنٌر  (
(

4
 . 3/149الفروق  (

(
5

 . 160للدكتور المباركً نقبلً عن معٌن الحكام ص  العرف وأثره (
(

6
 . 23المرجع السابق والعادة والعرف للدكتور أبً سنة ص (

(
7

 –رحمه هللا  –، واألستاذ الدكتور الطٌب خضري  24من هؤالء أستاذنا الدكتور أحمد فهمً أبوسنة فً كتابه العرف والعادة ص (
،  110، واألستاذ الدكتور أحمد بن علً سٌر المباركً فً كتابه العرف وأثره ص2/199فٌما ال نص فٌه  فً كتابه اإلجتهاد

إلى ضعف االستدالل بهذه اآلٌة على المدعى علٌهم فقال: اعلم  2/112وما بعدها ، وأشار ابن عابدٌن فً رسالته نشر العرف 
 وكأنه ال ٌرتضً االستدالل بهذا . ﴾خذ العفو وأمر بالعرف  ﴿أن بعض العلماء استدل على اعتبار العرف بقوله سبحانه 

(
8

 المراجع السابقة . (
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فؤلننا لو استعملنا هذا اللفظ على عمومه فإنه ال ٌؤدي إلى األمر باعتبار عادات وأما ثانياً :     

الشرٌعة االسبلمٌة ، أما األعراف التً الجاهلٌٌن الفاسدة فإنها تخالف مفهوم العرف وشروطه فً 

تتلقاها العقول السلٌمة بالقبول فالشارع قد راعاها ، وأقر مبدأ العمل بها فً كثٌر من الحاالت كما هً ، 

 وعدل عن بعضها بما ٌناسب الشرٌعة وٌدور فً فلكها ، وألغى ما كان فاسداً منها . 

 . وهذا كله ٌؤدي إلى صحة االستدالل بهذه اآلٌة الكرٌمة على االحتجاج بالعرف    

 آيات أخرى :     

ولو صرفنا النظر عن االستدالل على حجٌة العرف بهذه اآلٌة لرأٌنا أن القرآن الكرٌم أحال إلى     

 :  العرف واعتبره فً كثٌر من اآلٌات منها

أوالدهن حولٌن كاملٌن لمن أراد أن ٌتم الرضاعة وعلى المولود  والوالدات ٌرضعن ﴿قوله تعالى :  -1

 .(1) ﴾له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ال تكلف نفس إال وسعها 

وعلق علٌها بعض من ال ٌرى اعتبار العرف دلٌبلً بما ٌفٌد أنه دلٌل تابع ، فقال : فاهلل أوجب على      

 .(2) المولود له النفقة والكسوة للمرضعة تبعاً للعرف

لٌنفق ذو سعة من سعته ومن قدر علٌه رزقه فلٌنفق مما ءاتاه هللا ال ٌكلف هللا نفسا إال ما  ﴿قوله تعالى : 

تفسٌر ابن  -رحمه هللا تعالى  -(، وٌنقل الدكتور المباركً 3) ﴾ءاتاها سٌجعل هللا بعد عسر ٌسرا 

اق : قد بٌنا أنه لٌس له تقدٌر شرعً  العربً وٌرتضٌه حٌث ٌقول : " المسألة الرابعة فً تقدٌر اإلنف

وإما أحاله هللا سبحانه على العادة وهً دلٌل أصولً بنى علٌه هللا األحكام وربط به الحبلل والحرام  " 

. وٌعلق على ذلك بقوله : " فهذه اآلٌة والتً قبلها أصل فً رد تقدٌر النفقة إلى العرف ، حٌث أحال هللا 

 . (4ذلك إلى العرف صرٌحاً ")

. ٌقــــول الدكتـــور (5) ﴾ومن كان غنٌاً فلٌستعفف ومن كان فقٌراً فلٌأكل بالمعروف  ﴿قوله تعالى :  -2

: اختلف المفسرون فً تفسٌر المعروف اختبلفاً كبٌراً   -رحمه هللا تعالى  -الدكتـــور المباركً 

هم من وغٌر  -رحمهم هللا تعالى  -ذكر ذلك الطبري والقرطبً وابن العربً وأبوبكر الجصاص 

 . 6)المفسرٌن 

وأرجح األقوال فً ذلك : أن ولً الٌتٌم إن كان غنٌا فبل ٌجوز أن ٌأخذ من ماله شٌئا ، وإن كان فقٌراً   

فله أن ٌأكل بالمعروف ، ولٌس علٌه قضاء . وآٌات أخرى كثٌرة تدل على اعتبار العرف حجة ودلٌبلً 

 من أدلة الشرع .

  الدليل الثاني من السنة النبوية : 

ما رواه أحمد فً كتاب السنة والبزار والطبرانً وأبو نعٌم والبٌهقً فً كتاب االعتقاد وأبو داود     

عن أبً وائل عن ابن مسعود رضً هللا عنه قال : " ما رآه  -رحمهم هللا تعالى  -الطٌالسً والحاكم 

 .(7)المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن " 

 والصحٌح وقفه على ابن مسعود ولكنه ٌأخذ حكم المرفوع ؛ ألن مثله ال ٌقال إال عن توقٌف .

                                                           
(

1
 .233سورة البقرة : اآلٌة  (

(
2

 . 130العرف وأثره للدكتور المباركً ص  (
(

3
 . 7سورة الطبلق : اآلٌة  (

(
4

 .132العرف وأثره للدكتور المباركً ص (
(

5
 . 6سورة النساء : اآلٌة  (

(
6

 . 2/64، وأحكام الجصاص  1/324، وابن العربً  5/41، والقرطب4/254ًالمرجع السابق والحدٌث فً الطبري  (
(

7
 246، وتخرٌج أحادٌث البزدوي ص 23، ومراجعه هناك مسند أبً داود الطٌالسً ص 4/448و  2/223شرح الكوكب المنٌر  (

 .2/188، وكشف الخفا  246ص
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 اعتراض : 

اعترض على االستدالل بهذا الحدٌث بعض الكاتبٌن من ناحٌة السند ومن ناحٌة الداللة ، أما من      

 . ن طرٌق صحٌحناحٌة السند ، فإن الحدٌث موقوف على عبدهللا بن مسعود ولم ٌثبت رفعه م

 الرد على هذا :

نحن نسلم بهذا ، ولكن هذا الموقوف كما قلنا له حكم المرفوع ؛ ألن مثله ال ٌقال إال عن توقٌف ؛      

ألنه ٌبٌن ما هو الحسن عند هللا أو نوعاً من أنواعه ، وال ٌملك ابن مسعود هذا ، وإنما الذي ٌملك البٌان 

آن الكرٌم أو النبً صلى هللا علٌه وسلم فً سنته النبوٌة ، وعلى هذا عن هللا تعالى : هو نفسه فً القر

 . (1)فالحدٌث صالح لبلحتجاج به على أن ما تعارف علٌه المسلمون فهو حسن عند هللا تعالى

أما عن الداللة :فاعترضوا علٌه بأن األلف والبلم فً " المسلمون " للعموم فٌكون المراد من      

 الحدٌث : ما أجمع علٌه المسلمون .

فً إبطاله االستدالل بهذا الحدٌث على حجٌة  -رحمه هللا تعالى  -واٌدوا هذا بما قاله اآلمدي     

ا صاروا إلٌه ، فإن قوله صلى هللا علٌه وسلم " ما رآه االستحسان حٌث قال : " ال داللة فٌه على م

المسلمون حسنا فهو عند هللا حسن " إشارة إلى إجماع المسلمٌن ، واإلجماع حجة وال ٌكون إال عن 

دلٌل ، ولٌس فٌه داللة على أن ما رآه  آحاد المسلمٌن حسنا أنه حسن عند هللا وإال كان ما رآه آحاد 

 .(2)ناً عند هللا وهو ممتنع  " العوام من المسلمٌن حس

 والرد على هذا : 

ال مانع أن ٌكون الحدٌث دلٌبلً على صحة اإلجماع ، ومع هذا ٌكون دلٌبلً على حجٌة العرف أوال:     

 . مع مراعاة شروط كل منهما

ن ، فالعرف : أن هذا ٌؤدي إلى اعتبار قول آحاد المسلمٌ -رحمه هللا تعالى  -ما قاله اآلمدي ثانياً :     

ال ٌتحقق فً هذا ، وإنما هو عرف عام ٌشمل كل المسلمٌن أو خاص ٌشمل كل أهل بلدة  أو صناعة ، 

 . فالعرف البد أن ٌعمل به أهله كلهم أو جلهم 

 أحاديث أخرى :

هناك الكثٌر من األحادٌث الصحٌحة تدل على اعتماد العرف وجعله دلٌبلً شرعٌاً ، ووجوب الرجوع    

 إلٌه ، منها :

بسنده إلى عائشة رضً هللا عنها قالت : إن هنداً بنت عتبة  -رحمه هللا تعالى  -ما رواه البخاري  -1

وولدي إال ما أخذت منه وهو  قالت : ٌا رسول هللا إن أبا سفٌان رجل شحٌح ، ولٌس ولٌس ٌعطٌنً

والحٌث صحٌح اتفق علٌه البخاري ( 3)ال ٌعلم ، فقــــال : " خذي ما ٌكفٌك وولدك بالمعروف "

 ومسلم ، واالعتماد منه على العرف واضح . 

بسنده إلى حكٌم بن حزام وعبدهللا بن عمر رضً هللا عنهم ،  -رحمه هللا تعالى  -ما رواه البخاري  -2

بن عمر قال: قال النبً صلى هللا علٌه وسلم : " البٌعان بالخٌار مالم ٌتفرقا أو ٌقول  ولفظ عبدهللا

 متفق علٌه .  (4)أحدهما لصاحبه اختر "

                                                           
(

1
، وذكر للحدٌث طرقاً مرفوعة ، وهو فً مسند أحمد أٌضاً وذكره أصحاب األحادٌث  1/631ن موطأ مالك برواٌة محمد بن الحس (

( ومحمد بن طولون الصالحً فً كتابه الشذرة 959حدٌث رقم ) 367المشتهرة بطوله كالسخاوي فً المقاصد الحسنة ص 
 ( .824حدٌث رقم ) 2/104

(
2

 . 2/2، واالجتهاد فٌما ال نص فٌه للطٌب خضري  118، والعرف وأثره للمباركً ص 4/159اإلحكام لآلمدي  (
(

3
 ( .1724حدٌث رقم ) 6/248( ، وصحٌح مسلم بشرح النووي 5364، فتح الباري حدٌث ) 12/246اللفظ للبخاري  (

(
4

 ( .1532( ، والحدٌث فً مسلم رقم )2110، 2107حدٌث رقم ) 6/131صحٌح البخاري مع فتح الباري  (
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ولم ٌحدد النبً صلى هللا علٌه وسلم ما به ٌكون التفرق ، ووكل ذلك إلى العرف ، ٌقول ابن حجر : 

ول إلى العرف ، فكل ما عد فً العرف تفرقاً والمشهور الراجح من مذاهب العلماء فً ذلك أنه موك

 . . هذا وغٌره كثٌر فً السنة  النبوٌة أحال على العرف واعتبره دلٌبلً  (1)حكم به ، وماال فبل وهللا أعلم

 الدليل الثالث : واقع الشريعة في فقه األئمة : 

ت التً تدل على اعتبارهم إن الناظر فً فقه األئمة وأتباعهم ، ٌرى الكثٌر من النقول واالجتهادا   

 للعرف ، واالعتماد علٌه كدلٌل لمعرفة األحكام الشرعٌة ، ومن ذلك : 

: " واعلم أن اعتبار العادة والعرف ، ٌرجع إلٌه فً  -رحمه هللا تعالى  -ٌقول ابن نجٌم الحنفً  -1

الثابت الفقه فً مسائل كثٌرة ، حتى جعلوا ذلك أصبلً " ، ونقل عن السرخسً فً مبسوطه : " 

 .(2)بالعرف كالثابت بالشرط " 

 (3)عّد العرف من األدلة التسعة عشر على مشروعٌة األحكام  -رحمه هللا تعالى  -القرافً المالكً  -2

. 

فً شرحه لمنهاج النووي موافقاً له فً اعتبار  -رحمه هللا تعالى  -قال جبلل الدٌن المحلً الشافعً  -3

 .(4)ٌض وطهر وهً غٌر ممٌزة فترد إلٌهما قدراً ووقتاً " العادة : " أو معتادة بأن سبق لها ح

وقال فً تحدٌد قدر المسلم فٌه : " ولو عٌن كٌبلً فسد السلم إن لم ٌكن ذلك الكٌل معتاداً ... وإال بأن كان 

 .(5)الكٌل معتاداً فبل ٌفسد السلم ..." 

لنطق فً أكثر من مائة موضع : " وقد أجري العرف مجرى ا -رحمه هللا تعالى  -وٌقول ابن القٌم  -4

" . وعّد منها نقد البلد فً المعامبلت ، وتقدٌم الطعام إلى الضٌف ، ودخول الحمام ، ولو وقعت 

، بهذا كله ٌتحقق  (6)النار فً دار جاره ، فهدم جانباً منها على النار لئبل تسري إلى بقٌتها لم ٌضمن

 وفى الشروط .ٌتحقق أن العرف دلٌل مستقل نبنً علٌه األحكام متى است

 المطلب الخامس : في بيان المختار من بين اآلراء :

فً أدلة الشاطبً التً ٌترجح بها اعتبار العرف دلٌبلً مستقبلً وبها اختتم األدلة على اعتبار العرف      

دلٌبلً ، وقدم لهذا بمقدمة قال فٌها : العوائد الجارٌة ضرورٌة االعتبار شرعاً ، كانت شرعٌة فً أصلها 

اً أو إذناً أم ال ، أما المقررة بالدلٌل أو غٌر شرعٌة ، أي سواء كانت مقررة بالدلٌل شرعاً ، أمراً ونهٌ

 فأمرها ظاهر ، وأما غٌرها فبل ٌستقٌم إقامة التكلٌف إال بذلك .. 

 ونبدأ فً سرد األدلة وهً :      

أن الشارع رتب األحكام على األسباب العادٌة ، وهذا دلٌل على اعتبار العرف والعادة فً التشرٌع  -1

ولكم فً القصاص حٌوة  ﴿نكفاف عن المخالفة ، كقوله تعالى : ، فالعادة جرت بأن الزجر سبب اال

فلو لم تعتبر العادة شرعاً ، لم ٌنحتم القصاص ولم ٌشرع ، إذ ٌكون شرعاً لغٌر فائدة ، وذلك (7) ﴾

فلو لم تكن العادات معتبرة شرعاً ، لما رتب الشارع  ﴾ولكم فً القصاص حٌوة  ﴿مردود بقوله : 

 لتً نٌطت بها تلك العادات .علٌها شرعٌة األسباب ا

                                                           
(

1
 . 605، ومذهب اإلمام أحمد ص  6/134فتح الباري  (

(
2

 . 2/113، ورسائل ابن عابدٌن  93المرجع السابق ، واألشباه والنظائر البن نجٌم ص (
(

3
 . 445شرح تنقٌح الفصول ص (

(
4

 . 1/105شرح الجبلل للمنهاج بحاشٌة قلٌوبً  (
(

5
 باب السلم . 2/250المرجع السابق  (

(
6

 وما بعدها . 2/393إعبلم الموقعٌن  (
(

7
 . 179سورة البقرة : اآلٌة  (
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الشارع اعتبر العادات المطردة فٌهم ، ولو لم ٌعتبرها لما كان هناك مانع من اختبلف التشرٌع  -2

 واختبلف الخطاب .

الشارع جاء باعتبار المصالح ، وهذا ٌوجب اعتبار العوائد ؛ ألنه إذا كان التشرٌع على وزن   -3

ن أصل التشرٌع مراعاة المصالح ، والتشرٌع دائم واحد ، دل على جرٌان المصالح على ذلك ، أل

 فكذلك المصالح وهذا معنى اعتبار العرف . 

أن العوائد لو لم تعتبر ألدى ذلك إلى تكلٌف ما ال ٌطاق ، وهو غٌر جائز ، أو غٌر واقع ؛ ألن فً  -4

 .(1)نزع الناس عن عاداتهم حرجاً ومشقة وهما مدفوعان بالنص 

 العرف دلٌل من أدلة الشرٌعة ، اعتبره الشارع وأحال علٌه فً بٌان األحكام .من هذا كله نرى أن  -5

، وفً أقسام (2)ولكن العرف المعتبر هو العرف الدائر فً فلك الشرٌعة ، وٌتحقق هذا بشروط خاصة 

 خاصة من أقسام العرف ، أبٌنها فً بحث قادم إن شاء هللا تعالى .

 وصحبه أجمعٌن ، والحمد هلل رب العالمٌن .وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1

 . 605، ومذهب اإلمام أحمد للدكتور عبدهللا التركً ص  2/288الموافقات للشاطبً  (
(

2
 أهم شروط الصحٌح من العرف : (

 التكرار والشٌوع ، وبدونها ال ٌتحقق العرف . - أ
 اإلطراد والغلبة . - ب
 أن ٌٌكون سابقاً أو مقارناً . - ت
 أال ٌعارضه نص للمتعاقدٌن . - ث
 وهو أهمها : أن ال ٌخالف دلٌبلً شرعٌاً ، أو قاعدة من قواعد هذه الشرٌعة . - ج
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 الخاتمة

الحمد هللا رب العالمٌن، والصبلة والسبلم على أشرف األنبٌاء والمرسلٌن ، وعلى آله وصحبه والتابعٌن 

، ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن، وبعد: فقد خلصت من هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصٌات 

  :أهمها

 :النتائج

والعادة بمعنى واحد ، وهو ما اعتاده أكثر الناس وساروا علٌه فً جمٌع البلدان ، أو  أّن العرف   -5

 فً بعضها ، سواء أكان ذلك فً جمٌع العصور أم فً عصر معٌن .

معتبر فً كثٌر من األحكام الشرعٌة العملٌة ، فٌدخل فً كثٌر من أبواب الفقه ، سواء  أن العرف -9

ٌتضح مدى مرونة أحكام  كان ذلك فً العبادات أو المعامبلت أو الجناٌات والعقوبات . ومن هنا 

وتحقٌق  ،من أجل التٌسٌر على الناس  ، ومكان التشرٌعات اإلسبلمٌة وصبلحٌتها لكل زمان

وبخاصة فً عصرنا الذي تشابكت فٌه العبلقات، وكثرت فٌه احتٌاجات الناس الخاصة  حاجاتهم ،

 . والعامة

العرف له أثر كبٌر فً القواعد الشرعٌة ، وال ٌخلو كتاب من كتب القواعد الفقهٌة من القاعدة  -8

 األساسٌة فً العرف ، وهً: " العادة محكمة " .

 ره الشارع وأحال علٌه فً بٌان األحكام .العرف دلٌل مستقل من أدلة الشرٌعة ، اعتب  -8

سبب فً تغٌر الفتوى، وما استقر علٌه  و ، للعرف أثٌر قوي فً ترجٌح كثٌر من األقوال المختلفة -1

 المذهب

اعتبار العرف فً األسالٌب المحددة السائرة التً تعتبر العرف قرٌنة ضرورٌة لفهم سٌاق الكبلم  . -3

 اصد الناس ونٌاتهم . ومق

عن بعض المحققٌن أنه ال بد للحاكم من فقه فً أحكام  -رحمه هللا تعالى  -عابدٌن نقل ابن  -1

الحوادث الكلٌة، وفقه فً نفس الواقع وأحوال الناس، ومن هنا اشترط فقهاء المالكٌة أن ٌكون 

 . (1) القاضً بلدٌاً، أي ٌعرف أحوال أهلها وعاداتهم

أن العرف مع كونه الضابط فٌما ٌحكم فٌه إال أنه ضابط متسع ، وحٌد رجراج ، وأصٌل ٌتفاوت  -0

تطبٌقه ، واإلحالة علٌه قد ٌقع فٌها فً بعض األوقات إلباس ، وأذكر هنا بعَض نصوص األئمة 

 رحمهم هللا تعالى الدالة على ذلك :  

  ًٌُعلم بالعادة ... ٌنقسم إلى : " وجمٌع ضوا -رحمه هللا تعالى -قول اإلمام الغزال بط الشرع فٌما 

 (2)أطراٍف واضحٍة ، وأوساٍط مشكلة " 

  ًاإلحالة على العرف قد ٌقع فٌها فً بعض األوقات  -رحمه هللا تعالى -قول اإلمام التقً السبك " :

 (3)إلباٌس "
  د ٌتحقق فٌه اختبلف : " ... والعرف ٌتفاوت ، وق -رحمه هللا تعالى -قول اإلمام الكمال ابن الهمام

 (4)لذلك " 

 التوصيات 

على ربط العرف بالحٌاة وشؤون الناس ، وذكر األمثلة  -تدرٌساً وتألٌفاً واهتماماً  -التأكٌد   -

والتطبٌقات المبنٌة على العرف ، فإن ذلك هو الباعث على جعله بصورة قرٌبة الُمَتَناَول ، 

 ئلفهام ، باعثٍة على العمل والتطبٌق .واضحة المعالم ، مأنوسٍة مألوفة ، موضوعٍة ل

ٌنبغً للجهات المعنٌة بالفتوى والقضاء نحو : المحاكم الشرعٌة ودوائر اإلفتاء تدوٌُن  -

األعراف الجارٌة والعوائد المستفٌضة ؛ ذلك للزوم الحاجة إلٌها فً الُحكم والفتوى ، ومبلحظة 

 ى غٌره .تغٌرها من إقلٌم ومنطقة إلى أخرى، ومن زمٍن وحاٍل إل

                                                           
(

1
 151-147العرف والعمل فً المذهب المالكً ص  (

(
2

 . 2/67إحٌاء علوم الدٌن  (
(

3
 . 11/548تكملة المجموع  (

(
4

 . 2/67، االعتصام للشاطبً  5/380فتح القدٌر  (
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 المصادر والمراجع

أثر األدلة المختلف فٌها للدكتور مصطفى البغا ، دار القلم ، ودار العلوم االنسانٌة ، دمشق ،ط  -1

9  

 5االجتهاد فٌما ال نص فٌه للدكتور الطٌب خضري،مكتبة الحرمٌن ، الرٌاض ،ط -2

 م.5208هـ/5818

 الرٌاض .هـ( مؤسسة النور فً 383اإلحكام لسٌف الدٌن اآلمدي)ت -3

 االختٌار لتعلٌل المختار للموصلً ، تح زهٌر الجعٌد ، دار األرقم بن أبً األرقم . -4

هـ( دار صعب ودار التعارف،بٌروت 83االستبصار فٌما اختلف فٌه من األخبار للطوسً )ت:  -5

 هـ.5821

االستحسان حقٌقته وحجٌته للدكتور حسن مرعً ، بحث منشور بمجلة كلٌة الدراسات  -6

 م .5221ٌولٌو  58ة والعربٌة العدد اإلسبلمٌ

 م.5225هـ/5855، 5األشباه والنظائر البن السبكً محققة دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،ط -7

 م .5230هـ / 5801األشباه والنظائر البن نجٌم ،مؤسسة الحلبً وشركاه ، القاهرة  -8

 م.5228ـ/ه5،5858األعراف البشرٌة للدكتور عمر األشقر ، دار النفائس ، األردن ،ط -9

 م .5203،  1األعبلم لخٌر الدٌن الزركلً، دار العلم للمبلٌٌن ، بٌروت ، ط -11

 هـ( دار الجٌل ، بٌروت .115إعبلم الموقعٌن لئلمام ابن القٌم الجوزٌة )ت: -11

 م .5200هـ/5810،  9أصول الفقه للشٌخ عبدالوهاب خبلف ، دار القلم ، ط   -12

 هـ .5813 تاج العروس للزبٌدي المطبعة الخٌرٌة بمصر -13

 ترتٌب المدارك للقاضً عٌاض ، طبعة وزارة األوقاف المغربٌة . -14

 م .5208هـ/5818،  5التعرٌفات للجرجانً ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط   -15

 م .5225هـ / 5855،  5التفسٌر المنٌر للدكتور وهبة الزحٌلً ،دار الفكر المعاصر ، ط  -16

 م .5223هـ/5،5851إلسبلمٌة ومكتبة دار الباز،طالتلخٌص إلمام الحرمٌن ، دار البشائر ا -17

 هـ( شركة الطباعة الفنٌة بمصر .019التلخٌص الحبٌر البن حجر)ت: -18

هـ 5888تهذٌب الفروق للمكً المالكً على هامش الفروق للقرافً ، دار إحٌاء الكتب العربٌة  -19

. 

 تٌسٌر التحرٌر لمحمد أمٌن بادشاه ،مصورة دار الكتب العلمٌة بٌروت . -21

 سالة نشر العرف ضمن رسائل ابن عابدٌن ، دار إحٌاء التراث العربً بٌروت .ر -21

 م .5225هـ/5855هـ( دار الفكر، بٌروت 591روح المعانً لؤللوسً )ت: -22

 هـ .5821،  1هـ(المطبعة السلفٌة ،ط391روضة الناظر للموفق ابن قدامة )ت:  -23
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،  5ٌة ، بٌروت ، ط هـ(دار الكتب العلم281الشذرة لمحمد بن طولون الصالحً )ت: -24

 م.5228هـ/5858

 م .5218هـ/5829،  5هـ(مكتبة الكلٌات األزهرٌة ،ط 308شرح تنقٌح الفصول للقرافً )ت:  -25

 م.5201هأ/5810،أم القرى  5هـ(ط 219شرح الكوكب المنٌر للفتوحً )ت: -26

 هـ( مع فتح الباري البن حجر ، دار أبً حٌان بالقاهرة .913صحٌح البخاري )ت: -27

 . 5هـ( ط 313هـ( بشرح النووي)ت:935م )ت:صحٌح مسل -28

 م .5229هـ / 5859،  5العرف وأثره للدكتور أحمد علً سٌر المباركً ، ط  -29

العرف والعادة بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون للدكتور حسنٌن محمود حسٌن ، دار القلم ،  -31

 دبً .

 العرف والعادة للدكتور أحمد فهمً أبً سنة ، مطبعة األزهر  -31

هـ / 5818العرف والعمل للدكتور عمر الجٌدي ، مطبعة فضالة المحمدٌة بالمغرب ،   -32

 م .5208

 هـ( دار أبً حٌان بالقاهرة .019فتح الباري البن حجر )ت:  -33

 م .5200هـ / 5810،  5هـ( مصورة دار المعرفة ، بٌروت ، ط 308الفروق للقرافً )ت: -34

حاشٌة على المواهب السنٌة شرح الفوائد البهٌة  هـ(5851الفوائد الجنٌة للفادانً المكً )ت:   -35

 م .5225هـ / 5811،  5فً نظم القواعد البهٌة ، دار البشائر اإلسبلمٌة ، بٌروت ، ط 

 م .5201هـ / 5811،  55فً ظبلل القرآن لسٌد قطب ، دار الشروق ، بٌروت ، ط  -36

 القاموس المحٌط للفٌروزآبادي ، دار الجٌل ، بٌروت .  -37

 م .5203هـ /5813،  5ار للنسفً ، دار الباز ، مكة المكرمة ، ط كشف األسر  -38

هـ / 5800لسان العرب البن منظور محمد بن مكرم بن علً ، دار صادر ، بٌروت ،   -39

 م .5230

 م .5200هـ / 5810،  5هـ ( دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط 313المحصول للرازي)ت:   -41

 م .5230هـ / 5801زرقاء ، دار الفكر، المدخل الفقهً العام لؤلستاذ مصطفى ال  -41

 المدخل لدراسة العلوم القانونٌة للدكتور عبدالحً حجازي ، طبعة القاهرة .  -42

هـ / 5851،  8مذهب اإلمام أحمد للدكتور عبدهللا التركً ، مؤسسة الرسالة ، بٌوت ، ط   -43

 م .5221

 هـ .5899هـ( المطبعة األمٌرٌة ،القاهرة ، 111المستصفى للغزالً )ت:  -44

 المصلحة المرسلة بٌن النظرٌة والتطبٌق للدكتور حسن مرعً )مخطوط( .  -45

هـ( المعهد العلمً الفرنسً للدراسات العربٌة ، 883المعتمد ألبً الحسٌن البصري )ت:  -46

 م .5238هـ /5808دمشق 
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