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 بالعرف والعادة وفيه فرعان :  االحتجاجاملطلب الثالث : رشوط 

 الفرع األول : رشوط العمل بالعرف والعادة 

فر رشوط العتبار العرف دليال يرجع الفقيه إليه إذا أعوزه  ال بدد من توا

 دليل أرجح منه ، وهذه الرشوط هي : 

  .أن يكون العرف غالبا مطردا ، ألن العربة بالغالب الشائع ال النادر -1

أن ال خيالف العرف نصا ، واملخالفة القادحة يف العرف هي ما إذا كان يف -2

 0وبالكلية العمل به إبطال للنص من كل وجه 

أما إذا مل يكن كذلك ، كام إذا كان النص عاما ، وقام عرف خالفه يف بعض 

ده ، فإنه يعمل هبام معا ، ويكون العرف خمصصا النص العام ، ال مبطال له    0أفرا

أمهل  االتفاقأن ال يكون هناك اتفاق عىل استبعاد العرف ، فان وجد  -3

  .العرف ، وعمل باالتفاق 

العرف الذي حتمل عليه الصيغ النصوص والترصفات موجودا أن يكون -4

وقت ورودها ، فال عربة بالعرف املتأخر الطارئ عىل الترصف أو النص ، وال 

  .عربة كذلك بالعرف السابق عىل الترصف إذا تغري قبل إنشائه 

أن يكون العرف ملزما ، أي يتحتم العمل بمقتضاه يف نظر الناس ، وهو -5

  . (1)ملثبت حلق من احلقوق لقيامه مقام الرشط أو العقدخاص بالعرف ا

                                                           

، أصول الفقه اإلسالمي يف  160-158ينظر : أصول األحكام وطرق االستنباط ، ص:  (1)

م ، ص 1999/ 5مصطفى ابراهيم الزملي ، رشكة اخلنساء للطباعة ، بغداد ، ط-نسيجه اجلديد ، د
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 الفرع الثاين : حجية العرف 

 كثرية منها :  بأدلةاستدل أهل العلم لالحتجاج بالعرف 

 القرآن الكريم : -أ

 . [228]البقرة :  چۀ     ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ چقوله تعاىل : -1

:  ]البقرة  چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ىث    ۇ   ۇچقوله تعاىل :-2

233] . 

   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ قوله تعاىل :-3

  .[2]الطالق :  چڻ  

فهذه اآليات عىل اختالف أحكامها ، مل تفصل يف نوع املعاملة ، أو يف مقدار 

النفقة والكسوة ، وانام ارجعتها اىل عرف الناس ن فام حدده العرف والعادة وجب 

 . (2)واألشخاص العمل به ن مهام اختلف الزمان واملكان

 السنة النبوية املطهرة وفيها أدلة كثرية منها :-ب

جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت : قالت :  ▲حديث عائشة -1

يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عيل حرج أن أطعم من الذي له 

                                                                                                                                                                      

، القواعد الفقهية الكربى ،  95-94، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ، ص:  70-72: 

 . 362-352السدالن ، ص: 

وينظر : أصول الفقه االسالمي ،  0 96القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية ص :  (2)

، القواعد الفقهية الكربى ،  235-234، القواعد الكلية ، شبري ، ص :  128البغا ، ص : 

 . 2/830، الزحييل  ، أصول الفقه االسالمي 342-338السدالن ، ص:
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د باملعرو،  (3)عيالنا ؟ فقال ) ال حرج عليك أن تطعميهم باملعروف(  ف واملرا

  .القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية

: " استدل به عىل أن للمرأة مدخال ♫ قال احلافظ ابن حجر العسقالين 

يف القيام عىل أوالدها وكفالتهم واإلنفاق عليهم وفيه اعتامد العرف يف األمور التي 

 .ال حتديد فيها من قبل الرشع 

الفا ملن أنكر ذلك فيه اعتبار العرف يف الرشعيات خ♫ وقال القرطبي 

لفظا وعمل به معنى كالشافعية كذا قال والشافعية إنام أنكروا العمل بالعرف إذا 

  .(4)عارضه النص الرشعي أو مل يرشد النص الرشعي إىل العرف"

وهلن عليكم رزقهن يف خطبة حجة الوداع : "  ♀قوله -2

 . (5)وكسوهتن باملعروف"

 العلامء أمجع بطال ابن قال" :  -♫–ـه( 852قال احلافظ ابن حجر )ت

ة أن عىل  أن يلزمه أنه بعضهم وذكر وجوبا كسوهتا الزوج عىل النفقة مع للمرأ

 نمط عىل البلدان أهل حيمل ال أن ذلك يف والصحيح كذا الثياب من يكسوها

                                                           

مصطفى البغا ، دار ابن كثري ، الياممة ،  -صحيح البخاري ، حممد بن اسامعيل ، حتقيق : د (3)

، صحيح مسلم ،  مسلم بن احلجاج القشريي  2328رقم  2/868ـه ، 3/1407بريوت ، ط

 3/1338 بريوت، –النيسابوري  ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الرتاث العريب 

 . 1714رقم

 . 9/510فتح الباري رشح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقالين ،  (4)

 . 1218رقم  2/886صحيح مسلم  (5)
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ما يطيقه الزوج عىل قدر  بقدر عادهتم يف جيري ما بلد كل أهل عىل وأنأحد و

  .(6)يرسه وعرسه" الكفاية هلا وعيل قدر

      : " -♫–ـه( 1329وقال العالمة شمس احلق حممد العظيم ابادي)ت

 وكسوهتن سكناهن معناه ويف،  واملرشوب املأكول من(  رزقهن عليكم وهلن) 

وح" املمد التوسط من املعروف بالوجه أو وغنى فقرا  حالكم باعتبار باملعروف

(7). 

 ا : ومنهالكرام ، اآلثار عن الصحابة -ج

:" ان اهلل عز وجل اطلع يف قلوب العباد فوجد  ◙قال ابن مسعود -1

قلب حممد خري قلوب العباد ثم اطلع يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب 

اصحابه خري قلوب العباد فاختارهم لدينه يقاتلون عىل دينه فام رآه املسلمون 

 . (8) ءيء"حسنا فهو عند اهلل حسن وما رأوه سيئا فهو عند اهلل

                                                           

 . 9/513فتح الباري ،  (6)

عون املعبود رشح سنن أيب داود ، حممد شمس احلق العظيم آبادي أبو الطيب ، دار الكتب  (7)

 . 5/263ـه ، 1415/ 2بريوت، ط –العلمية 

، املعجم األوسط ، أبو القاسم  1/379مسند االمام أمحد بن حنبل ، مؤسسة قرطبة ،  (8)

عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني  ،  سليامن بن أمحد الطرباين، ت : طارق بن عوض اهلل بن حممد ،

، املستدرك عىل الصحيحني ، احلاكم  3602رقم  4/58ـه ، 1415القاهرة ،  -دار احلرمني 

وقال : هذا  3/83ـه ، 1/1411ابوري ،ت : مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، طالنيس

 حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه ، ووافقه الذهبي .
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روى البيهقي بسنده قال : " خرج يزيد بن أيب مسلم من عند احلجاج -2

قال ما كان : وما هي فقال : فقال له الشعبي ، لقد قىض األمري بقضية  :فقال

ة ، للرجل فهو للرجل  قضاء رجل من : فقال الشعبي ، وما كان للنساء فهو للمرأ

من هو عىل عهد اهلل وميثاقه أن ال : قال ، ال أخربك : ومن هو قال : أهل بدر قال 

فدخل عىل احلجاج فأخربه : قال ،  ◙ هو عيل بن أيب طالب : أخربه قال

قد علمنا أن عليا كان ، وحيك إنا مل ننقم عىل عيل قضاءه ، صدق : فقال احلجاج 

 . (11)يف الترشيع (10)فهو يدل عىل اعتبار العرف،  (9)أقضاهم "

                                                                                                                                                                      

رواه : "  1/428ـه ، 1412وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، دار الفكر ، بريوت ، 

" وحسنه احلافظ ابن حجر يف االمايل املطلقة ، ت   ثقونأمحد والبزار والطرباين يف الكبري ورجاله مو

 . 65ـه ، ص: 1/1416: محدي السلفي ، املكتب االسالمي ، بريوت ، ط

وقد ساق طرقه احلافظ مجال الدين  الزيلعي يف نصب الراية ، ت : حممد البنوري ، دار احلديث ،  

 . 4/178ـه ، 1357

حلي اللكنوي يف التعليق املمجد عىل موطأ االمام حممد ، وقال العالمة ابو احلسنات حممد عبد ا 

له حكم الرفع عىل ما هو : " 355/ 1م ، 1/1993ت : تقي الدين الندوي ، دار القلم ، دمشق ، ط

لكن ملا كان مما ال يدرك ◙ مرصح يف أصول احلديث فهذا القول وإن كان قول ابن مسعود 

 االستدالل به" .بالرأي واالجتهاد صار مرفوعا حكام فيصح 

السنن الكربى ، ابو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ، ت : حممد عبد القادر عطا ، مكتبة دار  (9)

 . 10/269ـه ، 1414الباز ، مكة املكرمة ، 
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 املعقول  -د

عليهم ، ويف عدم  للحرج عن الناس ، وتيسري   ا  بار العرف رفعان يف اعت

امتناع  بمبدأاعتباره يف الترشيع تناقض ال تقبل به الرشيعة ، الن الرشيعة جاءت 

  .(12)التكليف بام ال يطاق ، فاذا مل نعترب العرف فكأننا قررنا عكس ذلك املبدأ 

 –ـه(751زية )ت ويف هذا املعنى يقول العالمة املحقق ابن قيم اجلو

فمهام جتدد يف العرف : "  الكتب عىل ال العرف عىل الفتوى جريان يف – ♫

جتمد عىل املنقول يف الكتب طول عمرك ،بل اذا  فاعتربه ، ومهام سقط فألغه ، وال

جاءك رجل من غري اقليمك يستفتيك فال جتره عىل عرف بلدك ، وسله عن عرف 

عرف بلدك املذكور يف كتبك ... وهذا حمض  بلده فأجره عليه ، وافته به ، دون

ومن افتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب عىل اختالف عرفهم  الفقه  ،

ئن احواهلم فقد ضل واضل ،  ئدهم وازمنتهم وامكنتهم واحواهلم وقرا وعوا

وكانت جنايته عىل الدين اعظم من جناية من طبب الناس كلهم عىل اختالف 

                                                                                                                                                                      

ما   (10) ـه ، 1405/ 1بريوت، ط –: املغني ،ابن قدامة املقدءي  ، دار الفكر  ينظر لزا

12/225 . 

 . 237 ، ص : القواعد الكلية ، شبري (11)

 . 239املصدر نفسه،  ص :  (12)
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هم  بام يف كتاب يف كتب الطب عىل ابداهنم ، بل هذا بالدهم وعوائدهم وازمنت

 .(13)الطبيب اجلاهل وهذا املفتي اجلاهل ارض عىل اديان الناس واهلل املستعان" 

وقال العالمة االصويل الكبري أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي )ت 

ئد: "  - ♫  –ـه( 790 رضورية االعتبار رشعا ، كانت رشعية  جارية العوا

ء كانت مقرة بالدليل رشعا ،أو أمرا أو إذنا أم ال  يف اصلها او غري رشعية ، أي سوا

ئد ألدى إىل تكليف ما ال يطاق ، وهو غري جائز ،أو غري  .... ولو مل تعترب العوا

 .(14)واقع"

 

 

                                                           

اعالم املوقعني ،ابن القيم اجلوزية ،ت: حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ، بريوت  (13)

 . 3/89م  ،  1997 – ھ 1377،

املوافقات ،ابراهيم بن موسى الشاطبي ، ت: عبد اهلل دراز ، دار املعرفة ، بريوت  ،  (14)

2/211- 212  . 


