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 في الفقه اإلسالمي عنه المسكوت العرف

(The Undeclared Custom of Islamic Law) 
 

 فخرالدين سيدزلمد قانت 
 

Abstract 
 

We do many things according to the practice of our society.  If this practice or custom is 

not against the Islamic values stated in the Holy Qur’┐n or ╒ad┘th it will not be 

prohibited.  This phenomenon is called al-urf   “Custom” in Islamic jurisprudence. The 

following article is about one of the kinds of al-‘urf.  First of all the ‘urf has been defined, 

both lexically and conventionally. Then its types are elaborated and explained with 

focusing on its one type known as:  al-‘urf al-mask┴t ‘anhu “the implicit or undeclared 

custom”.  Finally the evidence of this kind of ‘urf has been provided from the Holy 

Qur’┐n and Sunnah and its different conditions have been explained. 
 

فادلعاين احلقيقيةرلازي،ىوماومنها، حقيقيىو: ما منهامعافعدةعلىاللغةيفالعرؼيطلق
  ظاىرا واضحا ،كافإذامعروؼ،الفالينالشيء : فنقوؿ، واالرتفاعوالوضوحالظهورعنتنبئ

اهللقػوؿذلػ ومػن 1ادلستحسنالعملعلىويطلقفعل  ، أوقوؿ  مناخلريعملعلىأيضاويطلق
  2‘‘ذى ، واهلل غين حليم ٲقوؿ معروؼ و مغفرة خري من صدقة يتبعها  ’’تعاىل 

خػراج فػ ف ٳىل احلػوؿ غػري ٳزواجػا وصػية وزواجهػم متاعػا ٲوالذين يتوفوف منکم و يػذروف  ’’وقولو تعاىل 
3‘‘ عييي حکيمنفسهن من معروؼ واهللٲخرجن فال جناح عليکم فيما فعلن يف 

 :صحيحافأصالف‘‘ؼرع’’الكلمةدلادةأف: فارسابنيقوؿ
 

ردوقػد والطمأنينػةالسػكوفعلػىالثػاينويدؿببعض ،بعضوالشيء متصالتتابععلىاووؿيدؿ
4ادلذكورينادلعنينيإىلادلذكورةادلادةذاتاولفاظأغلب

 

 اصطالحا : العرف معنى
 ما :وذل  بقولو ‘‘دلستصفىا’’  كتاب يف للنسفي ينسب ما اصطالحا العرؼ تعريف يف قيل ما أقدـ

أيب سنة  و ذل  حسب استقراء 5بالقبوؿ السليمة الطبائع وتلقتو ، العقوؿ جهة من النفوس يف استقر
                                                 

   جامعة ننجرىار، كلية الشريعة ،  قسم الفقو والقانوف 
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 مع غالبا تذكر كوهنا العادة تعريف من بد ال البحث ولتماـ 6, و كل ما جاء بعده عالة عليو يف ذل 

 . لعرؼ ا
 

 العادة تعريف

اذباىاف العادةتعريفيفللعلماء
حيػث مػنواحػددبعػىوالعػرؼالعػادة’’عابػدينابػنيقػوؿ العػرؼمعػىيػرادؼاووؿ ػاإلذبػاه
 7‘‘ادلفهـوحيثمناختلفاوإفادلقاصد

 

علػىاوحكػاـبعػضبنػواالفقهػاءإفإذ غػري جػامعفهػو الفرديػةالعػاداتيتنػاوؿالاالذبػاهوىذا
  8أيضااوفرادعادات

9اومرادلتكػررىيالعادةإفيقوؿ :إذاحلاجأمريابنتعريف ميثلوماوأفضلاإلذباه الثاين ػ
مػن 

  10عقليةعالقةغري
 

ف مل تکػػن عالقتػػو ٳخػػرى ، ٲمػػر لصػػل مػػرة بعػػد ٲو ىػػذا التعريػػف  ػػامل للقػػوؿ و الفعػػل معػػا ، و لکػػل 
 11ال يعترب من قبيػل العػادات کانت عالقتو عقلية کتکرار حدوث اوثر مع ادلؤثر بعالقةعقلية ، وف ما  

فکل ما تکرر و مل تکن عالقتو عقلية ىو عادة ، سواء کاف صادرا من الفرد أو مػن امماعػة ، و سػواء  
مػػػا کػػػاف  وا   12کػػػاف مصػػػدره أمػػػرا ربيعيػػػا کحػػػرارة اإلقلػػػيم و بردودتػػػو ادلػػػؤثرتني يف إسػػػراع البلػػػوغ و ابطائػػػو

مصػدره مصدره اوىواء و الشهوات کأکل أمواؿ الناس بالبارل ، و کالفسػق و الظلػم وغريىػا، أو کػاف 
 من اختالط العرب بغريىم .حادثا خاصا کفساد اولسنة 

 

 معنى العرف المسکوت عنه
و ا    يالحػػم مػػن خػػالؿ التعػػاريف السػػابقة للعػػرؼ و العػػادة أهنػػا مل تتطػػرؽ دلوضػػوع مواءمػػة العػػرؼ للشػػرع

عدمها ، و إمنا اکتفت بکوف العقوؿ و الطباع السليمة تلقت تلک اوعراؼ و قبلتهػا ، و بالتػاف فهػي 
  املة دلا کاف معتربا و غري معترب  رعا ، وکذلک دلا مل يقم دليل على اعتباره أو إلغائو .

 

نظر إىل اعتبػػػار و ىػػذا اوخػػػري ىػػػو العػػػرؼ ادلسػػػکوت عنػػػو ، و يظهػػػر مػػػن تقسػػػيم الشػػػار  العػػػادات بػػػال
 ىي : 13قساـالشارع ذلا أو عدمو إىل ثالثة ا  
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 :القسم األول
و نػػدبا ، أو أذف فيهػا فعػػال و ترکػػا ، کػػاومر عوائػد قػػاـ الػػدليل الشػرعي علػػى اعتبارىػػا ، فػػأمر  ػا إ ابػػا ا  

 ب زالة النجاسات .
 

 القسم الثاني:
کراىػػة أو ربرميػػا ، کنهػػي النػػاس عػػن الطػػواؼ عنهػػا   يعوائػػد قػػاـ الػػدليل الشػػرعي علػػى عػػدـ اعتبارىػػا فنهػػ

 بالبيت و ىم عراة .
 

 :القسم الثالث
ذ عػػدـ قيػػاـ ، إو ىػػذا القسػػم زلػػل الدراسػػة و البحػػثعوائػػد مل يقػػم بنفيهػػا و ال إثبالػػا دليػػل  ػػرعي ،  

 و اإللغاء ىو سکوت عن حکم تلک العادات .دليل على اعتبار ا  
 

ؼ ادلسکوت عنو بأنو : ما استقر يف النفوس مػن جهػة العقػوؿ و و بناء على ما تقدـ ميکن تعريف العر 
 و اإللغاء .تلقتو الطبائع السليمة بالقبوؿ ، و مل يقم دليل  رعي يشهد لو باالعتبار ا  

 

 حکم العرف المسکوت عنه
و إىل ادلقصػػد مػػن ىػػذا ادلطلػػب بيػػاف حکػػم العػػرؼ ادلسػػکوت عنػػو ، دبعػػى ىػػل يػػرد إىل العػػرؼ ادلعتػػرب ا  

 ادللغى أـ أنو ال حکم لو ؟ مع أنو ال  وز خلو مسألة ما عن حكم  رعي . العرؼ
و عليو ف ف العرؼ ادلسػكوت عنػو إمػا أف يكػوف سلالفػا لادلػة الشػرعية , و إمػا أف يكػوف غػري سلػالف , 

 14ف ف كاف سلالفا اعترب عرفاً ملغى , و إف كاف غري سلالف كاف عرفاً صحيحا
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 مسكوت عنهأدلة و شروط العرف ال
 

 عنه أدلة العرف المسكوت
االحتجػػػاج بػػػالعرؼ و العػػػادة عمومػػػا مػػػن اومػػػور ادلتفػػػق عليهػػػا بػػػني ادلػػػذاىب اوربعػػػة , ولػػػيس العػػػرؼ 
ادلسكوت عنو إال قسػما مػن أقسػاـ العػرؼ . و قػد اسػتدلوا حلجيػة العػرؼ بأدلػة مػن القػر ف والسػنة , و 

 فيما يلي عرضها و مناقشتها :
 

 ن الكريم :آمن القر  – أولا 
 15‘‘خذ العفو و أمر بالعرؼ  ’’قولو تعاىل    ۔أ
 

  وجه الستدلل :
 16إف اهلل تعاىل أمر نبيو باومر بالعرؼ , فدؿ على اعتباره , إذ لو مل يكن معترباً دلا كاف لامر بو فائدة

 

 مناقشة الستدلل :
و اوصػػوليني , فقػػد فسػػر العلمػػاء  إف العػػرؼ الػػوارد يف اليػػة لػػيس مػػا سػػبق بيانػػو يف اصػػطالح الفقهػػاء 

و تػارة بأنػو ادلعػروؼ مػن  17العرؼ الوارد يف الية تػارة بأنػو كػل مػا أمػرؾ اهلل تعػاىل بػو , و عرفتػو بػالوحي
و قيػػػل : إنػػػو كػػػل  و تعطػػػي مػػػن حرمػػػ  , و تصػػػل مػػػن قطعػػػ ، اإلحسػػػاف , و أف تعفػػػو عمػػػن ظلمػػػ 

 18خصلة حسنة ترتضيها العقوؿ , و تطمئن ذلا النفوس
 

اـ علػػػػػى العػػػػػرؼ و العػػػػػادة , ومػػػػػن ذلػػػػػ  أحػػػػػاؿ القػػػػػر ف الكػػػػػرق التقػػػػػدير ادلتعلػػػػػق بػػػػػبعض اوحكػػػػػ  ۔ب
 على سبيل ادلثاؿ : 

 

قػد ف19  ‘‘و علػى ادلولػود لػو رزقهػن و كسػولن بػادلعروؼ ال تكلػف نفػس إال وسػعها ’’قولػو تعػاىل  .0
عروؼ ا يػدؿ علػى يقوؿ امصػا  قولػو تعػاىل ا بػادلسر ادلعروؼ يف ىذه الية دبا يتعارفو الناس , ف

أف الواجػػػب مػػػن النفقػػػة و الكسػػػوة ىػػػو علػػػى قػػػدر حػػػاؿ الرجػػػل يف إعسػػػاره و يسػػػاره إذ لػػػيس مػػػن 
20ادلعروؼ إلياـ ادلعسر أكثر شلا يقدر عليو و ميكنو و ال إلياـ ادلوسر الشيء الطفيف
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 فكفارتػػو إرعػػاـ عشػػرة مسػػاكني مػػن أوسػػ  مػػا تطعمػػوف’’قولػػو سػػبحانو و تعػػاىل يف كفػػارة اليمػػني  .1
 21‘‘أىليكم 

 22قاؿ ابن العريب : ا و قد بينا أنو ليس لو تقدير  رعي , و إمنا أحالو اهلل سبحانو على العادةا
 

  وجه الستدلل :
إف الية الكرمية مل تبني لنا ادلقدار الواجب يف الكفارة , و إمنػا أحالػت ذلػ  إىل ادلعتػاد و ادلتعػارؼ بػني 

 23دلكافالناس , و ىذا خيتلف حبسب اليماف وا
 

 من السنة المطهرة : –ثانياا 
مػػا روي عػػن عائشػػة رضػػي اهلل تعػػاىل عنهػػا أف ىنػػداً زوجػػة أيب سػػفياف قالػػت لرسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل  ۔أ

 ُخػِذي ’’خذ مػن مالػو سػرا ؟ قػاؿ :  عليو وسلم إف أباسفياف رجل  حيح , فهل علي جناح أف 
 24‘‘ بِاْلَمْعُروؼِ  َيْكِفي ِ  َما َوبَػُنوؾِ  أَْنتِ 

 

  وجه الستدلل:
أف ادلعػػروؼ يف احلػػديث قػػد فسػػر بػػاومر ادلعتػػاد ادلتعػػارؼ عنػػد النػػاس , أي القػػدر الػػذي علػػم بػػالعرؼ و 

 25العادة أنو يكفي اليوجة و يقـو حباجتها حسب ادلألوؼ ادلعروؼ

 26قوؿ ابن مسعود  ما ر ه ادلسلموف حسناً فهو عند اهلل حسن ۔ب
 

  وجه الدللة :
حبسػػنو عنػػد اهلل تعػػاىل , فػػ ذا  ايػػدؿ ىػػذا القػػوؿ علػػى أف كػػل مػػا ر ه ادلسػػلموف حسػػنا ف نػػو يكػػوف زلكوًمػػ

 27اعتاد ادلسلموف  يئا ف نو يكوف حقا ال بارالً 
 

 شروط العرف المسكوت عنه
إف  ػػروط االحتجػػاج بػػالعرؼ ادلسػػكوت عنػػو ىػػي ذالػػا  ػػروط االحتجػػاج بػػالعرؼ عمومػػا , و تنقسػػم 

 بالعرؼ ادلسكوت عنو إىل قسمني : روط االحتجاج 
 ما يتعلق بذات العرؼ – أولهما
 ما يتعلق بالواقعة اليت سيحكم  ا العرؼ – و الثاني
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 الشروط المتعلقة بذات العرف -القسم األول 
 :الشرط األول

 28أف يكوف العرؼ مطردا أو غالباً , قاؿ ابن صليم : ا إمنا تعترب العادة إذا ارردت , أو غلبتا 
 29و قاؿ السيوري : ا إمنا تعترب العادة إذا ارردت , ف ف اضطربت فالا

 

و يقصػػد بػػاالرراد : الشػػيوع و االستفاضػػة بػػني ,يػػع النػػاس , أو بػػني أىػػل اإلقلػػيم , أو بػػني أصػػحاب 
احلرفة , ف ذا جرى العػرؼ علػى تقسػيم ادلهػر يف النكػاح إىل معجػل ومؤجػل ف نػو ال يكػوف مطػردا إال إذا  

روف علػى ىػذا التقسػيم يف ,يػع حػوادث النكػاح , و أمػا ادلقصػود بالغلبػة : فهػو أف تكػوف كاف أىلو  ػ
بػأف يكػوف جريػاف أىػل العػرؼ عليهػا حاصػاًل يف  30القاعدة معروفة يف اوكثرية أي أهنا ال تتخلف كثريا

 31أكثر احلوادث
 

 :الشرط الثاني 
اختلػػف فيػػو, فػػالراجح يف ادلػػذىب احلنفػػي أف يكػػوف عامػػاً يف ,يػػع بػػالد اإلسػػالـ , و ىػػذا الشػػرط شلػػا  

  32اعتباره  ررا
 

والػذي يظهػػر أف ىػػذا لػػيس علػػى إرالقػػو , وهنػم اعتػػدوا بػػاوعراؼ اخلاصػػة فحكموىػػا يف االخػػتالؼ يف 
متاع البيت , و يف دخوؿ العلو يف بيع البيت أو عدـ دخولو , ونصوا على أنو يعترب يف كػل إقلػيم و يف 

 33كل عصر عرؼ أىلو
 

 34لشافعية فالذي يظهر من مذىبهم اوخذ بالعرؼ اخلا  يف ادلوضع الذي عم فيوأما ا
 

 :الشرط الثالث
أف يكوف العرؼ قائما عند إنشاء التصػرؼ الػذي سػيحكم فيػو , بػأف يكػوف حدوثػو سػابقاً علػى وقػت  

 35التصرؼ , مث يستمر إىل زمانو فيقارنو سواء كاف ذل  التصرؼ قوال أو فعال
 36لعرؼ الذي ربمل عليو اولفاظ إمنا ىو ادلقارف السابق دوف ادلتأخرقاؿ السيوري : ا
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 الشروط المتعلقة بالواقعة التي سيحكم بها العرف -القسم الثاني 
   :الشرط األول

أف ال يوجد قوؿ أو عمل يفيد عكس مضمونو , قاؿ العي بن عبد السالـ : ا كل ما يثبت بالعرؼ إذا 
 37حايحالصا يوافق مقصود العقد صرح  ادلتعاقداف خبالفو دب

 

 :الشرط الثاني
أف تكوف الواقعة ادلراد ربكيم العرؼ  ا خالية من احلكم الشػرعي اخلػا  و الثابػت بػالن  أو اإل,ػاع  

, فػػ ف خػػالف العػػرؼ الػػن  الشػػرعي سػػق  اعتبػػاره , و مل يصػػح تطبيقػػو , قػػاؿ السرخسػػي : ا و كػػل 
وف الػػن  أقػػوى منػػو . و اوقػػوى ال يػػ ؾ بػػاود  , و وف  38اعتػػربعػػرؼ ورد الػػن  خبالفػػو فهػػو غريم

العػػرؼ جػػاز أف يكػػوف علػػى بارػػل , والػػن  بعػػد ثبوتػػو ال لتمػػل أف يكػػوف علػػى بارػػل , و وف حجيػػة 
العػػرؼ علػػى الػػذين تعػػارفوه و التيمػػوه فقػػ  و الػػن  حجػػة علػػى الكػػل فهػػو أقػػوى , و وف العػػرؼ صػػار 

 39حجة بالن 
 

 وامشــــــــــــاله
 
 / عرؼمادة البن منظور : العرب لساف -  1
 152البقرة/ - 2
 131البقرة /  - 3
 3/170مقاييس اللغة البن فارس  - 4
 ٨ى الفقهاء ويب سنة   ٲالعرؼ و العادة يف ر - 5
ادلثػػاؿ : إذ عرفػػو بأنػػو :ا مػػا اسػػتقرت النفػػوس عليػػو بشػػهادة العقػػوؿ , و تلقتػػو الطبػػائع بػػالقبوؿ ا  لانظػػر علػػى سػػبي - 6

بشػػهادة العقػػوؿ , و تلقتػػو الطبػػائع بػػالقبوؿا احلػػدود و زكريػػا اونصػػاري ا مػػا اسػػتقرت عليػػو النفػػوس 021التعريفػػات   
.و قػػػاؿ الكفػػػوي ىػػػو : مػػػا اسػػػتقر يف النفػػػوس مػػػن جهػػػة  ػػػهادة العقػػػوؿ , و تلقتػػػو الطبػػػائع السػػػليمة  61اونيقػػػة   

 506بالقبوؿا الكليات   
 ٠٣١  التعريفاتيفامرجاينو ٣ العرؼنشر - 7
 ٣٣ صليمالبن والنظائراو باه  - 8
ال يوجد حد معني للتكرار الذي تثبت بو العادة عند الفقهاء , راجع يف معرفة بعػض ىػذه الضػواب  يف او ػباه و  -  9

 83, و او باه و النظائر البن النجيم    010-88النظائر للسيوري   
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 1/134كشف اخلفاء 
 163, أثر اودلة ادلختلف فيها    0/027مدي اإلحكاـ لآل - 27
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