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 مقدمــة

l 
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على  اىاا امللنيىلني  مىد والىي ال  ى ني       

 ال اهلين.
 وبعد:

ملا وجدت ان موضىو  العرىل م مىن املواضى يت الىل ااأللىل ان ىول ون    ىا مىن          
ا وأن ا أ ل أم ال وهل السىةة ااالىة ا العىلم أم ال   ىاارت     ح ث احلج ة وعدم 

إىل مجىىيت اىىألات املوضىىو  ومعل ىىة اراني املألمىىدمني مىىن ل واملألىىىلالين للو ىىو  إىل       
حم مألي وحج ألي ميت ملاعاة عدا الصفحات واالقألصار على  انهىل  ىل امل ىل ل أل ى       

 من اال  ذلك اال ة ال حث.
لفصل انو  ا تعليفي، والثاني ا أنواعىي،  وقد رت ألي إىل ممدمة وني عة  صو  :ا

والثالث ا الفلق ب ني وبني السةة واإلمجا  والعىااة،و اللابىيت ا حج ألىي،واسام     
ا ان ل، والسااس ا االعأل ار، والسابيت ا المواعد املرتت ة عل ي، واامتة،ونيىاالال   

عل ىي  -نىا أمىة املىنيمنني    اهلل تعاىل ق و  ال حث هذا والألو  ق إلمتامي بربكة جىوار موال 
 .-السالم

 أنيعد كاال الغ اني
 هى  النجل انالم1415
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 الفصل األول
 تعـــريف العــــرف

 أواًل: لغة  
 ثانيًا: اصطالحًا

واملعىلوم: كىالعرل م،   إن تعليل العرل م لغة: ضد النُّكل، واملعلوم ضىد املنكىل،   
يما  أواله عل ا  أي معلو ا . جاني ا لسان العلب ))واملعلوم: ضىد املنركىل والعرىل م:    
ضىىد النُّكىىل يمىىا : أواله عل ىىا  أي معلو ىىا  والعىىلم واملعار ىىة واملعىىلوم واحىىد: ضىىد  

وا المىلان    1)النُّكل، وهو كىل مىا تعل ىي الىنف  مىن اىة وتىىلن  بىي وت مى ن إل ىي            
أاىىة إىل العرىىل م بىىاملعن  اللغىىوي  مىىا  تعىىاىل ))اىىذ العفىىو وأمىىل بىىالعلم      الكىىليل

والعىىلم هنىىا )) عنىى  املعىىلوم وهىىو كىىل مىىا حسىىن ا    2)واعىىلع عىىن انيىىاهلني  
العمل  علي أو ا الشىل  و  يكىن منكىلا  وال ق  حىا  عنىد العمىالني وق ىل بكىل اصىلة          

لعلم هنىا ق ىل  عنى   املعىلوم      ىا  4)وقولي تعاىل ))وامللنيىالت عل ىا        3)مح دة  
 . 5)أي ))امللاا ب ا انن  اني جانيت باملعلوم  

وأما ا  الحا   مد عل ي مساحة اية اهلل العظمى  الشى ع علىي كااىل الغ ىاني))وهو مىا       
تعارم واعألاا بني الناس  علي أو تلكي أو قولي وهو املسم  بالعااة العامة ويسم  بالسىىةة ميت 

كما عل ي اسالم  ما  ))العلم هو ما تعار ىىي الناس ونيىاروا عل ىي    6)عدم را الشار  عني  
وان هىذين الألعىليفني أقىلب إىل هىذا الفىن كمىا         7)من  عل أو قو  أو تىل  ويسىم  العىااة     

                                                           
 746/ ص 2لسان العرب/ ابن منظور / ج (1)
 199اف / آية سورة األعر (2)
 89-88ص 3جممع البيان /الطربسي / جملد  (3)
 1سورة املرسالت / آية  (4)
 156ص 6جممع البيان / الطربسي / اجمللد  (5)
 118ص 1مصادر احلكم الشرعي والقانون املدني / الشيخ علي كاشف الغطاء / ج (6)
 91علم أصول الفقه / خالف ص (7)
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مىىن اىىال  ذكىىل الألعىىاريل وتىىلج   مىىىا تىىى ل الىىلاج  تلج حىىي من ا. عل  ىىة  ني أل ىى 
 انُيلجاني بمولي:  

وس عل ىىىي بشىىى ااة العمىىىو ، وتلمألىىىي ال  ىىىااليت    ))العىىىلم مىىىا انيىىىألملت النفىىى   
وقليىىم مىىن هىىذا الألعليىىل مىىا عل  ىىي علىىي ح ىىدر ا اىىلحي للمجلىىة      1)بىىالم و   

قا :))العااة هي الذي يسألمل بالنفوس ويكىون مم ىوال  عنىد ذوي ال  ىااليت السىل مة      
ويىلا على  هىذين الألعىليفني كمىا        2)بألكلاره امللة بعد امللة والعلم  عن  العىااة   

كل اننيألاذ احلك ل))أاذها ا ااة العمىو  وتلمى  ال  ىا  لىي بىالم و  ا مف ومىي       ذ
ميت أن انعلام تألفاوت وتألخأللل بااألالم انزمنة وانمكنة   ىل تأللىل العمىو     
وال  ىىا  السىىل مة مع ىىا أم مىىاذاق  ىىل ان قسىىما  مىىن انعىىلام مسوهىىا بىىانعلام       

وال  ىا  السىل مة ق وك ىل يألسىيت     الفانيدة   ل أن هذه انعلام مما تم لى ا العمىو    
الألعليل هلا وهي جمان ة للسل ل مىن ان  ىا  مىيت ان ىل مج عىا  يىذكلون ا تمسى ماتي        

وعل ىي اننيىألاذ  مىد      3)انمسامي إىل  انيد و ح   إىل غة ذلك ممىا يىلا عل  ىا     
مص ف  اْليب  ما  )) العلم إذا  هو ما تعّواه الناس أو مجيت مىن ل وألفىوه حألى     

 نفونيى ل مىن  عىل اىا  ب ىن ل أو لفىا كثىل انيىألعمالي ا املعنى  اىا            انيألملت ا
ويلا عل ي ان   ي زيىااة هىي :)حألى       4)حب ث يأل اار مني عند إطالقي اون ان ل  

انيألملت ا نفوني ل  ح ث يكفي بمولي )ألفوه  الن معناهما واحد، هنا أي ىا   ىي   
دران أبىو الع ىنني بىدران    نمص وهو   يذكل عااة الناس من الرت  وأمىا اننيىألاذ بى   

 مد علم اني ))ما اعألااه مج ىور النىاس وألفىوه مىن قىو  أو  عىل تكىلر مىلة بعىد          
لى     - ىل قىا   -االى حأل  متكن أ له ا نفوني ل و ارت تأللماه عموهلل بىالم و  

                                                           
 419ه املقارن / السيد حممد تقي احلكيم / صنقاًل عن األصول العامة للفق (1)
 419نقاًل عن األصول العامة للفقه املقارن / السيد حممد تقي احلكيم / ص (2)
 419األصول العامة للفقه املقارن / السيد حممد تقي احلكيم ص (3)
 325أصول الفقه اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب ص (4)
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امللاا بىي كىل مىا عل ىي النىاس وألفىوه بىل مىا عل ىي أهىل العمىو  اللاى دة وال  ىا               
كما ورا عل  انيلجاني من ذكىل )ال  ىا  السىل مة  ح ىث      ويلا عل ي  1)السل مة  

ان هنالك علم  انيد الذي ينألج ط اعا  غة نيىل مة )وأهىل العمىو  اللاى دة  وان     
العلم يألغة والعمو  تألغة ميت ان العلم ين  ق عل  كل واحد نيف ي أو  يب ك ة 

ل مىىن أو  ىىغة وكمىىا قىىا  )عمىىوهلل بىىالم و   وهنالىىك أعىىلام ال يلت ىى  ا بع ىى 
انعلام الفانيىدة مثىل الغنىاني ا الشىوار  واىلب اسمىور  ىان العمىو  ال تألم لى ا          

 اون بع  ل ، وهنالك نمص   ي عدم ذكل الرت .
ومىىن هىىذه الألعىىاريل يظ ىىل أن تعليىىل مساحىىة ايىىة اهلل العظمىى  الشىى ع علىىي    

كاال الغ اني واننيىألاذ اسىالم أقلب مىا إىل هىذا الفىن مىن ح ىث عىدم وروا مىا          
 ل  غةهما من الألعاريل .ورا ع
 
 
 

                                                           
 327بدران / ص أصول الفقه / بدران أبو العينني (1)
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 الفصل الثاني
 أنــواع العـــرف

 العرف العملي .  -1
 العرف القولي )احلقيقة العرفية(. -2
 العرف العام . -3
 العرف اخلاص . -4
 العرف الصحيح . -5
 العرف الفاسد . -6

مما يأل ى  مىن الألعليىل ونلحظىي ا ح اتنىا. ان العىلم يألنىو  اىل نىوعني عىلم          
 لم قولي.عملي، وع

 االول: العرف العملي: 
))وهو ما اعألاا عمل الناس ا ح ات ل وكان مألعار ا  ا تصل ات ل ومعامالت ل 

ولىىي مصىىاايق كىىثةة ا ح اتنىىا ال وم ىىة. كىىال  يت بالألعىىاطي ا أاىى اني      1)وأ عىىاهلل  
كثةة)املعاطاة . وتعار  ل تمديل جىءني مىن امل ىل وتىلج ىل باق ىي  وتعىار  ل تعج ىل        

لة ق ل انيأل فاني واملنفعة ا اجارة املساكن والنمل ات كمىا تعىار وا على  السى       االج
 ا احلمامات العامة وانيلوس ا املماهي بىلجور مع نة اون حتديد لءمن ال ماني ....

 الثاني: العرف القولي )اللفظي(
وي لق عل ي )احلم مة العل  ة  ))وهو ما تعارم النىاس على  إطىالق لفىا على       

معناه اللغوي حب ث يأل ىاار منىي هىذا املعنى  العىلا عنىد إطالقىي مىن اون          معن  غة
  2)حألىى  مسىىوا انيىىألعما  اللفىىا   ىىي حم مىىة عل  ىىة     - ىىل قىىا -حاجىىة إىل قلينىىة 

كانيألخدام ل لفا الولد ا الذكل ميت اني يشمل الذكل واننث . كمىا ا قولىي تعىاىل    

                                                           
 118/ ص 1مصادر احلكم الشرعي / الشيخ علي كاشف الغطاء / ج (1)
 326مدخل أصول الفقه اإلسالمي  / حممد مصطفى شْليب /ص (2)
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لىى  االنيىىألعما  ا الىىذكل    ىىان اةيىىة االىىة ع    1)  …))يو ىى كل اهلل ا أوالاكىىل 
واننث  خبالم العلم  اني يد  عل  الذكل  لو ذكل ا الو  ة مثالي )ان ما أو ى ي  
إىل ولدي انكرب  اني حيمل عل  الولد انكرب اون اننثى .  وكىذا لفىا الدابىة  ىان      
العلم إمنا أنيألعمل ا ا ذوات المواالل اا ة ميت ان ا موضو  لكىل مىا يىدب على      

ىىىىىىىىذا إطىىىىىىىىالق لفىىىىىىىىا اللىىحل على  غىة السىمك مىيت ان المىلان         انرع. وكىىى
بىىىلنىىىىىي حلىىـل قىىىىىىا  تعىىىىىىىىىىاىل ))وهىىىىىىىىو الىىىذي نيىىخل ال حىل لألىىىلكلوا منىىي      ىىىىىىىىل   

  يىىل ل، وذلىك ملعل ىة      لو نذر على  ان ال يىلكىل حلمىا   ىلكىل مسكىا        2)حلما  طليا   
جىىيت للمعنىى  املىىلاا مىىن العىىىىلم وال ريىىم  مىىن ان العىىلم  املوضىىو  وتشخ صىىي يل

يوجم انعماا الظ ور للفا ا ما يسألعمل   ي. وتعار وا ))أطالق كثة من انلفىات  
ا االميان والنذر عل  معان اا ة تغايل معان  ىا اللغويىة. كمىوهلل ا احللىل واهلل     

اهلل،  ىىىلن ل أرااوا  ب ىى  ال أضىىيت قىىدمي ا اار  ىىالن، وا النىىذر: علىىي  املشىىي اىل  
باالو  الداو  ال حم مة وضيت المدم والثاني املسجد احللام ال كىل مسىجد مىيت ان    

 . 3)املساجد كل ا ب وت هلل  
 كما ان العلم العملي والمولي يألنو  اىل نوعني علم عام واا .

 النوع األول العرف العام: 
 ل وب  ىىات ل وهىو العىىلم الىىذي يشىرت    ىىي مج ىىيت النىىاس على  ااىىألالم ازمىىان   

و ما ىىات ل ومسىىألويات ل والىىذي يألعار ىىي أهىىل ال لىىد عىىامأل ل ومىىا تعار ىىي النىىاس ا   
عصىل ومصىل قىدميا  وحىديثا . كألعىارم االنيألصىنا  وهىو االتفىاق على   ىنيت ااى اني            

 مع ني من ب يت املعدوم. وتعار  ل وقل املنمو  من الكألم وغةها.
 و )نيةة املألشلعة .وينمسل العلم العام اىل قسمني )بناني العمالني  

                                                           
 11سورة النساء / آية  (1)
 14سورة النحل / آية  (2)
 326أصول الفقه اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب / ص (3)
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وهو ما اار  بني العمالني ا الفعل  االو  )بناني العمالني  أو )السةة العمالال ة :
أو العمل واعألااوا عل ي ويكون هذا الفعل او العمل مألعار ا  بني املسلمني وغةهل 
مىىن امللىىل والىىديانات االاىىل ومثىىا  ذلىىك ))نيىىةة العمىىالني وبنىىا هل العملىىي علىى     

الىل حيألىايف ا معل أل ىىا إىل   اسىربة املو ىوق ب ىىل ا مج ىيت االمىور      اللجىو  اىل اهىل  
وانيألدللنا عل  اني من العىلم العىام مىن أقىوا  العلمىاني نىذكل قىو  السى د           1)اربة  

وكىىذا   2)أقىىلب إىل مىىا أمسىىوه ب نىىاني العمىىالني  -يعىىا العىىلم العىىام-احلكىى ل ))  ىىو 
 يأل   من تعليل بناني العمالني أني قسل من العام.

كمىىا يسىىم  )نيىىةة املسىىلمني      ثىىاني )نيىىةة املألشىىلعة  أو )عىىلم املسىىلمني :   ال
و)نيةة املألشلعة وهو مىا تعىار وا واعألىااوا عل ىي املسىلمون أو اصىو  أهىل  لىة         
اا ىىة مىىن ل علىى   عىىل أو تىىل . ومثالىىي نيىىةت ل ا عمىىد الف ىىولي وب ىىيت املعاطىىاة     

يىىذكل العىىلم أو يمىىو   وانيىىألد  عىىىل  أنىىي قسىىـل مىىن العىىلم العىىام كىىثة مىىن العلمىىاني
السةة ومن هذه انقوا  ما ذكله اية اهلل العظم  الش ع علىي كااىل الغ ىاني عنىدما     
تكلل عن العلم  ما  ))وهو املسم  بالعىااة العامىة ويسىم  بالسىةة مىيت عىدم را        

وقا  الس د  مد تمي احلك ل عند حبثىي عىن العىلم ))وامنىا يكشىل       3)الشار  عني  
ويىدال ضىمن    -إىل ان قىا  -د ا  ىات كونىي مىن انعىلام العامىة      مني هذا احلكل بعى 

ويأل   مىن هىذا أنىي      4)هذا اجملا  كل ما قام  عل ي نيةة املألشلعة أو بناني العمالني  
 قسـل من العلم العام.

                                                           
  142ص / 3أصول الفقه / املظفر /ج  (1)
 420أصول العامة للفقه املقارن / السيد حممد تقي احلكيم /ص (2)
 118/ ص 1مصادر احلكم الشرعي والقانون املدني / الشيخ علي كاشف الغطاء/ ج (3)
 422أصول العامة للفقه املقارن / السيد حممد تقي احلكيم /ص (4)
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 النوع الثاني العرف اخلاص:
وهو ما تعىارم عل ىي   ىي مىن النىاس مىن  عىل أو تىل  أو قىو  كىانعلام الىل             

اا ىىة أو علىىل أو  ىىن كىلهىىل   م نىىة لىىد أو ق ىىل اىىا  ت ىىلأ بىىني أربىىاب   تسىىوا ا ب
 ان و  وا  الحات ل وأهل النحو وا  الحات ل.

 والىعىلم الىىعام واسا  يىألىنىوعان اىل علم  ح ى  وعلم  انيىد      
هو ))ما تعارم الناس ول س    ىي االفىة لىدل ل مىن االالىة       العلم الصح   :  

أو ))هو ما ال يعارع ال ال  الع ا  وال ي  ىل    1)مفسدة   وال يفوِّت مصلحة وجيلم
كما تعارم ا بعىض ال لدان بان ي عىث اللجىل إىل املىلأة      2)واج ا  وال حيلم  لما   

الل يليد ان يألءوج ا ا  ا  من احللي يكون عنوانا  تىلك دا  عمل ا  عل  املوا مىة اللجىل   
ألرب من امل ل إال أن ينص عل ي ، وتعىار  ل ان  من امللأة ويسم  هذا بى)الن شان  وال يع

ما يمدمي اساطم ملخ وبألي من حلي و  اب وحلىوى يعألىرب هديىة ال مىن امل ىل، وكىذا       
 تعار  ل عل  وقل بعض املنموالت كالكألم العلم ة.

أو ))مىا    3)  و ))ما تعار ىي النىاس وكىان االفىا  نالىة الشىل         : وأما العلم الفانيد
كألعار  ل عل  مشي النسىاني وراني    4)ع ا  وي  ل الواجم أو حيل احللام  يعارع ال ال  ال

انيناالء، والويف النساني مألربجات والس   ا املسى   مىيت ااىألالل النسىاني باللجىا  وانألشىار       
الغناني ا الشوار  وال  وت ونىلى كىثةا  مىن انعىلام الىل اتىذت مىن الغىلب وأ ىلت ا          

لنساني باللجا  ا الداو  إىل انيامعات واملدارس من املسلمني من لعم الممار وااألالل ا
اون االلألءام باحلجاب اإلنيالمي وقد قا  بعض الكأّلاب املألىىلالين ان انياهل ىة تعىوا بعىد     

 اإلنيالم.

                                                           
 330أصول الفقه / بدران أبو العينني بدران / ص (1)
 95م أصول الفقه / عبد الوهاب خالف /صعل (2)
 99علم أصول الفقه / عبد الوهاب خاّلف / ص (3)
 330أصول الفقه / بدران أبو العينني بدران / ص (4)
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 )احلقيقة العرفية(
)احلم مة اللفظ ة  هي وضيت اللفا بىلزاني املعن  املسألعمل أو هىو الىذي يمىيت بىني املألخىاط ني وتنمسىل       

 ىل:ىىاحلم مة ا
 )حم مة لغوية   و انيألعما  لفا الصالة  عن  الدعاني . 

 و إىل )حم مة عل  ة  كانيألعما  لفا الفمي ا انحكام الشلع ة .
 واىل )حم مة الع ة  كانيألعما  الصالة ا اهل  ة املخصو ة الل الع ا الشار  املمدس.

ىل الوضيت واما احلم مة الشلع ة     مد وقىيت  ان احلم مة اللغوية والعل  ة   يميت    ما اسالم بالنس ة إ
    ا اسالم بني ان ول ني.والظاهل   وت ا

وأما لفا )العلم   ألسألعمل عند السةة املألشلعة ا حم مأل ا العل  ة وأمىا الشىل   مىد  انيىألعمل ا ا     
 حم مأل ا اللغوية أي  عن  )املعلوم .

 العلم                                                                         
                                                                             

 عملي                                                 لفظي                         
 

 عام                           اا               عام                       اا                  
 

  ح     علم  انيد                   بناني العمالني    نيةة املألشلعة علم               
 بناني العمالني          نيةة املألشلعة

 
 علم  ح              علم  انيد                                                                  
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 الفصل الثالث
 يف

 الفرق بني العرف والعادة
 الفرق بني العرف واإلمجاع

 عرف وبناء العقالء وسرية املتشرعةالفرق بني ال
 الفرق بني العرف والعادة

ال  لق بىني العىلم والعىااة ا )احلم مىة العل  ىة  وهمىا عنىد النىاس نيىوانـي   ىل             
يىىلون ))أن مىىا مرتاا ىىان  ىىأذا ع ىىل أحىىدهما علىى  اةاىىل  م ىىل هىىذا احلكىىل  ابىى    

وينييىد كون مىا     1)بداللة العلم والعااة يكون ذلك مىن بىاب الألىلك ىد ال الألىلنيى        
مرتاا ني ما قّلره احملممون من العلماني ومن ذلك ما ذكل اية اهلل العظم  الشى ع علىي   

وذكىل اسىالم     2)كاال الغ اني عند تعليفي للعلم قا  ))ويسىم  بالعىااة العامىة     
ويأل   من نيىةة املألشىلعة ان العىلم      3)بعد تعليفي للعلم قا  ))ويسم  بالعااة  

 نلمسي ا ح اتنا االجألماع ة ميت الناس   ال  عن العلماني.هو العااة كما 
وقد  لق اْليب بني العلم والعااة  ما  ))والألحم ق أن العىااة أعىل مىن العىلم     
  ىىو نىىو  من ىىا الن العىىااة هىىي انمىىل املألكىىلر مىىىلاوذة مىىن العىىوا أو املعىىاواة  عنىى     

   نيى ال  عل ىي إت انىي    الألكلار  أذا  عل إنسان  عال  مىن ان عىا  وتكىلر منىي حألى  ا ى      
واق عل ي تلكي مسي ذلك عااة لي وكما يكون الشىيني مىن  ىلا يكىون مىن انيماعىة       
وتسم  انوىل عااة  لاية وكما تسم  الثان ة عااة اجألماع ىة والعىلم ال يصىدق اال    

والىىلا عل ىىي قلرنىىاه عنىىد عىىدم الفىىلق وبءيىىااة انىىي قىىد الحىىا   4)علىى  النىىو  الثىىاني  

                                                           
 118/ ص 1مصادر احلكم الشرعي والقانون املدني / الشيخ علي كاشف الغطاء / ج (1)
 118/ ص 1شف الغطاء / جمصادر احلكم الشرعي والقانون املدني / الشيخ علي كا (2)
 .95علم أصول الفقه / عبد الوهاب خالف / ص (3)
 304مدخل يف الفقه اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب / ص (4)
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 مأل مىىا اللغويىىة ح ىىث ان العىىلم  عنىى  املعىىلوم والعىىااة  عنىى   العىىلم والعىىااة حبم
 الألكلار أما ا حلات حم مأل ما العل  ة اسا ة  ال  لق.

 الفرق بني العرف واإلمجاع
الفلق ب ني وبني اإلمجىا  ان اإلمجىا  ال يكىون أال باتفىاق انمىة أو جمأل ىدي ا أو       

يل اإلمجىا  ،وا عصىل مىن    جمأل دي مذهم عل  ااألالٍم ا امل اني وااألالم تعىار 
العصور وال ميكن ان يغة ا باقي العصور أما العىلم  ىال يشىرتل   ىي أهل ىي اجأل ىاا       

 وال غةه .
وكذا  ان العىلم كمىا يألحمىق بألوا ىق النىاس مج عىا  يألحمىق بألوا ىق غىال  ل وال          
يني ل اذوذ بع  ل   ما عل ي العلم وال ينمص مىن اعأل ىاره ولى   كىذلك اإلمجىا       

يعألرب عنصل االتفاق مىلاوذا  ا حتممي  ىال يألحمىق اإلمجىا  عنىد االفىة مىن        ح ث اني
 بع  ل  ألكون مانعة من حتممي  ال يعد إمجاعا.

وكذا ان اإلمجا  اذا كان عمل ا  يوجد بفعل اجملأل ىدين مىلة واحىدة وأمىا العىلم      
  ال يألحمق اال بألكلار الفعل كثةا  حأل  يصة مألعار ا .

كىىان ملءمىىا  للمجمعىىني وغةهىىل وأمىىا العىىلم  ىىال يكىىون    وان اإلمجىىا  مألىى  ا 
 كذلك.

ان حكىىل العىىلم غىىة  ابىى    ىىو مألجىىدا بىىألغة العىىلم هلىىذا قىىالوا الفىىل  يىىألغة    
حسم ان ل. أمىا اإلمجىا  بعىد انعمىااه  ىال يىألغة   ىي بىل ال يكىون  ىال  الجأل ىاا            

 جمأل د.
 الفرق بني العرف وبناء العقالء

عمالني من الناح ة العمل ة ح ث ان السىةة العل  ىة هىي    ال  لق بني العلم وبناني ال
عىىني السىىةة العمالال ىىة وذلىىك تشىىابي  بثلفىىىىات مىىىثل لفظىىىي الم ىىاني والمىىدر، والفمىىة  
واملسكني يلاا من ما معن  واحد من الناح ة العمل ة، كما اني اذا اجألمعىا يىلاا من مىا    



 13 

  السىةة العل  ىة ا ان ىو     معن ان وان ا رتقا  ل ما معن  واحد. ولكن عنىد اجألمىا  
 يكون ب ن ما  لق كما حمق ا موضوعة.

هىىذا مىىا أ ىىااني بىىي الىىدكألور اننيىىألاذ الشىى ع ع ىىاس كااىىل الغ ىىاني ا تمليلاتىىي    
ل حوث مساحة احلجة الس د  مد الصىدر وال ىك نصى ا قىا  ))السىةة العل  ىة هىي        

ق ب ن مىا وذلىك تشىى   ا    عىني السىةة العمالال ىة، وهنىا  ىلوق  ألملىىة ب ن مىا. انىي ال  ىل        
باللفىىات مثىىل المىىدر والم ىىاني، والفمىىة واملسىىكني، أي يىىلاا من ىىا معنىى  واحىىد مىىن     
الناح ة العمل ة وان كان  تأللل مف وم ىا. اذا اجألمعىا ااأللفىا ا املعنى  واذا ا رتقنىا      
اجألمعىىا. باجألمىىا  السىىةة العمالال ىىة والسىىةة العل  ىىة ا ان ىىو   ىىال بىىد هلمىىا مىىن     

 الفلق.
ان العمالني او السةة العمالال ة تعلم من جممو  ال شىل، وان كىان االرتكىاز أو    -1

 السةة اسا ة  كان معني نيةة عل  ة وهي اض ق جماال  من السةة العمالال ة.
العمق ا الفكل الن العمق عل   ال ة أقسام من ىا العمىق وااراكىي للواقع ىات      -2

ن يىرت ، و ان ىة غىة واقعىي ولكىن اق ىق   ىو        أي ما ين غي لي ان يعمل وما ين غي لي أ
عمالالىىي وتىىارة غىىة واقعىىي وغىىة اق ىىق   ىىو عىىلا.  ىىالفلق ا الدقىىة واإلارا  ا       

 املسألوى.
ان العمىىالني يمىىدمون لنىىا الكىىربى والعىىلم يمىىدم لنىىا الصىىغلى،  احلاجىىة اىل      -3

الألفىىىاهل كىىىربى، واللغىىىة  ىىىغلى، وهىىىي عل  ىىىة،  ىىىالعلم يمىىىدم الأل   مىىىات أي       
    1)ات  الصغلي

                                                           
 تقريرات مساحة احلجة السيد حممد الصدر/ الشيخ عباس كاشف الغطاء  / خمطوطة (1)
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 الفرق بني العرف وسرية املتشرعة
ان السةة العل  ة ونيةة املألشلعة ب ن ما عموم واصو  م لق ح ث كل ا لاا 
السىىةة وهىىل املسىىلمون أو مىىذهم او ملىىة مع نىىة ضىىمن أ ىىىلاا العىىلم ح ىىث العىىلم 

 يشمل املسلمني وغةهل.
ىوم يمىىىله أمىا   ان نيةة املألشلعة جيم ان تكىون ممألىدة اىل عصىل املعصىوم واملعصى     

العىىلم   كىىون ا عصىىل املعصىىوم وا غىىة عصىىل املعصىىوم ويكىىون ا عصىىل معىىني     
وزمان معني كما ا العلم احلالي. هذا  الحظة الفم ي أما مىىىن الناح ىة العمل ىة  ىال    

  لق بني العلم والسةة.
 الفرق بني السرية وبناء العقالء

من الناح ة العمل ة أمىا  الحظىة الفم ىي    كما تمدم ال  لق بني السةة وبناني العمالني 
 يكون هنالك ااألالم من  وجوه:

 ان نيةة املألشلعة إمنا تكون منينيسة وأما السةة العمالال ة  ألكون إم اال ة. -1
ان الشار  هىو رالى   العمىالني )أي مىن ضىمن العمىالني  امىا ان يكىون مألحىد           -2

 ل ويمله أو اليمله.املسلك أو األلل وأما نيةة املألشلعة   كون اارجا  عن 
ب ن ما عموم و اصو  م لىق ح ىث ان املسىلمني هىل املعن ىون بالسىةة أمىا         -3

 ال ناني   شمل املسلمني وغةهل.
ان نيةة العمالال ة ال تكون بنفس ا كاافة عىن موقىل الشىار ، وامنىا تكشىل       -4

هىا  عن ذلك ب ل السكوت الدا  عل  االم اني وأما نيةة املألشلعة   اإلمكان اعأل ار
املألشىلعة ح نمىا يسىلكون نيىلوكا      بنفس ا كاافة عن الدل ل الشلعي عل  انياس ان 

بو ف ل مألشلعة جيم ان يكونوا قد أحلزوا موا مىة الشىار  عل ىي وبكلمىة أاىلى      
ان اإلمجا  املذكور يكشل عن رواية غة مكألوبة ولكن ا معااة نيىلوكا  وارتكىازا    

 بني عموم املألشلعة.
 ة املألشلعة وبناني العمالني تألحد ا احلج ة وعدم ا. تن  ي: ان العلم ونية
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 الفصل الرابع
 يف

 العرف حجة أم ال
 املثبتون حلجية العرف وأدلتهم
 النافون حلجية العرف وأدلتهم 

 القول الراجح
ان العلم تارة يسألد  بي عل  تشخ ص موضو  احلكىل الشىلعي وهىذا  ىح       

-و  مىي الن ىل هىل املخىاط ون ب ىا      الن االحكام الشلع ة يلجيت ا مواض ع ا للعلم
وتىىارة -ونيىىوم ن حىىث هىىذا المسىىل ا الفصىىل السىىااس بعنىىوان العىىلم وت   ماتىىي    

 يسألد  بي عل  احلكل الشلعي وهو حبثنا ا هذا الفصل.
الاىىك وال ريىىم ا ان العىىلم يسىىألد  بىىي علىى  احلكىىل الشىىلعي ويث ىى  حج ىىة   

عنىىي ومتكنىىي مىىن الىىلا . العىىلم اذا اقأل ىى    وتىىي ا زمىىن املعصىىوم مىىيت عىىدم راعىىي  
  كون حجىة بىاإلقلار واحتىاا مسىلكي مع ىل. وهىذا ال حبىث لنىا   ىي لعلمنىا ان إقىلار            

 املعصوم هو حجة.
اما اذا   نعلىل ونشىك هىل هىذا العىلم أقىله املعصىوم أو الق وقىيت اسىالم   ىي           

  ا    حج ألي بع  ل وهل احلنف ة واملالك ة والشا ع ة واحلنابلة.
 ض اةال وهل انمام ة.ونف  حج ألي ال ع

 املثبتون حلجية العرف وأدلتهم: 
لمىد ا  ى  حج ىة العىلم احلنف ىىة واملالك ىة والشىا ع ة واحلنابلىة بالكألىاب والسىىنة         
واإلمجا . وزاا احلنف ة واملالك ة حأل  اتذوه أ ال  مىن أ ىو  االنيىألن ال ىىى نيىوم      

ال قىىى وذكىىل   ن حىث هىذا املوضىىو  ا الفصىل اسىىام  بعنىوان هىىل العىلم ا ىىل أو     
اننيىىألاذ بىىدران قىىاالال  ))ال نعىىلم أحىىدا  مىىن الفم ىىاني نىىاز  ا اعأل ىىار العىىلم مصىىدرا   
وال ال  ت ن  عل ي انحكام الفم  ة ومن يسألملأ أقوا  املألمىدمني واملألىىلالين جيىد كىثةا      
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كمىا ذكىل اننيىألاذ  مىد       1)من الع ارات الدالة عل  حج ة علم الناس وعااات ل  
وان نىاز    ))ان انالمة أ حاب املىذاهم اعألىربوا العىلم وعملىوا بىي      مص ف  اْليب

بعض ان ول ني ا ذلك حبكاية اسالم   ي. الن اسىالم   يكىن ا أ ىل اعأل ىاره     
وانالة الىل    1)ولكني ا ت   مي ا بعض جءال اتي أو ا الألونييت والأل   ق ا ن اقي  

 ني م  للمث ألني كما يلي:
 الكتاب العزيز: -1

ألد  حلج ة العلم من الكألاب العءيء قولىي تعىاىل ))اىذ العفىو وأمىل بىالعلم       اني
أي حج ىىة -قىىا  اننيىىألاذ بدران)) مىىد هىىداهل اىل هىىذا   2)وأعىىلم عىىن انيىىاهلني  

ما ورا ا كألاب اهلل تعاىل من قولي تعىاىل )اىذ العفىو وأمىل بىالعلم ويمو       -العلم
 . 3)ه اةية  الملاا ) كل ما ا دت بي العااة ق   بي لظاهل هذ

 السنة: -2 
انيىىألد  حلج ىىة العىىلم مىىن السىىنة بمولىىي ) ىىل  اهلل عل ىىي والىىي ونيىىلل  ))مىىا راه  

قىا  اننيىألاذ بىدران الع ىنني بىدران ))والن        4)املسلمون حسنا    و عند اهلل حسىن   
مىىا راه -العىىلم إمنىىا  ىىار حجىىة بىىالنص. وهىىو قولىىي  ىىل  اهلل عل ىىي )والىىي  ونيىىلل    

ويمىو  الكمىا  بىن اهلمىام ))يسىألد  على  حج ىة العىلم           5)  -املسلمون. احلىديث 
كمىىا انيىألد  بىىي السلاسىي قىا  ))وتعامىىل النىاس مىىن غىة نكىىة        6)ب ىذا احلىديث    

                                                           
 329أصول الفقه / بدران أبو العينني بدران / ص (1)
 334ص 1اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب / ج أصول الفقه (1)
 199سورة األعراف / آية  (2)
 .329أصول الفقه / بدران ابو العينني بدران /  ص (3)
 .239نقاًل عن األستاذ بدران ابو العينني بدران ص (4)
 329أصول الفقه / بدران ابو العينني بدران /  ص (5)
 .239دران صنقاًل عن األستاذ بدران ابو العينني ب (6)
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مىا راه املسىلمون حسىنا      - ىل  اهلل عل ىي )والىي  ونيىلل    -أ ل من أ و  ك ة لمولي 
مىن بعىض    -احلىديث -وذكل اننيىألاذ اىال م قىاالال  ))يىد        7)  و عند اهلل حسن  

-وانيألد  حبج ة العلم كذلك مىن اقىلار اللنيىو       1)وجوه عل  اعأل ار العلم  
للعلم ملا   ي من مصىلحة راجحىة ال غنى  للنىاس عنىي       - ل  اهلل عل ي والي ونيلل

قا  اننيألاذ اْليب وال اا  عل  ذلك الن اللنيو  ى  ىل  اهلل عل ىي )والىي  ونيىلل       
عىىواوه العىىلب ا جىىاهل أل ل بىىل أقىىل منىىي  وهىىو امل ل ىى  عىىن اهلل   ي ىىدهل كىىل مىىا ت 

  كىون ى  ىل  اهلل      - ىل قىا   -الصاحل واب ل الفانيد وعّد  مىا احألىايف إىل تعىديل    
عل ي )والي  ونيلل ىى قد حدا لنا نو  العلم الذي يعألرب انيانيىا   للألشىلييت   مىا بعىد     
وهو أن ما تعواه الناس مما ل     ي حكىل ممىلر يىوزن   ىءان املصىلحة بع ىدا  عىن        
انهواني والش وات ى  ل قا  ى  أذا كان   ي مصىلحة راجحىة أو يىد يت عىن ل مفسىدة        
كى ةة وال لىىل بىىاجملألميت يمىل ويعمىىل بىىي   صىة اىىليعة واج ىىة االت ىا  مىىا اام حيمىىق     

   2)ذلك  
 اإلمجاع:  -3

انيألد  حلج ة العلم من اإلمجا  ح ث نيار مج يت الصىحابة مىن بعىد رنيىو      
عل  مىا نيىار عل ىي ا اعأل ىار العىلم. قىا  اىْليب         -ونيلل ل  اهلل عل ي والي -اهلل 

))وقل أ حاب رنيو  اهلل ى  ىل  اهلل عل ىي )والىي  ونيىلل ى مىن بعىد موقفىي مىن            
وبذلك يكون أ حاب رنيو  اهلل قد أكدوا بماني اعأل ار العىلم   - ل قا –العااات 

واجملأل ىدين   الصاحل   ما جيلي بني الناس ىى  ل قا  ىى  وعل  هذا املن ج نيار الفم اني
قىىا  اننيىىألاذ االم))امىىا العىىلم الصىىح    ألجىىم ملاعاتىىي ا      3)مىىن بعىىدهل   

                                                           
  424نقاًل عن أصول العامة للفقه املقارن/ السيد حممد تقي احلكيم ص (7)
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 336/ ص 1أصول الفقه اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب / ج (2)
 336/ ص 1أصول الفقه اإلسالمي / حممد مصطفى شْليب / ج (3)
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والن املمصىوا مىن الألشىلييت تىدبة اى ون النىاس  ىا        - ىل قىا   -الألشلييت وا الم ىاني 
جاريىىا  علىى   عىىل أو تىىل  ا تعاملىى ل  يكفىل مصىىلحأل ل والعىىد  ب ىىن ل ومىىا اام عىل  ل  

-شل   ألجىم ملاعاتىي وا هىذا العىلم قىا  العلمىاني       ومألفما  ومصلحأل ل ول س    ي معارضة ال
والعلم ا الشل  لي اعأل ار. واإلمام مالك بن أن  بن  كثةا  من أحكامىي   -العااة اليعة  كمة

عل  علم أهل املدينة. واإلمام أبو حن فة وا حابي ااأللفوا ا عدة أحكىام بنىاني على  ااىألالم     
ل كىثةا  مىن أحكامىي ملىا رأى اهىل مصىل يغىايل اهىل         العلم. واإلمام الشا عي ملا ه ط مصىلا  غّ ى  

 ومن هذه النصو  يأل   حج ة العلم بالنس ة للمث ألني.  1)العلاق واحلجاز  
 أما النافون حلجية العرف وأدلتهم

ان النا ني حلج ة العلم هل انمام ة وأالأل ل عل  عدم حج ألي هو نف  ل نالة املث ىألني وهىو   
 كما يلي:

ي من الكألاب العءيء   تكن اةية واراة ا العلم ا حم مة العىلم وامنىا   أن ما انيألد  ب -1
الشار  أنيألخدم ا حبم مأل ا اللغوية ح ث ال  الألفانية على  ان ))وأمىل بىالعلم   معنىاه وأمىل      

 باملعلوم كما ني ق ان ذكلنا ا تعليفنا للعلم وا باب احلم مة العل  ة  لاجيت.
د اهلل بن مسعوا من أني قا  ))ما راه املسلمون حسىنا    ىو   وما انيألد  من السنة رواية ع  -2

 عند اهلل حسن  .
قا  السى د احلكى ل ))ويىلا على  هىذا االنيىألدال  ب ىا: ان ىا موقو ىة على  ابىن مسىعوا و              
يلوها احد عني عن رنيو  اهلل ) ل  اهلل عل ي والي ونيلل ، ور ا كان  كالما  لي ال حديثا  عىن  

  كىون احلىديث     2)والي ونيلل  وميت هذا االحألما  ال تصل  للدل ل ىة    النيب ) ل  اهلل عل ي
كالما  البن مسعوا ال حديثا  عن اللنيو  ) ىل  اهلل عل ىي والىي ونيىلل  و قىا  اي ىا       
))وهي ال تصل  للحج ة باإلضا ة إىل ان العىلم ال عالقىة لىي بعىوا  احلسىن لعىدم       

                                                           
 96خالف / صأصول الفقه / عبد الوهاب  (1)
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أي الىذي  -عللة لدى الناس واملعلىل من ىا   ابألناالي عل  ا غال ا  وما اكثل انعلام غة امل
هذا احلديث ال يءيىد على  كونىي تىلك ىدا       - ل قا  -يدر  العمل وجي حسني ناار جدا 

أو مىىن االىىة االنيألحسىىان كمىىا ذكىىل مىىن   1)حلكىىل العمىىل أو انىىي مىىن أالىىة اإلمجىىا   
 االأل ا.

حصىل   واما االنيألدال  بالسنة أعا تمليل املعصىوم   ىو ال اىالم ا حج ألىي لىو     
ولكن املعصوم   يمل أ ل العلم وامنا أقل ما كىان   ىي نفىيت للمسىلمني   كىون هىذا       
العلم حجة بىلقلار املعصوم وهلذا  اللنيو  الكليل ) ل  اهلل عل ي والي ونيىلل     
يمل كثةا  من انعلام ويمو  اْليب ))وا هذا إقلار مل دأ إعأل ىار العىلم ا الألشىلييت    

كوني عل ا  عمىل الناس بي من زمن بع د واال نقل كل مىا تعىواه   غة أني   يمله جمللا 
كمىا ذكىل اننيىألاذ     2)وأمنا أقله ملىا   ىي مىن مصلحىىىىىة راجحىة ال غنى  للنىاس عن ىا          

الس د احلك ل))إن الشار    يلا  العلم  ا انىي علم،وأمنىا وا مى  أحكامىي بعىض      
نا اقلاره نينة، و لق بىني ان يمىل   ما عند العلم  ىلبلزها ب ليمة اإلقلار، ولذلك اعألرب

حكما  لدى أهل العلم ملوا مألي الحكامي و ان يعألرب العلم نفسي أ ال  يلجيت إل ىي ا  
الكشل عن انحكام الواقع ة،  مىا اقله من االحكام العل  ة يكون من السىنة ولى     

 . 3)ا ال  بلأنيي ا ممابل ا  
  مىا مىا نيىار عل ىي اللنيىو       وما انيألد  بي من اإلمجا  من وقىوم الصىحابة    -3

 ) ل  اهلل عل ي والي ونيلل  هذا ال يث   حج ة العلم  ان عمل  
الصىىحابة لىى   حبجىىة ولىىو أقىىل  عل ىىا  أمىىا ب ليمىىة الم ىىاس أو بىلالىىة أاىىل مىىن           
االنيألحسان أو نيد الذرااليت أو املصاحل امللنيلة وميت هىذا  ىان الصىحابة ا عملى ل ال     

لنيو  ) ل  اهلل عل ي والىي ونيىلل  أقىل بعىض     يكون قد أقلوا أ ل العلم بل أن ال
                                                           

 424أصول العامة للفقه املقارن /  السيد حممد تقي احلكيم / ص (1)
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انعىىلام وأنكىىل اىى  ا  وأبمىى  بع ىى ا جم ىىو  احلىىا    حمىىل علىى  االباحىىة تىاهىىىلا .   
 وأكثل ما انيألخدم العلم ا تشخ ص مواض يت االحكام الشلع ة.

وأما موقل انالمىة  ىىلن ل عملىوا بىالعلم ا تشىخ ص موضىو  احلكىل الشىلعي         
اعألرب علم أهل املدينة الن أكثلهل كان مىن ا ىحاب    وااأللل   ي االمام مالك  مد

وان ل اعلل بىلحكامي  كان اعألمىااه ان اهىل    - ل  اهلل عل ي والي ونيلل-رنيو  اهلل 
املدينة اكثل علما  بِسنة رنيو  اهلل. وأما احلنف ة والشا ع ة واحلنابلة أعألربوا العىلم ال  

ل   كىون اعألمىااهل عل ىي    ن الناس ااط ني بي وهو ي ني هلل تشخ ص موضو  احلكى 
 وأما أقوا  العلماني   ي ل س  حبجة وهذا االاألالم ا حج ألي .

  كون االنيألدال  بالعلم كاملل  ا ال عام وهو تىلك ىدي. وذكىل اننيىألاذ بىدران     
))ان من يدقق النظل ا العلم يأل   لي بعد ال حىث والنظىل، ان العىلم مىن انالىة      

: ولىى   الىى ال  وا ىىال  مىىن ان ىىو  املسىىألملة املو ىىلة للحكىىل واملسىىاعدة علىى    مىىي
 . 1)بشل  احلكل وبناالي  

 القول الراجح:
مىىن أقىىوا  املث ىىألني والنىىا ني يأل ىى  المىىو  الىىلاج  وهىىو  انىىم النىىا ني ح ىىث      

ضعف  أالة املث ألني كما أ لانىا ا تىلج   قىو  النىا ني هىو مىا ذكىله اننيىألاذ بىدران          
  1)الة املو ىل للحكىل واملسىاعدة على    مىي       الذي ذكلناه انفا  ))إن العلم من ان

وكما ذكل اننيألاذ اال م ))والعلم عند الألحم ق ل   ال ال  الع ا  مسىألمال  وهىو ا   
 . 2)الغالم من ملاعاة املصاحل امللنيلة  

                                                           
 326ول الفقه / بدران أبو العينني بدران /  صأص (1)
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 )باب يف حجية بناء العقالء(
ان بناني العمالني إمنا يكىون حجىة إذا كىان يسألكشىل منىي على   ىو الى مني موا مىة          

 الشار  وام ا ه ل ليمأل ل وهذا بدي ي ولكن  ن نناقش اطالق املمدمة المااللة:  
ان موا مىىة الشىىار  ل نىىاني العمىىالني تسألكشىىل مىىن جمىىلا عىىدم   ىىوت راعىىي عىىن       

 طليمأل ل بل ال حيصل هذا االنيألكشام اال بىلحد الول  ال ة:
السىةة  اال يكون مانيت من كون الشىار  مألحىد املسىلك مىيت العمىالني ا ال نىاني و       -1

 اني ا هذا الفلع ال بد ان يسألكشىل انىي مألحىد املسىلك مع ىل  جىلا عىدم   ىوت         
راعي الني من العمالني بل رال س ل ولو كان لي مسلك  ان ل  ني ولعل ناه ول   هذا ممىا  

 لف .
اذا كان هنالك مانيت من ان يكون الشار  مألحد املسلك ميت العمىالني  البىد ان    -2

ةة العمل ىىة حألىى  ا االمىىور الشىىلع ة  ىىلا  ومسىىميت مىىن   يث ىى   لىىدينا وجليىىان السىى 
الشار   اذا   يث   ح ن ذ اللا  مني يكون نيكوتي من ق  ىل الألمليىل ملسىلك العمىالني     
وهذا مثل االنيألصىحاب  ىلنىي ملىا كىان مىوراه مىن ق  ىل الشىك ا احلالىة السىابمة  ىال            

ة السىابمة اذ ال معنى    معن  لفلع احتاا الشار  ا املسلك ميت العمالني باالاىذ باحلالى  
لفلع اكي ا بماني حكمي ولكن ملا كان االنيألصحاب قد جلت السىةة   ىي حألى  ا    

 االمور الشلع ة و  يث   را  الشار  عني  اني يسألكشل مني ام ا ه ل ليمأل ل.
اذا انألف  الشلطان املألمدمان  البد ح ن ىذ مىن ق ىام ال ىل اىا  ق عىي على          -3

ومىىن هىىذا يأل ىى  ان بنىىاني   1)ة العمل ىىة عنىىد العمىىالني  رضىىا الشىىار  وام ىىاالي للسىىة
 العمالني يكون حجة اذا حتمق   ي احد الشلول الثال ة.
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 )باب حجية سرية املتشرعة(
ان نيةة املألشلعة تارة يعلل    ا امنا كانى  جاريىة ا عصىور املعصىومني )على  ل      

ةة ق عىىا  السىىالم  حألىى  يكىىون املعصىىوم احىىد العىىاملني ب ىىا  ىىال اىىك ا حج ىىة السىى  
وتسم  باإلمجا  العملي  ألكون بنفسى ا الى ال  على  احلكىل كاالمجىا  المىولي وامنىا        
تكون حجة اذا     مىن ال ىل ااىل ام ىاني الشىار  هلىا ولىو مىن طليمىة عىدم   ىوت            

 اللا  من ق لي.
وتىىارة ال يعلىىل او يشىىك    ىىا ان ىىا كانىى  جاريىىة ا عصىىور املعصىىومني أو ان ىىا      

 ىىال  ىىد جمىىاال  لثعألمىىاا عل  ىىا ا انيألكشىىام موا مىىة    حىىد   بعىىد عصىىل املعصىىوم. 
املعصوم عل   و ال مني وذلك هو ما نعىلم مىن انيىلوب نشىىلة العىااات عنىد ال شىل        
وتىل ة العااات ا عواطل الناس: ان بعض الناس املألنفىذين أو املغىاملين قىد يعمىل     

ارج ىة  ىو تمل ىد    ا  ا  انيألجابة لعااة غىة انيىالم ة أو هلىوى ا نفسىي أو لألىىل ةات ا     
اةالين ويىلتي اال   ملد االو  ا عملي ويسألمل العمل   شى يت بىني النىاس مىن اون     
ان حيصل من يلاع ل عن ذلك  الغفلة أو الألسىام  أو سىوم أو لغل ىة العىاملني  ىال      
يصغون إىل من ينصح ل أو لغة ذلك واذا م ى  على  العمىل ع ىوا طويلىي يأللمىاه       

ةة املسلمني. ويش ي ان يكون من هىذا ال ىاب نيىةة تم  ىل     اني ل بعد اني ل   ص   ني
 ال د.

ومن أجىل هىذا ال نثىق ا الِسىةات املوجىواة ا عصىلنا ان ىا كانى  موجىواة ا          
العصىىور االنيىىالم ة االوىل ومىىيت الشىىك ا ذلىىك  اجىىدر ب ىىا ان ال تكىىون حجىىة الن   

 . 1)الشك ا حج ة الشيني كام ا وهن حج ألي اذ ال حج ة اال بعلل  
 وقد ق ل )اذا ورا االحألما  ب ل االنيألدال  .

 الول حج ة السةة وهي:
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ان ال يكون العمىل املىذكور نااى ا  عىن املسىا ة وقلىة امل ىاالة ولىذا ال تكشىل           -1
نيةت ل ا معاملة االطفا  بال  يت والشلاني عن رأي االمىام مىيت انىي مألىداو  ا مج ىيت      

 االعصار وانمصار.
ا  قولي أو نص او حكىل عملىي على  اىالم ممأل ى       ان ال يكون هنا  امج -2

 السةة اذ ال جياميت ذلك االنيألكشام املذكور.
ان ال يكون عمل ل منأل  ا  اىل تمل ىد جمأل ىد اذ لىو علىل ذلىك كشىل عىن رأي         -3

 اجملأل د وميت الشك   يكشل عن رأي االمام.
ا  ان حيلز وجي العمل وهو العمدة اذ من اوني ال ميكن انيألكشام وجي ا -4

  ان العمل الواحد قابل للوجوه العديدة واال عا  مسلوبة الداللة عل  وجي اا .
 عدم كون عمل ل عن اكلاه. -5

واحلا ىىل ان اعأل ىىار نيىىةة العلمىىاني واملسىىلمني إمنىىا هىىو الجىىل كشىىف ا عىىن تمليىىل  
 ا جلت عل ي نيةت ل وكىون   -عل ي السالم-املعصوم ويشرتل   ي كما قلر من علمي 

ني  ل العااة املألعار ة اون طليمة االعجاز وكشىل املغ  ىات ومتكنىي مىن      عمل ل عل 
عىن ذلىك    -عل ي السىالم -ال تلا  الفاعل عند راعي  -عل ي السالم-اللا  واحألمالي 

 الفعل.
 القول الراجح يف حجية العرف وبناء العقالء وسرية املتشرعة

 الني إني:ات   مما تمدم ا كالمنا عن حج ة العلم ونيةة وبناني العم
اذا اقىل املعصىىوم العىىلم أو السىىةة أو بنىاني العمىىالني واحتىىد مسىىلكي مع ىىل و     -1

 يكن هنالك من منيت للا  السةة او ال ناني العمالني أو العلم   كون حجة.
اذا اككنا ا اقلار املعصوم و  نعلل اقلاره بىالعلم والسىةة وبنىاني العمىالني      -2

لشك ا حج ة الشيني كىام ا عىدم حج أل ىا اذ     اجدر ب ا ان ال تكون حجة اال ان ا
 ال حجة اال بعلل.

 واذا ورا االحألما  ب ل االنيألدال .
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 )مدى داللة العرف(
ان العلم عندما يكون حجة  اقصى  مىا يمأل ى ي ان تىد  على  مشىلوع ة الفعىل        

 وعدم حلمألي او يد  عل  مشلوع ة الرت  وعدم وجوب الفعل.
واحللمىة مىن عىلم الىرت   ىىلمل ال يمأل ى ي        اما انيألفااة الوجوب من علم الفعل

العىىلم نفسىىي بىىل كىىذلك االنيىىألح اب والكلاهىىة اال ان العمىىل ا حىىد ذاتىىي جممىىل ال  
 االلة  لي عل  اكثل من مشلوع ة الفعل او الرت .
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 الفصل اخلامس
 يف

 العرف أصل أم ال ؟
 القائلون بأن العرف أصل

 القائلون بأن العرف ليس بأصل
لعىىلم ان بعىىض مثىى ل احلجىىة العىىلم اتىىذه أ ىىال  ا ممابىىل     تمىىدم ا حج ىىة ا

 اال و  االنيألن ال وهو احلنف ة واملالك ة.
أ ل ااذ بي احلنف ة واملالك ة ا غىة موضىيت    -العلم-ذكل أبو زهلة قا  ))هذا 

وهذا يعد ا ال  من ا و  الفمي، قد ااذ من قولي ) ىل  اهلل عل ىي    - ل قا -النص 
ولىىذلك وقىىا  العلمىىاني ا   - ىىل قىىا  -  -احلىىديث-املسىىلمون والىىي ونيىىلل  )مىىا راه  

املىىذهم احلنفىىي واملىىالكي ان الثابىى  بىىالعلم الصىىح   غىىة  انيىىد  ابىى  بىىدل ل          
 .  1)العي  

وال عض اةال   يألخذوا العلم ا ال  وهل الشا ع ة قىا  أبىو زهىلة ))واعأل ىار     
وقىد    2)نف ىة   العلم أ ال  من ا ىو  االنيىألن ال موضىيت اىالم بىني الشىا ع ة واحل      

  3)قا  ابو الع نني ))ل   ال ال  وا ىال  مىن اال ىو  املسىألملة بشىل  احلكىل وبناالىي         
 .  4)وكما ذكل االم ))والعلم عند الألحم ق ل   ال ال  الع ا  مسألمال   

وانمام ة تمو  لى   بىل ىل ومىن أجىل معل ىة أنىي أ ىل أو لى   بىل ىل. نىذكل           
 جما  العلم.

 ا:والعلم لي جماالن هم
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يسألد  بي عل  تشىخ ص موضىو  احلكىل الشىلعي الىذي أوكىل الشىار  أمىل          -1
حتديىىده اىل العىىلم مثىىل لفىىا االنىىاني والصىىع د وكىىذلك مىىا هىىو ق مىىي ومىىا هىىو مثلىىي   

 )) ألشخ ص مثل هذه املواض يت مما يلجيت بي اىل العلم وا هذا  
 المسل نلى تفاوت االحكام بألفىاوت مواضى ع ا النااىيني مىن ااىألالم االعىلام      

بىىىلاألالم انزمنىىة وال   ىىات،  مصىىارم الءكىىاة الىىل ذكلت ىىا اةيىىة امل اركىىة أكثىىل          
 .  1)مواض ع ا عل  ة  

ما يسألد  بي عل  تشخ ص احلكل الشلعي وهذا ال يكون اال اذا     أقىلاره   -2
من املعصوم وأني مألحد املسلك ميت العىلم   كىون حجىة يسىألد  بىي مثىل ب ىيت السىلل         

 لي.واالنيألصنا  وعمد الف و
قىىا  السىى د احلكىى ل ))وأمنىىا يكشىىل منىىي مثىىل هىىذا احلكىىل بعىىد ا  ىىات كونىىي مىىن   
االعىىلام العامىىة الىىل تألخ ىى  طىىابيت الءمىىان واملكىىان لنسىىأل  يت ان ن لىى  ب ىىا عصىىل       

 .  2)املعصومني ون من اقلارهل هلا لألص   نينة باالقلار  
 هل العرف أصل ؟

ىل ىىل ا ممابىىل ا ىىو   يأل ىى  مىىن اجملىىالني اللىىذين ذكلناهمىىا ان العىىلم لىى   ب  
االنيألن ال وأمنا هو نو  من االمجا  العملي ح ث تمدم ا اجملا  الثاني ان العىلم ال  
يكون حجة اال بىلقلار املعصوم   و يكىون نيىنة بىاالقلار قىا  اننيىألاذ السى د احلكى ل        
))أمىىا مىىا يألصىىل باجملىىا  االو   واضىى  للجوعىىي اىل السىىنة بىىاالقلار الن املىىدار ا       

قىىلار الشىىار  لىىي ل داهىىة ان العىىلم ال يكسىى نا ق عىىا  جيعىىل احلكىىل علىى   حج ألىىي هىىو ا
و مي،  ال بد من رجوعي اىل حجة ق ع ة ول س  هي اال اقلار الشار  أو ام ا ه لىي  

 الشار  ام   االنيألصنا  او عمد الف ولي مثال ، وهمىا حكمىان عل  ىان     - ل قا –
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 ىل العىلم كمىا يألىوهل     و  ميض مج يت ما لدى العلم من احكىام، بىل   ميىض ا   
 .  1)ل كون ا ال  ا ممابل السنة لعدم الدل ل عل  هذه الألونيعة  

وأما اجملا  الثاني   و ل   مىن كربيىات اال ىو  ح ىث عىلم اال ىو  )هىو مىا         
يمىىيت مىىن كربيىىات انيىىألن ال االحكىىام الشىىلع ة  وان هىىذا اجملىىا  يشىىخص الصىىغليات  

على    -أي اجملىا  الثىاني  -ال يءيىد أمىله   ملساالل اال و  وهلذا يمو  الس د احلك ل )) 
تشخ ص  غليات السنة حكما  أو موضوعا ، وقد م   المو  منا ان كىل مىا يألصىل    
بألشخ ص الصغلى ملسىللة أ ول ة،   و ل   من اال و  بشيني  عد العلم ا ال  ا 

ويأل ى  ممىا تمىدم ان العىلم لى   ا ىال  ا         2)ممابل اال و  ال أعىلم لىي وج ىا      
  و  االنيألن ال.ممابل اال
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 الفصل السادس

 يف
 العرف وتطبيقاته. -1
 اعتبار العرف. -2
 العرف واالدلة الشرعية. -3

 اتفاق العرف مع االدلة الشرعية
 خمالفة العرف مع االدلة الشرعية

 خمالفة العرف مع القياس واالستحسان واالستصالح -4
 العرف والتطبيق واالحكام الشرعية

تىىارة يسىىألد  بىىي علىى  تشىىخ ص احلكىىل الشىىلعي)وهذا مىىا تمىىدم ا      ان العىىلم
م حىىث احلج ىىة وعىىدم ا الفصىىل اللابىىيت  وتىىارة يسىىألد  بىىي علىى  تشىىخ ص موضىىو   
احلكل الشلعي وهذا يكون  ح   ومألفق عل ي بىني املىذاهم االنيىالم ة وذلىك الن     

))وللعىلم   الشار  جاني ااط ا   العلم و  مي ال ي الن ل املخاط ون وهلذا قا  اىْليب 
عمىل ااىىل ال يمىل ا اهم ألىىي عىن كونىىي الى ال  كااىىفا  عىن حكىىل اهلل وهىو حتك مىىي ا       
ت   ىىق االحكىىام امل لمىىة الىىل تأللىىل بىىااألالم ال   ىىات واالزمىىان،   ىىذه االحكىىام    

الع ىااات اغلىم مواضى يت احكامىي راجىيت        1)يفسلها العلم وهي كثةة مىن ذلىك    
العىىلم يمىىو  هىىذا  مىىة او ال وامىىا بنسىى ة اىل    اىل العىىلم كمىىا ا تعىى ني الءكىىاة  ىىان 

املعىىامالت   نالىىك الكىىثة مىىا يرتتىىم موضىىوعي علىى  العىىلم ومىىن ذلىىك ان الشىىار    
اوجم النفمة اىل الءوجىة ولكىن ممىدار النفمىة اطلمىي و  حيىداه وتلكىي اىل العىلم         

 واالحكىام امل ن ىة    2)واةية ال  عل  ذلك قىا  تعىاىل ))ل نفىق ذو نيىعة مىن نيىعألي        
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عل  العلم تألغة بألغة الءمان واملكان  نلى ا الواقعة املرتت ة على  العىلم هلىا عىدة     
وج ات نظل بني العلماني   مولون ااألالم ا عصل وزمان ال ا حجة وبلهان وهلىذا  
وقيت ااألالم بني أبي حن فة وبني  مىد بىن احلسىن ح ىث كىان جيىوز ب ىيت اواة المىء         

ال جيىوز ذلىك وان االمىام الشىا عي عنىد انألمالىي اىل       وب يت النحل ب نما ابو حن فة كىان  
مصل غّة كثةا  من احكامي وذلك لألغة العلم وهذا راجيت اىل المىو  ان االاىألالم   
ا عصىىل وزمىىان ال ااىىألالم ا احلجىىة والرباهىىان. قىىا  الءرقىىاني: )) ومىىن الواضىى     

  العىلم،  بعدما تمدم ان مج يت ما بن  من االحكام عل  العلم يأل د  العلم، بأل ىد 
ويدور معي ك فما انيألدار وذلك الن من اململر  م ىا  ان احلكىل يىدور مىيت العلىة وعىن       

 .  1)  }ال ينكل تغة االحكام بألغة انزمان{هذا وضع  الماعدة الفم  ة المااللة 
 اعتبار العرف

جاني االنيالم  وجد كثةا  مىن االعىلام عنىد انياهل ىة  ىاقل من ىا الصىاحل واتىذه         
مىا  جيىم ات اعىي ومىن ذلىك اقىل الديىة على  العاقلىة واىلل الكفىانية ا            بعد ذلىك حك 

 الءوايف هلذا اريف الفم اني عل  اعأل اره.
ان الذي اعألرب من العىلم هىو العىلم الصىح        ما يعألرب من العلم وما ال يعألرب:

الذي ال يعارع نصا  الع ا  ويكون   ي مصلحة عامة للفلا واجملألميت ))العلم الىذي  
و العلم الصح   الذي ال لالل ال ال   من االالة الشلع ة وال لالل يمله الشل  ه

وقد اعألىربه الفم ىاني وجيىم على        2)قاعدة من قواعد الشل  العامة واحكامي الثابألي  
اجملأل د ملاعاتي، كمىا جيىم على  الماضىي اعأل ىاره ا ق ىاالي وقىد كألىم ابىن عابىدبن           

 من االحكام عل  العلم  ومما قالي اللنيالة ا العلم ومساها )نشل العلم   ما با
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)ال بد للحىاكل مىن  مىي ا احكىام احلىوااث الكل ىة، و مىي ا نفى  الواقىيت واحىوا            
 الناس، مي ء بي  

وكىىذا املفىىل الىىذي يفىىل  - ىىل قىىا –الصىىااق والكىىاذب،  ىىل ي ىىابق هىىذا وهىىذا  
 . 3)بالعلم ال بد لي من معل ة الءمان وأحوا  اهلي  

 هي:   واالالة عل  اعأل اره
ان مىا يألعار ىىي النىىاس عل ىا   ىىح حا  يصىىة مىىن احلاجىات إلىى  ل، ويعألىىرب مىىن     -1

ممومات ح ات ل،   ىل اذا عملىوا يصىدر عملى ل على  و ىق عىل  ل،  مىا قىالوه ومىا           
كأل وه وما نيكألوا كان حسىم مىا تعىار وا عل ىي وهلىذا قىا  العلمىاني ))املعىلوم عل ىا           

 كاملشلول الطا   .
لعىىلم الصىىح    ىىىلقل  الصىىح   منىىي كالكفىىانية ا الىىءوايف   ان الشىىار  اعألىىرب ا -2

 واب ل العلم الفانيد.
  و الفانيد الذي لالل نصا  أو قاعدة اىلع ة وهىذا    واما العلم الذي ال يعألرب:

ال يعألرب الن الشار  الغاه ا احكامي واعألربه معارضا  لي ))ان ا اعأل اره الغىاني الىنص   
لنسىع  لىو  ىححنا العمىل ب ىذا النىو  مىن        الشلعي واب ا  عملىي وهىو قليىم مىن ا    

 . 1)العلم الاى اىل النسع وال نسع بعد عصل اللنيالة باالمجا   
 وان الفم اني واال ول ني وضعوا للعلم املعألرب الوطا  وهي: 

واملىلاا بىاالطلاا واالغل  ىة ان يكىون مألعار ىا        ان يكون العىلم م ىلاا  او غال ىا :   
فون   ي كما ا تىلج ل امل ل )) اذا كىان مألعىامال  بىي ا    بني الناس ا حواا  ل وال لألل

بعىىض احلىىوااث مرتوكىىا  ا الىى عض اةاىىل  ىىال يصىى  الىى ال  وال مسىىألندا ، لألعىىارع    
 .  2)العمل بي ميت الرت   
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 ىىان العىىلم  ان يكىىون العىىلم املىىلاا حتك مىىي ا الألصىىل ات قاالمىىا  عنىىد انشىىاال ا:  
 ار لي )) ىالعلم احلىاكل ا أمىل مىن االمىور      املألجدا بعد أمل من االمور الناس ال اعأل

بني الناس جيم ان يكون موجواا  عند وجىوا هىذا االمىل ل صى  محلىي عل ىي. وهىذا        
.  1)احرتاز عن العلم احلىااث  انىي ال عىربة لىي بالنسى ة اىل املاضىي وال حيكىل   ىي          

 كما لو عمد رجل عل  املأة اون ان يصل  بألعج ل بعض امل ل وتاج ىل بع ىي  ىان   
العلم الشااليت هو الذي يكون  ا ال  ا مثل هذا  ىان العىلم يم ى  بعىدم الألاج ىل      
 ل لو حصىل نىءا  بىني الىءوجني لسى م ان العىلم تغىة اىل تعج ىل بع ىي وتاج ىل           
بع ي اةال  اني حيكل بىالعلم الىذي كىان وقى  انشىاني العمىد، وهىو تعج ىل مج ىيت          

 امل ل، وال عربة بالعلم انيديد.
هذا الل يم ىد الماعىدة ا ب ىان عىلم      العلم تصلي  خبال ي:ان ال يعارع  -3

املعامالت )املعلوم عل ا  كاملشلول الطا   )) ا  ات احلكل املألعارم ا هىذه احلىا    
امنا هو من ق  ل الداللة  اذا  ل  خبال ي ب ل  هذه الداللة، اذ من المواعد الفم  ىة  

كمىا لىو تعىارم اجىارة ا اطىة        2)ي   اململرة اني ))ال عربة للداللىة ا ممابلىة الألصىل   
 وب بمدر معلوم ولكن  ىل  بىثمن معىني عرىني الىثمن وتىل  املألعىارم الن )العىربة         

 للداللة ا ممابلة الألصلي  .
اال يكىىون العىىلم مع ىىال  لىىنص، او مناق ىىا  ال ىىل مىىن اال ىىو  الشىىلع ة        -4

 ن نص  وا معارضة العلم للشل  يكون العلم  انيد غة معألرب ال الم ع ة:
الشار  ممدم عل  العلم. وا اعأل ار العلم اسا  يعألرب كاعأل ارنىا اىل العىلم   
العام وال يلألف  ملن انكل اعأل اره ملن انكل  الألجار يعألرب ما يدور ب ىن ل مىن معىامالت    

 حأل  قا  العلماني )املعلوم بني الألجار كاملشلو  ب ن ل .
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 العرف واالدلة الشرعية
ا حالة اتفاق العلم مىيت ال ىل اىلعي او احتىااه      عي:اتفاق العلم ميت ال ل ال

ميت ا ل من اال و  الشىلع ة الم ع ىة   كىون العىلم رااىدا  ومف مىا  للحكىل كمىا         
ذكل مساحة اية اهلل العظمى  السى د ع ىد االعلى  السى ءواري ح ىث قىا  ))ولىو ورا         

ال  - ىة أي العمالال ة والعل –ال ل من امجا  أو نص   و ارااا  ض اىل امللتكءات 
ان يكون ال ال  مسألمال  ا ممابل ا. نعل ميكن ان يالحا   ي ج ة املولوية اي ىا  م ىا ا    

ويمو  بدران ))ان من يدقق النظل ا العلم يأل   لي بعد ال حىث    1)اىل االرااا  
 .  2)والنظل ان العلم من االالة املو لة للحكل واملساعدة عل    مي  

 عيةخمالفة العرف للداللة الشر
قد لالل العلم ال ال  الع ا  ويكىون مع ىال  للىنص الشىلعي اذا ااىذ بىي وهىذا        
العلم ال يىلاذ بي الفم اني كما عل  ل ان يىىلملوا النىاس بىرت  هىذا العىلم واال نيىلط       

 اهلل عل  ل االارهل   دعون  ال يسألجاب هلل.
 وقىىد لىىالل العىىلم الىى ال  اىىلع ا  عامىىا  وا هىىذه احلالىىة يكىىون العىىلم هىىو           

 املخصص للعام   كون تن الداللة ل   بم عي.
وممىىا تمىىدم يأل ىى  ان للعىىلم حىىالألني عنىىد تصىىاامي مىىيت االالىىة الشىىلع ة وإل ىىك    

 احلالألان ميت موقل الشار  من ما:
: ا هىذا احلالىة   احلالة االوىل )حالة ااألالم العلم ميت نص العي االفة كل ىي  

 لناس يمدم النص عل  العلم الن الشليعة جانيت ملصلحة ا
واراااهل اىل احلسن ما هو حسن ون   ل عن الم     ىا هىو ق ى   وعنىد تمىديل      

 العلم يكون تع  ل للنص و لور الءمن يص   اإلنيالم أ لا  ال ع نا .
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ومثا  ذلك لو تعارم الناس الب اسمل  ان هىذا يعىارع الىنص وجيىم على       
مل.  النص يكىون  الناس تل  هذا العلم واناذ بالنص الدا  عل  حلمة الب اس

أملا   ابألا  ولو االفي علم  ال يعألرب أي علم عل  اال ي. وقد تمدم ذكل أقىوا  هىذا   
 اسصو   لاجيت.

: ا حالىىة تعىىارع احلالىىة الثان ىىة )االفىىة العىىلم للىىنص الشىىلعي االفىىة جءال ىىة 
العىلم مىىيت الىنص معارضىىة جءال ىة  فىىي العىلم العىىام يكىون العىىلم العىام اصصىىا        

ا اتفىىق الفم ىىاني وانيىىألد  علىى  تصىى ص الىىنص العىىام بىىالعلم العىىىام  للىىنص وا هىىذ
))ن ى  عىن ب ىيت مىا لى   عنىد االنسىان         - ىل  اهلل عل ىي والىي   –باملىل ور عىن اللنيىو    

وراص ا السلل  . وا    احلكل اىل عمد االنيألصنا  )انىي عمىد مىيت مىا لى   عنىد       
ن هىذا العمىد يعمىل بىي     االنسان  واجاز الفم اني العمل بي ملا   ىي مصىلحة للعمىالني. ال   

مج يت الناس و  ي مصلحة للنىاس ويألحىد املسىلك مىيت الشىار   ىامجيت العلمىاني على          
 جوازه نيليان العلم بي واعألربوا هذا العلم اصصا  لعموم النص العام.

واالمام ة اارتطوا ا كىون  العىلم العىام اصصىا  ان يكىون مألحىد املسىلك مىيت         
وا ل هىىىذا الشىىىىلل  ىىىان العىىىىلم العىىىىام ال   الشىىىار  وان الشىىىىار  يمىىىله واذا   يألىىىى  

 لصص.ويكون العلم العام اصصا  قول ا  او عمل ا .
اما العلم اسا   مىد وقىيت   ىي اسىالم ا تص صىة  مالى  احلنف ىة ان العىلم         
العام يموى عل  تص ص النص اما العلم اسا   ال يصىل  اصصىا  لىنص ح ىث     

كما بم ة املىذاهم  عنىدهل يعألىرب العىلم      اني ل   لي الموة والسل ة كما للعلم العام
 اسا .

اما االمام ة ميت اارتال تمليل املعصوم وان يكون مألحد املسلك مىيت العىلم وامىا    
 اذا   يث   اني اصص من املعصوم    ن  عل  عدم الألخص ص.
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 تعارض العرف مع القياس واستحسان واستصالح
   ىان اغلىم اال ىول ني    ا حالة تعارضي ميت الم ىاس واالنيألحسىان واالنيألصىال   

قد اتفموا عل  تل  الم اس واالنيألحسان واالنيألصىال  ا ممابىل العىلم   ىو اقىوى      
من ا  ةجيت عل  ل عند الألعارع وقا  ))الكما  بن همام اني  نءلىة االمجىا  اىلعا     
عند عدم النص    رت  بي الم اس بس م العلم واي ىا  النىي ال يعارضىي نىص اىا       

رت  الم ىىاس بىىي ويشىىة اىل هىىذا مىىا ا ألىى  بىىي  مىىد بىىن احلسىىن     وال عىىام م ااىىلة،  ىى  
الش  اني من جواز ب ىيت النحىل، واوا المىء ملىا جىلى الألعامىل بىذلك ا زمنىي مىيت ان          
امامي أبا حن فة النعمان كىان قىد ا ىدر حكمىي ا ذلىك بعىدم جىواز ب ع مىا، الن مىا          

اا . واذا كىان  ل سا من االموا  ا عصىله، وق انيىا هلمىا على  هىوام االرع كال ىف      
العلم يرتجى  على  الم ىاس الىذي يسىألند اىل نىص تشىليعي م ااىل  انىي يمىدم على             
االنيألصال  الذي ال يسألند اىل نص بىل اىل جمىلا املصىلحة الءمن ىة الىل هىي علضىة        

 للأل د  حبسم ااألالم االزمنة  .
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 الفصل السابع
 يف

 القواعد الفقهية املتخذة من العرف
انيىألن    مىن العىلم كىثةة ولكىن قىد حصىلنا على  مىا           ان المواعد الفم  ة الل

 ت سل من ا من كألاب المواعد الفم  ة وهي:
 العااة  كمة: -1

ومعناها ان العلم والعااات يلجيت ال  ا ال  ات االحكىام اذا   يىلا هنىا  نىص     
وا ل هذه الماعدة قولىي  ىل  اهلل عل ىي والىي ونيىلل ))مىا راه املسىلمون حسىنا    ىو          

 سن  .عند اهلل ح
 )انيألعما  الناس حجة جيم العمل بي :-2 

أي يعألرب انيألعما  الناس المىل مىن االمىور واى و  ذلىك ا  ىض النىءا  كمىا لىو          
انيألعان اخص بآال ل  يت مألاعىي ا السىوق وبعىد ال  ىيت طال ىي اللجىل باجلتىي   نظىل         
 اىل تعامل اهل السوق  ان كان  العااة ان يعمل مثل هىذا العمىل بىاالجلة  لىي اجىل     

 مثلي واال  ال.
 )املمألنيت عااة كاملمألنيت حم مة : -3

أي ان ما يسألح ل عااة ان انينني الذي ا ب ن هذه امللأة قد باعا املا  الفالنىي  
أو اقىىل بىىىلن ذلىىك انيىىنني قىىد انيىىألملع منىىي م لغىىا  قىىدره كىىذا  ااعىىاه واقىىلاره غىىة        

اىخص اكىرب     ح حني الني انيندها اىل ني م يسألح ل عااة وكذلك اذا ااعى  بنىوة  
 مني نينا .

 )ال ينكل تغة االحكام بألغة االزمان : -4
أي ان االحكىىام امل ن ىىة علىى  االعىىلام والعىىااات تىىألغة بىىألغة االزمىىان الاىىألالم  
تلو  ل اما االحكام امل ن ة عل  النص  ال تألغة  الفات الواقفني تألغة حسىم العىلم   
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ذلك ا االيىام االوىل لصىال     وما انيألحدث من تلك  ي الش وا جاالء بعد ان   يكن
 الناس وورع ل َقل .

 )احلم مة ترت  بداللة العااة : -5
أي اذا كان للمص ل  معن ان احدهما حم مي واةال عىلا  ىان املعنى  احلم مىي     
يرت  وحيمل املصى ل  على  املعنى  العىلا عنىد املألعاقىدين كمىا لىو انيىألىلجل اىخص           

الءمن الذي جيم ان يم  ي العامل ا عملىي  ىان   عامال  بىلجلة يوم ة مع نة  ااأللفا ا 
زمن ال وم الواحىد  ىدا ا العىلم بسىاعات مع نىة حسىم االعىلام والعىااات وال         

 يلجيت ا تغة معناه اىل املعن  احلم مي.
 )إمنا نعألرب العااة اذا اطلات او غل   . -6

عىااات املنم عىة   وهذه الماعدة تعا ان العربة بالعىااات امل ىلاة او الغال  ىة. ال ال   
 اذا كان الألعاقد قد جلى عل  جت  ىء بىدالت بلى   ه  ىة مع نىي انصىلم العمىد ال  ىا         
اون غةها  ان   تكن اون غةها   تكن م لاة  ال ينصلم العمد اىل نىو  مىا مىا    

   ي ني ذلك للج الة العجلة بالعمد.
 )العربة للغالم الشااليت ال للناار : -7

ابمة كاحلكل بال لوغ اذا بلى  الصىيب نيىن اسامسىة عشىلة      وهي  عن  الماعدة الس
 الني نين اااليت.

 )املعلوم عل ا  كاملشلول الطا  : -8
ومثىىل هىىذه الماعىىدة قىىوهلل الثابىى  بىىالعلم كالثابىى  بىىدل ل اىىلعي وقىىوهلل        
املعىىلوم عل ىىا  كاملشىىلول اىىلعا  قىىوهلل الثابىى  بىىالعلوم بىىالنص وقىىوهلل املعىىلوم  

معنى  ذلىك انىي جيىم ملاعىاة العىلم ا جتديىد االاى اني           عل ا  كاملشىلول بىاللفا و  
ي داها العمد ومثا  ذلك من يىلوى اىل  ندق   نام   ي عل ي اجلة املنىام وهكىذا الىذي    

 يدال محاما    غألسل   ي.
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 )املعلوم بني الألجار كاملشلول ب ن ل : -9
لم وهذه الماعدة ت ني وجوب ملاعاة العلم اسا  كعلم الألجار وارباب احلى 

والصنااليت  ان هلل اعلا ا  جيم ملاعات ىا كىىلن جيىلي على  ب ىيت ال  ىاعة م لوحىة ا        
 موضع ا أو منمولة اىل املشرتي أو غة ذلك.

 )الكألاب كاس اب : -10
 أي تموم الكألابة ممام اس اب ويألل ذلك ا ال  يت واالجارة وا نياالل املعامالت.

 ان :)االاارة املع واة لالالس كالس ات باللس -11
أي ان إاارة انالس املع واة ممام الكالم النىي لىو   نعألىرب ااىارتي ملىا  ىح        

    1)معاملألي الحد من الناس وال اعا بي اىل ان ميوت جوعا .
 اخلامتة

 ا األام موضوعنا ل حث العلم نلخص ما تمدم ا نمال:
 ان العلم هو ما تعارم الناس من قو  او  عل او تمليل.

اذا   يكىىن معلومىىا  عىىن معصىىوم امىىا اذا   ىى  ان املعصىىوم   العىىلم لىى   حبجىىة 
 ام اه   كون حجة باالقلار.

قد انيألدلوا عل  حج ة العلم قالوا اني أ ل ميت انىي  لى   بىل ىل ملىا انيىلفنا       -3
 من الكالم.

 العلم يكون معألربا  ملن   تث   حج ألي وا لة وميت الشلول الل ذكلت. -4
والسىنة واالفألىي أمىا كل ىة أو جءال ىة  ىان كانى         ا االفة العلم ميت الكألىاب   -5

 كل ة قدم الكألاب والسنة عل  ا وان كان جءال ا  وتن ة  اني لصص النص.
 معارضألي للم اس يمدم عل  الم اس . -6

                                                           
/ كل ما  41القواعد الفقهية ودورها يف اثراء التشريع احلديث / حميي هالل السرحان / ص (1)

 نقل من القواعد من هذا املصدر.
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 واحلمد هلل الذي انعم عليَّ باكمال البحث

 تقريظ: ــ
 ]    لة العالمة انيل ل الس د ع د السألار احلسا [

 ققق

ة العا  انيل ىل الشى ع انيىعد  ىل اى ع اجملأل ىدين االمىام الشى ع علىي          إىل    ل
 الكاال الغ اني حت ة إك ار وإجال 

 وبعد: 
 ِكألابَك ا العرل ِم ِنع َل الدل ل        عل  َأن َك العاِللر العىاِرمر          
 َأت  حاِك ا  َ   َلَك امُلس ألديىىىل        بىما ال يرح ُط بِي الوا لر          
  ىى اب َن الذين أماتروا ال  ىىال        و رىد  ب ل  نَي ى ُلىير انيارمر          
 بى ىىل قىاَم لىلىّدي ىِن برىنى ىىانىرىىىير          ىىفانَي لى رىل  َتىلىى ير الواِرمر          
 أبىىىوَ  )عليُّ  إمىامر انيمى ىيت        بى)تمدميِي َهأَلىَل اهلىاِتىىلر          

 و)ع اسر  َ خ لر بىا )جعفٍل        أاىوَ  وأنيألاذرَ  النااِلىىلر          
 هما حبىلر عىْلٍل َطىمىىا َ    رىىىير         وأن ىىَ  بىىُلىج أِلىىىِي غىىاِرمر          

 هجلية1415رب يت الثاني /24
 املخلص                                                                 

 الس د ع د السألىىىىار احلسا                                                       
 من اردام الشل  الشليل

 واردام أنيلة ا  كاال الغ اني
 العلماني زاا اهلل ا ال  ل
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 املصادر
 الملان الكليل.

 –ان و  العامة للفمي املمارن / الس د  مىد تمىي احلك ل/م  عىة اار اننىدل      
 م.1963ال  عة انوىل بةوت / 

النجىل اناىلم    –أ و  الفمي / الش ع  مدرضا املظفل /م  عىة اار النعمىان   
 م.1971–هى 1391نينة  /

 م.1969أ و  الفمي / بدران ابو الع نني بدران / اار املعارم / نينة 
 أ و  الفمي / أبو زهلة.

-هىىىى1403أ ىىىو  الفمىىىي اإلنيىىىالمي/ مد مصىىى ف  اىىىليب/اار انيامعة/نيىىىنة 
 م.1983

تمليىىلات اإلمىىام احلجىىة السىى د  مىىد الصىىدر/ الشىى ع ع ىىاس كااىىل الغ ىىاني/     
 ا ول.

ت ىىذيم ان ىىو  / مساحىىة ايىىة اهلل العظمىىي السىى د ع ىىد انعلىى  السىى ءواري/    
 م.1979–هى 1399م  عة اةااب ا النجل انالم /نينة 

 علل أ و  الفمي / ع د الوهاب االم.
الألشلييت احلديث/   ي هال  السىلحان/م  عة  المواعد الفم  ة واورها ا ا لاني 

 م.1987بغداا/نينة -أركان
 ل نان.-بةوت-لسان العلب احمل ط/للعالمة ابن منظور/اار لسان العلب

جممىىيت ال  ىىان ا تفسىىة المىىلان/ ابىىو الف ىىل بىىن احلسىىن ال ربنيىىي/اار احل ىىاة       
 بةوت-لل  اعة والنشل

ة ايىة اهلل العظمى  الشى ع علىي     مصاار احلكل الشلعي والمانون املىدني / مساحى  
-هىىىى1408حىىىي عدن/نيىىىنة –كااىىىل الغ اني/م  عىىىة اةااب ا النجىىىل اناىىىلم 

 م.1988
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املدال الفم ي العام الفمي اإلنيالمي ا  وبي انيديىد/ مصى ف  امحىد الءرقىاني/     
 بةوت.-ط عة اار الفكل

املىىىىدال ا الفمىىىىي اإلنيىىىىالمي  تعليفىىىىي وتارلىىىىي ومىىىىذاهم نظليىىىىة امللك ىىىىة       
 هى .1405-م1985الش ع  مد مص ف  اليب/ اار انيامعة/نينة /والعمد

 نشل العلم ا ما با من العلم/ جمموعة رنياالل ابن عابدين.
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