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 :مقدمةال

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى       
: كبعد سيدنا محمد، كعمى آلو كصحبو كسمـ،

فنظران لما لمعرؼ مف أىمية كبيرة، في الحياة       
ض خاصة في ميداف التعامؿ المالي، كفي ؼكبالعامة، 

النزاع، كرفع الخالؼ بيف الناس، فقد حاكلت في ىذا 
البحث أف أبرز أىـ الكظائؼ التي يؤدييا العرؼ في 

. تمؾ المجاالت

: مشكلة البحث

: تكمف مشكمة البحث في اإلجابة عمى األسئمة اآلتية      
 ىؿ لمعرؼ مف كظيفة يؤدييا في الحياة العامة؟ .ُ

ذا كاف لو كظائؼ يؤدييا، فما ىذه ا .ِ  لكظائؼ؟كا 

 

  .الدراسات الفقيية كالقانكنية، جامعة آؿ البيت، كمية أستاذ مشارؾ  *
: المشكلة حدود
كبياف  ليس مف ىدؼ ىذا البحث، التعريؼ بالعرؼ،      

 أنكاعو كأراء العمماء فيو، فإف ذلؾ ال ذكر مشركعيتو، أك
نما ىدفو بياف  يجعؿ لمبحث مف قيمة عممية جديدة، كا 

يؤدييا العرؼ في الحياة العامة، كالتي ىي الكظائؼ التي 
غاية العرؼ كثمرتو، كىي التي غابت أك كادت أف تغيب، 

في زحمة البحث في العرؼ، كما أنو ليس مف ىدؼ 
، كبياف الراجح منيا، ألف ذلؾ يخرج اآلراءالبحث مقارنة 

. البحث عف غايتو ككظيفتو
لحياة مياديف ا مائؼ قكأخيران فإف حدكد ىذه الكظ      

العامة، مف حيث أقكاؿ الناس كتصرفاتيـ، أما 
يبحث فييا، ألف كظيفة العرؼ  النصكص الشرعية، فال

في النصكص الشرعية ضيقة، كما أنيا تمت كانتيت، 

وظائف العرف في التشريع اإلسالمي 

 *أحمد ياسين القرالة  

م 24/7/2006: تاريخ قبول البحثم    2/3/2006 :تاريخ وصول البحث

ملخص 

خاصة في األمكر المالية، كيعتبر مف أىـ الكسائؿ كاألدكات التي يستعاف كبلحياة العامة، لمعرؼ دكر ميـ في مياديف ا      
بيا في رفع الخالؼ كالنزاع بيف الناس، عندما ال تتيسر الكسائؿ كاألدكات األخرل، كيقـك العرؼ بذلؾ الدكر مف خالؿ قدراتو 

كما أنو يعتبر دليالن  التعرؼ عمى مقاصد الناس كنياتيـ، اليائمة عمى تفسير النصكص، كبياف المقصكد بيا، كيعكؿ عميو في
الحياة يستعاف بو في تكميؿ تمؾ اإلرادة كتتميميا، كليست كظيفة العرؼ مقتصرة عمى ذلؾ، بؿ إنيا لتمتد إلى جميع جكانب 

. كميادينيا، كال يمكف لقاضو أك مفتو أف يستغني عنو، ىذا فضالن عف تجاىمو كالتعامي عنو

Abstract 
      The Custom plays an important role in the Public and Private fields, especially in financial matters. 

It is considered as one of the important methods and tools which help to sort out disputes and conflicts 

between  people when other methods are not available. 

      This important role  played by  Custom, depends on  the interpretations of the texts   and the text 

leads to. The Scholars depend on customs to find out people's intentions  and their aims. Custom, 

therefore, is taken as a  proof and evidence for determining  the willingness and the intentions of  people.  

      Finally, it is believed that the role played by  Custom is extended to all fields of life and, therefore,  

it is essential for all Judges and Scholars to have a good understanding of this role. 
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العرؼ  ألف العرؼ الذم تفسر بو النصكص ىك 
. المقارف، كىذا العرؼ أدل دكره ككظيفتو

: منهج البحث
:  عمى المناىج اآلتيةاعتمدت في ىذا البحث       

كىك المنيج الرئيس في ىذا : المنيج االستقرائي .ُ
البحث، ألف استخالص كظائؼ العرؼ، يقتضي 
تصفح كؿ ما كتبو العمماء حكؿ العرؼ، كتتبع 
الكظائؼ التي كاف العرؼ يقـك بيا، في جكانب 

 .الحياة المختمفة

كقد اعتمدت عميو في تحميؿ : المنيج االستنباطي .ِ
 .راءآائؼ كظتـ استقراؤه مف ك كتعميؿ ما

 .المنيج الكصفي .ّ

: أدبيات الدراسة
 فإليس البحث في العرؼ أمران جديدان، إذ       

: الدراسات فيو قديمان كحديثان كثيرة كمتعددة، كلعؿ أىميا
رسالة نشر العرؼ في بناء األحكاـ عمى العرؼ،  .ُ

لمحمد أميف بف عابديف، كىي مطبكعة ضمف 
 .عابديف مجمكعة رسائؿ ابف

العرؼ كالعادة في رأم الفقياء، أحمد فيمي أبك  .ِ
مف أقدـ ما كتب في  تيعدٌ ، قسنة، كىي رسالة دكتكرا

بال شؾ مكسكعة  مالعرؼ في العصر الحديث، كه
 .في العرؼ

أثر العرؼ في التشريع اإلسالمي، الدكتكر السيد  .ّ
 م، كهقأيضان رسالة دكتكرا مصالح عكض، كه

 .يتعمؽ بالعرؼبحث متكامؿ في كؿ ما 

ككؿ مف كتب في أصكؿ الفقو، تناكؿ مكضكع       
لة الشرعية، كلكف المشكمة في دالعرؼ، باعتباره أحد األ

ىذه الدراسات أف كظائؼ العرؼ، كىي أىـ ما في 
العرؼ، بؿ ىي غايتو كثمرتو، لـ تأخذ حقيا الكامؿ مف 
البحث، كما أنيا لـ تبرز ىذه الكظائؼ بعنكاف مستقؿ، 

ف ثرة، كمختمطة مع تناما كردت معظـ ىذه الكظائؼ ـكا 

غيرىا مف الجزئيات، مما حجبيا عف الرؤية، كجعؿ 
البحث عنيا في ثنايا تمؾ األبحاث الميمة كالنافعة أمران 
شاقان كصعبان، كيككف حاؿ الباحث فييا كمف يبحث عف 

ؿ، لذلؾ جاء ىذا البحث ليبرز اإبرة في ككمة قش كما يؽ
شكؿ كاضح، كيمثؿ ليا بأمثمة جديدة مف ىذه الكظائؼ ب

كاقع الحياة، كيربط ذلؾ بما ىك مكجكد في مجمة األحكاـ 
العدلية، كالقانكف المدني األردني، بما يربط الجانب 

. النظرم، بالجانب العممي كالكاقعي

:  خطة البحث
: ىذا البحث في تمييد كسبعة مطالب ىيجاء       
 بينو كبيف العادة كالفرؽ مفيـك العرؼ:  التمييد
. الكظيفة التفسيرية:  األول المطمب

. الكظيفة التكميمية:  المطمب الثاني
. يعتبر معياران لغيره:  المطمب الثالث
. يعتبر دليالن عمى الباطف:  المطمب الرابع

. دليؿ يعتبر دليالن حيث ال:  المطمب الخامس
 الترجيح عند التعارض كالتزاحـ: س المطمب الساد

. تصحيح الشركط الفاسدة : لب السابعالمط
 .الخاتمة

البد مف التأكيد عمى أف مشكمة البحث  كأخيران       
ألقت بظالليا عمى ىذا البحث، كقد حاكلت جاىدان 

االلتزاـ بيا، كعدـ الخركج عنيا، ليحقؽ البحث غايتو 
كالحمد    .كمقصده، راجيان مف اهلل تعالى التكفيؽ كالسداد

. فهلل رب العالمي

: مفهوم العرف :تمهيد 
. (ُ)ىك عادة جميكر قـك في قكؿ أك فعؿ :العرؼ      
األمر المتكرر مف غير عالقة ": كالعادة ىي      
، كالعرؼ أخص مف العادة، ألنو عادة (ِ)"عقمية

جميكر مف الناس، أما العادة فقد تككف متعمقة 
بجميكر مف الناس كقد تككف فردية، كعميو فبيف 

، لذلؾ يعتبر كؿ (ّ)مـك كخصكص مطمؽالعادة ع
. (ْ)عرؼ عادة كليس كؿ عادة عرفان 
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ف مف        العرؼ يستقرئ كالـ الفقياء في العادة ككا 
يجد أنيما يستعمالف بنفس المعنى، فالعادة ىي العرؼ 

، (ٓ)كالعرؼ ىك العادة، ككثيران ما يقرف العمماء بينيما
ة كالعرؼ فالعاد": ألجؿ ذلؾ كجدنا ابف عابديف يقكؿ
ف اختمفت مف (ٔ)بمعنى كاحد مف حيث الماصدؽ ، كا 

، كىذا كالـ دقيؽ، ألف استعماليما (ٕ)"حيث المفيـك
يجعميما  يمغي الفرؽ بينيما، كال بنفس المعنى ال

، كىذا ما بينو السبكي (ٖ)البعض إليومترادفيف كما ذىب 
كالعرؼ غير العادة، فإف المراد ": في شرحو لممجمكع

يككف سببان لتبادر الذىف مف لفظ إلى معنى  بالعرؼ ما
كالمراد مف العادة ما ىك المألكؼ مف ... مف المفظ

األفعاؿ كما أشبييا، فيذاف قسماف متغايراف، العرؼ 
كالعادة، كقد تجعؿ العادة أعـ، كتقسـ إلى عادة قكليو 
كىي ما سميناه بالعرؼ، كعادة فعمية كىي مقابمو، كقد 

. (ٗ)"يعيطمؽ العرؼ عمى الجـ
ىي األمكر التي يعتمد :كالمقصكد بكظائؼ العرؼ      

تفسيرىا، أك يككف العرؼ  عمى العرؼ في إثباتيا أك
. كسيمة لبياف مجمميا، أك تقديرىا مطمقيا

أك ىك الدكر الذم يقـك بو العرؼ في مياديف       
. الحياة العامة

. الوظيفة التفسيرية :المطلب األول
بياف معاني األلفاظ : سير ىناالمراد بالتؼ      

. (َُ)كالتصرفات، كدالاللتيا عمى المقاصد كالنيات
مف المعمـك أف األلفاظ التي يتمفظ بيا الناس،       

كالتصرفات التي يقكمكف بيا ليست مقصكدة لذاتيا، بؿ 
، يقكؿ (ُُ)باعتبارىا كسيمة لمتعبير عف مقاصدىـ كنياتيـ

أللفاظ بيف عباده تعريفان إف اهلل كضع ا": ابف قيـ الجكزية
كداللة عمى ما في نفكسيـ، فإذا أراد أحدىـ مف اآلخر 
شيئان عرفو بمراده كما في نفسو بمفظو، كرتب عمى تمؾ 
اإلرادات كالمقاصد أحكاميا بكاسطة األلفاظ، كلـ يرتب 
تمؾ األحكاـ عمى مجرد ما في النفكس مف غير داللة 

العمـ بأف المتكمـ  عمى مجرد ألفاظ مع فعؿ أك قكؿ، كال

فإذا اجتمع ... بيا لـ يرد معانييا كلـ يحط بيا عممان 
، لذلؾ (ُِ)"القصد كالداللة القكلية أك الفعمية ترتب الحكـ

القاضي أف يبحث عف ذلؾ  يجب عمى المفسر أك
المقصد، كأف يبذؿ طاقتو كيستفرغ كسعو في الكصكؿ 

قترنة إليو، كأف يسعى جاىدان الستغالؿ كؿ القرائف الـ
بالنص، كاستثمار الدالئؿ المحيطة بو، التي تأخذ بيده 
كترشده لمكصكؿ إلى المقاصد كالغايات التي قصدىا 
 المتكمـ مف كالمو أك المتصرؼ مف تصرفو، ىذا كال

يغفر لو تمسكو المجرد بظاىر المفظ، غاضان الطرؼ عف 
تمؾ القرائف التي تحدد مقصكد المتكمـ مف كالمو، ألف 

حياة فييا، فالمفظ  قكالب ميتة ال ليست مجرداأللفاظ 
يككف  الكاحد قد يككف لو معنى في كضع أك ظرؼ، ال
ىك المعنى نفسو في كضع أك ظرؼ آخر، يقكؿ 

الكالـ الكاحد يختمؼ فيمو بحسب حاليف، ": الشاطبي
كبحسب مخاطبيف، كبحسب غير ذلؾ كاالستفياـ لفظو 

... غير ذلؾكاحد يدخمو معاف أخر مف تقرير كتكبيخ ك
يدؿ عمى معناىا المراد إال األمكر الخارجة كعمدتيا  كال

ذا فات نقؿ بعض القرائف الدالة ... مقتضيات األحكاؿ كا 
فات فيـ الكالـ جممة أك فيـ شيء منو، كمعرفة 

يككف حقيقة  ، فالكالـ قد(ُّ)"األسباب رافعة لكؿ مشكؿ
لغة فيصبح مجازان بالعرؼ، كما أنو قد يككف كناية 

.  يصبح صريحان، ىكذا ىي لغة العربؼ
ذا كانت صحة العقكد كالتصرفات متكقفة عمى        كا 

بأم  إلييامقاصد أصحابيا كنياتيـ، فالبد مف الكصكؿ 
إف القصد ": طريؽ مف الطرؽ، يقكؿ ابف قيـ الجكزية

ركح العقد كمصححو كمبطمو، فاعتبار المقصكد في 
األلفاظ مقصكدة العقكد أكلى مف اعتبار األلفاظ، فإف 

. (ُْ)"لغيرىا، كمقاصد العقكد ىي التي تراد ألجميا

كيعتبر العرؼ مف أىـ الكسائؿ كاألدكات التي       
تساعد عمى معرفة المقصكد، ألف لو دكران كبيران في 

تحديد مدلكالت األلفاظ كمعانييا، كىذا ما أخذ بو القانكف 
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ما منو عمى  ِّٗالمدني األردني، فقد نصت المادة 
: يأتي
إذا كانت عبارة العقد كاضحة فال يجكز االنحراؼ  .ُ

عنيا مف طريؽ تفسيرىا لمتعرؼ عمى إرادة 
 .المتعاقديف

أما إذا كاف ىناؾ محؿ لتفسير العقد فيجب البحث  .ِ
عف النية المشتركة لممتعاقديف، دكف الكقكؼ عمى 
المعنى الحرفي لأللفاظ، مع االستيداء في ذلؾ 

ا ينبغي أف يتكافر مف أمانة كثقة بطبيعة التعامؿ، كبـ
. بيف المتعاقديف، كفقان لمعرؼ الجارم في المعامالت

كيمكف بياف دكر العرؼ في داللة األلفاظ عمى       
: النحك اآلتي

. دور العرف في نقل دولة المفظ من معنى إلى آخر: أووًال 
في المغة لمعاف  (ُٓ)األصؿ أف األلفاظ كضعت      

الناس ىذه األلفاظ  (ُٔ)م الزماف استعمؿمعينة، كمع تكاؿ
في معاف جديدة، أصبحت ىذه المعاني ىي المقصكدة عند 

استخداميا مف تمؾ األلفاظ، كبيذا النقؿ تنشأ بو حقيقة 
.  جديدة، تسمى بالحقيقة العرفية، كفيما يمي بياف ليا

 :الحقيقة العرفية
 ىي التي انتقمت عف مسماىا: عرفيا الرازم بقكلو      

. (ُٕ)إلى غيره باالستعماؿ
ىي المفظ المستعمؿ فيما كضع : كعرفيا اآلمدم      

. (ُٖ)لو بعرؼ االستعماؿ

كىذه الحقيقة تتككف كتنشأ باستعماؿ الناس لكممة       
كضعت في المغة لمعنى، ثـ يغمب استعماؿ الناس ليذه 
الكممة في معنى جديد ييجر معو المعنى األكؿ، كيصبح 

د ىك المعنى المقصكد بذلؾ المفظ، كىك المعنى الجدم
 (َِ)، كبالتالي يجب حمؿ(ُٗ)إطالقوالمتبادر لمذىف عند 

إف معنى ": المفظ عمى ذلؾ المعنى، يقكؿ ابف فرحكف
العادة في المفظ أف يغمب إطالؽ لفظ كاستعمالو في 

معنى، حتى يصير ىك المتبادر إلى الذىف مف ذلؾ المفظ 
تقتضيو، فيذا معنى العادة  عند اإلطالؽ مع أف المغة ال

في المفظ، كىك الحقيقة العرفية كىك المجاز الراجح في 
 إف العرؼ يقدـ عمى: األغمب، كىك معنى قكؿ الفقياء

 .(ُِ)"المغة عند التعارض
: (ِِ)كيالحظ عمى الحقيقة العرفية ما يأتي      

 .إليياكلكنو نقؿ  .إف المفظ لـ يكضع ليا أصالن   -ُ

بغمبة استعماؿ الناس ليا في ذلؾ إنيا تككنت  -ِ
 .المعنى

إف المعنى العرفي الجديد يككف ىك المتبادر إلى  -ّ
 .إطالقياالذىف عند 

كىذا المعنى العرفي الجيد يصبح لو مف قكة       
الداللة عمى المعنى الجديد ما لممعنى المغكم األصمي، 

إف العرؼ بغمبة االستعماؿ ": كفي ذلؾ يقكؿ الزركشي
: كيقكؿ ابف قدامة، (ِّ)"مقاـ ابتداء المكاضعةيقـك 

. (ِْ)"كالعرؼ كالكضع"
ف كانت كالحقيقة المغكية، إال        فالحقيقة العرفية كا 

: ىي يمغي الفرؽ بينيما، فيناؾ فركؽ أف ىذا ال
فالعرؼ )إف الحقيقة المغكية أصؿ لمحقيقة العرفية،  .ُ

مف أم أف الحقيقة العرفية البد ليا  (نقميا عف المغة
 .أصؿ، بخالؼ المغكية

إف الكضع في الحقيقة المغكية غير الكضع في  .ِ
الحقيقة العرفية، فإنو في المغة تعميؽ المفظ بإزاء معنى 

لـ يعرؼ بو غير ذلؾ الكضع، كأما في العرؼ 
فبمعنى غمبة االستعماؿ دكف المعنى السابؽ، فإنو لـ 
ينقؿ عف العرؼ أنو كضع لفظ القاركرة مثالن لمظرؼ 

 الزجاج عمى جية االصطالح، بؿ صار ىذا مف
المفظ كغيره عرفيان بكثرة االستعماؿ دكف أف يسبقو 

 . (ِٓ)تعريؼ بتكاضع االسـ

إال كأنو مع كجكد ىذه الفركؽ، فإف الحقيقة المغكية       
سكاء بسكاء، بؿ إف  عرفيةفي الداللة المعنكية كالحقيقة اؿ

التعارض، كعميو  مقدمة عمى المغكية عندالعرفية الحقيقة 
فإذا تحقؽ النقؿ بالعرؼ عندىا يجب حمؿ المفظ عمى 

يجكز حمؿ المفظ عمى معناه المغكم  معناه العرفي، كال
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األصمي، كيصبح المعنى المغكم بالنسبة لممعنى العرفي 
يصار إليو إال بقرينة،  كالمجاز بالنسبة لمحقيقة ال

يف كيرجح بيف المعنييف العرفي كالمغكم كما يرجح ب
كمف العادة ":الحقيقة كالمجاز، يقكؿ عبدالعزيز البخارم

نقمو إلى معناه المجازم عرفان كاستفاضتو فيو، ككضع 
القدـ في قكلو ال أضع قدمي في دار فالف كيسمى 

نما صار ىذا أم استعماؿ المفظ في  ...حقيقة عرفية كا 
معناه المجازم كاستفاضتو فيو داللة عمى ترؾ الحقيقة، 

ـ مكضكع لإلفياـ كالمطمكب بو ما تسبؽ إليو ألف الكال
األكىاـ فإذا تعارؼ الناس استعمالو لشيء عينان كاف 
بحكـ االستعماؿ كالحقيقة فيو، كما سكاه لعدـ العرؼ 

. (ِٔ)"يتناكلو الكالـ إال بقرينة كالمجاز ال
لذلؾ يجب حمؿ كالـ كؿ متكمـ عمى عرفو       

، كىذا ما بينو ابف (ِٕ)المعيكد، ألف العرؼ داللة قصده
لفظ الكاقؼ كالحالؼ ككؿ عاقد يحمؿ ": عابديف بقكلو

عمى عادتو كلغتو كافقت لغة العرب أك ال، كيدؿ عمى 
ذلؾ أيضان أف الكالـ العربي عمى اختالؼ لغاتو إنما 
كضع لمتفاىـ كالتخاطب، كالشؾ أف كؿ متكمـ يقصد 
ف خالفت لغة الح اكـ مدلكؿ لغتو، فيحمؿ كالمو عمييا كا 

فحمؿ كالميـ عمى غير لغتيـ ...كالقاضي باعتبار قصده
يجب مراعاة األلفاظ المغكية  صرؼ لو إلى غير معناه، كال

كيقكؿ ، (ِٖ)"كالقكاعد العربية إال في القرآف كالحديث
إف كؿ متكمـ يحمؿ كالمو عمى لغتو كعرفو، " :الزرقا

ف  فينصرؼ إلى المعاني المقصكدة بالعرؼ حيف التكمـ، كا 
الفت المعاني الحقيقية التي كضع ليا المفظ في أصؿ خ

قد نقؿ تمؾ األلفاظ إلى  ئالمغة، ذلؾ ألف العرؼ الطار
معاف أخر صارت ىي الحقيقة العرفية المقصكدة بالمفظ 
في مقابؿ الحقيقة المغكية، فمك صرؼ كالـ المتكمـ إلى 
حقيقتو المغكية دكف العرفية التي ىي معناه في عرؼ 

قراره كحمفو المتكمـ،  لترتب عميو إلزاـ المتكمـ في عقكده كا 
 كطالقو كسائر تصرفاتو القكلية بما ال يعنيو ىك، كال

. (ِٗ)"يفيمو الناس مف كالمو
: كالنقؿ العرفي قسماف      

 أف يككف االسـ قد كضع لغة لمعنى عاـ ثـ .ُ
تخصص بالعرؼ العاـ لبعض أنكاعو، كمفظ الدابة 

 ب عمى كجو األرض، فإنو مكضكع لغة لكؿ ما يد

 .(َّ)ثـ خصصيا العرؼ العاـ بذات الحكافر 

 أف يككف االسـ في أصؿ المغة كضع لمعنى ثـ   .ِ

كثر استعمالو فيما لو نكع مناسبة كمالبسة بحيث 
كاألكؿ نقؿ ... يفيـ منو معناه األكؿ كالغائط ال

 .(ُّ)إلى الحقيقة، كالثاني إلى المجاز

فظ األرامؿ يطمؽ عمى في أف ؿابف قدامة ن  كيقكؿ      
إف المفظ إذا اشتير في العرؼ صار مف ": النساء فقط

األسماء العرفية، يجب حممو عميو عند اإلطالؽ دكف 
مكضكعو األصمي عمى ما عرؼ مف سائر األسماء 

العرفية، كمتى احتاج المفظ إلى التقدير كجب التقدير لو كلـ 
ير اطالع يجز اطراحو، كليذا يفيـ مراد المتكمـ بو مف غ

في أف األرامؿ  كيقكؿ أيضان ، (ِّ)"عمى نية قائمو كقصده
يفيـ منو إال النساء،  إف المفظ عند إطالقو ال": لمنساء فقط

يسمى بو في العرؼ غيرىف، كىذا دليؿ عمى أنو لـ  كال
يكضع لغيرىف، ثـ لك ثبت أنو في الحقيقة لمرجاؿ كالنساء 

بو الحقيقة  لكاف قد خص بو أىؿ العرؼ النساء، كىجرت
يتعمؽ بيا  تفيـ مف لفظ المتكمـ كال حتى صارت مغمكرة، ال

. (ّّ)"حكـ كسائر األلفاظ العرفية
: (ّْ)كىذا العرؼ نكعاف      

كىك ما اعتاد عميو عامة الناس في : العرؼ العاـ أ 
 :أقكاليـ كأفعاليـ، كمثاؿ ذلؾ في العرؼ القكلي

ر اعتياد الناس عمى إطالؽ كممة الكلد عمى الذؾ
دكف األنثى، كلفظ الدابة عمى ذم الحافر، كمثاؿ 

 .سيـ المير إلى معجؿ كمؤجؿالعرؼ العممي، تؽ

كىك ما اعتاد عميو طائفة مف : العرؼ الخاص ب 
الناس في قكؿ أك فعؿ، كمثاؿ العرؼ الخاص الرفع 
كالنصب عند النحكييف، كاالستصحاب كاالستحساف 

التجار عند األصكلييف، كالعرؼ العممي مثؿ أعراؼ 
 .في تسميـ المبيع كغيره
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. دور العرف في تخصيص العام وتقييد المطمق: ثانياًال 
لمعرؼ دكر ميـ ككبير في تخصيص العاـ       

 :كتقييد المطمؽ، كفيما يمي بياف لذلؾ

 .أثر العرف في تخصيص العام( 1

 قصر العاـ : اـ بأنوػعرؼ الحنفية تخصيص الع      
. (ّٓ)قؿ مقارفعمى بعض أفراده بدليؿ مست

ىك أف يتعارؼ قـك  :كتخصيص العاـ بالعرؼ      
يتبادر عند سماعو إال ذاؾ  إطالؽ لفظ لمعنى بحيث ال

. (ّٔ)المعنى
ىك اصطالح جماعة  :بقكلو كعرفو عمي حيدر      

عمى لفظ يستعممكنو في معنى مخصكص حتى يتبادر 
. (ّٕ)معناه إلى ذىف أحدىـ بمجرد سماعو

اـ يككف بأدلة كثيرة كالعقؿ كالحس كتخصيص الع      
كالنص، كمف ىذه األدلة التي يخصص بيا العاـ 

يككف عامان إال أف العرؼ يدؿ عمى  العرؼ، فالنص قد
نما يراد بو بعض أفراده، يقكؿ  أنو ليس عمى عمكمو كا 

أف " :اإلماـ الزركشي في تعريؼ التخصيص بالعرؼ
أىؿ العرؼ يككف المفظ مكضكعان لمعنى لو أفراد فيترؾ 

استعمالو في بعض تمؾ األفراد بحيث يصير ذلؾ 
تخصيص العمـك ": ، كيقكؿ ابف رجب(ّٖ)"البعض منسيان 

إحداىما استعماؿ االسـ العاـ في : بالعرؼ كلو صكرتاف
بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية، فيذا يختص بو 

يأكؿ شكاء اختصت  العمـك بال خالؼ، فمك حمؼ ال
م دكف البيض كغيره مما يشكم، يمينو بالمحـ المشك

ككذلؾ لك حمؼ عمى لفظ الدابة كالسقؼ كالسراج كالكتد 
يتناكؿ إال ما يسمى في العرؼ كذلؾ، دكف اآلدمي  ال

كالسماء كالشمس كالجبؿ، فإف ىذه التسمية فييا ىجرت 
. (ّٗ)"حتى عادت مجازان 

: كمف األمثمة لذلؾ      
المحـك مف  إف المحـ لفظ عاـ لغة يشمؿ جميع أنكاع (1

كمحـ الضأف، كالمحـ األبيض كمحـ السمؾ،  المحـ األحمر
رى اٍلبىٍحرى :كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى كىىيكى الًَّذم سىخَّ

فاهلل تعالى سمى السمؾ  [النحؿ: ُْ]ًلتىٍأكيميكٍا ًمٍنوي لىٍحمان طىًرٌيان 
لحمان، إال أف عرؼ الناس جرل عمى تخصيص ىذا المفظ 

حـ األحمر كمحـ الضأف كالبقر، كعميو فمك كقصره عمى الؿ
 آكؿ لحمان، فأكؿ سمكان ال حمؼ شخص فقاؿ كاهلل ال

يسمي السمؾ لحمان، فكأف  يحنث بيمينو، ألف العرؼ ال
أف ": السمؾ مستثنى بذلؾ اليميف، يقكؿ الزركشي

 أف ال: أحدىما: يتعارض العرؼ مع الشرع كىك نكعاف
عميو عرؼ يتعمؽ بالعرؼ الشرعي حكـ فيقدـ 

يأكؿ لحمان فال يحنث بأكؿ  كما لك حمؼ ال... االستعماؿ
ف سماه اهلل تعالى لحمان    .(َْ)"السمؾ، كا 

لفظ الكلد لفظ عاـ يشمؿ الذكر كاألنثى بدليؿ قكلو  (2
ـٍ ًلؿ :تعالى ـي الٌموي ًفي أىٍكالىًدكي ظِّ ػييكًصيكي ذَّكىًر ًمٍثؿي حى

ؼ الناس عمى ، كلكف جرل عر[النساء: ُُ]األينثىيىٍيفً 
قصره عمى الذككر دكف اإلناث، فمك قاؿ كقفت عمى 

. أكالدم، فإف الكقؼ يختص بالذككر دكف اإلناث

 .أثر العرف في تقييد المفظ المطمق( ِ

ىك المفظ الداؿ عمى مدلكؿ شائع في : المطمؽ      
. (ُْ)جنسو
بياف المطمؽ لممقيد بأف يقمؿ  ىك: كتقييد المطمؽ      

. (ِْ)مف شيكعو
األصؿ في المفظ المطمؽ أف يحمؿ عمى إطالقو،       

يجكز تقييده، ألف في تقييده تقميالن مف شيكعو، كفي  كال
ف إيراده لمفظ بصيغة إعمى إرادة المتكمـ، إذ  ذلؾ تعدو 

إرادتو قد اتجيت إلى شيكعو، كلك  أف مطمقة يدؿ عمى
ذا كانت  أراد المتكمـ التقميؿ مف شيكعو لقيده ابتداء، كا 

إرادة شيكع المفظ كعدمو متعمقة بقصد المتكمـ كنيتو، كىي 
يجكز تقييد المطمؽ إال بدليؿ  ، لذلؾ ال(ّْ)ب عنامِّ أمر غي 

يدؿ عمى إرادة التقييد، كىذا التقييد قد يككف صريحان بمفظ 
يككف صريحان كلكنو يدؿ  آخر، كىذا ىك الغالب، كقد ال

فظ المطمؽ، داللة عمى قصد المتكمـ كيبيف إرادتو مف الؿ
كيعتبر العرؼ مف أىـ الكسائؿ الداللية في تقييد المفظ 

المطمؽ، كذلؾ ألف المتكمـ عندما يتكمـ فإنو يقصد بكالمو 
لفاظان أالمعاني المعركفة لو دكف غيرىا، كالشؾ أف ىناؾ 
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كثيرة يستخدميا الناس بمعانييا العرفية المألكفة لدييـ دكف 
ىانيـ، يقكؿ صاحب كنز معانييا المغكية الغائبة عف أذ

كاألصؿ أف األيماف مبنية عمى العرؼ " :الدقائؽ
، ألف المتكمـ إنما يتكمـ بالكالـ العرفي أعني ...عندنا

األلفاظ التي يراد بيا معانييا التي كضعت في العرؼ، 
كما أف العربي حاؿ ككنو مف أىؿ المغة إنما يتكمـ 

لى ما عيد بالحقائؽ المغكية فكجب صرؼ ألفاظ المتكمـ إ
مف  ْٔ، كىذا ما نصت عميو المادة (ْْ)"أنو المراد بيا

المطمؽ يجرم : "مجمة الحكاـ العدلية، كالتي جاء فييا
التقييد نصان أك عمى عمى إطالقو إذا لـ يقـ دليؿ 

مف القانكف  ُِٖ ، كىي بذاتيا نص المادة(ْٓ)"داللة
كؿ إف القاعدة أف ": المدني األردني، يقكؿ اإلماـ القرافي

متكمـ لو عرؼ فإف لفظو عند اإلطالؽ يحمؿ عمى 
. (ْٔ)"عرفو
: كمف األمثمة عمى ذلؾ ما يأتي      

إف العارية إذا كانت مطمقة عف التقييد لنكع  -ُ
االستعماؿ أك غيره، فإف ىذا االستعماؿ يتقيد بالعرؼ، 
فإذا استعمؿ المستعير العارية بخالؼ ما يقضي بو 

لكديعة، كىذا ما نصت عميو العرؼ كاف ضامنان لتمؼ ؿ
:  مف مجمة األحكاـ العدلية ُٖٔالمادة 
إذا كانت اإلعارة مطمقة، أم لـ يقيدىا المعير       

بزماف أك مكاف أك بنكع مف أنكاع االنتفاع، كاف 
لممستعير استعماؿ العارية في أم زماف كمكاف شاء 
. عمى الكجو الذم يريد، لكف يقيد ذلؾ بالعرؼ كالعادة

لك استعار لمحمؿ دابة ": ؿ عمي حيدر في شرحيايقك
فإذا لـ يعيف الحمؿ فمممستعير تحميؿ أم شيء أراد، 

كلكف ليس لو أف يحمميا فكؽ طاقتيا، ألف اإلذف 
المطمؽ يصرؼ إلى المتعارؼ، كالحمؿ فكؽ الطاقة ليس 

ف الرجؿ ليس لو أف يحمؿ دابتو فكؽ إمتعارفان، حتى 
. (ْٕ)"طاقتيا
مف القانكف  ِٕٕنصت عميو المادة  كىذا ما      

لممستعير أف ينتفع بالعارية عمى الكجو  :المدني األردني

المعتاد في اإلعارة المطمقة التي لـ تتقيد بزماف أك مكاف 
.  أك بنكع مف االنتفاع

كذلؾ عقد اإلجارة إذا كاف مطمقان، فإف نكع االستعماؿ  -ِ
كر بخالؼ ما يتقيد بالعرؼ، فإذا استعمؿ المستأجر المأج

يقضي بو العرؼ كاف ضامنان لمتمؼ الذم يمحؽ 
ذا استأجر الرجؿ ": بالمأجكر، كفي ىذا يقكؿ السرخسي كا 

مف الرجؿ داران ليسكنيا سنة بكذا كلـ يسـ الذم يريدىا لو 
فيك جائز، ألف المقصكد معمـك بالعرؼ، فإنما يستأجر 

، الدار لمسكنى كيبنى لذلؾ، أال ترل أنيا تسمى مسكنان 
. (ْٖ)"كالمعمـك بالعرؼ كالمشركط بالنص

مف مجمة  ِٕٓكىذا ما نصت عميو المادة       
يصح استئجار الدار كالحانكت بدكف  :األحكاـ العدلية

بياف ككنو ألم شيء كأما كيفية استعمالو فتصرؼ إلى 
. العرؼ كالعادة

: مف القانكف المدني األردني ّٗٔكالمادة       
ر أف يتجاكز في استعماؿ المأجكر يجكز لممستأج ال -ُ

حدكد المنفعة المتفؽ عمييا في العقد، فإف لـ يكف 
ىناؾ اتفاؽ كجب االنتفاع بو طبقان لما أعدت لو، 

. كعمى نحك ما جرل بو العرؼ
فإذا جاكز في االنتفاع حدكد االتفاؽ، أك خالؼ ما  -ِ

جرل عميو العرؼ، كجب عميو ضماف ما ينجـ عنو 
. مف ضرر

ككؿ غيره بالبيع ككالة مطمقة، تتقيد الككالة لك  -ّ
يككف تصرؼ الككيؿ مضران  بالعرؼ، بأف ال

بالمككؿ، فمك ككمو بالبيع ككالة مطمقة، فمو أف يبيع 
بالثمف المعجؿ كالمؤجؿ إلى أجؿ متعارؼ التأجيؿ 

يجكز لو البيع ألجؿ أبعد مما ىك  بيف التجار، كال
. (ْٗ)معتاد

مف مجمة  ُْٖٗالمادة كىذا ما نصت عميو       
لمككيؿ المطمؽ بالبيع أف يبيع ماؿ : األحكاـ العدلية

مككمو نقدان أك نسيئة لمدة معركفة بيف التجار في حؽ 
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ذلؾ الماؿ، كليس لو أف يبيعو لمدة طكيمة مخالفة لمعرؼ 
. كالعادة
يممؾ الككيؿ مف التصرؼ  كال": يقكؿ ابف قدامة      

ف جية النطؽ أك مف جية إال ما يقتضيو إذف المككؿ ـ
العرؼ، ألف تصرفو باإلذف، فاختص بما أذف فيو، 

 .(َٓ)"كاإلذف يعرؼ بالنطؽ تارة كبالعرؼ أخرل
مف القانكف  ْٖٓ كىذا ما نصت عميو المادة      

إذا كاف الككيؿ بالبيع غير مقيد بالبيع  :المدني األردني
. عرؼنقدان فمو أف يبيع ماؿ مككمو نقدان أك نسيئة حسب اؿ

كلمدكر الميـ الذم يقـك بو العرؼ في تقييد المطمؽ،       
التعييف بالعرؼ كالتعييف : "تنص القاعدة الفقيية عمى أف

إف التعييف : "، يقكؿ السرخسي في ىذه القاعدة(ُٓ)"بالنص
كالتعييف بالعرؼ  ...يثبت بالنص تارة كبالداللة أخرل

لى إصرؼ كالتعييف بالنص، كمف اشترل بدراىـ مطمقة يف
 .(ِٓ)"نقد البمد بداللة العرؼ

 .تصريح المفظ الكنائي، وتكنية الصريح( 3

تقسيـ األلفاظ إلى صريحة ككناية إنما ىك باعتبار       
استعماؿ المفظ في المعنى، إذ مف المعمـك أف المفظ 
يكضع لمعنى أكالن، ثـ يستعمؿ ثانيان، فالكضع أكالن ثـ 

يكصؼ  استعمالو ال االستعماؿ ثانيان، فالمفظ قبؿ
. بالصريح أك الكناية، الحقيقة أك المجاز

ذا كاف استعماؿ المفظ ىك الذم يحدد صفة ذلؾ        كا 
المفظ، فإف بعض األلفاظ تستعمؿ بمعاف كيغمب 

استعماليا بتمؾ المعاني، حتى يصبح ذلؾ المعنى 
يحتاج سامعو إلى  ، ال(ّٓ)مكشكفان لكؿ سامع لذلؾ المفظ

عف معناه أك عف مقصكده مف ذلؾ  سؤاؿ المتكمـ
الكالـ، كىذا ىك المفظ الصريح، لذلؾ يعرفو العمماء 

. (ْٓ)"ما ظير المراد بو ظيكران بينان زائدان  ىك": بقكليـ
كىذا البياف الزائد ىك الذم جعؿ المعنى مكشكفان في 

، كذلؾ إنما كاف بكثرة استعماؿ المفظ (ٓٓ)المفظ الصريح
ألكفان لسامعو، حاضران في لممعنى مما جعؿ المعنى ـ

ذىنو عند سماعو لذلؾ المفظ، كقد بيف ذلؾ صاحب 
كالصريح ما كاف ظاىر المراد ": تبييف الحقائؽ بقكلو

، كىك عيف ما عبر عنو الباجي (ٔٓ)"لغمبة االستعماؿ
إف معنى الصريح البيف، فإف الصريح مف ": بقكلو

يران، الطالؽ ما يفيـ منو لفظ الطالؽ مما يستعمؿ فيو كث
كفارقتؾ، كسرحتؾ، كخميتؾ، كبنت منؾ، كأنت حراـ، 

ف استعممت في الطالؽ كغيره إال أنو  ألف ىذه األلفاظ كا 
قد كثر استعماليا في الطالؽ كعرفت بو، فصارت بينة 

كاضحة في إيقاع الطالؽ، كالغائط الذم كضع لممطمئف 
تياف إمف األرض، ثـ استعمؿ عمى كجو المجاز في 

فكاف أبيف كأشير منو فيما كضع لو،  قضاء الحاجة،
إف المفظ ": ، كيقكؿ الزركشي(ٕٓ)"ككذا في مسألتنا مثمو

 الصريح في اإلقرار يجرم عمى مكجب ظاىره، كال
يتطرؽ إليو  يشترط أف يككف نصان في كضع المساف ال

تأكيؿ، فإف الصريح ما يتكرر عمى الشيكع، إما في 
. (ٖٓ)"عرؼ الشرع، أك عرؼ المساف

كقد يقؿ استعماؿ الناس المفظ بذلؾ المعنى، فيغدك       
يمكف استخالصو مف  المعنى خفيان مستتران كراء المفظ، ال

يقكل المفظ كحده عمى إنارة المعنى المقصكد  مجرده، إذ ال
منو، فال بد مف البحث عما يكشؼ المعنى كىي النية أك 

تر لفظ است": القرينة، لذلؾ يعرؼ العمماء الكناية بقكليـ
، فالمفظ إذا اشتير ظير المراد (ٗٓ)"المراد منو عند السامع

ال كاف كناية، يقكؿ الزيمعي  :منو ككاف صريحان، كا 
كحيف ... كالكناية ما كاف مستتر المراد فيحتاج إلى النية"

كاف الصريح ما ظير المراد منو الشتياره في المعنى كاف 
. (َٔ)"ليوالكناية ما خفي المراد بو لتكارد االحتماالت ع

كالفرؽ جكىرم بيف الصريح كبيف الكناية مف حيث       
األثر، حيث أف الصريح يترتب أثره عميو دكف حاجة إلى 

نية أك قرينة، أم أف المفظ يقـك مقاـ المعنى، يقكؿ 
كالصريح يقـك لفظو مقاـ معناه فال يفتقر إلى ": البابرتي

ج إلى النية الصريح ال يحتا": كيقكؿ التفتازاني ،(ُٔ)"النية
 ،(ِٔ)"يعني أف الحكـ يتعمؽ بنفس الكالـ أراده أك لـ يرده

الصرائح تعمؿ بنفسيا مف غير ": كيقكؿ الزركشي
. (ّٔ)"استدعاء
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أما الكناية فال يترتب عمييا حكـ إال بالنية أك       
القرينة، أما المفظ فألجؿ احتمالو فال يكفي كحده، يقكؿ 

كـ بيا ال يثبت إال كحكـ الكناية أف الح": السرخسي
بالنية، أك ما يقـك مقاميا مف داللة الحاؿ، ألف في 

المراد بيا معنى التردد فال تككف مكجبة لمحكـ، ما لـ 
كلك قاؿ ": كيقكؿ أيضان  ،"يزؿ ذلؾ التردد بدليؿ يقترف بيا
 فإف لـ ينك الطالؽ ال ...أنت مني بائف أك بتة أك خمية

كالمفظ المحتمؿ ... تمؿيقع الطالؽ، ألنو تكمـ بكالـ يح
يتعيف فيو بعض الجيات بدكف النية أك غمبة  ال

 .(ْٔ)"االستعماؿ

ذا كاف اشتيار المفظ لو دكر كبير في جعؿ        كا 
المفظ لو قدرة بذاتو عمى اإلفصاح عف المعنى المقصكد 
منو، لذلؾ يعتبر العرؼ، مف أىـ الكسائؿ التي تؤدم 

لمفظ متداكالن بيف الناس إلى اشتيار المفظ، إذ كمما كاف ا
داللتو عمى معناه كاضحة بينة، كالعكس  تكمما كاف

صحيح، فالعرؼ قد ينقؿ بعض األلفاظ مف دائرة الكناية 
 إلى دائرة الصريح، فيصبح المفظ مكشكؼ المعنى ال

يحتاج إلى نية أك قرينة لبياف المراد منو، بعد أف كاف 
ية لبياف معناه محتمالن ألكثر مف معنى، مفتقران إلى الف

.  كمقصكده
كىذا ما أشار إليو الكثير مف العمماء، يقكؿ اإلماـ       
كالجمكد عمى المنقكالت أبدان ضالؿ في الديف ": القرافي

كجيؿ بمقاصد عمماء المسمميف كالسمؼ الماضيف، كعمى 
ىذا تتخرج أيماف الطالؽ كالعتاؽ كصيغ الصرائح 

يفتقر إلى النية، كقد  كالكنايات، فقد يصير الصريح كناية
. (ٓٔ)"تصير الكناية صريحان مستغنية عف النية

لفظ الحراـ ينبغي أف ": كجاء في تبصرة الحكاـ      
يدكر لفظ الفتيا فييا كفي أخكاتيا، مع اشتيارىا في 
العرؼ كجكدان كعدمان، ففي أم شيء اشتيرت حممت 

 ، كما لـ يشتير فيو لـ يحمؿ عميو إال(ٔٔ)عميو بغير نية
يكفي في االشتيار ككف المفتي يعتقد  ، كال(ٕٔ)بنية
 بؿ االشتيار أف يككف أىؿ ذلؾ المصر ال...ذلؾ

فيذا ىك ... يفيمكف مف الطالؽ إال ذلؾ المعنى
. (ٖٔ)"لى لمعرؼإاالشتيار المفيد لنقؿ المفظ مف المغة 

: كمف األلفاظ المستعممة": كجاء في الدر المختار      
حراـ يمزمني، كعمي الطالؽ، كعمي الطالؽ يمزمني، كاؿ

يقكؿ ابف عابديف شارحان ليذا  "ع بال نية لمعرؼؽالحراـ، في
كناية، بدليؿ عدـ اشتراط  أم فيككف صريحان ال": القكؿ
نما كاف ما ذكره صريحان، ألنو صار فاشيان في  ...النية كا 

يستعمؿ عرفان إال  العرؼ في استعمالو في الطالؽ بحيث ال
غة كانت، كىذا في عرؼ زماننا كذلؾ فكجب فيو مف أم ؿ

اعتباره صريحان، كما أفتى المتأخركف في أنت عمي حراـ 
بأنو طالؽ بائف بال نية، مع أف المنصكص عميو عند 

. (ٗٔ)"المتقدميف تكقفو عمى النية
أخذ بو قانكف األحكاؿ الشخصية األردني،  كىذا ما      

ع الطالؽ يؽ :منو عمى ما يأتي ٓٗفقد نصت المادة 
باأللفاظ الصريحة كما اشتير استعمالو فيو عرفان دكف 

الحاجة إلى نية كيقع باأللفاظ الكنائية كىي التي تحتمؿ 
 .معنى الطالؽ كغيره بالنية

 .نقل المفظ من الحقيقة إلى المجاز، والعكس( 4

، فيي الحقيقة، (َٕ)المفظ إف استعمؿ فيما كضع لو      
ف استعمؿ في غير ما كض . ، فيك المجاز(ُٕ)ع لوكا 

فاستعماؿ الناس كتعارفيـ ىك الذم يحدد صفة       
المفظ، فقد يحدث أف ييجر الناس استعماؿ المفظ في 

المعنى الذم كضع لو لغة، كيستعممكه في معنى جديد، 
عندىا يصبح المعنى الجديد ىك المعنى الحقيقي لذلؾ 

ر إليو يصا المفظ، كيككف المعنى األصمي لمفظ مجازان ال
إال بقرينة، كقد يحصؿ العكس بأف يستعمؿ الناس المفظ 

يفيـ مف المفظ غيره،  فال المجازم كيشتير ذلؾ المجاز
كيككف ىك المتبادر لمذىف، فيصبح المفظ حقيقة في ذلؾ 

المعنى، فتعارؼ الناس إذف ينقؿ المفظ مف صفة إلى 
ألف الكالـ مكضكع ": أخرل، كفي ذلؾ يقكؿ البخارم

اؿ الناس كحاجتيـ، فيصير المجاز باستعماليـ الستعـ
كالحقيقة، كمثالو ما قاؿ عمماؤنا رحميـ اهلل فيمف نذر 
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صالة أك حجان أك المشي إلى بيت اهلل، أك أف يضرب 
بثكبو حطيـ الكعبة، أف ذلؾ ينصرؼ إلى المجاز 

المتعارؼ، كمثالو كثير كقالكا، فيمف حمؼ ال يأكؿ رأسان 
ؼ استحسانا عمى حسب ما اختمفكا أنو يقع عمى المتعار

كيسقط غيره كىك حقيقة، ككذلؾ لك حمؼ ال يأكؿ بيضان 
أنو يختص ببيض األكز كالدجاجة استحسانان، كلك حمؼ 

ال يأكؿ طبيخان أك شكاء أنو يقع عمى المحـ خاصة 
استحسانان، ككؿ عاـ سقط بعضو كاف شبييا 

ضكعان أف يككف المفظ مك": كيقكؿ الزركشي ،(ِٕ)"بالمجاز
لمعنى لو أفراد فيترؾ أىؿ العرؼ استعمالو في بعض 

تمؾ األفراد، بحيث يصير ذلؾ البعض منسيان، ثـ 
يستعمؿ المفظ في ذلؾ المعنى المنسي، فيككف مجازان 

عرفيان كالدابة، فإنو مكضكع لكؿ ما يدب عمى األرض، 
فترؾ بعض أىؿ البمداف استعماليا في الحمار، بحيث 

يو عندىـ مجاز، ألنو مجاز بالنسبة نسي فإطالقيا عؿ
. (ّٕ)"إلى الحقيقة العرفية

لفاطمة بنت قيس لما استشارتو  كمف ذلؾ قكلو       
أما أبك جيـ فال يضع ": في خطبة أبي جيـ كمعاكية

 (ْٕ)"ماؿ لو عصاه عف عاتقو، كأما معاكية فصعمكؾ ال
: كفي الحديث": يقكؿ ابف دقيؽ العيد في شرح الحديث

ل جكاز استعماؿ مجاز المبالغة، كجكاز إطالؽ دليؿ عؿ
مثؿ ىذه العبارة، فإف أبا جيـ البد كأف يضع عصاه حالة 
نكمو كأكمو، ككذلؾ معاكية البد كأف يككف لو ثكب يمبسو 
مثالن لكف اعتبر حاؿ الغمبة، كأىدر حاؿ النادر كاليسير، 
كىذا المجاز فيما قيؿ في أبي جيـ أظير منو فيما قيؿ 

كية، ألف لنا أف نقكؿ إف لفظة الماؿ انتقمت في في معا
العرؼ عف مكضكعيا األصمي إلى ما لو قدر مف 

المممككات، كذلؾ مجاز شائع ينزؿ منزلة النقؿ، فال 
. (ٕٓ)"يتناكؿ الشيء اليسير جدان 

كينبغي أف نعمـ أف معنى ": يقكؿ ابف فرحكف      
 العادة في المفظ أف يغمب إطالؽ لفظ كاستعمالو في

معنى، حتى يصير ىك المتبادر إلى الذىف مف ذلؾ 
تقتضيو، فيذا معنى  المفظ عند اإلطالؽ، مع أف المغة ال

العادة في المفظ، كىك الحقيقة العرفية، كىك المجاز 
ف العرؼ إ :الراجح في األغمب، كىك معنى قكؿ الفقياء

. (ٕٔ)"يقدـ عمى المغة عند التعارض

 :يليةالوظيفة التكم : المطلب الثاني
أم أف العرؼ يتكلى تحديد نطاؽ التصرفات في       

. األمكر المسككت عنيا، كيجعؿ دليالن لبياف مشتمالتيا
 أثناءمف األمكر المقررة في الحياة العامة أف الناس 

خاصة في ميداف التعاقد، يتفقكف عمى كبتعامميـ اليكمي 
أك  إغفاليايمكف  األمكر الجكىرية كالميمة التي ال

ككت عنيا، نظران لتأثيرىا في انعقاد العقد أك في الس
تتـ كال تكتمؿ إال  صحتو، كألف مصمحة المتعاقديف ال

 ببيانيا، أما األمكر الفرعية كالقضايا الجزئية التي ال
تخؿ بأصؿ التعاقد، كال تفكت المصمحة الجكىرية 

لممتعاقديف، فغالبان ما يسكتكف عنيا كيغفمكف ذكرىا، 
عمى محددات أخرل تتكلى معالجتيا كبياف اتكاالن منيـ 

 حكميا، بؿ إف كاقع الحياة يدؿ عمى أنو مف العسير
عمى الناس ذكر كؿ التفصيالت المتعمقة  كالمتعذر

بالتصرفات التي يقكمكف بيا، ألف ذلؾ يؤدم إلى 
التعاقد عبئان ثقيالن  إضاعة أكقات الناس مما يجعؿ عممية

.  عمى المتعاقديف
ىذه  يعني سككت الناس عف ذكر كلكف ال      

بينيـ  التفصيالت إسقاطيـ ليا كتنازليـ عنيا، إذ قد يثكر
المرجع في  خالؼ كنزاع حكؿ ىذه األمكر، فما ىك

تحديد حكميا؟ 
إف ىناؾ كسائؿ كثيرة : كلإلجابة عف ذلؾ نقكؿ      

يرجع إلييا في رفع ىذا النزاع، لعؿ العرؼ مف أىـ ىذه 
سككت الناس عف ذكر تمؾ األمكر  الكسائؿ، كذلؾ ألف

فيو داللة عمى أنيـ ارتضكا بالعرؼ كسيمة لبياف حكميا، 
كيشترط لتحكيـ العرؼ في الكقائع كالتصرفات الشركط 

: اآلتية

نشاء ذلك إأن يكون العرف قائماًال وموجوداًال عند  (1
 .(77)التصرف
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العرؼ الذم يرجع إليو لرفع النزاع بيف الناس ىك       
يككف سابقان عمى التصرؼ أك مقارنان لو، العرؼ الذم 
إف العرؼ الذم تحمؿ األلفاظ عميو ": يقكؿ الزركشي

 .(ٖٕ)"إنما ىك المقارف أك السابؽ
يجكز االعتماد  أما العرؼ الحادث أك الطارئ، فال      

عميو في رفع الخالؼ، ألف العرؼ السابؽ أك المقارف 
لتصرؼ ىك الذم يككف حاضران في الذىف عند إبراـ ا

كبالتالي فإف كالن مف المتعاقديف يككف مستعدان لما 
كاردان في يقضي بو، أما العرؼ الطارئ فال يككف 

المتعاقديف أك كالىما،  بو أحد أالحسباف كبالتالي يفاج
مما يمحؽ األذل كالضرر بالمتعاقديف أك بأحدىما، فعمى 

كاف العرؼ يمـز البائع بنقؿ البضاعة  سبيؿ المثاؿ إذا
ل منزؿ أك محؿ المشترم، فإف البائع يضيؼ أجرة إؿ

النقؿ إلى السعر كبالتالي يحقؽ البائع مقصده مف الربح، 
يمزمو بالنقؿ كقت إنشاء العقد، ما أما إذا لـ يكف ىناؾ 

ثـ طرأ عرؼ جديد يمـز البائع بالنقؿ، فإف ىذا العرؼ 
 البائع بالنقؿ، كبالتالي يحممو تكمفة لـ يكف متكقعان  ئيفاج

.  بو ليا، مما يمحؽ الضرر

. (79)أن و يكون ىناك تصريح بخالفو (2
يعمؿ بالعرؼ إذا كاف ىناؾ اتفاؽ بيف  ال      

المتعاقديف ينظـ العالقة بينيما، كيبيف حقكؽ ككاجبات 
العرؼ يسقط ": الطرفيف بالتفصيؿ، يقكؿ السرخسي

، كالعمة في ذلؾ أف (َٖ)"اعتباره عند كجكد النص بخالفو
العرؼ ىك مف باب الداللة، ألف سككت الطرفيف العمؿ ب

عف بعض األمكر داللة عمى أنيما قد رضيا بحكـ 
العرؼ في الفصؿ فييا، كمف المقرر فقيان أف التصريح 

أقكل مف الداللة، كبالتالي إذا اتفؽ الطرفاف عمى خالؼ 
ما يقضي بو العرؼ فإف ذلؾ يعني أف إرادتيما اتجيت 

يجكز إلزاميما بأمر لـ يمتزماه،  ال إلى استبعاده، كبالتالي
عبرة بالداللة في مقابمة  ال" :لذلؾ تنص القاعدة عمى أنو

إف العرؼ إنما " :، يقكؿ اإلماـ السرخسي(ُٖ)"التصريح
يعتبر عند عدـ التصريح بخالفو، كتقديـ المائدة بيف 

يدم اإلنساف يككف إذنان لو في التناكؿ بطريؽ العرؼ، 
. (ِٖ)"ـ يكف ذلؾ إذنان تأكؿ، ؿ ال: فإف قاؿ
صريح قكلو مقدـ عمى داللة ": كيقكؿ ابف قدامة      
إف ككمو في شراء عبد بعينو بمائة، ": مثالو (ّٖ)"العرؼ

فاشتراه بخمسيف، أك بما دكف المائة صح كلـز المككؿ، 
ف قاؿ ال تشتره بأقؿ  ألنو مأذكف فيو مف جية العرؼ، كا 
، كىذا ما (ْٖ)"قمف مائة فخالؼ لـ يجز، ألنو خالؼ نص

: مف مجمة األحكاـ العدلية ِٕٕنصت عميو المادة 
اإلذف داللة كاإلذف صراحة، بيد أنو عند كجكد النيي "

. "اعتبار لمداللة صراحة ال
التي كقد كضع الفقياء طائفة مف القكاعد الفقيية       

التي تنظـ دكر العرؼ في تحديد نطاؽ العقكد 
: كالتصرفات أىميا

 .محكمةالعادة ( 1

خاصة  كأف العادة عامة كانت أ" :كمعنى القاعدة      
أم ىي المرجع  ،(ٖٓ)"تجعؿ حكمان إلثبات حكـ شرعي

، كمعنى القاعدة أف العرؼ يجعؿ حكمان (ٖٔ)عند النزاع
بيف الناس في األمكر التي لـ يرد فييا اتفاؽ بيف 

 .المتعاقديف

 .(87)المعروف عرفاًال كالمشروط شرطاًال ( 2

ل القاعدة أف حكـ الثابت بالعرؼ كحكـ كمعف      
ذا كاف الثابت بالشرط ممزمان لصاحبو  الثابت بالشرط، كا 

ألف العرؼ ": فكذلؾ الثابت بالعرؼ، يقكؿ األماـ النككم
 .(ٖٖ)"المعتاد يجرم مجرل الشرط

 .(89)المعروف بين التجار كالمشروط بينيم( 3

في  كىي بمعنى القاعدة التي قبميا، إال أف ىذه      
يطبؽ إال عمى أصحابو، كتمؾ  العرؼ الخاص الذم ال

 .في العرؼ العاـ الذم يطبؽ مضمكنو عمى الجميع

كقد نص كثير مف الفقياء عمى دكر العرؼ في       
تحيد نطاؽ العقد كبياف مكمالتو، كفي ذلؾ يقكؿ 

كىك أصؿ كبير ": السرخسي عف دكر العرؼ في اإلجارة
التكابع غير مشركط في  يككف مف في اإلجارة فإف ما
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 ...العقد يعتبر فيو العرؼ في كؿ بمدة، حتى قيؿ إف
خراج ... العرؼ السمؾ كاإلبرة عمى الخياط باعتبار كا 

الخبز مف التنكر عمى الخباز، كغرؼ المرقة في 
ف  القصاع عمى الطباخ إذا استؤجر لطبخ عرس، كا 

نعداـ الاستؤجر لطبخ قدر خاص فميس عميو ذلؾ 
تشترط عند العقد يعتبر  أما التكابع التي ال... العرؼ فيو

. (َٗ)"العرؼ فييا كبو يفصؿ عند النازعة
كىذا ما نصت عميو مجمة األحكاـ العدلية، فقد       

كؿ ما جرل : منيا عمى ما يأتي َِّنصت المادة 
البمدة عمى أنو مف مشتمالت المبيع يدخؿ في العرؼ 

. في البيع مف غير ذكر
 ، في ذ بو القانكف المدني األردنيػأخ ك ماػكه      

عمى  ََُ مف المادة ِمعظـ العقكد، فقد نصت الفقرة 
ذا اتفؽ الطرفاف عمى جميع المسائؿ  :ما يأتي كا 

الجكىرية في العقد، كاحتفظا بمسائؿ تفصيمية يتفقاف 
عمييا فيما بعد، كلـ يشترطا أف العقد يككف غير منعقد 

سائؿ، فيعتبر العقد قد عند عدـ االتفاؽ عمى ىذه الـ
ذا قاـ خالؼ عمى المسائؿ التي لـ يتـ االتفاؽ  انعقد، كا 
عمييا، فإف المحكمة تقضي فييا طبقان لطبيعة المعاممة 

. كألحكاـ القانكف كالعرؼ كالعدالة
مف القانكف  َِِمف المادة  ِكتنص الفقرة       

ما المتعاقد ب إلزاـيقتصر العقد عمى  كال :المدني األردني
كرد فيو، كلكف يتناكؿ أيضان ما ىك مف مستمزماتو كفقان 

. لمقانكف كالعرؼ كطبيعة التصرؼ
ألف تكممة " :يقكؿ الدكتكر نكرم خاطر في شرحيا      

العقد تيدؼ إلى الكصكؿ بإرادة المتعاقديف إلى غايتيا 
لذلؾ كاف تكميؿ  ...عف طريؽ إضافة الفرع إلى األصؿ

لجأ إلييا كثيران كربما في غالبية العقد مف األمكر التي م
العقكد، ألف الغالب أف يتفؽ المتعاقداف عمى المسائؿ 

الجكىرية في العقد تاركيف المسائؿ التفصيمية دكف 
. (ُٗ)"تحديد

كىذا في العقد بشكؿ عاـ، أما في العقكد المسماة،       
فقد جعؿ العرؼ أيضان مكمالن كمتممان لما سكت عنو 

. المتعاقداف

: تيأكمف األمثمة عمى ذلؾ ما م      
إذا اختمؼ البائع كالمشترم فيما يتبع المبيع، فإف كؿ  .أ 

ما جرل العرؼ بدخكلو في المبيع يدخؿ تبعان دكف 
مف  َْٗ نصت المادة حاجة إلى ذكره، كىذا ما

يشمؿ المبيع  :يو جاء فيياقانكف المدني األردني عؿاؿ
كما أعد ممحقات المبيع كما اتصؿ بو اتصاؿ قرار 

الستعمالو بصفة دائمة، ككؿ ما جرل العرؼ عمى أنو 
. مف تكابع المبيع كلك لـ تذكر في العقد

إذا اختمؼ البائع كالمشترم في مكاف تسميـ في  .ب 
حالة عدـ كجكد اتفاؽ عمى ذلؾ، فإف العرؼ ىك 
الذم يحدد مكاف التسميـ، كىذا ما نصت عميو 

كالتي  مف القانكف المدني األردني، ْٗٗالمادة 
: تنص عمى ما يأتي

البيع المطمؽ يقتضي تسميـ المبيع في محؿ  -ُ
. كجكده كقت العقد

رساؿ المبيع إإذا تضمف العقد أك اقتضى العرؼ  -ِ
إلى المشترم، فال يتـ التسميـ إال إذا جرل 

. يصالو إليو ما لـ يكجد اتفاؽ عمى خالؼ ذلؾإ
 كؿ منيما إذا اختمؼ العامؿ كرب العمؿ في حقكؽ .ج 

، كفي ما يعتبر مف تكابع العمؿ الذم يقـك ككاجباتو
. بو العامؿ

 مف مجمة ْٕٓففي كاجبات العامؿ نصت المادة       
كؿ ما كاف مف تكابع  :األحكاـ العدلية عمى ما يأتي

العمؿ، كلـ يشترط عمى األجير يعتبر فيو عرؼ البمدة 
.  كعادتيا
ف مف القانك ُٖٓكىك ما نصت عميو المادة       

يمتـز العامؿ بكؿ ما جرل العرؼ عمى  :المدني األردني
. أنو مف تكابع العمؿ كلك لـ يشترط في العقد
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 ِْٖأما في التزامات رب العمؿ فقد نصت المادة       
يمـز صاحب العمؿ كسكة العامؿ أك *: عمى ما يأتي

.  شترط في العقد أـ الأطعامو إذا جرل العرؼ بو سكاء إ

. يعتبر معياراً لغيره :المطلب الثالث
مبينان لنكع كمقدار  كالمقصكد بو أف العرؼ يعتبر      

.  كاف مجمالن، أك ضابطان لغير المنضبط ما
ليس فيو معيار شرعي اعتبرت  كما": يقكؿ القرافي      

. (ِٗ)"فيو العادة العامة
اعتبر الشارع العرؼ معياران لتحديد مقدار الكثير       

 خاصة تمؾ التي الكبة كالمجممة، مف األمكر المطمؽ
ألنيا تختمؼ  ان يمكف ضبطيا بمعايير ثابتة كمحددة نظر

باختالؼ الزماف كالمكاف، بؿ قد تختمؼ في الزماف 
: الكاحد، كمف ذلؾ

كؼً  :الىػق تعػقكؿ أ  ًلٍمميطىمَّقىاًت مىتىاعه ًباٍلمىٍعري  كى
  .[البقرة: ُِْ]

ًنٌيان فىٍميى :قكلو تعالى ب  مىف كىافى غى مىف كىافى كى ٍستىٍعًفٍؼ كى
كؼً   .[النساء: ٔ]فىًقيران فىٍميىٍأكيٍؿ ًباٍلمىٍعري

تيييفَّ  :قكلو تعالى ج  ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّ كى كىعمىى اٍلمى
كؼً  ، يقكؿ الجصاص في [البقرة :ِّّ]ًباٍلمىٍعري
كفي ىذه اآلية داللة عمى تكسيع اجتياد " :تفسيرىا

تكصؿ إلى تقدير  إذ الالرأم في أحكاـ الحكادث، 
النفقة بالمعركؼ، إال مف جية غالب الظف كأكثر 

الرأم، إذ كاف ذلؾ معتبران بالعادة، ككؿ ما كاف مبنيان 
عمى العادة فسبيمو االجتياد كغالب الظف، إذ العادة 

 زيادة عميو كال ليست مقصكرة عمى مقدار كاحد ال
كالمراد بالمعركؼ ": يقكؿ الشككاني ،(ّٗ)"نقصاف

 .(ْٗ)"القدر الذم عرؼ بالعادة أنو الكفاية

خذم أنت كبنكؾ ما " :ليند زكج أبي سفياف قكلو  د 
: ، يقكؿ اإلماـ الشافعي(ٓٗ)"يكفيؾ بالمعركؼ

كالمعركؼ نفقة مثميا ببمدىا الذم ىي فيو بران كاف "
يكمؼ غير الطعاـ العاـ الذم  أك شعيران أك ذرة، ال

كة كاألدـ بقدر ببمده الذم يقتاتو مثميا، كمف الكس
 .(ٔٗ)"ذلؾ

عمى العرؼ في تحديد الكثير مف  ءكقد اعتمد الفقيا ق 
سبيؿ لتحديدىا غير العرؼ، يقكؿ ابف  األمكر التي ال

ليس إلى  يعمؽ حكما عمى ما ال إف النبي ": قدامة
معرفتو طريؽ، فمما لـ يبينو، تعيف العرؼ طريقان 

. (ٕٗ)"لمعرفتو، إذ ليس لو طريؽ سكاه

: األمكر التي كاف العرؼ معياران ليا ما يأتي كمف      
 .يعتبر معياراًال لممال( 1

كرد لفظ الماؿ في القرآف الكريـ، في أكثر مف تسعيف       
حاديث أكثر مف أف تحصى، كلكف أكرد في  مكضعان، كما

لـ يرد عف الشارع تعريؼ يحدد معناه، كليس ذلؾ إىماالن 
نما ترؾ األمر لما يتعارؼ عميو  مف الشارع لمعناه، كا 

الناس، حتى أف أصحاب المعاجـ عندما يعرفكف الماؿ 
: ، يقكؿ الفيكمي في تعريؼ الماؿ(ٖٗ)يقكلكف الماؿ معركؼ

كقاؿ األزىرم فقكؿ الفقياء ما يتمكؿ أم ...الماؿ معركؼ"
. (ٗٗ)"ما يعد ماالن في العرؼ

فالماؿ ىك ما يتعارؼ الناس عمى اعتباره ماالن،       
فال، كىذا يعني أف  إالكنو ماالن، فيك ماؿ، كفما يعتبر

لى آخر، حسب أعراؼ إمفيـك الماؿ يتغير مف زماف 
يككف ماالن في  قد ،يككف ماالن في زماف الناس، فما ال

فإف كاف . زماف آخر، نظران لفائدتو كلتعامؿ الناس بو
ف لـ  مباح االنتفاع بو شرعان فيك ماؿ عند الجميكر، كا 

فاع بو شرعان فيك ماؿ كلكنو ليس بمتقـك يكف مباحان االنت
عند الجميع يعتبر معياران  (ََُ)عند الحنفية، فالعرؼ

ضبط الماؿ كالمتمكؿ، أما " :لممالية، يقكؿ السيكطي
لو  يقع اسـ الماؿ إال عمى ما ال: الماؿ فقاؿ الشافعي

ف قمت كما ال يطرحو  قيمة يباع بيا كتمـز متمفو، كا 
فذكر : بو ذلؾ، كأما المتمكؿالناس، مثؿ الفمس كما أش

أف كؿ ما : اإلماـ لو في باب المقطة ضابطيف، أحدىما
يظير لو  يقدر لو أثر في النفع فيك متمكؿ، ككؿ ما ال

أف : أثر في االنتفاع فيك لقمتو خارج عما يتمكؿ، الثاني
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المتمكؿ ىك الذم تعرض لو قيمة عند غالء األسعار، 
، (َُُ)"يعرض فيو ذلؾ ىك الذم ال: كالخارج عف التمكؿ
المراد بالماؿ ما يميؿ إليو الطبع ": كيقكؿ ابف عابديف

كيمكف ادخاره لكقت الحاجة، كالمالية تثبت بتمكؿ الناس 
كافة أك بعضيـ، كالتقـك يثبت بيا بإباحة االنتفاع بو 

يككف ماالن كحبة حنطة،  شرعان، فما يباح بال تمكؿ ال
... ف متقكمان كالخمريكك كما يتمكؿ بال إباحة انتفاع ال

كحاصمو أف الماؿ أعـ مف المتمكؿ، ألف الماؿ ما يمكف 
ادخاره كلك غير مباح كالخمر، كالمتقـك ما يمكف ادخاره 

 .(َُِ)"مع اإلباحة
كىذا ما أخذت بو مجمة األحكاـ العدلية فقد نصت       
طبع  إليوما يميؿ  الماؿ ىك: عمى ما يأتي ُِٔالمادة 

اره إلى كقت الحاجة منقكالن كاف أك اإلنساف كيمكف ادخ
. غير منقكؿ

 :الماؿ المتقـك يستعمؿ في معنييف :ُِٕكالمادة       
بمعنى الماؿ : كالثاني .ما يباح االنتفاع بو: األكؿ

ذا اصطيد  ، كا  المحرز، فالسمؾ في البحر غير متقـك
. صار متقكمان باإلحراز

كىك ما أخذ بو القانكف المدني األردني، فقد نصت       
الماؿ ىك كؿ عيف أك حؽ : منو عمى ما يأتي ّٓالمادة 

. لو قيمة مالية في التعامؿ
 .يعتبر معياراًال لمتعسف في استعمال الحق( 2

عرؼ الدكتكر فتحي الدريني التعسؼ في استعماؿ       
ق مناقضة قصد الشارع في تصرؼ مأذكف في: الحؽ بأنو

. (َُّ)شرعان بحسب األصؿ
 فالتعسؼ ليس فيو اعتداء عمى حقكؽ اآلخريف كال      

مجاكزة لحؽ مشركع، كلك كاف كذلؾ لما كنا بحاجة إلى 
معيار لتحديد التعدم أك المجاكزة، ألف الضرر بحد ذاتو 
نما ىك  كاؼ لقياـ مسؤكلية المتعدم أك المتجاكز لحقو، كا 

ضرر  إلحاؽتج عنو استعماؿ لحؽ مشركع في األصؿ يف
ىك المعيار الذم نعتبر فيو مف يستعمؿ حقان  بالغير، فما

مشركعان، متعسفان في استعمالو حقو إذا نشأ عف ذلؾ 

كىؿ كؿ ضرر يمحؽ بالغير بسبب ذلؾ  ضرر بالغير؟
التعسؼ يكجب المسؤكلية؟ 

كلإلجابة عند ذلؾ كضع العمماء عدة معايير       
مجاؿ  م استعماؿ حقو، الالعتبار المتصرؼ متعسفان ؼ

لذكرىا كما ييمنا ىنا ىك أف العرؼ يعتبر أحد المعايير 
، (َُْ)العتبار اإلنساف متعسفان في استعماؿ حقو

ؼ الذم جرل العرؼ بالتسامح فالضرر المعتاد كالمألك
يعتبر صاحبو متعسفان في  التغاضي عنو، الفيو ك

أف ": استعماؿ حقو فيو، يقكؿ ابف رجب الحنبمي
رؼ في ممكو بما فيو مصمحة لو فيتعدل ذلؾ إلى يتص

ضرر غيره، أك يمنع غيره مف االنتفاع بممكو تكفيران 
فيتضرر الممنكع بذلؾ، فأما األكؿ كىك التصرؼ في 
ممكو بما يتعدل ضرره إلى غيره، فإف كاف عمى غير 
الكجو المعتاد مثؿ أف يؤجج في أرضو ناران في يـك 

معتد بذلؾ كعميو الضماف  ، فإنوعاصؼ فيحترؽ ما يميو
ف كاف عمى الكجو المعتاد ففيو لمعمماء قكالف  ،(َُٓ)"كا 

كيعتبر الذم جرل بو العرؼ مستثنى مف عمـك قاعدة 
ىذه ": يقكؿ عمي حيدر (َُٔ)(ضرار ضرر كال ال)

ف كانت عامة فيي مف نكع العاـ المخصكص، إالقاعدة ك
تصدؽ إال عمى قسـ مخصكص مما تشممو، ألف  ال

ير الشرعية ضرر، كلكف إجراءىا جائز، كذلؾ التعاز
الدخاف الذم ينتشر مف مطبخ دار شخص إلى دار جاره 

يعد ضرران، ألنو قد يضر بالجيراف مباشرة، أك يسبب 
اشتياء األطعمة لمفقراء منيـ، فينشأ عف ذلؾ ضرر 

ليـ، كذا لك كجد في دار شخص شجرة كانت سببان ألف 
بيا، فقطعيا مكجب  يستفيد منيا الجار كاالستظالؿ

أما الضرر غير المعتاد كغير  ،(َُٕ)"لضرر الجار أيضان 
. المألكؼ فيعتبر صاحبو متعسفان فيو

كمف األمثمة المعاصرة لألضرار المألكفة، ما يفعمو       
معظـ الناس مف استخداـ أرض الجار في كضع مكاد 
البناء، إذا كانت غير مخصصة لمزراعة، ككاف يسمح 

الجارم، كلكف الضرر يككف غير مألكؼ بذلؾ العرؼ 
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إذا كضعت مكاد البناء عمى أرض الجار الزراعية، ألنو 
. (َُٖ)يعد مف قبيؿ الضرر الفاحش

يمنعف  ال": كىذا ما نص عميو قكلو عميو السالـ      
، يقكؿ (َُٗ)"أحدكـ جاره أف يغرز خشبو عمى جداره

حالة  منع المالؾ جاره أف يرتفؽ بجداره": الدكتكر الدريني
احتياجو إلى ذلؾ يعتبر تعسفان في استعماؿ حؽ الممكية، 
إذا لـ يمـز مف ذلؾ ضرر بيف يعكد عمى المالؾ، ألف 

كيعتبر ... المنع عندئذ مظنة قصد اإلضرار، أك العبث
المالؾ متعسفان كذلؾ، إذا ترتب عمى االرتفاؽ ضرر تافو 

 يتناسب مع ضرر الجار المحتاج بمنعو مف االرتفاؽ، ال
مف الممكف أف يقـك المرتفؽ بإصالح ىذا الضرر  ألنو

التافو، كألف المنع مع ىذا الضرر التافو يمكف أف يتخذ 
. (َُُ)"اإلضرارقرينة عمى قصد 

مف القانكف المدني  ٔٔ كىذا ما نصت عميو المادة      
: األردني

يجب الضماف عمى مف استعمؿ حقو استعماالن غير  -ُ
. مشركع

: ؿ الحؽ غير مشركعكيككف استعما -ِ
. إذا تكفر قصد التعدم -أ

إذا كانت المصمحة المرجكة مف الفعؿ غير  -ب
. مشركعة

تتناسب مع ما يصيب  إذا كانت المنفعة منو ال -ج
. الغير مف الضرر

. إذا تجاكز ما جرل عميو العرؼ كالعادة -د
 :يقكؿ الدكتكر نكرم خاطر في شرح الفقرة األخيرة      

قاعدة عمى مضار الجكار غير المألكفة تطبؽ ىذه اؿ"
عادة، حيث يسمح العرؼ كالعادة ببعض األضرار 

الحفالت في المناسبات  إجراءالمألكفة بيف الجيراف، مثؿ 
كالعطؿ الرسمية، كتطاير القميؿ مف الدخاف كاألتربة، 

مف القانكف المدني  َُِٕكفي ذلؾ ذىبت المادة 
 :األردني إلى أنو

 يغمك في استعماؿ حقو إلى حد الأعمى المالؾ  -ُ
. يضر بممؾ الجار

كليس لمجار أف يرجع عمى جاره في مضار الجكار  -ِ
نما لو أف يطمب إزالة  المألكفة التي ال يمكف تجنبيا كا 

ىذه المضار إذا تجاكزت الحد المألكؼ، عمى أف 
.  يراعى في ذلؾ العرؼ كطبيعة العقارات

يثبت بو  يعتبر العرف معياراًال لمعيب الذي( 3
 .(111)الخيار

األصؿ أف يككف المبيع سالمان مف كؿ عيب، ألف       
يقكؿ ابف  ،(ُُِ)"المشترم ما دفع الثمف إال ليسمـ لو المبيع

كذلؾ ... الشرط العرفي كالشرط المفظي": قيـ الجكزية
كمنيا السالمة مف ... ككجكب نقد البمد عند اإلطالؽ،

ب، تنزيالن الشتراط العيكب حتى يسكغ لو الرد بكجكد العي
. (ُُّ)"السالمة عرفان منزلة اشتراطيا لفظان 

مف مجمة الحكاـ  ّّٔكىذا ما جاء في المادة       
البيع المطمؽ يقتضي  :العدلية، كالتي تنص عمى ما يأتي

. سالمة المبيع مف العيكب
 ألف األصؿ سالمة المبيع مف": كجاء في شرحيا      

فيو عادة كعرفان، العيكب، كألف ذلؾ كصؼ مرغكب 
. (ُُٓ)"قد شرط في العقد ّْ (ُُْ)فكأنو بمقتضى المادة

 كمف المعمـك أف العيكب التي قد تكجد في المبيع       
يمكف حصرىا، كليس مف المعقكؿ  متعددة كمتنكعة، كال

 إثبات الخيار بكؿ عيب، ألف بعض العيكب يسيرة مما ال
ار األساسي يخمك عنو المبيع عادة، لذلؾ يعد العرؼ المعي

: ىك عيب مما ليس بعيب، جاء في المجمكع في اعتبار ما
لما تقدمت أحكاـ العيب احتاج إلى تعريفو، فعقد ىذا "

ىك عيب كما ليس بعيب، كلما  الفصؿ لذلؾ كبياف ما
تنحصر قدـ عمييا الضابط فييا، كما ذكره  كانت األمثمة ال

 ذلؾ مف الضابط سديد، فإف المدرؾ في ذلؾ العرؼ، كلكال
كاقتضى العرؼ سالمة المبيع حتى جعؿ ذلؾ كالمشركط 
لما ثبت الرد، فمذلؾ جعؿ ضابطو راجعان إلى العرؼ، فما 

، (ُُٔ)"عده الناس كأىؿ العرؼ عيبان كاف عيبان، كما ال فال
مف المجمة كالتي تنص  ّّٖكىذا ما نصت عميو المادة 
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جار العيب ىك ما ينقص ثمف المبيع عند الت : عمى ما يأتي
. كأرباب الخبرة

أم أف عرؼ التجار ىك المعيار في ذلؾ، كىك ما       
مف القانكف المدني  ُِٓالمادة  أخذ بو نصت عميو

يعتبر البيع منعقدان عمى أساس خمك المبيع مف : األردني
 .العيكب، إال ما جرل العرؼ عمى التسامح فيو

األحكام التي اعتبر قانون األحوال الشخصية ( 4
 .ني العرف معياراًال ليااألرد

عرؼ معياران اعتبر قانكف األحكاؿ الشخصية اؿ      
:  لعؿ مف أىميالمعديد مف األحكاـ ك

اعتبر العرؼ معياران لممعاشرة بيف الزكجيف، فقد  أ
عمى الزكج أف : تيأعمى ما م ّٗالمادة نصت 

يحسف معاشرة زكجتو، كأف يعامميا بالمعركؼ، 
 .في األمكر المباحة كعمى المرأة أف تطيع زكجيا

اعتبر العرؼ معياران لتقدير المتعة الكاجبة لمزكجة،  ب
مف قانكف األحكاؿ الشخصية  ٓٓالمادة فقد نصت 

إذا كقع الطالؽ قبؿ تسمية : األردني عمى ما يأتي
المير كقبؿ الدخكؿ كالخمكة الصحيحة فعندئذ تجب 
المتعة، كالمتعة تعيف حسب العرؼ كالعادة بحسب 

ج، عمى أف ال تزيد عف نصؼ مير حاؿ الزك
. المثؿ

اعتبر العرؼ معياران لنفقة العالج الكاجبة لمزكجة،  ج
أجرة القابمة : عمى ما يأتي ٖٕفقد نصت المادة 

كالطبيب الذم يستحضر ألجؿ الكالدة عند الحاجة 
إليو، كثمف العالج كالنفقات التي تستمزميا الكالدة، 

، سكاء عمى الزكج بالقدر المعركؼ حسب حالو
. كانت الزكجية قائمة أك غير قائمة

. يعتبر دليالً على الباطن:المطلب الرابع 
دليؿ "مف القكاعد المقررة في التشريع اإلسالمي أف       

أم أف  ؛(ُُٕ)"الشيء في األمكر الباطنة يقـك مقامو
األمكر التي يتعذر أك يتعسر عمينا الكقكؼ عمى حقيقيا 

ىا يقيـ الشارع مقاميا ما بسبب خفائيا أك عدـ انضباط

يدؿ عمى كجكدىا، كيعتبر المدلكؿ مكجكدان متى كجد 
الدليؿ، كالحكمة مف ذلؾ تحقيؽ االنضباط لألحكاـ 

الشرعية كمنع االضطراب فييا، كالدالئؿ التي تدؿ عمى 
المدلكؿ كثيرة في التشريع اإلسالمي، منيا الكالـ كالكتابة 

الدالئؿ الميمة التي  العرؼ مف كاإلشارة كغيرىا، كيعتبر
تدؿ عمى الباطف خاصة الرضا الذم تبنى عميو العقكد 

ـٍ :كتصح بو التصرفات، لقكلو تعالى ـٍ بىٍينىكي الى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكي
ارىةن عىف تىرىاضو مِّنكيـٍ  . [النساء: ِٗ]ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى

ستكنان في ضمير أمران قمبيان ـ (ُُٖ)كلما كاف الرضا      
صاحبو لـ يرتب الشارع عمى مجرده أم أثر، فإذا ظير 

إلى حيز الكجكد بفعؿ مادم عندىا تترتب عميو آثاره، كىذا 
الظيكر قد يككف بالمفظ أك اإلشارة أك الكتابة أك غيرىا، 
كيعتبر العرؼ مف الدالئؿ الميمة عمى كجكد الرضا، 

كاـ مثؿ ما كتترتب عمى الرضا الثابت بالعرؼ مف األح
.  تترتب عمى الرضا الثابت بالمفظ أك غيره

كمف ذلؾ ثبكت العقكد بداللة الرضا الثابت       
. بالعرؼ الداؿ عمى التراضي

: كىذه الداللة نكعاف      
 ظ ـد يتم دون لفـدولة غير لفظية، أي أن التعاق -أ

. اكتفاء بدولة العرف عمى الرضا 
 ق عمى ػالمفظ، ألف داللتاألصؿ أف يككف التعاقد ب      

الرضا كاممة غالبان، كلكف لما كانت كظيفة المفظ ىي 
التعبير عف الرضا، فإف ىذه الكظيفة قد تحصؿ بغيره مف 

الرضا  عمى كسائؿ التعبير، كالتي منيا الفعؿ الذم يدؿ
كقد جرل العرؼ ": بداللة العرؼ، يقكؿ ابف قيـ الجكزية

، فالعقد كما (ُُٗ)"عمجرل النطؽ في أكثر مف مائة مكض
ينعقد بالمفظ ينعقد بالتعاطي أيضان لذات العمة التي ألجميا 

كاتفؽ الفقياء عمى " :انعقد العقد، كفي ذلؾ يقكؿ الحطاب
انعقاده بالمفظ الداؿ عمى الرضا، كاختمفكا في انعقاده 

بالمعاطاة، فذىب مالؾ إلى انعقاده مطمقان، كمنعو الشافعي 
داللة لو بالكضع،  عية بأف الفعؿ الكاحتج الشاؼ... مطمقان 

فال ينعقد بو البيع، كاحتج المالكية بما تقدـ مف أف 
ف انتفت منيا الداللة الكضعية ففييا داللة  األفعاؿ، كا 
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عرفية، كىي كافية إذ المقصكد مف التجارة إنما أخذ ما 
في يد غيرؾ بدفع عكض عف طيب نفس منكما، فتكفي 

ب النفس كالرضا بقكؿ أك داللة العرؼ في ذلؾ عمى طي
ف كاف ذلؾ الفعؿ معاطاة إف الداللة عمى ... فعؿ، كا 

الرضا يكفي فييا الفعؿ، ألنو يدؿ عمى الرضا في كثير 
، كيقكؿ أيضان في انعقاد (َُِ)"مف األمكر داللة عرفية

بداللة العرؼ كتنعقد بكؿ ما ": الككالة بدكف لفظ اكتفاء ن
قادىا لفظ يشترط النع دؿ عمييا في العرؼ كال

 .(ُُِ)"مخصكص
إنما يشترط اإليجاب كالقبكؿ ": كيقكؿ ابف قدامة      

مع اإلطالؽ كعدـ العرؼ القائـ بيف المعطي كالمعطى، 
ألنو إذا لـ يكف عرؼ يدؿ عمى الرضا، فالبد مف قكؿ 

كجو  داؿ عميو، أما مع قرائف األحكاؿ كالدالئؿ، فال
ظاىر مذىب ك": كيقكؿ أيضان  ،(ُِِ)"لتكقيفو عمى المفظ

أحمد أف الكقؼ يحصؿ بالفعؿ الداؿ عميو، مثؿ أف يبني 
العرؼ جار  كلنا أف …مسجدان كيأذف لمناس الصالة فيو

الكقؼ، فجاز أف يثبت بو  بذلؾ، كفيو داللة عمى
كالقكؿ، كجرل مجرل مف قدـ إلى ضيفو طعامان، كاف 

 .(ُِّ)"إذنان في أكمو
ردني فقد نصت كىذا ما أخذ بو القانكف المدني األ      
التعبير عف اإلرادة يككف  :منو عمى ما يأتي ّٗالمادة 

بالمفظ كبالكتابة كباإلشارة المعيكدة عرفان كلك مف غير 
األخرس، كبالمبادلة الفعمية الدالة عمى التراضي، 

تدع ظركؼ الحاؿ شكان في  كباتخاذ أم مسمؾ آخر ال
.  داللتو عمى التراضي

قد يتم بالمفظ الذي يدل دولة لفظية، أي أن التعا -ب
. بدولة العرف عمى الرضا

لمعرؼ دكر كبير في انعقاد العقكد في التشريع       
الكسيمة المفضمة كالمجمع  اإلسالمي، فإذا كاف المفظ ىك

عمييا النعقاد العقد، فإف العرؼ يساىـ في داللة المفظ 
كمقصكده،  عمى المعنى، كفي الكشؼ عف نية المتعاقد

كف لمفظ داللة عمى انعقاد العقد لغة، كلكف يؾ فقد ال

العرؼ يجعمو دليالن كبالتالي ينعقد بو العقد، ألف العرؼ 
اإليجاب قد يككف ": قاض عمى الكضع يقكؿ الكاساني

بصيغة الماضي كقد يككف بصيغة الحاؿ، أما بصيغة 
الحاؿ فيي أف يقكؿ البائع بعت كيقكؿ المشترم اشتريت 

ف كانت لمماضي كضعان، فيتـ الركف، ألف ىذه  الصيغة كا 
لكنيا جعمت إيجابان لمحاؿ في عرؼ أىؿ المغة كالشرع، 

. (ُِْ)"كالعرؼ قاض عمى الكضع
إف المعتبر في األقكاؿ ": كيقكؿ الحطاب أيضان       

ككنيا دالة عمى الرضا في العرؼ، كلك كانت في أصؿ 
المغة عمى غير ذلؾ، أك فييا احتماؿ لذلؾ كلغيره، فإف 

يدؿ  المشترم لمف بيده سمعة بعني سمعتؾ بعشرة ال قكؿ
صريحان عمى إيجاب البيع مف جية المشترم، ألنو إما 
آمر لمبائع أف يبيعو أك ممتمس منو ذلؾ، كيحتمؿ أف 

يككف راضيان بو أك غير راض و لكف العرؼ داؿ عمى أف 
، كىذا ما (ُِٓ)"قائؿ ذلؾ طالب كمريد لمبيع كراض و بوو 

 ُٖٔة ألحكاـ العدلية، فقد نصت المادأخذت بو مجمة ا
: عمى ما يأتي

اإليجاب كالقبكؿ في البيع عبارة عف كؿ لفظيف       
. (ُِٔ)مستعمميف إلنشاء البيع في عرؼ البمد كالقـك

 ُٗكالقانكف المدني األردني، فقد نصت المادة      
اإليجاب كالقبكؿ كؿ لفظيف مستعمميف  :ما يأتي عمى
  ، كأم لفظ صدر أكالن فيك إيجاب العقد إلنشاءعرفان 

. كالثاني قبكؿ

. دليل يعتبر دليالً حيث ال :المطلب الخامس
ليست كظيفة العرؼ مقتصرة عمى تفسير       

النصكص كبياف نطاقيا، كليس العرؼ مجرد معيار 
لغيره، بؿ قد يككف ىك بنفسو دليالن مستقالن قائمان بنفسو 

ممزمان كما ىك النص  تثبت بو الحقكؽ كالكاجبات، كيككف
 :ك الشرط، كىذا ما نبو إليو الدكتكر كىبة الزحيمي بقكلوأ
في أنو حجة في كنطاؽ تأثير العرؼ عند الفقياء يتحدد "

تفسير النصكص التشريعية، كقد يراعى في تشريع 
، كبياف كتحديد أنكاع اإللزامات ىاكتعديؿ ىاكتكليداألحكاـ 
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، كاألفعاؿ العادية حيث لتزامات في العقكد كالتصرفاتالكا
 .(ُِٕ)"دليؿ سكاه ال

كتظير أىمية العرؼ في ككنو دليالن في األمكر       
 :اآلتية
يجكز  حينما يككف العرؼ الدليؿى الكحيدى الذم ال :أووًال ًال 

تجاىمو، كالتغاضي عنو، كىذا ما نصت عميو القاعدة 
، كالقاعدة التي (العادة محكمة)التي ذكرناىا سابقان كىي 

، (ُِٖ)(اإلذف العرفي كاإلذف المفظي) :عمى أف تنص
 .(ُِٗ)(استعماؿ الناس حجة يجب العمؿ بيا) :كقاعدة

كقد اعتبر القانكف المدني األردني العرؼ دليالن       
منو  ِيكجد دليؿ غيره، فقد نصت المادة  لمحكـ حيث ال
: عمى ما يأتي

تسرم نصكص ىذا القانكف عمى المسائؿ التي  .ُ
 لنصكص بألفاظيا كمعانييا، كالتتناكليا ىذه ا

 .مساغ لالجتياد في مكرد النص

فإذا لـ تجد المحكمة نصان في ىذا القانكف حكمت  .ِ
بأحكاـ الفقو اإلسالمي األكثر مكافقة لنصكص ىذا 

القانكف، فإف لـ تكجد فبمقتضى مبادئ الشريعة 
 .اإلسالمية

فإف لـ تكجد حكمت بمقتضى العرؼ، فإف لـ تكجد  .ّ
قكاعد العدالة، كيشترط في العرؼ  حكمت بمقتضى

يتعارض  أف يككف عامان كقديمان ثابتان كمطردان، كال
مع أحكاـ القانكف أك النظاـ العاـ أك اآلداب، أما 
إذا كاف العرؼ خاصان ببمد معيف فيسرم حكمو 

. عمى ذلؾ البمد

 :كمف األمثمة عمى ذلؾ      
ماؿ أف مف جرل عرفيـ بنقؿ البضاعة كاألمتعة، كع. أ

الفنادؽ كالحماليف في المطارات كغيرىا، فإنيـ يأخذكف أجران 
ف لـ يكف ىناؾ عقد  عمى قياميـ بتمؾ األعماؿ حتى كا 

: إلى ذلؾ الفقياء، كفي ىذا يقكؿ الدسكقي أشارإجارة، كقد 
ف لـ يحصؿ " كاعمـ أف اإلجارة قد يقضى بيا شرعان، كا 

ق كمثمو عقد، كذلؾ في األعماؿ التي يعمميا الشخص لغير
يأخذ عمييا أجرة، كىي كثيرة جدان منيا تخميص ديف كذلؾ 

أف مف قكاعد الفقو أف العرؼ كالشرط، كأف العادة 
استصناع ": ، كيقكؿ العز بف عبد السالـ(َُّ)"محكمة

يعممكف إال بأجر، إذا  الصناع الذيف جرت عادتيـ بأنيـ ال
استصنعيـ مستصنع مف غير تسمية أجرة كالدالؿ 

يستحقكف مف األجرة ما جرت بو  أنيـفاألصح  ...كالحالؽ
 .(ُُّ)"العادة، لداللة العرؼ عمى ذلؾ

إف كضع الماء في الطرقات كاألماكف العامة، ككذلؾ . ب
تقديـ المكائد أماـ الضيكؼ، ككضع الطعاـ في ليالي 

عمى اإلذف رمضاف في المساجد كأماكف التجمعات، دليؿ 
ضماف عمى مف تناكؿ كبالتالي فالبتناكليا كاستيالكيا ك

اإلتالؼ باألذف العرفي منزؿ منزلة اإلتالؼ " :منيا، ألف
مف مجمة  ِٕٕنصت عميو  ، كىذا ما(ُِّ)"باإلذف المفظي

اإلذف داللة كاإلذف  :األحكاـ العدلية كالتي جاء فييا
اعتبار  صراحة، بيد أنو عند كجكد النيي صراحة ال
مأذكف داللة لمداللة، مثالن إذا دخؿ رجؿ بيت آخر فيك 

ذا سقط مف يده قضاء  بشرب الماء باإلناء المخصكص، كا 
 .يمـز الضماف كىك يشرب كانكسر ال

إف مف قاـ بفعؿ نافع لغيره، دكف إذف صريح مف . ج
يعد  صاحبو، كلكنو كاف مما جرل بو العرؼ، فإنو ال

متبرعان، كلو الرجكع عمى مف قدـ لو ذلؾ العمؿ بالتعكيض 
ذا أكدعو بييمة فأمره ": بف قدامةعما أنفقو، يقكؿ ا كا 

صاحبيا بعمفيا كسقييا لزمو ذلؾ لكجييف، لحرمة 
كالثاني لحرمة البييمة، فإف الحيكاف يجب إحياؤه .. صاحبيا

ف أطمؽ كلـ يأمره بعمفيا لزمو ذلؾ ... بالعمؼ كالسقي كا 
فإف لـ يقدر عمى الحاكـ،  ...أيضان كبيذا قاؿ الشافعي

بالرجكع عمى صاحبيا، كأشيد عمى فأنفؽ عمييا محتسبان 
الرجكع، رجع بما أنفؽ، ركاية كاحدة، ألنو مأذكف فيو 

الشافعي يقكؿ إذا ": ، كجاء في إعالـ المكقعيف(ُّّ)"عرفان 
استأجر جماالن ليركبيا فيرب الجماؿ، فأنفؽ المستأجر عمى 
ذا ساقى رجالن عمى نخمو، فيرب  الجماؿ رجع بما أنفؽ، كا 

حب النخؿ مف يقـك مقامو رجع عميو العامؿ فاستأجر صا
يكضحو أف المؤجر كالمساقى قد عمما أنو البد لمحي  ...بو

مف قكاـ، كالبد لمنخيؿ مف سقي كعمؿ عمييا، فكأنو قد 
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حصؿ اإلذف فييا في اإلنفاؽ عرفان، كاإلذف العرفي يجرم 
، كىذا ما نص عميو القانكف (ُّْ)"مجرل اإلذف المفظي

مف قاـ  :كالتي جاء فييا َُّدة المدني األردني في الما
بفعؿ نافع لمغير دكف أمره، كلكف أذنت بو المحكمة أك 

أكجبتو ضركرة أك قضى بو عرؼ، فإنو يعتبر نائبان عنو 
 . كتسرم عميو األحكاـ التالية

اشتراط المحافظة عمى أسرار المينة مف قبؿ العامؿ . د
في المصنع أك المحؿ التجارم، فيذا الشرط مصدره 

، إف اؿ عرؼ التجارم، فمف يعمؿ في محؿ تجارم يمتـز
ف لـ  ترؾ العمؿ فيو، بعدـ إفشاء أسرار ىذا المحؿ، كا 

 ْيذكر في ذلؾ العقد صراحة، كىذا ما نصت عميو الفقرة 
: في كاجبات العامؿ في عقد العمؿ ُْٖمف المادة 

أف يحتفظ بأسرار صاحب العمؿ الصناعية       
ء العقد كفقان لما يقتضو االتفاؽ كالتجارية كلك بعد انقضا

كقد استدؿ ابف قيـ الجكزية ليذا النكع مف . كالعرؼ
ديناران  الداللة بحديث عركة البارقي حيث أعطاه النبي 

يشترم لو بو شاة، فاشترل شاتيف بدينار، كجاءه بالدينار 
فباع كأقبض كقبض بغير إذف لفظي  ،كالشاة األخرل

مف  لعرفي الذم ىك أقكلمنو عمى األذف ا اعتمادان 
  .(ُّٓ)المفظي في أكثر المكاضع

. حينما يكون العرف دليالًال لالستحسان :ثانياًال 
 ، اختمفت عبارات العمماء في تعريؼ االستحساف      

: (ُّٔ)كيتمخص تعريفيـ لو في أمريف
 .ترجيح قياس خفي عمى قياس جمي بناء عمى دليؿ .ُ

 استثناء مسألة جزئية مف أصؿ كمي، أك قاعدة .ِ
. عامة بناء عمى دليؿ خاص يقتضي ذلؾ

كىذا العدكؿ كاالستثناء لو أدلة كثيرة كالنص       
عند الحنفية كالمالكية  -كاإلجماع كغيرىا، كيعتبر العرؼ

مف ىذه األدلة، يقكؿ  - كىـ مف يقكؿ باالستحساف
بأنو : كقد قاؿ ابف العربي في تفسير االستحساف": الشاطبي

يؿ عمى طريؽ االستثاء كالترخص، إيثار ترؾ مقتضى الدؿ
لمعارضة ما يعارض بو في بعض مقتضياتو ثـ جعمو 

أقسامان، فمنو ترؾ الدليؿ لمعرؼ كرد األيماف إلى 
. (ُّٕ)"العرؼ
: كمف األمثمة عمى ذلؾ      

أك قاؿ ا سافر بماؿ الشركة بإذف شريكو أف الشريؾ إذ (ُ
 ف ينفؽ عمى نفسو مف ماؿأعمؿ برأيؾ، فمو الو شريكو 

لو ذلؾ،  يجكز الشركة استحسانان لمعرؼ، كالقياس أف ال
 .يجكز إال بإذنو نصان  ألف اإلنفاؽ مف ماؿ الغير، ال

ككجو االستحساف ىك العادة كالعرؼ، ألف عرؼ       
التجار اإلنفاؽ مف ماؿ الشركة، كالمعركؼ كالمشركط، 

. (ُّٖ)كألف الظاىر ىك التراضي بذلؾ
حكاـ مجمة األمف  َِٕما نصت عميو المادة  (ِ

يبرز  ما تتالحؽ أفراده يعني أف ال :العدلية، كالتي جاء فييا
دفعة كاحدة، بؿ شيئان بعد شيء، كالفكاكو، كاألزىار، 

كالكرؽ، كالخضركات، إذا كاف برز بعضيا، يصح بيع ما 
 .سيبرز مع ما برز تبعان لو بصفقة كاحدة

، كقد جكز ىذا البيع استحسانان لمعرؼ كالتعامؿ      
، أما  فالبيع يككف أصالة في المكجكد، كتبعان في المعدـك

. (ُّٗ)بيع الثمر الذم لـ يبرز منو شيء فبيعو باطؿ
 .الترجيح عند التعارض والتزاحم :المطلب السادس

ىك تقكية أحد الطريقيف عمى اآلخر ليعمـ : الترجيح      
.  (َُْ)األقكل فيعمؿ بو كيطرح اآلخر

ارض قد يحصؿ بيف محتمالت مف المعمـك أف التع      
بيف األدلة أك البينات، كالبد مف الترجيح بينيا،  المفظ أك

كالترجيح يككف بكسائؿ كثيرة كمتعددة، كيعتبر العرؼ 
الحياة كفي  أحد المرجحات الميمة خاصة في أمكر

. تصرفات الناس المختمفة
كمف أىـ األمكر التي يعتبر العرؼ مرجحان فييا ما       
: يأتي
. لترجيح بين محتمالت الفعلا (1

ليست األفعاؿ عمى درجة كاحدة في داللتيا عمى       
معناىا كمقصكدىا، فقد يككف لمفظ أكثر مف داللة، كلو 

يمكف حمؿ الفعؿ عمييا في الكقت  أكثر مف احتماؿ، كال
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نفسو، كالبد مف الترجيح بيف ىذه المحتمالت، كيعتبر 
كشؼ عف مقصكد نو مإالعرؼ أحد أىـ المرجحات، إذ 

ف كتب رجؿ كتابان إلى " :ذلؾ الفعؿ، يقكؿ السرخسي كا 
رجؿ مف فالف إلى فالف، أما بعد فإف لؾ عمي مف قبؿ 

عميو إذا كتب ما  فالف كذا ككذا درىمان، فذلؾ جائز
يجكز ىذا،  يكتب الناس في الرسائؿ، كفي القياس ال

ألف الكتاب محتمؿ قد يككف لتجربة الخط كالقرطاس، 
 ،يككف حجة، يككف ليعمـ كتب الرسالة كالمحتمؿ الكقد 

كلكنو استحسف لمعادة الظاىرة بيف الناس أنيـ إنما 
عالـ  يكتبكف كتاب الرسائؿ بيذه الصفة إلظيار الحؽ كا 

ما عميو مف الكاجب، فإذا ترجح ىذا الجانب بدليؿ 
العرؼ حمؿ الكتاب عميو، بمنزلة لفظ محتمؿ يترجح فيو 

. (ُُْ)"معنى بدليؿ العرؼ
كمف األمثمة عمى ذلؾ، أف السككت يحتمؿ أكثر       

نو يحتمؿ الرضا كالمكافقة كغيرىا، إمف داللة، إذ 
يقكؿ  فيرجح العرؼ معنى عمى بقية المعاني، كفي ىذا

السرخسي في حكـ سككت السيد إذا رأل عبده يبيع 
فمرفع الضرر كالغركر جعمنا سككتو بمنزلة " :كيشترم

جارة، كالسككت محتمؿ، كلكف دليؿ اإلذف لو في الت
يرضى  العرؼ يرجح جانب الرضا، فالعادة أف مف ال

بتصرؼ عبده يظير النيي إذا رآه يتصرؼ كيؤدبو 
. (ُِْ)"عمى ذلؾ

. ترجيح قول من يدعى ما يوافق العرف (2
أف ) :القاعدة العامة في التشريع اإلسالمي ىي      

، فال (ُّْ)(البينة عمى المدعي كاليميف عمى مف أنكر
يقضى لمدع إال بدليؿ يسند قكلو، كىذا الدليؿ قد يككف 
شيادة أك إقراران، أك كثيقة خطية أك غيرىا، كىذا يقتضي 
تحديد المدعى كالمدعى عميو، كقد كاف لمعرؼ دكر ميـ 

: في ذلؾ، كيمكف بيانو في األمكر اآلتية
مف يتمسؾ بغير الظاىر، كالمدعى  ىك: إف المدعي .أ 

ىنا أنكاع أحدىا  الظاىر، كالظاىرعميو مف يتمسؾ ب
ىك مف يدعي خالؼ : العرؼ، كعميو فيككف المدعي

العرؼ، كعميو يقع عبء اإلثبات، كالمدعى عميو مف 
المدعي مف كاف " :يتمسؾ بالعرؼ، كفي ىذا يقكؿ القرافي

عرؼ، كالمدعى عميو مف كاف  قكلو عمى خالؼ أصؿ أك
: السالـ قاؿ ابف عبد ...قكلو عمى كفؽ أصؿ أك عرؼ

كالمعيكد ىك شيادة العرؼ، كاألصؿ استصحاب 
  .(ُْْ)"الحاؿ

كىذا ما أخذت بو مجمة األحكاـ العدلية، فقد       
البينة لممدعي : تيأمنيا عمى ما م ٕٔنصت المادة 

مف ٕٕكاليميف عمى مف أنكر، كىي بعينيا نص المادة 
. القانكف المدني األردني

: لتي تنص عمى ما يأتيمف المجمة، كا ٕٕكالمادة       
البينة إلثبات خالؼ الظاىر، كاليميف إلبقاء األصؿ، كىي 

. مف القانكف المدني األردني ٖٕأيضان نص المادة 
إف القكؿ قكؿ مف يشيد العرؼ بصدؽ قكلو، كمف  .ب 

جميؿ األحكاـ الكاردة في ذلؾ ما كرد في تبصرة الحكاـ، 
مس سنكات مف أف امرأة أسمفت زكجيا مبمغان مف الماؿ لخ

رجاءى مكدتو كاستدامةن لعصمتيا معو، ثـ طمقيا بعد سنة 
كنصؼ فأفتى العمماء بأف القكؿ قكؿ المرأة فيما ادعت 

إذ الظاىر مف أمر النساء، أنيف " تحمؼ ثـ تأخذ حقيا حاالن 
إنما يفعمف ذلؾ لذلؾ، فيك كالعرؼ الذم يصدؽ فيو مف 

لعرؼ كمف ادعى عمى المعركؼ صدؽ، كألف ا... ادعاه
كالشاىد بدعكاىا، كالمتعارؼ مف أحكاؿ النساء فيما يكسعف 

بو عمى أزكاجيف مف أمكاليف، إنما يردف بذلؾ مكدة 
فإذا كقع الطالؽ استحالت ...األزكج، كاستدامة عصمتيف

يعرؼ  نفكسيف عف ذلؾ إلى ضده، ىذا الذم ال
اختالؼ الزكجيف في "، كمف األمثمة عمى ذلؾ (ُْٓ)"غيره

... كىما في العصمة أك بعد طالؽ أك مكتمتاع البيت 
فإف الحكـ في ذلؾ أف يقضى لممرأة بما يعرؼ لمنساء، 
كلمرجاؿ بما يعرؼ لمرجاؿ، كما يصمح ليما قضي بو 
لمرجاؿ، ألف البيت بيتو في جارم العادة فيك تحت يده 

 .(ُْٔ)"فيقدـ ألجؿ اليد
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إف كؿ دعكل يكذبيا العرؼ فيي مرفكضة كباطمة،  .ج 
ككؿ دعكل ينفييا العرؼ " :يـ الجكزيةيقكؿ ابف ؽ

كىذا ... كتكذبيا العادة فإنيا مرفكضة غير مسمكعة
المذىب ىك الذم نديف بو كال يميؽ بيذه الشريعة الكاممة 

الممتنع عادة ) :ما تنص عميو قاعدة كىك (ُْٕ)"سكاه
 .(ُْٖ) (كالممتنع حقيقة

كىذا ما أخذت بو مجمة األحكاـ العدلية، فقد       
الممتنع عادة : منيا عمى ما يأتي ّٖمادة نصت اؿ

مف القانكف ِِّ، كىي نص المادة (ُْٗ)كالممتنع حقيقة
. المدني األردني

كمما يدؿ عمى أىمية العرؼ في ذلؾ أف ابف       
باب في "فرحكف عقد في كتابو بابان خاصان جعؿ عنكانو 

، "القضاء بالعرؼ كالعادة باب في القضاء بالعرؼ كالعادة
. فعؿ الطرابمسي في كتابو معيف الحكاـككذلؾ 

 .تصحيح الشروط الفاسدة :المطلب السابع
كىك : المقصكد بالشرط ىنا ىك الشرط التقييدم      

يكجبو التصرؼ حاؿ  التزاـ في التصرؼ القكلي ال
 .(َُٓ)إطالقو
يقتضيو العقد كفيو  كؿ شرط ال"ىك: كالشرط الفاسد      

أىؿ  عقكد عميو كىك مفمنفعة ألحد المتعاقديف أك لمـ
. (ُُٓ)"االستحقاؽ

ىي  كالعمة التي جعمت الشرط فاسدان عند الحنفية      
ألف زيادة منفعة مشركطة "عف بيع كشرط، كذلؾ  نييو 

يقابميا عكض في عقد  في البيع تككف ربان، ألنيا زيادة ال
كألف مثؿ ىذا الشرط يؤدم  ،(ُِٓ)"البيع، كىك تفسير الربا

ع بيف العاقديف، مما يخرج العقد عف عمى كقكع النزا
. (ُّٓ)مقصكده
كالشرط يؤثر في العقد تأثيران كبيران إذ إنو قد يؤدم       

. إلى فساد العقد أحيانان، ىذا فضالن عف فساده ىك
كقد اعتبر الحنفية أف جرياف العرؼ بنكع مف       

الشركط يرفع عنيا صفة الفساد، كيجعميا شركطان 
عمى الطرؼ اآلخر االلتزاـ بيا،  صحيحة ممزمة، يجب

كذلؾ ألنو مع تعارؼ الناس عمى تمؾ الشركط تنتفي 
يقابميا عكض،  فييا عمة النيي، كىي الزيادة التي ال

. ككقكع النزاع بيف المتعاقديف
أجاز الحنفية اقتراف العقد " :يقكؿ الدكتكر الدريني      

: بالشرط إذا جرل بو العرؼ لسببيف
ف الشرط إذا كاف مما جرل بو العرؼ، أل :األول      

. يككف سببان لمنزاع، فتنتفي عمة القاعدة ال
إف المتعاقديف يككنا عمى بينة مف ىذا  :الثاني      

الشرط مسبقان، فال بد أف يككف لو اعتبار في حساب 
الثمف عند تعاقدىما، فيحصؿ التكازف في التزمات العقد، 

لة عدـ جرياف العرؼ النتفاء الغبف المتكقع حدكثو حا
. (ُْٓ)"بيذا الشرط

فتعارؼ الناس عمى ىذه الشركط يجعؿ المتعاقد       
اآلخر يقدر قيمة الشرط، فيضيفو إلى السعر أك الثمف، 

يفاجأ  يؤدم إلى النزاع، ألف أحد العاقديف ال كما أنو ال
بو، ألنو مف المتعارؼ عندىـ، كعدـ األخذ بالعرؼ 

ألف ": اس، يقكؿ السرخسييمحؽ المشقة كالضرر بالف
الثابت بالعرؼ ثابت بدليؿ شرعي، كألف في النزكع عف 

. (ُٓٓ)"العادة الظاىرة حرجان بينان 
إف الحديث معمكؿ بكقكع النزاع ": يقكؿ ابف عابديف      

 المخرج لمعقد عف المقصكده بيك كىك قطع المنازعة،
  ".كالعرؼ ينفي النزاع، فكاف مكافقان لمعنى الحديث

حكاـ مف مجمة األ ُٖٖكىذا ما نصت عميو المادة       
البيع بشرط متعارؼ يعني : العدلية كالتي جاء فييا

المرعي في عرؼ البمد صحيح، كالشرط معتبر كمثالن لك 
ف أباع الفركة عمى أف يخيط بيا الظياره، أك القفؿ عمى 
يسمره في الباب، أك الثكب عمى أف يرقعو يصح البيع 

. ائع الكفاء بيذه الشركطكيمـز عمى الب
إف الشرط ": يقكؿ عمي حيدر في شرح ىذه المادة      

متى كاف متعارفان فال يككف باعثان عمى النزاع، كيحصؿ 
. (ُٔٓ)"الممؾ المقصكد بغير خصاـ
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كىك ما أخذ بو القانكف المدني األردني، فقد نصت       
يجكز أف يقترف العقد بشرط  :عمى ما يأتي ُْٔالمادة 

. كد مقتضاه أك يالئمو أك جرل بو العرؼ كالعادةيؤ
. مف المجمة ُٖٖ انظر المادة      
  :مف القانكف المدني األردني ُْٔنصت المادة       

يجكز أف يقترف العقد بشرط يؤكد مقتضاه أك يالئمو، أك 
.  جرل بو العرؼ

: كمف األمثمة عمى ذلؾ      
اؿ اشتراط المشترم عمى البائع قيامو بإيص (ُ

البضاعة إلى محؿ المشترم، كنحك ذلؾ مما 
يتعارؼ عميو الناس كيشترطكنو في معامالتيـ، 
فاشتراطو يككف صحيحان يتقيد العقد بو، كيعد 

 .(ُٕٓ)مكجبو حكمان مف أحكامو كأثران مف آثاره

اشتراط المشترم عمى البائع كفالة المبيع لمدة،  (ِ
ككذلؾ اشتراط صيانتيا أك تكفير قطع الغيار 

 .صيانة لممبيعكاؿ

 :الخاتمة
بعد أف انتييت بتكفيؽ اهلل ككرمو مف إعداد ىذا       

: البحث، يمكف تمخيص أىـ نتائجو باألمكر اآلتية
يقـك العرؼ بدكر ىاـ في الحياة العامة، كيكاد يخمك  (1

 .جانب مف جكانب الحياة مف التأثر أك التأثير بو

 :لمعرؼ كظائؼ كثيرة يقـك بيا، أىميا (2

رجعان ميمان في تفسير كالـ الناس يعتبر ـ .أ
 .كنصكصيـ

يعتبران مرجعان ميمان في تحديد نطاؽ التصرفات كبياف  .ب
مشتمالتيا، خاصة عند عدـ كجكد نص ينظـ العالقة 

 .بيف األطراؼ، أك عندما يككف النص ناقصان 

 األمكر يعتبر معياران كضابطان لتحديد أنكاع   .ج

 .المطمقة كالمجممة ىامقاديرك

ر كبير في الداللة عمى األمكر الباطنة لمعرؼ دك .د
 .كالرضا كغيره

  .يككف ثمة دليؿ غيره يعتبر العرؼ دليالن، حيث ال .ه

يتكلى العرؼ الترجيح بيف األقكاؿ كالبينات  .و
المتعارضة، حيث يعتبر مرجحان لقكؿ مف كاف قكلو 

 . مكافقان لمعرؼ

كأخيران يعتبر مصححان لكثير مف الشركط المقترنة  .ز
التي لك كرد العرؼ بيا، لكانت شركطان بالعقد، ك

فاسدة، قد تككف مفسدة لمعقد، كىذا يدؿ عمى دكر 
العرؼ في تكسيع دائرة الشركط، كاالبتعاد بيا عف 

 . دائرة الفساد

إلى أف كظائؼ العرؼ ما  اإلشارةيفكتني  كأخيران ال      
دراسة متخصصة كمكسعة، نظران  إلىزالت تحتاج 

كتنكعيا، مما ينكء بو كاىؿ مثؿ  ألىمية ىذه الكظائؼ
  .ىذا البحث

  .كآخران  كالن أكالحمد هلل       
: الهوامش

                                              

، ، بيركت،المدخل الفقيي العاممصطفى أحمد الزرقا،  (ُ)
 .َْٖ، صِدار الفكر، ج( َُط)ـ، ُٖٔٗ

في  التقرير والتحبيراج، بف أمير الح محمد بف محمد (ِ)
، ُ، بيركت، دار الكتب العممية، جشرح التحرير

 .ِِٖص

ىك نسبة بيف معنييف مف : العمـك كالخصكص المطمؽ (ّ)
حيث أف أحد المفظيف ينطبؽ عمى كؿ ما ينطبؽ عميو 

 .اآلخر دكف العكس

 .ّْٖ، صِ، جالمدخل الفقيي العامالزرقا،  (ْ)

أليماف مبنية عمى العرؼ كا: "كمف ذلؾ قكؿ السرخسي( ٓ)
، بيركت، دار المبسوطمحمد بف أحمد، ". كالعادة

إف المقصكد مف : "، كقكلو أيضان ُٓ، صٗالمعرفة، ج
اليبة لألجانب العكض كالمكافأة، كالمرجع في ذلؾ إلى 

، كيقكؿ ابف ّٓصُِج المبسوط". العرؼ كالعادة
مكفؽ ". إف المطمؽ يحمؿ عمى العرؼ كالعادة: "قدامة
، بيركت، دار إحياء المغنييف عبد اهلل بف أحمد، الد

، كعقد ابف فرحكف بابان َُٕ، صٕالتراث العربي، ج 
الباب : "خاصان في كتابو تبصرة الحكاـ عنكف لو بقكلو
، كاألمثمة "السابع كالخمسكف في القضاء بالعرؼ كالعادة

 .أكثر مف أف تحصى
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 :الما صدؽ (ٔ)

ة رسائل ابن عابدين، مجموعمحمد أميف بف عابديف،  (ٕ)
، ِرسالة نشر العرؼ، بيركت، عالـ، الكتب، ج

 .ُُْص

نثر الورود عمى مراقي محمد األميف الشنقيطي،  (ٖ)
 .َّٗ، صُ، دار المنارة، ج(ِط)، السعود

 .ُِّص، ُُج ،تكممة المجمكع ،السبكي (ٗ)

في الفقو  تفسير النصوصمحمد أديب صالح، ( َُ)
، (ِط)ـ، ُْٖٗإلسالمي، ، بيركت، المكتب ااإلسالمي

 .ٗٓ، صُج

العبرة في العقكد " :تنص القاعدة الفقيية عمى أف (ُُ)
مف  ّالمادة  ،"لممقاصد كالمعاني ال لأللفاظ كالمباني

مف القانكف المدني  ُِْ مجمة األحكاـ العدلية، كالمادة
 .األردني

إعالم الجكزية،  محمد بف أبي بكر المعركؼ بابف قيـ (ُِ)
دار الكتب العممية،  ،رب العالمين عن الموقعين
 .ٖٔ، صّج بيركت، 

الموافقات في إبراىيـ بف مكسى المخمي الشاطبي،  (ُّ)
 .ّْٕ، بيركت، دار المعرفة، ج، صأصول الشريعة

 .ٖٕ، صّ، جإعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  (ُْ)

ىك جعؿ المفظ دليالن عمى المعنى، عمي بف : الكضع (ُٓ)
، اإلبياج في شرح المنياج الكافي السبكي، عبد

 .ِّٔ، صُبيركت، دار الكتب العممية، ج

رادة المعنى، كىك مف : االستعماؿ( ُٔ) ىك إطالؽ المفظ كا 
التمييد في بخريج صفات المتكمـ، جماؿ الديف اإلسنكم، 

، تحقيؽ محمد حسف ىيتك، بيركت، الفروع عمى األصول
 .ُّٕ، ص(ُط)ـ، ُْٖٗمؤسسة الرسالة، 

المحصول في عمم الرازم،  يف محمد بف عمرفخر الد (ُٕ)
، تحقيؽ طو جابر العمكاني، بيركت مؤسسة األصول
 .َُْص، ُ، ج(ِط)، ـُِٗٗالرسالة، 

، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدم،  عمي بف محمد (ُٖ)
 .ِٓ، صُالكتب العممية، ج ، دارـُّٖٗبيركت، 

، البحر المحيطبدر الديف محمد بف بيادر الزركشي،  (ُٗ)
 .ُِّص، ُدار الكتبي، ج

 

اعتقاد السامع مراد المتكمـ، أك ما اشتمؿ  ىك: الكضع (َِ)
عميو مراده، كذلؾ مف صفات السامع، اإلسنكم، 

 .ُّٕص التمييد

تبصرة الحكام في أصول : إبراىيـ بف محمد ابف فرحكف (ُِ)
، ِ، بيركت، دار الكتب العممية، جواألحكام األقضية

 .ٕٓص

المنثور في بف بيادر الزركشي، بدر الديف محمد ( ِِ)
، تحقيؽ تيسير فائؽ أحمد، بيركت، مؤسسة الخميج القواعد

 .ّٖٖ، صِ، ج(ُط)ـ ُِٖٗلمطباعة كالنشر، 

 .ُُص، ّج ،البحر المحيطالزركشي،  (ِّ)

روضة الناظر وجنة مكفؽ الديف ابف قدامة المقدسي،  (ِْ)
، ُ، بيركت، دار المطبكعات العربية، جالمناظر

 .ُُٖص

 .ٖص، ّج ،المنثور في القواعدالزركشي،  (ِٓ)

كشف األسرار عبد العزيز بف أحمد بف محمد البخارم،  (ِٔ)
، بيركت، دار الكتاب اإلسالمي، عن أصول البزدوي

 .ٕٗ، صِج

إف ثبكت األحكاـ باأللفاظ إنما كاف ": يقكؿ الشاشي (ِٕ)
لداللة المفظ عمى المعنى المراد لممتكمـ، فإذا كاف 

عارفان بيف الناس كاف المعنى المتعارؼ دليالن المعنى مت
أصول  ".عمى أنو المراد بو ظاىران فيترتب عميو الحكـ

 .ٖٓ، صُج ،الشاشي

ابف عابديف، نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى  (ِٖ)
 .ُّٖ، صِج ،رسائل ابن عابدينالعرؼ، 

 .ِٖٓص، ِج ،المدخؿ الفقيي العاـ: الزرقا (ِٗ)

اآلمدم،  .ُُ، صّج ر المحيطالبحالزركشي،  (َّ)
 .ِٓ، صُج اإلحكام في أصول األحكام

اآلمدم،  .ُِ، صّج البحر المحيطالزركشي،  (ُّ)
 .ِٓ، صُج ،اإلحكام في أصول األحكام

 .ّٔٗص، ٗج ،ابف قدامة، المغني (ِّ)

 .ٖٗ، صٔج ،المغنيابف قدامة،  (ّّ)

 .ُِّص ،ِج ،البحر المحيطالزركشي،  (ّْ)

المناىج األصولية في اوجتياد يني، محمد فتحي الدر (ّٓ)
،  ـُٖٓٗع، ػ، دمشؽ، الشركة المتحدة لمتكزمبالرأي

 .ٕٓٓ، ص(ِط)

 .ِِٖ، صُج ،التقرير والتحبيرابف أمير حاج،  (ّٔ)
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، تعريب درر الحكام شرح مجمة األحكامعمي حيدر،  (ّٕ)
 .ْٓ، صُفيمي الحسيني، بيركت، دار الجيؿ، ج

 .ُُٖص، ّج ،البحر المحيطالزركشي،  (ّٖ)

 .ِّٕص ،القكاعد ،ابف رجب (ّٗ)

 .ّٖٕص، ِج ،المنثور في القواعدالزركشي،  (َْ)

بف عمي  ، محمداإلحكام في أصول األحكاماآلمدم،  (ُْ)
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق بف محمد الشككاني، 

، تحقيؽ محمد سعيد البدرم، بيركت، من عمم األصول
 .ِٖٕ، ص(ّْط)، ـُّٗٗدار الكتب العممية، 

 .َُِ، صِ، جالنصوص تفسيرديب صالح، أمحمد  (ِْ)
 .ٕٔٔص، المناىج األصوليةالدريني، 

 ".إف النية تخصص العاـ كتقيد المطمؽ" :يقكؿ ابف قيـ (ّْ)
، بيركت، الطرق الحكميةمحمد بف أبي بكر الزرعي، 

 .ِٕٔدار البياف، ص

 .ِّّص، ْج ،كنز الدقائقالنسفي،  (ْْ)

مف  ُِٖاألحكاـ العدلية، كالمادة  مف مجمة ْٔالمادة  (ْٓ)
 .القانكف المدني األردني

دار الكتب الفروق، بيروت، أحمد بف إدريس القرافي،  (ْٔ)
 .ُُٖ، صّالعممية ج

 .ّٖٓ، صِج ،درر الحكامعمي حيدر،  (ْٕ)

 .َُّ، صُٓج ،المبسوط ،السرخسي (ْٖ)

 .ُٓص، ُج ،درر الحكامعمي حيدر،  (ْٗ)

 .ٕٔ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (َٓ)

مف  ِِٔمف مجمة األحكاـ العدلية، كالمادة  ْٓالمادة  (ُٓ)
 .القانكف المدني األردني

 .ُِٓص، ْج ،المبسوطالسرخسي،  (ِٓ)

الصريح ": كىذا ىك معنى الصريح لغة يقكؿ الكاساني (ّٓ)
في المغة إسـ لما ىك ظاىر المراد مكشكؼ المعنى عند 

شفو ؾ: صرح فالف باألمر أم: السامع مف قكليـ
كأكضحو كسمي البناء المشرؼ صرحان لظيكره عمى 

بدائع الصنائع في مسعكد بف أحمد، ". سائر األبنية
، ّبيركت، دار الكتب العممية، جترتيب الشرائع، 

 .َُُص

 .َُ، صُج ،كشف األسرار: البخارم (ْٓ)

ف بعض العمماء يعرفكف الصريح بيذا أألجؿ ذلؾ نجد  (ٓٓ)
ىك كؿ لفظ مكشكؼ  الصريح" :االعتبار فيقكلكف

 

، ُج ،أصول السرخسيالسرخسي،  ".المعنى كالمراد
 .ُٕٖص

تبيين الحقائق شرح كنز عثماف بف عمي الزيمعي، ( ٔٓ)
 .ُِٓ، صِ، بيركت، دار الكتاب اإلسالمي، جالدقائق

، بيركتشرح الموط،  المنتقىسميماف بف خمؼ الباجي، ( ٕٓ)
 .ٔ، صْ، ج(ْط)ـ، ُْٖٗدار الكتب العممية، 

 .ُّٔ، صّج ،المنثور في القواعدالزركشي،  (ٖٓ)

 .َُٓ، صّج ،بدائع الصنائعالكاساني،  (ٗٓ)

 .ُٕٗ، صِج ،تبيين الحقائقالزيمعي،  (َٔ)

، العناية شرح اليدايةالبابرتي،  محمد بف محمكد (ُٔ)
 .ٓ، صْ، ج(ِط) ،بيركت، دار الفكر

، ُج ،شرح التمويح عمى التوضيحالتفتازاني،  (ِٔ)
 .ِّْص

 .َُّ، صِج ،المنثور في القواعدزركشي، اؿ (ّٔ)

 .ِٕ، صٔج ،المبسوطالسرخي،  (ْٔ)

 .ُٕٕ، صُج ،الفروقالقرافي،  (ٓٔ)

 .لفاظ صريحةأأم أنيا  (ٔٔ)

 .لفاظ كنائيةأأم أنيا  (ٕٔ)

 .ٖٕ، صِج ،تبصرة الحكامابف فرحكف،  (ٖٔ)

، ّج ،رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  (ٗٔ)
 .ِّٓص

 .ٓٓص ،الفحول ارشاد ،الشككاني (َٕ)

 .ٔٓص ،المرجع السابؽ (ُٕ)

 .ٕٖص، ُج ،أصول البزدوي ،البزدكم (ِٕ)

 .ُُٖص، ّج ،البحر المحيطالزركشي،  (ّٕ)

ركاه اإلماـ مسمـ في كتاب الرضاع باب المطمقة البائف  (ْٕ)
 .نفقة ليا ال

 إحكام األحكامبك الفتح ابف دقيؽ العيد، تقي الديف أ (ٕٓ)

، ُبيركت، دار الكتب العممية، جاألحكاـ، شرح عمدة 
صحيح يحيى بف شرؼ النككم، : كانظر. ُّٗص

العربي،  ، بيركت، دار الفكرمسمم بشرح النووي
 .ٖٗ، صَُج

 .ٕٓ، صِج ،تبصرة الحكامابف فرحكف،  (ٕٔ)

 .ٕٖٔ، صِج ،المدخل الفقيي العامالزرقا،  (ٕٕ)

 .ّْٗص، ِج ،، المنثور في القواعدالزركشي (ٖٕ)

 .ٕٖٗ، صِج ،المدخل الفقيي العام الزرقا، (ٕٗ)
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 .ُٖ، صِّج ،المبسوطالسرخسي،  (َٖ)

مف  ُِٓ كاـ العدلية، كالمادةحمف مجمة األ ُّالمادة  (ُٖ)
 .القانكف المدني األردني

 .ِِٕ، صْج المبسوط، السرخسي (ِٖ)

 .ٕٗ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (ّٖ)

 .ٕٗ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (ْٖ)

 .لة األحكاـ العدليةمف مج ُّالمادة  (ٖٓ)

 .ْْ، صُج ،درر الحكامعمي حيدر،  (ٖٔ)

 .مف مجمة األحكاـ العدلية ّْالمادة  (ٕٖ)

المجموع شرح الميذب، يحيى بف شرؼ النككم،  (ٖٖ)
 .ٓ، صُُالقاىرة، المطبعة المنيرية، ج

 .مف مجمة األحكاـ العدلية ْْالمادة  (ٖٗ)

 .ُُِ، صُٓج ،المبسوطالسرخسي،  (َٗ)

، شرح القانون المدني األردنيمد خاطر، نكرم ح (ُٗ)
 .ِْٓ، صـُٕٗٗإربد، الفجر لمطباعة، 

 .ِْٔ، صّج ،الفروقالقرافي،  (ِٗ)

 .ُٓٓص ،ُج ،الجصاص، أحكاـ القرآف (ّٗ)

 .ّّٖص، ٔج ،نيؿ األكطار، الشككاني (ْٗ)

ركاه البخارم في كتاب البيكع، باب مف أجرل أمر ( ٓٗ)
 .ُُِِلحديث رقـ األمصار عمى ما يتعارفكف بينيـ، ا

 .ُُٓص، ٓج ،األـ ،الشافعي (ٔٗ)

 .ّْْ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (ٕٗ)

، اإلسالمية ةالممكية في الشريععبد السالـ العبادم،  (ٖٗ)
، ُ، ج(ُط)ـ، ُْٕٗعماف، مكتبة األقصى، 

 .ُُُٕص

المصباح المنير في أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي،  (ٗٗ)
المكتبة العممية،  بيركت،شرح غريب الشرح الكبير، 

 .مادة مكؿ

المقصكد بالعرؼ ىنا ىك العرؼ الصحيح، كبالتالي   (ََُ)
إذا تعارؼ الناس عمى تمكؿ ما ليس مباحان شرعان، فيك 
خارج عف مكضكعنا، ألف كالمنا إنما ىك في العرؼ 

 .الصحيح، دكف الفاسد

، األشباه والنظائرالرحمف بف محمد السيكطي،  عبد (َُُ)
 .ِّٕص، (ُط)كتب العممية، اؿ بيركت، دار

 .َُٓ، صْج رد المحتارابف عابديف،  (َُِ)

 

 ،نظرية التعسف في استعمال الحقالدريني،  (َُّ)
 .ٕٖص

، ْ، جالفقو اإلسالمي وأدلتوكىبة الزحيمي، ( َُْ)
 .ّٓص

 .ْٖٓص ،جامع العموم والحكمابف رجب،  (َُٓ)

ىذه القاعدة ىي نص حديث شريؼ، قاؿ فيو ابف  (َُٔ)
ف ركاه ابف ماجة كالدارقطني كغيرىما حديث حس :رجب

مسندان، كركاه مالؾ في المكطأ مرسالن عف عمرك بف 
فأسقط أبا سعيد، مرسالن   يحيى عف أبيو عف النبي

انظر ابف رجب  .كلو طرؽ يقكم بعضيا بعضان 
نص  ، كىكُْٓجامع العمـك كالحكـ ص: الحنبمي
ف ـ ِٔمف مجمة األحكاـ العدلية، كالمادة  ُٗ المادة

 .القانكف المدني األردني

 .ّٔ، صُج ،درر الحكامعمي حيدر،  (َُٕ)

، شرح القانون المدني األردنينكرم خاطر،  (َُٖ)
 .َْٔص

يمنع جاره  ركاه البخارم في كتاب المظالـ باب ال (َُٗ)
 .ِّْٔحديث رقـ  ،ف يغرز خشبة في جدارهأجارىه 

 .ُٓٓص ،التعسف في استعمال الحقالدريني،  (َُُ)

( كالرجكع في معرفة العيب إلى العرؼ) ،سيالسرخ (ُُُ)
 .ُٓ، صُّج ،المبسوط

 .ِْٕ، صٓج بدائع الصنائعالكاساني،  (ُُِ)

 .ّ، صّج إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  (ُُّ)

المعركؼ عرفان كالمشركط ) :كىي تنص عمى أف (ُُْ)
 .(شرطان 

 .ّّٕ، صُج ،درر الحكامعمي حيدر،  (ُُٓ)

 .ْٖٓص، ُُج ،المجموع، النككم (ُُٔ)

 .مف مجمة األحكاـ العدلية ّٔالمادة  (ُُٕ)

إف حقيقة الرضا لما كانت أمران خفيان ": يقكؿ الزنجاني (ُُٖ)
ت الحكمة رد الخمؽ إلى أمر كمي كضميران قمبيان، اقتض

كضابط جمي يستدؿ عميو، كىك اإليجاب كالقبكؿ 
تخريج الفروع عمى  ".الداالف عمى رضا العاقديف

 .ُّْص ،األصول

 .ِٕٗ، صِج ،إعالم الموقعينقيـ الجكزية،  ابف (ُُٗ)

 .ِِٖ، صْج ،مواىب الجميلالحطاب،  (َُِ)

 .َُٗ، صٓج ،مواىب الجميلالحطاب،  (ُُِ)
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 .ِّٖ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (ُِِ)

 .ُّٓ، صٓج ،المغنيابف قدامة،  (ُِّ)

 .ُّّ، صٓج ،البدائعالكاساني،  (ُِْ)

 .ِِٗ، صْج ،مواىب الجميلالحطاب،  (ُِٓ)

 .ِِٔة الماد :كانظر (ُِٔ)

 .َُٕص ،نظرية الضرورةكىبة الزحيمي،  (ُِٕ)

اإلذف : "ىذه القاعدة ذكرىا ابف قيـ الجكزية بقكلو( ُِٖ)
، إعالم الموقعين". العرفي يجرم مجرل اإلذف المفظي

كاإلذف العرفي : "كابف قدامة المقدسي بقكلو. ٔ، صّج
 .َُّ، صْج المغني،" . يقـك مقاـ اإلذف الحقيقي

 .مف مجمة األحكاـ العدلية ّٕة الماد (ُِٗ)

 .ِ، صْج ،حاشية الدسوقيالدسكقي،  (َُّ)

 .َُّ، صِ، جقواعد األحكامالعز بف عبد السالـ، ( ُُّ)

 .ُِٖ، صِ، جقواعد األحكامالعز بف عبد السالـ، ( ُِّ)

 .َّٗ، صٔج ،المغنيابف قدامة،  (ُّّ)

 .ٔ، صّج ،إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  (ُّْ)

 .ِٗٗ، صِج ،إعالم الموقعينجكزية، ابف قيـ اؿ (ُّٓ)

، ِج ،أصول الفقو اإلسالميكىبة الزحيمي،  (ُّٔ)
 .ّٕٗص

 .َِٕ، صْج ،الموافقاتالشاطبي،  (ُّٕ)

 .ِٕ، صٔج ،البدائعالكاساني،  (ُّٖ)

 .ُِٖ، صُج ،درر الحكام ،عمي حيدر (ُّٗ)

 .ِٗٓ، صُج ،المحصولالرازم،  (َُْ)

 .ُّٕ، صُٖج ،المبسوطالسرخسي،  (ُُْ)

عبد العزيز  .ُِ، صِٓج ،المبسوطخسي، السر (ُِْ)
 .ُُٓ، صّج ،كشف األسرارالبخارم، 

مف  ٕٕمف مجمة األحكاـ العدلية، كالمادة  ٕٔ المادة (ُّْ)
 .القانكف المدني األردني

 .َُْ، صُج ،تبصرة الحكامابف فرحكف،  (ُْْ)

 .ِٕ، صِج تبصرة الحكامابف فرحكف،  (ُْٓ)

 .ٖٔ، صِج تبصرة الحكامابف فرحكف،  (ُْٔ)

 .ِّٓ، صّج ،إعالم الموقعينابف قيـ الجكزية،  (ُْٕ)
 .ٕٗص ،الطرق الحكمية

 .مف مجمة األحكاـ العدلية ّٖالمادة  (ُْٖ)

المستحيؿ  األصؿ في أحكاـ الشرع أف: "الكاسانييقكؿ ( ُْٗ)

 

، ْج بدائع الصنائع، ".عادة يمحؽ بالمستحيؿ حقيقة
 .ْٖص

 ..ص ،ُج ،المدخل الفقيي العامالزرقا،  (َُٓ)

المرغيناني، اليداية مع فتح القدير، بيركت، دار  (ُُٓ)
 .ِْْص، ٔ، ج(ِط)الفكر، 

 .َُٕ، صٓج البدائعالكاساني،  (ُِٓ)

، رسالة مجموعة رسائل ابن عابدينابف عابديف،  (ُّٓ)
، ِج ،نشر العرؼ في بناء األحكاـ عمى العرؼ

 .ُُِص

 .ََٔص ،المناىج األصوليةالدريني،  (ُْٓ)

 .ُْ، صُّج ،المبسوطالسرخسي،  (ُٓٓ)

 .ُٗٓ، صُج ،درر الحكامعمي حيدر،  (ُٔٓ)

 ،المبسوط في شرح القانون المدنيياسيف الجبكرم،  (ُٕٓ)
 .ُٔٓ، صُج


