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العرف بني الشرع والقانون
د .وهبة الزحيلي
العرف :هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ،أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن
خاص ال تألفه اللغة ،وال يتبادر غريه عند مساعه.
وقد مشل هذا التعريف العرف العملي ،والعرف القويل ،وكل منهما إما عرف خاص أو عرف عام.
فالعرف العملي :هو ما اعتاده الناس يف أفعاهلم العادية أو معامالهتم املدنية ،مثل اعتيادهم أكل
نوع معني من اللحوم أو احلبوب أو استعمال نوع خاص من املالبس واألدوات وحنوها ،وتعارفهم قسمة
املهر إىل معجل ومؤجل ،وتعاملهم ببيع املعاطاة من غري وجود صيغة لفظية تدل على اإلجياب والقبول.
والعرف القويل أو اللفظي :هو استعمال الناس بعض األلفاظ أو الرتاكيب يف معىن معني ال تألفه
اللغة ،مثل تعارفهم إطالق الولد على الذكر دون األنثى ،وعدم إطالق لفظ (اللحم) على السمك،
وإطالق لفظ (الدابة) على الفرس.
والعرف العام :هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان يف وقت من األوقات ،مثل تعارفهم عقد
االستصناع ،واستعمال لفظ (احلرام) مبعىن الطالق إلزالة عقد الزواج ،ودخول احلمام من غري تقدير
األجرة ،أو مدة املكث ،أو مقدار املاء املستهلك.
والعرف اخلاص :هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس ،كإطالق كلمة (الدابة)
يف عرف أهل العراق على (الفرس) ،واعتبار دفاتر التجار حجة يف إثبات الديون.
والعرف يف اعتبار الشرع إما صحيح أو فاسد.
العرف الصحيح :هو ما تعارفه الناس دون أن حيرم حالالً ،أو حيل حراماً كتعارفهم تقدمي عربون يف
عقد االستصناع ،وأن الزوجة ال تنتقل إىل بيت زوجها إال بعد قبض جزء من املهر ،وأن املهر قسمان:
معجل ومؤجل ،وأن ما يقمه اخلاطب أثناء اخلطبة يعترب هدية ،وليس جزءاً من املهر.
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حيل حراماً أو حيرم حالالً ،كتعارفهم أكل الربا،
وأما العرف الفاسد :فهو ما تعارفه الناس ولكنه ّ
والتعامل مع املصارف بالفائدة ،واملقامرة باليانصيب ،واختالط النساء بالرجال يف احلفالت واألندية
العامة ،وتقدمي اخلمور واألنبذة ،وإقامة حمافل الرقص يف األفراح واحلفالت ،ترك الصالة يف االحتفاالت
العامة.
وقد شرط الفقهاء شروطاً يف العرف الذي جيوز يف الشرع اعتباره والعمل مبقتضاه ،من أمهها أال
يعارض نصاً شرعياً يف القرآن أو يف السنة ،وأن يكون مطرداً أو غالباً أي مستمراً العمل به يف مجيع
احلوادث ،أو جيري العمل عليه يف أغلب الوقائع .وهبذا يفرتق عن اإلمجاع ،فإن اإلمجاع مبناه اتفاق
جمتهدي األمة اإلسالمية ،أما العرف فال يشرتط فيه االتفاق ،وإمنا يكفي فيه سلوك األكثرية مبا فيهم
العوام واخلواص ،فهو هلذا أشبه بالسرية.
وللعرف أمهية كربى يف خمتلف التشريعات وعند كل األمم ،لذا يعترب يف القانون الوضعي أحد
مصادر التشريع ،بل إن كثرياً من نصوص القانون وأحكامه اآلمرة أو املتعلقة بالنظام العام إمنا هي مرتمجة
عن العرف الشائع يف البالد.
أما يف اإلسالم فهو عند التحقيق ليس دليالً شرعياً مستقالً ،ألنه مبين يف الغالب على مراعاة
الضرورة أو احلاجة واملصلحة ،أو دفع احلرج واملشقة ،والتيسري يف مطالب الشرع.
قال الشاطيب :العوائد اجلارية ضرورية االعتبار شرعاً ،كانت شرعية يف أصلها ،أو غري شرعية ،أي سواء
اكانت مقررة بالدليل شرعاً أمراً أو هنياً أو إذناً ،أم ال .أما املقررة بالدليل فأمرها ظاهر .وأما غريها ،فال
يستقيم إقامة التكليف إال بذلك ،ألن الشارع ملا جاء باعتبار املصاحل كما هو معلوم قطعاً ،لزم القطع
بأنه البد من اعتباره العوائد ،ألن أصل التشريع سببه املصاحل ،والتشريع دائم ،فاملصاحل كذلك ،وهو معىن
اعتباره للعادات يف التشريع ،ووجه آخر ،وهو أن العوائد لو مل تعترب ألدى إىل تكليف ما ال يطاق ،وهو
غري جائز أو غري واقع.
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ونطاق تأثري العرف عند الفقهاء يتحدد يف أنه حجة يف تفسري النصوص التشريعية ،وقد يراعى يف
تشريع وتوليد وتعديل األحكام ،وبيان وحتديد أنواع اإللزامات وااللتزامات يف العقود والتصرفات واألفعال
العادية حيث ال دليل سواه.
وعلى هذا فقد يرتك النص اخلاص ويؤخذ بالعرف عند الضرورة ،وقد خيصص النص بالعرف أو
تعامل الناس ،وقد يقيد إطالقه به ،وقد يرتك به القياس االجتهادي أو االستصالح الذي ال يستند إىل
نص ،بل إىل جمرد املصلحة الزمنية ،ألن العرف دليل الضرورة أو احلاجة ،فهو أقوى من القياس وحنوه.
ومن األدلة الشرعية على اعتبار العرف قول ابن مسعود (رض)(( :ما رآه املسلمون حسناً فهو عند

اهلل حسن ،وما رآه املسلمون سيئاً فهو عند اهلل سيئ)) ،وقد قال العلماء(( :الثابت بالعرف كالثابت
بالنص))(( ،العادة َّ
حمكمة)) أي معمول هبا شرعاً.
يهمنا هنا :هو أن الضرورة
وهناك كالم كثري عن العرف موضح يف كتب القواعد واألصول .والذي ّ
أو ما يف حكمها كاحلاجة ،قد تكون باعثاً على تكوين العرف ،فكثري من األعراف ينبين على أساس من
املشقة تستوجب التيسري يف احلكم الشرعي ،وعندئذ يكون العرف سبباً من أسباب إباحة الفعل أو تغيري
احلكم ،ألن يف عدم اعتبار العرف حرجاً عظيماً على الناس ،قال ابن عابدين(( :كثري من املسائل
الفقهية ما يبنيه اجملتهد على ما كان يف عرف زمانه ،حبيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال خبالف
ما قاله أوالً ،وهلذا قالوا (أي العلماء) يف شروط اجملتهد :إنه البد فيه من معرفة عادات الناس ،فكثري من
األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله ،أو حلدوث ضرورة ،أو فساد أهل الزمان ،حبيث لو
بقي احلكم على ما كان عليه أوالً ،لزم منه املشقة والضرر بالناس ،وخلالف قواعد الشريعة املبنية على
التخفيف والتيسري ودفع الضرر والفساد ،لبقاء العامل على أمت نظام وأحسن أحكام .وهلذا ترى مشايخ
نص عليه اجملتهد يف مواضع كثرية بناها على ما كان يف زمنه لعلمهم بأنه
املذهب (أي احلنفي) خالفوا ما َّ
لو كان يف زمنهم لقال مبا قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه((.
ومن أمثلة العرف للضرورة أو للحاجة ما يأيت:
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1ـ أجاز املالكية ،واحلنفية على الراجح عندهم بيع الثمار املتالحقة الظهور ،وهي اليت يظهر
بعضها أوالً ،مث يظهر البعض اآلخر تدرجياً كالبطيخ ،والباذاجان ،والعنب ،والتني ،واملوز ،والقثاء ،وحنو
ذلك ،للتعامل به عرفاً للضرورة ،مع أن بعض املبيع بيع ملعدوم ،ومن املعلوم أن بيع املعدوم باطل ،ملا
روى ابن عباس أنه قال(( :هنى رسول اهلل (ص) أن تباع مثرة حىت تُطعِم ،وال يباع صوف على ظهر ،وال
لنب يف ضرع)).
2ـ أباح الشرع أو الفقه زمرة من العقود كعقود االستصناع ،واإلجارة ،والسلَم ،واملعاطاة ،ودخول
احلمام من غري تقدير األجر ومدة املكث ومقدار املاء املستعمل ،واإلجارة بالطعام والكسوة أو ببعض ما
يعمل فيه العامل ،وبيع الوفاء ،حلاجة الناس أو الضطرارهم إىل ذلك النوع من التعامل ،مع أن
االستصناع والسلَم واإلجيار عقود على أمر معدوم ،فكان العرف فيها خمصصاً للنص العام املانع من
جوازها ،ومن املقرر عند احلنفية واملالكية :أن العرف العام يرتك به القياس وخيصص به الدليل الشرعي.
وكذلك بيع املعاطاة :فيه خمالفة للنص املتطلب لإلجياب والقبول الدالني على الرضا صراحة ،وهو
قوله تعاىل( :إال أن تكون جتارًة عن تراض منكم) النساء  ،92 /4وقوله عليه الصالة والسالم(( :إمنا
البيع عن تراض)) .وكذلك عق الدخول إىل احلمام أو النزول يف الفنادق أو اجللوس يف املقاهي أو حنوها
يشتمل على جهالة ،ومع هذا أجيز للحاجة املاسة إليه.

وأجاز احلنابلة واملالكية خالفاً للحنفية والشافعية استئجار األجري بطعامه وكسوته بالرغم من جهالة
األجرة ،لتعارف الناس ذلك وحاجتهم املستمرة إليه ،كما يف حالة استخدام اخلدم والرعاة واملزارعني
والظئر (املرضع) بالطعام والكسوة ،وروي عن أيب بكر وعمر وأيب موسى رضي اهلل عنهم أهنم استأجروا
األجراء بطعامهم وكسوهتم ،ودليل اجلواز املتفق عليه بني املذاهب يف الظئر قوله تعاىل( :وعلى املولود له
رزقهن وكسوهتن باملعروف) إىل أن قال سبحانه( :وإن أردمت أن تسرتضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا
سلمتم ما آتيتم باملعروف) البقرة  ،922 /9ففي مطلع اآلية أوجب اهلل للمرضعات النفقة والكسوة
على الرضاع بدون حتديد مقدار معني ،ويف هناية اآلية نفى اهلل سبحانه اجلناح يف االسرتضاع مطلقاً،
وجهالة األجرة يف تلك احلالة ال تفضي إىل املنازعة ،ألن العادة جرت باملساحمة مع املرضعات والتوسعة
عليهن شفقةً على األوالد ،وللضرورة إىل حفظ الولد واحلاجة إىل إبقائه.
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أجر نفسه مثان سنني
واستدل احلنابلة واملالكية على تعميم املبدأ السابق بقوله (ص)(( :إن موسى َ
أو عشر سنني على عفة فرجه وطعام بطنه)) .وروى أبو هريرة أنه قال(( :كنت أجرياً البنة غزوان بطعام
بطين ،وعقبة رجليِ ،
أحطب هلم إذا نزلوا ،وأحدو هبم إذا ركبوا)) ،ومبا أن مقادير الطعام والكسوة
متعارف عليها ،فقام العرف مقام تعيني األجرة ،وأما ((هني الرسول (ص) عن قفيز الطحان)) ،وهو أن
يعطَى الطحا ُن أقفزة معلومة من احلب يطحنها بقفيز دقيق منها ،فهو مل يثبت صحته عندهم ،ولذا
فإهنم أباحوا استئجار األجري ببعض ما يعمل فيه فيما تعارفه الناس كإعطاء بعض احلب لدارسه أو
حامله أو حاصده.
وبيع الوفاء كما ذكرت سابقاً :فيه حتايل على الربا ،ومشتمل على شرط نافع للمشرتي ال يقتضيه
العقد ،وهو فسخ البيع عند رد الثمن ،إال أن احلنفية أجازوه للضرورة أو للحاجة.
ومثل ذلك تعارف الناس كثرياً من العادات التجارية واخلطط السياسية واألنظمة االقتصادية
واإلمنائية واالجتماعية اليت تتطلبها حاجاهتم ،وتستدعيها مصاحلهم ،فهي جائزة ما مل تصادم نصاً
تشريعياً آمراً بنقيض املتعارف عليه أو ناهياً عنه أو ممنوعاً بنص خاص وارد فيه.
3ـ جيوز شراء بعض احلاجيات الشخصية أو املنزلية كالساعة واملذياع والغسالة والثالّجة مع ضمانة
عدم العطب ،أو التكفل بإصالحها مدة معينة ،لتعارف الناس واحتياجهم إىل ذلك.
فهذا عرف خاص يعارضه نص حديث نبوي وهو أن النيب (ص) قد ((هنى عن بيع وشرط)).
واحلقيقة أن هذا العرف ليس بقاض على احلديث ،بل على القياس ،كما قال ابن عابدين ،ألن
احلديث معلل بوقوع النزاع املخرج للعقد عن املقصود به :وهو قطع املنازعة ،والعرف مانع للنزاع ،فكان
موافقاً ملعىن احلديث ،ومل يبق من املوانع إال القياس أي القاعدة العامة ،والعرف قاض عليه.
وهناك شروط أخرى هي يف األصل عند احلنفية شروط مفسدة لعقد البيع وحنوه من املعاوضات املالية،
إال أهنا نظراً لتعارفها بني الناس وحاجتهم املاسة إليها ،مل تعد من أسباب الفساد عامة ،كأن اشرتى
انسان حنطة على أن يطحنها البائع دقيقاً ،أو قماشاً على أن خييطه البائع قميصاً ،أو يشرتي رجل
حنطة على أن يرتكها يف دار البائع شهراً ،أو يبيع شخص داراً على أن يسكنها البائع شهراً ،مث يسلّمها
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إليه ،أو أرضاً على أن يزرعها سنة مثالً ،فهي كلها صحيحة بالرغم من وجود زيادة منفعة مشروطة
ألحد املتعاقدين ،مما خيل مببدأ تعادل طريف العقد ،ويؤيده أن النيب (ص) ((اشرتى من جابر بن عبداهلل
مجالً ،واستثىن ـ جابر ـ محالنه عليه إىل أهله)).
4ـ أجاز العلماء باالتفاق االستئجار على تعليم اللغة واألدب واحلساب واخلط والفقه واحلديث
وحنوها ،وبناء املساجد والقناطر والثغور والرباطات ،لتعارف الناس وللحاجة أو الضرورة الداعية لذلك،
وإال تعطلت املصاحل العامة.
وقال اإلمامان مالك والشافعي :جتوز اإلجارة على تعليم القرآن ،ألنه استئجار لعمل معلوم بعوض
((زوج رجالً مبا معه من القرآن)) ،فجاز جعل القرآن عوضاً ،وقال رسول
معلوم ،وألن رسول اهلل (ص) ّ
اهلل (ص)(( :إن َّ
أحق ما أخذمت عليه أجراً كتاب اهلل)) ،وقد ثبت ((أن أبا سعيد اخلدري رقى رجالً
بفاحتة الكتاب على ُجعل ،فربئ ،وأخذ أصحابه اجلعل ،فأتوا به رسول اهلل (ص) ،فأخربوه ،وسألوه،
ِ
فقال :لعمري من أُكل ِ
حق ،كلوا واضربوا يل معكم
برقية باطل (أي كالم باطل) ،فقد
َ
أكلت برقية ّ
بسهم)).
مث أفىت املتأخرون من الفقهاء اآلخرين كاحلنفية وبعض احلنابلة جبواز أخذ األجرة على تعليم القرآن
وقراءته ،واإلمامة واألذان وسائر الطاعات من صالة وصوم وحج ،قياساً على األفعال غري الواجبة ،وألن
النيب (ص) أقر حج صحايب عن غريه ،ونظراً النقطاع عطايا املعلمني وأرباب الشعائر الدينية من بيت
املال ،فلو اشتغل هؤالء باالكتساب من زراعة أو جتارة أو صناعة ،لزم ضياع القرآن وإمهال تلك
الشعائر.
قال بعض احلنابلة :ما يؤخذ من بيت املال فليس عوضاً وأجرة ،بل رزق لإلعانة على الطاعة ،فمن
عمل منهم هلل أُثيب.
هذا مع العلم بأن فتوى هؤالء املتأخرين خمالفة ملا هو مقرر يف أصل املذهب احلنفي الذي يشرتط
لصحة اإلجارة أال يكون العمل املأجور له فرضاً وال واجباً على األجري قبل اإلجارة ،فهذه الطاعات
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عبادات له ،والعبادة ال تؤخذ أجرة عليها ،وقد روي أن عثمان بن أيب العاص قال(( :إن آخر ما عهد
إيل النيب (ص) أن أختذ مؤذناً ال يأخذ على أذانه أجراً)).
َّ
وأجاز الشافعية اإلجارة لتجهيز ميت ودفنه ،والتجهيز يشمل ا لغسل والتكفني ،ألنه من فروض
الكفايات ،وال يضر طروء تعني ذلك كاملضطر ،فإنه يتعني إطعامه مع تغرميه البدل.
5ـ أجاز اإلمام أمحد بن حنبل بيع العربون ،لتعارفه بني الناس وحاجتهم إليه ،ويؤيده ما روي عن
نافع بن عبداحلارث(( :أنه اشرتى لعمر (رض) دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم ،فإن
رضي عمر ،كان البيع نافذاً ،وإن مل يرض فلصفون أربع مئة درهم)) ،وضعف أمحد حيث ((هنى النيب

(ص) عن بيع العربان)) ،هذا إىل أنه قد أصبحت طريقة البيع بالعربون يف عصرنا احلاضر أساساً
لالرتباط يف التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغري عن التعطل واالنتظار.

6ـ جيوز عند مجاعة من العلماء البيع بثمن يرتك تقديره إىل العادة والعرف :وهو البيع الشائع بني
الناس يف شراء السلع املعروفة السعر بثمن مؤجل .فقد حيدث كثرياً أن يعتاد الشخص التعامل مع تاجر
خاص على احلساب الشهري ،فيأخذ منه ما حيتاجه من بضائع تعلم للناس أمثاهنا عرفاً ،مث ال يدفع مثنها
إال بعد مدة ،وهذا حال كثري من املوظفني الذين يتعاملون مع باعة اللحوم والبقول واخلرداوات وحنوها،
على أن يدفع احلساب يف آخر الشهر ،فهو بيع ال ينص املتعاقدان فيه على مقدار الثمن ،اتكاالً على
تقديره والعلم به يف العادة ،ومع هذا فإنه ال بأس به ،ألن املعلوم من طريق العادة كاملعلوم من طريق
الشرط ،والشارع مل يشرتط يف حتصيل العلم بالثمن طريقاً معينة ،فكيفما حصل ،كان كافياً يف صحة
التعاقد.
واملسامهة بالنصيب (بيع اليانصيب) املتعارفة اآلن غري جائزة شرعاً ،سواء أكانت لعمل خريي أم
وطين أم إنساين أم لغري ذلك ،ألهنا من أنواع القمار اليت حرمها اإلسالم حترمياً قطعياً مهما كان الباعث
عليها.
7ـ جيوز البيع بالتقسيط أو بثمن مؤجل عند الشافعية واحلنفية وزيد بن علي واملؤيد باهلل ومجهور
العلماء ،لتعارفه بني الناس واضطرارهم ،أو حاجتهم إليه حسب ظروف اإلنسان املادية ،ولعموم األدلة
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الدالة على جواز البيع مطلقاً .قال الشوكاين :وه الظاهر .وقد ألّف رسالة يف ذلك مسّاها (شفاء العليل
يف كم زيادة الثمن جملرد األجل).
وخالف يف هذا بعض العلماء وهم :زين العابدين علي بن احلسني والناصر واملنصور باهلل واهلادوية
واإلمام حيىي من الزيدية ،فقالوا :حيرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ألجل النساء ،أي بسبب وجود
((من باع بيعتني يف بيعة ،فله أوكسهما أو الربا)).
الربا أو شبهة الربا فيه ،واستدلوا حبديث لفظه َ
ومعىن احلديث :أن يقول البائع آلخر(( :بعتك هذا املتاع بألف نقداً ،أو بألفني إىل سنة ،فخذ
أيهما شئت أنت ،وشئت أنا)) ،واملسألة هذه مفروضة يف أن املشرتي قبل قبوالً مبهماً ،مل يعني فيه على

أي حنو اجته قبوله :هل إىل البيع نقداً أم إىل البيع مؤجالً؟ أما لو قال :قبلت بألف نقداً ،أو بألفني
نسيئة ،صح ذلك .واحلقيقة أن يف هذا احلديث طعناً يف إسناده ،واملشهور عن أيب هريرة هو اللفظ الذي
رواه غريه ،وهو ((النهي عن بيعتني ،يف بيعة)) ،وال حجة فيه على املطلوب الذي متسك به الفريق الثاين:
أي حرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ألجل النساء.
8ـ أجاز اإلمام أمحد خالفاً لألئمة الثالثة اآلخرين البيع مبا سيستقر أو ينقطع عليه السعر يف
املستقبل بتاريخ معني من غري تقدير الثمن أو حتديده وقت العقد ،لتعارف الناس وتعاملهم به يف كل
نص عليه اإلمام أمحد ،واختاره ابن تيمية الذي قال فيه :هو أطيب لقلب املشرتي
زمان ومكان ،وقد ّ
من املساومة ،يقول :يل أسوة بالناس آخذ مبا يأخذ به غريي ،وغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن
املثل ،فيجوز ،كما جيوز املعاوضة بثمن املثل يف هذه الصورة وغريها ،وال تقوم مصاحل الناس إال هبز ومل
جيز مجهور العلماء ذلك ملا فيه من جهالة الثمن عند التعاقد.

أقرت املادة ( )44من قانون أصول احملاكمات احلقوقية للدولة العثمانية هذا النوع من البيوع،
وقد ّ
كما أهنا اعتربت بيع املعدوم صيحاً بشرط أال يكون وجوده مستحيالً ،وأيّد القانون املدين السوري
واملصري مضمون هذه املادة ،فأجاز أن تباع السلع بأمثان حيددها السوق يف املستقبل ،وأكثر ما يكون
ذلك يف جتارة األقطان ،إذ يتفق املتعاقدان على يوم معني يكون سعره قاضياً عليهما مبا يظهر فيه من
الثمن .وهذه الطريقة هي املسماة ببيع (الكنرتاتو) ،ويوم السعر امللزم فيه يسمى (يوم القطع).
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واملراد بسعر السوق يف القانون سعر املبيع وقت العقد ،أو سعره يف وقت مستقبل ،وأما الذي أجازه
فقهاء احلنابلة فاملراد به سعر السوق وقت البيع فقط ،وال يشمل البيع بسعر السوق يف املستقبل ،فإن
هذه احلالة ال جتيزها قواعد الفقه اإلسالمي.
9ـ أجاز احلنابلة كل عقد أو شرط يف عقد مل خيالف مقتضى العقد أو حكم اهلل ورسوله ،مثل
اشرتاط املشرتي صفة معينة يف املبيع ،أو اشرتاط البائع استخدام السيارة اليت باعها مثالً مدة شهر أو
أكثر ،أو توصيل البائع الشيء املبيع لدار املشرتي ،أو تعليق التعاقد بأمر ،مثل إن جاء والدي من السفر
فقد بعتك املتاع الفالين ،وذلك للتعامل اجلاري بني الناس على هذا النحو وحاجتهم إليه ،ولقوله (ص):
((املسلمون على شروطهم)).
هذا ،ومن الطبيعي أن يتبدل احلكم الشرعي بتبدل العرف ،ألن القصد من الشريعة حتقيق املصاحل،
فإذا تبدل وجه املصلحة يف عرف الناس ،تبدل احلكم ،لذا قال العلماء(( :ال ينكر تغري األحكام بتغري
األزمان)).
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