


  
 الفتوى بتغري األعراف والعادات تغري

 سيئات ومن ،أنفسنا شرور نم   ابّللَ  ونعوذ ونستهديه، ونستغفره، ونستعينه، حنمده ،ّللَ  احلمد إن
 .له هادي فال ضللي   ومن له، مضلَ  فال اّللَ  هيهد   نم   أعمالنا،

 وصحبه، آله وعلى عليه اّللَ  صلى ،ورسوله عبده حممًدا أن وأشهد اّلَل، إال إله ال أن وأشهد
 .كثريًا  تسليًما موسل   

 :بعد أما
 قهاءوف   أصوليني من وعلماؤهم السلف أئمة عين لذا جسيم؛ هاوخطر   ،عظيم هامقام   تياالف   فإن

 .واملستفيت املفيت يف قهاحتق   يلزم اليت الشروط نوايَ وب    ،اعدو  الق   هلا وضعوا حيث الفتيا، بشأن
 عن عموق    املفيت فإنَ  العلماء: قال" :«الفتوى آداب» كتابه  يف - تعاىل اّللَ  هرمح - النووي قال

 جيهل وال فضله، ينكر ال الذي ابحملل امللوك عن التوقيع منصب كان  إذا: »القيم ابن قال ،(1)"اّللَ 
 ومن  ( 2) «والسماوات األرض رب عن التوقيع مبنصب فكيف السنيات، املراتب أعلى من وهو قدره،

 صية:ختص   بصورة الفتوى جمال يف تف  ل   أ   اليت بت  الك  
 .للنووي ؛«واملفيت الفتوى آداب» كتاب  (1
 .احلنبلي محدان البن ؛«واملفيت الفتوى صفة» وكتاب (2
 .الحالصَ  البن ؛«واملستفيت املفيت بد  أ  » وكتاب (3

 بتغري   الفتوى بتغري   صليتَ  الذي الباب - وغريها الكتب هذه يف الفتوى أبواب أهم من وكان
 .(3)األربع اجلهات العلماء: بعض   عليها ق  ل  ط  أ واليت واألحوال، والعوائد ،واملكان الزمان

  :خاص    فمبؤلَ  املوضوع هذا أفرد نومَ 
  خامتة عابدين ابن -

 
 رسالته يف وذلك ة،الربيَ  رب    رمحات   عليهم ،ةاحلنفيَ  السادة من   قني  ق   ح  امل

 .«رفالع   على األحكام بناء يف رفالع   رنش  » هورة:املش
 .«الفقهاء رأي يف والعادة العرف» :كتابه  يف سنة أبو فهمي أمحد الشيخ/ -
 .«اإلسالمي التشريع يف رفالع   أثر» :كتابه  يف عوض صاحل السيد الدكتور/ -

                                                           

 .(1/11) «الفتوى آداب» (1)
 (.1/11) القيم البن العالمين رب عن الموقعين ـ إعالم2

 .حممد ربيع هللا عبد للدكتور/ ؛«األربع اجلهات بتغري   األحكام تغري   مدى» انظر: (3)

 



 هلذه وعر  وف    أصول من ،ةالفقهيَ  والقواعد واألصول قهالف   بت  ك    يف مبثوث هو ما مع هذا وغريهم،
 .ةهبيَ الذَ  القاعدة

 على املتسورين مجاح به ويكبح ،ةمَ األ به هللا   ينفع بيانً  القاعدة هذه انيلب ناق  يوف    أن نسأل   وهللا  
 .بصرية أو معل   دون ةالشرعيَ  األحكام

 .حممد سيدن على وابرك م  لَ وس   اّللَ  وصلى
 

 :املصطلحات بعض   بتعريف متهيد
 واملستفيت: واالستفتاء ،واملفيت الفتوى تعريف

إذا  :تياه فتوى وف  تيت  قال: أف  ي، ي  ى والفتاو  : الفتاو  : اسم مصدر مبعىن اإلفتاء، واجلمع  الفتوى لغة  
  يني  ب  تيا: ت   ه، والف  مسألت   ه عن  ت  أجب   

 
 وا إليه وارتفعوا إليه يفم  ا إىل فالن: حتاك  و  األحكام، وتفات    كل من  ش  امل

 }اي  ومنه قوله تعاىل حاكًيا:  ،(1)ا لهت  ر  ب َ ا: إذا ع  آه  ؤاي ر  فالًن ر   م، ويقال: أفتيت  : التااص  الفتيا، والتفات  
ي { يف   أ ف  ت ون   ال م ل    أ ي  ه ا   .(5)ر ؤ اي 

 ملن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال يف الوقائع م الشرعي عن دليل  احلك   يني  ب  ت    :الفتوى اصطالح ا
  .(6)وغريها

ف ر  ل يف الع  م  ه ي  ؛ ولكنَ ت  ف   مرًة فهو م  ىت  ن أف   أفىت، فم   نم   اسم فاعل :واصطالح ا يت لغة  ف  املم 
دينهم،  قام للناس أبمر   ن  م  ل   موضوع   : هذا االسم  يف  ر  ي   من ذلك، قال الصَ  معىًن أخصَ على الشرعي 

 ن  م  ل   ع  نن واالستنباط، ومل يوض  ، وكذلك الس  ل عموم القرآن وخصوصه، ونساه ومنسوخهم مج   ل  وع  
 يت   ف  ه أفىت فيما است   قَ ح  است   ن  ه هبذا االسم، وم  و  ب  ل غ  هذه املرتبة س َ  ن  م مسألًة، وأدرك حقيقتها، فم  ل  ع  

 .(7)فيه

                                                           

 .(فتا) «احمليط القاموس»و ،فتا انظر: «العرب لسان» (1)
 .13 يوسف: (5)
 .(3/156) «املنتهى شرح» (6)
 .(6/305) «احمليط البحر» (7)

 



 ف:ر  العم  تعريفم 
 :واملعروف رفوالع   كر،الن   د  ض   وهو ،إليه وتطمئن اخلري من   سف  الن َ  تعرفه ما كل    :لغة   فر  العم 

 .(8)اجلود
  .(9)ابلقبول الطبائع هت  قَ ل  وت    ،العقول بشهادة عليه النفوس ت  رَ ق  است    ما :ااصطالح   فر  العم 

 العادة: تعريف
  أو ،العود من   مأخوذة :لغة   العادة

 
 غري من رةر   ك  املت   األمور عندهم: وهي ،رارك  التَ  مبعىن ،دةعاو  امل

 .ةعقليَ  عالقة
 اواقعً  كونه  عن خيرج ،اكثريً   ارارً ك  ت   أخرى بعد ةرَ م   وعوده يءالشَ  رارك  ت   :أبهنا همبعضم  فهار  وع  

  .فاقواالت    فةد  الص   بطريق
 الطبائع عند املقبولة رةر   ك  املت   األمور من   النفوس يف رَ ق  است    عما عبارة :ااصطالح   العادةو 

 .(10)السليمة
 العادة:و  رفالعم  بني قر  الف  
 قال املسائل، من   كثري    يف بينهما تفريق   دون ،ني   فظ  اللَ  هذين   واألصول هق  الف   علماء من كثري    ريذك  

 والصغري الكبري بني ق  رَ ف  ي    وكيف فضة، نم   الضبة ضابط عن ثدَ ح  ت  ي    وهو ،«العزيز فتح» يف افعيالرَ 
 ،أبس به كان  ام  ل   ،الواسطة ناح  ر  وط   ،والعادة رفالع   ىلإ والكبري الصغري بني قر  الف   يف رجعنا "فلو منها:
 رفالع   إىل والكبري الصغري بني الفرق يف ع  املرج  " :وقال ،"ذلك صحاباأل بعض   فعل وقد

  .اه  .(11)والعادة"
 عليه يدل ما حيث نم   :أي   - املاصدق حيث من واحد   مبعىًن  رفوالع   العادة :عابدين ابن   وقال

  .املفهوم حيث نم   اختلفا وإن - املعروفة العادة وهو عليه، ويصدقان االحً اصط لفظامها
 العرف هو رفابلع   املراد بينما العملي، رفالع   هي العادة أبنَ  :والعادة فر  العم  بني همبعضم  قر  وف   

                                                           

 .(عرف) «املنري املصباح»و ،عرف «العرب لسان» (8)

 .(1/193) «التعريفات» (9)

 عابدين البن ؛«العرف نشر» :ورسالة ،(127 - 1/126) «احلموي حاشية مع جنيم البن والنظائر األشباه» ر:ظ  ان   (10)
 .(1/193) «التعريفات»و ،(112ص)

 .(132 )ص رقاللزَ  ؛«عدالقوا شرح» وانظر: ،(1/308) «العزيز فتح» (11)

 



 .(12)القويل
 كرره  "ما رف:والع   ،بنفسه" خيتص فيما فعله اإلنسان كرر  "ما العادة: أن إىل بعضهم ب  ه  وذ  

 .(13)األجيال" ر   م   على وألفوه الناس
 ،العلماء   عليها صَ ن   اليت هبشروط   ،رفابلع   العمل دنيَ ق    إذا مثرة له توجد ال قد التفريق وهذا

 .هللا شاء إن - اقريبً  ذلك وسيأتالناس،  بني اشائعً  اعام   يكون أن ومنها:
 

 راف:األع بتغرُي  األحكام تغرُي  لقاعدة التأصيل
 إىل أحكامها يف تنقسم الشريعة   أنَ  بيان من أوالً  بدَ  ال ،وأدلتها القاعدة هذه أساس نذكر   أن قبل
  :أساسيني   قسمني  

 من نعلم   ومل ،الشريفة ةالنبويَ  ةنَ والس   القرآن وصص  ن   راملباش   مصدرها اليت األحكام :لاألو   القسم 
  والقرائن صالنَ  سياق

 
 ةوقتيَ  ةبعلَ  مرتبط أو ،بعينها حادثة يف مقصود صالنَ  هذا تنفيذ   أن ،هب ةفَ ت   ح  امل

 .الزمان طال ولو ،رَي غ  ت   ت    ال فهذه ا،واهل  ز  ب   احلكم   ولز  ي   
  .ذلك وحنو ،الوالدين   وبر ،واحلج ،والزكاة ،وموالصَ  ،الصالة وبج  و   املأمورات: يف ذلك لامثو 

 ر  ه  ظ   ما شالفواح   وارتكاب ،واألعراض ،واألموال ،النفس على اءاالعتد :اتي  املنه   يف ذلك ومثال
  .ذلك وحنو ،ابلباطل الناس أموال لوأك   ،نط  ب   وما منها
 يتغرَي  أن ميكن ال ،صحيح   ص   بن   اثبت   ألنه التبديل؛ أو   التغيري إليه قرَ ط  ت  ي    أن حبال ميتنع مس  الق   وهذا
 ر ب  ك   ك ل م ة    و مت َت  } :تعاىل هللا قول   ذلك فمن ؛كثرية    أبدلة   لذلك ي ستدلَ  أن وميكن واحدة، حالة   عن

قًا د  اًل  ص    .(11)ال ع ل يم { الَسم يع   و ه و   ل ك ل م ات ه   م ب د  ل   ال   و ع د 
 ،األخبار يف اقً د  ص   يقول حكم، فيما وعدالً  ،قال فيما اصدقً  :قتادة قال" :- هللا رمحه - كثري  ابن قال
 الذي العدل فهو به أمر ما وكل شك، وال فيه يةر  م   ال ،ق  ح  هو ف به أخرب ما فكل ب،ل  الطَ  يف الً وعد

 .(15)"سدةف  م   عن إالَ  ينهى ال فإنه ل،فباط   عنه ىه  ن    ما وكل سواه، لد  ع   ال

                                                           

 .(1/282) «والتحبري التقرير» ،(1/317) «التحرير تيسري» ،(2/122) «عابدين ابن رسائل جمموعة» (12)
 .(21)ص «األربع اجلهات تغري  ب األحكام تغري   مدى» انظر: (13)

 .115 :األنعام(11)

 .«كثري  ابن تفسري» (15)

 



 :- هللا رمحه - رجب ابن قال ،(16)«د  ر   فهو ،منه ليس ما هذا نر  م  أ   يف ثد  أح   نم  » :قوله ةنَ الس   ومن  
 ث  د  أح   نم   ل  فك   ...ظاهرها يف للعمال كامليزان    وهو اإلسالم، أصول من عظيم   ل  أص   احلديث   هذا"

 .(17)"شيء يف ينالد    من   فليس ورسوله، هللا به ن  أيذ   مل ما الد  ين يف
 القسم   وهذا: العادة أو   ،رفالع   أو   ،القياس على أو ،املصلحة على ةاملبنيَ  االجتهادية األحكام :الثاين
 مأ ،مصلحة أكان سواء ؛متغري    أصل   عليه ي بىن الذي األصل ألن ؛املصلحة سبحب ر  ي َ غ  ت   ي    أن ميكن
 .افً ر  ع   أم ،عادة
 :قسمني   إىل تنقسم العادات أنَ  - هللا رمحه - الشاطيب اإلمام ذكر وقد

 هبا ر  م  أ   الشرع   يكون   أن ذلك ومعىن ؛نفاها أو لشرعيا الدليل هارَ ق   أ   اليت رعيةالشَ  العادات :أحدمها"
  .اكً ر  ت    أو الً ع  ف   فيها أذ ن أو ا،حترميً  أو كراهةً   عنها هنى أو ،ندابً  أو إجياابً 

 .شرعي دليل   وإثباته يهف  ن    يف ليس مبا ،قل  اخل   بني اجلارية العوائد هي :الثاين والضرب
 ويف الشهادة، ةأهليَ  العبد بسل   يف قالوا كما؛  ةالشرعيَ  األمور ركسائا  أبدً  ت  فثاب   :األول الضرب أما

 على ابلبيت الطواف عن   يه  والن َ  العورات، وسرت ،للمناجاة بالتأه   وطهارة ،النجاسات إبزالة األمر
 لةمج من فإهنا ؛قبيحة وإما ،الشارع عند حسنة اإمَ  ،الناس يف اجلارية العوائد من   ذلك أشبه وما ،يالعر 

 .فيها فني  املكلَ  آراء اختلفت   وإن   هلا، تبديل فال ،الشرع أحكام حتت الداخلة األمور
 كشف  :مثل ؛وابلعكس ق بح، إىل س ن  ح   من العادة يف الً متبد    يكون ما فهو :الثاين الضرب وأما 

 يف قبيح وغري ة،شرقيَ امل البالد يف قبيح   املروءات يو  ذ  ل   فهو ،الواقع يف البقاع حبسب خيتلف فإنه ،الرأس
 العدالة، يف احً قاد   املشرق أهل عند فيكون ،ذلك ابختالف خيتلف الشرعي فاحلكم ،املغربية البالد
 .ح  قاد   غري املغرب أهل وعند

 ،العوائد اختالف عند األحكام اختالف نم   هنا هر  ك  ذ   جرى ما أنَ  مل  اع  و  :- هللا رمحه - قال مث 
 بقاء ف رض لو ،أبدي دائم أنه على موضوع عر  الشَ  ألن اخلطاب؛ لأص   يف الفابخت احلقيقة يف فليس

 إذا العوائد أنَ  االختالف معىن وإمنا ،مزيد   ىلإ الشرع يف يتج مل كذلك  والتكليف هناية، غري من نياالد  
 اب  اخلط فإن مثاًل، البلوغ يف كما  ؛عليها به يكم ،شرعي ل  أص   إىل عادة كل    رجعت اختلفت  
 قبل التكليف وطق  فس   ،التكليف عليه عق  و   بلغ فإذا ؛البلوغ قبل كان  ما الصيب عن   مرتفع التكليفيَ 

                                                           

  ،(1718) ومسلم ،«مردود   حل  فالص   ،جور صلح على اصطلحوا إذا» :ابب ،لحالص   كتاب  ،(2697) البااري رواه (16)
 .«األمور حمداثت ورد   ،الباطلة األحكام نقض» :ابب ،األقضية كتاب

 .(1/176) «واحلكم العلوم جامع» (17)

 



 .(18)"والشواهد العوائد يف االختالف   وقع وإمنا اخلطاب، يف ابختالف ليس ،بعده ثبوته مث ،البلوغ
 على ةد  ن  املست   األحكام هي األزمان تغري  ب رَي غ  ت   ت    اليت األحكام إنَ " :«ةالعدليَ  األحكام جملة شرح» يفو  

 فر  الع   اأيضً  ليتبدَ  التغري   هذا على وبناء الناس، احتياجات تتغرَي  األزمان بتغري   ألنه والعادة؛ رفالع  
  األحكام الفب    ...األحكام رَي تتغ   والعادة العرف وبتغري   ،والعادة

 
 مل اليت ،رعيةالشَ  األدلة على ةد  ستن  امل

 .تتغرَي  ال فإهنا ،والعادة العرف على ت ب  
 .لم ت  الق   دم  الع   القاتل جزاءم  :ذلك مثال
 بتغري   رَي يتغ   الذي اأمَ  األزمان، غري  ت  ب   يتغرَي  ال ،والعادة رفالع   على يستند   مل الذي الشرعي احلكم فهذا

 .(19)"والعادة العرف على ةاملبنيَ  هي فإمنا األحكام، من   األزمان
 

 ة:شرعي   حجة رفالعم  أن إثبات يف دةالوار   األدلة
 واملعقول: ،ةنَ الس  و  ،ابلكتاب؛ ةشرعيَ  حجة رفالع   نو  ك    ىلإ ب  ه  ذ   نم   استدلَ 

ل ع ر ف   و أ م ر   ال ع ف و   }خ ذ   تعاىل: فقوله :الكتاب أما  .(20)اجل  اه ل ني { ع ن   و أ ع ر ض   اب 
 ؛اعتباره على لَ فد   ،رفابلع   ابألمر   صلى هللا عليه وسلم    الرسول ر  م  أ   هللا أنَ  ابآلية: استدالهلم وجه

 .العبث   عن ه  زَ ن   م   والقرآن   ،اعبثً  به األمر لكان امعتربً  يكن مل لو إذ
 من واملعروفة ،فوسالن   يف ةرَ املستق   العادات اآلية يف رفابلع   املقصود   ألن ؛صحيح غري   ستداللاال وهذا
 ما بكل    رم  أ  و   املراد: "إنَ  اآلية: معىن احً موض    وسيل  اآل قال ال، أم عر  الشَ  عضده سواء ؛لق  الع   ةجه

  .اه  .(21)ي"ح  ابلو   تهوعرف   ،به تعاىل هللا أمرك
 ،األخالق مكارم من املعلوم ،ينالد    من   املعروف هنا ها به فاملراد :رفالع   ا"أمَ  العريب: ابن وقال

 .اه  .(22)شريعة" كل  يف عليه املتفق ،عمالاأل وحماسن

                                                           

 .يسري فبتصر   (،199 ،198 ،2/197) «األحكام ولص  أ   يف اتق  املواف   » (18)

 .(39) رقم املادة «اماألحك جملة شرح احلكام درر» (19)

 .199 :األعراف (20)

 .(9/117) «املعان روح» (21)

  .(2/811) «القرآن أحكام» (22)

 



 .(23)«حسن   هللا عند فهو ،احسنً  املسلمون   رآه ما» :  صلى هللا عليه وسلم    قولهف السنة اوأمَ 
 األمة ألن ؛تعاىل هللا عند حسن   فهو ،نهس  ح   ورأوا ،رم  أ على فواتعار   إذا املسلمني   أنَ  االستدالل: هج  و  
 .ضاللة   على جتتمع ال

 :  صلى هللا عليه وسلم    لقوله ؛كبري    األصول من   لأص   نكري   غري نم   الناس ل"وتعام   :ي  س  خ  ر  السَ  قال
 .اه  .(21)«ن  س  ح   هللا عند فهو ،احسنً  املسلمون رآه   ما»

 رضي - مسعود بن هللا عبد عن اموقوفً  صحَ  اوإمنَ  ،امرفوعً  يصح مل احلديث   أبنَ  الدليل هذا عن اب  وجي  
 .عنه هللا

 قد العوام فإنَ  األمة، من   االجتهاد ل  أه   هبم املقصود   وإمنا ،العوام ليس :هنا ابملسلمني   املقصود نأ كما
 .الشرع   ف  خيال   ما على إمجاع منهم يصل
 رجل   سفيان أاب إن ،هللا رسول اي :قالت ،عتبة بنت هند أن» :- عنها هللا رضي - عائشة   وعن

 يكفيك   ما يذ  خ   :فقال ،يعلم ال وهو منه أخذت   ما إالَ  وولدي يكفيين ما طيينيع وليس ،شحيح
 .(25)«ابملعروف وولدك  

 العقد يوجبه ما أنَ  ف  السل   أكثر   وعليه أمحد، نصوص   أكثر عليه يدل   الذي حيح"والصَ  ة:تيميَ  ابن قال
 ليس ،للزوج وكاالستمتاع للمرأة، واملثبت ،واالستمتاع ةق  ف  كالن َ   ؛اآلخر على وجني  الزَ  من   واحد لكل   

 اَلذ ي م ث ل   و هل  نَ } :تعاىل قوله مثل يف الكتاب عليه لَ د   كما  ؛فر  الع   إىل ذلك يف املرجع بل   ؛ردَ ق  مب  
{ ع ل ي ه نَ  ل م ع ر وف   وولدك   يكفيك   ما ذيخ  » :هلند   صلى هللا عليه وسلم    قوله مثل يف ،(26)اب 

 ءط  الو   مقدار الصحابة   فرضت   كما  ه،ابجتهاد   ذلك احلاكم   ض  فر   ،فيه الزوجان   ع  تناز   فإذا ،«ابملعروف
  إذ ؛فقةالنَ  الشافعي كتقدير  فهو ق،ح  املست   الوطء أمحد أصحاب من قدر ومن دة،متعد    اتمبرَ  للزوج

 معان عن بعيد   قهاء،الف عامة عند ضعيف   ذلك وتقدير العقد، ويوجبه ،املرأة هحتتاج   ما كالمها
 نم   عنه نهار  ك  ذ   اليت للقاعدة اطردً  رهدَ ق   إمنا - عنه هللا رضي - والشافعي واالعتبار، ةنَ والس   الكتاب

                                                           

 عيبش   الشيخ وقال (،3600) برقم أمحد رواه مسعود، ابن نع اموقوفً  حَ ص   لكن ؛امرفوعً  احلديث هذا يصح مل    (23)
 وله جاه،ر   خي    ومل ،اإلسناد صحيح حديث   هذا :وقال ،(1165) برقم «كاملستدر  » يف احلاكم ورواه حسن، إسناده :ؤوطاألرن
 ."صحيح" :«التلايص» قي هيبالذَ  وقال ،إرساالً  فيه أن إالَ  ؛منه أصح شاهد

 .(12/138) «املبسوط» (21)

 من اوولده يكفيها ما مهل  ع   بغري أتخذ   أن ةأمر ل  فل   ،الرجل ينفق   مل إذا» :ابب ،(5019) برقم البااري رواه (25)
 .«معروف

 .228 البقرة: (26)

 



 النكاح دق  ع  ب   قةاملستح   النفقة لع  فج   ر،ر  الغ   بيع من عاملن   على اقياسً  ؛العقود مجيع يف الةه  للج   هي  ف  ن   
 .اه  .(27)كذلك"  اطردً  مقدرة

 وهي ،ة  العاد   على تعاىل هللا ه  أحال   وإمنا ،شرعي تقدير   له ليس اإلنفاق "إنَ  :العريب بن بكر أبو قال
  .اه  .(28)واحلرام" احلالل به وربط ،األحكام   عليه تعاىل هللا ىن  ب    ،أصويل   دليل
 يف ،منفقات   يف الناس بني مافي رفالع   إىل الشرع يف قةل  املط   احلقوق رد   "والصحيح :امةد  ق   ابن وقال
  حق   

 
  ر  وس  امل

 
 .اه  .(29)ذلك" إىل ة  و  س  الك   يف م  رددنه   كما  ،طس   واملتو   رس  ع  وامل

 ج  ر  واحل   ،جر  وح   ة  مشقَ  واعتادوه ألفوه عما نزعهم ويف عليه، فواتعار   ما أيلفون فالناس املعقول: وأما
 يف   ع ل ي ك م   ج ع ل   }و م ا تعاىل: هللا قال صلى هللا عليه وسلم      حممد النيب شريعة عن ان  منفيَ  ةواملشقَ 
{ م ن   الد  ين    .(30)ح ر ج 
 سبيل على ذلك رهمك  ذ   عن   فضالً  رف،الع   على األحكام من   كثري    بناء على قاطبةً  الفقهاء   درج وقد

  القاعدة
 
 .دةر  طَ امل

 فمنها: ،مطردة كقاعدة  رهك  ذ   يف وصهمص  ن   أما
 - العوائد تلك تغري   مع ،العوائد مدركها اليت األحكام إجراء إنَ " :- هللا رمحه - ايف  ر  الق   اإلمام قولي -

 تغري   عند فيه احلكم ر  يتغي َ  العوائد يتبع الشريعة يف هو ما كل    بل ؛ينالد    يف وجهالة   ،اإلمجاع خالف  
 فيها قل  ط  أ   إذا املعامالت أنَ  أمجعوا على مه  أن َ  ترى أال قال: مث ...دةاملتجد    العادة يهض  تقت   ما إىل العادة

 العادة ت  ل  انتق   فإذا عليه، اإلطالق   نال  مح    انً ي َ ع  م   ادً ق  ن    العادة كانت    فإذا قود،الن   غالب على لم  ي    منالثَ 
 يشرتط وال بل :قال أن إىل ...عنه العادة النتقال لوَ األ   ناي  غ  وأل   إليه، العادة   انتقلت   ما اعيَ نَ  غريه إىل

 اكنَ   الذي دل  الب    عادة خالف على مه  د  عوائ   آخر   بلد إىل البلد تلك من حنن   خرجنا لو بل ؛العادة تغيري
 دون هت  بعاد   إالَ  ه  ت  ف  ن    مل ؛فيه حنن الذي د  ل  للب    ة  مضادَ  ه  ت  عاد   بلد   نم   أحد   علينا دم  ق   إذا وكذلك فيه،
 أنَ  ول؛خ  الد   بعد اقد  الصَ  ض  ب  ق    يف جانو  الزَ  ع  تناز   إذا مالك: عن   ي  و  ر   ما الباب هذا نوم   ،بلدن عادة
 .ضب  الق   عدم   األصل أنَ  مع ،الزوج قول   القول
 مجيع تقبض   حىت ابمرأته يدخل ال الرجل   أنَ  ،ابملدينة عادتم كانت    هذه :إساعيل   القاضي قال

                                                           

 .(1/101) «الكربى الفتاوى» (27)

  .(1/1830) العريب البن ؛«القرآن أحكام» (28)

 .(7/567) «املغين» (29)
 .78 :احلج (30)

 



 اختالف ألجل ميينها مع املرأة   قول فالقول   ذلك، خالف على مت  عادا واليوم صداقها،
 حىت ؛معىن يف واستعماله لفظ إطالق ينقل أن   اللفظ يف العادة معىن أنَ  م  ل  ع  ي    أن يوينبغ   ...العوائد
  هو يصري  

 
 معىن هو فهذا ،يهض  ت  تق   ال اللغة أنَ  مع ،اإلطالق عند فظاللَ  ذلك من إىل الذ  هن ادرب  ت   امل

 إنَ  :الفقهاء قول   معىن وهو ،األغلب يف اجحالرَ  اجملاز وهو ،العرفية احلقيقة وهو ،اللفظ يف العادة
 .(31)"العبارات هذه من أيت ما وكل ض،التعار   عند اللغة على م  دَ ق  ي    رف  الع  
 ،وخيصصها األلفاظ على به ىض  ق  ي    القويل رفالع   قاعدة بني والعشرين الثامن الفرق يف اأيضً  وقال -

 الفتاوى ت راعى القانون هذا وعلى" خيصصها: وال األلفاظ على به ىيقض   ال الفعلي العرف قاعدة وبني
 يف املسطور على جتمد وال ،ه  ط  ق  س  أ   طق  س   ومهما ،هرب   ت  اع   رفالع   يف ددَ جت    ماه  فم   ،األايم طول على
 ،بلدك   فر  ع   على ه  جتر   ال ،يستفتيك   إقليمك   أهل غري من رجل   جاءك إذا بل ؛رك  م  ع   طول بت  الك  
 الواضح، احلق   هو فهذا ،كتبك    يف واملقرر   ،بلدك   دون به هت  وأف   ،عليه هر  ج  وأ   ،بلده ف  ر  ع   عن   ه  أل  واس  

 وعلى ني،ياملاض والسلف املسلمني   علماء مبقاصد وجهل   ،الدين يف ضالل   اأبدً  املنقوالت   على ودم  جل  وا
 كنايةً   ريحالصَ  يصري فقد والكناايت، الصرائح غي  وص   ،والعتاق ،الطالق انمي   أ   جرَ ا  ت  ت    القاعدة هذه

 .ةالنيَ  عن مستغنية اصريً  الكناية تصري وقد ية،الن    إىل يفتقرف
 بذلك حون  يصر    وجدهم قرأهااست   ن  وم   ،املذاهب بني فمشرتك العرف اوأمَ  :أيًضا ايف  ر  الق   قالو  -

 .اه  .(32)"فيها
 حىت ،كثرية    مسائل   يف إليه ع  ج  ر   فر  والع   العادة اعتبار أن مل  اع  " :- هللا رمحه - عابدين ابن قال -

 االستعمال بداللة احلقيقة كر  ت   ت    احلقيقة: به ترتك ما ابب يف ،األصول يف فقالوا ،أصالً  ذلك جعلوا
 .(31)السيوطي إليه أشار ما وهذا ،(33)والعادة

  .اه  .(35)"كان  زمان أي    يف املعترب   هو فيكون ،فر  ابلع   معلول ص  النَ " ا:أيضً  عابدين ابن قالو  -
 ،الناس عادات معرفة نم   فيه دَ ب   ال هنَ إ :االجتهاد شروط يف قالوا "وهلذا ا:أيضً  عابدين ابن وقال -

 أهل فساد أو   ضرورة دوثحل    أو   ،أهله فر  ع   لتغري   ؛الزمان ابختالف ختتلف األحكام من   ري  ث  فك  
                                                           

 .(112 ص) «األحكام عن الفتاوى متييز يف اإلحكام»( 31)
 .(188)ص  «ولص  شرح تنقيح الف  » (32)

 .(2/115) عابدين ابن رسائل جمموعة ضمن ،«العرف على اماألحك بعض بناء يف العرف نشر» (33)
ع إليه يف الفقه يف مسائل  اع ل م أَن اعتبار العادة والع  "قال:  ،(182 ص) للسيوطي ؛«والنظائر األشباه» انظر: (31) رف ر ج 

 .اه  .ال ت  ع د
 .(1/112) «عابدين ابن حاشية» (35)

 



 قواعد وخلالف ،ابلناس والضرر ةاملشقَ  منه م  ز  ل  ل   أوالً  عليه كان  ما على احلكم   بقي لو حبيث ؛الزمان
 وأحسن ،نظام أت    على العامل   لبقاء والفساد الضرر ودفع ،والتيسري التافيف على ةاملبنيَ  الشريعة

 يف كان  ما على بناها ،كثرية    مواضع   يف د  اجملته   عليه نصَ  ما فواخال   املذاهب مشايخ ترى وهلذا ؛حكامإ
 .اه  .(36)مذهبه" قواعد من اذً أخ   ،به قالوا مبا لقال زماهنم يف كان  لو أبنه م  ه  م  ل  ع  ل   ؛زمنه

 
 فمنها: ،القاعدة هلذه ةالتطبيقي   نصوصهم وأما

 على بناء ؛املذهب صاحب اجملتهد عليها صَ ن   اليت األحكام من   اكثريً   أنَ  مل  ع  ا مث" بدين:عا ابن قال -
 كما  الضرورة عموم أو ،الزمان ل  أه   فساد بسبب ؛األزمان بتغري   ت  ر  ي َ غ  ت    قد ،وزمانه فهر  ع   يف كان  ما
 أنَ  مع ،العدالة بظاهر االكتفاء وعدم ،القرآن تعليم على االستئجار جبواز ريناملتأخ    إفتاء من اهن  م  دَ ق  

 لقول هخمالفت   مع السلطان غري من اإلكراه حتقق ذلك ومن ،حنيفة أبو عليه صَ ن   ملا ف  خمال   ذلك
 يتحقق فصار   ؛الفساد كثر  مث ،اإلكراه ميكنه ال السلطان غري نأ عصره يف كان  ما على بناء ،اإلمام
 .ونر  املتأخ    به وأفىت ،ابعتباره حممد   فقال ،غريه من اإلكراه

 ،املتسبب دون راملباش   على الضمان أنَ  من ،املذهب لقاعدة هت  خمالف   مع الساعي تضمني ذلك ومن
 ،املشرتك األجري تضمني ومنه ،الفتنة زمن بقتله أفتوا بل ؛الزمان لفساد ارً ج  ز   هبضمان   وات  أف    ولكن
 اليتيم عقار بالغاص   بتضمني هموإفتاؤ   ،زماننا يف ليتيما مبال بةاملضار   له ليس الوصيَ  إنَ  :وقوهلم

 ألصل خمالفته مع ،األراضي يف سنني ثالث من وأكثر ،الدور يف سنة من أكثر إجارته وعدم ،والوقف
 
 
 الزوج عمبن   همؤ وإفتا ،بعمله ييقض أن القاضي ومنعهم ،ةدَ مب   التقدير وعدم الضمان عدم من به  ذ  امل

 ؛بطالقها احللف بعد ستثىنا أنه قوله اعس    وعدم ،الزمان لفساد املعجل أوفاها وإن ،بزوجته السفر من
 مل أبهنا هبا خولالد   بعد تصديقها وعدم ،الزمان بفساد   لوهلَ وع   ،وايةالر    ظاهر خالف أنه مع ،نةببي    إالَ 

 ؛للمنكر القول أنَ  هباملذ وقاعدة   ،للقبض منكرة أهنا مع ،املهر من   تعجيله هلا شرتطا ما تقبض  
 الطالق به يقع حرام   يَ لع   ل   ح   ل  ك    :قوله يف قالوا وكذا ،قبضه قبل نفسها تسلم ال العادة يف هالكنَ 
 يف أما ،دايرهم فر  ع   على به أجاب "ابلنية إال يقع ال" :حممد وقول :(بلخ) مشايخ قال ،رفللع  

 خمتارات» عن ونقل ،قاسم العالمة نقله ؛عليه ملح  في   ،املنكوحة حترمي به يدونفري   نبالد   عرف
 يف هذا يف لةاملستعم   األلفاظ ومن :قلت   :قال مث ،رفابلع   االستعمال بةل  لغ   ؛الفتوى عليه نَ أ «النوازل

                                                           

 .(2/125) «رسائل ابن عابدين» (36)

 



 .اه  .(37)احلرام وعليَ  ،الطالق وعليَ  ،يلزمين احلرام ،يلزمين الطالق :مصرن
 القول أن القاعدة أنَ  مع ،رفالع   على بنوها فقد ،اجلهاز بنتال متليكه عدم األب دعوى مسألة وكذا

 وكذا ،للمنكر القول أنَ  مع ،هاصداق   رخَ ؤ  م   يف للمرأة القول جعل وكذا ،وعدمه التمليك يف للمملك
 حممد وقول ،والبلوى الضرورة ملكان ؛والوقف واملعاملة املزارعة يف قوهلما زماننا يف املاتار :قوهلم

 .املشرتي عن   ررللضَ  ادفعً  ؛اشهرً  كل  م  التَ  طلب أخر إذا عةف  الش   طو ق  س  ب  
 عن ابلعفو هموإفتاؤ   ،يصح ال ءف  ك    غري من نفسها ت  ج  وَ ز   لو البالغة العاقلة ةرَ احل   أبنَ  نس  احل   ورواية
 ،يشرب ما مقدار بيان بال ،ءالسقا من ربوالش   واالستصناع الوفاء وبيع ،للضرورة الشارع طني

 ،وزن بال واخلبز العجني واستقراض ،املاء من   يصب ما ومقدار ،املكث مدة بيان بال اممَ احل   ودخول
 .كثريةً   مسائل   «األشباه» يف ذلك من ذكر وقد ،رفالع   على ين   ب   ما ذلك وغري
 وكل ،األحوال قرائنل وإما ،للعرف وإما ،لضرورة اإمَ  ؛الزمان لتغري   أحكامها ت  ر  ي َ غ  ت    قد كلها  فهذه
 هذا حدث ولو ،هبا لقال الزمان هذا يف كان  لو املذهب   صاحب ألن ؛املذهب عن   خارج غري ذلك
 ن  م الصحيح النظر وأهل املذهب يف اجملتهدين   أرَ ج   الذي وهذا ،هاخالف   على ينصَ  مل هزمان   يف التغري  

 يف كان  ما على بناء ،الرواية ظاهر بت  ك    يف ،املذهب صاحب نم   عليه املنصوص فةخمال   على املتأخرين
 ،زمانه رفع   على هقال   ما ىن  ب    احممدً  أنَ  نم   ،حرام عليَ  حل    كل    :مسألة يف به همري  تص   رَ م   كما  ،هزمن  

 .اه  .(38)"التعليم على االستئجار يف ناهم  دَ ق   ما وكذا
ا :تعاىل قوله صصَ خ   هأنَ  مالك وعن - ع ن   ت  }و ال و ال د  د ه َن{ ي  ر ض   املرأة إنَ " :قائالً  ،ابلعرف (39)أ و ال 

 .(10)غريها على الرضاع يوجب وهو ،العرف على بناءً  ؛ترضع ال الشريفة
 .(11)الشارع لفظ ختصيص يوجب ال املااطبني عرف أن يرى والشافعي -

 يتبع الشافعي" افعي:الرَ  قال ،الناس كالم  على األحكام ترتيب يف رفابلع   ذخ  أي    قدف ؛هذا ومع
 وقال ،واطرد رَ استم   إذا رفالع   يتبع واترةً  ،األصل وهو ،ومشوهلا ورهاه  ظ   عند وذلك ،اترةً  اللغة مقتضى

 إىل وعج  فالر   اضطرب فإن ،يضطرب مل إذا العرف على البناء :انمي  األ   قاعدة السالم: عبد ابن

                                                           

 .(2/131) «ئل ابن عابدينرسا» (37)

 (.2/131جمموع رسائل ابن عابدين ) (38)

 .233البقرة:  (39)

 .(3/161) «القرآن ألحكام جلامعا» (10)

 .(1/116) للجويين ؛«الربهان» (11)

 



 .(12)اللغة
 امة:د  ق   ابن   قال الشرع، يف معلوم   قدر   هلا ليس إذ ؛رفابلع   ددَ حت اجلائحة أنَ  يرى أمحد واإلمام -

 بتلف العادة جرت   ما أن إالَ  ؛وكثريها اجلائحة قليل بني قر  ف    النه أ ذهبامل ظاهر أنَ  :الثالث "الفصل
 وال راتمث عشر يف أقول ال إن    :أمحد قال ،إليه ت  ف  ت   ل  ي    فال ،ينضبط ال الذي ريس  الي   كالشيء  ؛مثله

 ،اخلمس أو ،الربع أو ،لثالث   ؛فر  ع  ت    جائحة كانت    إذا ولكن ؛لثالث   ما أدري وال ،مثرة عشرين
 .اه  .(13)ع"وض  ت  

 يف العام فياصص ،احلكم الستنباط اأساسً  يكون قد العرف أنَ  لنا نَي ب   ت   ي    نصوص نم   ذكرنه ومبا
 .وىت  الف   لتغري   اأساسً  يكون قد رف  الع   أنَ  كما  االستحسان، دليل
 القاعدة: هذه أمهية

 وا ةع  السَ  إنَ 
 
 واملكان الزمان بتغري   الفتوى تغري   وإن ئيسة،الرَ  ساتا نم   ة  م  س  ل   اإلسالمية الشريعة يف ونةر  مل

  الروافد أعظم نم  ل   واألعراف
 
 د  عد وتناوهلا القاعدة هذه قهاءالف   صاغ قدو  ،الوضيئة السمة هلذه ذيةغ  امل

 يف فصل" بقوله: الً ص  ف   مالقي    ابن اإلمام   هلا دق  ع   (11)اجد   مهمة قاعدة   يوه والتوضيح، ابلشرح منهم
 النفع عظيم   فصل هذا :قال مث ...والعوائد اتوالنيَ  واألحوال واألزمنة نةك  األم   حبسب الفتوى تغري  
 ال ما وتكليف ،ةقَ واملش   ،جر  احل   من   أوجب ،الشريعة على عظيم   ط  ل  غ   به اجلهل بسبب وقع ا،جد  

 مبناها الشريعة   فإنَ  ؛به أتت ال املصاحل بت  ر   أعلى يف اليت ةر  الباه   الشريعة أنَ  مل  ع  ي    ما - إليه سبيل
 ،هاكل    ومصاحل   ،هاكل    ورمحة   ،هاكل    ل  عد   وهي ،واملعاد املعاش يف بادالع   ومصاحل مك  احل   على هاوأساس  

 إىل املصلحة وعن   ها،د   ض   إىل الرمحة وعن   ر،و  اجل   إىل العدل عن   خرجت   مسألة فكل   لها،ك  وحكمة
 هللا لد  ع   فالشريعة   ابلتأويل، فيها ت  ل  خ  د  أ   وإن   ،الشريعة من   فليست   ث،ب  الع   إىل احلكمة وعن   دة،س  املف  
  صلى هللا عليه  رسوله قد  ص   وعلى عليه ةالَ الدَ  همت  ك  وح   ،هض  أر   يف هل  وظ   ،هق  خل   بني ورمحته ،هعباد   بني

 .(15)"وسلم   

                                                           

 .(67ص)« والنظائر األشباه» (12)

 .(6/179)« املغين» (13)

 ألن ؛التعبري هذا العلماء بعض هر  ك    وقد "،واملكان الزمان ري  بتغ األحكام لتبد  " :بقوله القاعدة هذه عن البعض ي عرب    (11)
 املدخل» نظر:ا ؛وهبمل  ق    فةاملؤلَ  سهم يف كما  الشرعي؛ املقتضى حسب به الفتوى هو يتغرَي  الذي وإمنا ،يتغريَ  ال اثبت   احلكم
 .(1/81) «لاملفصَ 

 .(3/11) «املوقعني إعالم» (15)

 



 :(16)العرف شروط
 .(17)الشريعة يف قطعي ل  ألص   أو   ،اثبت لنص    تعطيل العرف يف يكون   أالَ  األول: الشرط

 السابقة، فاتصر  التَ  يف املتأخر الع رف ي عترب وال ،فصر  التَ  وقت اقائمً  رفالع   يكون   أن الثاين: رطالش
 .(18)العرف هذا يعترب فال القول، أو   علالف   صدور عند السائد رفالع   اعتبار بعد جديد   عرف طرأ فإذا
 .اه  .(19)ر"املتأخ    دون السابق ملقارنا هو إمنا األلفاظ عليه لم  حت    الذي رفالع   :السيوطي قال

 إىل هرالظ   من   للعمل اأجريً  شاص   استأجر فلو   بالفه، بتصريح رفالع   ض  ي عار   أالَ  الثالث: الشرط
 نص ألنَ  هكذا؛ البلدة رفع   أنَ  ةحبجَ  ؛املساء إىل الصباح من   ابلعمل يلزمه أن له ليس فقط؛ العصر

 .رفابلع   اعتبار فال العرف، خالف على فاقاالت   
 ومعىن احلوادث، يف فختل   غري من به العمل استمر :أي ؛اغالبً  اردً مطَ  العرف   يكون   أن الرابع: الشرط
 .ث  احلواد   أكثر يف أهله بني اشائعً  يكون   أن غلبته:

 اعتبارها يف نالظنو  تعارضت   وإ ن   ؛فال اضطربت   فإن   ،ت  د  ر  اطَ  إذا العادة   تعترب "إمنا السيوطي: قال
  .(50)"الف  ا  ف  

  :(51)العرف أنواع
   :العملي والعرف ،القويل العرف :أوال  

 يقوم اليت األعمال حبسب أو ،املعان بعض يف عليها فاملتعار   األلفاظ استعمال حبسب العرف ينقسم
 .عملي وعرف قويل، عرف :قسمني   إىل ،الناس هبا

 القويل: العرف
  ،املعىن ذلك إالَ  ساعه عند يتبادر ال حبيث ،معىن على لفظ إطالق قوم يتعارف أن :القويل العرف
  .(52)بالغال   النقد على رهمكالد   
 ذلك نم   املعتاد هو يصري   حىت ؛معىن يف ويستعمل ،لفظ   إطالق ينقل   أن :فظاللَ  يف العرف فمعىن

                                                           

 .(19 ص) ابزمول عمر حملمد ؛«الفتوى تغري  » انظر: (16)
 .(2/356) «القواعد يف املنثور» انظر: (17)

 .(101 )ص جنيم البن ؛«والنظائر األشباه» :انظر (18)

 .(1/96) «األشباه والنظائر»( 19)

 .(56)ص  «األشباه والنظائر»( 50)

 .(العرف )أقسام «ةالكويتيَ  ةالفقهيَ  املوسوعة» يف ابستفاضة فر  الع   أنواع :انظر (51)

 .(1/282) «والتحبري التقرير» (52)

 



  .يدب ما كل   ل   غةالل   يف أهنا مع ،األربع ذوات على ةابَ الدَ  لفظ إطالق :ذلك مثال ،اإلطالق عند
 معناها عن األلفاظ نقلت إذا إالَ  يكون ال القويل فالعرف ،املركب ينقل ،املفرد اللفظ رفالع   ينقل وكما

 أو ،اقولي   اعرفً  يسمى فال ،امتعرفً  اللغوي املعىن استمر إذا اأمَ  ،أفرادها ببعض خصصت   أو ،غويالل  
 .مشهورة ةغويَ ل   يقةحق هو وإمنا ،ةعرفيَ  حقيقة

 ،الشارع هو ابللفظ ماملتكل    كان  فإذا ،رفهع   على لفظه يمل إمنا متكلم   كل  أن على العلماء نصَ  وقد
 وحتمل ،رفهع   على هكالم    يمل فإنه ،اللغة أهل نم   املتكلم كان  وإذا ،ةالشرعيَ  احلقيقة على يمل فإنه

 ذلك على بيرتتَ  ما وجيري ،خماطبتهم يف فهمر  ع   على فاتتصر  وال قودالع   عليها تدور اليت الناس ألفاظ
 .(53)العرف يف اللفظ يفيده ما حسب على التزامات من

 :العملي العرف
 البيع   الناس فكتعار    ،فاتموتصر   معامالتم يف وهف  وتعار   الناس عليه جرى ما هو :العملي العرف

 .واالستصناع ابلتعاطي
 :قال فإذا ،أنالضَ  موحل    ر   الب    أكل على قوم فكتعار    :فاألول ،وقويل عملي   ف"العر  :عابدين ابن قال
 .اه  .(51)العملي" رفابلع   عمالً  ؛الضأن موحل    ر   الب    إىل فر  ص  ان   ،احلمً  أو اطعامً  يل اشرت  
 عنه هللا رضي - البارقي اجلعد بن عروة حديث خيرج وعليه ،صري    أن نم   أكثر "وهذا :القيم ابن وقال

 فباع ،بدينار شاتني   فاشرتى ،شاة به يشرتي ؛ادينارً    صلى هللا عليه وسلم    النيب أعطاه حيث -
  .(55)األخرى والشاة ابلدينار وجاءه ،بدينار إحدامها

 من أقوى هو الذي العريف، اإلذن على منه ااعتمادً  ؛لفظي إذن بغري وقبض ،وأقبض ابع عروة هذاف
 .اه  .(56)"واضعامل أكثر يف اللفظي

 يف الفقهاء رهارَ ق    اليت الفقهية القواعد ومن   فظي،اللَ  كالشرط  العريف طر  الشَ  أبن الفقهاء   حرَ ص   وقد
  ابلعرف واملعلوم :يس  خ  ر  السَ  قال بينهم، كاملشروط  التجار بني واملعروف ،«كاملشروط  املعروف» :ذلك

 .(57)ص   ابلنَ  تكالثاب  ابلعرف الثابت :اأيضً  وفيه ،كاملشروط

                                                           

 .(116 ،2/77) السالم عبد بن للعز ؛«األحكام قواعد» انظر: (53)

 .(2/112) «عابدين ابن رسائل جمموعة» (51)

 .(6/632) «الباري فتح» انظر: ،البااري رواه (55)
 .(113 ،2/112) «املوقعني إعالم» (56)
 .(173 ،15/172) «املبسوط» (57)

 



 :اخلاص والعرف العام رفالعم  :ااثني  
 العام رفالع   يف فهو بيته، يف فالن وجه يرى ال حلف كمن  ؛الناس   ةعامَ  فهتعار   ما هو :العام العرف
 .كله  دخل أو فقط وجهه أدخل سواء   بييت، يدخل ال مبعىن

 ،الشرع عرف يف عليها املصطلح فاظكاألل  ،بعضهم بل ؛الناس عامة يتعارفه مل ما هو :اخلاص والعرف
 ،هبم ةاخلاصَ  التجار اصطالحات ذلك ومن ،ةخاصَ  طائفة عرف يف أو ،بالتااط   رفع   أو

 .(58)حاةالن   عند بص  والنَ  الرفع واصطالح
 :املتبدل والعرف الثابت العرف :ااثلث  

   :تبدلم وعرف اثبت، رفع   :إىل وعدمه واستقراره وتهب  ث    ابعتبار العرف ينقسم
 يعود ألنه ؛واألحوال ،واألشااص ،واألماكن ،األزمان ابختالف خيتلف ال الذي هو :الثابتم  فالعرف

 العرف الثابت العرف ومن   ،حر  والف   واحلزن ،والشراب الطعام وةه  كش    ؛وفطرته اإلنسان طبيعة إىل
 .فيه أذن أو ،عنه هنى أو ،به وأمر الشرع به كلف  ما وهو :الشرعي
 إىل يعود ما فمنه :أنواع وهو ،واألحوال والبيئات األزمان ابختالف خيتلف الذي هو :املتبدل والعرف

 ؛اقبيحً  آخر مكان ويف ،احسنً  مكان يف فيكون ،قبحه أو شيء حسن من والبيئات البقاع اعتبار
  لذوي فهو ،الرأس كشف  :مثل

 
 .(59)ةملغربيَ ا البالد يف قبيح وغري ،ةاملشرقيَ  البالد يف قبيح وءاتر  امل

 :دالفاس   والعرف الصحيح العرف :ارابع  
 جلب وال ،ملصلحة تفويت وال ،شرعي لنص    فةخمال   فيه وليس ،الناس تعارفه ما هوف :الصحيح أما

 .املهر من اعتبارها وعدم ،خلطيبته اخلطيب من   اهلدااي تقدمي فهمكتعار    ،ملفسدة
 ،الربوية العقود بعض على فهمكتعار    ،قواعده بعض أو ،الشرع ةلَ أد   بعض خالف ما :الفاسد والعرف

 .(60)ذلك وحنو ،األفراح ومنكرات
 :الفتوى تغرُي  إىل يةد   املؤ   األسباب بعض
 أخرى سبابأ ناكه بل ؛الوحيد السبب ليس هلكنَ  ؛رف  الع   الفتوى تغري   سبابأ هم   أ نم   نأ ذكرن

 .لفائدةل وزايدة ،للبحث اإمتامً  ؛إمجاالً  رهاك  ذ  ن  
 مع اسريً  ،واملكان والزمان احلال حسب على االجتهاد ابختالف الفتوى ري  لتغ   ةتطبيقيَ  أمثلة :أوالً 

                                                           

 .(93) جنيم البن ؛«والنظائر شباهاأل»انظر:  (58)

 .(2/283) «املوافقات»و ،(90) للسيوطي ؛«والنظائر األشباه» انظر: (59)
 .(2/283) «املوافقات»انظر:  (60)

 



 :وتقليلها املفاسد ءر  ود   ،وإمنائها املصاحل جلب
 احلال: بتغرُي  الفتوى تغري األول: املثال

   صلى هللا عليه وسلم    النيب ندع اكنَ » قال: - عنه هللا رضي - العاص بن عمرو بن هللا عبد رواه ما
 :قال صائم؟ وأن أ قب  ل فق ال: شيخ فجاء ال، قال: صائم؟ وأن أ قب  ل ،هللا رسول اي فقال: ،شاب   فجاء  
 بعضكم نظر مل    علمت   قد :  صلى هللا عليه وسلم    هللا رسول فقال ،بعض إىل بعضنا فنظر قال: ،نعم
 ؛واحد   كم  ح   يف   صلى هللا عليه وسلم    فتواه اختلفت فقد ،(61)«هنفس ميلك الشيخ إنَ  ،بعض إىل

 .احلالني   الختالف وذلك
 :الزمان تغرُي ب الفتوى تغرُي  الثاين: ملثالا

 «أاملوطَ » يف مالك روى فقد ؛اإلبل ضالة قاطت  ابل   ر  م  أ   أنه - عنه هللا رضي - عثمان عهد يف ورد ما
 ميسها ال جات  تن   بَلةؤ  م   الً ب  إ   اخلطاب بن عمر زمان يف اإلبل ض وال   تكان» :يقول شهاب ابن أنه سع

  .(62)«مثنها أ عطي صاحبها جاء فإذا ،تباع مث ،بتعريفها أمر عفان بن عثمان زمان كان  إذا حىت ،أحد
 ؛املاء وترد ،الشجر ترعى إرساهلا نم   أوىل اإلبل ضالة التقاط أنَ  - عنه هللا رضي - عثمان رأى فقد"

 ،اخليانة يد إليها متتدَ  أن نم   الرعية أموال على اخوفً  أورث ،الناس حالة يف الً تبد   زمانه يف رأى ألنه
 .(63)"ألموالا كسائر  ؛وتعريفها ابلتقاطها أمره يف املصلحة فكانت  

 
 لمصلحة:ل مراعاة الفتوى يف االجتهاد اختالف ا :اثني
 النصوص عليه ت  دلَ  ما وهذا واملعاد، املعاش يف رش  الب   مصاحل راعاةم  ل   جاءت الشريعة أنَ  املعلوم من  

ح   إ اَل  أ ر يد   }إ ن   :- السالم عليه - شعيب   عن حكاية تعاىل قال ،الكثرية ت   م ا اإل  ص ال   و م ا ط ع ت  اس 
ّللَ   إ اَل  ت  و ف يق ي { و إ ل ي ه   ت  و َكل ت   ع ل ي ه   اب  د وا }و ال   :تعاىل وقال ،(61)أ ن يب  ه ا ب  ع د   األ  ر ض   يف   ت  ف س  ح   إ ص ال 
ر   ذ ل ك م   ي   ت م    إ ن   ل ك م   خ  ك   على لةمشتم   الشريعة فأحكام   ،(65)م ؤ م ن ني { ك ن    عرَ تتف   نأل صاحلة ومصاحل   م  ح 

                                                           

 (،3/166) «اجملمع» يف اهليثمي وأورده يعة؛هل    ابن لضعف ؛ضعيف   هوإسناد   ،(7051و) (6737) أمحد اإلمام رواه (61)
 بن عمر عن صحيح أصل وللحديث ،كالم  وفيه ن،س  ح   وحديثه هليعة، ابن وفيه ،«الكبري» يف طربانوال أمحد رواه وقال:

 .(11/352) الرتكي هللا عبد /الدكتور بتحقيق ،«أمحد اإلمام مسند» انظر: ،(372و) (138) «املسند» يف اخلطاب
 .«الضوال يف القضاء» ابب األقضية كتاب  ،2/759 «املوطأ» (62)
 .362 ص الباحسني يعقوب للدكتور ؛«اإلسالمية الشريعة يف حلرجا رفع» (63)
 .88 :هود (61)
 .85 :األعراف (65)

 



 .(66)املقاصد حدةمتَ  ،الصور خمتلفة أحكام منها
  :(67)يلي كما  هيو  ا،شرعً  املعتربة ملصلحةا ضوابط العلم أهل ذكر وقد

  اندراج األول:
 
 .رعالشَ  مقاصد يف لحةص  امل

  .والسنة للكتاب املصلحة ضةعار  م   عدم الثان:
 .الصحيح للقياس املصلحة معارضة عدم الثالث:
  .منها أهم ملصلحة املصلحة تفويت عدم الرابع:
 :املصلحة بسبب الفتوى تغرُي ل مثال

 عند عليه ضمان ال - واحد لشاص يعمل الذي هوو  - اخلاص األجري أنَ  يف العلماء بني خالف ال
 اطكاخليَ   للجميع يعمل الذي وهو - املشرتك األجري وأما يضمن، فإنه ،طويفر  ىدَ ع  ت   ي    أن إال ؛لفالتَ 
 ،اجلمهور عن   فتواه اختلفت فقد   ،مالك اإلمام وأما ي؛ابلتعد    إالَ  عليه ضمان ال أنه اجلمهور فريى -

 املصلحة ذلك يف وعمدته ،تعد    غري من لفالت على البي نة قامت   إذا إالَ  يتعدَ  مل ولو ،يضمن أنه ورأى
 .(68)وأمواهلم الناس أمتعة على ابحملافظة الستهان ي ضمن مل إذا املشرتك األجري أنَ  ذلك ووجه لة،س  املر  
 

 :الستحساناب الفتوى يف جتهاداال اختالف :ااثلث  
 احلسن أيب تعريف هو زهرة أبو الشيخ اختاره والذي ،الستحسانا تعريف يف األصوليني   ألفاظ دت  تعدَ 

 أقوى لوجه ؛نظائرها يف به حكم ما مبثل املسألة يف يكم   أن عن اجملتهد يعدل أن :وهو ،الكرخي
 .(69)األول عن   العدول يقتضي

 املسلمون رآه ما» :األثر يف جاء ما ذلك ومن صوص،الن   يف االستحسان على يدل ما ورد وقد
 .(70)«ن  س  ح   هللا عند فهو ا،حسنً 
 ذلك: فمن ا،أنواعً  لالستحسان الفقهاء رك  ذ   وقد

                                                           

 .(3/3) «املوقعني إعالم» ،(2/1) «املوافقات» انظر: (66)
 .(13 ص) «الفت وى تغري  » كت اب  نع نقالً  للبوطي، ؛«الشريعة يف املصلحة ضوابط» انظر: (67)
 .(2/232) «اجملتهد بداية» انظر: (68)
 .(232ص) «الفقه أصول» (69)
 كما  أصح واملوقوف ،مسعود بن هللا عبد على اموقوفً  وي روى ،امرفوعً  يروىاحلديث و  ،(3118) أمحد اإلمام رواه (70)
 .مدَ ق  ت   

 



 اإلنسان بيع والسلم ،معدومة هيو  املنافع على عقد فاإلجارة ،واإلجارة كالسلم  :ثرابأل استحسان (1
 .للحاجة استحسانً  جاز لكنه ا،شرعً  منوع وذلك عنده، ليس ما
 جوز وإمنا جيوز، ال معدوم بيع اأيضً  األصل يف فهو ،االستصناع كعقد  ابإلمجاع: استحسان (2

 .يهإل العامة للحاجة ؛استحسانً  ابإلمجاع
 ال أهنا فالقياس ،واحلياض اآلابر كطهارة  دة،س  ف  م   عف  د   أو ،مصلحة بل  جل    :ابلضرورة استحسان (3

  .شديد جر  ح   وفيه ،عليها املاء جبراين إالَ  تطهر
 فتجوز ،دعاء ألهنا ؛ركبانً  اجلنازة على الصالة منها كثرية،  وأمثلته ي:ف  اخل   ابلقياس استحسان (4

 .(71)األحناف عند وهذا ،الفريضة صالة بالف ،اراكبً  لفاعلها
 :االستحسان بسبب الفتوى تغرُي  على مثال -
 تضطرب كأن  ؛ذحبها إرادة عند بتتعيَ  مث جتزئ، ال اليت العيوب من   سليمة ةضحيَ أ   شاص   اشرتى لو  

 ذلك يف حلجةوا جمزئة، األضحية ةاحلنفيَ  بعض قال ،فذهبت   هاعين   شفرته أصابت   أو رجلها، فتنكسر
 ،فيه يذحبها الذي املكان يف فاضطربت هاحب   ذ  ي  ل   أضحيةً  مقدَ  ولو" الكاسان: قال ،االستحسان

 هاعين   فأصابت   الشفرة منه انقلبت   إذا وكذلك ،ه  أجزأ   مكاهنا على هاحب   ذ   مث رجلها، فانكسرت
 فتلحقها تضطرب الشاة ألن ؛عنه زاالحرتا ميكن ال ما هذا أنَ  االستحسان هووج   :قال مث ...فذهبت  
 .(72)"اضطراهبا من العيوب  

 
 :الذرائع د   س  ب   الفتوى يف االجتهاد اختالف :ارابع  
  الوسيلة   أبهنا: ااصطالحً  الذرائع تعريف كنومي  

 
 أو ،سدةف  م   على املشتمل املمنوع الشيء إىل لةص   و  امل

 :أقسام وهي ،(73)مصلحة على املشتمل املشروع
 إىل توصل ذريعة   هفإنَ  اجلمعة، إىل عيالسَ  :مثاهلا ؛املشروع إىل يةمؤد    ابعتبارها صالنَ  ورد ما :األول
 .مشروع وهو ،اجلمعة شهود
 وهو الزن، إىل ذريعة فإنه ة؛ابألجنبيَ  اخللوة :مثاهلا ؛املمنوع إىل مؤدية ابعتبارها صالنَ  ورد ما الثان:
 .منوع

                                                           

 .(125 - 123 ص) البغا ملصطفى ؛«اإلسالمي الفقه يف فيها املاتلف ةاألدلَ  أثر» انظر: (71)
 .(5/76) «الصنائع بدائع» (72)
  .(2/198) «اجلوامع مجع على العطار حاشية» انظر: (73)

 



 .(71)عنها هن  ي    ومل ،هبا أيمر فلم ،ص  النَ  عنها تك  س   ذريعة الثالث:
 :لذريعةا سد بسبب الفتوى تغرُي  على مثال -

 :البيوع يف الراب ذريعة سد بسبب عن  مت    اليت الصور بعض ذكر يف - هللا رمحه - املالكي رشد ابن قال
 عشرة البائع يعطي أن على اإلقالة وسأل ،املشرتي ندم مث ،أجل   إىل دينار مبائة ما اشيئً  ابع لو"

 شراء ألنه ؛جيوز الشافعي: قال فهنا املائة، فيه وجبت   الذي األجل من   أبعد   أجل   إىل أو ا،نقدً  مثاقيل
 بيع قصد إىل ذريعة أنه ذلك ه  ووج   ،جيوز ال وقال: ،هعند الفتوى اختلفت   فقد   مالك وأما ف،مستأن  

 .(75)"بذهب وع ر ض ذهب بيع وإىل أجل، إىل ابلذهب الذهب
  الت:آامل يف النظر قاعدةل مراعاة الفتوى يف االجتهاد اختالف :اخامس  

 وقد ،لواألفعا األقوال يف درهبا يف سريوت ،املصلحة جداول يف تصب   اليت القواعد من   القاعدة هذه
 مآالت يف النظر" :قال حيث ،فتواه لآم يف ينظر   أن عليه املفيت أن على - هللا رمحه - الشاطيب نص

 من   فعل على يكم ال اجملتهد أن وذلك ؛خمالفة أو موافقة األفعال كانت  ،اشرعً  مقصود معترب األفعال
 فقد ،الفعل ذلك إليه ولئ  ي    ما إىل هنظر   بعد إال ،ابإلحجام أو ابإلقدام املكلفني   عن الصادرة األفعال
 وقد ،فيه قصد ما خالف على مآل له ولكن ؛درأت   ملفسدة أو ،تستجلب فيه ملصلحة امشروعً  يكون
 فإذا ،ذلك خالف على مآل له ولكن ؛به تندفع مصلحة أو ،عنه تنشأ دةس  ملف   مشروع غري يكون
 أو ،املصلحة تساوي مفسدة إىل فيه املصلحة الباستج ىأدَ  امبَ فر   ابملشروعية األول يف القول أطلق
 بعدم الثان يف القول أطلق إذا وكذلك ،ابملشروعية القول إطالق من امانعً  هذا فيكون ؛عليها تزيد

 بعدم القول إطالق يصح فال ؛تزيد أو يتساو  مفسدة إىل املفسدة استدفاع ىأدَ  رمبا ،ةيَ املشروع
 مقاصد على جار   ،الغب    حممود ،املذاق عذب أنه إالَ  ،املورد بصع للمجتهد جمال وهو ،املشروعية

 أمور: صحته على والدليل ،الشريعة
 أما ،أخروية وإما ،دنيوية اإمَ  العباد ومصاحل ،العباد ملصاحل مشروعة تقدم كما  التكاليف أنَ  :أحدها

 الدنيوية وأما ،اجلحيم أهل من ال ،النعيم أهل من ليكون   ؛اآلخرة يف املكلف مآل إىل فراجعة األخروية
 ،للشارع مقصودة يه ملسببات أسباب فإهنا ،املصاحل لنتائج مقدمات   أتملتها إذا األعمال فإنَ 

 ىف النظر معىن وهو ،مطلوب األسباب جراين ىف فاعتبارها ،األسباب مآالت يه واملسببات

                                                           

 .(2/368) «احلكام تبصرة»و ،(200 - 1/198) «املوافقات»و ،(3/135) «املوقعني إعالم»انظر:  (71)

 بتصرف. ،(2/111) «اجملتهد بداية» (75)

 



  .اه  .(76)املآالت"
 وغاايت   كم  ح   تعترب اليت املعان هي واملقاصد ،الشارع مقصد فهموا - عنهم هللا رضي - الصحابةو 

 مع ،رك  الب   الزان تغريب يرتك - عنه هللا رضي - عمر املؤمنني أمري فهذا ؛لذلك اطبقً  فتصرفوا ،التشريع  
 شاهد ملا وذلك ؛سنة وتغريب ،مائة جبلده - والسالم الصالة عليه - قضى حيث ،احلديث يف وروده

 بأغر    ال» :وقال ،العدو أبرض اللحاق وهى ،أكرب مفسدة إىل ييؤد    قد التغريب كون  من
 .(77)«امسلمً 

 دون وقت حبسب ،نفسه يف مكلف بكل    يصلح فيما النظر اجملتهد على ينبغي هنَ إ :الشاطيب قال وقد
 على اخلاصة األعمال بولق   يف ليست   فوسالن   إذ   ؛شاص دون وشاص ،حال دون وحال ،وقت
 هو ذلك أن على بناء ؛هبا يليق ما النصوص أحكام من فسن   كل  على يمل فهو ...واحد وزان

 .(78)التكاليف" تلقي يف الشرعي املقصود
 أن قبل النكاح عقد من املساجد أئمة مينع   أن :ذلك ومثال اإلفتاء، بىني أن ينبغي القاعدة هذه وعلى
 إىل لئو ت - الشروط مستوفية كانت  وإن - العقود هذه ألن ؛السلطة أمام امدني   عقًدا يعقد

 توثيق لعدم ؛همب  س  ن   نم   األوالد رمانوح   ،حقوقها بعض من املرأة حرمان إىل أدى ورمبا مة،املااص  
 واملكان الزمان ابختالف خالهلا نم   النظر يتغرَي  اليت القاعدة هبذه العمل ابب من وهذا ،العقد

 .واألحوال والعادات

                                                           

 .(1/195) «املوافقات» (76)
 .(13320) برقم «املصنف» يف الرزاق عبد رواه (77)

 .(5/25) «املوافقات»( 78)

 



 خامتة
 ،القاعدة هذه أمهية بيان يف كاف    - هبا يتعلق وما ،العرف بتغري   الفتوى تغري   بصدد ذكرنه   ما لعلَ 
 ،الفقيه فهم جبودة إال تستقيم وال األدلة، مبراعاة إالَ  تنضبط ال اليت ،ةالشرعيَ  دودهاحب لتطبيقها عيوالسَ 
 دتتجدَ  تزال ال األعراف ألنَ  ومتحيص؛ حبث مزيد إىل حتتاج القاعدة هذه أبنَ  العلم مع ذهنه، دوتوق  
 بعد وميوت ،اليوم ينشأ العرف أنَ  جند حبيث ،الزمن   ر  التطو   فيه يسابق عصر   يف سيما ال ؛يوم بعد ايومً 
 الكثري لنا يفرز أشكاهلا واختالف ،املعامالت نطاق اتساع أنَ  كما  مضى، ملا ابلنسبة اجد   قصرية مدة
 .، وهللا أعلمابلعرف تتعلق اليت القضااي من  

 .-وسلم عليه هللا صلى - حممد األعظم النيب على وابرك وسلم هللا وصلى

 




