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  مستخلص الدراسة

ب���األعراف والع���ادات ودور الت���شریعات والق���وانین ف���ي  تھ���تم ھ���ذه الدراس���ة 

تغییرھا في كثی�ر م�ن الق�ضایا الت�ي تھ�م المجتمع�ات ف�ي مختل�ف األزمن�ة واألمكن�ة،                       

 المجتمع ف�ي إط�ار تفاعل�ھ م�ع الجوان�ب            حركةوتضع الضوابط واألحكام التي تضبط      

، ة فی�ھ للنھوض ب�المجتمع، ودف�ع عملی�ة التنمی�    المستجدة في حیاة الناس المعاصرة     

فالعادات التي سار علیھا الناس واطمأنوا لھا وأصبحت دی�دنًا وعرف�ًا واس�تقرت ف�ي                

حیاتھم،تحت����اج إل����ى ض����بط وتنظ����یم ف����ي مختل����ف جوانبھ����ا ومجاالتھ����ا ال����صحیة     

واالجتماعی���ة واالقت���صادیة وغیرھ���ا ب���ضوابط ال���شرع، إلیج���اد األحك���ام والق���وانین    

من نوازل ومستجدات، لتق�وم م�صالح   والتشریعات التي تنظم وتعالج ما استجد فیھا        

الدین والدنیا على االستقامة، وتعریف الناس باألحكام الفقھیة في الوق�ائع والن�وازل           

التي ترتبط بمسایرة أوض�اعھم وت�نظم ش�ؤون حی�اتھم وت�ربطھم بعقی�دتھم وخ�القھم                 

ومصدر وجودھم،كما أن تغیی�ر بع�ض األع�راف القدیم�ة الت�ي ال تتواف�ق م�ع ال�شرع             

ه، وال تتناسب مع تطورات الحیاة یعتبر من أكب�ر عوام�ل اإلص�الح ال�صحي                 ومقاصد

والتنم��وي واالقت��صادي ف��ي المجتم��ع، ألن��ھ الم��سلك اآلم��ن والطری��ق ال��صحیح إل��ى     

ألن��ھ یحق��ق مقاص��د ال��شرع ف��ي  معالج��ة الواق��ع وتنمی��ة المجتم��ع ونھ��ضتھ وتطوره، 

دة، وتحقی��ق م��صالح م��سایرة األح��داث والق��درة عل��ى الوف��اء بمطال��ب الحی��اة المتج��د  

  .األمة في كل حال وزمان ورفع الحرج والمشقة عنھم
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abstract  

This study is concerned with the importance of 
regulations and legislations in changing customs and 
customs in many issues of interest to societies in 
different times and places. It sets the rules and 
regulations that regulate the movement of society in 
the context of its interaction with the emerging aspects 
in the life of modern people to promote society and 
push the process of development in it. They need 
people to be disciplined and organized in their various 
aspects and their health, social, economic and other 
fields with the rules of Shari'ah, to find the provisions, 
laws and legislations that regulate and deal with what 
is new in them, And to inform people of the 
jurisprudential rulings in the facts and the quotations 
that are related to their situation and to regulate their 
affairs and to link them with their faith, their origin and 
the source of their existence. Also, the change of some 
old customs that do not conform to the Shari'ah and its 
purposes, Health, development and economic factors 
in society, because it is the safe path and the right way 
to address the reality and development of society and 
its development and development, because it achieves 
the purposes of Sharia in keeping with the events and 
the ability to meet the demands of life and renewing 
the interests of the nation in any case and time The 
embarrassment and hardship for them. 
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م   ةمق

 صالة  الحمد هللا  الذي بین لنا معالم الطریق ب�الحق وأك�رمن وأھلن�ا بالعق�ل، وال�                      
  ــــ:وبـعــد . والسالم على نبینا محمد صلى  اهللا علیھ وسلم   

تسھم األعراف والعادات في ظل تعقی�دات الحی�اة المعاص�رة وت�شابك وت�داخل               
، ف�ي وض�ع ال�ضوابط واألحك�ام الت�ي ت�ضبط حرك�ة المجتم�ع               موضوعاتھا،بدور كبیر   

ھم وثقاف���اتھم ألن غال���ب الن���اس ف���ي جمی���ع ال���بالد عل���ى اخ���تالف أزم���انھم وبیئ���ات    
ومستویاتھم یشتركون فیھا، ولھا تأثیر واسع في جمی�ع مج�االت الحی�اة المعاص�رة،        
التي یحكمھا التطور في مختلف جوانبھا، والتي تلعب فیھا األع�راف والع�ادات دورًا              

 ووس��یلة إل��ى بی��ان الحك��م ال��شرعي لمواكب��ة االجتھ��اد ف��ي فق��ھ تنزی��ل األحك��ام   مھم��ًا
لمجتمع واستقامتھ، ألن العرف الصحیح یساھم في وضع الشرعیة وضبط وإصالح ا

 .األحك��ام الت��ي ت��نظم حی��اة المجتم��ع ف��ي إط��ار تفاعل��ھ م��ع جوان��ب الحی��اة المختلف��ة      
ف��العرف م��ن األدل��ة الحاكم��ة لت��صرفات المكلف��ین، فھ��و ذو ص��لة بواق��ع حی��اتھم وم��ا  

رأ علیھا یستجد فیھا من نوازل وحوادث ویتفاعل معھا برؤیة عملیة واقعیة مھما ط 
من التغییر أو التبدیل، الشيء الذي أكسب اإلسالم وھو دین البشریة الخالد على مر        
العصور واألزمان، القدرة على االستمرار والخلود والتعاطي مع الواقع بكل أشكالھ،        
فاإلسالم دین یدعو إلى العلم ویحث علیھ، ویواك�ب الح�ضارة اإلن�سانیة وتطوراتھ�ا،          

اس ورغب�اتھم، ویراع�ي أح�والھم، ویق�وم بتنظیمھ�ا وض�بطھا             ویستجیب لحاجات الن  
ب��النظم والت��شریعات ال��شرعیة فھم��ا وتن��زیال، وبی��ان حك��م اهللا فیھ��ا، ض��من مقاص��د     
الشریعة اإلسالمیة التي ترمي إلى إصالح الناس ورعایة مصالحھم، وصالح الك�ون            

ی��ق وإعم��اره، وذل��ك بجل��ب ك��ل م��صلحة لھ��م ودرء ك��ل مف��سدة ع��نھم، وم��ن ث��م تحق  
: ال������سعادة للن������اس ف������ي إعم������ار األرض  واس������تمرار حی������اتھم، ق������ال تع������الى       

) ٦١(ِإنََّربِّیَقِریٌبمُِّجی������ٌب *ُھَوَأن������َشَأُكممَِّناْلَأْرِضَواْسَتْعَمَرُكْمِفیَھاَفاْسَتْغِفُروُھُثمَُّتوُبواِإَلْیِھ(
    . ٦١اآلیة: سورة ھود 

ی���ر األع���راف      وم���ن ھن���ا تب���رز أھمی���ة الت���شریعات والق���وانین ف���ي تغی 
والع��ادات ف��ي كثی��ر م��ن األش��یاء الت��ي تھ��م المجتم��ع وق��ضایاه والت��ي م��ن     
بینھ���ا كثی���ر م���ن الع���ادات واألع���راف الت���ي تحت���اج إل���ى تغیی���ر لتواك���ب         
التط���ورات الت���ي ط���رأت ف���ي حی���اة الن���اس المعاص���رة، باعتب���ار أن ھنال���ك 

م�ن  العدید من النوازل والحوادث والوقائع التي استجدت في الحیاة،فالب�د           
ضبط وتنظیم جوانبھا الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة وغیرھا بضوابط        
ال���شرع، إلیج���اد األحك���ام والق���وانین والت���شریعات الت���ي ت���نظم وتع���الج م���ا 
اس������تجد فیھ������ا م������ن ن������وازل، لتق������وم م������صالح ال������دین وال������دنیا عل������ى     
االستقامة،ومعرفة الحكم الفقھي في الوقائع التي ترتبط بم�سایرة أوض�اع         

ظم ش����ؤون حی����اتھم وت����ربطھم بعقی����دتھم وخ����القھم وم����صدر الن����اس وت����ن
وجودھم،كم��ا أن تغیی��ر األع��راف والع��ادات وف��ق إط��ار ت��شریعي وتنظیم��ي  
یعتبر المسلك اآلمن والطریق الصحیح إل�ى معالج�ة الن�وازل والم�ستجدات             

یحق��ق مقاص��د الن��اس ف��ي م��سایرة التط��ورات      برؤی��ة قانونی��ة وتنظیمی��ة   
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ویسھم ف�ي تنمی�ة المجتم�ع ونھ�ضتھ         الحیاة،  والقدرة على الوفاء بمطالب     
،وتحقی���ق م���صالح األم���ة ف���ي ك���ل مك���ان وزم���ان، ورف���ع الح���رج      وتطوره

والمشقة عنھم، ولھذا نجد أن الفقھ اإلس�المي یواك�ب ك�ل الم�ستجدات ف�ي        
حیاة الناس المعاصرة وینزل األحك�ام الفقھی�ة المناس�بة لمعالجتھ�ا برؤی�ة             

  .علمیة

سة  ل   .:همية 

  ــ:یز ھذه الدراسة في اآلتي      تتم
     توض����یح دور الع����رف والع����ادة ف����ي معالج����ة الن����وازل والم����ستجدات

المعاصرة وف�ق م�نھج ال�سلف ال�صالح، لتأكی�د مقاص�دیة الفق�ھ اإلس�المي ف�ي تنزی�ل                  
 .األحكام الفقھیة لمعالجة الواقع 

     تأصیل مفھوم العرف وضرورتھ في العصر الحاضر باعتب�اره مرجعی�ة
لھ وزن�ھ م�ن ب�ین األدل�ة األص�ولیة والفقھی�ة الت�ي لھ�ا أث�ر ف�ي بن�اء                       أصولیة وفقھیة 

  .األحكام 
   التأكید على أھمیة مراجعة األعراف والعادات التي تقید حركة المجتمع

وتتصادم مع التنمیة والنھوض وال تتواك�ب م�ع حرك�ة الم�ن وتط�ورات الحی�اةوالتي                  
 .ربما تشكل أحیانا خطورة على المجتمع

    تغی���ر الفت��وى بتغی��ر األع���راف والعاداتوالزم��ان فھم���ا    معرف��ة جوان��ب
  . وتنزیال ومآال، واإلسھام في بناء وعي مجتمعي وثقافي عام بأھمیة ذلك 

     النظ���ر ف���ي جوان���ب ال���سیاسة ال���شرعیة فیم���ا یخت���صبتغییر األع���راف
بجان����ب الم����سائل والوق����ائع والن����وازل والع����ادات واألح����وال ح����سب اخ����تالف الزمان

وتستجد في حیاة الن�اس االجتماعی�ة واالقت�صادیة وال�سیاسیة      والحوادث التي تحدث    
  .لما لھا من تأثیر كبیر في األحكام الشرعیة االجتھادیة 

سة  ل ال      .:تسا

  ــــــــ:تطرح ھذه الدراسة تساؤالت عدیدة منھا ما یلي 
 ھل للعرف والعادة دور في واقع وحیاة الناس  ؟  
     ایا المجتمعی����ة والفقھی����ة  م����ا ھ����و دور الع����رف والع����ادة ف����ي الق����ض

 والمستجدات المعاصرة  ؟
 وھل للتشریعات والنظم اإلداریة دور في تغییر األعراف والعادات ؟ 
                  وھل ن�صوص اإلس�الم قاص�رة ع�ن معالج�ة الواق�ع وحوادث�ھ المتج�ددة

  بفقھ واعي مستنیر یستوعب ھذا الواقع بحیثیاتھ وأبعاده الزمانیة والمكانیة ؟
 عادة بالقضایا االجتماعیة والصحیة واالقتصادیة ؟ما عالقة العرف وال 
    وھ��ل یعتب��ر الع��رف والع��ادة م��ن القواع��د األص��ولیة والفقھی��ة الحاكم��ة

 لتصرفات المكلفین ؟
 وما ھي األسباب التي تؤدي إلى نشوء األعراف والعادات وتغیرھا ؟ 
            ھل یمنح تغیربعض األعرف والعادات حی�اة الناسبعدًاص�حیًا واجتماعی�ًا

 ویًا ؟وتنم
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لسابقة    .:لجه 

     لقد كتب الكثیرون ع�ن الع�رف والع�ادة م�نھم ال�شیخ أحم�د فھم�ي أب�و س�نة ع�ن               
العرف والعادة في رأي الفقھاء، وأثر العرف ف�ي الت�شریع اإلس�المي لل�دكتور ال�سید       

 عبد ال�رحمن   رالفقھیة للدكتو صالح عوض، وأثر العرف والعادة في دراسة النوازل         
األع�راف والع�ادات ودور      ھا من الدراسات والبحوث، لكن البحث عن      المشعل، وغیر 

 واالجتماعی��ة الت��شریعات والق��وانین ف��ي تغییرھ��ا ف��ي واق��ع  حی��اة الن��اس ال��صحیة      
أصولیة ت�شریعیة قانونی�ة، ل�م ین�ل حظ�ھ م�ن الدراس�ة                ومعالجتھا لھذا الواقع برؤیة   

كثرة الوقائع والنوازل خاصة ونحن نواجھ تطورات الحیاة وتعقیداتھا والمستفیضة، 
معرفة الحكم الفقھ�ي ف�ي الوق�ائع الت�ي ت�رتبط بم�سایرة أوض�اع          والحوادث من خالل    

 اإلنتاجی�ة  والمكانی�ة لرف�ع     الزمنی�ة الناس وتنظم ش�ؤون حیاتھم،ومواكب�ة التط�ورات         
 فقم��ت ب��إبراز ھ��ذه    ف��رص التنمی��ة الب��شریة عل��ى م��ستوى الدول��ة واألم��ة،    وزی��ادة

 أص��ولیة تحلیلی��ة، وذل��ك بغ��رض اس��تخالص نتائجھ��ا ف��ي      الم��سألة كدراس��ة بحثی��ة  
المتجددة وإیجاد األحكام ال�شرعیة لھ�ا، ولإلف�ادة م�ن آراء        معالجة قضایا المجتمعات  

العلم��اء والب��احثین والق��راء والمخت��صین، إلث��راء الفق��ھ اإلس��المي، وإیج��اد الحل��ول      
  .لمختلف قضایا المجتمعات المعاصرة

لبح    .:منهج 

 كتاب�ة ھ�ذا البح�ث الم�نھج االس�تقرائي التحلیل�ي، فتتبع�ت الم�سائل األص�ولیة           سلكت ف�ي       
والفقھی��ة مقرون��ة باألدل��ة م��ن الكت��اب وال��سنة وش��رحت الم��صطلحات اللغوی��ة واألص��ولیة،   

وع�زوت اآلی�ات   . ووثقت ما ج�اء ف�ي البح�ث م�ن أق�وال العلم�اء وذل�ك باإلحال�ة إل�ى كت�بھم                     
ث�م ترجم�ت    . األحادی�ث النبوی�ة لبی�ان درج�ة ص�حتھا           وقم�ت بتخ�ریج     . القرآنیة إلى سورھا    

  .ووضعت فھرسا للمصادر والمراجع . إلى األعالم الواردة في البحث ترجمة موجزة 

لبح ة  ــقسمت خطة البحث بعد المقدمة إلى تمھید ومباحث ومطالب وخاتمة  : خ

  .وفھارس 
   :فتناولت فیھ مفھوم مصطلحات البحث، وفیھ مطلبان أما التمھید

  .تعریف العرف والعادة والقوانین والتشریعات: المطلب األول 
    . مفھوم القوانین اإلداریة والتشریعات : المطلب الثاني 

  .حجیة العرف والعادة وأدلة اعتبارھما : المبحث األول
  :وفیھ مطلبان: أنواع العرف وأقسامھ وشروطھ: المبحث الثاني
  .أنواع العرف وأقسامھ : المطلب األول
  شروط اعتبار العرف في بناء األحكام : المطلب الثاني

: دور الت��شریعات والق��وانین اإلداری��ة ف��ي تغیی��ر األع��راف والع��ادات: المبح��ث الثال��ث
  :وفیھ ثالث مطالب

  .أسباب نشأة األعراف والعادات: المطلب األول
  .نتغیر األحكام المبنیة على األعراف والعادات بتغیر األزما: المطلب الثاني

دور الت��شریعات والق��وانین اإلداری��ة ف��ي تغیی��ر األع��راف والع��ادات  :  المطل��ب الثال��ث
  .ونماذج منھا 



 

 

 - ٣٩٦ - 

  املبحث األول

  متهيدي

  مفهوم مصطلحات البحث 

لبا فيه م  :  

  اطب اول

  رف ارف وادة

للغة        : یطل�ق عل�ى ع�دة مع�ان         ، الُع�رف ب�ضم الع�ین وس�كون ال�راء          :لع في 

والعرف والمعروف ھو ، ١وسمي معروفًا ألن النفوس تسكن إلیھ    ، المعروف: منھا  
 ال��دُّْنَیا ِف��ي َوَص��اِحْبُھَما: (لقول��ھ تع��الى ، وقی��ل ھ��و اس��م لم��ا تبذل��ھ وت��سدیھ    ، الج��ود
  .أي مصاحبًا معروفًا، ١٥:سورة لقمان ) َمْعُروًفا

ل��سحاب        وقی��ل الع��رف ھ��و م��ا ارتف��ع م��ن األرض والجم��ع أع��راف وأع��راف ا     
وقی��ل الع��رف ھ��و تت��ابع ال��شيء ٣.م��وج البح��ر المرتف��ع: والع��رف ٢.والری��اح أعالیھ��ا

، ١:س�ورة المرس�الت  ) َواْلُمْرَس�َلاِت ُعْرًف�ا  : (ومن�ھ قول�ھ تع�الى   ، متصًال بعضھ ببعض 
  ٤.أي المالئكة یتبع بعضھا بعضًا

ال      الص لع في    ع�رف علم�اء األص�ول الع�رف بتعریف�ات كثی�رة متقارب�ة             :ما 

  -:من حیث المضمون مختلفة من حیث األلفاظ والصیاغة منھا ما یلي
الع�رف م�ا اس�تقرت النف�وس علی�ھ      : (  ف�ي كتاب�ھ التعریف�ات بقول�ھ      ٥عرفھ الجرج�اني  

 - ـ��ـ رحم��ھ اهللا٧، وعرف��ھ الن��سفي٦)ب��شھادة العق��ول وتلقت��ھ الطب��اع ال��سلیمة ب��القبول
تلقت��ھ الطب��ائع ال��سلیمة  و، إن��ھ م��ا اس��تقر ف��ي النف��وس م��ن جھ��ة العق��ول   : ( بقول��ھ 

  .٨) بالقبول 

                                                           

 ٢٨١ ص٤معجم مقاییس اللغة البن فارس ج١
 ٢٣٩/٢٤٢ ص٩ج) عرف(مادة ،  لسان العرب البن منظور٢
 ٥٩٦ص، ٢ المعجم الوسیط ج٣
 )عرف( معجم مقاییس اللغة البن فارس مادة ٤
) م١٠٧٨ -١٠٠٩/ھ��ـ٤٧١ - ٤٠٠(ھ��و أب��و بك��ر عب��د الق��اھر ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د الجرج��اني    ٥

: جان وعاش فیھا یعتبر مؤس�س عل�م البالغ�ة، ل�ع العدی�د م�ن المؤلف�ات منھ�ا        نحوي َومتكلم، ُوِلد في جر   
 .دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة

  طبعة الحلبي١٣٠ التعریفات للجرجاني ص ٦
فقیھ حنفي ولقب بحافظ ) م١٣١٠ -ھـ٧١٠. ت(عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات ٧

مؤلفات كثیرة في الفقھ واألصول والتفسیر أبرزھا تفسیره لھ . من مدینة نسف، أوزبكستان. الدین
 )للزركلي : األعالم .( مدارك التنزیل وحقائق التأویل 

 ٨أحمد أبو سنة ص،  العرف والعادة في رأي الفقھاء٨
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يفا كثي منها ي بتع لمعاص لعلما  فه بع    -:ع

، وم�نھم م�ن   ١)وس�اروا علی�ھ ف�ي ش�ئون حی�اتھم      ، ما اعتاده الناس( أن العرف ھو    
وتلقت�ھ الطب�اع ال�سلیمة    ، م�ا اس�تقر ف�ي النف�وس واستح�سنتھ العق�ول        : ( عرفھ بأنھ   

  ٢).مما ال ترده الشریعة وأقرتھم علیھ، واستمر الناس علیھ، بالقبول
وھ��و ال��دأب  ) الدَّْی��َدن ( م��ن المع��اودة والتك��رار، وتعن��ي   : فھ��ي اللغ��ة : أم��ا الع��ادة   

وس�میت ب�ذلك ألن ص�احبھا یعاودھ�ا أي یرج�ع إلیھ�ا م�رة              ، واالستمرار على ال�شيء   
  ٣)بعد أخرى وجمعھا عادات وعوائد

  ٤)  شيء حتى یصیر لھ سجیةالدربة والتمادي في: ( وقیل العادة تعني 
منھا تعریف  ، فقد عرفت بتعریفات كثیرة متقاربة في المعنى: والعادة في االصطالح 

إن م��ادة ) : ( ھـ��ـ٩٧٠ت(الحم�وي الحنف��ي  ف��ي ش��رح األش��باه والنظ�ائر الب��ن نج��یم   
الع��ادة تقت��ضي تك��رار ال��شيء وع��وده تك��رارا كثی��رًا یخ��رج ع��ن كون��ھ واقع��ًا بطری��ق  

ھ�ي األم�ر المتك�رر م�ن      : ( بقول�ھ   ) ھ�ـ ٨٧٩(عرفھا اب�ن أمی�ر الح�اج ت       ، و ٥)االتفاق
غلب��ة معن��ى م��ن : (  بأنھ��ا ) ھ��ـ ٦٨٤ت(وعرفھ��ا القراف��ي ، ٦) غی��ر عالق��ة عقلی��ة 

  .٧)المعاني على جمیع البالد أو بعضھا

ب اطا  

  وم اوان ادار وارت

یعات ت��ستمد م��ن عقائ��دھا، وتن��درج          تتقی��د ال��سلطات العام��ة ف��ي ال��دول بت��شر   
القواعد القانونیة في الدولة تبعا للسلم اإلداري ،ففي بعض الدول الت�ي تعتب�ر أحك�ام              
ال��شریعة اإلس��المیة الت��شریع األساس��ي، م��ن ال��ضروري أن تتف��ق جمی��ع الت��شریعات  
ال��صادرة م��ع ھ��ذه األحك��ام، فالدس��تور ھ��و الت��شریع األساس��ي، یلی��ھ الق��انون وھ��و       

العادي ثم اللوائح والقرارات اإلداری�ة وتع�رف بالت�شریع الفرع�ي، وم�ن ث�م            التشریع  
فال��سلطة اإلداری��ة وھ��ي المخت��صة بإص��دار الل��وائح والق��رارات، ال تخ��الف قاع��دة         

علم��ا ب��أن الق��انون اإلداري م��صدره ال��رئیس الق��ضاء ول��یس    . ٨قانونی��ة أعل��ى منھ��ا 
  .٩التشریع أو العرف

                                                           

 ٢٤عبد العزیز الخیاط ص. د،  نظریة العرف١
ھـ مكتبة ١٤١٨طبعة ، ٤٤٨ ص٤شرح الكوكب المنیر أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار ج:  انظر٢

السید صالح .أثر العرف في التشریع اإلسالمي د، ٤٧األشباه والنظائر البن نجیم الخنفي ص،، العبیكان
 .ھـ١٤٢٢دار الفكر ، ٨٢٩ ص٢ج، وھبةالزحیلي.أصول الفقھ اإلسالمي د، ٥٢ص

 -دار لسان العرب– لبنان ٩٥٩ص،  لسان العرب البن منظور٣
 ٢١٩ ص١القاموس المحیط ح، )عود(للغة مادة  انظر معجم مقاییس ا٤
 ٢٩٦ ص١ غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر البن نجیم ج٥
 ٢٢٣ ص١ التقریر والتحییر البن أمیر الحاج ج٦
 ١٩٨ شرح التنقیح ص٧
  بتصرف٣،٤ القانون اإلداري السعودي األستاذ السید خلیل ھیكل ص٨
 ،مؤسسة شباب الجامعات اإلسكندریة ٨، محمد فؤاد مھنا ، ص مبادئ وأحكام القانون اإلداري٩

 م١٩٧٨
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            ، ا لن للغةفالقان ه   أص�ل ی�دل عل�ى ت�ألیف ش�يء وض�مھ       :لن في 

إلى آخر، ونظمت اللؤلؤ أي جمعتھ في ال�سلك، والجم�ع أنظم�ة ونظ�م، ونظ�م الدول�ة            
مجموعة القواع�د الملزم�ة الت�ي تحك�م س�لوك األش�خاص ف�ي المجتم�ع،          : ( یراد بھا   

والت��ي وت��نظم عالق��اتھم تنظیم��ًا ع��ادًال یكف��ل لھ��م حری��اتھم، ویحق��ق الخی��ر الع��ام لھ��م 
، والق�انون اإلداري  ١)یتعین علیھم الخ�ضوع لھ�ا ول�و ب�القوة إذا اقت�ضى األم�ر ذل�ك              

فرع����ًا م����ن ف����روع الق����انون یحك����م نظ����ام واخت����صاصات ون����شاط ال����سلطات : ھ����و 
ق��انون ع��ام ق��ضائي یحك��م ال��سلطات  : ( اإلداریة،ول��ذلك ع��رف الق��انون اإلداري بأن��ھ 

ئفھ�ا بوص�فھا س�لطات عام�ة تتمت�ع      اإلداریة في الدولة، وھي تعمل ف�ي مباش�رة وظا        
بح��ق ال��سیادة المق��ررة للدول��ة وتباش��ر اخت��صاصاتھا معتم��دة عل��ى م��ا تملك��ھ بھ��ذه     

ذلك الفرع من القانون العام : ( ، وعرفھ آخرون بأنھ٢)الصفة من حقوق وامتیازات 
الذي یتصل ب�اإلدارة م�ن حی�ث تنظیمھ�ا وبی�ان أجھزتھ�ا المختلف�ة وكیفی�ة ت�شكیلھا،                    

شاطھا وم���ا تمارس���ھ م���ن أعم���ال ووس���ائلھا ف���ي ممارس���ة أن���شطتھا  وم���ن حی���ث ن���
  .٣)المختلفة، أو ھو باختصار قانون اإلدارة 

لعامة فتع بأنها             إل  عل�م یتعل�ق باألعم�ال العام�ةالتي تق�وم بھ�ا             ( :ما 

الدول��ة ع��ن طری��ق مؤس��ساتھا العام��ة، ویترك��ز موض��وعھاحول إدارة ھ��ذه األعم��ال   
الف أنواعھا سواء كان�ت علمی�ة أو اجتماعی�ة أو ع�سكریة أو ص�حیة       العامةعلى اخت 

، ولھذا وضع فقھ�اء الق�انون لم�صطلح         ٤)أو زراعیة أو صناعیة أو تجاریةأو مالیة        
اإلدارة العامةمعنیین أحدھما شكلي، ویقصد بھ صفة الجھاز أو الشخص الذي یق�وم              

  ٥.الذي تقوم بھ األجھزةبالنشاط، والمعنى الثاني وظیفي، ویقصد بھ النشاط ذاتھ 
  
  
  
  
  
  

                                                           

 ١٠ ـــ ٩ المدخل إلى دراسة النظم اإلسالمیة لعبد الرزاق محد ص ١
 . مبادئ وأحكام القانون اإلداري في ظل االتجاھات الحدیثة، محمد فؤاد مھنا ٢
 .م ١٩٨٢ القانون اإلداري ثروت بدوي، دار النھضة العربیة، القاھرة ٣
 .م ١٩٧٨ دمشق ٣ مبادئ اإلدارة العامة لھیثم ھاشم، الطبعة ٤
 .م ١٩٧٩ ، طبعة٤سلیمان محمد الطماوي، دار الفكر العربي القاھرة ص الوجیز في القانون اإلداري،٥
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  املبحث األول

  حجية العرف والعادة وأدلة اعتبارهما

احتجاج العلماء بالعرف في مختلف األزمنة والعصور واعتبارھم إی�اه ف�ي كثی�ر                   
من اجتھاداتھم وتعلیالتھم في مختلف المذاھب یجد أن العادة والعرف الصحیح حجة 

كثیر من األحكام إذا كانا متوافقین ومنسجمین م�ع         تبنى علیھ   ، و دلیل شرعي معتبر   
  .نصوص الشریعة وقواعدھا العامة 

خذ  ( -:قولھ تعالى : وقد وردت أدلة كثیرة من الكتاب والسنة على اعتبارھما منھا      
وق��د اس��تدل ، ١٩٩: س��ورة األع��راف) العف��و وأم��ر ب��العرف وأع��رض ع��ن الج��اھلین

:( في قول�ھ تع�الى  : حیث یقول، متاع البیت  في مسألة اختالف الزوجان في       ١القرافي
لظ�اھر ھ�ذه اآلی�ة إال أن    ، كل ما شھدت بھ العادة ق�ضي ب�ھ  ) خذ العفو وأمر بالعرف  

ووج��ھ االس��تدالل أن اهللا أم��ر رس��ولھ محم��د ص��لى اهللا علی��ھ   ، ٢) تك��ون ھنال��ك بین��ة 
مر فحیث أ، وھو ما تعارفھ الناس وجرت علیھ عاداتھم في تعامالتھم، وسلم بالعرف

، اهللا عز وجل رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم باألمر دل ذلك على اعتب�اره ف�ي ال�شرع     
وق�د است�شھد    ، ٣)فكل ما شھدت بھ الع�ادة ق�ضي ب�ھ         ...  وإال لما كان لألمر بھ فائدة       

َواْلَواِل�َداُت ُیْرِض�ْعَن َأْوَل�اَدُھنَّ َح�ْوَلْیِن َك�اِمَلْیِن      : (اإلمام القرافي على ذلك بقولھ تع�الى     
س�ورة  ) ِلَمْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرََّضاَعة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُھ ِرْزُقُھ�نَّ َوِك�ْسَوُتُھنَّ ِب�اْلَمْعُروِف              

  .٢٣٣: البقرة 
فإذا اشترطت المرأة وطلبت  من النفقة أكث�ر       : ( - رحمھ اهللا  - ٤    یقول الجصاص   

زوج ع�ن مق�دار نفق�ة مثلھ�ا         وكذلك إذا ق�صر ال�     ، من المعتاد المتعارف لمثلھا لم تعط     
  .٥)في العرف والعادة لم یحل ذلك وأجبر على نفقة مثلھا

، فق�د ذك�ر اهللا أن التراض�ي    : ( -رحم�ھ اهللا – ٦یقول شیخ اإلسالم اب�ن تیمی�ة     
وأن لھ���ن ، والمعاش���رة ب���المعروف، والت���سریح ب���المعروف، واإلم���ساك ب���المعروف

 َوِك���ْسَوُتُھنَّ ِرْزُقُھ���نَّ َل���ُھ ْوُل���وِداْلَم َوَعَل���ى: (وعل���یھن ب���المعروف كم���ا ق���ال تع���الى    
فھ�ذا الم�ذكور ف�ي الق�رآن ھ�و الواج�ب الع�دل ف�ي             ، ٢٣٣: سورة البقرة   ) ِباْلَمْعُروِفۚ

                                                           

كان ملما بعلوم شتى .  للھجرة٦٢٦ ھو شھاب الدین أبو العباس الصنھاجي المصري، ولد سنة ١
 . واألدب وعلم المناظرة والطبیعیات و لھ معرفة بالتفسیركالفقھ واألصول واللغة

 ١٤٩ ص٣ج،  الفروق للقرافي٢
 ١٥٠ ص٣ المصدر السابعة ج٣
ھـ ٣٧٠ھـ وتوف سنة ٣٠٥ولد سنة .  ھو أحمد بن علي المكني بأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي٤

الفصول في : ة منھادرس الفقھ على كبار الحنفیة في عصره، كأبي الحسن الكرخي، لھ مؤلفات عد
األصول ؛ أحكام القرآن؛ شرح مختصر الكرخي؛ شرح مختصر الطحاوي؛ شرح الجامع الصغیر؛ شرح 

 .الجامع الكبیر
  ١٠٦ ص٢ أحكام القرآن للجصاص ج٥
أبو العباس تق الدین أحمد بن عبد الحلیم، ابن تیمیة الدمشقي، مجتھد ومحدث ومفسر أصولي، لھ ٦

مجموع الفتاوى، اقتضاء الصراط المستقیم، السیاسة الشرعیة، توفي : نھاالعدید من المصنفات، م
 )٣٧٦ص٤شذرات الذھب البن العماد ج: انظر.( ھـ٧٢٨سنة
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فال��شارع جع��ل الع��رف مناط��ًا لحك��م  ، ١) جمی��ع م��ا یتعل��ق بالنك��اح وحق��وق ال��زوجین 
فھو ، العادةوإنما أحالھ اهللا سبحانھ على ، وھو لیس لھ تقدیر شرعي، تقدیر النفقة  

  .٢)وربط بھ الحالل والحرام، دلیل أصولي بنى اهللا علیھ األحكام
م�ا رآه الم�سلمون   : (        أما السنة فقد راعت الع�رف ق�ال ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم          

فما اعتاده . ٣)وما رآه المسلمون قبیحًا فھو عند اهللا قبیح، حسنًا فھو عند اهللا حسن    
وقولھ ص�لى اهللا    .ولھم بالقبول فھو عند اهللا حسن     وألفوه واستحسنتھ عق  ، المسلمون

، ٤)خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف : ( علیھ وسلم لھند بنت عتبة رضي اهللا عنھا 
   :-رحم��ھ اهللا– ٥ق��ال الن��ووي، ھ��ذا الح��دیث ی��دل عل��ى اعتب��ار الع��رف ف��ي الت��شریع   

  .٦)اعتماد العرف في األمور التي لیس فیھا تحدید شرعي  ( 
ف��إذا اش��تطت الم��رأة وطلب��ت م��ن النفق��ة أكث��ر م��ن      : ( ٧م��ام الج��صاص       ق��ال اإل

وكذلك إذا قصر الزوج عن مق�دار نفق�ة مثلھ�ا ف�ي الع�رف           .. المعتاد لمثلھا، لم تعط،     
وق�د أق�ر النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       ٨)والعادة لم یحل ذلك ویجبر على نفق�ة مثلھ�ا         

، مث��ل عق��د ال��سلم والم��ضاربة ، كثی��رًا م��ن األع��راف الت��ي كان��ت س��ائدة ف��ي المجتم��ع 
 وإق��راره ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   ٩والت��رخیص ف��ي العرای��ا بع��د نھی��ھ ع��ن المزابن��ة     

 وق��د -رحم��ھ اهللا–١١یق��ول اب��ن الق��یم.١٠الق��سامة عل��ى م��ا كان��ت علی��ھ ف��ي الجاھلی��ة  
نق��د البل��د ف��ي   : منھ��ا ، أج��رى الع��رف مج��رى النط��ق ف��ي أكث��ر م��ن مائ��ة موض��ع        

وجواز تناول الیسیر مم�ا ی�سقط م�ن الن�اس      ، ى الضعیف وتقدیم الطعام إل  ، المعامالت
ودخول الحم�ام   ، والشرب من خوابي السیل ومصانعھ في الطرق      ، من مأكول وغیره  

وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت ف�ي  ، وإن لم یعقد عقد اإلجازة مع الحمامي لفظاً  
 وعلی��ھ یخ��رج ح��دیث ع��روة ب��ن الجع��د    ، وھ��ذا أكث��ر م��ن أن یح��صر   ..... ١٢ال��سیر

                                                           

 ١٦ ص٣٤ مجموع الفتاوى البن تیمیة ج١
 ١٨٣١ ص٤ أحكام القرآن البن العربي ج٢
 ٣٨٠ ص١ أخرجھ أحمد في مسنده ج٣
م ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمھ ما یكفیھا وولدھا  أخرجھ البخاري، كتاب النفقات، باب إذا ل٤

وابن ماجة، كتاب التجارات، باب ما للمرأة .وأخرجھ مسلم، كتاب األقضیة، باب قضیة ھند . بالمعروف 
 . من مال زوجھا، والدارمي ،كتاب النكاح ، باب في وجوب نفقة الرجل على أھلھ 

 أبو زكریا یحیى بن شرف، ٥
 ١٨٣ف في التشریع اإلسالمي أثر العر٦
ھـ وتوفي ٣٠٥أبو بكر أحمد بن علي الرازي، الحنفي، المعروف بالجصاص، فقیھ مجتھد ولد سنة٧

البدایة : انظر( أحكام القرآن، شرح الجامع الكبیر وغیرھا : ھـ، لھ العدید من المصنفات منھا٣٧٠سنة
  ) .٢٩٧ص١١والنھایةج

 ٤٧٨ ص١أحكام القرآن للجصاص ج٨
 ٥٠٧ ص٩باب إذا لم یتفق الرجل ج، كتاب النفقة، الباري بشرح صحیح البخاريفتح ٩

 ٥١١ ص٩ المصدر السابق ج١٠
أبو عبداهللا شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن قیم الجوزیة ولد ١١

دار السعادة، مدارج ه ـولھ العدید من المؤلفات منھا، زاد المعاد، مفتاح ٧٥١ه وتوفي سنة ٦٩١سنة 
 ٢٩٠ص١١البدایة والنھایةج: انظر.السالكین وغیرھا

  بتصرف٣٩٤ ص٢أعالم الوقعین البن القیم ج١٢
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فاش�ترى  ، حیث أعطاه النب�ي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم دین�ارًا ی�شتري ب�ھ ش�اة           ، البارقي
فب�اع وأق�بض    ، وج�اءه بال�دینار وال�شاة األخ�رى       ، شاتین بدینار فباع إح�داھما ب�دینار      

اعتمادًا منھ على اإلذن العرفي ال�ذي ھ�و أق�وى م�ن اللفظ�ي           ، وقبض بغیر إذن لفظي   
  .١)في أكثر المواضع

  
  
  
  
  
  

                                                           

 ٥٥٣ ص٢ أخرجھ البخاري في كتاب المناقب ج١
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  لثانياملبحث ا

  أنواع العرف وأقسامه وشروطه

  : وفیھ مطلبان 

  اطب اول

رف وأواع اأ  

فمن العلماء من ق�سمھ باعتب�ار       ، ینقسم العرف إلى أنواع باعتبارات مختلفة     
وم��نھم م��ن ق��سمھ إل��ى ع��رف ع��ام   ، متعلق��ھ وموض��وعھ إل��ى ع��رف ق��ولي وعمل��ي  

شرع وع�دمھا إل�ى ع��رف   وم�نھم م�ن ق�سمھ م�ن ناحی�ة موافقت�ھ لقواع�د ال�        ، وخ�اص 
  -:وسنحاول تفصیل ذلك كما یلي، صحیح وفاسد

  -: ینقسم العرف باعتبار متعلقھ وموضوعھ إلى قسمین عرف قولي وعملي–أوًال 
متقارب��ة ف��ي المعن��ى ومختلف��ة م��ن حی��ث ، وق��د ع��رف بتعریف��ات كثی��رة: الع��رف الق��ولي - أ

، ق لف��ظ لمعن��ىھ��و أن یتع��ارف ق��وم عل��ى إط��ال : ( فع��رف بأن��ھ ، ال��صیاغة واأللف��اظ
 .١)ال ذاك المعنى سماعھابحیث ال یتبادر عند 

ق�ال  ، م�ع أن�ھ موض�وع لكلیھم�ا       ، ومثالھ إطالق لفظ الولد على الذكر دون األنث�ى        
   :تعالى 
وإط�الق  ، ١١: س�ورة الن�ساء   ) ِب�اْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُھنَّ َ ِرْزُقُھّن َلُھ اْلَمْوُلوِد َوَعَلى(
 َوُھ�وَ : (مك مع أنھ ورد في الق�رآن بھ�ذا اللف�ظ ق�ال تع�الى     على غیر الس  ) اللحم( لفظ  
 .١٤: سورة النحل اآلیة ) َلْحًما طریا ِمْنُھ ِلَتْأُكُلواَ ْلَبْحر َسخََّر الَِّذي

مثل ، وھو ما اعتاده الناس في تصرفاتھم وأفعالھم وسائر معامالتھم: العرف العملي  - ب
تع�ارف الن�اس عل�ى تق�سیم المھ�ر          وك، بیع المعاطاة من غیر صیغة اإلیجاب والقب�ول       

، فیجب دفع المقدم قبل الزف�اف ، وإلى مؤخر، في الزواج إلى مقدم المھر أو الصداق  
دفع األجرة في الصناعات وف�ي النق�ل وف�ي الخیاط�ة والتج�ارة            وكتعارف الناس على  

  .٢دون االلتزام بما یستھلكھ العامل من أدوات
  -: یصدر عنھ إلى عرف عام وخاصتقسیم العرف باعتبار شیوعھ ومن: ثانیًا 

وھ�و م�ا   ، ٣)ھو ما تعارفھ عامة أھل البالد سواء كان ق�دیمًا أو ح�دیثًا             : ( فالعرف العام  - أ
تعارف علیھ عام�ة أھ�ل ال�بالد كبی�ع المعاط�اة أو دخ�ول الحم�ام م�ن غی�ر تق�دیر م�دة                  

ل المكث أو كمیة الماء المستعمل أو غیر ذلك من المعاني التي تغل�ب عل�ى عام�ة أھ�                
 .البالد منذ القدم

                                                           

تسیر التحریر ، ١٧٢ ص١الفروق للقرافي ج، ٢٨٣ ص١ انظر التقریر والتجبیر البن أمیر الحاج ج١
 .٢٠ ص٢البن أمیر باد شاه ج

  .٢٥٤، الوجیز في أصول الفقھ لعبد الكریم زیدان ص١٣٩ص١٢المبسوط للسرخسي ج: انظر ٢
والمدخل الفقھي للزرقا ، ٩٣واألشباه والنظائر البن نجیم ص، ٩١األشباه والنظائر للسیوطي :  انظر ٣

  .٦٧والعرف والعادة للدكتور حسین محمود حنین ص، ٨٤٦ج ص
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أو ب��ین فئ��ة م��ن ، فھ��و الع��رف الخ��اص بأھ��ل بل��د دون س��واھم: أم��ا الع��رف الخ��اص   - ب
مثل تعارف أھل كل فئة من فئات المجتمع على لفظ مع�ین یفھ�م              ، الناس دون غیرھا  

 .أو حرفة من الحرف، عند أھل كل علم من العلوم أومھنة من المھن، عند إطالقھ
ب�ار موافقت�ھ أو مخالفت�ھ لن�صوص ال�شریعة اإلس�المیة إل�ى               تقسیم العرف باعت  : ثالثًا

  عرف صحیح وعرف فاسد، قسمین
وھو العرف الذي لم یخالف نصًا أو إجماع�ا س�واء ك�ان ع�رف ق�ولي           : العرف الصحیح     - أ

مث�ل تق�دیر وج�وب النفق�ة للزوج�ة          ، ول�م یجل�ب مف�سدة     ، فلم یفوت مصلحة  ، أو فعلي 
س�ورة  ) ِب�اْلَمْعُروفِ  َوِك�ْسَوُتُھنَّ  ِرْزُقُھ�نَّ  َل�ھُ  ْوُل�ودِ اْلَم َوَعَلى: (لقولھ تعالى ، بالمعروف

وكبی��ع ال��سلم ال��ذي ض��بطھ ، وكتع��ارفھم عل��ى مق��دم المھ��ر وم��ؤخره، ٢٣٣: البق��رة 
  .اإلسالم ونظمھ

وھو م�ا خ�الف ن�صوص ال�شرع وقواع�ده كتع�ارف الن�اس عل�ى بع�ض                   : العرف الفاسد     - ب
ن على كثی�ر م�ن الع�ادات المخالف�ة     وكتعارف بعض المسلمی ، البیوع والعقود الربویة  

ورق�ص الن�ساء   ، كاختالط النساء بالرج�ال ول�بس ال�ذھب للرج�ال    ، للشرع في الزواج 
 ١.شبھ عاریات أمام الرجال وغیرھا من األعراف والعادات المخالفة للشرع

ب اطا  

  روط ار ارف  ء ام

تى یكون معتبرًا ف�ي بن�اء األحك�ام    اعتبر العلماء للعرف شروطًا ال بد منھا ح       
  -:وھي تتمثل في اآلتي، علیھ

ل   أل ف�ال  ،  أال یعارض العرف نص ش�رعي مقط�وع ب�ھ ف�ي الكت�اب وال�سنة      :لش 

وال یحرم الحالل وال یعارض نص من نصوص ال�شریعة اإلس�المیة وال      ، یحل الحرام 
  .یصادمھا

لثاني    والمق�صود ب�االطراد أن یك�ون        ، أن یك�ون الع�رف مط�ردًا أو غالب�اً           - :لش 

مثال�ھ أن یج�ري الع�رف بتق�سیم ال�صداق إل�ى         ، العمل بھ مستمرًا في جمیع الح�وادث      
إنم�ا تعتب�ر    : ( -رحم�ھ اهللا –یق�ول ال�سیوطي   ، مقدم ومؤخر فیكل البالد عن�د ال�زواج   

وال یقوم في اعتبار العرف ت�رك العم�ل ف�ي الح�وادث والوق�ائع        ، ٢)العادة إذا اطردت    
وإذا كان�ت الفوائ�د معتب�رة ش�رعًا ف�ال یق�دم       : ( -رحمھ اهللا–یقول الشاطبي  ، البسیطة

  .٣)ما بقیت عادة على الجملة، في اعتبار انخرا قھا

لثال  أن یكون العرف عامًا وشائعًا في جمیع البالد ولیس خاصًا بمجموعة :لش 

  .من الناس أو فئة أو أصحاب مھنة خاصة

                                                           

أثر العرف  في التشریع اإلسالمي لعوض ، ١٤٧نص فیھ لخالف صمصادر التشریع فیما ال :  انظر١
  ١٤٣محمد  ص 

 ١٨٥ األشباه والنظائر للسیوطي ص٢
 ٢٨٩ ص٢ الموافقات للشاطبي ج٣
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بع  ل بمعن�ى أن   ، رف قائم�ًا وموج�ودًا عن�د إن�شاء التع�رف             أن یك�ون الع�      -:لش 

ول�یس  ، یكون ھذا العرف المراد تحكیمھ معموًال بھ وقائمًا عند إن�شاء ھ�ذا الت�صرف        
  .١)فال عبرة بالعرف الطارئ، طارئًا بعد التصرف

ــام   لخ ــش  بمعن��ى أن س��كوت  ،  أال یع��ارض الع��رف ت��صریح  بخالف��ھ  -:ل

علیھوع��دم اش��تراطھما إی��اه ص��راحة بمثاب��ةإقرار   المتعاق��دین ع��ن األم��ر المتع��ارف   
إن الع�رف حج�ة إذا ل�م یك�ن         : ( من المجل�ة العدلی�ة      ) ٣٦(جاء في المادة    ، منھما لھ 

فلو استأجر ش�خص أجی�رًا للعم�ل م�ن الظھ�ر      ، مخالفًا لنص أو شرط ألحد المتعاقدین   
ع�رف  إلى العصر فقط لیس لھ أن یلزمھ بالعم�ل م�ن ال�صباح إل�ى الم�ساء بحج�ة أن                

فل�ذا اعتب�ر الع�رف ف�ي       ، ال عب�رة ب�العرف الط�ارئ        : ( یقول ابن نج�یم     . ٢)البلد ھكذا 
  .٣)وال یخصصھ بالعرف، فیبقى على عمومھ، ولم یعتبر في التعلیق، المعامالت

لسا    أن یكون العرف ملزمًا بمعنى أن یتحتم العمل بمقتضاه في نظ�ر             -:لش 

(  وھ�ذا م�ا ت�شیر إلی�ھ القاع�دة الفقھی�ة الكب�رى               ،الناس إذا كان معتب�رًا ف�ي الت�شریع        
) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ( وغیرھا من القواعد مثل قاعدة   ) العادة محكمة 

٤.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ٩٨األشباه والنظائر للسیوطي ص، ١١٠األشباه والنظائر البن نجیم ص:  انظر ١
 ٨٧٥ ص ٢ المدخل الفقھي العام للرزق ج٢
 ١٠٢البن نجیم ص األشیاء والنظائر ٣
  .٤٢- ٣٦شرح القواعد الفقھیة للزرقاء ص، ٢٧٥ القواعد الفقھیة للندوي ص٤

  .١٥٦القواعد الفقھیة الكبرى لصالح السدالن ص
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  املبحث الثالث

  دارية يف تغيري األعراف والعاداتدور التشريعات والقوانني اإل

ال   :فيه ثالثة م

  اطب اول

ة ا بأردات وراف وا  

لقد اعتبر الفقھاء العرف أصًال من أصول االستنباط، تبنى علیھ األحك�ام فیم�ا ال               
، ألن ما تعارف علی�ھ الن�اس وس�اروا علی�ھ ص�ار م�ن حاج�اتھم       ، نص فیھ وال إجماع 

فال�شارع الحك�یم   ، فم�ا دام ال یخ�الف ال�شرع وجب�ت مراعات�ھ     ، ومتفق�ًا م�ع م�صالحھم   
، ول�م ی�راع ال�سقیم منھ�ا ب�ل ألق�اه          ، ١من أعراف الع�رب ف�ي الت�شریع       راعى الصحیح   

  .وعلى ھذا یجري اعتبار العرف في األحكام
      فاألعراف والعادات في المجتمعات تنشأ وتتغیر ألسباب كثیرة فأحوال الناس ال 

فالزمان یلعب دورًا مھم�ًا ف�ي تغی�ر األوض�اع االجتماعی�ة           ، تستمر على وتیرة واحدة   
وتط���ور ، باإلض���افة إل���ى التط���ور الطبیع���ي ل���نظم الحی���اة وأس���الیبھا    ، ت���صادیةواالق

. المع��امالت ل��سد حاج��ة الن��اس وتح��صیل م��صالحھم ورف��ع الح��رج والم��شقة ع��نھم     
  ـــــ:فنشوء األعراف والعادات وتغیرھا یخضع لظروف وأسباب عدیدة منھا

ما  -١ ل  : تغي 

إذا تغیرت العادة، وھ�ذا ھ�و المق�صود        األحكام المبنیة على العرف والعادة، تتغیر   
، فالزم�ان ی�ؤثر ف�ي ع�ادات         ٢ال ینك�ر تغی�ر األحك�ام بتغی�ر األزم�ان          : من ق�ول الفقھ�اء    

ح�سب تغی�ر   ، نسبة لتبدل المفاھیم واأللف�اظ ، الناس وأعرافھم وفي ألفاظھم ومرادھم 
غی�ر  األزمنة واألحوال فالحوادث تتجدد ویتجدد الزم�ان وتتغی�ر األع�راف والع�ادات بت           

وتبدل األسالیب والوسائل والمصالح بحسب الزمان وفقًا للم�صالح المعتب�رة ف�المراد       
بتغیر الزمان ھو نشوء أوضاع وآلیات جدیدة تتناسب مع حاج�ات الن�اس ورغب�اتھم            

  .ومصالحھم في عصرھم وزمانھم حسب تغیر األوضاع

جي  -٢ ل لتكن لعلمي   :لت 

لعلم�ي ووس�ائل االت�صال الحدیث�ة، وتكنولوجی�ا              فالطفرة التي ح�دثت ف�ي المج�ال ا        
ونقلت العادات واألعراف وغیرھا من ممارسات ض�یقة        ، المعلومات قربت المسافات  

ومحدودة عن طریق وسائل التواصل االجتم�اعي، إل�ى نط�اق أوس�ع وأكب�ر انت�شارا،        
فالتق���ارب ، وإل���ى ن���شوء ن���وع م���ن الع���ادات ل���م یك���ن مألوف���ًا ف���ي الف���صول ال���سابقة

الط بین الن�اس أص�بح متاح�ًا أكث�ر ب�ین مختل�ف الثقاف�ات باإلض�افة إل�ى اآلث�ار              واالخت

                                                           

 ٣٢ ص٥ المبسوط للسرخسي ج١
 ھـ١٤٢٧ الطبعة، الخامسة عشرة٢٥٨عبد الكریم زیدان، ص . الوجیز في أصول الفقھ، د٢
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التي ترتبت عل�ى ھ�ذا التالق�ي الثق�افي وت�داخل األفك�ار وت�شابك الق�ضایا االجتماعی�ة                     
  .فنشأ عنھا سرعة في تغیر العادات واألعراف

مة -٣ ألن يعا   :١لتش

الت��ي تفرض��ھا الدول��ة بغ��رض        تعتب��ر الق��وانین والت��شریعات واألنظم��ة اإلداری��ة    
وضبط حركة المجتم�ع ف�ي إط�ار تفاعل�ھ م�ع            ، تسھیل حیاة الناس ورعایة مصالحھم    

سبب من أسباب ن�شوء     ، جوانب الحیاة الصحیةواالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة    
وإلغاء كثیر من العادات واألعراف االجتماعیة الفاس�دة        ، كثیر من األعراف والعادات   

ت��شیع ف��ي أف��راده ق��یم الح��ق والخی��ر     ، م وع��ادات مجتمعی��ة فاض��لة  واس��تبدالھا بق��ی 
 .والفضیلة

أو تحق�ق ول�ي   ، أما إذا طرأت على المجتمع حالة م�ن الخط�ر والم�شقة ال�شدیدة     
أو ح�رج أو م�شقة عل�ى    ، األمر من وجود ظل�م ف�احش أو ض�رر أكب�ر متوق�ع حدوث�ھ         

ات والق�وانین الت�ي     فھذا یب�یح ل�ھ م�ن ال�نظم والت�شریع          ، الناس أو وجود منفعة عامة    
  .ترفع الظلم عن الناس وتحقق لھم العدل وترعى مصالحھم

ها  -٤ ت لحيا  سائل   -:تج 

تتجدد وسائل  الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة وتتط�ور بتج�دد الزم�ان وأھل�ھ وب�روز         
أعراف وعادات جدیدة كلما تقدمت الحیاة وتطورت وسائل اإلنتاج وأسالیب المعیشة 

فال�شریعة اإلس�المیة ل�م تق�ف ض�د التط�ور ال�ذي         ، مدنی�ة وتوس�ع العم�ران     واتسعت ال 
ونظرت إلیھا ف�ي إط�ار      ، من مبادالت مالیة وارتباطات أسریة    ، طرأ على حیاة الناس   

ف��دفعت الم��ضار . فمی��زت ب��ین المفاس��د والم��صالح، ق�یم اإلس��الم ومبادئ��ھ وت��شریعاتھ 
أص�ل  : ( ق�ال ال�شاطبي    . یةوجلبت المصالح التي تتفق مع مقاص�د ال�شریعة اإلس�الم          

وھو معنى اعتباره للع�ادات    ، التشریع سبب المصالح والتشریع دائم والمصالح كذلك      
  .٢)في التشریع

ب اطا  

  ر ام ا  اراف وادات ر ازن

لزم�ان       فإذا أمعنا النظر في تغیر األحكام المبنیة على األعراف والمصالح بتغیر ا           
ألدركنا سعة آفاق الفقھ اإلسالمي وكفاءت�ھ الكامل�ة لتق�دیم الحل�ول الناجح�ة للم�سائل           

وھ���ذا یعط���ي ، الم���ستحدثة وص���الحیتھ لم���سایرة الحی���اة ومناس���بتھ لجمی���ع األزمن���ة 
  .الشریعة قابلیة البقاء والخلود

      لق��د أوض��حت ال��شریعة اإلس��المیة أن لتغی��ر األوض��اع واألح��وال والزم��ان ت��أثیراً 
فاإلس�الم یھ�دف إل�ى رعای�ة الم�صالح ورف�ع            ، كبیرًا في األحكام الشرعیة االجتھادی�ة     

ولھ�ذا أوج�د الكثی�ر م�ن        ، الحرج والمشقة والتیسیر على الناس ودفع المفسدة عنھم       

                                                           

 دولة ٣٣لشرق األوسط التي سنت تشریعات قانونیة تحظر ختان اإلناث بلغ عدد الدول في أفریقیا وا١
 https;//ar.wikipedia.org/wikiویكبیبدیا، الموسوعة الحرة ، : انظر.( م ٢٠١٣في سنة 

 ٣٨٦ ص٢ الموافقات للشاطبي ج٢
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فل��و ، وتب��دل ظ��روفھم وم��صالحھم، األحك��ام الت��ي تختل��ف ب��اختالف الن��اس وأح��والھم
ل وكلھا ملزمة فإن كثیر من الناس سیصابون وضع الشارع أحكامًا ال تتغیر وال تتبد  

وھ��ذا یك��ون عل��ى خ��الف م��ا یق��صده اإلس��الم ال��ذي یبن��ي   ، بالجھ��د والعن��اء والم��شقة
  .أحكامھ على الیسر ورفع الحرج والمشقة ومراعاة مصالح الناس

وأحك�ام ظنی�ة تحتم�ل      ، ١فالشریعة وض�عت أحكام�ًا مجمل�ة تحت�اج إل�ى بی�ان وتف�صیل              
یمك�ن تطبیقھ�ا بمراع�اة الظ�روف واألح�وال وبالت�الي            ، ٢ متع�ددة  دالالت ألفاظھا معان  

یبقى الفقھ اإلسالمي مرنًا وحیًا یستجیب لحاجة الناس ویكتسب الصالحیة لكل زمان 
  .ومكان

ولذلك اختلفت فتاوى الفقھاء المتأخرین عن الفقھاء المتقدمین والسبب ھو اخ�تالف    
واخ��تالف الوس��ائل  ، ات والحاج��اتالزم��ان وتغی��ر وتب��دل األع��راف والطب��ائع والع��اد   

واألحوال فوضعوا كثیرًا من القواعد الدالة عل�ى اعتب�ار الع�رف والع�ادة ف�ي األحك�ام              
  -:ومن ھذه القواعد ما یلي،فیما ال نص وال إجماع فیھ

 ـــــ المع�روف ب�ین التج�ار    ٣العادة محكمة ــــــالمعروف عرفًا كالمشروط شرطاً      -
 ـــــ�ـ الع�ادة معتب�رة ف�ي تقیی�د      ٥ت بالعرف كالثاب�ت ب�النص    ــــ الثاب  ٤كالمشروط بینھم 

مطلق الكالم  ـــــــــ استعمال الناس حجة یجب العمل بھا ــــــــ ال ینكر تغیر األحك�ام             
  .بتغیر الزمان

لوال أن اطراد العادات معلوم لما ع�رف ال�دین      : ( -رحمھ اهللا –       یقول الشاطبي   
ألن ال��دین ال یع��رف إال عن��د االعت��راف ، ل��ى فروع��ھم��ن أص��لھ ف��ضًال ع��ن التع��رف ع

وال معن��ى للمعج��زة إال ، وال س��بیل إل��ى االعت��راف بھ��ا إال بواس��طة المعج��زة، ب��النبوة
وال یحصل فعل خارق للع�ادة إال بع�د تقری�ر اط�راد الع�ادة ف�ي          ، أنھا فعل خارق للعادة   

ھ��ا تبع��ا لتغی��ر  یمك��ن تغیر(،فاألحك��ام ٦)الح��ال واالس��تقبال كم��ا اط��ردت ف��ي الماض��ي  
األع��راف والع��ادات الحادث��ة ف��ي األزم��ان المختلف��ة والمتج��ددة، كاألحك��ام االجتھادی��ة  
والقیاس��یة والم��صلحیة، مم��ا ال یخ��الف ال��شریعة وتجی��زه، دون األحك��ام األساس��یة       
الثابتة، والتغیر والتبدل ھو في تبدل األسالیب والوسائل الموصلة إلى غایة ال�شارع              

الشریعة مطلقًا لالختی�ار بح�سب الزم�ان      ومصالحھم، مما تركتھ  لتبدل حاجات الناس  
وفق المصالح المعتبرة، ویبقى أصل الخطاب ثابتًا لخلود الشریعة وأبدیتھا م�ع بق�اء         

تبقى معھ منطویة تح�ت أص�ل ش�رعي     الدنیا والتكالیف، واختالف األعراف واألزمنة    
بتعاد عن دی�ن اهللا تع�الى، مم�ا         یحكم علیھا، وال یراد بتغیر الزمان فساد األخالق واال        

                                                           

، أصول الفقھ اإلسالمي ٨٧، أصول الفقھ لمحمد أبو زھرة ص٢٤٤ص٣الموافقات للشاطبي ج: انظر ١
  .٤٨شعبان صل
، أصول الفقھ لعبد ٤٨، أصول الفقھ اإلسالمي لشعبان ص٨٧أصول الفقھ لمحمد أبو زھرة ص: أنظر ٢

  .٣٧الوھاب خالف ص
 ٦٢العرف والعادة في رأي الفقھاء ألبي سنة ص : انظر٣
 ١٨١الوجیز في ایضاح القواعد الفقھ الكلیة للبورنو ص ٤
  .١١٤/١١٥ ص ٢رسائل ابن عابدین ج٥
 ٢٠٦ ص٢موافقات للشاطبي ج ال٦
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ینبغي معالجتھ ومحاربتھ، وإنما یراد نشوء أوضاعا تنظیمی�ة جدی�دة تتطل�ب أحكام�ا               
   .١)مناسبة لھا

إن السیاسة العادلة مخالفة للشریعة : وال نقول  : ( - رحمھ اهللا –    یقول ابن القیم
سیاس��ة أم��ُر    وت��سمیتھا  ، ب��ل ھ��ي ج��زء م��ن أجزائھ��ا وب��اب م��ن أبوابھ��ا        ، الكامل��ة 

( وق��د زع��م ال��بعض أن ال��شریعة  . ٢)ف��إذا كان��ت ع��دًال فھ��ي م��ن ال��شرع ، اص��طالحي
وج�رؤا أھ�ل الفج�ور عل�ى الف�ساد      ، ف�ضیعوا الحق�وق  ، قاصرة ال تقوم بمصالح العب�اد  

والذي أوجب لھم ذلك نوع تقصیر في معرفة حقیقة ال�شریعة والتطبی�ق ب�ین الواق�ع                 
وأن الناس ال یستقیم أمرھم إال بشيء زائد على م�ا          وبینھا فلما رأى والة األمر ذلك       

، فھم�ھ ھ�ؤالء م�ن ال�شریعة فأح�دثوا لھ�م ق�وانین سیاس�یة ین�تظم بھ�ا م�صالح الع��الم           
فتولد من تقصیر أولئك في الشریعة وإحداث ھؤالء ما أحدثوه من أوضاع سیاستھم           

ة أخ�رى  وأفرط فیھ طائف  ، وتعذر استدراكھ ، وتفاقم األمر ، وفساد عریض ، شر طویل 
وك�ال الط�ائفتین أتی�ت م�ن قب�ل تق�صیرھا        ، فسوغت منھ ما یناقض حكم اهللا ورس�ولھ       

ف�إن اهللا أرس�ل رس�لھ وأن�زل كتب�ھ لیق�وم الن�اس         ، في معرفة م�ا بع�ث اهللا ب�ھ رس�ولھ          
فال��شریعة اإلس��المیة  .  ٣)وھ��و الع��دل ال��ذي قام��ت ب��ھ ال��سموات واألرض  ، بالق��سط

فل��و وض��ع ال��شارع حكم��ًا ،  ودرء المفاس��دوجل��ب الم�صالح ، تھ�دف إل��ى إقام��ة الع��دل 
والحرج وھذا ما ال ، واحدًا ال یتغیر ألصیب الناس بكثیر من الجھد والعسر والمشقة         

  . یقصده اإلسالم الذي بنى أحكامھ على مصالح العباد 
إن األحك��ام الت��ي تتغی��ر بتغی��ر األزم��ان ھ��ي   (ج��اء ف��ي ش��رح مجل��ة األحك��ام العدلی��ة   

األحكام المستندة على العرف والع�ادة؛ ألن�ھ بتغی�ر األزم�ان تتغی�ر احتیاج�ات الن�اس،                
وبن��اء عل��ى ھ��ذا التغی��ر یتب��دل أی��ضًا الع��رف والع��ادة وبتغی��ر الع��رف والع��ادة تتغی��ر      

ل��ى الع��رف األحك��ام، بخ��الف األحك��ام الم��ستندة عل��ى األدل��ة ال��شرعیة الت��ي ل��م ُت��بَن ع 
ج�زاء القات�ل العم�د القت�ل، فھ�ـذا الحك�م ال�شرعي            : مث�ال ذل�ك   .والعادة فإنھ�ا ال تتغی�ر       

الذي لم یستند على العرف والع�ـادة ال یتغی�ر بتغی�ر األزم�ـان، أم�ا ال�ذي یتغی�ر بتغی�ر             
  .٤)األزمان من األحكام ، فإنما ھي المبنیة على العـرف والعادة 

ال تتواكب مع الحی�اة، ب�ل تت�صادم م�ع الواق�ع وتكبل�ھ            فتغییر األعراف والعادات التي     
وتعطل حركة التنمیة فی�ھ، الب�د فی�ھ م�ن التغیی�ر بنظ�ام أو ت�شریع جدی�د یتواف�ق م�ع                        
عجلة الحیاة ویدفع بالتنمیة، ألنھ  یدخل في مفھوم المصلحة التي یمكن إدراجھا في 

لحة یراھا، وإن   ھي فعل شيء من الحاكم لمص     ( أبواب السیاسة الشرعیة،فالسیاسة    
ك��ل ت��صرف ش��رعي مواف��ق لمقاص��د : (، أو ھ��ي ٥)ل��م ی��رد ب��ذلك الفع��ل دلی��ل جزئ��ي 

                                                           

 مجلة ٢٣ بحث عن مدى مشروعیة أو إلزامیة  الفحص الطبي قبل الزواج للدكتور مصلح النجار ص ١
 . ھـ ١٤٢٥العلوم التربویة جامعة الملك سعود 

 ھـ ١٤٢٥ دار الكتاب العربي بیروت الطبعة األولى ١١٤٨ أعالم الموقعین البن القیم ص ٢
 ١١٤٩ المصدر السابق ص ٣
 ٣٩درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حیدر المادة رقم ٤
، حاشیة رد المختار على الدرر المختار البن ١١ ص٥ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ج٥

 ١٥ص٤عابدین ج
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الشرع العامة، ومحقق لغایاتھ وأھدافھ، بحیث یكون معھ الن�اس أق�رب إل�ى ال�صالح          
ولذلك یجوز لولي األمر أو الدولة بأجھزتھا التشریعیة والرقابیة ١)وأبعد عن الفساد 

لزم  الناس بنظام معین إذا تعینت الم�صلحة وف�ق القاع�دة    إصدار تشریعات وأنظمة ت  
وذل�ك ف�ي حال�ة درء مف�سدة وجل�ب      . ٢)تصرف اإلم�ام من�وط بالم�صلحة     : ( الفقھیة  

فمن حق ولي األمر إصدار تشریعات تلزم  الن�اس عل�ى االن�ضباط    ، مصلحة للمجتمع 
فق��ا لل��شرع وال بالنظ��ام، وفع��ل اإلم��ام فیم��ا یتعل��ق ب��األمور العام��ة الب��د أن یك��ون موا 

یخالف نصوصھ وال قواعده الكلیة وال العامة، ذل�ك أن م�ن قواع�د ال�شرع الكلی�ة أن                  
،فال��شرع إذا ف��تح باب��ًا لجل��ب م��صلحة    ٣)دف��ع المفاس��د مق��دم عل��ى جل��ب الم��صالح    (

ولذلك ، مقصودة البد أن یسد األبواب األخرى التي تعارضھ عمًال بقاعدة دفع الضرر
ناس من باب األنظمة والقوانین التي تحقق مصلحة راجحة البد للحاكم من سیاسة ال

  .للفرد والمجتمع
ولما كانت المقاصد ال یتوص�ل إلیھ�ا إال بأس�باب       ( اهللا ــــــــ    یقول ابن القیم ـــ رحمھ    

وطرق تفضي إلیھا كانت طرقھا وأسبابھا تابعة لھ�ا معتب�رة بھا،فوس�ائل المحرم�ات               
بح��سب إف��ضائھا إل��ى غایتھ��ا وارتباطھ��ا بھ��ا، والمعاص��ي ف��ي كراھتھ��ا والمن��ع منھ��ا 

ووس�ائل الطاع��ات والقرب��ات ف��ي محبتھ��ا واإلذن فیھ��ا بح��سب إف��ضائھا إل��ى غایتھ��ا،  
فوس��یلة المق��صود تابع��ة للمق��صود، وكالھم��ا مق��صود، لكن��ھ مق��صود ق��صد الغای��ات،  

  .٤)وھي مقصودة قصد الوسائل 

  اطب اث

ر ا  نوات واردور ا ذجدات وراف وا  

سأتناول ھنا الحدیث عن نماذج من األعراف والعادات التي كانت سائدة ف�ي       
مختلف بلدان العالم اإلس�المي وتغی�رت أو ف�ي طریقھ�ا للتغیی�ر بع�د ص�دور الق�وانین                 
والت���شریعات الخاص���ة بھ���ا، ولی���ست كلھ���ا أع���راف فاس���دة ولك���ن تغییرھ���ا أوجدت���ھ  

ح��وال  واألزم��ان، وتج��دد الحی��اة وتتطورھ��ا، وانت��شار     الظ��روف الطارئ��ة وتب��دل األ 
الثقاف��ات وت��داخلھا م��ن خ��الل الوس��ائط اإلعالمی��ة المتع��ددة وت��سارع عجل��ة التنمی��ة     

  .بمختلف جوانبھا االقتصادیة واالجتماعیة 
      فنجد في كثیر من المجتمعات اإلسالمیة تترسخ فیھا أعراف وعادات اجتماعیة 

حب�ب ومرغ�وب فی�ھ، وبع�ضھا فاس�د یتع�ارض م�ع أحك�ام         متوارث�ة بع�ضھا ص�حیح م   
الشریعة اإلسالمیة والبعض اآلخر ال یتواكب مع ال�زمن وتط�ورات الحی�اة وتق�دمھا،               
وبعضھا یقف عائق�ا أم�ام التنمی�ة واالنت�اج، فك�ل ع�رف وع�ادة ف�ي مجتم�ع م�ا یأخ�ذ                    

  .وإیجابًاشكًال من ھذه األشكال، ویلقي بظاللھ على حیاة وأنشطة المجتمعات سلبًا 

                                                           

 ١٤ نظریة السیاسة الشرعیة الضوابط والتطبیقات، لعبد السالم العالم ص ١
  ١٢٢شباه والنظائر للسیوطي ص األ  ، ٣٠٩ ص ١ المنثور للزركشي ج٢
 ٨٧ األشباه والنظائر للسیوطي ص ٣
 ١٣٦ص٣ إعالم الموقعین عن رب العالمین البن القیمج٤
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      فل��و ألقین��ا نظ��رة م��ثًال عل��ى مختل��ف األع��راف والع��ادات الت��ي كان��ت س��ائدة ف��ي  
المجتمعات اإلسالمیة،كاألعراف والعادات في الحی�اة االجتماعی�ة، والت�ي كان�ت تق�وم       
على إكمال الزواج بالعرف ال�سائد، وموافق�ة ول�ي أم�ر الم�رأة دون النظ�ر إل�ى رض�ا           

والع��شائریة تجب��ر الم��رأة عل��ى     ات واألع��راف القبلی��ة الزوج��ة،كما أن بع��ض الع��اد  
أبو حنیفة والثوري : ( الزواج من األقارب من دون رضاھا، قال جمھور من العلماء

األب ( ،وبع�ضھم ی�رى أن   ١)ال بد من اعتبار رض�اھا    : واألوزاعي وأبو ثور وجماعة   
اف ف�ي بع�ض    ،وھنال�ك أع�ر  ٢)والج�د، ال یملك�ان إنك�اح البك�ر البالغ�ة، بغی�ر رض�اھا        

المجتمعات تكمل مراسم الزواج من غیر صك أو وثیقة إثبات ل�ھ أو م�ن دون وثیق�ة          
تثبت رضا الزوجة أو ع�دم موافقتھ�ا عل�ى ال�زواج أو ال�زوج، أو ع�دم وج�ود وثیق�ة                
تثبت ھذا الزواج، وك�ذلك ع�دم وج�ود ص�ك للط�الق إذا ت�م االنف�صال وإنھ�اء العالق�ة                      

 وتط��ور الحی��اة وت��داخل موض��وعاتھا، وت��شابك   الزوجی��ة، ولك��ن بع��د تغی��ر األزم��ان  
قضایاھا، ونظرًا لتثبیت الحقوق وكتابتھا وتوثیقھا ومراعاة للمصالح المترتبة عل�ى           
ھذه العالقة من حف�ظ حق�وق الزوج�ة واألبن�اء ورع�ایتھم وإثب�ات الن�سب، وض�رورة          
مراجع��ة الجھ��ات المخت��صة إلكم��ال ھ��ذه العالق��ة أو إنھائھ��ا ت��م إص��دار ت��شریعات          

ق��وانین إداری��ة ت��ضبط وت��نظم ھ��ذه العالق��ة م��ن خ��الل مراجع��ة جھ��ات االخت��صاص    و
الستخراج وثیقة إلثب�ات ال�زواج وأخ�رى إلنھائ�ھ رعای�ة للم�صالح وحفظ�ًا للحق�وق،                  

  .وفقا لمتطلبات الواقع ومستجداتھ 
       وكذلك من األعراف والعادات األخرى التي كانت سائدة في أوساط المجتمعات            

والتي ت�م تغیرھ�ا بت�شریعات وق�وانین إداری�ة ت�ضبط وت�نظم وت�ضع األط�ر                   اإلسالمیة
الت��صحیحیة والتنظیمی��ة لھ��ذه  األع��راف والع��ادات، خدم��ة لم��صالح الن��اس ومراع��اة 
لظروفھم وأحوالھم ، ھیحمل السالح وإطالق األعی�رة الناری�ة ف�ي المناس�بات والت�ي             

 إل��ى أتراح،ف��صدرت  ت��سببت ف��ي س��فك دم��اء  كثی��ر م��ن األبری��اء وحول��ت األف��راح       
ت��شریعات وأنظم��ة إداری��ة تمن��ع حم��ل ال��سالح واس��تخدامھ ف��ي المناس��بات واألف��راح   

  .رعایة لمصالح الناس وبسط األمن في أوساطھم

لعـا               لتي ص كنمـ لتغييـ بعـ  ني  لق يعا  لتش ل م  ك

ل يما في          إلنا  ، ختا  لمجتمعا سا  لسائ في   بعـ   ألع 

بيـة  لـه مخـا              ل سا  ل ثبت  ل  إلسالمية،  بية  لع لمجتمعا 

، ي ن منها ما يلي٣ع ه   ٤:   

                                                           

بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقیق محمد صبحي حالق، : انظر١
 . ١٥ ص٣ھـ، ج١٤١٥مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة، الطبعة األولى 

بدائع الصنائع لعالء الدین بن مسعود الكاساني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الطبعة ٢
 ٥٠٤ص٢م،ج١٩٩٨الثانیة 

 .م ٢٠٠٨لعام ) ١٦ -٦١ج ص ع (قرار منظمة الصحة العالمیة : انظر ٣
 ) .٤/٢٣(٢٢٠: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، المنعقد بالمدینة المنورة رقم : انظر٤
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ل     أل  ویكون بإزالة غطاء البظ�ر، أو بإزال�ة البظ�ر الظ�اھر ك�امًال أو ج�زءًا                  :لن 

  .منھ، باإلضافة إلى القلفة

لثاني •  رین الصغیرین، أو الشفرین الكبی�رین،    ویكون بإزالة البظر، أو الشف     :لن 

  .أو كلھا مجتمعة

لثال •   أس�وأ  العالمیة الصحة منظمة وتعده): ما یسمى بالختان الفرعوني    (:لن 

 الخارجی��ة، األنثوی��ة التناس��لیة األع��ضاء ك��ل باستئ��صال یك��ون الختان،حی��ث أن��واع
 للبول�و  ص�غیرة  ةفتح�  لتبقى الخیاطة، طریق عن المھبل، فتحة تضییق إلى باإلضافة
  .الحیض

وق��د أص��درت كثی��ر م��ن ال��دول الت��ي یم��ارس فیھ��ا ھ��ذا الن��وع م��ن الخت��ان ت��شریعات   
ق��رار مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي     ص��در ، كم��ا ١وأنظم��ة تمن��ع وتج��رم ھ��ذه الممارس��ة    

وال�ذي ن�ص عل�ى      ) ٤/٢٣ (٢٢٠: ی�رقم  اإلسالم الفقھ في اإلناث أنخفاض الدولیبش
  : اآلتي 

  
 اإلس��المي التع��اون منظم��ة ع��ن المنبث��ق ال��دولي إلس��الميا الفق��ھ مجم��ع مجل��س إن

 ٢٣-١٩: م�ن  الفت�رة  المن�ورة،خالل  بالمدین�ة  والع�شرین  الثالث�ة  دورت�ھ  ف�ي  ،المنعقد
 البح�وث  عل�ى  اطالعھ وبعد.م٢٠١٨نوفمبر  ١ -أكتوبر٢٨: ھـ،الموافق١٤٤٠صفر  

 وبع��د اإلس�المي  الفق��ھ ف�ي  اإلن�اث  خف��اض موض�وع  بخ�صوص  المجم��ع إل�ى  المقدم�ة 
  :٢یلي ما قرر ، حولھ دارت التي الموسعة المناقشات إلى استماعھ

 الجل�دة (الُقلف�ة    م�ن  ی�سیر  ق�در  قط�ع  ب�ھ  یق�صد  اإلس�المي  الفق�ھ  في اإلناث ـ خفاض ١
 عملی�ة  ت�سمى  العملیَّ�ة  وھ�ذه . سلیمًا نفسھ البظر معترك البظر فوق التي) المستعلیة

  .البظر ُقلفة تخفیض عملیَّة ،أو البظر غطاء خفاض
 تھ�ذیبھا  إل�ى  وس�لم  علی�ھ  اهللا ص�لى  الرسول وجھ قدیمة اجتماعیة عادة الخفاض -٢

  .المعتاد الحد تجاوز من األنثى یحمي الذي الشكل على
 في یمارس العلم،وال أھل بین خالف محل) ١(الفقرة    في إلیھ المشار اإلناث خفاض

 وال�شروط  ضوابطال�  ض�من  الفقھ�اء  م�ن  ع�دد  أباح�ھ  ،وقد اإلسالمي العالم بلدان أكثر
  .طبي إشراف تحت یكون أن ومنھا إجرائھ عند تتوفر أن ینبغي التي

 ف�ي  ذك�ر  م�ا  ع�دا  ، األنث�وي  التناس�لي  الجھ�از  أجزاء من جزء بأي المساس یجوز ال
 تحرم��ھ الفع��ل ،وھ��ذا الزوجی��ة وحی��اتھن باإلن��اث اإلض��رار م��ن فی��ھ ؛لم��ا)١(الفق��رة 
 قب�ل  م�ن  المتخ�ذة  اإلجراءات المجمع ،ویؤید شرعًا فاعلھ وُیجّرم اإلسالمیة الشریعة
  .التجاوزات ھذه على للقضاء اإلسالمیة الدول حكومات

                                                           

 دولة ٣٣بلغ عدد الدول في أفریقیا والشرق األوسط التي سنت تشریعات قانونیة تحظر ختان اإلناث ١
منظمة الصحة العالمیة، ویكبیبدیا، الموسوعة الحرة ، : انظر.( م ٢٠١٣في سنة 

https;//ar.wikipedia.org/wiki 
 .المصدر السابق ٢
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 األنثویة التناسلیة األعضاء تشویھ مصطلح ضمن ھنا المقرر اإلناث خفاض یدخل ال
 ال����صحیة المنظم����ات ل����دى منھ����ا منعھا،والتح����ذیر عل����ى المن����صوص قطعھ����ا أو

  .میةالعال الصحة منظمة الدولیة،وخصوصًا
      ك��ذلك م��ن الت��شریعات والق��وانین الت��ي ص��درت كنم��وذج لتغیی��ر بع��ض الع��ادات    
واألعراف السائدة في أوساط المجتمعات، الفحص الطبي قبل الزواج وذلك من خالل 
سن بعض الدول اإلس�المیة والعربی�ة ت�شریعات وق�وانین لتطبیق�ھ، وإل�زام ال�راغبین                 

رورتھ ال��صحیة ف��ي حیاتن��ا المعاص��رة، ف��ي ال��زواج ب��إجراء ھ��ذا الفح��ص، وذل��ك ل��ض
خاص��ة وأن األع��راف والع��ادات ف��ي المجتمع��ات العربی��ة ج��رت عل��ى اعتب��ار زواج       
األقارب ھو األفضل،نسبة لفوائده االجتماعیة الكثیرة التي تسھم ف�ي تقوی�ة ال�روابط           

باإلض�افة لمعرف�ة االعتب�ارات األخ�رى        ، وحصر ومعالجة المشاكل الزوجیة   ، األسریة
وھ��ذا م��ا تع��ارف علی��ھ ،  وال��دین وال��صالح والحرف��ة وال��سالمة م��ن العی��وب كالن��سب

ل�ذلك ال ی�ستجیبون للفح�ص الطب�ي ألن�ھ ربم�ا یك�ون             ، الناس ف�ي أع�رافھم وع�اداتھم      
وھنال��ك م��ن یعتب��ر أن الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج ی��دخل ف��ي   ، عائق��ًا أم��ام أع��رافھم

خلقی�ًا أو وراثی�ًا أو م�رض    الحریة الشخصیة لألفراد وكشف األسرار فقد یظھر عیبًا        
خاص�ة وأن   ، ال یرجى بروءه فیتحفظ على ذلك خوفًا من أن تصبح مشكلة اجتماعیة           

أع��راف المجتم��ع تق��ف عائق��ًا أم��امھم، وھنال��ك م��ن ی��رى أن ع��ادة الن��اس وأع��رافھم  
وأن الغالب ، جرت على الزواج بدون فحص طبي منذ القدم، أخذًا بإحسان الظن باهللا   

 ول��ذلك ل��م یتن��اول الفقھ��اء ف��ي ال��سابق ھ��ذه الم��سألة ف��ي كت��بھم     ،ف��ي ذل��ك ال��سالمة 
وھنال�ك فئ�ة    . مع علمھم بأن زواج األقارب فیھ مصالح ومفاسد       ، ومجالسھم الفقھیة 

تح��سبًا ألي ش��كل م��ن أش��كال  ، م��ن الن��اس ت��تحفظ عل��ى الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج  
جتمعی�ة الت�ي تح�ث      التمییز القائم على الصفات الوراثیة ألن ھذا ینال م�ن حقوق�ھ الم            

ویعتب��ر الفح��ص خ��صما عل��ى حریات��ھ األساس��یة     ، عل��ى تقوی��ة الرابط��ة الع��شائریة   
وھذا یتعارض مع أعراف وعادات المجتم�ع ال�ذي ھ�و        ، والمساس بكرامتھ اإلنسانیة  

  .جزء منھ
ص��حیح أن كثی��رًا م��ن ق��وانین األح��وال الشخ��صیة ف��ي ال��دول العربی��ة واإلس��المیة ل��م  

ال��زواج إال م��ن أم��راض مح��ددة ل��یس منھ��ا األم��راض     توج��ب الفح��ص الطب��ي قب��ل   
والن�اظر  . لكن ھذه األمراض تعتبر من العیوب التي یفسخ بھا عقد ال�زواج        ، الساریة

إل�ى كت��ب الفق��ھ یج��د أن العی��وب الموجب��ة للتفری��ق ب��ین ال��زوجین مب��سوطة ف��ي ھ��ذه  
سخ عق�د  المالكیة والشافعیة والحنابلة یقولون بج�واز ف�  (فجمھور الفقھاء من    ،الكتب

وبم��ا أن عق��د النك��اح م��ن العق��ود ، ، والفح��ص منھ��ا س��ھل ومی��سور١)النك��اح بالعی��ب
ورغم اختالف الفقھاء في تحدید ھذه العیوب الت�ي         ، المدنیة التي یدخلھا خیار العیب    

إال أن الراجح أن كل عیب یؤدي إلى النفرة ویمنع كمال االس�تمتاع             ، یفسخ بھا العقد  
مم�ا ی�دل عل�ى أن الواج�ب        ،  فإنھ عیب یفسخ لھ النكاح     أو یمنع من االتصال الجنسي    

على الخ�اطبین معرف�ة عی�وب ك�ل منھم�ا ب�الفحص الطب�ي قب�ل الزواجحت�ى ال یح�دث                      
                                                           

، المغني البن قدامة الحنبلي ٥٨ص٢د القرطبي جبدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رش: انظر١
 ٥٦ص ١٠ج
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فھ��ذه ، وم��ا ینبن��ي علی��ھ م��ن إش��كاالت مادی��ة ونف��سیة وإن��سانیة واجتماعی��ة ، الف��سخ
ولذلك األمراض تؤدي إلى النفرة وتضعف المناعة، وتترتب علیھا آثار في اإلنجاب، 

بقی�اس ثب�وت ح�ق الف�سخ بالعی�ب للرج�ل عل�ى ثب�وت ذل�ك            ( استدل جمھ�ور الفقھ�اء      
للمرأة بجامع الت�ضرر، ف�إن ك�ل واح�د منھم�ا یت�ضرر بعی�ب ال�زوج اآلخ�ر فیج�ب أن                   

  .١)یثبت خیار الفسخ للجمیع 
المعیشة م�ع ھ�ذه األم�راض ال تك�ون إال ب�ضرر،            (  إن   ٢یقول الشیخ محمد أبو زھرة    

فاألص��ل ف��ي عق��د ال��زواج أن��ھ غی��ر قاب��ل    .. راض تنتق��ل إل��ى الذری��ة، وألن تل��ك األم��
للفسخ، وإنما ثبت التفریق ف�ي عی�وب التناس�ل ب�الزواج ألنھ�ا تخ�ل بالمق�صود األول          
منھ، فھي عیوب لحقت موضوعھ وأصل شرعتھ، وامتن�ع تنفی�ذ العق�د معھ�ا، ف�صح                  

العام ال�ذي ی�شمل     ونوع الضرر المستحكم بین الزوجین ھو الضرر        ..إنھاؤه بسببھا، 
ضرر الزوجة والزوج وضرر نسلھما، ویستعان في تحقیق ذلك بمعرفة أھل الخب�رة      
من األطباء إذ ھم ال�ذین یبین�ون م�دى اس�تحكام الم�رض وم�دى ال�ضرر الناش�ئ ع�ن               

وعلی��ھ ف��إن الفح��ص الطب��ي قب��ل ال��زواج ض��روري فیم��ا أرى،   ٣.اإلقام��ة م��ع وج��وده
ت تل��زم المق��دمین عل��ى ال��زواج ب��الفحص  وعل��ى الجھ��ات الت��شریعیة إص��دار ت��شریعا 

  . لمعرفة ھذه األمراض والسالمة منھا 
كذلك من التشریعات والقوانین التي صدرت كنموذج لتغییر بعض العادات واألعراف 
السائدة في أوساط المجتمعات، زواج ال�صغیرات مم�ن ل�م تبل�غ الحل�م، ومع�روف أن                

ج، أما س�ن ال�دخول بالزوج�ة فھ�و م�ن            شریعة اإلسالم لم تحدد سنا إلبرام عقد الزوا       
ولقد صرحوا  : ( ٤األمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان، قال ابن عابدین         

عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغیرة ال تطی�ق ال�وطء ال ت�سلم إل�ى ال�زوج حت�ى تطی�ق            
فل�و كان�ت ص�غیرة ـــ�ـ أي الزوج�ة ـــ�ـ ال تحتم�ل                : ( ٦، وقال ش�ھاب ال�دین الرمل�ي       ٥)
 ول�ذلك رأت كثی�ر م�ن    ٧)لوطء ال یج�ب ت�سلیمھ ـــــ�ـ ال�تمكن منھ�ا ــــ�ـ حت�ى تطیق�ھ                ا

الدول تحدید سن تزویج الصغیرات بإذن القاضي، یوكل أمره إلى ولي األمر ف�ي ك�ل                
دولة تقرره بحسب ظروف الزم�ان والمك�ان وال�سن، وھ�و م�ا جع�ل كثی�ر م�ن ال�دول               

 إل�ى  ع�شر  الخام�سة  بل�وغ  اتح�دد  ال�صغیر  زواج ش�أن  وف�ي  تصدر تشریعات وأنظمة  

                                                           

 ٥منصور بن یونس بن إدریس البھوتي الحنبلي، دار الكتب العلمیة، ج. كشاف القناع،: انظر ١
 ١٠٦ص

 - ١٨٩٨ھــــ ١٣٩٤ -١٣١٥(ھو محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زھرة ٢
 . كتاًبا غیر بحوثھ ومقاالتھ ٣٠لھ العدید من المؤلفات ما یزید عن )م١٩٧٤

 م، دار الفكر العربي،١٩٥٧، الطبعة الثالثة ٣٥٧/٣٥٨األحوال الشخصیة ألبو زھرة ص٣
 وتوفي سنة ١١٩٨ھو محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ولد سنة٤

ر على شرح المنار ھــ بدمشق ، لھ العدید من المؤلفات منھا مجموعة رسائل، ونسمات األسحا١٢٥٢
 )األعالم للزركلي : انظر( وغیرھا 

  .٢٠٤ص٣حاشیة ابن عابدین ج٥
ھـــ رملة المنوفیة، بمصر، لھ العدید ٩٥٧أحمد بن ھمزة الرملي، شھاب الدین، فقیھ شافعي، ولد سنة٦

 )األعالم للزركلي : انظر. ( من المؤلفات منھا فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد وغیرھا 
 ٢٠٣ص٧نھایة المحتاج شرح المنھاج ج: انظر ٧
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 أم�ا ، الفقھ�اء  ق�رر  كم�ا  وان�ضباطھ  الحل�م  ال�صغیرة  لبلوغ للزواج سنا عشر السادسة
 لل��زواج الط��رفین وص��الحیة والمك��ان لزم��ان ح��سبا فیح��دد ال��دخول دون العق��د إب��رام

 حت�ى  الت�زویج  ل�ھ  یج�وز  ف�ال  المضرة عند ویمنع باألب الحق ویناط، األسرة وتكوین
 یج�وز  وال، الم�صلحة    بتحقیق مقیدة غیره األبو ووالیة، عشر   الخامسة الفتاة تبلغ

 قب�ل  م�ن  ال�صغیرات  لت�زویج  ص�حیة  ض�وابط  وض�ع  ویتعین، الفتاة   بإذن إال التزویج
الثقات، وھذا ما توصل إلی�ھ مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي ف�ي دورت�ھ رق�م                  األطباء

 .م والمنعقدة في المدینة المنورة ٢٠١٨  لعام ٢٣
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  النتائج

  
ــــــــ على أجھزة الدولة التشریعیة والرقابیة مراجعة العادات واألعراف االجتماعیة 
الفاسدة أو التي تعطل مصالح  الناس وال تواكب  تطورات الحیاة ومستجداتھا نسبة            

ت�دعو إل�ى الح�ق والخی�ر        ، لتغیر الزمان واألح�وال واس�تبدالھا بق�یم مجتمعی�ة فاض�لة           
  .ب مع تطورات الحیاة وخطط التنمیة وتتواك

ـــــ�ـ تنب��ع أھمی��ة الت��شریعات والق��وانین اإلداری��ة الت��ي ت��صدرھا الجھ��ات الت��شریعیة  .
  .ودفع عجلة التنمیة ،  والرقابیة بغرض تسھیل حیاة الناس ورعایة مصالحھم

  
  التوصیات

  :یوصي البحث باآلتي 
واإلس���المیة ق���وانین  أن تراج���ع وت���صدر جھ���ات االخت���صاص ف���ي ال���دول العربی���ة      

وتشریعات لتغییر األع�راف والع�ادات الفاس�دة ف�ي المجتم�ع، تواك�ب الزم�ان والح�ال                  
وتب��ین مق��صود ال��شارع م��ن م��شروعیة   إذا تعین��ت الم��صلحة وترس��ھ الق��یم الفاض��لة

  .التغییر 
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جع لم لمصا    قائمة 

العلمی��ة، بی��روت، الطبع��ة  ــ��ـ األش��باه والنظ��ائر الب��ن نج��یم الحنف��ي الم��صري، دار الكت��ب    ١
  .م ١٩٩٩/ ھـ١٤١٩األولى 

الطبعة األولى ـــــ�ـ دار الكت�ب العلمی�ة       ، ـــــ األشباه والنظائر للحافظ جالل الدین السیوطي      ٢
  .ھـ ١٣٩٩ـــــــ 

 ــ���ـ األش���باه والنظ���ائر ف���ي قواع���د وف���روع فق���ھ ال���شافعیة، لج���الل ال���دین عب���د ال���رحمن   ٣
  .م ١٩٥٩لحلبي ، مصر طبعة مصطفى البابي ا السیوطي،

  .الزحیلي ، مؤسسة الرسالة ـــــ بیروت   وھبة.ـــــ   أصول الفقھ اإلسالمي د٤
   ـــــ أصول الفقھ لمحمد أبو زھرة ، طبعة دار الفكر العربي٥
 ١٤٢٩ ، ١،بی�روت،ط   ابنح�زم  دار إس�ماعیل،  محم�د  شعبان. د المیسر، الفقھ  ــــ أصول  ٦

  ٢٠٠٨/ ھـ 
ال�سید ص�الح ع�وض، دار الكت�اب العرب�ي ــــــــ�ـ             .  في الت�شریع اإلس�المي د      ــــ أثر العرف  ٧

 .القاھرة  
. ــــ���ـ أث���ر الع���رف والع���ادة ف���ي دراس���ة الت���وازن الفقھی���ة م���ع تطبیق���ات فقھی���ة معاص���رة ٨
 .الریاض–جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة . عبدالعزیز بن عبد الرحمن المشعل.د
مطابع السعادة الطبعة الثانی�ة  ، البن القیم الجوزیة  ، عن رب العالمین   ـــــ إعالم الموقعین     ٩

 . مصر ، ھـ١٣٧٤
، ) ھ�ـ    ٣٧٠ت( ــ أحكام القرآن ألبي بكر أحم�د ب�ن عل�ي ال�رازي الم�شھور بالج�صاص                  ١٠

 .حیاء التراث العربي ، بیروت ‘ھـ ـــــــ دار ١٤١٢طبعة
ـــــــــــ�ـ مطبع�ة   ) ھ�ـ  ٥٤٣ت (  العرب�ي  ـــ أحكام القرآن ألبي بكر محمد بن عبد اهللا ابن     ١١

  م ١٨٦٧عیسى البابي الحلبي ــــــــ مصر  ــــــــــ 
 ـــــ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  لمحمد بن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي، تحقی�ق محم�د             ١٢

  .ھـ١٤١٥صبحي حالق، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة، الطبعة األولى 
ء ال��دین ب��ن م��سعود الكاس��اني، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي،        ــــ��ـ ب��دائع ال��صنائع لع��ال   ١٣

  م،١٩٩٨بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة 
 ــــــ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم حاشیة رد المخت�ار عل�ى ال�درر المخت�ار          ١٤

 البن عابدین
لحنف��ي،  ـــــ��ـ تی��سیر التحری��ر محم��د أم��ین محم��ود البخ��اري المعروف،ب��أمیر ب��اد ش��اه ا  ١٥

  .م ١٩٣٢ھـ ــــ ١٣٥١مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
مكتب��ة لبن��ان،  ) ھ��ـ ٨١٦: ت ( الجرج��اني   ـــــــ��ـ التعریف��ات عل��ي ب��ن محم��د ال��شریف  ١٦

  .م ١٩٨٥بیروت، طبعة 
خواجة أمین أفندي، دار الجیل ، الطبع�ة        ــــ درر الحكام شرح مجلة األحكام علي حیدر          ١٧

 .م ١٩٩١ھـ ــــــ ١٤١١األولى 
  ــــ سنن الترمذي، لمحمد بن عیسى بن سورة ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي١٨
  .ـــــــ سنن ابن ماجة، ألبي عبد اهللا محمد بن ماجة ، مطبعة دار إحیاء الكتب العلمیة ١٩
ـــــ��ـ س��نن ال��دارمي، ألب��ي محم��د عب��د اهللا ب��ن عب��د ال��رحمن ال��دارمي ، طبع��ة دار الكت��ب  ٢٠

   بیروتالعلمیة ،
ــــ سنن النسائي، ألحمد بن شعیب بن عل�ي الن�سائي ، طبع�ة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي ،                    ٢١

  م ١٩٦٤/ ھـ ١٣٨٣مصر 
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  .ھـ ١٤٢٤ـــــــــ سنن ابن خزیمة، للحافظ محمد بن اسحاق ، المكتب اإلسالمي ، ٢٢
 مكتب�ة  ھـ١٤١٨شرح الكوكب المنیر لمحمد الفتوحي المعروف بابن النجار طبعة    ــــــــ  ٢٣

  .العبیكان
م  ١٩٨٣ -ھ�ـ  ١٤٠٣شرح القواعد الفقھیة لل�شیخ أحم�د الزرق�اء الطبع�ة األول�ى        ـــــــــ  ٢٤
  دار الغرب اإلسالمي، 

طب��ع )  ھ��ـ٢٥٦( ص��حیح البخ��اري ،أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري    ـــــــ��ـ ٢٥
  .المكتب اإلسالمي استانبول تركیا ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي 

ـــ صحیح مسلم، لمسلم بن الحجاج ب�ن م�سلم، الطبع�ة األول�ى ، الری�اض، دار الرف�اعي             ٢٦
  ھـ ١٤٠٣للنشر والتوزیع

ـــ صحیح سنن أبي داود ، لمحمد ناص�ر ال�دین األلب�اني الطبع�ة األول�ى ، مكت�ب التربی�ة                     ٢٧
  .ھـ ١٤٠٩العربي لدول الخلیج ، بیروت 

: الناش��ر؛ مفھ��رس غی��ر: الفھرس��ة حال��ة؛ الفخ�� الوھ��اب عب��د الفق��ھ أص��ول عل��مـــــــ��ـ ٢٨
  .األزھر  شباب–الدعوة  مكتبة

، )  ھ�ـ  ١٤٢٤ت ( ــــــــــ العرف والعادة في رأي الفقھاء للشیخ أحمد فھمي أب�و س�نة      ٢٩
 .م  ١٩٧٤مطبعة األزھر، 

  .ـــــــــ العرف والعادة للدكتور حسین محمود حسین، المكتبة العصریة ٣٠
الع��ادة ف��ي رأي الفقھ��اء ألحم��د فھم��ي أب��و س��نة، دار الب��صائر للطباع��ة       ــــ��ـ الع��رف و ٣١

  م٢٠٠٤والنشر، الطبعة األولى
ـــــــــــ غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر الب�ن نج�یم الحنف�ي، طبع�ة دار               ٣٢

 ھـ١٤٠٥الكتب
م�ام المت��وفى  ـــــــــ�ـ ف�تح الق�دیر لكم��ال ال�دین محم�د ب��ن عب�د الواح�د الم��شھور ب�ابن الھ        ٣٣

  .طبعة دار الفكر . ھــ ٨٦١سنة 
 ) ٨٥٢: ت( ـــــــ فتح الباري بشرح صحیح البخاري أحمد بن علیبن حجر الع�سقالني              ٣٤

 .إشراف محب الدین الخطیب ، تعلیق عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، المكتبة السلفیة 
، دراس�ة علمی�ة فقھی�ة   ، ميــــــــــ الفحص الطب�ي قب�ل ال�زواج م�ن منظ�ور الفق�ھ اإلس�ال          ٣٥

 .جامعة قطر، علي محي الدین القرة.د.أ
ــــــــ�ـ دار المعرف�ة للطباع�ة والن�شر         ) ھـ  ٨٦١ت( ـــــــــــ الفروق لشھاب الدینالقرافي     ٣٦

 .ــــــــــــ بیروت  
ــــــــ��ـ الق��انون اإلداري ال��سعودي األس��تاذ ال��سید خلی��ل ھیك��ل ، دار الزھ��راء ، الری��اض  ٣٧
 .ه ١٤٣٥بعة الرابعة الط
 .م ١٩٨٢ـــــــــ القانون اإلداري،  ثروت بدوي، دار النھضة العربیة، القاھرة ٣٨
 –ھ��ـ دار القل��م ١٤٠٦ـــــــــــ��ـ القواع��د الفقھی��ة عل��ي ب��ن أحم��د الن��دوي الطبع��ة األول��ى ٣٩

 .  سوریا –دمشق 
طبع���ة ، م ال���سدالن ص���الح غ���ان. ــــــــ���ـ القواع���د الفقھی���ة الكب���رى وم���ا تف���رع عنھ���ا د  ٤٠

 .ھـ دار بلنسة للنشر والتوزیع الریاض ١٤١٧
ھ�ـ  ١٤٢١ــــــــــ القواعد الفقھیة المستخرجة من كتاب أعالم الم�وقعین الطبع�ة أألول�ى              ٤١

 . دار القلم للنشر والتوزیع، الدمام، السعودیة 
ي الطبع�ة األول�ى   ـــــــــ القواعد في الفقھ اإلسالمي ألبو الف�رج الح�افظ ب�ن رج�ب الحنبل�              ٤٢

 .  مصر –ھـ مؤسسة نبع الفكر العربي ١٣٩٢
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. مرك�ز إحی�اء الت�راث اإلس�المي     ، ــــــــــ القواعد ألبو عبد اهللا محمد بن أحم�د المق�ري         ٤٣
  مكة المكرمة –جامعة أم القرى 

ھ��ـ ١٤١٨ـــــــــ��ـ القواع��د الفقھی��ة یعق��وب ب��ن عب��د الوھ��اب الباح��سین الطبع��ة األول��ى     ٤٤
 .  الریاض –الرشد مكتبة 

ــــــــــ القاموس المحیط ،محمد یعقوب الفیروز أبادي ، مطبعة م�صطفى الب�ابي الحلب�ي                ٤٥
  .م ١٩٥٢/ ھـ ١٣٧١، القاھرة ، 

 . ـــــ كشاف القناع منصور بن یونس بن إدریس البھوتي الحنبلي، دار الكتب العلمیة ٤٦
 . لبنان –صري،بیروت ـــــــــ لسان العرب البن منظور األفریقي الم٤٧
ـــــــ معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس ، تحقیق ، عبد السالم ھ�ارون ،           ٤٨

 .م ١٩٧٩ھـ ١٣٩٩طبعة دار الفكر بیروت ،سنة
ھ�ـ  ٧٩٤: ت( ــــــ المنثور في القواعد لبدر الدین محمد بن بھ�ادر الزرك�شي ال�شافعي،           ٤٩
 .ھـ ١٤٠٥إلسالمیة بالكویت ، الطبعة الثانیة مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون ا) 

عبد الرحمن القاسم العاصمي الطبع�ة      :  جمع وترتیب    –ــــــــــ مجموع الفتاوى الكبرى     ٥٠
 . لبنان – بیروت –ھـ دار العربیة للطباعة ١٣٩٨األولى 

: ت ( ـــــــ مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد ب�ن حنب�ل ال�شیباني،     ٥١
  .شرح ، أحمد محمد شاكر، دار المعارف المصریة) ھـ ٢٤١

مط��ابع أل��ف ب��اء  ) ھ��ـ ١٤٢٠: ت( ــــ��ـ الم��دخل الفقھ��ي الع��ام، م��صطفى أحم��د الزرق��ا    ٥٢
 .م ١٩٦٧األدیب، دمشق سوریا الطبعة التاسعة

: ت( ـــــــ معنى المحت�اج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج، محم�د الخطی�ب ال�شربیني،              ٥٣
  .، شركة مكتبة البابي الحلبي وأوالده بمصر ) ھـ ٩٧٧

 ـــ المغني موفق الدین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة الحنبل�ي ، ال�شھیر ب�ابن                ٥٤
 .م ١٩٦٨ھـ ــــ ١٣٨٨قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة، طبعة 

 ــــــ���ـ م���دى م���شروعیة أو إلزامی���ة الفح���ص الطب���ي قب���ل ال���زواج ف���ي الفق���ھ اإلس���المي٥٥
 .مصلح النجار مجلة العلوم التربویة جامعة الملك سعود.د

ـــــــ الموافقات في أصول الشریعة ، ألبي إسحاق إبراھیم بن موس�ى أل�شاطبي ، تعلی�ق     ٥٦
 .عبد اهللا دراز ، طبعة المكتبة التجاریة بمصر 

ات ـــــــــ��ـ مب��ادئ وأحك��ام الق��انون اإلداري، محم��د ف��ؤاد مھن��ا، مؤس��سة ش��باب الجامع��    ٥٧
 م ١٩٧٨االسكندریة 

  ھــ ١٤٠٦ــــــــــ المسبوط شمس الدین السرخسي ، دار المعرفة، بیروت، لبنان،طبعة ٥٨
أحم�د ب�ن محم�د    : المصباح المنیر في غری�ب ال�شرح الكبی�ر ، للرافع�ي ، ت�ألیف         ـــــــــــ  ٥٩

 .ھـ ١٤١٤الفیومي ، بیروت دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى 
 م ، دار المعارف ، مصر ١١٩٧٢ المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، طــــــــــ٦٠
  .، عمان، األردن عبد اهللا عبدالعزیز الخیاط. ــــــــ نظریة العرف د٦١
 ــــ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي العب�اس أحم�د ش�ھاب                   ٦٢

  . م ١٩٨٤ ــــ ھـ١٤٠٤الدین الرملي، دار الفكر ، بیروت طبعة 
ــــــــ���ـ ال���وجیز ف���ي الق���انون اإلداري، س���لیمان محم���د الطم���اوي، دار الفك���ر العرب���ي،     ٦٣

  .م ١٩٧٩القاھرة، طبعة
 ــــــ الوجیز في ایضاح قواعد الفقھ الكلیة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورن�و،    ٦٤

 .م ١٩٩٦ھـ ــــ ١٤١٦مؤسسة الرسالة ـــ بیروت، الطبعة الرابع 
 




