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تخصيص العام بالعرف العام

(Specification of “the General” by Common
)and Recurrent Custom

 فخرالدين سيد حممد قانت
Abstract
Knowledge of u╖ ┴ l al-fiqh is essential to save us from misinterpretation of the
Qur’┐ n and Sunnah. This paper briefly discusses the important legislative term ’┐ m
“the general” concerning its definition, formation and inclusion of related individuals.
’Urf “custom” is also dealt with in terms of definition, divisions, reasoning and situational
conditioning.
This paper then shows the view of legislative text by the oral and practical convention.
In conclusion, it gives privilege to the view that it is permissible to limit the general
equally by the oral and practical convention.

احلمد هلل و الصالة و السالـ على من ال نيب بعده  ,و بعد :
فإف موضوع العاـ يعد من ادلوضوعات ادلهمة يف أصوؿ الفقو اليت حظيت باىتماـ األصوليُت  ,و ال
غرابة يف ذلك ألف أكثر نصوص القرآف الكرمي جاءت عامة  ,و دما ال شك فيو أف أغلب النصوص
التشريعية العامة قد خصصت  ,و لذلك شاع بُت األصولُت أف  :ما من عاـ إال و قد خصص .
فخصص عاـ القرآف بالسنة النبوية  ,و خصصت النصوص الشرعية العامة بالقياس وادلصلحة ادلرسلة
والعرؼ و اإلمجاع  ,و موضوعنا يف ىذه ادلقالة ىو  :ختصيص العاـ بالعرؼ العاـ  .و أقصد من العاـ
األوؿ يف العنواف نصوص التشريع العامة  ,و من الثاين العرؼ العاـ دوف اخلاص  .فالعرؼ اخلاص ال
يشمل ىذا البحث .
فموضوع ختصيص العاـ بالعرؼ العاـ موضوع ىاـ جدا  ,ألف احلجة ال تنحصر يف ادلعٌت اللغوي
للفظ فقط  ,و ال بد من مراعاة العرؼ العاـ  ,ألف الشارع راعاه  .فأبدأ وأقوؿ:



قسم الفقو و القانوف ،كلية الشريعة ،جامعة ننجرىار.
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أوالً  :العرف و العادة .

 .1تعريف العرف و العادة :

أ) تعريف العرف :

تعريف العرؼ لغة  :للعرؼ يف اللغة معاف عدة  ,و منها  :ادلعروؼ  ,و مسي بذلك ألف النفوس
1
تطمئن و تسكن إليو  ,و قيل تتابع الشيء متصال بعضو بعض
و يف االصطالح  :ما استقر يف النفوس  ,و استحسنو العقوؿ  ,و تلقتو الطباع السليمة بالقبوؿ  ,و
2
مم ال ترده الشريعة  ,و أقرهتم عليو
استمر الناس عليو ا

ب) تعريف العادة :

تعريف العادة لغة  :العادة كلمة مشتقة من العود  ,يقاؿ  :عاد  ,يعود  ,عودة  ,و مسيت بالعادة ألف
3
صاحبها يعاودىا مرة بعد مرة  ,و تأيت مبعٌت الديدف  ,و الديدف ىو الدأب واالستمرار على الشيء
و يف االصطالح  :ىو األمر ادلتكرر من غَت عالقة عقلية

4

و الفقهاء مل يفرقوا بُت العرؼ و العادة  ,فالعرؼ يأيت مبعٌت العادة  ,و العادة تأيت مبعٌت العرؼ من
حيث بناء األحكاـ الشرعية عليهما.

 .2أنواع العرف من جهة القول و الفعل

ٔاا) العرف القولي :

ىو ما اعتاده الناس أو أغلبهم من أؽواؿ لتدؿ على معٌت غَت ادلعٌت احلقيقي للفظ  ,حبيث يتبادر إىل
ذىن القاريء أو السامع دوف أف تكوف ىناؾ قرينة أو عالقة عقلية 5مثالو  :كتعارؼ لفظ الدابة على
6
احلمار و الفرس  ,مع أف كلمة دابة وضعت يف األصل لتدؿ على كل ما يدب على األرض

ب) العرف الفعلي :

اده الناس أو أغلبهم من أفعاؿ  .مثالو  :كبيع ادلعاطاة .
ىو ما اعت
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 .3أنواع العرف العام من جهة الصحة و البطالن

أ)

العرف الصحيح:

ىو ما تعارفو الناس من أقواؿ و أفعاؿ دما ال يتعارض مع النصوص الشرعية القطعية  7مثالو  :كعقد
8
السلم و االستصناع

ب) العرف الفاسد الباطل:

ىو ما تعارفو الناس من أقواؿ و أفعاؿ تصطدـ مع النص الشرعي القطعي  .مثالو  :كتعارفهم على
9
احللف بالطالؽ  ,و التعامل بالربا
 .4و األصوليون يحتجون بالعرف الصحيح  ,و وضعوا لها شروطا,منها:

أ) أف يكوف العرؼ غالبا أو مطردا  ,أي يتعارفو كل الناس أو أغلبهم  ,كاستئجار اخلياط  ,فاخليط
10
و اإلبرة على اخلياط عمال بالعرؼ
ب) أف يكوف العرؼ مقارنا للنص  ,أي أف يكوف قائما عند وقوع التصرفات اليت يرجع إليو فيها

ج) أال حيصل اتفاؽ بُت ادلتعاقدين خيالف العرؼ

11

12

د) أف ال خيالف نصا شرعيا قطعيًا  ,كتعارؼ الناس بالربا و شرب اخلمر يف حمافل الزواج

 .5حجية العرف

اتفق الفقهاء على حجية العرؼ  ,و جعلوه مصدرا من مصادر التشريع اإلسالمي

13

 ,حىت غَتوا

بعضهم فتاواىم حسب تغيَت العرؼ  .و ذكر الفقهاء أدلة كثَتة على حجية العرؼ منها۔

(الف) األدلة النقلية:

ؼ وأَع ِر ض ع ِن ْل ِ ِ
ِ
ِ
ُت ‘‘ ،14وادلقصود ىنا على كثَت من
أ) قولو تعاىل ’’ ُخذ الْل َع ْلف َو َوأْلُم ْلر بِالْل ُع ْلر َ ْل ْل َ
ااَاىل َ
15
العلماء ىو ما تعارفو الناس من اخلَت يف ادلعامالت و العادات
ِ
ِ
ِ
ِ
ُت ‘‘ ,16و ادلعروؼ ما يتعارفو الناس
ب) قولو تعاىل ’’ َول ْلل ُمطَلَّل َقات َمتَ ٌ
اع بِالْل َم ْلعُروؼ َحقِّلا َعلَى الْل ُمتَّلق َ
بينهم  ,و يليق هبم حبسب اختال ؼ أصنافهم و أحواؿ معايشهم و شرفهم  ,فَتاعى حاؿ ادلرأة
17
يف ادلتعة ادلفروضة
ج) قولو صلى اهلل عليو وسلم ما رآه ادلسلموف حسنا فهو عند اهلل حسن
الداللة على حجية العرؼ .
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قولو صلى اهلل عليو وسلم و ذلن عليكم رزقهن و كسوهتن بادلعروؼ  19يقصد بادلعروؼ القدر
الذي علم بالعرؼ و العادة أنو الكفاية .

(باء) األدلة العقلية

أ) العرؼ مبنزلة اإلمجاع عند عدـ النص بل ىو أزيد من اإلمجاع ألنو يدخل فيو أفراد اجملتمع من غَت
20
اجملتهدين أيضا
ب) العرؼ إذا مل يعترب و يعتد بو  ,فإف ذلك يؤدي إىل التكليف مبا ىو خارج عف قدرة اإلنساف ,
21
ىذا غَت جائز

انياً :العام

 .1تعريف العام :

العام في اللغة  :تأيت كلمة العاـ مبعٌت الشموؿ يقاؿ  :مطر عاـ  ,أي شامل  ,كما تأيت مبعٌت
22

االستغراؽ  ,يقاؿ  :عم اللفظ أي استغرؽ أفراده
23
و يف االصطالح  :ىو اللفظ ادلستغرؽ اميع ما يصلح لو حبسب وضع واحد
س َذائَِقةُ الْلمو ِ
مثاؿ  :قولو تعاىل ’’ ُك ُّلل نَػ ْلف ٍ
ت‘‘ ,24فال توجد نفس ال دتوت .
َ ْل

 .2داللة العام المطلق :
أ) يرى مجهور األصوليُت من شافعية و مالكية و حنابلة و بعض احلنفية  :أف داللة العاـ على كل
أفراده ىي داللة ظنية  ,أي أف احتماؿ إرادة الشارع من العاـ بعض أفراده و ليس كلهم باحلكم
25
قائم  ,و إف مل يظهر خمصص  ,ألنو ما من عاـ إال و قد خصص

ب) يرى مجهو ر احلنفية أف العاـ قطعي يف داللتو  ,و استدلوا على ما ذىبوا إليو بأف صيغة العموـ
وضعت لغة لتدؿ على استغراقها اميع أفراد العاـ  ,فهي حقيقة فيو حىت يثبت بالدليل خالؼ
ذلك فهو كاخلاص  ,فإف احتمالية ختصيص العاـ ال تؤثر يف قطعية داللتو على كل أفراده ماداـ ال
26
يوجد دليل على ذلك  ,ألف إرادة الشارع غَت معروفة لنا فال بد من دليل يربزىا

اللاً :التخصيص

و يشتمل على :

أ) معٌت التخصيص لغة و اصطالحا
165

پشاور اسالميكس:ج ،۲عدد ۱

تخصيص العام بالعرف العام

يناير-يونيو 2011

معٌت التخصيص يف اللغة  :التخصيص يف اللغة اإلفراد و منو اخلاص
27
و يف االصطالح  :ىو قصر العاـ على بعض مسمياتو
و من اادير بالذكر ىنا أف احلنفية اشًتطوا يف دليل التخصيص أف يكوف مستقال  ,و أف يكوف مقارنا
للعاـ يف الوجود أي ال يأيت متأخرا عنو  ,ألنو ال جيوز تأخَت البياف عن ادلبُت و إال كاف ناسخا  ,و أف
يكوف يف درجتو من حيث القطعية  ,فال جيوز عندىم ختصيص عاـ القرآف الكرمي بسنة اآلحاد  ,ألهنا
ظنية الثبوت .
أما عند اامهور فال يشًتط أف يكوف ادلخصص متصال بالعاـ أو يكوف مقارنا لو أو متقدما عليو  ,أو
28
متأخرا عنو  ,و جيوز أف يكوف ظنيا  ,فالتخصيص عندىم بياف تفسَت

رابعا :تخصيص العام بالعرف العام

بعد ما عرفنا معٌت العرؼ و العادة و أقسامهما  ,و حجيتهما  ,و ضحنا معٌت العاـ و داللتو ومعٌت
التخصيص نأيت إىل مقصدنا األساسي أال و ىو ختصيص العاـ بالعرؼ  ,و نقصد منو ختصيص العاـ
ادلطلق بالعرؼ العاـ بشقيو القويل و الفعلي دوف العرؼ اخلاص .

القسم األول :تخصيص العام بالعرف القولي :

العرؼ القويل إما أف يكوف مقارناً للعاـ  ,و إما أف يكوف طارئاً بعده .

العرف القولي المقارن :
 .1تخصيص العام ب

يرى األصوليوف باستثناء بعض الشافعية أف العرؼ القويل إذا كاف سابقا للعاـ أو مقارنا لو فإ نو جيوز
ختصيص عاـ النص بو  ,و يراد ىنا بتخصيص العاـ قصره على بعض أفراده بالعرؼ .
فالعرؼ إذا كاف مشتهرا يف زمن النبوة حبيث يعلم أف اللفظ إذا أطلق كاف ادلراد ما جرى عليو دوف غَته
فهو خمصص  ,ألف النيب صلى اهلل عليو وسلم ال خياطب الناس إال مبا يفهمونو  ,وىم ال يفهموف إال
29
ما جرى التعارؼ عليو بينهم فداللة العرؼ مقدمة على داللة اللغة
مثالو  :قولو تعاىل ’’ َوال تَػ ْلقبَػلُوا َذلُ ْلم َش َه َاد ًة أَبَ ًدا ‘‘ ,30لفظ " أبدا " يتناوؿ األزمنة ادلستقبلة  ,والعادة
تدؿ على أف اإلنساف ال يعيش أبدا  ,فهذا القاذؼ ال بد أف ديوت فتخصصو العادة  ,وادلقصود باألبد
َح ٌد ِّممن ُكم ِّممن الْلغَائِ ِط ‘‘31ادلقصود بالغائط اخلارج
مدى احلياة ,و مثالو أيضا  :قولو تعاىل ’’ أ ْلَو َجاءَ أ َ
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من السبيلُت  ,وىو عاـ خمصوص باألحداث ادلعتادة فلو خرج ما ال يعتاد كالدود واحلصى مل يكن
32
ناقضا للوضوء  ,و يرجع السبب يف ذلك إىل أف اللفظ إذا أطلق ال يتبادر إىل الذىن غَت ادلعتاد

 .2تخصيص العام بالعرف القولي غير المقارن .

الرأى األوؿ  -قاؿ ادلالكية و ادلعتزلة و أكثر احلنفية  :جيوز ختصيص العاـ بالعرؼ القويل غَتادلقارف
الطارئ و احلادث
يقوؿ أبواحلسُت البصري  " :فيجوز أف يكوف العموـ مستغرقا يف اللغة  ,و يتعارؼ الناس االستعماؿ
يف بعض تلك األشياء فقط كاسم الدابة  ,فإنو يف اللغة وضع لكل ما دب  ,و قد تعورؼ يف
33
استعمالو يف اخليل فقط  ,فمىت أمرنا اهلل بالدابة لشيء حمؿ على العرؼ ألنو بو أحق
الرأى الثاين – قاؿ الشافعية و احلنابلة  :ال جيوز ختصيص عاـ النص بالعرؼ القويل غَت ادلقارف  ,و
جيوز ذلك يف أقواؿ الناس و عقودىم .
يقوؿ أبوبكر الصَتيف من الشافعية  :االعتبار عموـ اللساف  ,و ال اعتبار بعموـ ذلك االسم على ما
اعتادوه  ,ألف اخلطاب إمنا يقع بلساف العرب على حقيقة لغتها  ,فلو خصصناه بالعادة للزـ تناولو
بعض ما وضع لو  ,و حق الكالـ العموـ  ,و لسنا ندري ىل أراد اهلل سبحانو ذلك أـ ال ؟ فاحلكم
لالسم حىت يأيت دليل على التخصيص  ,و ىذا كلو بالنسبة خلطاب اهلل وخطاب رسولو  ,فأما
خطاب الناس فيما بينهم يف ادلعامالت و غَتىا فينزؿ على موضوعاهتم  ,كنقد البلد يف الشراء و البيع
34
إذا أرادوه  ,و إال عمل بالعاـ  ,و ال حياؿ اللفظ عن حق إال بدليل
مثالو  :لو حلف شخص أف ال يأكل حلما فأكل مسكا فإنو ال حينث و إف مساه اهلل تعاىل حلما  ,يقوؿ
تعاىل ’’ َوُى َو الَّل ِذي َس َّلخَر الْلبَ ْلحَر لِتَأْل ُكلُواْل ِمْلنوُ َحلْل ًما طَ ِريِّلا ‘‘ ,35و يرجع السبب يف عدـ حنثو لتعارؼ
الناس على إطالؽ لفظ حلم على حلم احليواف الذي يعيش يف الرب دوف ادلاء  36و ىكذا لو حلف
شخص أف ال يأكل رأسا فأكل رأس عصفور فإنو ال حينث إال برؤوس الغنم و البقر لتعارؼ الناس
على ذلك .ألف استعماؿ الناس حجة جيب العمل بو  ,والعادة حمكمة ,
القسم اللاني – تخصيص العام بالعرف العملي الطارئ .

الرأى األوؿ – ذىب مجهور احلنفية و مجهور ادلالكية جبواز ختصيص العاـ بالعرؼ العملي الطارئ
لألدلة اؿكثَتة أذكر ثالثة منها :
167
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 .1ؾثَت من األحكاـ ختتلف باختالؼ الزماف لتغَت عرؼ و عادات أىلو  ,أو حلدوث ضرورة أو
لفساد أىل الزماف حبيث لو بقي احلكم على ما كاف عليو أوالً للزـ منو ادلشقة والضرر بالناس  ,و
خلالف قواعد الشريعة ادلبنية على التيسَت و التخفيف  ,و دفع الضرر وادلشقة و الفساد .
 .2العادة و العرؼ رجع إليهما الفقهاء يف مسائل كثَتة حىت جعلوا ذلك أصال و وضعوا عدة قواعد
منها  :تًتؾ احلقيقة بداللة االستعماؿ و العادة  ,و الثابت بالعرؼ ثابت بدليل شرعي  ,و
الثابت بالعرؼ كالثابت بالنص .
 .3إذا قاؿ شخص ألخر  :اشًت حلما  ,فلو اشًتى غَته مل يكن دمتثال إذا كانت العادة أكلو  ,و ما
ذلك إال لتبادر اخلصوص  ,و ىو متحقق يف العرؼ العملي كالعرؼ القويل  ,ألف علة التخصيص
متحققة فيهما  ,ذلك أف مناط التخصيص ىو ما يوجب تبادر الذىن إىل ادلعٌت غَت ادلوضوع لو
37
 ,و التبادر أمارة احلقيقة  ,و ىي ىنا احلقيقة العرفية قوال أو عمال فتجب إرادهتا
الرأى الثاين – ذىب مجهور الشافعية و مجهور احلنابلة  ,و بعض احلنفية و القرايف من ادلالكية و مجهور
ادلعتزلة إىل عدـ جواز ختصيص العاـ بالعرؼ العملي الطارئ .
واستدلوا بأدلة كثَتة أذكر منها الدليلُت :
 .1العرؼ احلادث ىو طارئ بعد أف حدد مفهوـ النص التشريعي و مراد الشارع منو  ,وأصبح نافذا
منذ صدوره عن الشارع  ,فإذا ساغ ختصيصو بعد ذلك بعرؼ طارئ خمالف لو كاف ذلك نسخا
للنص التشريعي بالعرؼ  ,و ىذا غَت جائز  ,إذ لو جاز ألدى إىل تبديل معظم أحكاـ الشريعة
بأعراؼ طارئة تلغيها و حتل حملها فال يبقى للشرع معٌت
 .2األمثلة اليت أوردىا القائلوف جبواز ختصيص عاـ النص بالعرؼ العملي  ,ادلخصص فيها ليس
العرؼ العملي و إمنا احلاجة اليت محلت عليو  ,و احلاجة ترجع إىل قاعدة رفع احلرج اليت تستند
38
إىل نصوص كثَتة من القرآف و السنة

خالصة البحث :

من خالؿ قراءة ادلقالة ديكن أف نقوؿ :
 – 1أف العرؼ مصدر ىاـ من مصادر التشريع اإلسالمي
 – 2يؤدي العرؼ دورا ىاما يف تفسَت النصوص الشرعية
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 – 3اختلف األصوليوف يف ختصيص العاـ بالعرؼ القويل غَت ادلقارف للعاـ .
 – 4جيوز ختصيص العاـ بالعرؼ العملي الطارئ ألف علة التخصيص متحققة فيو كالعرؼ القويل ,
 – 5القوؿ بتخصيص العاـ بالعرؼ العا ـ ال يدؿ على نسخ النص الشرعي و ع دمو  ,ألف العرؼ
الصحيح ال يصطدـ مع الشرع .
 – 6القوؿ بتخصيص العاـ بالعرؼ العاـ إعماؿ للدليلُت .
ىذا و صلى اهلل تعاىل على خَت خلقو حممد و على آلو و أصحابو أمجعُت

اله ـ ـ ـوامش
 –1ابن فارس  ,معجم مقاييس اللغة 281/4
 –2النجار  ,أثر العرؼ يف التشريع اإلسالمي ص 52
 -3ابن فارس  ,معجم مقاييس اللغة 281/4
 –4ابن أمَت احلاج  ,التقرير و التحبَت 350/1
 –5نفس ادلصدر و االد و الصفحة
 –6الغزايل  ,ادلستصفى 112/2
 –7ابن ذميم  ,األشباه و النظائر ص 109
 –8السرخسي  ,أصوؿ السرخسي 203/2
 –9الزحيلي  ,أصوؿ الفقو 830/2
 –10ابن ذميم  ,األشباه و النظائر ص 103
 –11ادلصدر نفسو
 –12الدريٍت  ,ادلناىج األصولية ص 583
 –13أبوزىرة  ,أصوؿ الفقو ص 274
 14األعراؼ99/
 –15رشيد رضا  ,تفسَت ادلنار 536/9
 16البقرة241/
 –17نفس ادلصدر 430/2 ,
 –18ابن حنبل  ,ادلسند  , 3601/5ىذا القوؿ موقوؼ على ابن مسعود
 –19ابوداود  ,سنن أيب داود 442/1
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 –20بدراف  ,أصوؿ الفقو ص 225
 –21الشاطيب  ,ادلوافقات 201/2
 –22أنيس  ,معجم الوسيط 629/2
 –23الرازي  ,احملصوؿ353/1
 24آؿ عمراف185/
 –25الغزايل  ,ادلستصفى  , 54/1ابن أمَت احلاج  :التقرير 238/1
 –26البخاري  ,كشف األسرار425/1
 –27أنيس  ,ادلعجم الوسيط  , 38/1 ,الزركشي  ,البحر احمليط 392/2
 –28البخاري  ,كشف األسرار , 453-452/1الدريٍت  ,ادلناىج األصولية ص  – 26 559-555الزركشي ,
البحراحمليط , 521,523/2القرايف  ,شرح تنقيح الفصوؿ ص 211
29۔وحاہلوموجدںىہنےہ۔

 - 30النور4/
 31ػ النساء43/
 –32القرايف  ,العقد ادلنظوـ ص  , 672الزركشي  ,البحراحمليط524/2
 –33ادلصدر األخَت نفسو
 –34ادلصدر نفسو
 35النحل14/
 –36ابن ذميم  ,األشباه و النظائر ص 105
 –37األمدي  ,اإلحكاـ  , 534/2ابن عابدين  ,نشر العرؼ ص  , 113الدريين  ,ادلناىج األصولية  ,ص 592
 ,شليب  ,ادلدخل ص 269
 –38الغزايل  ,ادلستصفى , 111/2الزرقاء  ,ادلدخل الفقهي العاـ  , 900/2خليفة احلسن  ,ختصيص النصوص ص
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