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  :ملخص ال
ٌ إن علــم األصــول علــم عظــيم شــأنه، عمــيم نفعــه، حيتــاج إليــه الفقيــه واملتفقــه، واحملــدث  ٌ ٌ

نكـــر فـــضله أهـــل األثـــر، وهـــو الدســـتور القـــومي واملفـــسر ال يـــستغين عنـــه ذوو النظـــر، وال ي
لالستنباط واالجتهاد، يتمكن بواسطته من نصب األدلة السمعية على مدلوال�ا ومعرفـة 

ًفهو مـن أعـم العلـوم نفعـا، وأشـرفها مكانـا، وهـو  .كيفية استنباط األحكام الشرعية منها ً
 أن مـصادر اإلسـالم هـي وكما نعلـم، .َّمن أهم الوسائل اليت ثبتت قواعد الدين ودعمتها

هـذه كلهـا قـد اتفـق العلمـاء علـى ثبو�ـا، . القرآن الكـرمي والـسنة النبويـة واإلمجـاع والقيـاس
املــصلحة املرســلة واالستحــسان : وهنــاك بعــض املــصادر الــيت اختلــف العلمــاء فيهــا، منهــا

 وقـد قـام العلمـاء يف حـل املـشاكل الـيت وقعـت يف وسـط .وشرع من قبلنا والعـرف وغريهـا
ا�تمــع باســتنباط األحكــام الــيت تتناســب بــأحواهلم املــستنبطة مــن الكتــاب والــسنة، وقــد 
وقعـــــت احلـــــوادث الـــــيت مل جنـــــد حتليلهـــــا مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة أو كمـــــا يـــــسمى بـــــاألمور 

ففـــي مثـــل هـــذا احلــــال، يبـــذل العلمـــاء جهــــدهم  .املـــستجدة، وال ســـيما يف هـــذا العــــصر
ال شـك أن بعـض العـادات والظـروف والتقاليـد باستنباط األحكام من الكتاب والـسنة، و

وجيــيء هــذا البحــث  .يف ذلــك الزمــان واملكــان قــد يتناســب بالــشريعة أو ال يتناســب �ــا
املتواضع يف القدر والكم؛ ليخرج لنا بعض ما قـام بـه العلمـاء مـن االسـتدالل بـالعرف يف 

َووســم هــذا البحــث باســم .َّأبــواب حمــددة مــن املــسائل الفقهيــة
ِ
ُ ســتدالل بــالعرف يف اال: (َ

  ).أبواب البيع والربا والقرض من كتاب الروض املربع
   . قرض– ربا - بيع - عرف -استدالل : مفتاحيةالكلمات ال
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  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

people with consideration, nor virtues deny the people of 
impact, which is the Constitution True to devise and 
diligence, able through him to set up audio evidence on the 
implications and learn how to derive legitimacy including 
provisions.  It is one of the most beneficial sciences, the most 
honorable in a place, and it is one of the most important means 
that establish and support the rules of religion. As we know, 
the sources of Islam are the Noble Qur’an, the Sunnah of the 
Prophet, consensus and Qiyas. All of these have been agreed 
upon by the scholars to be proven, and there are some sources 
on which the scholars disagreed, including: good interest, 
approval, law by us, custom and others. In solving the 
problems that occurred in the midst of society, scholars have 
devised rulings that are appropriate to their conditions 
deduced from the Qur’an and Sunnah, and incidents have 
occurred that we did not find analyzed from the Qur’an and 
Sunnah or as it is called new matters, especially in this era. In 
such a case, scholars exert their efforts to deduce rulings from 
the Qur’an and Sunnah, and there is no doubt that some 
customs, circumstances and traditions at that time and place 
may or may not be compatible with Sharia.And this humble 
search for fate and quantity comes; To get out to us some of 
what the scholars have made of inference by custom in specific 
sections of jurisprudential issues. And this research was labeled 
with the name : ( Inference by custom in the chapters of sale, 
usury and loan from the book Rawda Square  )  
Keywords: inference - custom - sale - usury - loan 

 



       

 
 

 
 

 

٩٩٥
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  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  

  
َّاملتـــ هللا ُاحلمـــد

ُ
ِبنعـــوت ِاملنعـــوت ِال،مـــالك ِبـــصفات فص ِمـــال،َاجلو ِاجلـــالل ُ

ِفـــردنامل َ َ 

ِباإلنـعــام
َ ْ ِواإلفــضال، ِ َ ِوالعطــاء ِ َ ِوالنــوال َ ملا ،َّ

ُ
ِاملجمــل ِحــسن

ُ
ِاأليــام ََِّممــر علــى   دهأمحــ ،ايلَّوالليــ َّ

  .انفصال وال له ُّولحت ال ًشكرا وأشكره ،زوال وال ُله ُّغريت ال دامح
 أدخرهــا ًشــهادة مثــال، وال لمثــ وال لــه، شــريك ال وحــده اهللا إال إلــهن ال أ وأشـهد

  .ٌخالل وال فيه ٌبيع ال ٍليوم

ــــده ًمــــداحم َّأن وأشــــهد ــــداعي ُورســــوله، ُعب ِال  ،ِاألفعــــال دَِّســــَوأ ِوال،قــــَاأل ِّأصــــح إىل َّ
ُاملحكم
ِّ َ ُ

  .اللواحل احلرام بني ِّواملميز لألحكام، 

ِّبالغــدو ًدائمــة ًةصــال ٍآل، ِوخـري ٍصــحب ِخــري ِوأصــحابه آلـه وعلــى عليــه اهللا َّصـلى ُ 

  .واآلصال
ْبـعد ََّأما َ )١(:  

 نفعـــه، حيتـــاج إليـــه الفقيـــه واملتفقـــه، ٌ شـــأنه، عمـــيمٌ عظـــيمٌفـــإن علـــم األصـــول علـــم

 وال ينكــر فــضله أهــل األثــر، وهــو الدســتور واحملــدث واملفــسر ال يــستغين عنــه ذوو النظــر،
ه مـن نـصب األدلـة الـسمعية علـى مـدلوال�ا تالقومي لالستنباط واالجتهاد، يتمكن بواسط

  .ومعرفة كيفية استنباط األحكام الشرعية منها

تـــت َّا، وهـــو مـــن أهـــم الوســـائل الـــيت ثبًا، وأشـــرفها مكانـــًفهـــو مـــن أعـــم العلـــوم نفعـــ
  .قواعد الدين ودعمتها

ــــموكمــــا ــــة واإلمجــــاع ، نعل ــــسنة النبوي  أن مــــصادر اإلســــالم هــــي القــــرآن الكــــرمي وال

 وهنــاك بعــض املــصادر الــيت اختلــف ،هــذه كلهــا قــد اتفــق العلمــاء علــى ثبو�ــا. والقيــاس
  .املصلحة املرسلة واالستحسان وشرع من قبلنا والعرف وغريها:  منها،العلماء فيها

يف وسط ا�تمـع باسـتنباط األحكـام وقد قام العلماء يف حل املشاكل اليت وقعت 

 وقــد وقعــت احلــوادث الــيت مل جنــد ،الـيت تتناســب بــأحواهلم املــستنبطة مــن الكتــاب والـسنة

       
 

     ) .       اإلنصاف   (                 يف مقدمة كتابه  /                       هذه خطبة املرداوي    )١ (
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  . وال سيما يف هذا العصر،حتليلها من الكتاب والسنة أو كما يسمى باألمور املستجدة
العلمـــاء جهـــدهم باســـتنباط األحكـــام مـــن الكتـــاب يبـــذل  ،ففـــي مثـــل هـــذا احلـــال

ـــ ـــد يف ذلـــك الزمـــان واملكـــان قـــد ،سنةوال  وال شـــك أن بعـــض العـــادات والظـــروف والتقالي

  . )١(يتناسب بالشريعة أو ال يتناسب �ا
 ليخرج لنا بعـض مـا قـام بـه العلمـاء ؛وجييء هذا البحث املتواضع يف القدر والكم

  .َّمن االستدالل بالعرف يف أبواب حمددة من املسائل الفقهية

َووســــم هــــذا البحــــث
ِ
ُ االســــتدالل بــــالعرف فــــي أبــــواب البيــــع والربــــا : (  باســــمَ

  . )والقرض من كتاب الروض المربع

  :أ اع

ُتبـرز أمهية املوضوع يف أمور كثرية ومتعدِّدة   : منها،ْ
ًاحلاجـــة املاســـة وامللحـــة الـــيت تلـــزم كـــل مـــن كـــان متـــصدِّرا إلفتـــاء النـــاس -١ َّ  أو ،َّ

العـرف ( ا املوضـوع أال وهـو  أن يكـون علـى علـم واسـع �ـذ،الفصل بينهم

  . فال ميكن له فعل ذلك إىل أن يكون على معرفة �ذا املوضوع،)
 هـــذا مـــن املهـــم أن ،معرفـــة مـــا يقبـــل فيـــه االســـتدالل بـــالعرف ومـــا ال يقبـــل -٢

َيعلم ُ فليس كل شيء يقبل وحيمل على العرف،ُ ُّ وال كل شيء يرد،ُّ ٍ.  

َّإجيـاد احللـول املناسـبة عمـا األثر التطبيقي على هـذا املوضـوع بالقـدرة علـى  -٣
  .يستجد للناس يف أمورهم وأحواهلم

ا :  

 ، وفهـارس، وخامتـة، وفـصلني، ومتهيـد،مقدمـة: َّأما خطة البحث فهـي مكونـة مـن
  :على النحو التايل  ،ملراجع للمصادر واوثبت

، ومـنهج البحـث وأمهية املوضوع، ، وذكرت فيها أمهية علم أصول الفقه:المقدمة

  . تهوخط
  :وفيه مبحثان: التمهيد

  : وفيه مخسة مطالب. بيان مفردات البحث :المبحث األول

       
 

      ). ٤  (        األحكام                        االستدالل بالعرف يف    )١ (
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  . تعريف الدليل واالستدالل يف اللغة واالصطالح:المطلب األول
  . تعريف العرف يف اللغة واالصطالح:المطلب الثاني

  . تعريف البيع يف اللغة واالصطالح:المطلب الثالث

  . يف اللغة واالصطالح تعريف الربا:المطلب الرابع
  . تعريف القرض يف اللغة واالصطالح:المطلب الخامس

  .مكانة االستدالل بالعرف عند األصوليين: المبحث الثاني

  : وفيه مبحثان.حجية وشروط االستدالل بالعرف: الفصل األول
  : وفيه متهيد ومطلبان .حجية االستدالل بالعرف: المبحث األول

  .زاع يف حجية االستدالل بالعرفحترير حمل الن: التمهيد

ـــــاب:المطلـــــب األول ـــــالعرف مـــــن الكت ـــــة االســـــتدالل ب ـــــات حجي ـــــسنة،َّ إثب  ، وال
  .واإلمجاع العملي

 وعنـد الـسلف ، إثبات حجية االستدالل بالعرف عنـد الـصحابة:المطلب الثاني

  . وعند املذاهب الفقهية األربعة،واألئمة املستقلني
  .بالعرفشروط االستدالل : المبحث الثاني

 ،البيــع: التطبيقــات الفقهيــة علــى االســتدالل بالعـــرف فــي أبــواب: الفــصل الثــاني

  :وفيه ثالثة مباحث.  والقرض،والربا
  . التطبيقات الفقهية على االستدالل بالعرف يف باب البيع:المبحث األول

 . التطبيقات الفقهية على االستدالل بالعرف يف باب الربا:المبحث الثاني

  . التطبيقات الفقهية على االستدالل بالعرف يف باب القرض:لثالثالمبحث ا
  . وذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج من خالل البحث:الخاتمة 

  : الفهارس

  . فهرس اآليات القرآنية -١
 .  واآلثارفهرس األحاديث النبوية -٢

 .فهرس الكلمات املشروحة -٣

 .فهرس املصادر واملراجع -٤
 .فهرس احملتويات -٥
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ا :  
  :سيكون منهجي يف البحث بإذن اهللا حسب اخلطوات التالية

 ، بــذل اجلهــد عنــد كتابــة البحــث بــضبط الكلمــات وفــق قواعــد اللغــة العربيــة:ًأوال

  . ووضع عالمات الرتقيم يف مكا�ا الصحيح،واإلمالء
 الكلمــات الـــيت يرتتــب علـــى عــدم ضــبطها شـــيء مــن عـــدم الوضــوح أعتـــين ً:ثانيــا

  .بضبطها

  . ووضع عناوين األبواب والفصول بشكل بارز وواضح، تقسيم البحثً:ثاثال
  . كتابة اآليات الكرمية بالرسم العثماينً:رابعا

ـــدما يكـــون احملـــال منقـــوال بنـــصه فتكـــون ، عنـــد اإلحالـــة يف احلاشـــيةً:خامـــسا ً فعن
 ،)ينظــــر : (  وإن كانــــت بتغيــــري أو مبفهومــــه فتحــــال بكلمــــة،)انظــــر : ( اإلحالــــة بكلمــــة

 وإن ،. . . ) ، اآليـــة . . . . ســـورة : ( نـــد إحالـــة آيـــة كاملـــة فتكـــون اإلحالـــة بقـــويلوع

  .. . . . )، من اآلية . . . . سورة : ( ًكانت جزءا من آية فتكون اإلحالة بقويل

ُِّ فأبيـنهــا وأقــوم بتوثيـــق ، أو الـــيت حتتــاج إىل بيــان، عنــد ورود ألفــاظ غريبــةً:سادســا
  .ذلك يف احلاشية

 كمــا هــو ،ِّا أن تطبيــق املــسائل الفقهيــة متعــني مــن كتــاب الــروض املربــع مبــً:ســابعا

  : فعملي يف تطبيق املسائل الفقهية كاآليت،مفهوم من عنوان البحث
  .ًأضع عنوانا للمسألة -١

  .َّأذكر نص املسألة من كتاب الروض املربع -٢

  .ِّأبني صورة املسألة املذكورة -٣
  .ِّأبني حكم املسألة الفقهية املذكورة -٤

  .ني وجه االستشهاد هلذه املسألة على العرف بذكر دليل العرف فيهاِّأب -٥

 فــإين بــذلت جهــدي ، واســتنفذت وســعي، يف إخــراج هــذا البحــث علــى :وبعــد 
 وتوفيقه، وما كـان فيـه -َّ جل وعال -ب، فما كان فيه من صواب فمن اهللا الوجه املطلو

  .من خلل وخطأ فمن نفسي وتقصريي، وأستغفر اهللا

هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم علـــى الرســول األمــني، وآلــه وصـــحبه، واحلمــد 
  .ومن سار على �جه إىل يوم الدين

 



       

 
 

 
 

 

٩٩٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ا  
  :وفيه مبحثان

  . بيان مفردات البحث: المبحث األول

  مكانة االستدالل بالعرف عند األصوليين: المبحث الثاني
 

  ا اول

دات ا ن  
  :  مطالبوفيه خمسة

  . تعريف الدليل واالستدالل يف اللغة واالصطالح:المطلب األول

  . تعريف العرف يف اللغة واالصطالح:المطلب الثاني
  . تعريف البيع يف اللغة واالصطالح:المطلب الثالث

  . تعريف الربا في اللغة واالصطالح:المطلب الرابع

  . تعريف القرض في اللغة واالصطالح:المطلب الخامس
 
  ا اول

وا ا حوا ا  ل  
  : مسائلوفيه أربع

وا ا :ا  ا :  

ًالدليل لغة ُّ من دل يدل:ُ َّدل: ّاألعرايب ُابن قال ،َّ ُّيدل َ ُ َهدى إذا: َ َّودل َ َ
)١(.  

 ّتتعلمهــا، ٍأمــارةب الــشيء إبانــة أحــدمها: أصــالن والــالم الــدال: قــال ابــن فــارس

  .الشيء يف ٌاضطراب َواآلخر

ُدللــت: قــوهلم َّفــاألول  ِّبــني وهــو ،الــشيء يف األمــارة: والــدليل ،الطريــق علــىً فالنــا َْ
  . والدِّاللة َّالداللة

َتدلدل الشيء، إذا اضطرب: َواألصل اآلخر قوهلم َ ُ َّ َ َْ َ
)٢(.  

       
 

       ) .    ٧٠٦٧  (            تاج العروس   :           ينظر   )١ (
     . )   ٢٥٩ / ٢ (      فارس     البن  ،        اللغة        مقاييس      معجم  :           انظر   )٢ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(أدلة: ومجع دليل
  .)٢(املرشد إىل املطلوب: والدليل هو

ما ح: اا  ا :  

ِعرف الدليل اصطالحا بعدة تعريفات َّ ً َ   :ِّ حمصلتها أنه على معنيني،ُِّ
ُّمــا ميكــن التوصــل بــصحيح النظــر فيــه إىل مطلــوب : ٌ تعريــف خــاص وهــو:أحــدها
ّخربي قطعي

)٣(.  

 إىل أوصـل مـاو العلـم إىل أوصـل ما بني ٌّوهذا التعريف مبين على تفريق األصوليني
  .)٤(الظن إىل أوصل مبا األمارة واسم ،العلم إىل أوصل مبا الدليل اسم ونُّفيخص الظن

ِمـــا ميكـــن التوصـــل بـــصحيح النظـــر فيـــه إىل مطلـــوب : ٌ تعريـــف عـــام وهـــو:وثانيهـــا ُ ُّ
  .)٥ً( أم كان ظنياً، قطعيا،خربي

  .الدليل القطعي والدليل الظين: وهذا التعريف باعتبار أن الدليل يشمل

ــار والتعريــف  ــدليل هــوالمخت  بــه الظــن أو العلــم مــن يلــزم الــذي :الجــامع أن ال

  .)٦(آخر شيء بتحقق الظن أو العلم
ا ا :ا  لا :  

َّ اســتدل مــن دل:ًاالســتدالل لغــة  واهلمــزة والــسني والتــاء إىل دخلــت علــى الفعــل ،َّ

  .)٨(طلب الدليل:  وهو هنا،)٧(َّكان للطلب

       
 

     ) .   ٦٨٦ (                         الكليات أليب البقاء الكفوي   :           ينظر   )١ (
          الكويتيــة         الفقهيــة         املوســوعة  ،  )   ٢٥٢ / ١ (                   ، معجــم لغــة الفقهــاء  )    ٧٠٦٧ (           تــاج العــروس   :           ينظــر   )٢ (

) ٢٢ /  ٢١  ( .   
   . )  ٢٢ /  ٢١   (        الكويتية         الفقهية         املوسوعة  ،  )  ٢٧ / ١ (               اإلحكام لآلمدي  :          ينظر   )٣ (
    ).  ٢٧ / ١ (             اإلحكام لآلمدي   :           ينظر   )٤ (
       ، معجــــم  )   ٦٨٦ (  ي      الكفــــو        البقــــاء    أليب           الكليــــات ، )  ٢١ / ١ (        للزركــــشي       احملــــيط       البحــــر  :           ينظــــر   )٥ (

                           ، املوسوعة الفقهيـة الكويتيـة  )  ٢٧ / ١ (               ، اإلحكام لآلمدي  )   ٢٠٧ (                   مصطلحات أصول الفقه 
) ٢ ٢ /  ٢١ .(    

    ).   ٦٨٨ (                         الكليات أليب البقاء الكفوي   :           ينظر   )٦ (
    ).    ١٣٢٠ (                    ، فقه اللغة للثعاليب  )  ٥٦ (         البن فارس        اللغة     فقه   يف        الصاحيب  :           ينظر   )٧ (
                         الكليــــات أليب البقــــاء الكفـــــوي   ،  )   ١٥١ / ١ (          والعلــــوم                      كــــشاف اصــــطالحات الفنــــون :          ينظــــر   )٨ (

    ).  ٥٥ (                          ، معجم مصطلحات أصول الفقه  )   ١٥٩ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(تقرير الدليل إلثبات املدلول: وهو
اا ح: اا  لا :  

  :يقع تعريف االستدالل يف االصطالح على معنيني

  .)٢ً(إقامة الدليل مطلقا: وهو، عام  :أحدهما 
ًدليل ال يكون نصا وال إمجاعا وال قياسا: وهو، خاص  :وثانيهما  ً ً ٌ

)٣(.  

  
 

اما   

    اف  ا واح

  :وفيه مسألتان
وا ا :ا  فا :  

 العــني والــراء والفــاء أصــالن صــحيحان يــدل أحــدمها علــى تتــابع :قــال ابــن فــارس

 . واآلخر على السكون والطمأنينة،ًالشيء متصال بعضه ببعض
َّجــاء القطــا :  ويقــال،َّلــشعر فيــهُعــرف الفــرس، ومســي بــذلك لتتــابع امنــه : فــاألول

ًعرفا عرفا  .أي بعضها خلف بعض: ً

ًعــرف فــالن فالنــا عرفانــا ومعرفــة، وهــذا أمــر :  تقــول،املعرفــة والعرفــان :وأمــا الثــاين ًِ

  .)٤( لسكون النفوس إليه: مسي بذلك، املعروف:العرف و،معروف

ا تبذلــه  وقيــل هــو اســم ملــ،والعــرف واملعــروف اجلــود: وقــال صــاحب لــسان العــرب

ًوصــاحبـهما يف الــدنـيا معروفــا  : وقولــه تعــاىل. وتــسديه، واملعــروف كــالعرف ُ ْ َ َْ ُّ ِ
َ َُ َْ

ِ◌ۖ  )٥(، 
ً مصاحبا معروفا:أي ً. 

ُّكل مـا تعرفـه الـنفس مـن اخلـري وتـسر : والعرف والعارفة واملعروف ضد املنكر وهو َ ُ

       
 

    ).   ٦٨٧ (                           ، الكليات أليب البقاء الكفوي  )    ٧٠٦٧ (           تاج العروس   :           ينظر   )١ (
   . )   ١٥١ / ١   (       والعلوم        الفنون         اصطالحات      كشاف  :           ينظر   )٢ (
    ).   ٣٤٢ / ٢ (            ، مجع اجلوامع  )   ١٠٤ / ٤ (             اإلحكام لآلمدي   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٢٨١ / ٤ (                           معجم مقاييس اللغة البن فارس   :           انظر   )٤ (
     ) .  ١٥ (                           سورة لقمان ، من اآلية    )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

 .)١(هئن إليموتطبه 
ما ح: اا  فا :  

ًلقد عرف علماء األصـول العـرف قـدميا وحـديثا بتعـاريف خمتلفـة ً وإن كانـت يف  - َّ

 وفيمـــا يلـــي أورد بعـــض التعـــاريف االصـــطالحية للعـــرف مـــن حيـــث ، -جمملهـــا متقاربـــة 
 :اأمهيته

العــرف مــا اســتقرت النفــوس عليــه بــشهادة ( : مــابقوهلوأبــو البقــاء فــه اجلرجــاين َّعر

  .)٢ ( )بالقبول العقول، وتلقته الطباع السليمة
العادة مـأخوذة مـن املعـاودة، فهـي بتكررهـا ومعاود�ـا ( : َّعرفه ابن عابدين بقولهو

 مــن غــري ، متلقــاة بــالقبول، صــارت معروفــة، مــستقرة يف النفــوس والعقــولىمــرة بعــد أخــر

عالقـــة وال قرينـــة، حـــىت صـــارت حقيقـــة عرفيـــة، فالعـــادة والعـــرف مبعـــىن واحـــد مـــن حيـــث 
  .)٤ ()م اختلفا من حيث املفهو، وإن )٣(املاصدق

ه النفـــوس وعرفتــــه يـــهـــو األمــــر الـــذي اطمأنـــت إل(  : بأنـــهّوعرفـــه أحـــد املعاصـــرين

 ومل ينكـــره أصـــحاب ،وحتقـــق يف قراء�ـــا وألفتـــه، مـــستندة يف ذلـــك إىل استحـــسان العقـــل
 .)٥ ( )الذوق السليم يف اجلماعة

  .)٦(يه أمورهمما اعتاده الناس من املعامالت واستقامت عل:  العرف:وقيل

مــا تعارفــه النــاس وســاروا عليــه مــن قــول أو : ( َّوعرفــه عبــد الوهــاب خــالف بقولــه
  .)٧ ( )فعل أو ترك، ويسمى العادة

فــوا العــرف يــشرتط يف َّوبــالنظر إىل هــذه التعــاريف جنــد أن بعــض العلمــاء الــذين عر

  .التعريف مامل يشرتطه اآلخر ويغفل عن ما اشرتطه اآلخر

       
 

   . )   ٢٣٦ / ٩   (     العرب      لسان  :    نظر       ا   )١ (
    ).   ٩٧٧ (                           ، الكليات أليب البقاء الكفوي  )   ١٩٣ (                  التعريفات للجرجاين   :           انظر   )٢ (
                                                       يقصد به الفرد أو األفراد الـيت ينطبـق عليهـا اللفـظ إذ يتحقـق   :              مصطلح منطقي :       الماصدق         )٣ (

    ).  ٤٥ (                     ضوابط املعرفة للميداين   .                  فيه مفهومه الذهين 
    ).   ١١٤ / ٢ (       عابدين           رسائل ابن   :           انظر   )٤ (
    ). ٨ (                                   العرف والعادة يف رأي الفقهاء أليب سنة   :           انظر   )٥ (
    ).   ٢٧٣ (                   أصول الفقه أليب زهرة   :           انظر   )٦ (
    ).  ٨٩ (                           أصول الفقه لعبد الوهاب خالف   :           انظر   )٧ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :فنجد
 .ن بعض هذه التعاريف غري جامع، لعدم دخول العرف الفاسدأ :ًأوال

ًتدل التعاريف كلها غالبـا علـى أن العـرف البـد فيـه مـن اعتيـاد النـاس كلهـم : ًثانيا
مـا تعارفـه (، )مـا اسـتقر يف النفـوس(، )ما اطمأنت إليه النفـوس(حيث جاء يف التعاريف 

فيـد العمـوم، ولـيس األمـر كـذلك إذ ي) لأ(ـواجلمـع املعـرف بـ). ما اعتاده النـاس(، )الناس

 .يكفي يف إثبات العرف اعتياد األكثرية

  .َّ العرف قد سوى بني العرف والعادةَفَّأن بعض من عر ً:ثالثا
 ألن ؛َّأن بعضهم قد قصر العرف على املعامالت، وهذا القصر غـري مـسلم ً:رابعا

بــــــادات واجلنايــــــات ًالعـــــرف وإن كــــــان غالبـــــا يف املعــــــامالت، فإنـــــه يكــــــون يف وســـــائل الع

 .والعادات
 أثــــر العــــرف يف التــــشريع (:اختــــاره صــــاحب كتــــاب مــــا :المختــــار هــــووأمــــا التعريــــف 

هـــو مـــا اســـتقر فـــي النفـــوس، (( : العـــرف أن  الـــسيد صـــاحل عـــوضللـــدكتور )اإلســـالمي

واستحــسنته العقــول، وتلقتــه الطبــاع الــسليمة بــالقبول، واســتمر النــاس عليــه، ممــا ال 
 . ))هم عليهترده الشريعة وأقرت

 :شرح التعريف

 . تشمل كل عرف:) ما (
 كـــالعرف الـــذي ؛ خيـــرج العـــرف الـــذي ال يـــستقر ويـــزول:) اســـتقر فـــي النفـــوس (

 .حيدث مرة واحدة أو أكثر، وال يستقر يف النفوس

 . خيرج من األعراف ما ال تستحسنه العقول:) ه العقولتواستحسن (
ه الطبـاع الـسليمة بـالقبول، اج ما مل تتلقـ خير:) ته الطباع السليمة بالقبولَّتلقو (

 كمـا ً، كاعتبار مظاهر اإلباحـة واللهـو العـابرة عرفـا؛وما تلقته الطباع غري السليمة بالقبول

ــــــدو�م دون وعــــــييف ــــــد مــــــن يقل ــــــة وعن ــــــبالد األوروبي ــــــستها األهــــــواء ؛ ال ــــــه طبــــــاع ون َّ ألن

 .والشهوات

العمـــل بـــه ويتبـــدل أو  خيـــرج العـــرف الـــذي ال يـــستمر :) واســـتمر النـــاس عليـــه( 

 .يتغري
  ألنـــه؛ خيـــرج العـــرف الـــذي تـــرده الـــشريعة اإلســـالمية:) ممـــا ال تـــرده الـــشريعة (

 ألنـه ؛خيالف نصوصها وأحكامها، كالتعامل بالربا بكل مظاهره وألوانه يف البنـوك وغريهـا



       

 
 

 
 

 

١٠٠٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .ًأعراف استقرت تبعا لألهواء والشهوات
عند ورود الـشريعة ومل تقـر النـاس  خيرج من األعراف ما كان :) وأقرهم الشارع( 

  .)١(ًعليه، وخيرج أيضا ما طرأ من األعراف اليت تردها الشريعة وال تقرها
 

ا ا   

   ا  ا واح

  :وفيه مسألتان
وا ا :ا  ا :  

ـــع لغـــة ًباعـــه يبيعـــه بيعـــا ومبيعـــا:  يقـــال، مـــصدر بـــاع:البي  ، وهـــو مطلـــق املبادلـــة،ً

ُإن اللــه اشــتـرى مــن المــؤمنني أنفــسهم وأمــواهلم بــأن هلــم   : قــال تعــاىل،وكــذلك الــشراء َُ َُ ََّ ََّ َ َِ
َ ْ َ ُْ ُ َ ُ َ

ِ ِ ِْ َْ َ ٰ ْ َ َّ ِ

َاجلنة  ََّ ْ◌ۚ  )٣)(٢( .  

ما ح: اا  ا :  

 كممـــر مبثـــل  مبادلـــة مـــال ولـــو يف الذمـــة أو منفعـــة مباحـــة:ًالبيـــع اصـــطالحا هـــو
  . )٤(ًأحدمها على التأبيد غري ربا وقرض

 

اا ا  
   ا  ا واح

  :وفيه مسألتان

وا ا :ا  ا :  
ٍالــراء والبــاء واحلــرف املعتــل وكــذلك املهمــوز منــه يــدل علــى أصــل : قــال ابــن فــارس ُّ

َّواحد، وهو الزيادة والنماء    .ُُّوالعلوِّ

ُربا الشيء يربو، إذا زاد: ِتقول من ذلك ُ ّ
)٥(.  

       
 

  .  )  ٥٢ (                                                 أثر العرف يف التشريع اإلسالمي للدكتور السيد صاحل عوض   :           انظر   )١ (
      ) .    ١١١ (     اآلية                       سورة التوبة، من    )٢ (
    ). ٨ / ٣ (        القاموس   :           انظر   )٣ (
    ).   ٣٢٦ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (
   . )   ٤٨٣ / ٢   (    فارس     البن       اللغة        مقاييس      معجم  :           انظر   )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ما ح: اا  ا : 
  .)١(تفاضل يف أشياء ونساء يف أشياء وخمتص بأشياء : هوًالربا اصطالحا

 

  
ا ا  

   اض  ا واح

  :وفيه مسألتان
وا ا :ا ا  ض:  

ُّالقاف والراء والضاد أصل صحيح، وهو يدل على القطع: قال ابن فارس ٌ ٌ.  

َقـرضت الشيء باملقراض: يقال ََ.  
ْوالقـــرض ـــه اإلنـــسان مـــن مالـــك لتـقـــضاه،: َ َمـــا تعطي ْ ُ َ ـــه شـــيء قـــد قطعتـــه مـــن  ُ َوكأن َّ

  .)٢(مالك

ما ح: اا  ضا : 
 .)٣(بدله ويرد به ينتفع ملنً إرفاقا مال دفع: ا هوًالقرض اصطالح

  
 

       
 

    ).   ١١٤ / ٢ (       اإلقناع   :           انظر   )١ (
   . )  ٧٢ / ٥ (      فارس     البن       اللغة        مقاييس      معجم  :           انظر   )٢ (
   . )   ١٤٦ / ٢ (     قناع   اإل  :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ما ا 
ما  ف لا   

َّممـــا يالحـــظ يف أصـــول الـــشريعة يف نظر�ـــا إىل العـــرف أ�ـــا أعطتـــه األثـــر الكبـــري يف 
 زمــن ، الــيت جــاءت وفــق مــدلوالت اخلطــاب عنــد العــرب،فهــم نــصوص الكتــاب والــسنة

  . جعلت العديد من تلك األحكام تدور على العرف كما،نزول الوحي
َّ ممـــا يكـــون ،َّاألمـــر الـــذي مهـــد الـــسبيل جلعـــل مـــا اعتـــاده النـــاس وألفـــوه يف حيـــا�م

  .)١(يف موضع االعتبار: ضمن احلدود املشروعة املقبولة
ً تظهــــر جليــــة عنــــد اســــتعراض بعــــض ،فلــــذلك؛ فــــإن للعــــرف مزيــــد أمهيــــة ومكــــان َّ

 وتبيـــني مـــواطن األمهيـــة عنـــد منـــارات ، والفقهـــاء األحـــالم،مالنـــصوص عـــن األئمـــة األعـــال
  :اإلسالم

ُ ومقــــصد ، مبـــني نزلـــت بلـــسان عـــريب،فة شـــريعة عربيـــة هـــذه الـــشريعة الـــشري:ًأوال ِ

ِومــا أرســلنا مــن رســول إال بلــسان قـومــه  :  قــال تعــاىل،ُوضــعها لإلفهــام: مــن ذلــكالــشارع  ِ ِ
ْ َ

ِ
َ

ِِ َِّ ٍ
ُ ََّ َْ َْ َ َ

ْليبـــني هلــم  َُ َ ِّ َُ
ِ)مــن ، وال بــد ملــن أراد اخلــوض يف علــم الكتــاب والــسنة وفهــم معانيهمــا،)٢ 

ـــة التنزيـــل، وأفعاهلـــا،معرفـــة عـــادات العـــرب يف أقواهلـــا  وإال وقـــع يف ، وجمـــاري أحواهلـــا حال
  .)٣(َّالشبه واإلشكاالت اليت يتعذر اخلروج منها إال �ذه املعرفة

 معهـــود اتبــاع مــن الـــشريعة فهــم يف بــد ال ( :- رمحـــه اهللا – قــال اإلمــام الــشاطيب
 ٌعـــرف لـــسا�م يف للعـــرب كـــان فـــإن بلـــسا�م، القـــرآن نـــزل الـــذين العـــرب وهـــم األميـــني،
 أن يــصح فــال عــرف، َّمث يكــن مل وإن الــشريعة، فهــم يف عنــه العــدول يــصح فــال مــستمر،

  .)٤ ( )تعرفه ال ما على فهمها يف يجير
وذلــك لفهــم الواقــع الـــذي  أن حاجــة القاضــي واملفــيت إىل العــرف شــديدة؛ ً:ثانيــا

 فالقاضــي ال ، وتنزيــل األحكــام علــى احلــوادث، وحتقيــق املنــاط يف املــسائل،يعيــشه النــاس
 واإلحاطــة ،ُّ واملفــيت ال ميكنــه أن يفــيت إال بعــد تــصور حــال احملكــوم فيــه،ميكنــه أن يقــضي

 ،شهم وسـنن معايـ، وأنواع تصرفا�م، وعوائدهم، وأعرافهم، فمعرفة أحوال الناس،بالواقع
  .ِّ يعني الناظر يف أمورهم على حتري الصواب عند اختالفهم،وطرائق سلوكهم

       
 

    ).   ٣٣٣ (                                                    مصادر التشريع اإلسالمي ومناهج االستنباط حملمد أديب الصاحل   :           ينظر   )١ (
     ).  ٤ (                             سورة إبراهيم ، من اآلية    )٢ (
    ).  ٥٩ (                                                              العرف حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة لعادل قوته   :           انظر   )٣ (
    ).   ١٣١ / ٢ (                املوافقات للشاطيب   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :ومن ذلك
 ،َّكـان يـذهب إىل الـصباغني : - رمحه اهللا – أن اإلمام حممد بن احلسن الشيباين

 ومـــا تواضـــعوا عليـــه فيهـــا؛ لـــيلحظ ذلـــك يف فتاويـــه فيمـــا حيـــدث ،ويـــسأل عـــن معـــامال�م
  .)١(بينهم

 ال ،ٍينبغــي للمفــيت إذا ورد عليــه مــستفت(  - رمحــه اهللا – لقــرايفوقــد قــال اإلمــام ا
ُأال يفتيـه مبـا عادتـه يفـيت بـه حـىت : ُيعلم أنه من أهل البلد الـذي منـه املفـيت وموضـع الفتيـا َ

ِ

  .)٢ ()َيسأله عن بلده 
قـد جعلـوا مـن القواعـد الكليـة الكـربى قاعـدة يف  - رمحهـم اهللا - أن األئمة ً:ثالثا

 وهـــــذه القاعـــــدة ألمهيتهـــــا يف االســـــتدالل ، )العـــــادة محكمـــــة: ( قاعـــــدةالعـــــرف وهـــــي 
  : ومنها،َّباألحكام فرع العلماء عليها قواعد كلية مندرجة حتتها

  .استعمال الناس حجة جيب العمل �ا: قاعدة
  .ُْاحلقيقة تـرتك بداللة العادة: قاعدة
  .إمنا تعترب العادة إذا اطردت أو غلبت: قاعدة
  .للغالب الشائع ال للنادرالعربة : قاعدة
َالعـــرف الـــذي حتمـــل عليـــه األلفـــاظ إمنـــا هـــو املقـــارن الـــسابق دون املتـــأخر : قاعـــدة ُ

  .الالحق
ًاملعروف عرفا كاملشروط شرطا: قاعدة ً.  
  .التعيني بالعرف كالتعيني بالنص: قاعدة
  .َّاملعروف بني التجار كاملشروط بينهم: قاعدة
  .ُّتغري األزمانُّال ينكر تغري األحكام ب: قاعدة

 وهـــي مـــن القواعـــد ،َّالعـــادة حمكمـــة: وغريهـــا مـــن القواعـــد املندرجـــة حتـــت قاعـــدة
َالكلية الكربى اليت تبىن عليها األحكام ُ

)٣(.  
 أن االســــتدالل بــــالعرف فيـــه بيــــان لــــشمولية الـــشريعة وأ�ــــا صــــاحلة جلميــــع ً:رابعـــا

  .)٤(األزمان واألماكن واألحوال
 

       
 

    ).  ٧١ (                                                              العرف حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة لعادل قوته   :           ينظر   )١ (
    ).   ٢٣٢ (                                       اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف   :           انظر   )٢ (
    ).   ٣١٠  -     ٢٧٠ (                                                   الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية حملمد صدقي البورنو   :           ينظر   )٣ (
    ).  ٤٧ (                                                ثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة لعادل قوته               العرف حجيته وأ  :           ينظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٠٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  
  

  

  
  

  ا اول

ف لا وو   
  :وفيه مبحثان

  . حجية االستدالل بالعرف:المبحث األول

  .شروط االستدالل بالعرف: المبحث الثاني
 

  

  
  ا اول

   ال ف

  : وفيه متهيد ومطلبان 
  .حترير حمل النزاع يف حجية االستدالل بالعرف: التمهيد

ة االســــتدالل بــــالعرف مــــن الكتــــاب، والــــسنة، واإلمجــــاع َّ إثبــــات حجيــــ:المطلــــب األول

  .العملي
 إثبات حجية االستدالل بالعرف عنـد الـصحابة، وعنـد الـسلف :المطلب الثاني

  .واألئمة املستقلني، وعند املذاهب الفقهية األربعة

  
 



       

 
 

 
 

 

١٠٠٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ا  
ل ِّ ينبغـي أن حنـرر حمـ،من املستحسن لنـا قبـل أن نـذكر حجيـة االسـتدالل بـالعرف

  : فنقول،النزاع يف املسألة

  : ينقسم إىل ثالثة أقسام،َّن العرف من جهة اعتبار حجيته وعدمهاإ
 كمراعــــاة الكفــــاءة يف ، أن مــــا قــــام الــــدليل الــــشرعي علــــى اعتبــــاره:القــــسم األول

ية على العاقلة،النكاح   . واألخذ به، فهذا جيب اعتباره، ووضع الدِّ

 كعـــادة أهـــل اجلاهليـــة يف ،رعي علـــى نفيـــه أن مـــا قـــام الـــدليل الـــش:القـــسم الثـــاني
 وغــري ذلـك مــن األعــراف الــيت مل ، واجلمـع بــني األختــني، وطــوافهم يف البيــت عــراة،ُّالتـربج

َ فهذه األعراف ال تعترب،ُّيقرها الشارع و�ى عنها ُ.  

 وهـذا هـو موضـع ، ما مل يقم الدليل الشرعي على اعتباره أو نفيه:القسم الثالث
  . )١(اع يف املسألة وحمل النز،النظر

 

  ا اول
  : إت  ال ف

 با،وا ،ع اوا   

  :وفيه ثالث مسائل
وا ف : ا لا  تإ با:  

ِخــــــــذ العفــــــــو وأمــــــــر بــــــــالعرف وأعــــــــرض عــــــــن  :قولــــــــه تعــــــــاىل :الــــــــدليل األول َ ْ ِ ْ ََ َ
ِ

ْ ُْ َْ ِْ
ُْ َ ْ ِ

ُ 

َاجلاهلني
ِ ِ

َْ)٢(.  
لقـــد اســــتدل القـــرايف �ــــذه اآليــــة يف مـــسألة إذا اختلــــف الزوجـــان يف متــــاع البيــــت 

ِ خــذ العفـو وأمـر بــالعرف : لنــا قولـه تعـاىل( : حيـث يقـول
ْ ُْ َْ ِْ

َُْ َ ْ ِ
ُ،بـه العــادة َدِهَ فكـل مـا شــ 

  .)٣( )قضي به لظاهر هذه اآلية إال أن يكون هناك بينة
 :وجه االستدالل

       
 

    ).  ٥٧ /  ٣٠ (                         املوسوعة الفقهية الكويتية   :           ينظر   )١ (
        ) .    ١٩٩  (                             سورة األعراف ، من اآلية    )٢ (
    ).   ١٤٩ / ٣ (              الفروق للقرايف   :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

بــــالعرف، وهــــو مــــا تعارفــــه النــــاس وجــــرت عليــــه عــــادا�م يف   أمــــر نبيــــه أن اهللا
بـاألمر دل ذلـك علـى اعتبـاره يف الـشرع، وإال ملـا  نبيه  تعامال�م، فحيث أمر اهللا 

  .)١(كان لألمر به فائدة

َوعلى المولود له رزقـهن وكسوتـهن بالم : قول اهللا تعاىل :الدليل الثاني ْ َ َْ ِْ َّ َُّ َُُ
ِ
َ ُِْ َُ ُِ

ْ ِعروف ََ
ُْ )٢(.  

  :وجه الداللة

 .)٣(أن حتديد الرزق والكسوة ونوعيتهما تابع للعرف، إذ قد أحال اهللا إليه

 اىلعـيعـين ت:  )جـامع البيـان( ويوضح هذا ما جاء يف تفسري هذه اآلية يف كتـاب 
َُوعلى المولود له  :ذكره بقوله ُِ

ْ َ َْ ََ  وعلى آباء الصبيان للمراضـع   َّرزقـهـن ُ ُِْرزق :عـين ي 

 ّ مــــــا يقــــــو�ن مــــــن طعــــــام ومــــــا ال بــــــد هلــــــن مــــــن غــــــذاء ومطعــــــم،:والــــــدا�ن، ويعــــــين بــــــالرزق

َّكــسوتـهنَو ُ َُ ْ
ِ ويعــين بقولــه ،امللــبس: ويعــين بالكــسوة  : ِبــالمعروف

ُ ْ َ ْ
ِ : مبــا جيــب ملثلهــا 

 كان اهللا تعاىل ذكره قد علـم تفـاوت أحـوال خلقـه بـالغىن والفقـر وأن مـنهم ْذِ إ،على مثله

ًوسع واملقرت وبني ذلك، فأمر كال أن ينفق على من لزمته نفقته مـن زوجتـه وولـده علـى امل
  .)٤(قدر ميسرته

قد فسر املعروف يف اآلية بأنـه مـا : - رمحه اهللا -: فهنا نرى أن اإلمام الطربي

 .جيب ملثلها على مثله، واملثلية هنا ال تعرف إال من طريق العرف السائد يف ا�تمع

 أن هــــذه اآليــــة أوضــــح يف الداللــــة علــــى اعتبــــار العــــرف يف التــــشريع ومــــن مث جنــــد
اإلســالمي بــدليل اعتبــاره يف موضــوع النفقـــة، وال يوجــد حمــل لالعــرتاض علــى معناهـــا أو 

  .على ما تدل عليه كلمة املعروف فيها

ْمن أوسط ما تطعمون أهليكم  :قوله تعاىل :الدليل الثالث ُ ِ
ْ َ ََ ُ

ِ ِ ِْ ُ َ َْ ْ )٥(.  
 :ةوجه الدالل

أن اهللا تعاىل مل يقدر الوسـط الواجـب دفعـه، بـل إنـه أطلقـه، وأرجعـه يف ذلـك إىل 

       
 

    ).  ٢٣ (                            العرف والعادة يف رأي الفقهاء   :           انظر   )١ (
     ).    ٢٣٣ (       ن اآلية                      سورة البقرة ، م   )٢ (
    ).  ٢٣ / ٤ (                      بدائع الصنائع للكاساين   :           ينظر   )٣ (
   . )  ٤٣ / ٥   (     الطربي      تفسري  :           ينظر   )٤ (
     ).   ٨٩ (                           سورة املائدة، من اآلية    )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠١١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

والنــاس متفــاوتون يف طعــامهم يف بلــدا�م، فكــل بلــد هلــا طعــام خــاص، بــل . عــرف النــاس
إن البلد الواحد طعامهم متفاوت حسب غناهم وفقـرهم، فمـا اعتـرب يف عـرف النـاس أنـه 

 .)١(هوسط فهو الواجب، وكل مكان له حكم

ّوقــد بينــا أنــه لــيس تقــدير شــرعي، وإمنــا أحالــه اهللا ســبحانه  ): أحكــام القــرآن( وجــاء يف 
 واحلــرام، وقــد ل العــادة، وهــي دليــل أصــويل بــىن اهللا عليــه األحكــام، وربــط بــه احلــالعلــى

ـــه اهللا  َإطعـــام عـــشرة مـــساكني مـــن أوســـط مـــا   :َّعلـــى العـــادة يف الكفـــارة، فقـــالأحال ْ َ
ِ ِ ِ

َ َْ َ َ
ِ
ََ َ ُ َْ َتطعمـــون ِ ُ

ِ ْ ُ
ْأهليكم ُ

ِ
َْ )وقال جل شأنه،)٢ :   ًفإطعام ستني مسكينا ِ ِ ِ

ْ َ ِّ ُ َ ْ َِ)٤)(٣(.  
ما ف : ا لا  تإ ا:  

ـــــدليل األول ـــــيب  مـــــا رواه ابـــــن مـــــسعود :ال ـــــال  عـــــن الن ـــــه ق ـــــا رآه   ":أن م

ًبيحـــا فهـــو عنـــد اهللا ًالمـــسلمون حـــسنا فهـــو عنـــد اهللا حـــسن، ومـــا رآه المـــسلمون ق
  .)٥( "قبيح

فهذا احلـديث يـستدل بـه كثـري مـن الفقهـاء عنـدما حيكمـون العـرف يف مـسألة مـن 

 .)٧(أو االستحسان )٦(املسائل، كما يستدل به األصوليون يف إثبات حجية اإلمجاع
العـــادة حمكمـــة قـــال : القاعـــدة الـــسادسة( :  يقـــول )أشـــباهه( فهـــذا الـــسيوطي يف 

  .)٨() "ًما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن: " أنه قال له القاضي أصلها قو

 :وجه االستدالل من الحديث
 املـسلمون وعرفـوه، واستحـسنته عقـوهلم وتلقتـه نفوسـهم بـالقبول هداهو أن ما اعتـ

  .)٩(َّأنه حسن، وإذا كان كذلك فهو عند اهللا حسن أي مقبول ومسلم بشرعيته

       
 

    ).   ٥١٣ (                      أصول الفقه وابن تيمية   :           انظر   )١ (
     ).   ٨٩ (                           سورة املائدة، من اآلية    )٢ (
        ) .  ٤  (                             سورة ا�ادلة ، من اآلية    )٣ (
    ).   ٢٨٩ / ٤ (                       أحكام القرآن البن العريب   :         ينظر     )٤ (
    ).   ٣٧٩ / ١ (                     مسند اإلمام أمحد    )٥ (
    ).   ١٨٢ / ١ (                           اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي   :           ينظر   )٦ (
    ).   ٤٠٩ / ١ (                                  روضة الناظر وجنة املناظر البن قدامة   :           ينظر   )٧ (
    ).  ٨٩ (                        األشباه والنظائر للسيوطي   :           انظر   )٨ (
    ).   ١١٥ (                            الشريعة والقانون للمباركي              العرف وأثره يف  :           ينظر   )٩ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ًا مــن العلمــاء، قــدميا أو حــديثا كتــب يف العــرف ّوهــذا احلــديث قلمــا جنــد أن أحــد ً ً
 .إال واستدل به

ولقـد . داللة هذا احلديث وأبطل االحتجـاج بـهاعرتض على ولكن بعض العلماء 

 . يف دالالتهُاعرتض يف رفعه كما ُاعرتض
 :رفعه فكما يليعتراض على أما اال

ًمل أجـــده مرفوعـــا يف شـــيء مـــن كتـــب احلـــديث أصـــال، و: قـــال العالئـــي ال بــــسند ً

ـــد اهللا بـــن  ضـــعيف بعـــد طـــول البحـــث وكثـــرة الكـــشف والـــسؤال، وإمنـــا هـــو مـــن قـــول عب
  .)١(ًموقوفا عليه مسعود 

له ثالث طرق كلهـا موقـوف فيهـا علـى ابـن ) نصب الراية ( ًوذكر أيضا صاحب 

  .)٢(مسعود
  :وأجيب عن ذلك من وجهين

ـــن مـــسعود إال أن لـــه حكـــم  :األول ـــه ال ؛الرفـــعًأنـــه وإن كـــان موقوفـــا علـــى اب  ألن

  .)٣(مدخل للرأي فيه
  .)٤(أن أدىن ما يقال فيه أنه قول صحايب، وقول الصحايب حجة :الثاني

 :فبيانه: داللته على المطلوبعتراض في الوأما ا

 ال املطلـــق الـــشامل للعـــوام، بـــدليل  )ا�تهـــدون( أن املـــراد باملـــسلمني يف احلـــديث 
الــرأي، والــرأي يف عــرف الــصحابة كمــا قــال  مــن  )رأى( وذلــك ألن ؛ )  مــا رآه (كلمــة 

مـــا يـــراه القلـــب بعـــد فكـــر وتأمـــل وطلـــب لوجـــه الـــصواب ممـــا تتعـــارض فيـــه ( : ابـــن القـــيم

 صــيغة عمــوم، والــالم فيهــا لالســتغراق الــذي هــو  )املــسلمون( ، مث إن كلمــة  )األمــارات
، وحينئــذ يكــون املعــىن احلقيقــي هلــا عنــد عــدم قرينــة العهــد، فــاملعىن مــا رآه مجيــع ا�تهــدين

 .ًاحلديث واردا يف إمجاع أهل احلل والعقد

 ال ٍّفمجمـــل القـــول أن احلـــديث إمـــا وارد يف اإلمجـــاع أو يف الـــصحابة، وعلـــى كـــل

       
 

    ).  ٨٩ (                        األشباه والنظائر للسيوطي   :           ينظر   )١ (
    ).   ١٣٣ / ٤ (                   نصب الراية للزيلعي   :           ينظر   )٢ (
    ).   ١٦٥ (                               شرح القواعد الفقهية ألمحد الزرقا   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٢١٩ (                                                     حبوث يف االجتهاد فيما ال نص فيه للدكتور الطيب خضري السيد   :           ينظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(ًينتهض دليال على اعتبار العرف
 :عتراضاإلجابة عن هذا اال

أن احلــديث وإن كــان فيــه داللــة علــى حجيــة اإلمجــاع، فــإن هــذا ال مينــع أن يــدل 

على اعتبار العرف وخباصة ما رجع إىل اإلمجـاع العملـي، فمـا رآه أهـل اإلمجـاع مـن ذلك 
ًاألعراف حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رآه قبيحا فهو عند اهللا قبيح ً)٢(.  

فمما سبق يظهر أن داللة احلديث علـى حجيـة العـرف حمتملـة، ولـيس معـىن هـذا 

 .أنه غري معترب
أن  - رضـي اهللا عنهـا –ة فيما روته عائـش ةحديث هند بنت عتب :الدليل الثاني

يـــا رســـول اهللا إن أبـــا ســـفيان رجـــل شـــحيح، ولـــيس يعطيـــين مـــا  :قالـــت هنـــد بنـــت عتبـــة

خــذي مــا يكفيــك وولــدك   ":يكفيــين وولــدي إال مــا أخــذت منــه وهــو ال يعلــم، فقــال
 .)٣( "بالمعروف

 :وجه االستدالل

 يكفيهـا مـن الطعـام وغـريه ُردها إىل املعروف، وهـو مـا عـرف أنـه أن رسول اهللا 
ًعرفا ُ. 

إن هذه العبارة فيها تـصريح وداللـة علـى اعتبـار العـرف يف التـشريع فيمـا جـاء مـن 

ّاألحكــام مطلقــا مل يفــصل لقــد وجــب علــى الــزوج نفقــة الزوجيــة وتــرك أمــر : فكأنــه قــال. ً
  حبـــــــسب األحـــــــوال واألشـــــــخاص واألمـــــــاكنتقـــــــديرها إىل مـــــــا جيـــــــري بـــــــه العـــــــرف بيـــــــنكم

  .)٤(واألزمان

العـرف يف األمـور الـيت  اعتمـاد:  وذكر منهـا،يف هذا احلديث فوائد: وقال النووي 
  .)٥(ليس فيها حتديد شرعي

  

       
 

    ).  ٢٥ (              العرف والعادة   :       ينظر       )١ (
    ).   ١٨١ (                           أثر العرف يف التشريع اإلسالمي   :           ينظر   )٢ (
    ).   ١٢٩ / ٥ (             ، وصحيح مسلم  )   ١٥٣ / ٤ (             صحيح البخاري   :           انظر   )٣ (
    ).   ١٨٢ (                           أثر العرف يف التشريع اإلسالمي   :           ينظر   )٤ (
    ). ٨ /  ١٢ (                         شرح النووي على صحيح مسلم   :           انظر   )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ا ف : ا لا  تإ ع اا: 
إن العرف قد يستند إىل اإلمجـاع العملـي، وذلـك بـأن يكـون الـدليل هـو اإلمجـاع، 

مــا إذا تعــارف النــاس يبــار العــرف ومالحظتــه يف القــضية، وذلــك فويكــون هــو مــستند اعت

  .ُ، واستمروا عليه، ومل ينكر ذلكيف عصر من العصور على عمل
 فقــد عمــل بــه النــاس يف ســائر العــصور مــن غــري نكــري، ،االستــصناع: ومــن أمثلتــه

  .)١(فمستند االستصناع هو اإلمجاع على ما تعارف عليه الناس
 

ما ا  

ا  ف لا  تإ،وا ، وا 

ا،را ا اوا   
  :وفيه ثالث مسائل

وا ا :تإا  ف لا  :  

تعترب األعراف والعادات الصحيحة من األصول اليت رجع إليها الصحابة يف بيـان 
َّية حـني ال جيـدون احلكـم يف املقـررات األصـلية؛ غـري أن مـصريهم إليهـاَّاألحكام التـشريع َّ، 

ُوأخـذهم �ــا لــيس مــن بـاب الــشيء اجلديــد الــذي يكتـشف بعــد أن مل يكــن؛ ولكــن مــن  َ
ُّ أو التنبــه إىل مــا هــو ،بــاب اســتدامة احلــال أو التعامــل الــذي اســتقامت عليــه أمــور النــاس َّ

ُجار من األمور احلسنة يف عرف النا س وعادا�م وتقرير حكم الشرع على ما يقتـضي بـه ٍ

  .ذلك اجلريان

ٌوقــد اســتقر يف مواضــعات علمــاء الــشريعة منــذ عــصر الــصحابة أن العــرف دليــل َّ، 
ٌ وإال فهـو مـردود علـى أهلـه؛ ألنـه حينئـذ إبطـال ،ٌّحيث ال يوجد نـص مـن كتـاب أو سـنة ٍ

ٌ وتقرير للمفاسد،ٌ واتباع للهوى،للشرائع
)٢(.  

  : فمن ذلك،ُّ واستدلوا به يف مواضع،لصحابة بالعرفوقد أخذ ا
 واســتقامة ،ذهــا�م إىل مــشروعية عقــد االستــصناع؛ جلريــان التعامــل بــه بــني النــاس

       
 

    ).   ٦٠٣ (                           م أمحد للدكتور عبد اهللا الرتكي               أصول مذهب اإلما  :           ينظر   )١ (
                   ، االجتهـــاد بـــالرأي يف  )   ٢٧٣ (                     ، أصـــول الفقـــه أليب زهـــرة  )   ١٧٦ / ١ (              الفـــروق للقـــرايف   :           ينظـــر   )٢ (

    ).   ٤١١ (                  عصر اخلالفة الراشدة 



       

 
 

 
 

 

١٠١٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

َّ اعتبـارا للمـصلحة احملققـة الـيت يتـضمنها؛ حـىت خصـصوا بـه عمومـات ،أمورهم علـى وفقـه ً
  . والغررالباب اليت تشرتط معلومية املعقود عليه مبا ينفي عنه اجلهالة

َّحد القذف على مـن عـرض بغـريه وقـال إقامة عمر : ًومن ذلك أيضا واهللا  (: َّ

ٍمـــا أيب بـــزان وال أمـــي بزانيـــة ؛ حيـــث استـــشار عمـــر كبـــار الـــصحابة يف األخـــذ بـــالعرف  )ٍ
َّ اســـتقر َِن وكـــان األمـــر أ،القـــويل والعـــدول عـــن ســـؤال القائـــل عـــن قـــصده خـــوف اإلنكـــار

ٌالقائـــل؛ أل�ـــم رأوا أن التعـــريض يف هـــذا املـــوطن قـــائم مقـــام الــرأي علـــى إقامـــة احلـــد علـــى 
َّ وأنـه يلحـق املعـرة ،ٍالتصريح؛ مبقتضى عرف االستعمال اجلاري يف خماطبات العرب وقتئـذ

ِباملعرض به ََُّ.  

َّروى حممــد بــن عبــد الــرمحن بــن حارثــة بــن النعمــان األنــصاري النجــاري عــن أمـــه  َّ

َّتبا يف زمــــان عمــــر بــــن اخلطــــاب فقــــال أحــــدمها أن رجلــــني اســــ: عمــــرة بنــــت عبــــد الــــرمحن
ٍواهللا مـا أيب بـزان وال أمـي بزانيـة : ( لآلخر  فاستـشار يف ذلـك عمـر بـن اخلطـاب فقـال ،)ٍ

ٌقـد كــان ألبيـه وأمـه مـدح غـري هـذا؛ نـرى أن جتلــده :  وقـال آخـرون،مـدح أبـاه وأمـه: قائـل
  .)٢)(١(َّ فجلده عمر احلد مثانني،احلد

ما ا :إا وا ا  ف لا  ت:  

  :القاضي شريح

َّأن ناســـا مـــن الغـــزالني اختـــصموا إىل شـــريح يف شـــيء كـــان : عـــن ابـــن ســـريين قـــال ً
َّإن ســـــنتنا بيننـــــا كـــــذا وكـــــذا:  فقـــــالوا،بيـــــنهم جـــــائزة :  أي،)َّســـــنتكم بيـــــنكم : (  فقـــــال،َّ

  .)٣(بينكم

  :الحسن البصري
 ، فركبــه،دانقــني: بكــم؟ قــال:  فقــالً،د اهللا بــن مــرداس محــارااكـرتى احلــسن مــن عبــ

َاحلمار احلمار:  فقال،ًمث جاء مرة أخرى   . فبعث إليه بنصف درهم، فركبه ومل يشارطه،َ

 وزاده ،ً اعتمـادا علـى األجـرة املتقدمـة، من جهة أنه مل يشارطه:وجه الشاهد منه

       
 

    ).   ٢٥١ / ٨   : (                        ، والبيهقي يف السنن الكربى )   ٦٣٤   : (                        أخرجه مالك يف املوطأ   )١ (
    ).   ٤١٤ـ    ٤١١ (              اخلالفة الراشدة                      االجتهاد بالرأي يف عصر   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٤٦٢ / ٤   : (                  فتح الباري البن حجر  : ً                                   ً   نقله البخاري يف صحيحه معلقا، ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(بعد ذلك على األجرة املذكورة على طريق الفضل
  :اإلمام البخاري

مــن أجــرى : ٌبــاب: ( ًيف صــحيحه بابــا فقــال - رمحــه اهللا –ي اإلمــام البخــارَّبــوب 

ِ وســننهم ، والــوزن، واملكيــال، واإلجــارة،أمــر األمــصار علــى مــا يتعــارفون بيــنهم يف البيــوع ِ
ُ

  .)٢()َّعلى نيا�م ومذاهبهم املشهورة 

  

  :اإلمام الطبري
ــــــني(  :- رمحــــــه اهللا – قــــــال  املــــــسلمني يف معــــــامال�م وأخــــــذهم إن احلكــــــم ب

  .)٣( )وإعطائهم على املتعارف املستعمل بينهم 

ا ا :  ا اا  ف لا  تإ
را:  

ُبالنظر إىل جمموع املذاهب الفقهيـة جنـد أ�ـا متفقـة علـى اعتبـار أن العـرف حيـتكم  َ َ ُ
ٍ شطر عظيم من األحكام عليهإليه يف فهم نصوص الشارع وبناء ٍ.  

َّقــــال العالمــــة أبــــو ســــنة  العــــرف، - علــــى اخــــتالف مــــذاهبهم -اعتــــرب الفقهــــاء : ُ

ٌوجعلوه أصال ينبين عليه شطر عظيم من أحكام الفقه ً.  

ُأما العرف فمشرتك بني املذاهب، ومن اسـتقرأها وجـدهم يـصرحون : وقال القرايف ِّ
  .)٤(بذلك فيها

  :نصوص المذاهب الفقهية

  :المذهب الحنفي: ًأوال
 ال ،اشتهر عن مذهب احلنفية اعتبار العرف وحتكيمه واالعتـداد بـه والتفريـع عليـه

ً ومــرورا ، وذلــك مــن عهــد اإلمــام وصــاحبيه،ســيما يف أحكــام العقــود وأبــواب املعــامالت
  . إىل زمن املتأخرين،ِّبأئمة املذهب وخمرجيه

       
 

   .            املرجع السابق  :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٦٢ / ٤ (                   فتح الباري البن حجر   :           انظر   )٢ (
    ).   ٢٥١   ) (                   مسند علي بن أيب طالب (                 �ذيب اآلثار للطربي   :           انظر   )٣ (
    ).   ٤٨٨ (       الفصول           شرح تنقيح   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

كـالم (  : عن سهل بن مزاحم قولـه)أبو حنيفة : ( ذكر الشيخ أبو زهرة يف كتابه
أيب حنيفــة أخــذ بالثقـــة وفــرار مـــن القــبح والنظــر يف معـــامالت النــاس ومـــا اســتقاموا عليـــه 

ُوصـــلحت عليــــه أمــــورهم ميـــضي األمــــور علــــى القيـــاس، فــــإذا قـــــبح القيـــاس ميــــضيها علــــى  َُ ُ َ
  .ِ فإذا مل ميض له رجع إىل ما يتعامل به املسلمون،االستحسان مادام ميضي له

ويف اجلملــــة إن ذلــــك الــــنص يــــدل علــــى أنــــه يأخــــذ : - أبــــو زهــــرة:  أي-  قــــالمث

ًبــــالعرف مــــصدرا مــــن مــــصادر االســــتنباط وأصــــال مــــن األصــــول يرجــــع إليــــه إن مل يكــــن  ً
  .)١(سواه

  .)٢()ٌالثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (  :قال اإلمام السرخسي

  .)٣( )العرف إمنا صار حجة بالنص (  :قال الكمال ابن اهلمام

  ):عقود رسم املفيت ( وقال ابن عابدين يف منظومته 
ــــــــــــار(  ــــــــــــه اعتب ــــــــــــشرع ل   والعــــــــــــرف يف ال

  

ـــــــد يـــــــدار    ـــــــه احلكـــــــم ق ـــــــذا علي ُل ُ( )٤(  

  
  :المذهب المالكي: ًثانيا

 كمــا هــو أســعد املــذاهب بتحكــيم ،مــذهب املالكيــة أحفــل املــذاهب �ــذه النــصوص

هب اجلليــــل هــــم مــــع العــــرف  بــــل إن طائفــــة مــــن أئمــــة هــــذا املــــذ،واعتبــــار العوائــــد ،العــــرف

ُ إذا ذكـــر العـــرف ذكـــروا،والعوائـــد مقرتنـــون  ، والـــشاطيب، واملقـــري، والقـــرايف، كـــابن العـــريب،َُ
  .)٥(- اهللا تعاىل م رمحه- ونظائرهم ،والونشريسي

ًواملذهب املالكي يـعترب العرف أصال مهما من أصول االستنباط ً ُ
َِْ َ.  

  :اإلمام الشاطيب
شـرعية وجاريـة بـني : ملوافقات بعـد تقـسيمه العـادات إىليقول اإلمام الشاطيب يف ا

وأمـا الثــاين فقـد تكـون العوائــد ثابتـة وقـد تتبـدل، ومــع ذلـك فهـي أســباب : (  قـال،َْاخللـق

  ). ٍألحكام ترتتب عليها

       
 

    ).   ٣٦٧  -     ٣٥٦ (                  أبو حنيفة أليب زهرة   :           ينظر   )١ (
    ).  ١٤ /  ١٣ (               املبسوط للسرخسي   :           انظر   )٢ (
    ).  ١٥ / ٧ (           فتح القدير   :           انظر   )٣ (
    ).  ٤٤ / ١ (                 رسائل ابن عابدين   :           ينظر   )٤ (
    ).   ٢٠٨ (                                                              العرف حجيته وأثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة لعادل قوته   :           انظر   )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ًالعوائد اجلارية ضرورية االعتبـار شـرعا سـواء أكانـت شـرعية يف أصـلها أو : ( وقال
ً أمرا أو �يا أو إذنا -ًرة بالدليل شرعا َّسواء كانت مقر: غري شرعية، أي ً   .)١( ) أم ال-ً

  :وقال ابن العريب يف أحكام القرآن
  ).إن املصاحل والعادات ال ختتلف فيها الشرائع ( 

  :وقال القرايف يف الفروق

َ وجـــب اخـــتالف هـــذه األحكـــام؛ ،إن اختلفـــت العوائـــد يف األمـــصار واألعـــصار( 
َّن كل حكم مبين على عادة إذا تغريت العادة تغري أ: فإن القاعدة ا�مع عليها ٍ.(  

  :المذهب الشافعي: ًثالثا

ًومذهب الشافعي يعول كثريا على العرف والعادة ِّ.  
َاعلــم أن اعتبــار العــادة والعــرف رجــع ): ( أشــباهه ( قــال الــسيوطي الــشافعي يف 

ِ
ُ

ًإليه يف الفقه يف مسائل ال تـعد كثرة  ُّ َ ُ.(  

بــــع مقتــــضى اللغــــة تـــارة، وذلــــك عنــــد ظهورهــــا ومشوهلــــا، وهــــو يت: ( وقـــال الرافعــــي
  ).األصل، وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد 

 ،قاعــدة األميــان البنــاء علــى العــرف إذا مل يــضطرب: ( قــال العــز بــن عبــد الــسالم

  .)٢()فإن اضطرب فالرجوع إىل اللغة
  :المذهب الحنبلي: ًرابعا

  .ً أصالواملذهب احلنبلي يأخذ بالعرف ويعتربه

ُوقد أجري العرف جمرى النطق يف أكثر مـن مئـة (  : - رمحه اهللا –م ِّقال ابن القي

  .)٣(َّ مث عددها،)موضع 

ّويف اعتبــار الــشرط العــريف كــاللفظي يقــول ّومــن هــذا الــشرط العــريف كــاللفظي، : ( ّ ّ
ًوذلـــك كوجـــوب نقـــد البلـــد عنـــد اإلطـــالق، ووجـــوب احللـــول حـــىت كأنـــه مـــشتـرط لفظـــا،  َ َ ْ ُ

       
 

    ).   ٢٨٦  -     ٢٨٤ / ٢ (         املوافقات   :           ينظر   )١ (
    ).   ١٠٩  -    ٩٩ (                        األشباه والنظائر للسيوطي   :           انظر   )٢ (
    ).   ٣٩٣ / ٢ (            إعالم املوقعني   :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠١٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .ً، مث ساق فروعا كثرية على الشرط العريف)١( )نصرف العقد بإطالقه إليه فا
ْومـــــن أفـــــىت النـــــاس مبجـــــرد املنقـــــول يف الكتـــــب علـــــى اخـــــتالف عـــــرفهم : ( وقـــــال ُ

  ...).وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم، وأحواهلم ولقرائن أحواهلم، فقد ضل وأضل 

ْفمهمـــا جتـــدد يف العـــرف فاقـبـلـــه، ومهمـــا ســـق: ( وقـــال َْ  وال جتمـــد علـــى ،َط فألغـــهَّ
ٌاملنقــول يف الكتــب طــول عمــرك، واجلمــود علــى املنقــوالت أبــدا ضــالل يف الــدين وجهــل  ٌ ً َ ْ ُ

  .)٢( )مبقاصد علماء املسلمني والسلف املاضني 

َ ومل يبــــني كيفيتــــه،َّإن اهللا أحــــل البيــــع(  :قــــال اإلمــــام املوفــــق ابــــن قدامــــة  فوجــــب ،ِّ
  .)٣( )الرجوع فيه إىل العرف 

ٌيرجع يف كل مـا مل يـرد مـن الـشرع حتديـد فيـه إىل مـا يتعارفـه النـاس (  :لطويفقال ا
  . )٤( )بينهم 

َالعـرف والعـادة يرجـع إليـه يف كـل حكـم حكـم بـه الــشارع ومل (  :قـال ابـن سـعدي َ َ ٍُ ْ
  .)٥( )ُّحيده حبدٍّ 

َّهــذا مجــع ممــا ســاقه أصــحاب األئمــة الفقهــاء يف كتــبهم مــن اســتدالهلم بــالعرف ٌ، 
  .اهلم لهواستعم

 

  

       
 

    ).  ٧٨ / ٣ (                   املرجع السابق    )١ (
    ). ٧  -   ٦ (                      العرف حملمود عبود هرموش   :           ينظر   )٢ (
    ). ٨ / ٦ (     املغين   :           انظر   )٣ (
    ).   ٢١٢ / ٣ (      للطويف                 شرح خمتصر الروضة   :           ينظر   )٤ (
    ).  ٤٦ (                             القواعد واألصول اجلامعة للسعدي   :           انظر   )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

 اما  
  و ال ف

 :و ار اف

أال يعــــارض العــــرف نــــص شــــرعي أو أصــــل قطعــــي يف الــــشريعة،  :الــــشرط األول
 .ًحبيث يكون العمل بالعرف تعطيال له

ًأن يكـــون العـــرف مطـــردا أو غالبـــا :الـــشرط الثـــاني  -  أن يكـــون العمـــل بـــه:أي ،ً

ال يتخلـف يف واحـدة منهـا، وهـذا هـو معـىن  ،ًرا يف مجيع احلـوادث مستم-لدى متعارفيه 
ًأو أن يكــون العمــل بــه جاريــا يف أكثــر احلــوادث إذا مل يكــن يف مجيعهــا، وهــذا . االطــراد

  .)١(هو معىن الغلبة

ًأن يكون العرف عاما يف مجيع البالد، ال خاصا :الشرط الثالث ً. 
ًكـــون عامـــا، ولكـــن العمـــل بـــه ال  ألن العـــرف قــد ي؛إن عمــوم العـــرف غـــري اطـــراده

ًيكــون مــستمرا يف مجيــع احلــوادث، فــال يكــون مطــردا، وكــذلك العــرف قــد يكــون خاصــا  ً ً
بطائفــة أو مهنــة أو أهــل بلــد خــاص، وقــد يكــون غــري مطــرد بــاملعىن املــذكور، فالعــام قــد 

  .ًوهذا الشرط ليس متفقا عليه ،)٢(يكون غري مطرد، واملطرد قد يكون غري عام

  .ً أال يعارض العرف تصرحيا خبالفه:رابعالشرط ال

ًأن يكون العرف املـراد حتكيمـه والعمـل بـه يف التـصرفات قائمـا  :الشرط الخامس
 .ًوموجودا عند إنشائها

 ً.أن يكون العرف ملزما :الشرط السادس

ً املتقدمة يف العرف أصبح ملزما ومعتربا يف التشريعالستةإذا اجتمعت الشروط  ً.  
  .)٣(أن يتحتم العمل مبقتضاه يف نظر الناس: ًماومعىن كونه ملز

 

       
 

    ).   ٢٨٠ (                                     أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي   :           ينظر   )١ (
    ).   ١٩٦ (                           أثر العرف يف التشريع اإلسالمي   :           ينظر   )٢ (
    ).  ٢٠ (                        العرف وتطبيقاته املعاصرة   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ما ا  
ا، وا، : ات ا  ال ف  أاب

  واض

  :وفيه ثالثة مباحث
  . التطبيقات الفقهية على االستدالل بالعرف يف باب البيع:المبحث األول

 .ة على االستدالل بالعرف في باب الربا التطبيقات الفقهي:المبحث الثاني

  . التطبيقات الفقهية على االستدالل بالعرف في باب القرض:المبحث الثالث
 

  ا اول

ب ا  ف لا  ت اا  
  :وفيه ستة وعشرون مسألة

وا ا:   با  لا  ز أن ؟ا   

( عــن اإلجيــاب مــا دامــا :  أي)ً مرتاخيــا عنــه (ويــصح القبــول   ":قــال يف الــروض
 أو انقـضى ً،عرفـا) فإن تشاغال مبا يقطعـه ( ؛ ألن حالة ا�لس كحالة العقد )يف جملسه 

  . )١(  " أل�ما صارا معرضني عن البيع؛)بطل : ( ا�لس قبل القبول

  : صورة المسألة
 مث يكـــون هنـــاك ،)بعتـــك هـــذه الـــدار بكـــذا : ( ع للمـــشرتيأن يقـــول البـــائ: مثـــل

  ).قبلت هذه الدار : (  مث يقول املشرتي،ُّتأخر يف القبول من املشرتي

  :حكم المسألة
  :جيوز أن يتأخر القبول عن اإلجياب يف عقد البيع بشرطني

  . أن يكون القبول بنفس جملس اإلجياب:أولهما

  .ا�لس بشأن ذلك البيع أن يستمر الكالم يف ذلك :وثانيهما
  :دليل العرف

 ،حيــث جــرت عــادة النــاس علــى أن االنقطــاع عــن التفــاوض يف مــسألة بيــع عــني

ًأنــــــه ال يــــــسمى بيعــــــا : َّواالنــــــشغال بــــــشيء آخــــــر ال يتــــــصل بــــــذلك مث العــــــود إىل ذلــــــك َّ

       
 

    ).   ٣٢٩ / ٤ (                       ح زاد املستقنع البن قاسم                     حاشية الروض املربع شر  :           انظر   )١ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١ً(صحيحا
ما ا : ادا ،؟ و   

( . رد  ال بعــــدً،ســــومه بعـــد الرضــــى صـــرحياكـــذا ســــومه علـــى  " :قـــال يف الــــروض

 أي يف البيع على بيعه والـشراء علـى شـرائه ويـصح يف الـسوم علـى ، )ويبطل العقد فيهما
  .)٣(")٢(سومه

  . ولكن قبل العقد، الزيادة يف الثمن بعد رضا البائع:تعريف السوم

  :صورة المسألة
 بعـد ، فقبـل زيـد،)أنـا أشـرتي هـذا الثـوب منـك بعـشرة : ( كأن يقـول عمـرو لزيـد

  ).أنا أشرتيه باثين عشر : ( ذلك قال بكر

  :حكم المسألة
  .يصح العقد وحيرم السوم

  :دليل العرف

قول البائع عنـد : َّ إذ أنه يف املتعارف عليها اآلن هو،َّخصص العرف املراد بالسوم
  .)٤( وهذه الصورة جتوز،)من يزيد؟ : ( عرض السلعة للبيع

 ا ا:   َِ            دا  هو ا  ا  قا 

  از؟

اخليـار مـا ( ومـن يف معنامهـا ممـن تقـدم ) ٍّولكل من املتبـايعني (  ": قال يف الروض
  . )٥( "... من مكان التبايع ) ًمل يتفرقا عرفا بأبدا�ما 

  :صورة المسألة

       
 

    ). ٨ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
                                            ويــصح العقــد مــع التحــرمي، يف مــسألة الــسوم علــى ســوم   :   أي    : "                            قــال ابــن قاســم يف احلاشــية   )٢ (

   بـن                                         انظر حاشية الروض املربع شرح زاد املـستقنع ال   ".                                   أخيه؛ ألن املنهي عنه السوم، ال البيع 
    ).   ٣٨٠ / ٤ (     قاسم 

   .                  املرجع السابق   )٣ (
    ).  ٤٩ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٤ (
    ).   ٤١٧ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٥ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .ُّتفرقإذا حصل عقد الزم بني متعاقدين فبأي شيء يكون ال
  :حكم المسألة

ُّحيـــصل التفـــرق بـــني املتعاقـــدين يف البيـــع وغـــريه مـــن العقـــود الالزمـــة علـــى حـــسب 
ًعرف وعادة الناس فيما يسمونه تفرقا ُّ.  

  :دليل العرف

ـــــد ـــــشارع مطلقـــــا بـــــدون حتدي ـــــث إن مـــــا أورده ال ُ يرجـــــع إىل عـــــادة النـــــاس يف ،ًحي
  .)١( وعقالء الناس السليمة املتوسطة،حتديده

اا؟ : ار ا  َِ  

إذا غـنب يف املبيـع (  خيـار الغـنب ،مـن أقـسام اخليـار) الثالـث (  ": قال يف الـروض

  .)٢( " فرجع فيه إىل العرف ، ألنه مل يرد الشرع بتحديده؛)ًغبنا خيرج عن العادة 
  :صورة المسألة

 ،ر ممـا تـستحق أو يشرتي سلعة بأكث،أن يبيع الرجل سلعته بثمن أقل مما تستحق

ً أو اشـــرتى ثوبـــا ، وهـــو يف احلقيقـــة يـــساوي عـــشرة،ًلـــو بـــاع زيـــد ثوبـــا بـــستة ريـــاالت: مثـــل
  .بعشرة وهو ال يساوي إال مخسة

  :حكم المسألة

يثبـــت لـــه خيـــار الغـــنب إذا قـــال أهـــل اخلـــربة إن البـــائع أو املـــشرتي مغبـــون يف ذلـــك 
  .ًغبنا خيرج عن العادة يف ذلك

 فإنـه يرجـع ،ء الذي مل يرد حتديده مـن قبـل الـشارع حيث إن الشي:دليل العرف

  .)٣(إىل حتديد أصحاب اخلربة يف تلك السلعة من املتوسطني يف عقوهلم

  ا ا:     ر ا  :           اةّا  ررع اد ا َِ

   أ ؟

َّيخـــري ثالثـــة أيـــام  ف،َّوخيـــار التـــدليس علـــى الرتاخـــي إال املـــصراة ": قـــال يف الـــروض

       
 

    ).  ٧٣ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٣٣ / ٤ (                    اد املستقنع البن قاسم                        حاشية الروض املربع شرح ز  :           انظر   )٢ (
    ).  ٨٥ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١( "منذ علم 
  :صورة المسألة

َّإذا دلــس البــائع وصــر ومجــع اللــنب يف ضــرع البهيمــة  فهــل ، وعلــم املــشرتي بــذلك،َّ

  يثبت له اخليار؟
  :حكم المسألة

  .يثبت للمشرتي اخليار ثالثة أيام فقط منذ علم بذلك

   :دليل العرف
  .)٢(ف حاصل لبنها عادةُلتعارف الناس على أنه يف هذه الثالثة أيام يعر

 دا ا:   ر ا  :             ا رد   ُا ُ َِ

   ون ا   أو اُ ؟، وأراد اي رّد،ا   ااة

 ،َّ فيخــري ثالثــة أيـام منــذ علــم بــني إمــساك بــال أرش،َّإال املــصراة ": قـال يف الــروض
  . )٣( "... رد مع صاع متر سليم إن حلبهاو

  :صورة المسألة

َّإذا دلس البائع وصر ومجع اللنب يف ضرع البهيمة  وعلم املشرتي بذلك وكـان قـد ،َّ
َّحلبها وتغري اللنب أو أنه استهلكه؟ َّ  

  :حكم المسألة

  .ً أو أنه يرد البهيمة وصاعا من متر غري مغشوش،للمشرتي اخليار يف أن ميسك
   :العرفدليل 

 ،التمـــر ج  ُألن عـــرف النـــاس وعـــاد�م يف احلجـــاز أن غالـــب قـــو�م علـــى عهـــده

  .)٤(وألن التمر يؤكل مع اللنب عادة
ا ا: ر ا  :؟ر ا  َِ  

مـا يــنقص : ( أي العيـب) وهــو ( عنـاه ومـا مب) خيـار العيــب (  ": قـال يف الـروض

       
 

    ).   ٤٤٠ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).  ٩٠ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٤٤٠ / ٤ (             قنع البن قاسم                               حاشية الروض املربع شرح زاد املست  :           انظر   )٣ (
    ).  ٩٠ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ُده التجار يف عرفهم منقصا أنيط احلكم بهعادة فما ع) قيمة املبيع  ً   .)١(" وما ال فال ،َّ
  :صورة المسألة

ً واتــضح أن �ــا عيبــا يــنقص مــن قيمتهــا يف عــرف أهــل ،إذا اشــرتى املــشرتي ســلعة
   فهل يثبت له اخليار؟،اخلربة والعقل من التجار

  :حكم المسألة

 ،ص مـــن قيمتهـــايثبـــت اخليـــار للمـــشرتي إذا كـــان العيـــب احلاصـــل يف الـــسلعة يـــنق

  .وحتديده يكون بعرف أهل اخلربة والعقل من التجار
  :دليل العرف

ألن االعتــداد بالعيــب هــل يثبــت للمــشرتي اخليــار أو ال يثبــت يكــون مرجعــه إىل 

   .)٢( وإال فال، فإن كان يف عرفهم أنه ينقص من القيمة فله اخليار،عرف أهل اخلربة
ا ا: ر ا  : ة؟  ِث دارأ م  

وطـول مـدة نقـل مـا يف دار مبيعـة  ": ًقال يف الروض بعد ذكـره أنواعـا مـن العيـوب

  . )٣( "ًعرفا 
  :صورة المسألة

ُِْ فــإن املــشرتي ميهــل البــائع ،ً وكــان يف الــدار أثاثــا للبــائع،ًإذا بــاع إنــسان دارا آلخــر
   لكن؛ ما املدة اليت جيعلها له لينقل أثاثه من الدار؟،مدة حىت ينقل ما بالدار من أثاث

  :حكم المسألة

ِاملــدة الــيت جيعلهــا املــشرتي للبــائع حــىت ينقــل أثاثــه حتــدد مبــا هــو يف عــرف التجــار 
ُ َّ

  . فإن طال نقله هلا فإنه يثبت للمشرتي اخليار بتأخره،وأهل الشأن واخلربة
  :دليل العرف

 مــن الــدار عــن املــدة املتعــارف عليهــا عنــد أهــل ألن البــائع بتــأخره يف نقــل األثــاث

 ولــذلك يثبـت لــه ،ِّ فإنــه يفـوت علــى املـشرتي حــق االنتفـاع للـدار �ــذا التـأخري،والـشأناخلـربة 

       
 

    ).   ٤٤١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).  ٩٣    ،   ٩١ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٤٤٤ / ٤ (           البن قاسم                                  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع  :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(اخليار
 ا ا:      ا  را  :         أس يا ا إذا أ

ة م اا             ل ا ا ز  َ؛ وم ه اد              

د، يا  ر؟، وا      
 )٢( " وزوجتـه ، وابنـه،كأبيـه) َِّممن ال تقبل شهادته لـه ( اشرتى  " :قال يف الروض

.  

  :صورة المسألة
 أو ، كــأن يــشرتيها مــن أبيــه،ًإذا اشــرتى زيــد دارا مــن شــخص ال تقبــل شــهادته لــه

 ومل ،- وهـو مثانيـة آالف - فباعهـا علـى بكـر بـرأس ماهلـا ، بعشرة آالف، أو زوجته،ابنه

ًخيرب زيدا بكرا أنه اشرتاها أصال ً ً ِ    فهل لبكر اخليار؟، فعلم ذلك بكر بعد العقد، من أبيهُ
  :حكم المسألة

  .يثبت اخليار لبكر يف هذه املسألة

  :دليل العرف
 ،فإنــه ال ميـــاكس: ب لــهَّألن العــادة جــرت علــى أن الــشخص إذا اشــرتى مــن قريــ

َ قد ظلم �ا بكر،فيكون يف السعر زيادة
ُِ)٣(.  

إذا أ ا اي أس     :  ار  ا       :ا اة 
            َوز اا ا ل ا،          ا   يا و ، 

     ار؟

  . )٤( ") بأكثر من مثنه حيلة  ( ًاشرتى شيئا ": قال يف الروض
  :صورة المسألة

ًإذا اشــرتى زيــد دارا مــن شــخص آخــر بــأكثر مــن مثنهــا حيلــة؛ كــأن يــتخلص مــن 
 فهـل ، وعلـم بكـر بعـد العقـد، فباعها على بكر برأس ماهلا الذي دفعـه زيـد،دين له عليه

       
 

    ).  ٩٢ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٦٠ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٠٤ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٤٦١ / ٤ (    اسم                                        حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن ق  :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  يثبت له اخليار؟
  :حكم المسألة

  .يثبت لبكر اخليار يف هذه املسألة

  : العرفدليل
  .)١(ألن العادة اقتضت أن املشرتي حبيلة خيتلف عن املشرتي بغري حيلة

 دا ا: ا  را  :    ع إذا

  أس،      ة   اا  نو ،     يا  و ،       
   ار؟

  . )٢( "أو حماباة  ": قال يف الروض

  :صورة المسألة
ًإذا اشـــرتى زيـــدا دارا بعـــشرة آالف مـــن صـــديقه حمابـــاة  فباعهـــا علـــى بكـــر بـــرأس ،ً

   فهل يثبت لبكر اخليار؟،ً ومل خيرب بكرا بأنه اشرتاها من صديقه،ماهلا

  :حكم المسألة
  .يثبت لبكر اخليار يف هذه املسألة

  :دليل العرف

 فإنـــــه ال ،صــــديقه حمابـــــاةألن العــــادة جـــــرت علـــــى أن الــــشخص إذا اشـــــرتى مـــــن 
َ فيكون يف السعر زيادة قد ظلم �ا بكر،مياكس

ُِ)٣(.   

   ما ا:    ا  را  :        ع إذا

  أس،              ٍ    اا  ني      ، وا  و 
،ر؟ا      

ُو لرغبة ختصه أ ": قال يف الروض ُّ" )٤( .  

  

       
 

    ).   ١٠٤ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٦١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٠٤ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٤٦١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :صورة المسألة
 أو أمـة ،ًإذا اشرتى زيد سلعة حلاجة ماسة بأكثر من مثنها كأن يشرتي دارا جبـواره

 فعلـــم بكـــر بعـــد ،ً ومل خيـــرب زيـــد بكـــرا بـــذلك، فباعهـــا علـــى بكـــر بـــرأس مثنهـــا،لـــرتيب ولـــده

   فهل يثبت له اخليار؟،العقد
  :حكم المسألة

  .الصورةيثبت اخليار لبكر يف هذه 

  :دليل العرف
ألن العـادة جـرت علــى أن املـشرتي حلاجــة ماسـة خيتلــف عـن املــشرتي حلاجـة غــري 

  .)١(ماسة

   ا ا:    ا  را  :        ع إذا
  أس،   ا    ٍو  اا  ني   ، وا  و 

،   ر؟ا   

  . )٢( "أو موسم فات  ": قال يف الروض
  :صورة المسألة

 مث يبيعهــا بعــد احلــج علــى ،أن يــشرتي زيــد ســيارة قبــل موســم احلــج بعــشرة آالف

ُ ومل يـعلمه أنه اشرتاها قبل موسم احلج،بكر برأس ماهلا ْ
ِ
ْ    فهل يثبت اخليار لبكر؟،ُ
  :حكم المسألة

  .يثبت اخليار لبكر يف هذه املسألة

  :ل العرفدلي
  .)٣( واخنفاضه بعده،ألن العادة غالء مثن السيارات الصاحلة للحج قبل مومسه

   اا ا:    ا  را  :    أر  ىإذا ا،    

      رأس   ع م،           ى ما  ي أم ذ  و 
  رأس  رضا،  ر؟ا    

       
 

    ).   ١٠٥ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٦١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٠٥ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٢٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١("الذي اشرتاها به) أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن (  ": قال يف الروض
   :صورة المسألة

    مث يبيــع نــصفها بنــصف رأس ماهلــا علــى بكــرً، خبمــسني ألفــاًأن يــشرتي زيــد أرضــا

َّمث تبــني لبكــر أن هــذه األرض الــيت اشــرتاها بعــض تلــك  -ً  وهــو مخــسة وعــشرون ألفــا-
   فهل لبكر اخليار؟،ً وأن زيدا باع نصفها بقسطه من الثمن،ليت اشرتاها زيداألرض ا

  :حكم المسألة

  .يثبت اخليار لبكر يف هذه املسألة
  :دليل العرف

  .)٢(ألن العادة اختالف الثمن باختالف االجتاهات لألرض

   ا ا:    ف ا را  :      نا إذا ا
  وا ا ،     أو  أ ض       ، أ أو م   ن او ،   

  ا؟

( مـــن املبيـــع والـــثمن ) وإن أىب كـــل منهمـــا تـــسليم مـــا بيـــده (  ": قـــال يف الـــروض
ِّال أسلم املبيع حـىت أقـبض الـثمن: بأن قال البائع) حىت يقبض العوض  :  وقـال املـشرتي،ُ

ِّال أســلم الــثمن حــىت أ : أي) نــصب عــدل  ( ،َّمعــني: أي) والــثمن عــني  ( ،ســتلم املبيــعُ

) مث الــثمن ( للمــشرتي ) ويــسلم املبيــع ( املبيــع والــثمن ) يقــبض منهمــا ( نــصبه احلــاكم 
  . )٣( "للبائع؛ جلريان عادة الناس بذلك 

   :صورة المسألة

؟ فقــال ً أيهمــا يبــدأ بــه أوال،إذا اختلــف البــائع واملــشرتي يف تــسليم الــسلعة والــثمن
ِّوأنــا ال أســلمك :  وقــال املــشرتي،ِّال أســلم الــسلعة لــك حــىت أقــبض الــثمن منــك: البــائع

   فما العمل؟ً، وكان الثمن عينا،الثمن حىت أقبض السلعة

  :حكم المسألة
ًجيعــــل القاضـــــي رجـــــال عـــــدال يقـــــبض الـــــسلعة والـــــثمن منهمـــــا ُ مث يعطـــــي الـــــسلعة ،ً

       
 

    ).   ٤٦١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).   ١٠٥ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٤٧١ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  . ويعطي بعدها الثمن للبائع،للمشرتي
  :ل العرفدلي

  .)١(ألن الناس اعتادوا وتعارفوا على ذلك

 دا ؟ :ا و  يا ا   َِ  
بتناولـه ( كـاجلواهر واألمثـان ) ُمـا يتنـاول ( حيصل القبض يف ) و (  ": قال يف الروض

  .)٢( " إذ العرف فيه ذلك ؛)

  :صورة المسألة
 ، كـاجلواهر واألمثـان، وميكـن للمـشرتي تناوهلـا بيـده،مـشرتيإذا باع البـائع سـلعة لل

َفبم حيصل القبض؟
ِ  

  :حكم المسألة
  .حيصل القبض للسلعة بالتناول باليد يف هذه الصورة

  :دليل العرف

  .)٣(للعرف والعادة؛ حيث تعارف الناس على ذلك بدون نكري
   ا ا:          وو       َِ   ، 

   زن،أوأو ا ،رع، أو ا؟، أو ا  أو   

 ، والثمــرة علــى الــشجر، كالعقــار،غــري مــا ذكــر: أي) وغــريه (  ": قــال يف الــروض
 وإن ، وحنـوه،ِّ أو يـسلمه مفتاحهـا، بأن يفـتح لـه بـاب الـدار،بال حائل) بتخليته ( قبضه 

  . )٤( " قاله الزركشي ،كان فيها متاع للبائع

  :صورة المسألة
 أو ، أو مل يكــن بالكيــل،إذا بــاع البــائع للمــشرتي مــا مل يكــن قبــضه وتناولــه باليــد

 ً، أو مثـاراً، أو دكانـا،ً أو سيارةً، مثل أن يبيعه دارا،َّ أو مما ينقل، أو الذرع، أو العد،الوزن

َ فبم حيصل القبض هلا؟،وحنو ذلك
ِ  

       
 

    ).   ١١٤ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٨٥ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٢٢ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :         ينظر     )٣ (
    ).   ٤٨٥ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :حكم المسألة
ِّ ويـسلمه للمـشرتي،َّلـة بـأن يتخلـى البـائع عنـهحيصل القـبض هلـذه األمث  وال حيـول ،ُ

َء وجـد فيهـا متـاع للبـائع أو  سـوا- ِّ أو يـسلمه مفتاحهـا، كأن يفتح له باب الدار،بينهما
ِ
ُ  

  . أو يعطيه مفتاح السيارة وحنو ذلك،-ال 
  :دليل العرف

  .)١(حيث تعارف الناس على ذلك من غري نكري

     ا ذ  :ا             از ا  وا ا  ق ا
 ماء ا؟،اا  ازا و   

  .)٢( "وجتوز بعد نداء اجلمعة  ": قال يف الروض

  :صورة المسألة
   وما الفرق بينها وبني البيع؟،حكم اإلقالة بعد النداء الثاين للجمعة

  :حكم المسألة

 ، وال جيـوز البيـع بعـد النـداء الثـاين للجمعـة،ثـاين للجمعـةجتوز اإلقالة بعد النـداء ال
  .وهذا هو الفرق بينهما

  :دليل العرف

ُ واإلصـغاء ملـا يقـال يف اخلطبـة؛ حيـث ،ألن البيع مشغل لقلب املؤمن عن الـصالة
ِّســيفكر املــشرتي بالــسلعة الــيت اشــرتاها ِّ وســيفكر البــائع بــالثمن الــذي قبــضه،ُ  وهــذا قــد ،ُ

 إذ فيـــه ،ُفـــسرتيح قلـــب املـــؤمن:  أمـــا اإلقالـــة،يـــه وعلـــى كـــل شـــيء جديـــداعتـــاد النـــاس عل

  .)٣(ُّختلص مما قد يشغل قلبه
   ا ات            :ا ة  أو  أو  يرع ان ا 

اا ا ،؟ رض اا  دا   

ـــزرع ) وإن كـــان (  " :قـــال يف الـــروض ُّجيـــز ( ال ُأو يـلقـــط ( ًرا كرطبـــة وبقـــول مـــرا) َُ َ ُْ
 فهـي ، أل�ـا تـراد للبقـاء،)فأصـوله للمـشرتي  ( ،ورد:  وكذا حنو، وباذجنان،َّكقثاء) ًمرارا 

       
 

    ).   ١٢٢ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٤٨٧ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٢٤ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

وإن اشـــرتط املـــشرتي  ( ،) ...واجلـــزة واللقطـــة الظاهرتـــان عنـــد البيـــع للبـــائع ( كالـــشجرة 
  .)١( " وكان له ،الشرط) ذلك صح 

  :صورة المسألة

ُ املباعــــة زرع حيــــصدإذا كــــان يف األرض َ ُّ أو جيــــز،ُ َّ أو يـلقــــط عــــدة مــــرات يف العــــام ،َُ ُ َ ُْ
  الواحد فلمن يكون الزرع؟

  :حكم المسألة

 أمـا األصـول ، وأول لقطة ظاهرة عند العقد للبـائع،ٍَّ وأول جزة،تكون أول حصدة
 فإنــه ، إال أن يــشرتط املــشرتي أن تكــون األصــول والظــاهر مــن الــزرع لــه،فهــي للمــشرتي

  . وتكون له،ه ذلك إذا تراضيايصح ل

  :دليل العرف
  .)٢(ألن العادة اقتضت صحة ذلك

   اي  اي َ ط أن           :ا اون 

  ا إ ااذ ؟
َّخنـال تـشقق طلعـه (  أو رهـن ،أو وهـب) ومـن بـاع (  ": قـال يف الـروض ولـو مل ) ً

  .)٣( ") ٍ إال أن يشرتطه مشرت ،ٍ لبائع مبقى إىل اجلذاذ(الثمر ) فـ : ( َّيؤبر

  :صورة المسألة
َّإذا باع زيد على بكر خنال قد تشقق طلعـه  فهـل جيـب علـى بكـر أن يبقـي الثمـر ،ً

  لزيد إىل وقت اجلذاذ؟

  :حكم المسألة
 إال أن يـشرتط ،جيب على بكر أن يبقي الثمـر علـى النخـل إىل وقـت اجلـذاذ لزيـد

  .الثمر لهبكر أن يكون 

  :دليل العرف
ـــذي ال نفـــع فيـــه إال بعـــد أن حيـــني  يرجـــع ذلـــك إىل العـــرف والعـــادة؛ حيـــث إن ال

       
 

    ).   ٥٣٥ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).   ١٥٢ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٥٣٨ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .)١(ً فيجب على املشرتي أن يبقيه حىت يكون صاحلا لألكل،جذاذه
 ن ا إذا  َ ط ا اي    :ا اد واون 

َِ،عا  ا   ؟ أو ظاا   

 فهـــو ، ولـــو مـــن نـــوع واحـــد،َّوإن تـــشقق أو ظهـــر بعـــض مثـــره ": قـــال يف الـــروض
  .)٢( " فالكل لبائع وحنوه ، إال يف شجرة، وغريه ملشرت،لبائع

  :صورة المسألة

َإذا تشقق بعض طلع النخـل الـذي بيـع
ِ  ولـو كـان مـا ، أو ظهـر بعـض مثـر الـشجر،َّ

  مر؟ فلمن يكون الث،َّتشقق أو ظهر من نوع واحد

  :حكم المسألة

  .ُّيكون الثمر كله للبائع
  :دليل العرف

ـــائع ـــه كلـــه للب ـــه بعـــدم جعل ـــائع واملـــشرتي بـــسبب ،ِّألن  يلحـــق الـــضرر بكـــل مـــن الب

 ولكـــون العـــادة اقتـــضت أنـــه إذا ظهـــر طلـــع ، وكثـــرة االخـــتالف يف ذلـــك عـــادة،االشـــرتاك
  . )٣(ل التفريقَّ فإنه يظهر طلع النخلة األخرى أو يقرب من ذلك بوقت ال يتحم،خنلة

  أو اي     ا              :ا ام واون  

   أن  ط أو ا  أن ُ؟
  .)٤( "َّ ولو تضرر اآلخر ،ٍولكل السقي؛ ملصلحة ": قال يف الروض

  :صورة المسألة

 فـــالثمر ،ظهـــور طلعهـــاً أو شـــجرا بعـــد ،ًإذا بـــاع زيـــد خنـــال علـــى بكـــر بعـــد تأبريهـــا
   لكن هل للبائع سقي مثره؟،للبائع

  :حكم المسألة

ــــضرر املــــشرتي أو مل يتــــضرر،للبــــائع ســــقي مثــــاره حــــىت اجلــــذاذ  وكــــذلك ، ســــواء ت

       
 

    ).   ١٥٤ / ٣ (                              مسائل الفقه شرح الروض املربع     تيسري  :           ينظر   )١ (
    ).   ٥٤٣ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٥٥ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٥٤٣ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

 ويكــون حتديــد ذلــك ، ســواء تــضرر البــائع أو ال،املــشرتي يــسقي أصــول النخــل والــشجر
  .ومرجعه إىل أهل اخلربة والعرف باملزروعات واملغروسات

  :يل العرفدل

  .)١( فإنه يرجع فيه إىل العرف،ألن ما مل يرد حتديده يف الشرع
  

  َِح  ار ا  ان             :ا ا واون  

وا ،؟ح ا و   
الـــشجرة صـــالح هلـــا ولـــسائر النـــوع ( مثـــرة ) وصـــالح بعـــض (  ": قـــال يف الـــروض

ُّألن اعتبار الصالح يف اجلميع يشق ؛ )الذي يف البستان  ُ" )٢( .  

  
  :صورة المسألة

َّإذا صــالح بعــض مثــرة شــجرة أو خنلــة واحــدة يف بــستان يتكــون مــن عــدة أشــجار  َّ
ً فهـــل يعتـــرب صـــالحا جلميـــع الثمـــار الـــيت يف األشـــجار األخـــرى،وخنـــل  ، وكـــذلك النخـــل،ُ

  واحلب؟

  :حكم المسألة

ح جلميـع مـا فيـه البـستان مـن نوعهـا صالح بعض مثرة الشجر أو النخل هـو صـال
 ، اعتــــرب صــــالح مجيــــع األشــــجار الــــيت يف البــــستان، فــــإذا صــــلحت مثــــرة شــــجرة،املوجــــود

 ويكـون ، وصالح بعض احلب املوجود يف سـنبله يعتـرب صـالحه إذا اشـتد،وكذلك النخل

  .ًصالحا جلميع احلب الذي يف تلك األرض
  :دليل العرف

 ويكــــون ، صــــالح كلــــه، صــــالح بعــــضهللعــــرف والعــــادة؛ حيــــث يلــــزم مــــن ظهــــور

  .)٣(ًالصالح بينها متقاربا يف الوقت
 ِي -    ا وا      -إذا ن اُ       :ا اا واون  

       
 

    ).   ١٥٦ / ٣ (                        ل الفقه شرح الروض املربع          تيسري مسائ  :           ينظر   )١ (
    ).   ٥٥٧ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٦٣ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  ء ن ؟
  .)١( "والصالح يف حنو قثاء أن يؤكل عادة  ": قال يف الروض

  :صورة المسألة

ُكيــــف يعــــرف الــــصالح يف الثمــــر إذا :  مثــــل- غــــري خنــــل وعنــــب - كــــان يلــــتقط َ
  . وحنوه، والباذجنان، والقثاء، والرمان، والبطيخ، والربتقال،التفاح

  :حكم المسألة

  .يعرف بدو صالحه حني ينضج ويطيب أكله عادة
  :دليل العرف

  .)٢(أن حتديد نضجه وطيب أكله يرجع فيه إىل أهل اخلربة العادة لذلك

  
 ن اب اد ا  ا اي           :ا ا واون  

    أو ي؟، ه

  جلريـــان العــادة ببيعهـــا ) العـــادة للمــشرتي ( ثيـــاب لــبس ) و (  ": قــال يف الــروض
  .)٣( "معه 

  :صورة المسألة

 فالثيــــاب العاديــــة الــــيت علــــى العبــــد ملــــن تكــــون؛ للبــــائع أو ،إذا بــــاع الــــسيد عبــــده
  للمشرتي؟

  :مسألةحكم ال

  .الثياب العادية اليت على العبد تكون للمشرتي
  :دليل العرف

للعــرف والعــادة بــذلك؛ حيــث جــرت العــادة والعــرف علــى أن الثيــاب العاديــة الــيت 

  .)٤( لكون ذلك يتسامح فيه،على العبد أثناء البيع تكون للمشرتي

       
 

    ).   ٥٥٩ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).   ١٦٤ / ٣ (                  ه شرح الروض املربع                تيسري مسائل الفق  :           ينظر   )٢ (
    ).   ٥٦٢ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٣ (
    ).   ١٦٦ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ون اوا د؟ :ا  اا  يا   
  .)١( "ً ونعال ً، ومقوداً،جلاما: ويشمل بيع دابة كفرس ": الروضقال يف 

  :صورة المسألة

   فما الذي يتبع الدابة يف البيع؟،إذا باع الرجل دابته
  :حكم المسألة

الـــشيء الـــذي يقـــود بـــه :  وهـــو،أوهلـــا املقـــود: يتبـــع الدابـــة عنـــد بيعهـــا ثالثـــة أمـــور

 ،ُمـا جيعـل يف فـم الدابـة:  وهـو،اللجـام: ا وثانيهـ، سواء كان حـبال أو ال،اإلنسان احليوان
  .ُالشيء الذي جيعل واقيا ألرجل احليوان من األرض:  وهو،النعل: وثالثها

  :دليل العرف

 أن تلـــك األمـــور الثالثـــة تابعـــة ،للعــرف والعـــادة؛ حيـــث جـــرت العـــادة عنـــد النـــاس
  .)٢(للمشرتي

 

ما ا  
 لا  ت ااب ا  ف  

  :وفيه مثان مسائل
وا ؟ :اوا ا  سا  ي ا   

ـــــــروض ـــــــوس غـــــــري ذهـــــــب  ": قـــــــال يف ال ـــــــصناعته كفل ـــــــا ل ـــــــوزن عرف ًوال فيمـــــــا ال ي
  .)٣("وفضة

  :صورة المسألة
ٌإذا صنعت فلوس من غري الذهب والفضة فهل جيري ربا الفضل فيها؟

ِ
ُ  

  :حكم المسألة
  .)٤(ري فيها الرباال جي

       
 

    ).   ٥٦٣ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )١ (
    ).   ١٦٧ / ٣ (            الروض املربع                      تيسري مسائل الفقه شرح   :           ينظر   )٢ (
    ).   ٤٩٤ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٣ (
              حتقيـــق وتعليـــق -             الـــروض املربـــع   :     ينظـــر  .                                          هـــذا علـــى املـــذهب، والـــصحيح أ�ـــا جيـــري فيهـــا الربـــا         )٤ (

    ).   ٢٢٠ / ٦   (-                 جمموعة من املشايخ 



       

 
 

 
 

 

١٠٣٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :دليل العرف
  .)١ً(أل�ا ليست من املوزونات عرفا

ما ؟ :ا و وا ء ام  ز   

  . )٢( ") نيئه مبطبوخه ( ال بيع ) و (  ": قال يف الروض
  :صورة المسألة

  .بوخه هل يصح أن يباع مبط،إذا كان هناك بر أو شعري وحنومها وهو ينء

  :حكم المسألة
  .ال يصح أن يباع ينء من بر وحنوه مبطبوخه

  

  :دليل العرف
ًألن املطبوخ يكون طبخه باملاء عادة ُ   .)٣( وهذا يزيد من كيله فلم جيز،ُ

 ا ا :   اا   :         ا  طا   

ا و  ؟ إذا    
  ّ مبثــل مــا يــؤول إليــه إذا جــف ً،بــأن يبيعــه خرصــا: إال يف العرايــا ": قــال يف الــروض

  . )٤( "ًكيال 

  :صورة المسألة
ـــه متـــرا كـــيال  ًإذا أراد شـــخص أن يـــشرتي الرطـــب علـــى النخلـــة مبثل  وهـــي صـــورة -ً

   فكيف يكون حتديد املثلية يف الكيل؟،-مستثناة من بيع املزابنة 

  :حكم المسألة
ِيكون حتديده من قبل أهـ َ

هـذا الرطـب : (  بـأن يقـول العـارف،ل اخلـربة واملعرفـة �ـاِ

 فيعطيــه املــشرتي هــذه العــشرين ،)َّإذا جــف فإنــه يــساوي عــشرين كيلــو جرامــا مــن التمــر 

  . ويأخذ النخلة اليت فيها الرطب،من التمر

       
 

    ).   ١٢٨ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٥٠٤ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٣٣ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٥٠٩ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :دليل العرف
ُ وتقــديره يعــسرً،ألن الــشراء للرطــب موضــع حاجــة عنــد مــن مل جيــد رطبــا ُ فريجــع ،ُ َ ُ

ُُ واملعتاد عند من يعرفه،تقديره إىل أهل العرفيف 
)١(.  

 اا ه          :ا ي أور  ء ا يا  ز     ،إذا  
  ؟

 ، كخبـز فيـه ملـح مبثلـه،ًفإن كان ما مـع الربـوي يـسريا ال يقـصد ": قال يف الروض

  .)٢( "فوجوده كعدمه 
  :صورة المسألة

 ، كبيع متـر ال دبـس فيـه، شيء قليل من الربوي أو غريهإذا اختلط بالشيء الربوي

 أو كبيـــــع دار يف ســـــقفها بعـــــض الـــــذهب اليـــــسري ، أو كبيـــــع خبـــــز فيـــــه ملـــــح مبثلــــه،مبثلــــه
   فهل جيوز بيعه؟،بالذهب

  :حكم المسألة

  . بالربوي،جيوز بيع الربوي املختلط به شيء قليل من ربوي أو غريه
  :دليل العرف

  .)٣(ري مقصود عادةألن هذا املختلط اليسري غ

 ا ى          :ا     ،          ة ذات  و ، 
  . و،و ف ة ذات ف

ــــروض ــــاع النــــوى(  ": قــــال يف ال ــــه نــــوى،ويب ــــاع )  و، بتمــــر في ــــنب و ( يب ــــاع ) ل   يب

 واللــنب والـــصوف يف الـــشاة ، ألن النــوى يف التمـــر؛) بـــشاة ذات لــنب وصـــوف ،صــوف( 
  .)٤( " مقصودة غري

  :صورة المسألة

 أو أراد أن يـشرتي بـاللنب ، بنـوى التمـر،إذا أراد شخص أن يـشرتي متـر وفيـه نـوى

       
 

    ).   ١٣٦ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٥١٣ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٣٨ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
     ).    ٥١٣ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٣٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

   فهل يصح؟،صوف أو الصوف بشاة ذات لنب أو
  :حكم المسألة

 ، أو شـراء الـشاة الـيت فيهـا لـنب أو صـوف،يصح شراء التمر الذي فيـه نـوى بنـوى

  . وحنوها من هذه الصور،بلنب أو صوف
  :دليل العرف

 أو ،ألن عادة الناس يف شرائهم مثل هذه األمـور أال يكـون النـوى الـذي يف التمـر

  .)١ً(الصوف أو اللنب الذي بالشاة مقصودا
دا ؟ :ا ا   ان أول واا     

 علـى عهـد رسـول )الكيـل لعـرف املدينـة ( مرجـع : أي) ُّومـرد (  ": قال يف الـروض

 ،المكيـــال مكيـــال المدينـــة : "  ملــا روى عبـــد امللـــك بـــن عمـــري عــن النـــيب ؛)  اهللا
اعتـرب عرفـه يف ( أي باملدينـة ومكـة ) ومـا ال عـرف لـه هنـاك  ( ،  "والميزان ميـزان مكـة

 فـــإن ، واخلـــرز، ألن مـــا ال عــرف لـــه يف الــشرع يرجـــع فيــه إىل العـــرف كــالقبض؛)موضــعه 

  .)٢( "َُّ فإن مل يكن رد إىل أقرب ما يشبهه باحلجاز ،عترب الغالباختلفت البالد ا
  :صورة المسألة

 فـإىل ،ختتلف املقادير ملـا يبـاع مـن املكـيالت واملوزونـات وغريمهـا مـن بلـد إىل آخـر

  ُّمن يكون مردها عند االختالف فيها؟
  :حكم المسألة

رجــع كــون الــشيء  وم،ًمرجـع كــون الــشيء مكــيال إىل مــا تعــارف عليـه أهــل املدينــة

أمـــا مرجـــع غـــري أهـــل مكـــة   وذلـــك يف عهـــده ،ًموزونـــا إىل مـــا تعـــارف عليـــه أهـــل مكـــة
 وإن ،فــإن كــان أهــل البلــد يتبايعونــه بالكيــل فهــو مكيــل:  فهــو مــا تعــارفوا عليــه،واملدينــة

 ، وإن كـانوا يتبايعونـه بالعـد فهـو معـدود إىل غـري ذلـك،كانوا يتبايعونه بالوزن فهو موزون

َفـــإن وجـــد ًعمــــل باألغلـــب كـــيال أو وزنـــا:  األمـــران يف بلـــد واحـــدُ ً َ
ِ
ٌ فـــإن مل يوجـــد عــــرف ،ُ ْ ُ

َفعل به كما يفعل بأقر�ا إىل احلجاز: عندهم
ُِ.  

  :دليل العرف

       
 

    ).   ١٣٩ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٥١٥ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (



       

 
 

 
 

 

١٠٤٠

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

َّحيـــث إن مـــا مل حيـــدد مـــن الـــشارع ُ فإنـــه يرجـــع يف حتديـــده إىل عـــرف النـــاس يف ،َُ ُ
  .)١( واحلرز وغريه، كالقبض،غالب أفعاهلم

 ا ا:                      َُ  أو وزن   أ  إذ

  ذ ؟
َوجيوز التعامل بكيل مل يـعهد  ": قال يف الروض ْ ُ" )٢( .  

  :صورة المسألة

َتعــارف أهــل بلــد علــى البيــع والــشراء بكيــل أو وزن مل يعهــد مــن قبــل مــن غــريهم ْ، 
  فهل يصح ذلك منهم؟

  :حكم المسألة

ْ وزن مل يـعهد من قبل إذا تعارفوا عليهيصح تعاملهم بكيل أو َ ْ ُ.  
  :دليل العرف

َّحيـــث إن مـــا مل حيـــدد مـــن الـــشارع ُ فإنـــه يرجـــع يف حتديـــده إىل عـــرف النـــاس يف ،َُ ُ
  .)٣(غالب أفعاهلم

  ا ا:         ا    ذا )  فا (    ا

  اق؟

ــــروض ــــ(  ": قــــال يف ال ــــدا�ما كمــــا تقــــدم يف خيــــار ) صارفان ومــــىت افــــرتق املت بأب
ـــه يف اجلـــانبني : أي) قبـــل قـــبض الكـــل  ( ،ا�لـــس ـــل ) أو ( كـــل العـــوض املعقـــود علي قب

ســواء كــان الكــل أو الــبعض؛ ألن ) بطــل العقــد فيمــا مل يقــبض ( منــه ) الــبعض ( قــبض 

 ًوبيعـوا الـذهب بالفـضة كيـف شـئتم يـدا بيـد ":   لقولـه ؛القبض شرط لصحة العقد
 ، ولـو مـشيا إىل منـزل أحـدمها مـصطحبني صـح، وال يضر طـول ا�لـس مـع تالزمهمـا، "

 ولــو مــات أحــدمها قبــل القــبض ،وقــبض الوكيــل قبــل مفارقــة موكلــه ا�لــس كقــبض موكلــه

  .)٤( "فسد  العقد 

       
 

    ).   ١٤٠ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).   ٥١٧ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (
    ).   ١٤١ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (
    ).   ٥٢٤ / ٤ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :  ر         انظ   )٤ (



       

 
 

 
 

 

١٠٤١

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  :صورة المسألة
 فهــل جيــوز تفرقهمــا قبــل قــبض الكــل أو ، بنقــدًإذا تــصارف اثنــان بــأن باعــا نقــدا

  البعض؟

  
  :كم المسألةح

يشرتط يف صحة الصرف أن يقبض املشرتي املبيع ويقبض البـائع الـثمن يف جملـس 

 أو ، فــــإن البيــــع يفــــسد، وأال يتفرقــــا بأبــــدا�ما أو وكيلهمــــا قبــــل مفارقــــة موكلهمــــا،العقــــد
َتقابضا البعض دون البعض اآلخر فيصح فيما قبض وبطل العقد فيما مل يقبض ُِ.  

  :دليل العرف

 فيفــضي إىل ، يف مثــل هــذا يــؤدي عــادة إىل االخــتالف والتنــازعحيــث أن التــأخري
  .)١(أكل أموال الناس بالباطل

 

  
ا ا  

 ت اضاب ا  ف لا   

   :وفيه مسألتان
وا ض؟ :اا    ي  

  . )٢( "كل ما أدى معنامها  و، وبلفظ السلف،ويصح بلفظه ": قال يف الروض

  :صورة المسألة
 أو ملكتـك علـى ، أو أسـلفتك،أقرضتك: ( إذا قال املقرض للمقرتض عند العقد

  . فهل يصح العقد،) أو أي صيغة تدل على املراد ،َّأن ترد علي بدله

  :حكم المسألة
ُيصح عقد القرض بصيغته وبكل لفظ وصيغة تفهم بأن املراد هو القرض

ِ ُ.  

  :عرفدليل ال

       
 

    ).   ١٤٥ / ٣ (                                       تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع    )١ (
    ).  ٣٩ / ٥ (                                           حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم   :           انظر   )٢ (



       

 
 

 
 

 

١٠٤٢

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ُألن ما مل يأيت حتديده يف الشرع فريجع فيه إىل عرف الناس وعاد�م ُ
)١(.  

ما ا:  ء ع ض أن ،ض؟ا و    

  ِملقرضه قبل وفائه بشيء مل جتـر عادتـه ( املقرتض ) َّوإن تربع (  ": قال يف الروض

أو ( علــى ذلــك الــشيء ) مكافأتــه ( املقــرض  ) مل جيــز إال أن ينــوي( قبــل القــرض ) بــه 
  .)٢( ") احتسابه من دينه 

  :صورة المسألة

 قبـل وفائـه - وهـو بكـر - بـشيء وأعطـاه ملقرضـه - وهو زيد -َّإذا تربع املقرتض 
ً وكــان مــن عــادة زيــد أن يتــربع ويهــدي بكــرا شــيئا قبــل أن حتــصل بينهمــا عمليــة ،القــرض ُ َّ

  َّتربع به من زيد؟ فما حكم أخذ امل،القرض مبدة

  :حكم المسألة
ًجيــوز لبكــر أخــذ املتــربع بــه مــن زيــد إذا كــان مــن عــادة زيــد أن يتــربع ويهــدي بكــرا  َّ َّ

  .قبل عملية القرض

  :دليل العرف
  .)٣( فال مانع من ذلك،ُّحيث أن العادة جارية بينهما بالتربع

 

       
 

    ).   ١٩١ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )١ (
    ).  ٤٧ / ٥ (                                 ض املربع شرح زاد املستقنع البن قاسم           حاشية الرو  :           انظر   )٢ (
    ).   ١٩٦ / ٣ (                                 تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع   :           ينظر   )٣ (



       

 
 

 
 

 

١٠٤٣

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ا  
 االسـتدالل( ًدراسة ما كـان موسـوما بــ و، وبلوغ البحث خامتته،وهنا وبعد �اية املطاف

ـ  أمحد اهللا ، )بالعرف في أبواب البيع والربا والقرض من كتاب الروض المربع  ـ

َّ وأذكــر هنـــا أبــرز النتـــائج واملخرجــات املتوصـــل ،َّر مــن مجـــع مــا تيـــسرَّعلــى مـــا أعــان ويـــس
  :إليها

 الــذي يلــزم مــن العلــم أو الظــن: اجلــامع للــدليل هــواألفــضل أن التعريــف  -١

  .به العلم أو الظن بتحقق شيء آخر
 وهـو ،أن التعريف املختار من بني جممـوع التعـاريف املتقدمـة الـذكر للعـرف -٢

َّ وتلقتــه ، واستحــسنته العقــول،َّمــا اســتقر فــي النفــوس :اجلــامع هلــا أنــه 

ُّ مما ال تـرده الــشريعة،َّ واسـتمر النـاس عليـه،الطبـاع الـسليمة بـالقبول  ،َّـ
  .َّوأقرتهم عليه

 وأثـر يف القـدرة علـى ،لعرف عند الشارع له مكانة وأمهية قوية وعميقـةأن ا -٣

  .استنباط األحكام الشرعية بعد الرجوع إليه
 وأ�ـا ،َّأن املذاهب الفقهية األربعة أثبتـت أن للعـرف حجيـة يف االسـتعمال -٤

  .قد استعملته يف ختريج األحكام الشرعية عليه

 واعتــربه يف االســتدالل ، الــشرعًأن العــرف إمــا أن يكــون موافقــا ملــا جــاء بــه -٥
ُّ فهـذا جيـب رده وعـدم ،ً وأن ما ما كان خمالفـا لـه، فهذا جيب األخذ به،به

 فهـــذا ، ويبقـــى مـــا مل يقـــم الـــدليل الـــشرعي علـــى نفيـــه أو إثباتـــه،األخـــذ بـــه

  . وذكرنا أ�ا ستة شروط،يقبل ويستعمل بشروطه وضوابطه
 وقــد ،ى املــسائل الفقهيــةغــزارة كتــب الفقهــاء مــن اســتدالال�م بــالعرف علــ -٦

  : ظهر ذلك من خالل البحث يف كتاب الروض املربع من األبواب اآلتية

  . وفيه ستة وعشرون مسألة،باب البيع -
  . وفيه مثان مسائل،باب الربا -

  . وفيه مسألتان،باب القرض -

 وصــــلى اهللا وبــــارك علــــى عبــــده ،واحلمــــد هللا علــــى الــــذي بنعمتــــه تــــتم الــــصاحلات
  .َّلم وعلى آله وس،حممد

 



       

 
 

 
 

 

١٠٤٤

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ادر واس ا  
  

  .القرآن الكرمي -١

ف ا 
 دار ، مـــصطفى ديـــب البغـــا،أثـــر األدلـــة المختلـــف فيهـــا فـــي الفقـــه اإلســـالمي -٢

  .البخاري

 دار الكتــاب ، للـدكتور الـسيد صـاحل عـوض،أثـر العـرف فـي التـشريع اإلسـالمي -٣
  .اجلامعي

تحليليـة فـي أصـول سياسـة دراسـة ( جتهاد بالرأي في عصر الخالفـة الراشـدة اال -٤

 نــشر ،َّ للــدكتور عبــد الــرمحن بــن معمــر الــسنوسي،) ومقاصــده وتاريخــه التــشريع
  .هـ١٤٣٢جملة الوعي اإلسالمي بالكويت سنة 

  . طبعة دار إحياء الكتب العربية، أليب بكر بن العريب،أحكام القرآن -٥

د بـن  أليب احلسن سيد علي بن أيب علـي بـن حممـاإلحكام في أصول األحكام، -٦
  .هـ١٤٠٤ سنة ،سامل اآلمدي، نشر دار الكتاب العريب ـ بريوت

   للعالمـة ،اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمـام -٧

  .هـ١٤١٦ ، نشر مكتب املطبوعات اإلسالمية،أمحد بن إدريس القرايف
ر  منــشو، للكاتـب رضـا أفريانينـدي الليـسانس،االسـتدالل بـالعرف فـي األحكــام -٨

   . على الشبكة العنكبوتيةندونيسياأيف موقع احملكمة العليا جبمهورية 

ــــدين عبــــد الــــرمحن الــــسيوطي،األشــــباه والنظــــائر -٩  دار الكتــــب ، لإلمــــام جــــالل ال
  .هـ١٤١١ سنة ،العلمية

  . دار الفكر العريب، حملمد أبو زهرة،أصول الفقه -١٠

 نــشر دار ،صور للـدكتور صـاحل بـن عبـد العزيـز آل منـ،أصـول الفقـه وابـن تيميـة -١١
  .هـ١٤٠٥ سنة ،النصر للطباعة اإلسالمية

 للـــدكتور عبـــد اهللا بـــن عبـــد احملـــسن ،أصـــول مـــذهب اإلمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل -١٢

  .هـ١٤١٠ سنة ، مؤسسة الرسالة،الرتكي
 حملمــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب ابــن القــيم ،إعــالم المــوقعين عــن رب العــالمين -١٣

  .هـ١٤١١ ، دار الكتب العلمية،اجلوزية



       

 
 

 
 

 

١٠٤٥

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

 لــشرف الــدين موســى بــن أمحــد بــن ، فــي فقــه اإلمــام محمــد بــن حنبــلاإلقنــاع -١٤
  . دار املعرفة،موسى احلجاوي

اإلنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن  -١٥

 وزارة الـــشؤون اإلســـالمية ، لإلمـــام علـــي بـــن ســـليمان بـــن أمحـــد املـــرداوي،حنبـــل
  .هـ١٤١٩سنة ، وديةواألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السع

 دار الكتـب ، للعالمـة أمحـد بـن إدريـس القـرايف،أنوار البـروق فـي أنـواء الفـروق -١٦

  .هـ١٤١٨ سنة ،العلمية
 ف اء

 أليب عبــد اهللا بــدر الــدين حممــد الزركــشي، البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، -١٧

  .هـ١٤١٤ سنة ،نشر دار الكتيب
 دار ،ب اخلــــضري الــــسيدالطيــــ.  د،َّبحــــوث فــــي االجتهــــاد فيمــــا ال نــــص فيــــه -١٨

  . الطبعة األوىل،احملمدية الطباعة

 ، أليب بكر بـن مـسعود بـن أمحـد الكاسـاين،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -١٩
  .هـ١٤٠٦ سنة ،نشر دار الكتب العلمية

 ف اء

 حممد بن حممد عبد الـرزاق احلـسيين امللقـب تاج العروس من جواهر القاموس، -٢٠
  .فكرمبرتضى الزبيدي، دار ال

 ســنة ، نــشر دار الكتــاب العــريب، لعلــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاين،التعريفــات -٢١

  .هـ١٤٠٥
 ، لإلمـــام حممـــد بـــن جريـــر الطـــربي، مـــسند علـــي بـــن أيب طالـــب،تهـــذيب اآلثـــار -٢٢

  .مكتبة اخلاجني

تيــسير مــسائل الفقــه شــرح الــروض المربــع وتنزيــل األحكــام علــى قواعــدها  -٢٣
 ،ســرارها وأســباب االخــتالف فيهــااألصــولية وبيــان مقاصــدها ومــصالحها وأ

 ســـــنة ، نـــــشر مكتبـــــة الرشـــــد،عبـــــد الكـــــرمي بـــــن علـــــي النملـــــة: لألســـــتاذ الـــــدكتور

  .هـ١٤٢٧
ف ا 

 نـشر مؤسـسة الرسـالة ، حملمـد بـن جريـر الطـربي،جامع البيان في تأويل القرآن -٢٤



       

 
 

 
 

 

١٠٤٦

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .هـ١٤٢٠ سنة ،العاملية
ريي  أليب احلـــــسني مـــــسلم بـــــن احلجـــــاج بـــــن مـــــسلم القـــــش،الجـــــامع الـــــصحيح -٢٥

  . نشر دار اجليل،النيسابوري

:  الرتمــذي ، مراجعــة مـد بــن عيـسى حمل، ) ســنن الترمــذي( الجـامع الــصحيح  -٢٦
 .  ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت أمحد حممد شاكر وآخرون

 ،وسـننه وأيامـه جالجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول اهللا  -٢٧

 طبعــة دار الرســالة ، إبــراهيم البخــاريلإلمــام أيب عبــد اهللا حممــد بــن إمساعيــل بــن
  .هـ١٤٣٢سنة ،  الطبعة األوىل،العاملية

 نــشر دار ، لعبــد الوهــاب بــن علــي الــسبكي،جمــع الجوامــع فــي أصــول الفقــه -٢٨

  .هـ١٤٢٤ سنة ،الكتب العلمية
 ف اء

 للـشيخ عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن ،حاشية الروض المربع شرح زاد المـستقنع -٢٩

  .هـ١٤٢٩ سنة الطبع ،قاسم
 نـــشر دار الفكـــر ، حملمــد أبـــو زهـــرة، آراؤه الفقهيـــة،حنيفـــة حياتـــه وعـــصرهأبـــو  -٣٠

  .العريب

 ف ااء
 ،إبـراهيم الغـصن. د.أ:  حاشـية لكـل مـن،الروض المربـع شـرح زاد المـستقنع -٣١

 ســـــنة ، نـــــشر مـــــدار الـــــوطن للنـــــشر،عبـــــد اهللا الغـــــصن.  د،خالـــــد املـــــشيقح. د.أ

  .هـ١٤٣١
ـــاظر -٣٢ ـــة المن ـــاظر وجن  مكتبـــة ،مـــام عبـــد اهللا بـــن أمحـــد بـــن قدامـــة لإل،روضـــة الن

  .الرشد

ف ا 
 الكتــــاب دار، السجــــستاين األشــــعث بــــن ســـليمان داود يب، ألداود أبــــي ســــنن -٣٣

 .بريوت ،العريب

 ، دار الكتــب العلميــة، البيهقــي ســاينا ألمحــد بــن احلــسني اخلر،الــسنن الكبــرى -٣٤
  .هـ١٤٢٤سنة 

  



       

 
 

 
 

 

١٠٤٧

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

ف ا 
  . الطبعة األوىل، مطبعة املتوسط،الزرقا الشيخ أمحد ،شرح القواعد الفقهية -٣٥

ـــي األصـــول -٣٦ ـــصار المحـــصول ف ـــي اخت  ألمحـــد بـــن ،شـــرح تنقـــيح الفـــصول ف

  . نشر دار الفكر،إدريس القرايف
 ، لـــسليمان بـــن عبـــد القـــوي بـــن عبـــد الكـــرمي الطـــويف،شـــرح مختـــصر الروضـــة -٣٧

  .هـ١٤٠٧ سنة ،مؤسسة الرسالة

 ف اد
 ألمحــد ها وسـنن العـرب فـي كالمهـا،الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربيـة ومــسائل -٣٨

  .هـ١٤١٨بن فارس بن زكريا القزويين الرازي، دار الكتب العلمية، 

، املكتـــــب  لأللبـــــاين حممـــــد ناصـــــر الـــــدينصـــــحيح الجـــــامع الـــــصغير وزيادتـــــه، -٣٩
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، بريوت، الطبعة الثالثة، اإلسالمي

 ف اد

د الــــرمحن بــــن حبنكــــة  لعبــــ،ضــــوابط المعرفــــة وأصــــول االســــتدالل والمنــــاظرة -٤٠
  .هـ١٤١٤ سنة ، نشر دارالقلم،امليداين

  

ف ا 
  .)منشور على الشبكة العنكبوتية  ( حملمود عبود هرموش ،العرف -٤١

دراســـة ( العـــرف حجيتـــه وأثـــره فـــي فقـــه المعـــامالت الماليـــة عنـــد الحنابلـــة  -٤٢

نة  ســ، نــشر املكتبــة املكيــة، لعــادل عبــد القــادر قوتــه،)نظريــة تأصــيلية تطبيقيــة 
  .هـ١٤١٨

 ســـــنة ، للـــــشيخ أمحـــــد بـــــن علـــــي املبـــــاركي،العـــــرف وأثـــــره فـــــي الـــــشريعة والقـــــانون - ٤٣

  .هـ١٤١٢
منـــشور علـــى  ( ســـعود بـــن عبـــد اهللا الروقـــي.  د،العـــرف وتطبيقاتـــه المعاصـــرة -٤٤

  .)الشبكة العنكبوتية 

 مطبعــــة ، للــــدكتور أمحــــد فهمــــي أبــــو ســــنة،العــــرف والعــــادة فــــي رأي الفقهــــاء -٤٥
  .هـ١٣٦١ سنة ،األزهر

  .هـ١٤٠٦ سنة ، نشر دار القلم، لعبد الوهاب خالف، أصول الفقهعلم -٤٦



       

 
 

 
 

 

١٠٤٨

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

 ف اء
فــــتح البــــاري بــــشرح صــــحيح اإلمــــام أبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن إســــماعيل  -٤٧

 حتقيــق عبــد القــادر شــيبة ، لإلمــام احلــافظ أمحــد بــن حجــر العــسقالين،البخــاري

  .احلمد
ملعـروف بـابن  لكمـال الـدين حممـد بـن عبـد الواحـد ا،فتح القدير شرح الهداية -٤٨

  . دار الفكر،اهلمام

  . أليب منصور الثعاليب،فقه اللغة وسر العربية -٤٩
 ف اف

 نــــشر املؤســــسة العربيــــة ، حملمــــد بــــن يعقــــوب الفريوزآبــــادي،القــــاموس المحــــيط -٥٠

  .للطباعة والنشر
 للعالمــة عبــد ،القواعــد واألصــول الجامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة -٥١

  .هـ١٤٣٠ سنة ، دار ابن اجلوزي،عديبن ناصر السا الرمحن

  
 ف اف

 نــشر مكتبــة ، حملمــد بــن علــي التهــانوي،كــشاف اصــطالحات الفنــون والعلــوم -٥٢

  .هـ١٤١٦ سنة ،لبنان
 أليب البقــــاء أيـــــوب بــــن موســـــى احلــــسيين الكفـــــوي، طبعــــة مؤســـــسة الكليــــات، -٥٣

  .هـ١٤١٩الرسالة، سنة 

ف ا 
ـــسان العـــرب -٥٤  نـــشر دار ، علـــي األنـــصاري البـــن منظـــور حممـــد بـــن مكـــرم بـــن،ل

  .هـ١٤١٤ سنة ،صادر

ف ا 
  . طبعة دار السعادة، لشمس الدين السرخسي،المبسوط -٥٥

ـــدين -٥٦ ـــن عاب  دار ، حملمـــد بـــن أمـــني املعـــروف بـــابن عابـــدين،مجموعـــة رســـائل اب

  .إحياء الرتاث العريب
  . طبع مؤسسة الرسالة، لإلمام أمحد بن حنبل،مسند اإلمام أحمد بن حنبل -٥٧

ـــاهج االســـتنباطمـــصادر ا - ٥٨ ـــة ، حملمـــد أديـــب الـــصاحل،لتـــشريع اإلســـالمي ومن  مكتب



       

 
 

 
 

 

١٠٤٩

  كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةملجلة من العدد السادس والثالثني التاسع  املجلد 

  الروض املربعاالستدالل بالعرف يف أبواب البيع والربا والقرض من كتاب 

  .العبيكان
ـــــة الفقهـــــاء، -٥٩ ـــــشر معجـــــم لغ  حممـــــد رواس قلعجـــــي، دار النفـــــائس للطباعـــــة والن

  .هـ١٤٠٨والتوزيع، 

 طبــع دار ، للــدكتور قطــب مــصطفى ســانو،معجــم مــصطلحات أصــول الفقــه -٦٠
  .الفكر

لقـــزويين الـــرازي، طبعـــة دار  ألمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا امعجـــم مقـــاييس اللغـــة، -٦١

  .الفكر
 ، لعبــد اهللا بــن أمحــد بــن قدامــة،المغنــي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل الــشيباني - ٦٢

  .دار الفكر

 ، أليب زكريا حيىي بـن شـرف النـووي،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -٦٣
  .هـ١٣٩٢ سنة ،نشر دار إحياء الرتاث العريب

 نـشر دار ابـن ،ي املـشهور بالـشاطيب لإلمام موسى بن حممـد اللخمـ،الموافقات -٦٤

  .هـ١٤١٧ سنة ،عفان
 وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمية بالكويـــت، الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة، -٦٥

  .هـ١٤٣٣طبع سنة 

  .هـ١٤٣٠ سنة ، مؤسسة الرسالة، لإلمام مالك بن أنس،الموطأ -٦٦
 ف ان

ــــة، -٦٧ ــــث الهداي ــــة ألحادي ــــد اهللا بــــن يوســــف احلنــــصب الراي نفــــي  أليب حممــــد عب

  .هـ١٣٥٧حممد يوسف البنوري، دار احلديث ، مصر، : الزيلعي، حتقيق
 ف ااو

 مؤسسة الرسـالة ، حملمد صدقي البورنو،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية -٦٨

  .هـ١٤٢٢ ،العاملية
 

  

   


