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 العرف

 .تعريفه
 .أنواعه 
 .حكمه 

 

 :تعريفه.

الُعرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. وفي لسان  
الشرعيين: ال فرق بين العرف والعادة، فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي من  

غير صيغة لفظية. والعرف القولي: مثل تعارفهم إطالق الولد على الذكر دون األنثى، وتعارفهم 
على أن ال يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختالف  

طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخالف اإلجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، وال دخل  
 .للعامة في تكوينه

 

 :أنواعه.

 .العرف نوعان: عرف صحيح، وعرف فاسد
فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، وال يخالف دليل شرعيا وال يحل محرمًا وال يبطل واجبًا،  

كتعارف الناس عقد االستصناع، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم أن الزوجة ال 
تزف إلى زوجها إال إذا قبضت جزءا من مهرها، وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من 

 .حلي وثياب هو هدية ال من المهر
وأما العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب،  

 .مثل تعارف الناس كثيرا من المنكرات في الموالد والمآتم، وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة 
 

. مهحك : 



أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاة في تشريعه؛ 
وعلى القاضي مراعاته في قضائه؛ ألن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقا  

العرب في ومصالحهم، فما دام ال يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعي الصحيح من عرف  
 .التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج واعتبر العصبية في الوالية واإلرث

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار، واإلمام مالك بنى كثيرا من 
ناء على اختالف أعرافهم، أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام ب

والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض األحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير 
وجديد  قديم  مذهبان  له  ولهذا   .العرف، 

وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان وال بينة ألحدهما فالقول 
وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف، لمن يشهد له العرف،  

زمن حلف ال يأكل لحما فأكل سمكا ال يحنث بناء على العرف، والمنقول يصح وقفه إذا جرى به 
 .العرف، والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف 

المر  العالمة  ألَّف  على وقد  األحكام  من  بني  فيما  العرف  )نشر  سماها  رسالة  عابدين  ابن  حوم 
كالثابت  بالعرف  والثابت  كالمشروط شرطا،  عرفا  )المعروف  المشهورة:  العبارات  ومن  العرف(، 

 .(بالنص
وأما العرف الفاسد فال تجب مراعاته ألن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي،  

قدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر، فال يكون لهذا فإذا تعارف الناس ع
العرف أثر في إباحة هذا العقد، ولهذا ال يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور أو 
من  يعد  هل  العقد  هذا  أن  وهي  أخرى،  من جهة  العقد  هذا  مثل  في  ينظر  وإنما  العام،  النظام 

اتهم، بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو ضيق أوال؟ ضرورات الناس أو حاجي
تنزل  والحاجات  المحظورات،  تبيح  الضرورات  يباح ألن  أو حاجياتهم  كان من ضرورياتهم  فإن 
ببطالنه وال عبرة لجريان  لم يكن من ضرورياتهم وال من حاجياتهم يحكم  منزلتها في هذا، وإن 

به  .العرف 
على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، ألن الفرع يتغير بتغير أصله، ولهذا يقول    واألحكام المبنية

وبرهان حجة  اختالف  ال  وزمان،  عصر  اختالف  إنه  االختالف:  هذا  مثل  في   .الفقهاء 
والعرف عند التحقيق ليس دليال شرعيا مستقال: وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهو  



األحكام يراعي في تفسير النصوص، فيخصص به العام، ويقيد به المطلق.    كما يراعي في تشريع
وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد االستصناع، لجريان العرف به وإن كان قياس ال يصح 

 .ألنه عقد على معدوم


