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 -وركت بحثيت ملدمت للملخلى الدولي: أثر العرف في اإلامارست اللظائيت في مجال ألاحىال الشخصيت

 حامعت الجلفت. -كليت الحلىق والعلىم السياسيت

عىىان اإلاداخلت: العرف في مسائل ألاحىال الشخصيت من الاحخجاج والخدليل إلى معىكاث الخىظيف 

 والخنزيل.

 .1حامعت باجىت  -ألاسخاذ: عبد الرحمن بلعالم   –الدكخىر: عبد اللؼيف بعجي  

  ملدمت: 

الىاط في مّامالتهم الُومُت حملت مً الخفشفاث التي جخىشس وجىدعب مْ مشوس الضمً ـفت  ٌّخاد 

لضا  دألدي  ِىذ حمووس الىاط  فِعخّيًي ِلههم ماالفت حكيام،  وذزا ما ًفىح  ِلُ، االّش،  وذو إلا

ْ ظواء في الفل، إلاظالم  حو اللاهون الولعي؛ ما حّل، ًحخل مياهت  ٌّخبر مفذسا مً مفادس الدؽَش

ُّت.  مّخبرة في املىٍومت  اللاهوهُت والدؽَش

والىاٌش في املىٍومت اللمابُت ًحخَ هلفا ولموسا لذوس الّش، في املماسظت اللمابُت إرا ما  

كوسن االجاهب الىٍشي؛ دألمش الزي ًذِو إلى البحث ًِ حظباب إلاؼياٌ  وجلمغ خُوه الخلٌو املمىىت 

خباس لوزا املفذس دأل  ادة الِا ُّت؛ ورلً ما إِل ـُل في املىٍومت اللمابُت هما ذو ؼنه، في املىٍومت الدؽَش

ذ حملت مً املّوكاث التي  ف االّش، وماذُخ،  واهتهاء اـش حّترك ظُيون في ذزا البحث ااخذاء االخٍّش

ً ِلى حاهب دأل جفُّل الّش، في املما كواٌ الصصفُت؛ لُدعى  للباكيحن عّذ رلً سظت اللمابُت؛ مشهٍض

  ف الخلٌو املىاظبت.جىُُ

 .الفله ؤلاسالمي واللاهىن الىطعياإلابحث ألاول: ماهيت العرف وحجيخه في 

 اإلاؼلب ألاول: حعريف العرف.

 كاٌ الىاعغت:   وظمي ازلً ألن الىفوط حعىً إلُ،  حوال: في اللغت: الّش، في اللغت املّشو،

 .1الّش، لاةْحيى هللا إال ِذل، ووفاءه      فال الىىش مّشو، وال  

ىلم الّش، واملّشو، ِلى الجمُل مً دألفّاٌ ودألكواٌ  ومً رلً ِباسة الضماؽشي مفعشا    ٍو

شا، بت مً كبٌو    : حي: االجمُل املعخحعً مً دألفّا196ٌكول، حّالى:" وحمش االّش،" دأِل فئنها كٍش

 .2الىاط مً غحر هىحر
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ىالح:  زاهُا: في الـا

ٌ ِشف، الجشحاو : "ما اظخلشث  "   الىفوط ِلُ، عؽوادة الّلو  .3وجللخ، الىباةْ االلبٌو

شف، ااً هجُم انه،:" ِباسة ِما ٌعخلش في الىفوط مً دألموس املخىشسة امللبولت ِىذ الىباُ العلُمت"  .4ِو

ف الضسكا ً هجخبي حٍّش فاث املّاـٍش  .5في كٌو حو فّل"   وذو انه،" ِادة حمووس كو    ومً حٍّش

ت ِاداث ملضمت جىٍم ظلون دألشصاؿ في املجخمْ"وكذ ِشف، عّن اللا  .6هوهُحن انه،:" مجمِو

 شروغ العرفاإلاؼلب الثاوي: 

ّت الؽشوه آلاجُت:: شروغ العرف في الشريعتأوال:  خباس الّش، والّمل ا، في الؽَش  ٌؽتره اِل

ألن الّبرة   وذزا الخالف ال ًلذح في الّمل االّش،  احُث ال ًخالف إال كلُال / الاوشاد والغلبت:1

ظواء وان رلً الّش، في الذًاس إلاظالمُت وظواء وان ِشفا كولُا حو   ال االللُل الىادس  االغالب الؽاةْ

 فّلُا.

 "7حو غلبذ  كاٌ ااً هجُم:"إهما حّخبر الّادة إرا اوشدث

   واهذ إلااشة    ."فئن اظخنحش خُاوا8فئن الىشبذ فال  وكاٌ العُوو :إهما حّخبر الّادة إرا اوشدث

 الللم والخبر ِلُ،".  وفي اظدئجاس الياجب  ِمال االّش،  والصُي ِلى الصُاه

ا        شاد االغلبت: وون الّمل االّش، حاٍس يون الّش، غالبا ٍو ولِغ االمشوسة حن    في مٍّم الخوادر   ٍو

 .9ًجشي فهها حمُّا

ورهش ااً هجُم حميلت    هٌض ِلى الىلذ الغالب   حولمورهشوا حميلت لزلً ميل لو ااُ ؼِئا اذساذم و         

ووان املخّاس، فُما اُنهم حن الباةْ    ولم ًفشكا وال جنحُل)لو ااُ الخاحش في العوق ؼِئا ايمً   لزلً

كالوا:ألن املّشو، واملؽشوه. فئرا وان الّش، غحر    اهفش، إلُ، اال اُان   ًنخز ول حمّت كذسا مّلوما

   في عّن الخوادر   ِلى حن ًخّامل انمش ما   فئرا حشث ِادة حذل الذ   ا، وال ٌّخبرمىشدفال ًؤخز 

ترن الخّامل ا، في البّن آلاخش  فال ٌّخبر وال ًفح  دلُال(.    ٍو

 العمىم:/ 2

ًلفذ  احُث ٌّشف، حمُّوم. وال   معخفُما احن حذل،   املشاد االّمو  ذىا حن ًيون الّش، ؼاةّا       

إر كذ جيون خاـت اجضء مّحن مً ذزا    حن جيون الّادة ؼاملت ليل إكلُم الذولت ؽمولُتاالّمو  وال

حو كشفت    مً دألشصاؿ ًضاولون موىت حو اىابفت مُّىت   ىت فخيون محلُتحو امذًىت مُّ   إلاكلُم

 فخيون الّادة موىُت حو وابفُت.   مُّىت
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شحْ ذزا الؽشه إلى حن         واللاِذة اللاهوهُت الاذ وحن جيون ِامت    الّش، ًيشًئ كاِذة كاهوهُت مُّىتٍو

ومْ رلً فلذ اخخلف  10حو إلى حشصاؿ مُّىحن   كىموا إلى شصق مّحن ازاج، مجشدة. ال ًىفش،

 الفلواء في ذزا الؽشه.

حن الّش،  ِلى اِخباس   إلى اؼتراه ِمومُاث الّش،   والؽافُّت   فزذب عّن فلواء الخىفُت       

 .11الصاؿ في هٍشذم غحر مّخبر

 12وفي ذزا ًلٌو ااً هجُم:)ذل ٌّخبر في اىاء دألكيا  الّش، الّا  حو مىلم ِش، ولو وان خاـا(       

لٌو ااً ِااذًً ) واملفوو  مً هال  حمووس فلواء الخىفُت وحن اللٌو    حن الّش، الصاؿ ال ٌّخبر   ٍو

وممً ـشح  13اللوم إرا وان الّش، ملشسا االعىت فئه، ٌّخبر كُيئز(   ااِخباسه كٌو لُّف في املزذب

   كُث كاٌ:)حن الّش، وإن اوشد مً حوت ال ٌٌّو ِلُ، اىاء 14ااإلؼتراه مً الؽافُّت ااً حجش الوُخمي

   ومً زم لّف كٌو اللفاٌ   وال ٌّاسل،   وال الّش، الّا    ِلى دألص  حن الّش، الصاؿ ال ًشفْ اللغت

لٌو العُوو  في حؼباذ،:)الّادة املىشدة في هاكُت ذل حن ال ّادة املىشدة مً هاكُت ججٌز مجزلت الؽشه( ٍو

لو حشث ِادة كو  الىْ الصمش  كبل الىطج فول ججٌز   ججٌز ِاداتهم مجزلت الؽشه؟فُ، ـوسة منها

 15(ِادتهم مجزلت الؽشه كت  ًص  اُّ، مً غحر ؼشه وحوان: حصخوا: ال و كاٌ اللفاٌ: وّم

لٌو ااً هجُم: ولىً حفت  هيحر مً املؽاًخ   )والخاـل حن املزذب ِذ  اِخباس املزذب الصاؿ ٍو

ااِخباسه(
16. 

مّى  مً املّاو  ِلى الىاط وكذ جيون ذزه الغلبت في ظابش  غلبت)الّادة  وهلل ااً هجُم كٌو اللشافي:      

وكذ جيون خاـت ابّن    خاـت ابّن البالد وكذ جيون    والخىفغ في الوواء   والخاحت للغزاء  دألكالُم

شا، واألران لإلظال   .17والىاكوط للىفاسى فوزه ًلضًي بها ِىذها(   دأِل

ًخط  لىا حن الللت الللُلت   ًِ اللابلحن عّذ  اِخباس إلاؼتراه  ومما ظبم رهشه مً الىفوؿ الواسدة      

ًزذبون إلى رلً اِىما الُت الفلواء ًلولون ااإلؼتراه. هما حن املخدبْ    والخىفُت   مً فلواء الؽافُّت

ملوم االّش، ورلً ألنهم   ًشى حن الصال، لفٍ  ال غحر   والخىفُت  لذى فلواء الؽافُّت   للفلواء ِو

بىون ِلُ، حكياموم.  ًلولون االّش، الصاؿ ٍو

: ذشة في معابل منها ما في فخح اللذًش مً دخوٌ )وكذ اِخبرواـ حي الخىفُتـ ِش، اللا فوزا ااً هجُم ًلٌو

 .18الًىلىْ بها إال ا،(  دون غحرذا.ألن اُوتهم وبلاث  العلم في البِذ املبُْ في اللاذشة

  وهزلً الؽافُّت   وبىوا ِلُ، دألكيا   وكذ اِخبره الخىفُت  ومّلو  حن ِش، اللاذشة ِش، خاؿ      

احشص للىال و ال لليمشة ألن حهثرذا مباح ًذخل مً حواهب، فمً فلذ حاء في هخاب دأل :)والخوابي لِغ 

ً كىْ فُ، ورلً حن الزي حّشف، الّامت  ظشق مً كابي ؼِئا مً جمش مّلم لم ًلىْ فئرا آواه الجٍش

ً كشص وحن الخابي غحر كشص(  .19ِىذها حن الجٍش
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 عدم مخالفت العرف للىص الشرعي:/ 3

ؽتره في الّادة         ا  حو الّش،  َو ل مً   حال ًيون مّىال لىق ؼشعي   املّخبر ؼِش حو مىاكما أـل

ُت اللىُّت ٌو الؽِش  .20دأـل

 فئن خالف الّش، الىق الؽشعي فوزه املصالفت لوا كالخان:

  احُث ًلض  مً الّمل االّش، جشن الىق الؽشعي  حن ًاالف الّش، الىق الؽشعي مً حمُْ حواهب، أ/

فاظذا _ فُحىم ابىاله، ميال، هما لو حّاس، الىاط في ِفش مً  فف  ذزه الخالت ًيون ذزا الّش،

شا، حِشا، فاظذة  ووحد البىاث  والخّامل االشبا  الّفوس ِلى ؼشب الصمش دٌ الذلُل ِلى   فوزه دأِل

ذ  الالخفاث إلهها   جشهوا ّت لخامْ دألفشاد لخىموا  ِو   ألن الىق الؽشعي ملذ  ِلى الّش،_ فلذ الؽَش

شافومال حن جامْ  ّت  هي أِل   هما ًثبتها في فشوِوا  هما حن الىق الؽشعي ًيبذ دألكيا  في حـٌو الؽَش

 .21فئه، ال ًلضًي ا، إال في الفشوُ_ ولوزا لم ًىً كادسا ِلى الوكو، حما  الىق الؽشعي(  ااال، الّش،

وخالف، الّش، في   حو مىللا  انن وان الىق ِاما  دون عّن  حن جيون املصالفت مً عّن الوحوه ب/

 فشد مً دألفشاد في الّش،.

وال ًلُذ املىلم خالفا    الن الّش، الصاؿ ال ًافق الّا    فئن وان خاـا فال حّخبر ذزه املّاسلت

لُذ املىلم   وإن وان ِاما فئه، ًافق الّا    مً الخىفُت   )ملؽاًخ احخ( والخلُلت حه، لِغ ذو   ٍو

 .22إلاحماُ الزي اظدىذ ِلُ، الّش،  مللُذوا  ال املصفق  وامللُذ  املصفق

كاٌ: كلذ:) ًا سظٌو هللا ًنجُىي الشحل فِعنلىي ًِ البُْ لِغ ِىذي ما  23فلذ سوى كىُم اً كضا         

الخذًث ِا  في الىهي ًِ اُْ ما لِغ  24)ال جبْ ما لِغ ِىذن( حاُّ، مى،( زم ااخاِ، مً العوق فلاٌ:

 ِىذ إلاوعان.

)فئه، ِا  جشن في الاظخفىاُ للخّامل( وفي كذًث  عّذ رهش الخذًث املزووس: 25كاٌ الؽُخ حاو ظى،        

شة هه  الىبي ملسو هيلع هللا ىلص :)ًِ اُْ الغشس(  .26حي  ذٍش

ل ِذ  صخت البُْ _غحر فئن البُْ  ولىً جشن اللُاط ذىا    ورلً لوحود الجوالت صخُح ورلً حن دأـل

 .27احْ إلى إلاحماُللخّامل وذو س 

 اإلالارهت أو السبم للخصرف عىد إوشائه:/ 4

  حن جيون كابمت وموحودة  التي ًشاد جحىُموا في الخفش،   حو الّادة  وذزا الؽشه ًخىلب في الّش،        

احُث لو واهذ واسبت فال ِبرة بها _ ولوزا   ورلً انن جلترن الّادة االخفش، دون جنخش ِى،  ِىذ وؽوب،

فئن الّادة املخّاس، ِلهها   وجنحُل عّم،  دون حن ًشح اخعجُل عّن املوش  جضوج شصق مً امشحة فئرا
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ِلى معنلت املوش _ فئرا واهذ الّادة   في كاٌ كفٌو هضاُ  هي التي جيون فاـلت  وكذ اوّلاد الضواج

وجنحُل   ملوشععبب حنها حغحرث إلى حعجُل عّن ا  زم كفل هضاُ احن الضوححن  جلخضًي عّذ  الخنحُل

وال ٌّخذ    والتي جلضًي اخعجُل املوش  التي واهذ موحودة وكذ اوّلاد الضواج  فئه، ًحىم االّادة  البّن

حن جيون ظاالت   هما ٌؽتره في الّش، حو الّادة 28التي جلٌو االخعجُل والخنحُل  االّادة الجذًذة

  حي ًشحْ وؽوء الّادة إلى صمً عُّذ   كذًمتوامللفود االعبم ذىا حن جيون الّادة   للخفش، ِىذ إوؽاب،

وال ًمىً جحذًذ املذة   حو هضوة ِااشة   ًىف  للذاللت ِلى جنـُلوا في الىفوط ِلى حنها لِعذ اذِت حذًذة

احعب وبُّت    ألن ذزه املذة كذ جاخلف في ول هُو مً الّاداث ِى، في غحره   التي ًخوافش بها اللذ 

 هها ذزه الّاداث.التي جيؽن ف   املّامالث

       ٌ نها إلى مذة حوو ت  فالّاداث الضساُِت جحخاج في جيٍو ولزلً ًترن    مما جحخاج إلُ، الّاداث الخجاٍس

حو   لللماء ما إرا وان اِخُاد الىاط ِلى ظلون مُّىو كذ حـبح كذًما _ احُث ًمىً اللٌو ااظخلشاسه

و :)الّش، الزي جحمل ِلُ، دأللفاً إهما ذو امللاسن .وفي ذزا املّى  ًلٌو إلاما  العُو  29ِذ  اظخلشاسه

 .30العاام دون املخنخش(

لٌو إلاما  الؽاوبي حًما:)الّوابذ التي  فاس ودألمفاس فال ًص  حن ًلضًي بها ِلى ٍو جاخلف ااخخال، دأِل

فئن رلً ًيون كماء ِلى ما مضً  ازلً الذلُل    مً جلذ  البخت كت  ًلو  دلُل ِلى املوافلت مً خاسج

ُت_ حي الّادة_( عخوي في رلً حًما الوحودًت والؽِش  .31ال امجشد الّادة وهزلً في املعخلبل َو

لٌو ااً هجُم:)وبزا كالوا ال ِبرة االّش، الىاسا(  .32ٍو

 :ؤلالزام /5

خلاد لذى دألفشاد ال ًجب هزلً  معخفُما احن الىاط  ال ًىف  حن ًيون الّش، ؼاةّا        حن ًخولذ الِا

لوا في هفوظوم ما لعابش الىفوؿ   ااِخباسذا كاِذة كاهوهُت  وواحبت الاجباُ  حن ذزه الّادة ملضمت

ُت مً اكترا   .33الؽِش

والتي جؤهذ ِلى حن ًيون الّش،   ِلى حزش ذزا الؽشه اللواِذ الفلوُت املّشوفت   وللذ ولْ الفلواء        

)الّادة محىمت( )واملّشو،   ظلىان ِلى الىفوط_ ومً ذزه اللواِذ  الفلوُت املؽووسة كولومول،   ملضما

فيل ذزه اللواِذ جبحن حن مً ـفاث   34ِشفا واملؽشوه ؼشوا()املّشو، احن الخجاس واملؽشوه اُنهم(

واملّشو، ِشفا    متوإن لم ًىً ملضما ملا حمىً جحىُم، وإال فما مّى  الّادة املخى   الّش، الباسصة إلالضا 

 واملّشو، احن الخجاس واملؽشوه اُنهم.  واملؽشوه ؼشوا

ذ الباكي       ، إلُ، ذىا االيعبت لؽشه إلالضا  حن املشاد ا، حن ًيون ذىان ظلىا انوالزي ًٍش ن للّش، الخىٍو

حو العاالت   ،جباُ كاٌ اللماء ا، في الوكاةْ ودألكذار واملعخجذاث امللاسهت لفي الىفوط فُيون واحب الا
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التي اىِذ ِلى الّش، والّادة في    والخلُذ ااألكيا   فُجب ِلى دألفشاد إلاهفُاُ   إن وان زااخا معخلشا

 .35ذزه دألكذار حو الوكاةْ

 :ؤلاهخلاص بالشرغ/ 6

ح ااالفوا وحظاط ذزا الؽشه اللاِذة الفلوُت         املشاد بهزا الؽشه حن ال ٌّاسك الّش، حو الّادة جفٍش

ل دألمش املّشو، مجزلت الؽشه وان ِلى حظاط حن جشن  اللابلت: )املّشو، ِشفا واملؽشوه ؼشوا( فخجًز

ح عؽشه ًىاكن الّش، ٌّىي اِخماد الّادة املخّاس، ِلهها  الخفٍش
36. 

  فئرا ـشح ااالفوا اىلذ ذزه الذاللت  واِخباس الّادة املخّاس، ِلهها في ذزه الخالت مً كبُل الذاللت        

لٌو الّالمت الترو  ِلي  .37إر إه، مً اللواِذ الفلوُت امللشسة ح( ٍو )حه، ال ِبرة للذاللت في ملاالت الخفٍش

فلو اظخاذ  شصق  حكذ املخّاكذًً )حن الّش، ًيون حجت إرا لم ًىً ماالفا لىق حو لؽشه كُذس:

احجت حن ِش، —حححرا للّمل مً الٍوش إلى الّفش فلي لِغ ل، حن ًلضم، الّمل مً الفبح إلى املعاء

 .38البلذة ذىزا(

ورهش حاو ظىت:)ول ما ًيبذ في الّش، إرا ـشح املخّاكذان ااالف، اما ًوافم ملفود الّلذ ص  فلو       

  39ؼشه املعخنحش ِلى دألححر حن ٌعخوِب النهاس االّمل مً غحر حول وؼشب الىْ املىفّت لضم، رلً(

 ه:ٌؽتره ِلماء اللاهون للّمل االّش، خمعت ؼشو   شروغ العرف في اللاهىن:ثاهيا: 

 أن يكىن العرف عاما:/ 1

وبما حن   إر حن ما ًمحزذا ذو ِمومُتها وؼمولُتها  وذزا الؽشه هاعْ مً خفابق اللاِذة اللاهوهُت       

حو حشصاؿ   فلزا ًجب حال ًيون الخفش، خاـا افئت مُّىت  الّش، ًشاد مى، حن ًيشًئ كاِذة كاهوهُت

شا، جاخلف ظّت   مُّىحن   فوىان الّش، الّا  الؽامل لجمُْ حفشاد إلاكلُم  ولُلا  وال ًافى حن دأِل

  فئه، ًجب حن ًخفف االّمومُت  وموما الغذ ظّت ولُم الّش،  وذىان الّش، الصاؿ افئت مُّىت

 .40االيعبت إلى مً ًمىً مؽموال بهزه اللاِذة موما كلوا حو هثروا

  ماخفا ازاث الصصق لصفوـِخ، في هفع،  وبخّبحر آخش ًشاد مى، حال ًيون الخفش، املّخاد ِلُ،       

وكذ جيون محلُت إرا   إرا وبلذ في ول ححضاب،  فالّادة جيون ؼاملت ليل دألكالُم  وهزلً مً كُث امليان

 . 41وذزا حًما ال ًؤزش في ِمومُت اللاِذة  وبلذ في حضء مّحن مى،

 أن يكىن كديما:/ 2

جُتمً دألموس التي جمحز الّش، حه، ًيؽن افو         ومً ذىا   ومً جىشاسذا جشسخ في الممحر الّا   سة جذٍس

وذزا ما ًمحزذا ًِ الخفش، الصصيًي   كت  حنها كذ سسصذ في املجخمْ  ًجب حن جيون الّادة كذًمت
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ً  ى"ِل  الزي ٌعخحذز، إلاوعان حه، ال ًمىً جحذًذ املذة التي ًجب حن جخوفش فهها اللذًم الالص  لخيٍو

وكذ حؼاس البّن إلى حن   الّش، ورلً ألنها جاخلف في ول هُو مً الّاداث كعب وبُّت املّامالث"

خ وؽوئها خنزش   وذو حمش ًامْ لخلذًش اللاضًي  الغالب حن جبلغ مً اللذ  مذة ًيسً  الىاط اممُ، جاٍس ٍو

فالّاداث الضساُِت جحخاج في اظخلشاسذا إلى صمً   التي جيعن فهها الّادة  ذًشه اىبُّت املّامالثفي جل

 ٌ ت. ومْ إـشاس حظاجزة اللاهون ِلى رهش ذزا الؽشه  حوو لىً ًمىً اللٌو   مما جحخاح، الّاداث الخجاٍس

ا عّذ جوافش الؽشوه خفـو  ًىبلوا اللاضًي  حن ذزا الؽشه ال ًؤزش في اِخباس ِادة ما كاِذة ِشفُت

وجشسصوا في   واوشاد الّمل بها  ورلً ألن الغشك مً ذزا الؽشه ذو لمان زبوث الّادة  الباكُت

لت  الىفوط ا إرا   وذزا الوذ، ًوفشه ؼشوا الّمومُت واليباث  وذزا كذ ال ًحخاج إلى فترة وٍو خفـو

خباس فشوُ اللاهون املصخلفت كذ ًيون  —ميال –ّش، الذظخوسي فف  عّن ـوس ال  حخزها في هٍش الِا

تراك ِلُ،   جفش، سبِغ الذولت مت  اِخاد ِلى إـذاس هُو مً اللشاساث ذ  الِا فخيؽن ًِ جىشاسه ِو

لت  ًاول، إـذاس كشاساث  ِشفا شا،   مً ذزا الىُو وذو ال ًحخاج إلى فترة صمىُت وٍو اِىما عّن دأِل

لت وذىزا   ظىت لي  ًنخز ؼيل، املّشو، 150اكخاج إلى   حزي فالىٍا  البرملاو  إلاهجل  جحخاج إلى فترة وٍو

 42في الّش، الذولي كذ ًيون جىشاس الخل ِذدا كلُال مً املشاث وافُا في اظخلشاس الّش، وجشسص، في املجخمْ

. 

وذزا ما   ومذى جشسخ الؽّوس اوحوب اجباِوا  حن املوم ذو مذى اظخلشاس الّادة انو ًالكَ الباكي       

لت في فترة كفحرةكذ ًحذر  ُت   حو وٍو هُو الّش، ووبُّت املّامالث_ وال ًيون لؽشه اللذ  مولِو

 خاـت_ .

 أن يكىن ثابخا و مؼردا:/ 3

شاد اثباث الّادة         لت مىخٍمت  حن ًىشد اجباِوا  ٍو فال   ِلي هحو ًخوفش فهها مّى  الاظخلشاس  اىٍش

ّذلون ِنها في   ًدبّوا الىاط في حوكاث ًلٌو حكذ اللماة إلاهجلحز في ذزا الؽنن:"إر وان   حوكاث حخشى َو

الخذخل حو الاهلىاُ للغش، املذعى ا، كذ اظخمش ملذة مّلولت فئن رلً احذ راج، ًوحي الوة انه، لم ًىً 

 .43ذىان ِش، مً كُث دألظاط"

ت الّش، والخنهذ مى، ورلً أله، ًاخلف مً        ّود لللاضًي حمش جلذًش اظخمشاٍس وبالىبْ   كالت ألخشى  َو

حو ِذٌو   ذزا ال ٌّىي لشوسة اجباُ الّادة في ول الخفشفاث فئن ِذٌو عّن دألشصاؿ ًِ اجباِوا

مادا  ِذ  الاجباُ ٌؽيل   ال ًؤزش في زباث اللاِذة واوشادذا  صصق ًِ اجباِوا في عّن املّامالثال

واملعُىش ِلى وافت دألفشاد   لّادة ذو املوُمًال ًبلى الّمل ِلى وبم ا   الخالت الؽارة ال الخالت الّامت

حما دألكلُت فال حزش لوا في   إهما ٌّخبر اجمووس الىاط  واليبوث  . وذزا الاظخمشاس 44وفي وافت املّامالث

 . 45اليبوث

 أن يكىن العرف مىافلا لآلداب العامت:/ 4



9 
 

ُّت واضخت وبِىت         كٌو املشاد مً الىٍا  الّا  و آلاداب فئن الىلاػ ًياس   إرا واهذ الىفوؿ الدؽَش

فئن فىشة الىٍا  الّا  إهما هي فىشة   والتي جحخمل حهثر مً جفعحر  وذما مً املفاذُم الغاممت  الّامت

لخذ دألدوى مً ا  حما فىشة آلاداب الّامت فهي التي حّبر كاهوها  وعبُت جدبذٌ كعب امليان والضمان

 .46حًما فىشة وعبُت جدبذٌ في الضمان حخماُِت وهياملفشوك في الخُاة الا 

فشق البّن في ذزا الؽشه احن الّش، املخلي        كُث ًخفوس في   ليل حاىاء إلاكلُم  والّش، الؽامل  ٍو

يون كذ ظاذم في جحذًذ   ورلً ألن ذزا الّش، الؽامل ًيون في لمحر الجماِت انظشذا  دألٌو ماالفخ، ٍو

و آلاداب ملشسة   إال إرا واهذ اللواِذ املخّللت االىٍا  الّا   الّامتفىشة الىٍا  الّا  و آلاداب 

ُّت آمشة  .47ًيون لوزا الؽشه محل  اىفوؿ حؽَش

وجوحذ ؼشوه حخشى رهشذا    وذزه الؽشوه دألسيّت كذ ححمْ حظاجزة اللاهون ِلى رهشذا وجبُانها      

 عّن دألظاجزة؛ وهي:

وحكاووا ِلما   ًمىً جحلل، إال إرا ؼاُ وحودذا احن الىاط ح/  مّشفت الىاط حن ِمومُت الّادة ال

رلً ألن الجول بها مً كبل حغلب مً ًخّلم بهم كىموا   واهذفّوا إلى إجباِوا ًِ اِىت واخخُاس  امممونها

 .48ًىًّ في وؽوئها واظخلشاسذا

ش كُث حن املّشفت الّامت لللاِذة اللاهوهُت ل         في جىبُلوا  ِعذ ؼشواو ًمىً الخنمل في ذزا الخبًر

وحول البّن بها ال ًمىْ   ووبلوا حغلب دألفشاد  وؽنث لمً املجخمْ  واللاِذة الّشفُت كاِذة كاهوهُت

ُّت  مً جىبُلوا    التي ال ٌؽتره في حِمالوا ِلم املخّاكذًً بها  كالوا كاٌ الُت اللواِذ اللاهوهُت الدؽَش

لى اللاضًي جىبُلوا.  للاهوو  ًيون مبيُا ِلههافئن الخفش، ا  ال كت  ِلى فشك الجول بها  ِو

حما ما ًيؽن في مجامالتهم   ب/ حّلم الّادة االّالكاث اللاهوهُت اللابمت احن دألشصاؿ في املجخمْ

اساث في املىاظباث  ومٍاذشذم هخبادٌ الوذاًا التي ًيؽن ِلهها الّش،   فال ًذخل في دابشة الّادة  والٍض

املّخمذ ِلى الخىشاس وجيبُذ   أله، ًخّلم االشهً املادي  لمً الشهً الياو  حوعب ولّل إدساج ذزا دألمش

 .49وذو الفذق ااِخماد الجماِت بهزا الخفش، ومذى إلضامُخ،  الواكّت

 احترام العرف:/ 5

اسجفّذ   فئرا ما وحذ ذزا الؽشه  ؼنه، في رلً ؼنن اللاِذة اللاهوهُت  واِخباسه ملضما لحجماِت         

 .50وجبلى الّادة كاـشة ِىت  حما إرا لم ًخوفش الؽشه فال ٌّخبر ِشفا  لّادة إلى دسحت الّش،ا

 اإلابحث الثاوي: معىكاث جىظيف العرف في اإلامارست اللظائيت.
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جدىُو املّوكاث التي جحٌو دون جفُّل الّش، في املماسظت اللمابُت؛ فبّموا ًشحْ إلى وبُّت  

وفُما ًنح  عّن إؼاساث إلى   ويّن املّوكاث خاسحت ًِ رلً   بها الّش، راج، والُّوب التي ًاخق

 رلً:

 .عيىب العرفو  اإلاؼلب ألاول: معىكاث جرحع إلى ػبيعت 

ل لي  ٌّخاد    ح/ ٌّاب ِلى الّش، حه، اىئ اليؽنة ألن ٌووس اللاِذة الّشفُت وحّذًلوا ًحخاج إلى وكذ وٍو

ومً زمت فوو ال ًلبي كاحاث الجماِت    الىاط ِلى ظلون مّحن كت  ًخوفش للّش، الاظخلشاس واليباث

.ْ  املخىوسة التي جحخاج إلى جىٍُم ظَش

لزاث املولُو في إكلُم الذولت ب/ ًؤدي الّش، إلى ـّوبت الاذخذاء إلُ، ععبب اخخال، اللواِذ املىٍمت 

لى الباكث ِموما حن    الواكذة وا مً إكلُم آلخش ًجّل مً الفّب ِلى اللاضًي ِو شا، وجىِو فخّذد دأِل

وذزا ًخّاسك مْ مفحخت   هما جاخلف اللاِذة التي جحىم املعنلت الواكذة في البلذ الواكذ  يهخذي إلهها

 ها.الذولت التي جلخضًي اوكذة اللاهون فوق جشاب

جُا؛ جدعم حكُاها عّذ  الولوح والخحذًذ ألنها جيون  ج/ ًؤخز ِلى الّش، حًما انن كواِذه جخيون جذٍس

 مّشفتها مّشفت حُذة. ِذ  وبالخالي  ومً زمت ًيون مً الفّب الوكو، ِلى فوم مّىاذا  غحر مىخوبت

 معىكاث خارحت عن العرف وعيىبه.اإلاؼلب الثاوي: 

 في حغيير ألاعراف: أ/ ؤلاعالم وأثره السلبي 

شا، فهي الّوملت التي كولذ الّالم إلى ظوق اظتهالهُت  وغحرث   وحما حهثر دألظباب جنزحرا في دأِل

ْ الشبح محل   حِشافا هيحرة واهذ مالرا للؽّوب الفلحرة والىامُت ح ظَش فلذ  كلذ حِشا، الّمل املٍش

ٌ وحغحرث حِشا، الجلوط كٌو مابذ  حِشا، الّمل الجاد املمىي    ة الىّا  إلى حِشا، دألول خاسج املىاص

ت التي هي هواة املجخمْ ّت التي حزشث ظلبا في اللُم دألظٍش هاذًُ ًِ جحٌو   وفي مىاِم الوحباث العَش

 حِشا، إلاهخاج إلى حِشا، الاظتهالن.

اح الّاجُت التي جحمل اشازحن   وذزا الخىم ًيسخب ِلى اليلافاث الوافذة التي حـبحذ ميل الٍش

فىم مً ِادة   وجدعلل إلى ِلٌو الىاط امعمُاث ِذًذة جيون غالبا مغلفت وبشاكت  ِشا، املوبوءةدأل 

لوا إلى مجخمّاث الذٌو الىامُت وجزهش الىيحر مً الذساظاث الغشبُت   ٌوشث في الغشب وحذث وٍش

ُن الغشي  الفاض  املّاـشة هيحرا مً دألميلت ِلى اهدؽاس اليلافاث احن املجخمّاث ميل لباط الضفا، دألا

ولباط العباكت الصاؿ    الزي لل  اظخحعاها وكبوال مً عّن الفخُاث املعلماث في املجخمْ املعلم

وحهمورحا للمشحة   زم اهدؽش في البالد املعلمت كت  حـبح ِىواها للخحشس   االيعاء الزي ٌوش في الغشب

 .51املعلمت
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شا، والّاداث التي   في صماهىا ذزا مً جيالب هبحر هوما وؽوذ  وكمالث معّوسة ِلى عّن دأِل

ال  املّادي ليل فمُلت واملىاذن ليل ما ل، ِالكت االذًً   جدعم بها عّن دألكىاس املعلمت مً وش، إلِا

شا، املعخلشة في البالد املعلمترلً ِلى حغُحر   ما ًؤو    واللُم شا،   دأِل حاسب إلاِال  ميل ذزه دأِل ٍو

 ....وغحرذا مً املعمُاث.  و" جفخِذ الفىمُت والىمىُت"    الىااوذاث"ااظم "جىعحر واكخحا

 شساعت البالد الىاحدة وأثره في حعدد واخخالف ألاعراف.ب/   

واخخال، حِشاك، وحـٌو ظاهىخ، االخنهُذ ظُيون ل،    إن الذا ميل الجضابش عؽعاِت معاكخ، 

شا، العابذة في البلذ لى ظبُل الخميُل ِاداث   ظُما  في معابل الضواج   حزشه الىبحر في اخخال، دأِل ِو

وججوحز املشحة ًيون ِلى كعاب   املووس وملادًشذا احن االد اللبابل الىبرى التي ال حؽتره إال مبلغا صذُذا

ورلً ما ًفّب ِلى اللاضًي   ِاداث املوش وملذاسه في الغشب الجضابشي خاـت اخلمعان ااال،  حذلوا

شم  امعؤولُت إلافُت ِلى اللاضًي انن   امللادًش كحن الاخخال، والخىاُص احن الضوححنمومت الففل في  ٍو

شا، في ول والًت وهاكُت وان ِمل،؛ خاـت إرا وان اللاضًي مً مىىلت  ٌّش، الخفاـُل الىيحرة لوزه دأِل

 حو وان املخااـمان مً غحر املىىلت التي ًترافّان إلى كمائها.   ماخللت

 ض بعع ألاعراف مع ما عليه الدشريع أو ما عليه بعع آلاراء الفلهيت.ج/ حدليت حعار  

ْ اللاهوو  ِلى خالف،   كذ ٌعخلش ِش، مىىلت ما  ِلى سحي فلهي مّحن  يون الدؽَش حو    ٍو

حو جحلم ملاـذ الؽُش ومفحخت املواوً    حّاسل، عّن آلاساء الفلوُت دألخشى التي كذ جيون حسج  مى،

خحمل    لاضًي في كشج حًلضًي ازلً الّش،حهثر؛ فوىا ًيون ال لضًي املخضً  الشحي آلاخش ٍو ح  ًاالف، ٍو

وهمياٌ ِلى رلً فلذ اؼتهش في هيحر مً املىاوم    ما ًىجش ِلى رلً مً كشج للمخلالُحن حو ألكذذما

ُْ في وذزا ٌؽ   الخّاس، ِلى إحباس البىاث البالغاث ِلى الضواج ممً ًاخاسه الوالذ ال ممً جاخاسه البيذ

    وحوالد هاًل....   مىىلت صواوة

   حن كاهون دألكواٌ الصصفُت الجضابشي ِلى خال، الشحي يىف الزهش في معنلخىا ذزهمّلو   و 

لى رلً مزذب العادة الخىفُت مً فلواء إلاظال   .52ِو

 ه في ـلب البحث إلى الىلاه آلاجُت:اهالق مما رهشه الخاجمت: 

ُوب، 1 فّل،    ٌّخبر سافذا موما مً سوافذ دألكيا  اللمابُت/ الّش، امضاًاه ِو لى اللاضًي حن ٌعخغل، ٍو ِو

ّت والؽاُس ذ     لخيون حكيام، موفلت؛ ظواء مً هاكُت موافلتها مللاـذ الؽَش حو مً هاكُت مواءمتها ِو

لى رلً جذٌ هفوؿ الؽُش   وؽاصذا ِما ِوذه املخااـمون   واحتهاداث الفلواء.   ِو
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ى، / حّتري جفُّل2 ذ  معاًشج،    الّش، ميبىاث هيحرة؛ منها ما ٌّخبر مً خفابق الّش، هبيء جيٍو ِو

ت  ومنها ًيون خاسحا ًِ الّش،   وووه، غحر مىخوب وما ًىجم ًِ رلً مً غموك...   لألكذار املدعاِس

شا، وإلّا، اللوة اللضومُت للّش، في الممحر الجمعي للىاط.... ال  في حغُحر دأِل  هذوس إلِا

ال  مً وش، الذولت ودألخز اُذه لُيون خادما لىُان دألظشة  / 3 مّالجت جلً املّوكاث جلخضًي كشاظت إلِا

ً حِشا، ول مىىلت مً وش، اللماء االخّاون مْ حُِان املىىلت   واملجخمْ ال ذادما    هما هلترح جذٍو

شا، وكماًتها مً الخغُحر واُل ِلهها مً وش، اللماة وجِعحر الا    والجواث املصولت ازلً؛ لترظُخ جلً دأِل

  وححوضة اللماء ِموما. 
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