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1. EKSPLOITASI DAGING KURBAN 
Deskripsi Masalah : 

Pada tanggal 10 Dzulhijjah mendatang umat Islam akan merayakan hari kemenangan Idul Adha 
atau yang biasa kita dengar dengan hari raya kurban. Banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat 
dalam mengekspresikan kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan tersebut. Salah satunya 
adalah dengan cara menyembelih hewan kurban sebagai wujud taqarrub kepada Allah SWT. 

Seperti yang lazim terjadi, masyarakat biasanya tidak melakukan sendiri penyembelihan hewan 
kurban, tetapi justru diamanahkan kepada tokoh masyarakat setempat yang dinilai lebih faham 
tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Kepada tokoh mayarakat, mereka bukan 
hanya memasrahkan soal penyembelihan, pun soal pendistribusian daging kurban juga mereka 
pasrahkan kepada tokoh masyarakat tersebut. 

Namun, ada hal yang sedikit mengganjal perihal pendistribusian daging kurban. Pasalnya, tokoh 
masyarakat yang diberi mandat hewan kurban tersebut terkadang lebih memprioritaskan kerabatnya 
daripada masyarakat umum yang fakir dan miskin, dengan cara memberikan bagian daging kurban 
yang bagus-bagus, lalu kemudian sisanya didistribusikan kepada orang lain. 

Bahkan lebih ironi, tak jarang tokoh masyarakat mengambil bagian sendiri daging kurban lebih 
banyak, atau bahkan diambil secara keseluruhan untuk kepentingan pribadinya, semisal digunakan 
untuk acara haflatul imtihan, acara seribu harian (Bunyebuh; Madura), dan acara lainnya, sehingga 
tidak ada sedikit pun daging kurban yang diberikan pada tangan fuqara’ dan masakin. 
Pertanyaan : 
Bagaimana fiqh menyikapi fenomena demikian? 
Pertanyaan : 
Apakah tindakan tokoh masyarakat dalam deskripsi diatas dapat dibenarkan? 
Jawab:  

 Jika berupa qurban sunnah maka dapat dibenarkan dengan syarat: 
1-  Ada sepotong daging mentah yang disedekahkan pada orang miskin 

2- Pendistribusian sesuai izin dari pihak muwakkil (Mudlahhi), baik melalui ucapan ( ا�طق جهة من ), atau 

melalui kebiasaan yang berlaku ( العرف جهة من ), serta mempertimbangkan kerelaan dan kedermawanan 

Muwakkil.  
 Jika berupa qurban wajib semisal nadzar dsb, maka semua daging qurban wajib disedekahkan 

kepada orang miskin. 
Catatan: 
Pengertian urf yg dimaksud adalah sebuah kebiasaan atau norma yang sudah terbentuk dan berlaku 
berulang-ulang, serta secara terus-menerus (muttharid). 
 

 ٦٠٨ ص/  ٢(ج  - العباب ا�حيط( 

إال اإلمام األعظم فبا�ص� إن  و�ذا و� فاألو� تو�يل �سلم فقيه بها وأن �� ذ�ه وأن ت�ون � ب�ته بمشهد اهلهواالفضل �لرجل ذبج أضحيته وتفر�قها بنفسه 

ألن ذبح  � أو� منه و��ره تو�يل ص� وع�ض� من بيت ا�ال وان تو� ا�رأة ا�ن� رجال و�� ذ�ه و��ره تو�يل �فر �ل ذ�ته وتو�يل ا�ائض وا�ص

او و�ش�ط نية ا�ضحية عند ا�بح و�و �ع� با�ذر إبتداء أو عما � ا�مة وتقديمها � ا�بح ��ز�ة و�و و� نوى عند إعطاء ا�و�يل حائض أو نفساء وغ�هما او� 

  عند ذ�ه فله تفو�ض ا�ية إ�ه �سلما
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 ٤٠٥ ص/  ٨ ج( -  ا�هذب �ح ا�جموع( 

 قال رجال واضحيتها هديها ذبح � تو� أن �ا ف�ستحب ا�راة اال ا�اوردى قال بنفسه واضحيته هديه يذبح ان �ستحب واالصحاب ا�شاف� فقال االح�م) أما(

 اعرف النه بذ�ك يتعلق وما وا�ضحايا وا�بائح ا�صيد بباب فقيها �سلما يو� ان واالفضل ذ�ته �ل من ذ�هما � يو� أن وا�راة �لرجل و�وز واالصحاب ا�شاف�

 ا�و�يل و�وز بنفسه ا�لحم تفرقة يتو� أن و�ستحب وغ�ه ا�ندني� قال ا�كتاب � ا�ميع ود�ل ذ�ها �� ان و� إذا و�ستحب -قال ان ا� – وس�نه ��وطه

 أعلم واهللا فيها
 

 ١٠٩ ص/  ١٤ ج( -  ا�هذب �ح ا�جموع( 

 با�طق يعرف واالذن االذن يقتضيه ما اال يملك فال باالذن ت�فه الن العرف جهة من أو ا�طق جهة من ا�و� اذن يقتضيه ما إال ا��ف من ا�و�يل يملك وال

 نظر أحدهما و� ت�ف� تناول فان"  �ار الو �ر ال"  وسلم عليه اهللا ص� لقو� �ار فيه ما �ز �م با�و� ا�ار أحدهما و� ت�ف� االذن تناول فان و�العرف

 اهللا رسول يا قلنا: ا�صيحة ا�ين رأس وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول قال: قال وسلم عليه اهللا ص� اهللا رسول �و� ثو�ان روى �ا �لمو� ا�ظر فيه ما �زمه �لمو�

  .�لمو� وا�ظر ا�ظ فيه ما ي�ك أن ا�صح من ول�س �مة و�لمسلم� ا�سلم� والئمة و�كتابه و�رسو� هللا قال �ن
 

 ٣١٠ ص/  ١ ج( -  ا�س�شدين بغية( 

 ناحيته أهل عرف أو ا�و� �م من قو�ة قر�نة عليه دلت أو ، وغ�ها وا�لول �ألجل وقدره ، ثمن وج�س و��ن زمان من ا�و� � ع� ما �وافقة ا�و�يل � و�ب

  ا�و� ع� �و نعم ، باألحوط العمل �زمه �كذ من �ء ي�ن �م فإن ،
ً
  أو سوقا

ً
  أو قدرا

ً
 � ا�صلحة و�نت تدل �م أو غرض لغ� ذ�ك � القرائن ودلت ، �ش��ا

  . فيه و� ما فعل يلزمه وال �الفته �لو�يل جاز ، خالفه
  

 ٤٧ص  / ٢ ج( الطالب روض �ح � ا�طالب س�أ ها�ش(  

 ا�صلحة فيه ما اال يفعل ال يلا�و� او ا�و� ان ومعلوم
 

 ٤٢ ص/  ٣ ج( -  ا�ك�ى الفقهية الفتاوى( 

 � جاز نائبه أو قاضيا �ن فإن �ق �نت و�ن لغ�ه وال �فسه فيه يت�ف أن � �وز ال أنه فواضح حق بغ� ا�ال ذ�ك � �نت فإن لغائب مال يده �ت من وأما

 به ير� أنه يظنان أو يعلمان ما يأخذ أن ا�و� ولغ� � نعم فيه �و�ه � أذن ما �سب ا��ف � جاز و�يال و�ن تلفه خوف عند كبيعه إ�ه اضطر إذا فيه ا��ف

  أعلم واهللا مأذونه أو �لو� إال فيه ا��ف وال مطلقا ما� من �ء أخذ �ز �م و�ال رشيدا ا�ا�ك الغائب �ن إن �ه هذا
 

 ١٢٨ ص/  ٢ ج( ا�اجوري حاشية (  

 و�مال آخر دون �شخص �سمح فقد واال�وال ا�اس باختالف ذ�ك و�تلف وغ�ها دراهم من رضاه يظن ما غ� مال من يأخذ ان �ال�سان �وز أنه ذ�ك من وعلم

 اه  حياء عن ال نفس طيب عن بذ�ك يرضوا ان اال حقهم من عليه يز�د ما ال �صه ما اال يأخذ فال ا�رفقة مع ا�صفة �را�ة � و��ب� آخر دون
 

 ٢٦١ ص/  ٣ ج( -  ا�ك�ى الفقهية الفتاوى( 

 اتباعهم ا�تأخر ا�اظر � �ب فهل ا�زمان قديم من ذ�ك � نظاره وجرت كذا � �وقوف أنه واستفيض اشتهر ل�ن جهة أي � يدر �م �وقوف مال عن وسئل

 �يع � و��بع وغ�ها عمارة من ن�� غ� من فيه ا�حل ذ�ك أهل من ا�عهود ا�ال � و�ري فيه ول�األ �دة به جرت ما � �فه �ب بقو� فأجاب ذ�ك �

 � ا�تعارف ذ�ك و�مل وغ�ه ا�سالم عبد بن العز قا� كما ا��وط بم�لة ا�طرد العرف فإن ن�� غ� من اآلن إ� تقدم فيما ا�علوم العام ا�طرد العرف ذ�ك

    ذ�ك بظن ع�ة فال و�ال ا�ال ذ�ك من ا�ظار �ف أن علم إن هذا ا�عهود ��ك ا�وقوف ا�ال و�ن ا�صحةو ا�واز
 

 الفكر دار)  ١٧٤ ص( – ا�س�شدين بغية 

 آخر �ساجد � �تقد�ونا ا�ظار منه و��ف ا�امع بوقف �شهور وقف �ن �و كما ا�وقف ��ف � ن�� غ� من القديم ا�طرد العرف ي�بع �رمة ابو قال

 إه ا�وقف ك�ط القديمة ا�رضية العادة إذ عملهم في�بع
 

 ٦٣١ ص/  ١ ج( -  القو�م ا�نهج( 

 ا�طوع أضحية ومثله ا�طوع هدي � تعا� لقو� �يعها أ�ل عليه فيحرم)  �مها من(  قل و�ن االسم عليه يقع ��ء)  ا�صدق(  ا�طوع أضحية �)  و�ب( 

 ��تبا أو حرا �سلما يم�ه)  ن�ئا(  كونه حال ا�ذكور با�زء يتصدق أن و�ب �لسؤال ا�تعرض أي ٢٦ ا�ج}  وا�ع�{  ا�سائل أي}  القانع وأطعموا منها واف�{ 

 ا�لحم غ� تملكه وال أ�له � ال تملكه � قهح ألن إ�ه إرسا� أو ود�ؤه طعاما جعله وال قديدا وال مطبوخا إعطاؤه ي�� فال �سكينا أو فق�ا ا�سيد غ� وا�عطي

 من ش�ئا األغنياء تمليك و�رم �ما بثمنه ف�ش�ي االسم عليه ينطلق ما وهو ا�واجب ضمن ا�ميع أ�ل فإن الفطر صدقة � كما ذ� تمليك وال و�بد كرش �و من

 ا�لث و�هداء با�لث وا�صدق ا�لث أ�ل ثم با�ا� وا�صديق ا�لث أ�ل ثم با�ا� قو�تصد لقم أ�ل � يقت� أن واألفضل �م اهداؤه وال إطعامهم ال األضحية

 با�عض ا�صدق و� با�� ا�ضحية � يثاب ا�صور هذه و� �ألغنياء ا�ا�
 

 ٢٧٢ ص/  ١٥ ج( - ا�اوردى ـ ا�كب� ا�اوى( 

 ح� �ز �م مطبوخا إ�هم دفعه فإن أحبوا ما به �صنعوا أ�له دون تملكه � حقهم ألن مطبوخا أل�له ميدعوه وال �ما منها إ�هم يدفع أن ا�ض� فع� الفقراء وأما

  اه �بوزا الفطر ز�ة إ�هم تدفع أن �وز ال كما ن�ئا يأخذوه
  

 ٥٤٥ ص/  ١ ج( - الطالب روض �ح � ا�طالب أس�( 
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 �صل وال ا�ساك� إرفاق ا�قصود وألن ا�سابقة �آلية �يعها أ�ل عليه فيحرم االسم عليه ينطلق �س�ا جزءا و�و ذكر ما �وم من يع� منها ��ء ا�صدق و�ب

 حقهم ألن إ�ه الفقراء ود�ء طعاما جعله ي�� فال ا�كفارات � كما وغ�ه بيع من شاءوا بما فيه �ت�فوا ن�ئا ا�سلم� الفقراء يملكه بل ا�م إراقة بمجرد ذ�ك

 تمليك �وز وال الفطرة � با�� هنا ا�طبوخ وشبه و�وها وطحال و�بد و�رش ج� من ا�لحم غ� تمليكهم وال مطبوخا � تمليكهم وال أ�له � ال تملكه �

  ا�مليك � ال اإلطعام � دلت اآلية وألن ا�م� و�فارة الفطر صدقة � كما ذ�ك من ش�ئا األغنياء

 �وز ال أنه �مهم وأفهم األصل به �ح كما و�طعامهم إ�هم اإلهداء و�وز بقو� عليه نبه كما باأل�ل بل و�وه با�يع فيه �ت�فوا كذ� يملكهم ال أنه وا�راد 

  ا�ا� � ا�لحم وعن األول � ا�صدقة عن و�وه ا�� وال ا�دية تغ� وال ا��فات �ميع فيه و�ت�فون نيأ تمليكه �ب ما � ا�زائد من وتمليكهم الفقراء إطعام
 

  ١٢٨ ص/  ٢ج ( -��ى ا�كر�م(  

الفقراء شائع � �يع ا�ال  و�تصدق حتما �ميع ا�نذورة وا�عينة عن ا�ذر � ذمته وا�جعولة ح� �و ج�ها و�نما �م تتع� ا�ز�ة بإفزاز قدرها ب�يتها ألن حق

   �الف هنا فإنه الحق � غ� ا�عينة
 

 ٤٥٠ص  / ١(ج  - قر�ب مع حاشية ا�اجوري � ابن قاسمفتح ال(  

ه وقو� ا�ض� و�ذا من (وال يأ�ل ا�ض� ش�ئا من االضحية ا�نذورة ) بل �ب عليه ا�صدق �ميع �مها قو� وال يأ�ل اي ال �وز � اال� فإن ا� ش�ئا غرم

ل هللا ع� ان أض� بهذه فهذه معينة با�ذر ابتداء و�ما قال هللا ع� اضحية ثم عينها بعد ذ�ك فهذه تلزمه نفقته وقو� من االضحية ا�نذورة اي حقيقة كما �و قا

ض ا�ح� بقو� �و قال معينة عما � ا�مة او حكما كما �و قال هذه اضحية او جعلت هذه اضحية فهذه واجبة با�عل �كنها � ح�م ا�نذورة كما �ر فاندفع اع�ا

   واعم قو� �ميع �مها وج�ها وقرنها فلو قال �ميعها ��ن أو� النه �ب ا�صدق �ميع أجزائها .    ا�واجبة ��ن أو�
 

  ١٣٩/ ص  ٤١(ج  -�فة ا�حتاج � �ح ا�نهاج( 

ا�اوردي ل�ن بالغ ا�شا� � رده بل � أو� وال �وز أما ا�واجبة فال �وز األ�ل منها سواء ا�عينة ابتداء أو عما � ا�مة و�ث ا�راف� ا�واز � األو� سبقه إ�ه 

 األ�ل من نذر ا�جازاة قطعا ألنه كجزاء ا�صيد وغ�ه من ج�ان ا�ج
 

 ٣٠١ ص( - الغر�ب ا�بيب قوت(   

 منها قدرا ا�و� � ع� ان إال منها �ء أخذ � �وز وال مطلقا فيها ا�و�يل فيجوز ومنذور كفارة كتفرقة اي ا�ز�ة كتفرقة �ضة ما�ة � ا�و�يل ي�ون ان و�ما

  اه بذ�ك ت�سامح العادة الن والعشاء �لغداء فقط يوم كفاية قدر منها يأخذ ان العقيقة �م تفرقة �و�يل �وز بعضهم قال ل�ن
  

 ١٠٨ ص / ٢ ج( - ا��قاوي حاشية(  

  اه ا�ا�ك هو حي�ئذ ا�قبض الن جاز قدرا � ع� ان نعم وا�قبض القابض ال�اد منها ذاألخ �لو�يل �وز وال �س� � عطفا با�صب ا�ز�ة وتفرقة قو�
 

 ٧١ ص/  ٢٢ ج( - ا��وا� حوا� مع ا�نهاج �ح � ا�حتاج �فة( 

 اال�اد منع علة ألن �مهم من بعيد جائز ا�همة ءانتفا عند الطرف� ا�اد وقو� ا�رفعة البن خالفا ا�ز�ادة عن ونهاه ا�من � وقدر � أذن و�ن)  �فسه ي�يع وال( 

 تو� انتفاء مع مانعة ت�ون قد ا�همة أن ينا� فال ذكر فيما أي)  اال�اد منع علة ألن قو�(  واحد شخص من والقبول اإل�اب انتظار عدم بل ا�همة ل�ست

  ش ع ه ا الطرف�
 

 ٢٩ ص / ٣ ج( - ا�نهاج �ح ا� ا�حتاج نهاية (  

 و�ن منه االخذ � �وز ال:  يقال قد أنه � بالفقر منه اخذه عليه ا�ا�ل أن الحتمال ذ�ه من فقره يمنعه فال أيضا فق�ا �ن و�ن اي) الفقراء � ا�وسعة مع قو�(

 اراد إذا فطر�قه منها يأخذه قدرا � ع� و�ن منها �ء أخذ � �وز ال حيث �لفقراء صدقة دفع � و�ه �و فيما بمثله قيل كما وا�قبض القابض ال�اد فق�ا �ن

 اه.  � و�دفعه قدرا � يقدر ان � ا�فع
 

 ٢٠٧ ص/  ٢ ج( -  الطا�� إ�نة حاشية( 

 ا�اد المتناع وذ�ك ا�ز�ة، عن �ز �م أي) ي�ف �م: قو�( .أخذها � � يأذن ثم قبضه، بعد هو ينوي ح� ي�ف، �م ز�ة، �ك وهو فالن من دي� اقبض: آلخر قال �و

 � أذن ثم ا�و�يل، يد � وديعة صار بعده ثم فقط، عنه القبض � أوال و�ه النه ذ�ك، ا�اد لعدم ت�� فإنها أي) إلخ ينوي ح�: وقو�( ا�عتمد � وا�قبض القابض

 لفاعله، ا�صدر إضافة من ت�ون أن و�صح �فعو� ا�صدر إضافة من فاالضافة �دين،ا من ا�ين أي) قبضه بعد: وقو�( ا�ائن أي) هو: وقو�( عنه ز�ة أخذها �

 واالضافة ا�ز�ة أي) أخذها �: وقو�( اآلخر ��ك يأذن القبض بعد ا��ئنة ن�ته بعد ثم أي) يأذن ثم: وقو�( ا�دين من ا�ين اآلخر قبض بعد أي �ذوف، وا�فعول

  اه عنه ز�ة أنه � ا�ين من استلمه ما أخذ � أي �ال�سة، الد�
  

 ٢٠٨ ص/  ٢ ج( - الطا�� إ�نة حاشية مع  ا�ع� فتح( 

 �و القفال وقال  ا�ية � � �إلذن متضمن ذ�ك � وقو�  عنه فعله �ن�ف ما�ك من ز�� أد �و�ه � قال بأن بما� الفرض وقع إذا ا�و�يل نية يتع� وغ�ه ا�تو� وقال

 أن �واز أي) وا�قبض القابض ا�اد �واز: قو�(  وا�قبض القابض ا�اد �واز رأيه � مب� وهو شيخنا قال  صح ففعل ز�� عن أؤدها �سة أقرض� لغ�ه قال

 ال فعليه منعه، � وا�مهور.عنه ةا�ز� إخراج � �و�ه عن ا�يابة بطر�ق القابض أيضا وهو ا�قرض، هو ا�قبض فإن هنا، كما - واحدا وا�قبض القابض ي�ون

 .عنه ا�ز�ة وأداء إقراضه، من ا�و�يل فعله ما يصح
 

 ٢٥٤ ص/  ٤ ج( -  ا�ك�ى الفقهية الفتاوى( 



[4] 

 وغ�ه ا�زر�� � نت�وا نفسه يعطي أن � �وز أنه من وغ�ه نفسه � ثلثه بتفرقة إ�سان إ� أو� فيمن �ع قا� ما � يتجه إنما إلخ أ�له جواز فالظاهر وقو�

 منع وقد  ا�ا�ك نائب أيضا ا�و� ألن ا�ا�ك نائب �كونه نظر وال ال�ادهما ش�ئا �فسه يأخذ أن هنا � �وز فال وا�قبض القابض ال�اد �وز ال أنه ا�عتمد � وأما

 فيه ي�ن فلم عليه ألحد والية ال إذ ا�باح ���إ �لمض� بال�سبة بأنه يفرق لتق ب�نهما الفرق فما قلت فإن ا�منوع اال�اد ذ�ك تقوي عنه نيابته أن � ذ�ك من

 ذ�ك فتأ�ل �فسه وقابضا غ�ه عن مقبضا �ن منه أخذ فإذا ا�و� ذ�ك عن و�يال ا�ائب صار وقد ا�ا�ك غ� تفرقته ي� مال ألنه فال ا�ا�ك �ائب بال�سبة وأما ا�اد

 و�رده يبطله بما ا��ء تعليل من وأنه ا�عد �ية � ا�ا�ك نائب ب�ونه �اداال جواز تعليل أن �ك �ظهر
  

 ٤٢٠ ص / ٦ ج( ا�شاف� مذهب � ا�يان(  

 خطاب � يدخل فال غ�ه �اطب أن � �اطب ألنه فق�ا �ن و�ن ئاش� ذ�ك من نفسه � ي�ف ان � ي�ن �م وا�سا�ن الفقراء � ثلثه تفرقة � و�ه وان

  اه غ�ه
  

 ٢٢٤ ص/  ٢ ج( - ا�حتاج مغ�( 

 �م االس�خاص غر� �ضاد فيه � أذن و�و �اج�ه من و�وه)  ا�صغ� و�ه(  ل ال)  و �فسه(  �ش�ي وال)  ي�يع ال(  مطلقا وا��اء با�يع ا�و�يل)  و( 

 و�ن يصح �م نفسه من �هب و�ه �و نهوأل ا�همة انتفت و�ن والقابل ا�وجب ا�اد جواز عدم األصل ألن ا�ز�ادة عن ونهاه ا�من � قدر �و و�ذا �لمو� واالستقصاء

  والقابل ا�وجب ال�اد ا�همة انتفت
  

 ٣٧٦-٣٧٥ص / ٤(ج  -فتح ا�نعم �ح صحيح �سلم(  

 فال أجر ألحد من هؤالء ا�الثة، بل عليهم  واعلم أنه ال بد �لعا�ل، وهو ا�ازن، و�لزوجة وا�ملوك من إذن ا�ا�ك � ذ�ك، فإن ثم قال ا�ووي:
ً
�م ي�ن إذن أصال

و اإلذن ��ان أحدهما اإلذن ا���ح � ا�فقة وا�صدقة، وا�ا�: اإلذن ا�فهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء ا�سائل  وزر، بت�فهم � مال غ�هم بغ� إذنه،

علم بالعرف رضاء ا�زوج وا�ا�ك به، فإذنه � ذ�ك حاصل و�ن �م يت�م، وهذا إذا علم رضاه الطراد العرف وعلم ك�ة و�وها �ا جرت العادة به واطرد العرف فيه، و

يه �م �ز أن نفسه كنفوس �لب ا�اس � ا�سماحة بذ�ك وا�رضا به، فإن اضطرب العرف وشك � رضاه أو �ن شخصا �شح بذ�ك وعلم من حا� ذ�ك أو شك ف

"وما أنفقت من كسبه من غ� أ�ره فإن نصف أجره �"، فمعناه من غ� أ�ره  وأما قو� ص� اهللا عليه وسلم: ق من ما� إال ب��ح إذنه. قال:�لمرأة وغ�ها ا�صد

 إما با���ح و�
ً
وال بد من هذا - بالعرف  ماا���ح � ذ�ك القدر ا�ع�، و��ون معها إذن �م سابق متناول �ذا القدر وغ�ه، وذ�ك اإلذن ا�ي قد أو�اه سابقا

 .فتع� تأو�له ألنه ص� اهللا عليه وسلم جعل األجر مناصفة، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غ� إذن ��ح وال معروف من العرف فال أجر �ا، بل عليها وزر، -ا�أو�ل

"إذا أنفقت ا�رأة  وهذا مع� قو� ص� اهللا عليه وسلم:  ا�تعارف �م �ز،واعلم أن هذا �ه مفروض � قدر �س�، يعلم رضا ا�ا�ك به � العادة، فإن زاد �  م قال:ث

 � ذ�ك ألنه �سمح به � العادة، �الف ا� من طعام ب�تها غ� مفسدة"
ً
راهم فأشار ص� اهللا عليه وسلم إ� أنه قد يعلم رضا ا�زوج به � العادة، ونبه بالطعام أيضا

واعلم أن ا�راد بنفقة ا�رأة والعبد وا�ازن ا�فقة � عيال صاحب ا�ال وغلمانه و�صا�ه وقاصديه من  ثم قال: .� كث� من األحوالوا�نان� � حق أ�� ا�اس، و

  .انت� ضيف وابن س�يل و�وهما، و�ذ�ك صدقتهم ا�أذون فيها با���ح أو العرف.
  

 ٥٨ ص/  ٣٠ ج( - ا�كو��ية الفقهية ا�وسوعة( 

 �يث �ستمرا العرف ي�ون أن االطراد ومع� ��ا أو مطردا ي�ون أن العرف العتبار �ش�ط ��ا أو مطردا العرف ي�ون أن األول ا��ط العرف اعتبار �وط

 ا�سيو� قال بوجوده �مقطو العرف �عل الغلبة أو االطراد أن ذ�ك قليال إال يتخلف وال كث�ا بالعرف العمل ي�ون أن الغلبة ومع� ا�وادث �يع � يتخلف ال

   غلبت أو اطردت إذا العادة تعت� إنما �يم ابن وقال فال اضطر�ت فإذا  اطردت إذا العادة تعت� إنما

  ا�اص دون العام العرف األح�م بناء � يعت� أنه إ� وا�شافعية ا�نفية �هور فذهب الفقهاء ب� خالف �ل ا��ط هذا �ما العرف ي�ون أن ا�ا� ا��ط

 �الفا ا�اس عليه تعارف ما ي�ون ال أن بمع� ا��عية ا�صوص �الف أال �� ا�عت� العرف � �ش�ط ا��� �لنص �الفا العرف ي�ون أال ا�الث ا��ط

   �لعرف اعتبار فال و�ال عليها ا�نصوص ا��عية �ألح�م

 من ألن �لعرف اعتبار فال العرف �الف مثال العاقدان �ح فإذا �الفه ت��ح يصدر أال العرف بارالعت ��ط  �الفه ت��ح العرف يعارض أال ا�رابع ا��ط

  ا���ح مقابلة � ��اللة ع�ة ال أنه الفقهية القواعد

 مقارنا أو سابقا العرف �وني بأن وذ�ك ا��ف إ�شاء عند قائما ي�ون أن العرف العتبار �ش�ط ا��ف إ�شاء عند قائما العرف ي�ون أن ا�ا�س ا��ط

 بالعرف ع�ة فال القائم العرف � ا�مل �صح ؛ العرف به جرى ما �سب يت�ف إنما فعليا أو قو�ا �ن سواء بت�ف يقوم من � ألن إ�شائه عند �لت�ف

   ا��ف بعد الطارئ

  

  

  

  




