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 :مقدمة

ا٘ضٛغ هلل ؼة اً٘ب٧ٜٛ٘، ٢ا٘كٯث ٢ا٘ؿٯٚ ي٤ٙ       
. ؿ٧غٝب ٛضٛغ ٢ي٤ٙ آٟ٘ ٢كتضٟ ٢ؿٙٚ، ٢تًغ

ّئٜ ٢ٛم٢و اً٘بٚ ٧ًغ ٜٛ ا٢ٛ٘م٢يبح ا١ٛ٘ٛج       
٦ّ أك٢ل إْٟ٘ ا٘خ٦ ضه٧ح تب٠خٛبٚ ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٜٛ 

ًٛٝبٞ، ٢ك٧ُٟ، ٢أ٢ٝايٟ، ٢غٮ٘خٟ، ٢ٔت٢ٟ٘ : ض٧د
. ٘ٙخعك٧ق، ٢أ٢ٝاو غ٧٘ل ا٘خعك٧ق

٧٢ؼسى ا٘ؿتة ٦ّ ٗذؼث ا٘ٗخبتج ٦ّ اً٘بٚ       
٢خعك٧كٟ أٜ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ سبءح أَٙة ٝك٢كٟ 

٢ٛٛب ٮ فٖ ٧ّٟ أٜ أَٙة ا٘ٝك٢ق ا٘خفؼ٧ً٧ج . يبٛج
اً٘بٛج ٔغ عككح، ضخ٤ فبو ت٧ٜ ا٪ك٧٧٘٢ٜ أٜ ٛب 

. ٜٛ يبٚ إٮ ٢ٔغ عكق
٢تٛب أٜ ا٘ؿٝج ا٘ٝت٧٢ج خ٢٘ح ت٧بٜ ٝك٢ق إ٘ؼآٜ       

ا٘ٗؼ٧ٚ، ٘ػا خٗٙٚ ا٪ك٢٧٘٢ٜ يٜ خعك٧ق يبٚ إ٘ؼآٜ 
ا٘ٗؼ٧ٚ تب٘ؿٝج ا٘ٝت٧٢ج، ٗٛب خ٢ٛٙٗا يٜ خعك٧ق يبٚ 

 ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج تب٘ٛكبغؼ ا٧١ْٕ٘ج ا٪عؼ٣،
 .ٗب٧ٕ٘بؾ، ٢ا٘ٛكٙضج ا٘ٛؼؿٙج، ٢اً٘ؼِ، ٢ا٬سٛبو

. سبًٛج ٛؤخج،  ٔؿٚ إْٟ٘ ٢أك٢ٟ٘،ا٘فؼ٧ًج أؿخبػ، ٧ٙٗج *
 خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ، ٢ٛم٢و ٦ّ َب٧ج      

 ، إٮ ا٪٧ٛ٠ج، ٢ٔغ خضغد يٟٝ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٔغ٧ًٛب ٢ضغ٧ذًب
أٜ ٠ػا ا٢ٛ٘م٢و ٛب ؽال تضبسج إ٤٘ تضد ٢غؼاؿج 

- ٧ّٛب أيٙٚ-٢ٜٗ ا٘غؼاؿبح ا٘ؿبتٕج ٧ّٟ ٮ خ٢سغ ت١ٝ٧ب 
ّسبءح . غؼاؿج ٛخًٕٛج خفٛل ٗل سؽئ٧بح ا٢ٛ٘م٢و

٠ػٞ ا٘غؼاؿج ٘خم٧ِ س١غًا ٛخ٢امًًب إ٤٘ س٢١غ 
. ا٘ؿبت٧ٕٜ، ٢خُن٦ إ٘ٝق ٧ّٟ

: ٠٢ػٞ ا٘غؼاؿج خس٧ة يٜ ا٘ؿؤا٧ٜ٘ ا٨خ٧٧ٜ      
٠ل ا٘ضسج خٝضكؼ ٦ّ ا٤ًٝٛ٘ ا٥٢ُٙ٘ ْ٘ٙه، أٚ       

ٮ تغ ٜٛ ٛؼايبث اً٘ؼِ ٪ٜ ا٘فبؼو ؼايبٞ؟ ٠٢ل 
اً٘ؼِ تف٧ٕٟ ا٦٘٢ٕ٘ ٢ا٦ًٙٛ٘ ٣٢ٕ٧ ي٤ٙ خعك٧ق 

يبٚ ا٘ٝق ا٘فؼي٦؟ 
٦ٗ٘٢ خ٢ٜٗ ا٘غؼاؿج ٢ا٧ّج ٢فبٛٙج، ٔٛح       

تب٘ؼس٢و إ٤٘ ٗخة أك٢ل إْٟ٘ إ٘غ٧ٛج ٢ا٘ضغ٧ذج، 
تب٬مبّج إ٤٘ ٗخة ا٢ٕ٘ايغ ا٧١ْٕ٘ج، ٢ٗخة إْٟ٘، ٢ٗخة 

. ا٘خْؿ٧ؼ، ٢ا٘ضغ٧د، ٢ًٛبسٚ اُ٘ٙج

 تخصيص عام النص الشرعي بالعرف

 * محمد الغرايبة

ن 19/6/2005:  ن    خبرٓخ كتَل التضد21/12/2004: خبرٓخ َضَل التضد

ملخص 

خًؼ٧ْٟ، ٢ك٧ُٟ، ٢أ٢ٝايٟ، ٢غٮ٘خٟ ي٤ٙ اؿخُؼأٟ ٘س٧ٛى أّؼاغٞ، ٢خعك٧كٟ، : خف٧ؼ ٠ػٞ ا٘غؼاؿج تئ٧سبؽ إ٤٘ ْ٘ه اً٘بٚ ٜٛ ض٧د      
. ٗٛب خخضغد تئ٧سبؽ يٜ خًؼ٧ِ اً٘ؼِ، ٢أٔؿبٟٛ، ٢ضس٧خٟ، ٢فؼ٢ن اٮضخسبر تٟ

٢ػ٠تح إ٤٘ خؼس٧ص ا٘ؼأ٥ إ٘بئل تس٢اؽ خعك٧ق يبٚ . ٢خت٧ٜ آؼاء يٙٛبء أك٢ل إْٟ٘ ٦ّ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق ا٘فؼي٦ تبً٘ؼِ      
 .ا٘ٝق تٗل ٜٛ اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ٢ا٦ًٙٛ٘ ي٤ٙ ضغ ؿ٢اء

Abstract 
      This paper briefly discusses the legislative term ‘general’ concerning its definition, formation, types, 

and inclusion of related individuals. 

      Custom is also dealt with in terms of definition, divisions, reasoning, and situational conditioning.. 

This paper then shows the view of legislative text by the oral and practical convention. 

      In conclusion, it gives privilege to the view that it is permissible to limit the ‘general’ equally by the 

oral and practical convention. 
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: ٢سبءح ٠ػٞ ا٘غؼاؿج ٢ٛؽيج ي٤ٙ إ٘ٝبن ا٨خ٧ج      
. خًؼ٧ِ اً٘ؼِ ٢اً٘بغث ُ٘ج ٢اكنٯضًب -
. أ٢ٝاو اً٘ؼِ -
. ضس٧ج اً٘ؼِ -
. ٤ًٝٛ اً٘ؼِ ُ٘ج ٢اكنٯضًب -
. ك٧ٍ ا٢ًٛ٘ٚ -
. أ٢ٝاو اً٘بٚ -
. غٮ٘ج اً٘بٚ ا٘ٛنٙٓ -
. ٤ًٝٛ ا٘خعك٧ق ُ٘ج ٢اكنٯضًب -
. خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ -
. خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ -
 ،ػٗؼح ١٧ّب أ٠ٚ ا٘ٝخبئز ا٘خ٦ خ٢كٙح إ١٧٘ب الخبخهج 

. ا٘غؼاؿج
٢ٮ أؽيٚ أٜ ٠ػٞ ا٘غؼاؿج ٗبٛٙج عب٧٘ج ٜٛ       

٧٢فْى ٦٘ . ا٢٧ً٘ة ٢ا٢ْ١٘اح، ّب٘ٗٛبل هلل ؿتضبٟٝ ٢ضغٞ
ضؿٜ ا٧ٝ٘ج، ٢أ٦ٝٝ تػ٘ح ٗل س١غ٥ ٘خعؼر ٠ػٞ ا٘غؼاؿج 

. ٦ّ أسٛل ك٢ؼث، ً٘ل إ٘بؼا ا٘ٗؼ٧ٚ ٧سغ ١٧ّب ًًْٝب ٟ٘

I-  ًتعريف العرف والعادة لغة اصطالحا

تعريف العرف لغة 

ٍٜ يغث ١ٝٛب       : ٗٙٛج يؼِ ١٘ب ًٛب
اً٘ٛؼ٢ِ، ٢ؿ٦ٛ تػٖ٘ ٪ٜ ا٢ْٝ٘ؾ خنٛئٜ ٢خؿٜٗ  -

 (.1)إ٧ٟ٘
. (2)خخبتى ا٘ف٦ء ٛخكًٯ تًمٟ تًل -
. (3)ه١ؼ ا٘ف٦ء ٢أيٯٞ -

تعريف العرف اصطالحاً 

ػٗؼ ا٪ك٢٧٘٢ٜ خًؼ٧ْبح ً٘ٙؼِ ٠٢ػٞ       
: ا٘خًؼ٧ْبح ٛخٕبؼتج، ٧ّ٢ٛب ٦ٙ٧ أػٗؼ تًمًب ١ٝٛب

ٛب اؿخٕؼح ا٢ْٝ٘ؾ ي٧ٟٙ تف١بغث ا٢ًٕ٘ل، : "٧ٔل تأٟٝ- 
. (4)"٢خٕٙخٟ ا٘نتبئى تبٕ٘ت٢ل

ٛب اؿخٕؼ ٦ّ ا٢ْٝ٘ؾ ٜٛ س١ج ا٢ًٕ٘ل، : "٧ٔ٢ل تأٟٝ- 
. (5)"٢خٕٙخٟ ا٘نتبو ا٘ؿ٧ٙٛج تبٕ٘ت٢ل

 ٛب ٧ُٙة ي٤ٙ ا٘ٝبؾ ٜٛ ٢ٔل أ٢ ًّل أ٢ : "٧ٔ٢ل تأٟٝ- 
 ٢ٚ ٦ّ ٢ٔل أ٢ ـيبغث س٢١ٛؼ ٓ: "٧ٔ٢ل تأٟٝ .(6)"خؼٖ

 .(7)"ًّل 
ٛب اؿخٕؼ ٦ّ ا٢ْٝ٘ؾ، ٢اؿخضؿٝخٟ ا٢ًٕ٘ل، :"٧ٔ٢ل تأٟٝ- 

 ٢اؿخٛؼ ا٘ٝبؾ ، ث تبٕ٘ت٢لـاو ا٘ؿ٧ٙٚـٞ ا٘نةـ٢خٕٙح
. (8)ي٧ٟٙ ٛٛب ٮ خؼغٞ ا٘فؼ٧ًج ٢أٔؼخ١ٚ ي٧ٟٙ

ٛب اؿخضؿٟٝ ا٘ٝبؾ ٢اؿخٕؼ : ٧٢ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تأٟٝ      
٦ّ ٢ْٝؿ١ٚ، ٢ايخبغ٢ا ي٧ٟٙ ٜٛ ٢ٔل أ٢ ًّل ٛٛب ٮ 

. ٧خًبؼل ٛى ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج إ٘ن٧ًج

تعريف العادة لغة 

يبغ ٢ً٧غ : ٗٙٛج يبغث ٛفخٕج ٜٛ ا٢ً٘غ، ٧ٕبل      
ي٢غث، ٢ؿ٧ٛح تبً٘بغث ٪ٜ كبضت١ب ٧ًب٢غ٠ب ٛؼث تًغ 

ٛؼث، ٢خأخ٦ ت٤ًٝٛ ا٘غ٧غٜ، ٢ا٘غ٧غٜ ا٘غأة ٢اٮؿخٛؼاؼ 
. (9)ي٤ٙ ا٘ف٦ء

تعريف العادة اصطالحاً 

: يّؼّح اً٘بغث تًغث خًؼ٧ْبح أػٗؼ ١ٝٛب      
يتبؼث يٛب ٧ؿخٕؼ ٦ّ ا٢ْٝ٘ؾ ٜٛ : "٧ٔل تأ١ٝب      

  .(10)"ا٪٢ٛؼ ا٘ٛخٗؼؼث إ٘ٛت٢٘ج يٝغ ا٘نتبو ا٘ؿ٧ٙٛج
ٛب اؿخٛؼ ا٘ٝبؾ يٙـ٧ٟ ي٤ٙ ضٗٚ : "٧ٔل تأ١ٝب      ٢

. (11)"ا٢ًٕ٘ل، ٢يبغ٢ا إ٧ٟ٘ ٛؼث تًغ ٛؼث
َٙتج ٤ًٝٛ ٜٛ اً٘ٛب٦ٝ ي٤ٙ س٧ٛى : "٧ٔ٢ل تأ١ٝب      

ا٪ٛؼ ا٘ٛخٗؼؼ ٜٛ : "٧ٔ٢ل تأ١ٝب .(12 )"ا٘تٯغ أ٢ تًم١ب
. (13)"٧َؼ يٯٔج ي٧ٕٙج

ٛب ايخبغٞ ا٘ٝبؾ : ٧٢ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تأٜ اً٘بغث ٦٠      
٢اؿخٕؼ ٦ّ ٢ْٝؿ١ٚ ٜٛ أ٢ٔال ٢أيٛبل ٜٛ ٧َؼ يٯٔج 

. ي٧ٕٙج
ٜٛ عٯل ا٘خًؼ٧ْبح ا٘ؿبتٕج ٘ٗل ٜٛ اً٘ؼِ       

٢اً٘بغث ٝٯضه أٜ ا١ْٕ٘بء ٔغ٧ًٛب ٢ضغ٧ذًب ٘ٚ ٧ْؼ٢ٔا ض٧ٕٕج 
ت٧ٜ اً٘ؼِ ٢اً٘بغث، ّبً٘ؼِ ٧أخ٦ ت٤ًٝٛ اً٘بغث، 

٢اً٘بغث خأخ٦ ت٤ًٝٛ اً٘ؼِ ٜٛ ض٧د تٝبء ا٪ضٗبٚ 
ا٘فؼي٧ج ي١٧ٙٛب، إٮ أٟٝ ٧ٯضه أ١ٝٚ ٧ٗذؼ٢ٜ ٜٛ خؼغ٧غ 
 .اً٘بغث أ٢ اً٘بغاح، ٢خت٤ٕ اً٘بغث يٝغ٠ٚ أيٚ ٜٛ اً٘ؼِ
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أنواع العرف - ب

 ٔؿٚ ا٪ك٢٧٘٢ٜ اً٘ؼِ ٜٛ س١ج ا٢ٕ٘ل ٢اًْ٘ل      
 ، ٗٛب ٔؿ٢ٛٞ ٜٛ س١ج ا٘كضج  إ٤٘ يؼِ ٦٘٢ٔ ٢ي٦ٙٛ

. ٢ا٘تنٯٜ إ٤٘ كض٧ص ٢تبنل

من جهة القول والفعل : أووً 

:  َكشهَي الِ كشهٓو:العرف القولي

اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ اً٘بٚ، ٢٠٢ ٛب ايخبغٞ ا٘ٝبؾ أ٢  -1
أَٙت١ٚ ٜٛ أ٢ٔال ٘خغل ي٤ٙ ٤ًٝٛ ٧َؼ ا٤ًٝٛ٘ ا٘ض٦ٕ٧ٕ 

ْ٘ٙه، تض٧د ٧ختبغؼ ٠ػا ا٤ًٝٛ٘ إ٤٘ ػ٠ٜ إ٘بؼا أ٢ 
. (14)ا٘ؿبٛى غ٢ٜ أٜ خ٢ٜٗ ٠ٝبٖ ٔؼ٧ٝج أ٢ يٯٔج ي٧ٕٙج

إنٯٓ ْ٘ه ٢٘غ ي٤ٙ ا٘ػٗؼ غ٢ٜ ا٪ٝذ٤ ي٤ٙ : ٢ٛذبٟ٘
ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ٗٙٛج ٢٘غ ُ٘ج خغل ي٤ٙ ا٘ػٗؼ ٢ا٪ٝذ٤، 

٢ٗخًبؼ١ّٚ ي٤ٙ إنٯٓ ْ٘ه ا٘غاتج ي٤ٙ اْ٘ؼؾ أ٢ 
ا٘ضٛبؼ، ٛى أٜ ٗٙٛج غاتج ٢مًح ٦ّ ا٪كل ٘خغل 

. (15)ي٤ٙ ٗل ٛب ٧غة ي٤ٙ ا٪ؼل

 اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘عبق، ٢٠٢ أٜ ٧خًبؼِ ّئج ٜٛ  -2
ا٘ٛسخٛى أ٢ أكضبة ١ٛٝج ي٤ٙ اؿخًٛبل ٗٙٛج ٘خغل 

. ي٤ٙ ٤ًٝٛ ٧عخِٙ يٛب خًبؼّٟ ت٧ٕج أّؼاغ ا٘ٛسخٛى
. (16)سًل غّبخؼ ا٘خسبؼ ضسج ٦ّ إذتبح ا٘غ٢٧ٜ: ٢ٛذبٟ٘

:  َكشهَي ؤٓظًب الِ كشهٓوالعرف العملي،

اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ اً٘بٚ، ٢٠٢ ٛب ايخبغٞ س٧ٛى أّؼاغ  -1
خًبؼِ ا٘ٝبؾ : ٢ٛذبٟ٘.ا٘ٛسخٛى أ٢ أَٙت١ٚ ٜٛ أًّبل

. (17)خٕؿ٧ٚ ا١ٛ٘ؼ إ٤٘ ًٛسل ٢ٛؤسل، ٢ت٧ى اً٘ٛبنبث

اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘عبق، ٢٠٢ ٛب ايخبغٞ سٛبيج ٜٛ  -2
غع٢ل ا٘ؿٙٚ ٦ّ : ٢ٛذبٟ٘. أّؼاغ ا٘ٛسخٛى ٜٛ أًّبل

ا٘ت٧ح ا٘ٛت٧ى ٦ّ إ٘ب٠ؼث غ٢ٜ ؿ٢ا٠ب ٦ّ اً٘كؼ 
اً٘ذٛب٦ٝ، ٢ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ أٜ ت٢٧خ١ٚ نتٕبح ٧خًػؼ 

. (18)اٮٝخْبو ت١ب إٮ تب٘ؿٙٚ

من جهة الصحة والبطالن :  انياً 

 ، ٢٠٢ ٛب خًبؼّٟ ا٘ٝبؾ ٜٛ(ا٘تبنل) اً٘ؼِ اْ٘بؿغ -1
. أ٢ٔال ٢أًّبل خكنغٚ ٛى ا٘ٝق ا٘فؼي٦ إ٘ن٦ً

، (19)ٗخًبؼ١ّٚ ي٤ٙ ا٘ضِٙ تب٘نٯٓ، ٢ا٘خًبٛل تب٘ؼتب
. ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ اً٘ؼِ ٮ ٧ضخز تٟ. ٢ٝض٢ٞ

 اً٘ؼِ ا٘كض٧ص، ٢٠٢ ٛب خًبؼّٟ ا٘ٝبؾ ٜٛ أ٢ٔال  -2
٢أًّبل ٛٛب ٮ ٧خًبؼل ٛى ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج 

ٗخًبؼ١ّٚ ي٤ٙ يٕغ ا٘ؿٙٚ، . (20)إ٘ن٧ًج
٠٢ػا اً٘ؼِ ٢٠ ا٘ػ٥ ٧ضخز تٟ ٜ٘ٗ . (21)٢اٮؿخكٝبو

:  ا٘خ٦ ٢م١ًب ا٪ك٢٧٘٢ٜ، ٦٠٢الشرَعمٜٛ 

أٜ ٢ٗ٧ٜ اً٘ؼِ َب٘تًب أ٢ ٛنؼغًا، أ٥ أٜ ٧خًبؼّٟ  -1
ٗل ا٘ٝبؾ ٦ّ ا٘ٛسخٛى أ٢ أَٙت١ٚ إٜ ٗبٜ يبًٛب، ٢إٜ 

ٗبٜ عبكًب أٜ ٧خًبؼّٟ ٗل أ٢ أَٙة أ٠ل ا٘تٙغ، أ٢ أ٠ل 
٢ّٙ تبو فعق ٨عؼ تمبيج تغؼا٠ٚ أ٢ . ا١ٛ٘ٝج

غٝب٧ٝؼ، ٢ٗبٝب ٦ّ تٙغ اعخْٙح ٧ّٟ ا٢ٕٝ٘غ ٛى اٮعخٯِ 
٦ّ ا٘ٛب٧٘ج ٢ا٘ؼ٢ار اٝكؼِ ا٘ت٧ى إ٤٘ ا٪َٙة ٪ٟٝ ٢٠ 

اؿخئسبؼ ا٘ع٧بن ّب٘ع٧ن ٢ا٬تؼث ي٧ٟٙ : ٢ٛذٟٙ. ا٘ٛخًبؼِ
. (22)يًٛٯ تبً٘ؼِ

٢اً٘بغث ا٘ٛنؼغث خٝؽل ٛٝؽ٘ج ا٘فؼن، ّبً٘ٛؼ٢ِ       
يؼًّب ٗب٘ٛفؼ٢ن فؼيًب، ٢ّٙ س١ؽ ا٘ؼسل اتٝخٟ س١بؽًا، 
٢غًّٟ ١٘ب ذٚ اغي٤ أٟٝ يبؼ٧ج ٢٘ٚ خٜٗ يٝغٞ ت٧ٝج، ّئٜ 
ٗبٜ اً٘ؼِ ٧ٕم٦ تأٜ ا٪ة ٧غّى ػٖ٘ ا٘س١بؽ ًٛٙٗب ٮ 

. (23)يبؼ٧ج ٮ ٧ٕتل ٢ٟٔ٘

أٜ ٢ٗ٧ٜ اً٘ؼِ ٕٛبؼًٝب ٘ٙٝق، أ٥ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٔبئًٛب  -2
ّبً٘ؼِ . يٝغ ٢ٔ٢و ا٘خكؼّبح ا٘خ٦ ٧ؼسى إ٧ٟ٘ ١٧ّب

ا٘ػ٥ خضٛل ي٧ٟٙ ا٪ْ٘به إٝٛب ٢٠ إ٘ٛبؼٜ ا٘ؿبتٓ غ٢ٜ 
٠٢ػا . (24)"ٮ يتؼث تبً٘ؼِ ا٘نبؼا: "ا٘ٛخأعؼ، ٘ػا ٧ٔل

ا٘فؼن ٛضل عٯِ ت٧ٜ ا٪ك٧٧٘٢ٜ، ٢ؿٝػٗؼ ؼأ٧ٝب ٧ّٟ 
. ٧ّٛب تًغ يٝغ ضغ٧ذٝب يٜ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ

 أٮ ٧ضكل اخْبٓ ت٧ٜ ا٘ٛخًبٔغ٧ٜ ٧عبِ٘  -3
اً٘ٛؼ٢ِ يؼًّب ٗب٘ٛفؼ٢ن : "، ٘ػا ٧ٔل(25)اً٘ؼِ
، ٧٢ؤعػ تبٮخْبٓ غ٢ٜ اً٘ؼِ، ٢ّٙ تبو (26)"فؼيًب

فعق ٨عؼ يٕبؼًا، ٢افخؼن ا٘ٛفخؼ٥ ي٤ٙ ا٘تبئى أٜ 
خ٢ٜٗ ؼؿ٢ٚ ا٘خؿس٧ل ي٧ٟٙ، ّئٟٝ ٮ ٧ؤعػ ٠ٝب تبً٘ؼِ 
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ا٘ػ٥ ٧ٕم٦ تأٜ ؼؿ٢ٚ ا٘خؿس٧ل ي٤ٙ ا٘ٛفخؼ٥، ّٯ 
. (27)يتؼث ٘ٙغٮ٘ج ٦ّ ٕٛبتٙج ا٘خكؼ٧ص

 ، ّبً٘ؼِ ا٘ػ٥ (28)أٮ ٧عبِ٘ ٝكًب فؼي٧ًب ٔن٧ًًب -4
٧عبِ٘ ٝكًب فؼي٧ًب ٮ ٧ًخغ تٟ، ٗخًبؼِ ا٘ٝبؾ ا٘خًبٛل 

 ؼرـؼث، ٢ٗخًبؼ١ّٚ ي٤ٙ أٜ خظـ، ٢فؼة ا٘عٚ تب٘ؼتب

. ا٘ٛؼأث ضبؿؼث يٜ ؼأؿ١ب ٢ؿب١٧ٔب

حجية العرف - ج

اخْٓ ا١ْٕ٘بء ا٘ٛؿ٢ٜٛٙ ي٤ٙ اٮضخسبر تبً٘ؼِ،       
٢يّغ٢ٞ ٜٛ ا٘ٛكبغؼ ا١٘بٛج ا٘خ٦ ٧ؼسى إ١٧٘ب ٦ّ 

اؿخٝتبن ا٘ضٗٚ ا٘فؼي٦، ٗٛب أ١ٝٚ يغ٢٘ا يٜ ٗذ٧ؼ ٜٛ 
ّخب١٧٢ٚ تٝبء ي٤ٙ اً٘ؼِ، ٢كب٢َا ٢ٔايغ ٧١ّٕج ٗذ٧ؼث 

ت٧ٝح ي٧ٟٙ ٢ي٤ٙ اً٘بغث ١ٙٗب خؤٗغ ي٤ٙ اٮضخسبر 
. تبً٘ؼِ ٢اً٘بغث

٢ٔغ ػٗؼ ا١ْٕ٘بء أغ٘ج ٗذ٧ؼث ي٤ٙ ضس٧ج اً٘ؼِ       
١ٝٛب ٛب ٢٠ ٦ٕٙٝ ١ٝٛ٢ب ٛب ٢٠ ي٦ٕٙ، ٠٢ػٞ ا٪غ٘ج ٮ 

خ٢سغ ٦ّ ٗخبة ٢اضغ ٢إٝٛب ٦٠ ٛتًذؼث ٦ّ ٗخة إْٟ٘ 
٢أك٢ٟ٘، ٢ٗخة ا٢ٕ٘ايغ ا٧١ْٕ٘ج، ٔٛح تس١ًٛب 

: ٢خؼخ٧ت١ب، ٢أس١ٙٛب ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٨خ٦

 األدلة النقلية: أووً 

َََؤِؽِرِط : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ -1 ََْؤُهِر ِتبْلُؾِرِف   ََ ُخِذ اْلَؾْف
ٌِِمَٓو ٧٢ٕكغ تبً٘ؼِ تؼأ٥ . [ا٪يؼاِ: 199]َؽِو اْلَسب

ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٙٛبء ٛب خًبؼّٟ ا٘ٝبؾ ٜٛ ا٘ع٧ؼ ٦ّ 
٢٘ٛب أٛؼ اهلل ؿتضبٟٝ ٝت٧ٟ . (29)اً٘ٛبٛٯح ٢اً٘بغاح

تب٪ٛؼ تٟ ٗبٜ ػٖ٘ غاًٮ ي٤ٙ ايختبؼٞ ٦ّ ا٘فؼو، ٢إٮ 
. (30)٘ٛب ٗبٜ ٫٘ٛؼ تٟ ّبئغث

ََِلْمُهَعمََّلبِح َهَخبْػ ِتبْلَهِؾُرَِف َضلًّب : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ -2
٢اً٘ٛؼ٢ِ ٛب ٧خًبؼّٟ . [ا٘تٕؼث: 241]َؽَمِ اْلُهخَِّلَٓو

ا٘ٝبؾ ت١ٝ٧ٚ، ٧ٙ٧٢ٓ ت١ٚ تضؿة اعخٯِ أكٝب١ّٚ 
٢ٮ فٖ أٜ ا٧٨ج خغل ي٤ٙ . ٢أض٢ال ًٛب٧ف١ٚ ٢فؼ١ّٚ

ا٪عػ ت٧ًٜ اٮيختبؼ اً٘ؼِ ٦ّ ا٘ٛخًج اْ٘ٛؼ٢مج 

٘ٙٛنٕٙج ا٘خ٦ ٘ٚ ٧ت٧ٜ ١٘ب ١ٛؼ ٧ّؼاي٤ ضبل ا٘ٛؼأث 
. (31)١٧ّب

َََهو ُكِدَر :٢ٟٔ٘ خًب٤٘ -3  ًِ ُٓىِفْق ُذَ َشَؾٍج هِّو َشَؾِخ ِل
ًُ َىْفّشب ِا ًُ ال َُٓكمُِّف المَّ ُٓىِفْق ِههَّب آَخبُي المَّ ًُ َفْم ًِ ِرِزُك ِٓ  اّلَؽَم

ٌَب  . [ا٘نٯٓ: 7]َهب آَخب

 ا٬ْٝبٓ ا٘ػ٥ أفبؼح إ٧ٟ٘ ا٧٨ج ٧٘ؾ ٟ٘ ضغ فؼيًب      

. (32)٢٠٢ ٛخؼ٢ٖ إ٤٘ اً٘ؼِ ٢اً٘بغث

ِِٓو :٢ٟٔ٘ خًب٤٘ -4 ََِل ٌُوَّ َض َِاَلَد ََاِلَداُح ُِٓرِظِؾَو َؤ ََاْل
 ًُ َُِلَِد َل ََؽَمِ اْلَه ِِٓو ِلَهِو َؤَراَد َؤو ُِٓخنَّ الرََّظبَؽَج  َكبِهَم

ٍُوَّ ِتبْلَهِؾُرَِف اَل ُخَكمَُّف َىْفْس ِاالَّ  ََُخ ََِكِش ٍُوَّ  ِرِزُك
ٍَب  .[ا٘تٕؼث: 233]َُِشَؾ

ٗٛب ٢ٕ٧ل –اً٘ٛؼ٢ِ ٦ّ ٠ػٞ ا٧٨ج ٧َ٢ؼ٠ب       
ا٢١ًٛ٘غ ت٧ٜ ا٘ٝبؾ ٦ّ اً٘ٛبٛٯح - "ؼف٧غ ؼمب

٢اً٘بغاح، ٢ٜٛ ا٢ًٙٛ٘ٚ تب٘مؼ٢ؼث أٟٝ ٧عخِٙ تبعخٯِ 
ا٘ف٢ًة ٢ا٘ت٢٧ح ٢ا٘تٯغ ٢ا٪٢ٔبح، ّخضغ٧غٞ ٢خ٧٧ًٟٝ 

تبسخ١بغ تًل ا١ْٕ٘بء غ٢ٜ ٛؼايبث يؼِ ا٘ٝبؾ ٛعبِ٘ 
. (33)"٘ٝق ٗخبة اهلل خًب٤٘

5-  ٟ٘٢ٔ" : ٛب ؼآٞ ا٘ٛؿ٢ٜٛٙ ضؿًٝب ٢١ّ يٝغ اهلل
ا٘ضغ٧د ٢امص ا٘غٮ٘ج ي٤ٙ ضس٧ج اً٘ؼِ إػ . (34)"ضؿٜ

أٜ ٛب ٧ؿخضؿٟٝ ا٘ٝبؾ ٜٛ ًٛبٛٯح ٢يبغاح ٦٠ 
ٗٛب ٢ٕ٧ل –ٕٛت٢٘ج يٝغ اهلل ؿتضبٟٝ، ٠٢ػا ا٘ضغ٧د 

.  (35)"اً٘بغث ٛضٗٛج"أكل ٕ٘ٙبيغث ا٧١ْٕ٘ج- ا٘ؿ٢٧ن٦

6-  ٟ٘٢ٔ" : ٜ١٘٢ٜ ي٧ٙٗٚ ؼؽ١ٜٔ ٢ٗؿ٢خ١
. (.442، ق1، رشىو ؤتْ داَدأت٢ غا٢غ، ) "تبً٘ٛؼ٢ِ

٧ٕكغ تبً٘ٛؼ٢ِ إ٘غؼ ا٘ػ٥ ُيٙٚ تبً٘ؼِ ٢اً٘بغث أٟٝ 
.  (36)"اْ٘ٗب٧ج

7-  ٟ٘٢ٔ ١٘ٝغ تٝح يختج ؽ٢سج أت٦ ؿ٧ْبٜ يٝغٛب 
عػ٥ ٛب : "ؿأ٘خٟ ٠ل ٧ضٓ ١٘ب أٜ خأعػ ٜٛ ٛبل ؽ٢س١ب

، 9، رضضٓص التخبرّا٘تعبؼ٥، ) "٧ْٗ٧ٖ ٢٢٘غٖ تبً٘ٛؼ٢ِ
٧غل ا٘ضغ٧د ي٤ٙ ايختبؼ اً٘ؼِ، ض٧د أػٜ . (89ق
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 أٜ خأعػ ٜٛ ٛبل ؽ٢س١ب أت٦ ؿ٧ْبٜ ٛب ١٘ب ا٘ٝت٦ 
. (37)١٧ْٗ٧ب ٦ْٗ٧٢ ي٧ب١٘ب ضؿة اً٘ؼِ

8-  ٟ٘٢ٔ" : ا٢٘ؽٜ ٢ؽٜ أ٠ل ٛٗج، ٢ا٧ٗٛ٘بل ٧ٗٛبل
. (298، ق3 رشىو ؤتْ داَد،أت٢ غا٢غ، ) "أ٠ل ا٘ٛغ٧ٝج

     ٧غل ا٘ضغ٧د ي٤ٙ ايختبؼ ا٢٘ؽٜ ٦ّ ٛٗج ٪ٜ أ١ٙ٠ب 
ٗب٢ٝا خسبؼًا ّبيختؼح يبغخ١ٚ ٦ّ ا٢٘ؽٜ، ٢ايختؼح يبغث 

. (38)أ٠ل ا٘ٛغ٧ٝج ٦ّ ٕٛغاؼ ا٧ٗ٘ل ٪١ٝٚ أ٠ل ؽؼ٢و ٢ٝع٧ل

9-  ٟ٘٢ٔٓ٢أن٠٢ًٛٚ ٛٛب خأ٢ٜٙٗ، : " ٦ّ ا٘ؼ٧ٔ
. (334، 3، رشىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥، ) "٢أ٘تؿ٠٢ٚ ٛٛب خٙتؿ٢ٜ

٧ف٧ؼ ا٘ضغ٧د إ٤٘ ايختبؼ اً٘ؼِ، ّب٬نًبٚ ٢ا٘ٙتبؾ ٠ٝب 
. (39)٢ٗ٧ٜ ضؿة اً٘ؼِ ا٘سبؼ٥ يٝغ٠ٚ

 ٧ؼ٣٢ أٜ ٝبٔج ٘ٙتؼاء تٜ يبؽة غعٙح ضبئنًب -10
٪ضغ ا٘كضبتج ّأّؿغح ٛب ٧ّٟ، ّبفخ٤ٗ  (تؿخبًٝب)

، ّٕم٤ أٜ ضْه ا٘ض٢ائن تب١ٝ٘بؼ ي٤ٙ ٘ٙؼؿ٢ل 
أ١ٙ٠ب، ٢أٜ ضْه ا٘ٛبف٧ج تب٧ٙ٘ل ي٤ٙ أ١ٙ٠ب، ٢أٜ ي٤ٙ 

، شىوأت٢ غا٢غ، )" أ٠ل ا٘ٛبف٧ج ٛب أكبتح ٛبف٧خ١ٚ تب٧ٙ٘ل
 ا٘ضغ٧د ٧ّٟ .(747، ق2، رالهَعإ، اتٜ أٝؾ، 246، ق3ر

غٮ٘ج ي٤ٙ ايختبؼ اً٘ؼِ ٢اً٘بغث ٦ّ ا٪ضٗبٚ ا٘فؼي٧ج 
٢تٝبئ١ب ي١٧ٙٛب، ٪ٜ يبغث ا٘ٝبؾ سؼح تئؼؿبل 

ض٢٧اٝبخ١ٚ تب١ٝ٘بؼ ٘ٙؼي٦، ٢ضتؿ١ب تب٧ٙ٘ل ٘ٙٛت٧ح، 
٢سؼح يبغث أ٠ل ا٘تؿبخ٧ٜ ا٘خ٢اسغ ١٧ّب تب١ٝ٘بؼ غ٢ٜ 

 تٝبء ي٤ٙ ٛب سؼح تٟ ا٧ٙ٘ل، ّضٗٚ ا٘ؼؿ٢ل 
. (40)يبغخ١ٚ

11-  ٤١ٟٝالهَعإاتٜ أٝؾ،  )" يٜ ت٧ى ا٘نًبٚ تسٝؿ ،

ا٦١ٝ٘ ا٢٘اؼغ ٦ّ ا٘ضغ٧د ٛٝكة ي٤ٙ . (645، ق2ر
. (41)ا٘نًبٚ اً٘ٛخبغ ٮ ٧َؼ

ؼ٥٢ أٜ ي٦ٙ تٜ أت٦ نب٘ة ٔم٤ ٦ّ ٛخبو  -12
 ا٘ت٧ح، أٜ ٛب ٗبٜ ٘ٙؼسبل ٢١ّ ٘ٙؼسبل، ٢ٛب ٗبٜ ٘ٙٝؿبء

.  (42)"٢١ّ ٘ٙٝؿبء
٠ػٞ ا٘ؼ٢ا٧ج خغل ي٤ٙ أٜ ا٘كضبتج ؼاي٢ا ايختبؼ       

. (43)اً٘ؼِ ٦ّ أضٗب١ٛٚ

: األدلة العقلية:  انياً 

اً٘ؼِ تٛٝؽ٘ج ا٬سٛبو يٝغ يغٚ ٢س٢غ ا٘ٝق تل  -1
 ا٘ٛسخٛى ٜٛ  ٢٠ أؽ٧غ ٜٛ ا٬سٛبو ٪ٟٝ ٧غعل ٧ّٟ أّؼاغ

. (44)٧َؼ ا٘ٛسخ١غ٧ٜ

 اً٘ؼِ تئسٛبو ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٧ًغ ٜٛ ٛكبغؼ إْٟ٘ -2
ا٬ؿٯ٦ٛ، ٢٠٢ ضسج ٧ّٛب ٮ ٝق ٧ّٟ، ٢اؿخٝتنح ٟٛٝ 

، "اً٘بغث ٛضٗٛج"إ٘بيغث ا٧ٙٗ٘ج : ٢ٔايغ ٧١ّٕج ١ٝٛب
اً٘ٛؼ٢ِ يؼًّب ٗب٘ٛفؼ٢ن : "٢ٔ٢ايغ أعؼ٣ ٛذل

ٮ ٧ٝٗؼ "، ٢"ا٘ذبتح تبً٘ؼِ ٗب٘ذبتح تب٘ٝق"، ٢"فؼيًب
اؿخًٛبل ا٘ٝبؾ ضسج "، ٢"خ٧ُؼ ا٪ضٗبٚ تخ٧ُؼ ا٘ؽٛبٜ

. (45)"٧سة اً٘ٛل تٟ

اً٘ؼِ إػا ٘ٚ ٧ًختؼ ٧٢ًخغ تٟ، ّئٜ ػٖ٘ ٧ؤغ٥ إ٤٘  -3
ا٘خ٧ِٙٗ تٛب ٢٠ عبؼر يٜ ٔغؼث ا٬ٝؿبٜ، ٠٢ػا ٧َؼ 

. (46)سبئؽ

ا٘فؼ٧ًج ا٬ؿٯ٧ٛج سبءح ٘خض٧ٕٓ ٛكب٘ص ا٘ٝبؾ  -4
٦ّ ا٘غ٧ٝب، ٢أيؼاِ ا٘ٝبؾ ٢يبغاخ١ٚ ١٧ّب خض٧ٕٓ 

ٛكٙضج ١٘ٚ، ٧٢ٙؽٚ ٜٛ ػٖ٘ أٜ ا٘فبؼو ؼاي٤  أيؼاِ 
٢ي٢ائغ ا٘ٝبؾ، ٢ٮ فٖ أٜ ٛؼايبث ا٪يؼاِ ٢اً٘بغاح 
ا٘كض٧ضج مؼة ٜٛ مؼ٢ة ا٘ٛكٙضج ٮ ٧ٙ٧ٓ تب٧ْٕٟ٘ 

. (47)خؼٟٗ

ايختبؼ اً٘ؼِ ٧ّٟ ؼّى ا٘ضؼر ٢ا٘ٛفٕج يٜ  -5
ا٘ٝبؾ، ٢ا٘خ٧ؿ٧ؼ ي١٧ٙٚ تٛب أ٢ْ٘ٞ ٜٛ أيؼاِ ٢يبغاح 

أ٢سغخ١ب ا٘ضبسبح ا٘ٛخسغغث، ٢ايختبؼ ٠ػٞ ا٪يؼاِ 
٢اً٘بغاح ٘ؿغ ضبسج ا٘ٝبؾ إ١٧٘ب، ٢تػٖ٘ خكتص ٝهبًٛب 
ضبًٗٛب ٜٛ ا٘كًة ا٘خع٦ٙ ي١ٝب، ٦ّ٢ ٝؽو ا٘ٝبؾ يٜ 

أيؼا١ّٚ ٢يبغاخ١ٚ إ٧ٕبو ١٘ٚ ٦ّ ضؼر فغ٧غ، ٪١ٝب 
. (48)أكتضح نتًًب ١٘ٚ

٧ؤغ٥ اً٘ؼِ غ٢ؼًا ٠بًٛب ٦ّ خْؿ٧ؼ ا٘ٝك٢ق  -6
ا٘فؼي٧ج ا٘خ٦ سبءح ٛنٕٙج، ٢٘ٚ ٧ؼغ ٦ّ ا٘فؼو ٢اُ٘ٙج 
خْؿ٧ؼ ١٘ب، ّٗل ْ٘ه ٧٘ؾ ٟ٘ ضغ ٢ٮ مبتن ٦ّ ا٘فؼو 



 محمد الغرايبة ........................................................................................ تخصيص عام النص الشرعي بالعرف

،  (1)العدد                                                             المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
   م2005 / ه  1426

 36   

٢ٮ ٦ّ اُ٘ٙج، ّئٟٝ ٧ؼسى ٦ّ ت٧بٟٝ إ٤٘ اً٘ؼِ 
. (49)٢اً٘بغث

ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘ٛؿبئل ا٘خ٦ ٘ٚ ٧ؼغ ١٧ّب ٝق فؼي٦،  -7
: ٧ؼسى إ٤٘ اً٘ؼِ ٢اً٘بغث ٦ّ إينبء ضٗٚ ١٧ّب، ٛذل
ا٘ضؼؽ ٦ّ ا٘ؿؼٔج، ٢ؿٜ ا٘ض٧ل، ٢أٔل ا٘ض٧ل، 
٢اْ٘ٝبؾ، ٢ا٘ت٢ٌٙ، ٢ا٘ٝسبؿبح ا٢ًْٛ٘ يٜ ١ٙ٧ٙٔب، 

. (50)٢ا٘خأع٧ؼ ا٘ٛبٝى ٜٛ ا٘ؼغ تب٧ً٘ة

 ٢ا٘ف٢ٛل ايختبؼ اً٘ؼِ ضسج ٧ؤٗغ نبتى اٮخؿبو  -8

٦ّ ا٘فؼ٧ًج ا٬ؿٯ٧ٛج ٧٢س١ًٙب ٔبغؼث ي٤ٙ ٢ٛاٗتج 
. (51)ا٘خن٢ؼ ٦ّ ٗل اً٘ك٢ؼ

. معنن العام لغة واصطالحاً - د

معنن العام لغة  -

ٛنؼ يبٚ، : خأخ٦ ٗٙٛج اً٘بٚ ت٤ًٝٛ ا٘ف٢ٛل، ٧ٕبل      
ّٚ اْ٘ٙه : أ٥ فبٛل، ٗٛب خأخ٦ ت٤ًٝٛ اٮؿخُؼآ، ٧ٕبل ي

. (52)أ٥ اؿخُؼٓ أّؼاغٞ

معنن العام اصطالحاً 

ػٗؼ ا٪ك٢٧٘٢ٜ خًؼ٧ْبح ٗذ٧ؼث ً٘ٙبٚ، ٢ٜٛ ت٧ٜ       
: ٠ػٞ ا٘خًؼ٧ْبح

اْ٘ٙه ا٘ٛؿخُؼٓ ٘س٧ٛى ٛب ٧كٙص ٟ٘ : "تأٟٝ: ٧ٔل- 
. (53)"تضؿة ٢مى ٢اضغ

اْ٘ٙه ا٘ٛؿخُؼٓ ٘س٧ٛى ٛب ٧كٙص ٟ٘ ٜٛ : "٧ٔل تأٟٝ -
. (54)"٧َؼ ضكؼ

ٗل ْ٘ه ٧ٝخهٚ سًًٛب ٜٛ ا٪ؿٛبء ْ٘هًب أ٢ : "٧ٔل تأٟٝ -
٤ًٝٛ"(55) .

اْ٘ٙه ا٢٘اضغ ا٘غال ي٤ٙ ٛؿ٧٧ٜٛ ّكبيغًا :" ٧ٔل تأٟٝ -
. (56)"ٛنًٕٙب ًًٛب

اْ٘ٙه ا٢٘اضغ ا٘غال ي٤ٙ ف٧ئ٧ٜ : "٧ٔل تأٟٝ -
. (57)ّكبيغًا
٧٢ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تأٜ اً٘بٚ ٢٠ اْ٘ٙه ا٘ػ٥ ٧غل ُ٘ج       

ي٤ٙ اؿخُؼأٟ ٢ف٢ٟٛ٘ ٘س٧ٛى أّؼاغٞ ٜٛ ٧َؼ ضكؼ 
. يغغ٥ أ٢ ٦ٛٗ

ُِٓكِن  :ٞ خًب٤٘ـال ػٖ٘ ٢ٔلـ٢ٛد       ُضرَِّهْح َؽَم
ٍَبُخُكِن ك٧ُج ي٢ٛٚ " أ١ٛبخٗٚ"ّْٙه . [ا٘ٝؿبء: 23] ُؤهَّ

 .فبٛٙج ٘س٧ٛى ا٪١ٛبح

 (58)صيغ العموم- هـ
: ْ٘ه اً٘بٚ ٟ٘ ك٧ٍ ٗذ٧ؼث ٝس١ٙٛب ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٨خ٦      

َِِح:ٗل ٢س٧ٛى، ٢ٕٟٗ٘ خًب٤٘ -1  ُكلُّ َىْفٍس َذآِئَلُج اْلَه
ًِ  :٢ٔ٢ٟ٘. [آل يٛؼاٜ: 185] ََاِؽَخِضُهَْا ِتَضِتِل الّم

. [آل يٛؼاٜ: 103 ]َسِهّٓؾب

اْ٘ٛؼغ اً٘ٛؼِ تأل ا٧ْٛ٘غث ٘ٯؿخُؼآ، ٢ٛذبٟ٘  -2
ٍَُهب: ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ َٓ ِِٓد ََالشَّبِرَكُج َفبْكَعُؾَْا َؤ : [38الشَّبِرُق 

. [ا٘ٛبئغث

: ا٘سٛى اً٘ٛؼِ تأل ا٧ْٛ٘غث ٘ٯؿخُؼآ، ٢ٛذبٟ٘ -3
ًَ ُِٓضةُّ اْلُهِضِشِىَٓو :٢ٟٔ٘ خًب٤٘ . [ا٘تٕؼث: 195] ِاوَّ الّم

: ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: اْ٘ٛؼغ اً٘ٛؼِ تب٬مبّج، ٢ٛذبٟ٘ -4
ٌَب ًِ اَل ُخِضُضَ . [إتؼا٧٠ٚ: 34]ََِاو َخُؾدَُّْا ِىِؾَهَح الّم

: ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ا٘سٛى اً٘ٛؼِ تب٬مبّج، ٢ٛذبٟ٘ -5
ٍَبُخُكِن ُِٓكِن ُؤهَّ . [ا٘ٝؿبء: 23] ُضرَِّهْح َؽَم

ٜٛ، ٢ٛب، ٢أ٧ٜ، ٢ض٧د، : أؿٛبء ا٘فؼن ٛذل -6
ٍَِر  :٢ٛذب١٘ب ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ ٍَِد ِهىُكُن الشَّ َفَهو َش

ًُ َُٓضِه  .[ا٘تٕؼث: 185]َفْم

أؿٛبء اٮؿخ١ْبٚ، ٜٗٛ، ٢ٛب، ٢ٛخ٤، ٢أ٧ٜ،  -7
ًَ َكِرّظب : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ :٢ٛذب١٘ب هَّو َذا الَِّذّ ُْٓلِرُط الّم
. [ا٘تٕؼث: 245]َضَشًىب

ا٪ؿٛبء ا٢ٛ٘ك٢٘ج، ٜٗٛ، ٢ٛب، ٢ا٘ػ٥، ٢ا٘خ٦،  -8
٢ٟٔ٘ : ٢ا٘ػ٧ٜ، ٢ا٘ٯئ٦، ٢ا٘ٯخ٦، ٢ا٢ٙ٘اخ٦، ٢ٛذب١٘ب

ََٓخبَهِ ُغْمّهب ِاىََّهب :خًب٤٘ ََاَل اْل َْٓإُكُمََو َؤِه ِاوَّ الَِّذَٓو 
ََِو َشِؾّٓرا َََشَِٓضَم ٍِِن َىبّرا  . [ا٘ٝؿبء: 10]َْٓإُكُمََو ِفْ ُتُعَِى

٢ٟٔ٘ : ا٘ٝٗؼث ا٢٘اؼغث ٦ّ ؿ٧بٓ ا٦ْٝ٘، ٢ٛذب١٘ب -9
ٍَب: خًب٤٘ َُِشَؾ ًُ َىْفّشب ِاالَّ  . [ا٘تٕؼث: 286]َا َُٓكمُِّف الّم
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٢ٟٔ٘ : ا٘ٝٗؼث ا٢٘اؼغث ٦ّ ؿ٧بٓ ا٘فؼن، ٢ٛذب١٘ب -10
َُّٓىَا: خًب٤٘ . [ا٘ضسؼاح: 6]ِاو َسبءُكِن َفبِشٌق ِتَىَتٍإ َفَخَت

٢ٟٔ٘ : ا٘ٝٗؼث ا٢٘اؼغث ٦ّ ؿ٧بٓ ا٦١ٝ٘، ٢ٛذب١٘ب -11
ٍُن هَّبَح َؤَتّدا :خًب٤٘ :  [84ََاَل ُخَضلِّ َؽَمِ َؤَضٍد هِّْى
. [ا٘خ٢تج

ا٘ٝٗؼث ا٢٘اؼغث ٦ّ ؿ٧بٓ ا٬ذتبح إػا ٗبٝح  -12
ٌَِل هَِّؾُرٌَف : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ٢ٛك٢ّج تكْج، ٢ٛذب١٘ب َك

ٍَأ َؤًذُ َْٓخَتُؾ ِْٓر هِّو َضَدَكٍج  . [ا٘تٕؼث: 263]َََهْغِفَرٌث َخ

 غحـاح إػا ٢رـٗؼث ا٢٘اؼغث ٦ّ ؿ٧بٓ ا٬دـاٜ٘ -13

َؽِمَهْح : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ٔؼ٧ٝج خغل ي٤ٙ ا٢ًٛ٘ٚ، ٢ٛذب١٘ب
. [ا٘خ٧٢ٗؼ: 14] َىْفْس هَّب َؤِضَظَرْح

خسغؼ ا٬فبؼث ٠ٝب إ٤٘ أٜ ك٧ٍ ا٢ًٛ٘ٚ ا٘ؿبْ٘ج ٔغ       
اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ١٧ّب ٜٛ ض٧د ٠ل ٠ػٞ ا٘ك٧ٍ ض٧ٕٕج 

٦ّ ا٢ًٛ٘ٚ ٛسبؽ ٧ّٛب ؿ٢اٞ، أٚ أ١ٝب ٛسبؽ ٧ّٟ ض٧ٕٕج 
٧ّٛب ؿ٢اٞ؟ 

ٕ٘غ ػ٠ة س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٢ا٘ػ٧ٜ أنٙٓ ي١٧ٙٚ       
أؼتبة ا٢ًٛ٘ٚ إ٤٘ أٜ ٠ػٞ ا٘ك٧ٍ ٢مًح ُ٘ج ٘خ٧ْغ 

ا٢ًٛ٘ٚ، ٢تػٖ٘ ٢ٗ٧ٜ اؿخًٛب١٘ب ٧ّٟ ض٧ٕٕج، ٦ّ٢ ٧َؼٞ 
. (59)ٛسبؽًا
٧٢ؼ٣ تًل ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٜٛ ا٘ض٧ْٝج ٢اً٘ٛخؽ٘ج       

٢ا٘ػ٧ٜ أنٙٓ ي١٧ٙٚ أؼتبة ا٘عك٢ق أٜ ٠ػٞ ا٘ك٧ٍ 
٢مًح ٦ّ ا٪كل ٘خغل ي٤ٙ ا٘عك٢ق، ّخ٢ٜٗ 

. (60)ض٧ٕٕج ٧ّٟ ٛسبؽًا ٦ّ ا٢ًٛ٘ٚ ٢ا٘ف٢ٛل
 ٢ؼـٞ سٟٛـة إ٦٘ـا ػٞـٖ ٧ّٟ أٜ ٚـ٢ٛٛب ٮـ     

٢٠ ا٘ك٢اة، ٪ٟٝ ٧خْٓ ٛى  (أؼتبة ا٢ًٛ٘ٚ)ا٪ك٧٧٘٢ٜ 
نت٧ًج اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ٢أؿ٢ٙت١ب، ٗٛب أٟٝ ٧ٝؿسٚ ٛى 

اؿخًٛبل إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ ٢ا٘ؿٝج ا٘ٝت٧٢ج ا٘فؼ٧ْج ٪ْ٘به 
ا٢ًٛ٘ٚ، ٝب٧٠ٖ يٜ اسخ١بغاح ا٘كضبتج ٦ّ ٠ػا 

. ا٘عك٢ق

أنواع العام - و

ك٧ٍ ا٢ًٛ٘ٚ ا٢٘اؼغث ٦ّ ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج، ٜٛ       
:ض٧د ٔت١٘٢ب ٘ٙخعك٧ق ٧ٜٛٗ خٕؿ١ٛ٧ب إ٤٘ ٔؿ٧ٜٛ  

يبٚ ٮ ٧ٕتل ا٘خعك٧ق ٛنًٕٙب، ٢أنٙٓ : ا٪٢ل
يبٚ غٮ٘خٟ ي٤ٙ ا٢ًٛ٘ٚ : ا٪ك٢٧٘٢ٜ ي٤ٙ ٠ػا إ٘ؿٚ

٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ ا٢ًٛ٘ٚ ٝسغٞ ٦ّ ا٘ٝك٢ق . (61)ٔن٧ًج
ا٘خ٦ خخضغد يٜ ا٘ؿٜٝ ا٧ٝ٢ٗ٘ج ا٘ذبتخج ا٘خ٦ ٮ ٧ًخؼ١٧ب 

ُكلُّ َىْفٍس َذآِئَلُج : خ٧٧ُؼ أ٢ ختغ٧ل، ٢ٕٟٗ٘ خًب٤٘
َِِح . ّٯ خ٢سغ ْٝؾ ٮ خ٢ٛح. [آل يٛؼاٜ: 185 ]اْلَه
ٗٛب ٝسغٞ ٦ّ ا٪ضٗبٚ ا٘خ٧ْ٧ٙٗج ا٘ٛت٧ٝج ي٤ٙ يٙج ذبتخج       

ٍَبُخُكِن :ٮ خخ٧ُؼ، ٢ٕٟٗ٘ خًب٤٘ ُِٓكِن ُؤهَّ : [23ُضرَِّهْح َؽَم
ّٯ خ٢سغ أٚ ٧ضل ٮت١ٝب ا٘ؽ٢ار ١ٝٛب، ٢اً٘ٙج ا٘ذبتخج . [ا٘ٝؿبء

. ا٘خ٦ ت٤ٝ ي١٧ٙب ا٘ضٗٚ ٦٠ خٕن٧ى ا٪ؼضبٚ
يبٚ ٧ٕتل ا٘خعك٧ق، ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٧ٜٛٗ : ا٘ذب٦ٝ      

: خٕؿ٧ٟٛ إ٤٘ ٔؿ٧ٜٛ

يبٚ كضتخٟ ٔؼ٧ٝج ٛعككج، ٢أنٙٓ ا٪ك٢٧٘٢ٜ  -1
. (62)يبٚ ٧ؼاغ تٟ ا٘عك٢ق ٔنًًب: ي٤ٙ ٠ػا ا٢ٝ٘و

ِِٓح َهِو : ٢ٟٔ٘ خًب٤٘: ٢ٛذبٟ٘ ًِ َؽَمِ الىَّبِس ِضزُّ اْلَت ََِلّم
ًِ َشِتٓاًل ِٓ ّٕغ عؼر ٜٛ . [آل يٛؼاٜ: 97] اِشَخَعبَػ ِاَل

ي٢ٛٚ ا٧ْٜٙٗٛ٘ ا٘كت٧بٜ ٢ا٘ٛسب٧ٜٝ، ٧َ٢ؼ إ٘بغؼ٧ٜ 
ي٤ٙ خأغ٧ج ا٘ضز ؿ٢اء أٗبٜ ٜٛ ا٘ٝبض٧ج ا٘ٛب٧٘ج أٚ ٜٛ 

. ا٘ٝبض٧ج ا٘سؿ٧ٛج ٘ٛؼل ًٛسؽ ٢ٝض٢ٞ

يبٚ ٘ٚ خكضتٟ ٔؼ٧ٝج ٛعككج، ٢إٝٛب ا٘ٛعكق  -2
٢٧سغ ٦ّ ٝق آعؼ، ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ اً٘بٚ أنٙٓ ي٧ٟٙ 

٢ٟٔ٘ : ٢ٛذبٟ٘. (63)تًل ا٪ك٧٧٘٢ٜ اً٘بٚ ا٘ٛنٙٓ
ٍََء: خًب٤٘ ٍِوَّ َذاَلَذَج ُكُر  ََاْلُهَعمََّلبُح ََٓخَرتَِّضَو ِتَإىُفِش

ّب٧٨ج خ٧ْغ أٜ ٗل ٛنٕٙج خسة ي١٧ٙب اً٘غث . [ا٘تٕؼث: 228]
تُل ا٘ٝهؼ يٜ ١ٝ٢ٗب ٛغع٢ًٮ ت١ب أٚ ٧َؼ ٛغع٢ل 

٢خ٢سغ آ٧ج أعؼ٣ خعؼر ٧َؼ ا٘ٛغع٢ل ت١ب ٜٛ . ت١ب
ٍَب الَِّذَٓو آَهُىَا ِاَذا َىَكِضُخُن : ي٢ٛٚ ا٘ٛنٕٙبح، ٦٠٢ ُّٓ َٓب َؤ

ٌُوَّ َفَهب َلُكِن  ٌُوَّ ِهو َكِتِل َؤو َخَهشَُّ اْلُهْئِهَىبِح ُذنَّ َعمَّْلُخُهَ
ٍَب ٍِوَّ ِهِو ِؽدٍَّث َخِؾَخدََُّى ِٓ ّب٘ٛعكق . [ا٪ضؽاة: 49]َؽَم

. ٠ٝب ٧َؼ ٛٯؽٚ ٢ًٛٙ٘ٚ
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٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ اً٘بٚ اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٦ّ       
غٮ٘خٟ ي٤ٙ ف٢ٟٛ٘ ٘س٧ٛى أّؼاغٞ ٠ل ٦٠ غٮ٘ج ٔن٧ًج 

 أٚ غٮ٘ج ه٧ٝج؟

دولة العام المطلق - و

اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٦ّ ٛغ٣ ٢ٔث غٮ٘ج اً٘بٚ       
 ا٘ٛنٙٓ ي٤ٙ اؿخُؼأٟ ٘س٧ٛى أّؼاغٞ، ٢ٝ٢سؽ ٠ٝب ؼأ١٧ٚ 

: ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؿأ٘ج ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٨خ٦
٧ؼ٣ س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٜٛ فب٧ًّج، ٢ٛب٧ٗ٘ج،  -

٢ضٝبتٙج، ٢تًل ا٘ض٧ْٝج، أٜ غٮ٘ج اً٘بٚ ي٤ٙ ٗل 
، أ٥ أٜ اضخٛبل إؼاغث ا٘فبؼو (64)أّؼاغٞ ٦٠ غٮ٘ج ه٧ٝج

ٜٛ اً٘بٚ تًل أّؼاغٞ ٧٘٢ؾ ١ٙٗٚ تب٘ضٗٚ ٔبئٚ، ٢إٜ ٘ٚ 
.  ٧ه١ؼ ٛعكق

أٟٝ خت٧ٜ : ٢ٜٛ ت٧ٜ ا٪غ٘ج ا٘خ٦ اؿخٝغ٢ا إ١٧٘ب      
تبؿخٕؼاء ك٧ٍ ا٢ًٛ٘ٚ ا٢٘اؼغث ٦ّ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ أٜ 
أَٙت١ب ٔغ ُعّق، ّػ٠ت٢ا إ٤٘ ا٢ٕ٘ل أٜ ٛب ٜٛ يبٚ إٮ 

. (65 )٢ٔغ عكق
٧ؼ٣ س٢١ٛؼ ا٘ض٧ْٝج أٜ اً٘بٚ ٔن٦ً ٦ّ غٮ٘خٟ  -

٢اؿخغ٢٘ا ي٤ٙ ٛب ػ٠ت٢ا إ٧ٟ٘ تأٜ ك٧ُج ا٢ًٛ٘ٚ ٢مًح 
ُ٘ج ٘خغل ي٤ٙ اؿخُؼا١ٔب ٘س٧ٛى أّؼاغ اً٘بٚ، ٦١ّ ض٧ٕٕج 

٧ّٟ ضخ٤ ٧ذتح تب٘غ٧٘ل عٯِ ػٖ٘ ٢١ّ ٗب٘عبق، ّئٜ 
اضخٛب٧٘ج خعك٧ق اً٘بٚ ٮ خؤذؼ ٦ّ ٔن٧ًج غٮ٘خٟ ي٤ٙ 

ٗل أّؼاغٞ ٛب غاٚ ٮ ٢٧سغ غ٧٘ل ي٤ٙ ػٖ٘، ٪ٜ إؼاغث 
. (66)ا٘فبؼو ٧َؼ ًٛؼ٢ّج ٘ٝب ّٯ تغ ٜٛ غ٧٘ل ٧تؼؽ٠ب

٢تًغ ا٘ٝهؼ ٦ّ ؼأ٥ اْ٘ؼ٧ٕ٧ٜ ٢أغ٘خ١ٚ، ٧ٛٗٝٝب       
ا٢ٕ٘ل تأٜ ؼأ٥ س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ ٢٠ ا٘ؼاسص، ٪ٟٝ 

ذتح ًًّٯ أٜ أَٙة ا٢ًٛ٘ٛبح ٦ّ ا٘ٝك٢ق إ٘ؼآ٧ٝج ٔغ 
٢ٜٛ ٝبض٧ج أعؼ٣، ٧سة . عككح، ٢اً٘تؼث ُ٘ٙب٘ة

اٮٝختبٞ إ٤٘ يؼِ ا٘ٛفؼو ٦ّ اؿخًٛبل اً٘بٚ ٦ّ 
ا٘خفؼ٧ى، ّأْ٘به ٗذ٧ؼث ٕٝٙح ٜٛ ًٛٝب٠ب ا٥٢ُٙ٘ إ٤٘ 

ذٚ إٜ اً٘بٚ ٧٘ؾ ٗب٘عبق ٜٛ ض٧د . ٤ًٝٛ فؼي٦
غٮ٘خ١ٛب ي٤ٙ ٛؼاغ ا٘فبؼو، ّب٘عبق خت٧ٜ تبؿخٕؼائٟ أٜ 

ا٘فبؼو ٔغ ٔكغ ٦ّ اُ٘ب٘ة ض٧ٕٕخٟ ا٧٢ُٙ٘ج ٦ّ ا٘خفؼ٧ى 
. تًٗؾ اً٘بٚ

٢خسغؼ ا٬فبؼث ٠ٝب إ٤٘ أٜ ا٘ض٧ْٝج ٮ ٧ؼ٢ٜ       
خعك٧ق يبٚ إ٘ؼآٜ تب٘غ٧٘ل ا٘ه٦ٝ ٗب٧ٕ٘بؾ، ٢ؿٝج 

ا٨ضبغ، ٪ٜ اً٘بٚ ٔن٦ً تًٗؾ ؿٝج ا٨ضبغ ٦١ّ ه٧ٝج 
ٗٛب أٜ ا٘ض٧ْٝج . ا٘ذت٢ح، ٢ا٧ٕ٘بؾ ه٦ٝ ٜٛ س١ج ا٘غٮ٘ج

٧ؼ٢ٜ اً٘ٛل تبً٘بٚ ٔتل ا٘تضد يٜ ا٘ٛعكق ي٤ٙ 
عٯِ ا٘س٢١ٛؼ ا٘ػ٥ ٧ؼ٢ٜ يغٚ س٢اؽ اً٘ٛل تبً٘بٚ 
ٔتل ا٘تضد يٜ ا٘ٛعكق، ٢أ١ٝٚ ٧ٕغ٢ٜٛ اً٘بٚ ي٤ٙ 
ا٘عبق ٦ّ ضب٘ج ا٘خًبؼل، ت٧ٝٛب ٧ؼ٣ ا٘س٢١ٛؼ أٜ 

. (67)ا٘عبق أ٣٢ٔ ٘ػٖ٘ ٧ٕغ٢ٟٛٝ ي٤ٙ اً٘بٚ
معنن التخصيص لغة واصطالحاً - ز

معنن التخصيص لغة  -

. (68)     ا٘خعك٧ق ٦ّ اُ٘ٙج ا٬ّؼاغ ٢ٟٛٝ ا٘عبق
معنن التخصيص اصطالحاً  -

: ُيؼِ ا٘خعك٧ق تًغث خًؼ٧ْبح ١ٝٛب
. (69)"ت٧بٜ ٛب ٘ٚ ٧ؼغ تْٙه اً٘بٚ: "٧ٔل تأٟٝ -
. (70)"ٔكؼ اً٘بٚ ي٤ٙ تًل ٛؿ٧ٛبخٟ: "٧ٔل تأٟٝ -
ت٧بٜ أٜ تًل ٛغ٢٘ل اْ٘ٙه ٧َؼ ٢اؼغ : "٧ٔل تأٟٝ -

. (71)تب٘ضٗٚ
. (72)"إعؼار تًل ٛب خٝب٢ٟ٘ ا٘عنبة يٟٝ: "٧ٔل تأٟٝ -
ٔكؼ اً٘بٚ ي٤ٙ تًل أّؼاغٞ تغ٧٘ل ٛؿخٕل : "٧ٔل تأٟٝ -

. (73)"ٕٛخؼٜ
إعؼار تًل : "٧٢ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تأٜ ا٘خعك٧ق ٢٠      

أّؼاغ اً٘بٚ ٟٛٝ تغ٧٘ل ٛؿخٕل أ٢ ٧َؼ ٛؿخٕل، ٕٛخؼٜ 
. تبً٘بٚ أ٢ ٧َؼ ٕٛخؼٜ تٟ، ٔن٦ً أ٢ ه٦ٝ

٢ٜٛ ا٘سغ٧ؼ تب٘ػٗؼ ٠ٝب أٜ ٝف٧ؼ إ٤٘ أٜ ا٘ض٧ْٝج       
افخؼن٢ا ٦ّ غ٧٘ل ا٘خعك٧ق أٜ ٢ٗ٧ٜ ٛؿخًٕٯ، ٢أٜ 

٢ٗ٧ٜ ٕٛبؼًٝب ً٘ٙبٚ  ٦ّ ا٢٘س٢غ أ٥ ٮ ٧أخ٦ ٛخأعؼًا يٟٝ 
٪ٟٝ ٮ ٧س٢ؽ خأع٧ؼ ا٘ت٧بٜ يٜ ا٘ٛت٧ِّٜ ٢إٮ ٗبٜ ٝبؿعًب، 

٢أٜ ٢ٗ٧ٜ ٦ّ غؼسخٟ ٜٛ ض٧د إ٘ن٧ًج، ّٯ ٧س٢ؽ 
خعك٧ق يبٚ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ -  ٗٛب أؿْٙٝب –يٝغ٠ٚ 
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تؿٝج ا٨ضبغ ٪١ٝب ه٧ٝج ا٘ذت٢ح ت٧ٝٛب إ٘ؼآٜ ٔن٦ً 
ّب٘خعك٧ق يٝغ٠ٚ ٢ٝو ٜٛ ا٘ت٧بٜ ٧خمٜٛ . ا٘ذت٢ح

٤ًٝٛ اً٘ٛبؼمج، ٠٢ػٞ اً٘ٛبؼمج ٝبفئج يٜ خؿب٥٢ 
اً٘بٚ ٢ا٘عبق ٦ّ ٢ٔث ا٘غٮ٘ج ٘ػا ٮ ٧ٕغ٢ٜٛ ا٘عبق 

. ي٤ٙ اً٘بٚ
٧٢ؼ٣ س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ أٜ ا٘فؼ٢ن ا٘ؿبْ٘ج       

ا٘خ٦ ػٗؼ٠ب ا٘ض٧ْٝج ٮ ٧فخؼن خ٢اّؼ٠ب ٦ّ غ٧٘ل 
ا٘خعك٧ق، ٧ّس٢ؽ أٜ ٢ٗ٧ٜ غ٧٘ل ا٘خعك٧ق ٛخكًٯ 
تبً٘بٚ، ٗٛب ٧س٢ؽ أٜ ٢ٗ٧ٜ ٕٛبؼًٝب ٟ٘، أ٢ ٛخٕغًٛب ي٧ٟٙ، 

أ٢ ٛخأعؼًا يٟٝ، ٧٢س٢ؽ أٜ ٢ٗ٧ٜ ه٧ًٝب، ٘ػا ٔب٢٘ا 
تخعك٧ق يبٚ إ٘ؼآٜ ا٘ٗؼ٧ٚ تؿٝج ا٨ضبغ ٪ٜ يبٚ 

إ٘ؼآٜ ٢إٜ ٗبٜ ٔن٦ً ا٘ذت٢ح إٮ أٟٝ ه٦ٝ ا٘غٮ٘ج، ٦ّ 
ض٧ٜ أٜ ؿٝج ا٨ضبغ ه٧ٝج ا٘ذت٢ح ٜٛ ض٧د ا٘ؿٝغ ١ٝٗ٘ب 
ٔن٧ًج ا٘غٮ٘ج ٘عك٢ك٧خ١ب ٢ٝك٢ك٧خ١ب ٦ّ ٛغ١٘٢٘ب 
ّخؿب٣٢ اً٘بٚ ٛى ا٘عبق، ٪ٜ ٗل ٢اضغ ١ٝٛٛب كبؼ 

ؼاسضًب ٜٛ ٢سٟ ٛؼس٢ضًب ٜٛ ٢سٟ، ّب٘خعك٧ق يٝغ٠ٚ 
. (74)ت٧بٜ خْؿ٧ؼ

٢ٜٛ ا٘سغ٧ؼ تب٘ػٗؼ أ٧مًب أٜ س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ       
: ٔؿ٢ٛا غ٧٘ل ا٘خعك٧ق إ٤٘ ٔؿ٧ٜٛ

٦ّ  غ٧٘ل ا٘خعك٧ق ا٘ٛخكل، ٢٠٢ ٛب ٮ ٧ؿخٕل تْٝؿٟ -1
إّبغث ا٘خعك٧ق، ٢١ّ ٮ ٧ْ٧غ ٤ًٝٛ إٮ ت٢كٟٙ تب٘ٗٯٚ 

. (76)، ٠٢ػا ا٢ٝ٘و ٧نٙٓ ي٧ٟٙ ا٘ض٧ْٝج ٔكؼًا(75)ا٘ٛخٕغٚ ي٧ٟٙ
ا٘كْج، : أ٢ٝاو ا٘خعك٧ق ا٘ٛخكل ٦٠      

: ٢ٛذبل ٠ػا ا٢ٝ٘و. (77)٢ا٘فؼن، ٢اُ٘ب٧ج، ٢اٮؿخذٝبء
ِالَّب * ِاوَّ اْلِبىَشبَو َلِفْ ُخِشٍر* ََاْلَؾِضِر: ٢ٔ٢ٟ٘ خًب٤٘

َِا ِتبْلَضقِّ  ََاَض َََخ َََؽِهُمَا الضَّبِلَضبِح  الَِّذَٓو آَهُىَا 
َِا ِتبلضَِّتِر ََاَض . [اً٘كؼ: 1-3 ]َََخ

ا٢٘اؼغث ٦ّ ا٧٨ج ك٧ُج ي٢ٛٚ " ا٬ٝؿبٜ"ٗٙٛج       
فبٛٙج ٘ٗل إٝؿبٜ، ّٗل إٝؿبٜ ٦ّ عؿؼ، ٢أغاث اٮؿخذٝبء 

٦ّ ا٧٨ج أعؼسح ٜٛ ي٢ٛٚ ا٬ٝؿبٜ ا٘ػ٧ٜ آ٢ٝٛا 
٢ي٢ٙٛا ا٘كب٘ضبح، ٢خ٢اك٢ا تب٘ضٓ، ٢خ٢اك٢ا 

. تب٘كتؼ

غ٧٘ل ا٘خعك٧ق ا٘ٛؿخٕل، ٢٠ ٛب اؿخٕل ٦ّ إّبغث  -2
. (78)ا٤ًٝٛ٘، ٢٘ٚ ٧ٜٗ سؽءًا ٜٛ ا٘ٝق اً٘بٚ

٢ٔغ ػٗؼ ا٪ك٢٧٘٢ٜ أ٢ٝايًب ٗذ٧ؼث ١٘ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ       
ا٘ٝق، ٢ا٬سٛبو، ٢إً٘ل، ٢ا٘ضؾ، : ا٘خعك٧ق أ١ٛ٠ب

. (79)٢ا٧ٕ٘بؾ، ٢ا٘ٛكٙضج ا٘ٛؼؿٙج، ٢اً٘ؼِ
٢ا٘ػ٥ ١٧ٛٝب ٜٛ ٠ػٞ ا٪٢ٝاو اً٘ؼِ، ١ّل ٣٢ٕ٧       

اً٘ؼِ تف٧ٕٟ ا٦٘٢ٕ٘ ٢ا٦ًٙٛ٘ ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق؟ 
. ٠ػا ٛب ؿٝضب٢ل ا٬سبتج يٟٝ ٦ّ ا٘كْضبح ا٨خ٧ج

تخصيص عام النص بالعرف القولي - ح

اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ إٛب أٜ ٢ٗ٧ٜ ٕٛبؼًٝب ً٘ٙبٚ، ٢إٛب أٜ       
. ٢ٗ٧ٜ نبؼئًب تًغٞ

تخصيص عام النص بالعرف القولي المقارن  -1

أٜ ( 80)٧ؼ٣ ا٪ك٢٧٘٢ٜ تبؿخذٝبء تًل ا٘فب٧ًّج      
اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ إػا ٗبٜ ؿبتًٕب ً٘ٙبٚ أ٢ ٕٛبؼًٝب ٟ٘ ّئٟٝ 

٧س٢ؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تٟ، ٧٢ؼاغ ٠ٝب تخعك٧ق 
ي٤ٙ تًل أّؼاغٞ تبً٘ؼِ، - ٗٛب أؿْٙٝب –اً٘بٚ ٔكؼٞ 

أ٢ تك٢ؼث أعؼ٣ خْؿ٧ؼ ا٘ٝق اً٘بٚ مٜٛ إنبؼ 
. ا٤ًٝٛ٘ اً٘ؼ٦ّ ٟ٘ ٢خٝؽ٧ٟٙ ي٧ٟٙ يٝغ ا٘ع٢ٙ يٜ إ٘ؼائٜ

ّبً٘ؼِ إػا ٗبٜ ٛفخ١ؼًا ٦ّ ؽٜٛ ا٘ٝت٢ث تض٧د ٧ًٙٚ أٜ 
اْ٘ٙه إػا أنٙٓ ٗبٜ ا٘ٛؼاغ ٛب سؼ٣ ي٧ٟٙ غ٢ٜ ٧َؼٞ 

 ٮ ٧عبنة ا٘ٝبؾ إٮ تٛب ٢١ّ ٛعكق، ٪ٜ ا٘ٝت٦ 
٢ٛ١ْ٧ٟٝ، ٠٢ٚ ٮ ٢ٛ١ْ٧ٜ إٮ ٛب سؼ٣ ا٘خًبؼِ ي٧ٟٙ 

. (82)ّغٮ٘ج اً٘ؼِ ٕٛغٛج ي٤ٙ غٮ٘ج اُ٘ٙج. (81)ت١ٝ٧ٚ
اً٘بغث ا٘خ٦ خعكق إٝٛب ٦٠ ا٘ؿبتٕج : "٢ٕ٧ل ا٘س٦ٝ٧٢

٢٘ٔح اْ٘ٙه ا٘ٛؿخٕؼ، ٢ٔبؼٝخٟ ضخ٤ ُخسًل ٗب٢ْٙٛ٘ه 
. (83)"ت١ب

٢ٜٛ ا٪ٛذٙج ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ       
ٍَبَدًث : ا٦٘٢ٕ٘ إ٘ٛبؼٜ، ٢ٟٔ٘ خًب٤٘ ٍُِن َش ََال َخْلَتُمَا َل

. [ا٢ٝ٘ؼ: 24] َؤَتّدا
٧خٝب٢ل ا٪ؽٛٝج ا٘ٛؿخٕتٙج، ٢اً٘بغث خغل " أتغًا"ْ٘ه       

ي٤ٙ أٜ ا٬ٝؿبٜ ٮ ٧ً٧ـ أتغًا، ١ّػا إ٘بػِ ٮ تغ أٜ 
٢ٛ٧ح ّخعككٟ اً٘بغث، ٢إ٘ٛك٢غ تب٪تغ ٛغ٣ 

. (84)ا٘ض٧بث
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َِ َسبء َؤَضْد هِّىُكن هِّو : ٢ٛذبٟ٘ أ٧مًب ٢ٟٔ٘ خًب٤٘       َؤ
إ٘ٛك٢غ تبُ٘بئن ا٘عبؼر ٜٛ . [ا٘ٝؿبء: 43]اْلَغأِئِع

ا٘ؿت٧ٙ٧ٜ، ٢٠٢ يبٚ ٛعك٢ق تب٪ضغاد اً٘ٛخبغث ٢ّٙ 
عؼر ٛب ٮ ٧ًخبغ ٗب٘غ٢غ ٢ا٘ضك٤ ٘ٚ ٧ٜٗ ٝبٔمًب 

٢ٙ٘م٢ء، ٧٢ؼسى ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ إ٤٘ أٜ اْ٘ٙه إػا 
. (85)أنٙٓ ٮ ٧ختبغؼ إ٤٘ ا٘ػ٠ٜ ٧َؼ اً٘ٛخبغ

تخصيص عام النص بالعرف القولي غير المقارن  -2

٘ٚ ٧خْٓ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق       
تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘نبؼا، ّػ٠ة تًم١ٚ إ٤٘ ا٢ٕ٘ل 

تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘ضبغد، ت٧ٝٛب 
. ػ٠ة ا٘تًل ا٨عؼ إ٤٘ يغٚ ا٘خعك٧ق تٟ

نبئْج - إ٘بئ٢ٜٙ تب٘س٢اؽ –٧٢ٛذل ا٘ؼأ٥ ا٪٢ل       
ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة ا٬ؿٯ٧ٛج ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج، 

 اة ٠ػا ا٘ؼأ٥ ـ، ٢٘ٚ ٧ّْؼٓ أكص ٢ا٘ٛب٧ٗ٘ج، ٢اً٘ٛخؽ٘ج
. ت٧ٜ ي٢ٛٚ ا٘ٝق ا٘فؼي٦ ٢ي٢ٛٚ ٝك٢ق ا٘ٝبؾ

٧ّس٢ؽ أٜ ٢ٗ٧ٜ : "٢ٕ٧ل أت٢ ا٘ضؿ٧ٜ ا٘تكؼ٥      
ا٢ًٛ٘ٚ ٛؿخُؼًٔب ٦ّ اُ٘ٙج، ٧٢خًبؼِ ا٘ٝبؾ اٮؿخًٛبل 
٦ّ تًل خٖٙ ا٪ف٧بء ّٕن ٗبؿٚ ا٘غاتج، ّئٟٝ ٦ّ اُ٘ٙج 
٘ٗل ٛب غّة، ٢ٔغ خ٢ًؼِ ٦ّ اؿخًٛبٟ٘ ٦ّ ا٘ع٧ل ّٕن، 
ّٛخ٤ أٛؼٝب اهلل تب٘غاتج ٘ف٦ء ضٛل ي٤ٙ اً٘ؼِ ٪ٟٝ تٟ 

. (86)"أضٓ
٧٘٢ٔج ٗأٜ - اً٘بغث–٢إٜ ٗبٝح : "٢ٕ٧٢ل ا٘ٛبؽؼ٥      

٧ًخبغ ا٘ٛعبنت٢ٜ إنٯٓ ت٧١ٛج ا٪ًٝبٚ ي٤ٙ ا٘مأٜ غ٢ٜ 
ٛب ؿ٢اٞ، ١ّػا ٢ٛمى ا٘عٯِ، ّب٘فب٦ًّ ٮ ٧عكق 

. (87)"ت١ػٞ اً٘بغث، ٢أت٢ ض٧ْٝج ٧عكق ت١ب
إ٘ٝل اً٘ؼ٦ّ ٧ٕغٚ ي٤ٙ ٢ٛم٢و : "٢ٕ٧٢ل إ٘ؼا٦ّ      

اُ٘ٙج ٪ٟٝ ٝبؿظ ُ٘ٙج ٢ا٘ٝبؿظ ٧ٕغٚ ي٤ٙ ا٘ٛٝؿ٢ط، ١ّػا 
٤ًٝٛ ٢ٔ٘ٝب ا٘ضٕبئٓ اً٘ؼ٧ّج ٕٛغٛج ي٤ٙ ا٘ضٕبئٓ 

اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ٧ؤذؼ ٦ّ : "٢ٕ٧٢ل أ٧مًب. (88)"ا٧٢ُٙ٘ج
. (89)"اْ٘ٙه ا٥٢ُٙ٘ خعك٧كًب ٢خ٧٧ٕغًا ٢إتنبًٮ

 نبئْج - إ٘بئل تًغٚ ا٘س٢اؽ–٧٢ٛذل ا٘ؼأ٥ ا٘ذب٦ٝ       

ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة ا٬ؿٯ٧ٛج ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘فب٧ًّج 
٢ا٘ضٝبتٙج، إٮ أٜ ٠ػا اْ٘ؼ٧ٓ ٧ؼ٣ أٜ اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ 

. ا٘نبؼا ٧عكق أ٢ٔال ا٘ٝبؾ ٢ي٢ٕغ٠ٚ
 اٮيختبؼ : "٢ٕ٧ل أت٢ تٗؼ ا٘ك٧ؼ٦ّ ٜٛ ا٘فب٧ًّج      

 ي٤ٙ ٛب اٮؿٚي٢ٛٚ ا٘ٙؿبٜ، ٢ٮ ايختبؼ ت٢ًٛٚ ػٖ٘ 
ايخبغ٢ٞ، ٪ٜ ا٘عنبة إٝٛب ٧ٕى تٙؿبٜ اً٘ؼة ي٤ٙ 

ض٧ٕٕج ُ٘خ١ب، ٢ّٙ عككٝبٞ تبً٘بغث ٘ٙؽٚ خٝب٢ٟ٘ تًل ٛب 
٢مى ٟ٘، ٢ضٓ ا٘ٗٯٚ ا٢ًٛ٘ٚ، ٢٘ؿٝب ٝغؼ٥ ٠ل أؼاغ 

ػٖ٘ أٚ ٮ؟ ّب٘ضٗٚ ٘٭ؿٚ ضخ٤ ٧أخ٦ غ٧٘ل - ؿتضبٟٝ–اهلل 
ي٤ٙ ا٘خعك٧ق، ٠٢ػا ٟٗٙ تب٘ٝؿتج إ٤٘ عنبة اهلل 
٢عنبة ؼؿ٢ٟ٘، ّأٛب عنبة ا٘ٝبؾ ٧ّٛب ت١ٝ٧ٚ ٦ّ 

اً٘ٛبٛٯح ٧َ٢ؼ٠ب ٧ّٝؽل ي٤ٙ ٢ٛم٢يبخ١ٚ، ٕٗٝغ ا٘تٙغ 
٦ّ ا٘فؼاء ٢ا٘ت٧ى إػا أؼاغ٢ٞ، ٢إٮ ُيٛل تبً٘بٚ، ٢ٮ 

. (90)"٧ضبل اْ٘ٙه يٜ ضٕٟ إٮ تغ٧٘ل
اً٘بغث ا٘نبؼئج تًغ اً٘بٚ ٮ أذؼ : "٢ٕ٧٢ل ا٘س٦ٝ٧٢      

. (91)"١٘ب، ٢ٮ ٧ُّٝؽل اْ٘ٙه ا٘ؿبتٓ ي١٧ٙب ٔنًًب
 ٞـل ي٦ٙـؼِ ا٘ػ٥ خضٚـا٘ى: "٢ٕ٧٢ل ا٘ؿ٢٧ن٦      

. (92)"ا٪ْ٘به إٝٛب ٢٠ إ٘ٛبؼٜ ا٘ؿبتٓ غ٢ٜ ا٘ٛخأعؼ
 ٢ل ا٥٢ُٙ٘ـإػا خًبؼل ا٘ٛغل : "٢ٕ٧٢ل اٮؿ٥٢ٝ      

٢اً٘ؼ٦ّ، ّٗذ٧ؼ ٜٛ ا٘فب٧ًّج ٧ؼ٢ٜ ايختبؼ ا٢٘مى، 
٢اُ٘ؽا٦٘ ٧ؼ٧بٜ اختبو -  ا٘ف٧ؼاؽ٥- ٢ا٬ٛبٚ
. (93)"اً٘ؼِ

أم لة علن تخصيص عام النص بالعرف القولي 

. الطارئ

أ٢ؼغ إ٘بئ٢ٜٙ تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ       
: ا٦٘٢ٕ٘ ا٘ضبغد أٛذٙج ٗذ٧ؼث ٝػٗؼ ١ٝٛب

٢٘ ضِٙ فعق أٜ ٮ ٧أٗل ٘ضًٛب ّأٗل ؿًٛٗب ّئٟٝ ٮ  -1
ّٛبٞ اهلل خًب٤٘ ٘ضًٛب، ٢ٕ٧ل خًب٤٘ ََ : ٧ضٝد ٢إٜ ؿ ٌُ ََ

ًُ َلِضّهب َعِرِّب . [ا٘ٝضل: 14 ]الَِّذّ َشخََّر اْلَتِضَر ِلَخْإُكُمَْا ِهْى
٧٢ؼسى ا٘ؿتة ٦ّ يغٚ ضٝذٟ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ إنٯٓ 

ْ٘ه ٘ضٚ ي٤ٙ ٘ضٚ ا٘ض٢٧اٜ ا٘ػ٥ ٧ً٧ـ ٦ّ ا٘تؼ غ٢ٜ 
. (94)ا٘ٛبء



 محمد الغرايبة ........................................................................................ تخصيص عام النص الشرعي بالعرف

،  (1)العدد                                                             المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
   م2005 / ه  1426

 41   

إػا أ٢ك٤ فعق ٨عؼ تغاتج، أين٦ ٟ٘ ّؼؿًب،  -2
أ٢ تًُٯ، أ٢ ضٛبؼًا، ٛى أٜ ا٘غاتج ٦ّ أكل اُ٘ٙج ٘ٗل ٛب 

. (95)غّة ي٤ٙ ا٪ؼل، أ٥ ٘ٗل ٛب ٧ّٟ ض٧بث ٢ضؼٗج
َََهب ِهو َدآتٍَّج  :٦ّ٢ ػٖ٘ خعك٧ق ٢ًٛ٘ٚ ٢ٟٔ٘ خًب٤٘

ٍَب ًِ ِرِزُك . [٢٠غ: 6] ِفْ اأَلِرِط ِاالَّ َؽَمِ الّم

إػا ضِٙ فعق أٜ ٮ ٧سٙؾ ي٤ٙ اْ٘ؼاـ ّسٙؾ  -3
ّٛب٠ب اهلل  - ؿتضبٟٝ–ي٤ٙ ا٪ؼل ّئٟٝ ٮ ٧ضٝد، ٢إٜ ؿ

 الَِّذّ َسَؾَل َلُكُن اأَلِرَط ِفَراشًب :، ٔبل خًب٤٘(96)ّؼافًب
. [ا٘تٕؼث: 22]

٢٘ ضِٙ فعق أٜ ٮ ٧أٗل ؼأؿًب ّأٗل ؼأؾ  -4
يك٢ْؼ ّئٟٝ ٮ ٧ضٝد إٮ تؼؤ٢ؾ اُ٘ٝٚ ٢ا٘تٕؼ ٘خًبؼِ 

. (97)ا٘ٝبؾ ي٤ٙ ػٖ٘

٢٘ ضِٙ فعق أٜ ٮ ٧أٗل ا٘عتؽ ضٝد تٛب ٧ًخبغٞ  -5
. (98)أ٠ل تٙغٞ، ٦ّْ إ٘ب٠ؼث ٮ ٧ضٝد إٮ تعتؽ ا٘تؼ

٢٘ ضِٙ أٜ ٮ ٧أٗل ا٘ت٧ل ٘ٚ ٧ضٝد تت٧ل ا٘ؿٖٛ  -6
. (99)٢ا٘سؼاغ

ؽ٢سخ٦ نب٘ٓ، ٘ٚ خنٙٓ ؿبئؼ ؽ٢سبخٟ يًٛٯ : ٢٘ ٔبل -7
تبً٘ؼِ، ٢إٜ ٗبٜ ٢مى اُ٘ٙج ٧ٕخم٦ ػٖ٘ ٪ٜ اؿٚ 

ّٚ ٢ٗػٖ٘ ٢ٟٔ٘ ا٘نٯٓ ٧ٙؽ٦ٝٛ ٮ . ا٘سٝؾ إػا أم٧ِ ي
. (100)٧ضٛل ي٤ٙ ا٘ذٯد، ٢إٜ ٗبٝح ا٪ِ٘ ٢ا٘ٯٚ ٢ًٛٙ٘ٚ

ٜٛ ٢ِٔ أؼمٟ ي٤ٙ أ٢ٮغٞ ٢ٗ٧ٜ ا٢ِ٘ٔ ٘ٙػ٢ٗؼ  -8
غ٢ٜ ا٬ٝبد، ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ إنٯٓ ْ٘ه ٢٘غ ي٤ٙ 
ا٘ػٗؼ غ٢ٜ ا٪ٝذ٤ ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ٗٙٛج ٢٘غ ٢مًح 

َُِٓضُٓكُن  :٢ٕ٧ل خًب٤٘. (101)٘خغل ي٤ٙ ا٘ػٗؼ ٢ا٪ٝذ٤
ِِٓو َٓ َِاَلِدُكِن ِلمذََّكِر ِهْذُل َضغِّ اأُلىَذ ًُ ِفْ َؤ . [ا٘ٝؿبء: 11] الّم

ًٮ، ـنٙٓ اٛؼأخ٦ إٜ ٗٝح ؼر: ٢٘ ٔبل ؼسل ٨عؼ -9
أ٢ إٜ اؿخنًح، ّئٜ ػٖ٘ ٮ ٧غل ي٤ٙ خ٧ٗ٢ٟٙ تخن١ٕ٧ٙب، 
٢١ّ ٘ٚ ٧ٕكغ ض٧ٕٕج ا٘نٯٓ، ٢إٝٛب أؼاغ إه١بؼ يسؽٞ 

. (102)يٜ ػٖ٘، ٢ا٘غال ي٤ٙ ػٖ٘ إ٘ؼ٧ٝج اً٘ؼ٧ّج
٧٢ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تأٜ اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘نبؼا ٣٢ٕ٧       

ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق ا٘فؼي٦، ٪ٜ أ٢ل ٛب ٧ختبغؼ 

إ٤٘ ا٘ػ٠ٜ ٢٠ ا٤ًٝٛ٘ اً٘ؼ٦ّ ٧٘٢ؾ ا٤ًٝٛ٘ ا٥٢ُٙ٘، 
٢ا٘ختبغؼ أٛبؼث ا٘ض٧ٕٕج، ٦٠٢ ٠ٝب ا٘ض٧ٕٕج اً٘ؼ٧ّج، ٘ػا 
٧سة ا٘خ٢سٟ إ١٧٘ب، ّبؿخًٛبل ا٘ٝبؾ ضسج ٧سة اً٘ٛل 

. تٟ ٢اً٘بغث ٛضٗٛج
٦ّ٢ ي٢ٕغ ا٘ٝبؾ ٢ًٛبٛٯخ١ٚ ٮ خضٛل أْ٘به       

ا٘ٛخ٧ٜٛٙٗ ي٤ٙ ٧َؼ ا٘ضٕبئٓ ا٘خ٦ ٔكغ٠٢ب ٜٛ خٖٙ 
ا٪ْ٘به ٢ا٘خ٦ ١ٛ١ْ٧ب ا٘ٝبؾ ١ٝٛب أ٧مًب ػٖ٘ أٜ ُ٘ج 
خعبنت١ٚ ٦٠ ا٘خ٦ خضغغ ًٛب١٧ٝب، ّئؼاغث اً٘بٔغ ٔغ 

اٝكؼّح إ١٧٘ب ٧ّسة اضخؼاٚ ٠ػٞ ا٬ؼاغث ٢ا٢ٔ٢ِ٘ 
يٝغ٠ب، ٢ٛب ٧ٕبل ٦ّ اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ تب٘ٝؿتج ٘ٙٛخٗٙٚ 
٧ٝنتٓ ي٤ٙ اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ٘ٙٝك٢ق ا٘فؼي٧ج ٪ٜ 

إؼاغث ا٘ٛفؼو ا٘خ٦ خٛذ١ٙب ا٘ض٧ٕٕج اً٘ؼ٧ّج ا٘فؼي٧ج ٦٠ "
٢ٔاٚ ا٘ضٓ ٢اً٘غل، ٢ا٘ٛكٙضج ا٘ض٧ٕ٧ٕج اً٘ٛختؼث ٗٛب 

 .(103)"٧ؼا٠ب ٢٠
 لطارئاتخصيص عام النص بالعرف العملي العام - ك

 ٗٛب اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٦ّ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق      
تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘نبؼا اعخ٢ْٙا أ٧مًب ٦ّ خعك٧ق 
يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘ضبغد، ١ّٝٛٚ ٜٛ ٧ؼ٣ 

خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ١ٝٛ٢ٚ ٜٛ ٧ؼ٣ 
. يغٚ ا٘س٢اؽ

٢ا٘ػ٧ٜ ػ٠ت٢ا إ٤٘ ا٢ٕ٘ل تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق       
تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘نبؼا س٢١ٛؼ ا٘ض٧ْٝج ٢س٢١ٛؼ 

أضٛغ ا٘ؽؼٔب، ٢أت٢ ؽ٠ؼث، : ٢ٜٛ ا٘ٛضغذ٧ٜ. ا٘ٛب٧ٗ٘ج
.  (104)٢ا٘غؼ٦ٝ٧، ٢فٙت٦، ٢أت٢ ؿٝج

٢ا٘ػ٧ٜ ٔب٢٘ا تًغٚ ا٘س٢اؽ ٠ٚ س٢١ٛؼ ا٘فب٧ًّج       
٢س٢١ٛؼ ا٘ضٝبتٙج، ٢تًل ا٘ض٧ْٝج، ٢إ٘ؼا٦ّ ٜٛ 

: ، ٢ٜٛ ا٘ٛضغذ٧ٜ(105)ا٘ٛب٧ٗ٘ج ٢س٢١ٛؼ اً٘ٛخؽ٘ج
. ٛكن٤ْ ا٘ؽؼٔبء، ٢ع٧ْٙج ا٘ضؿٜ

أدلة القائلين بجواز تخصيص عام النص بالعرف 

العملي العام 

اؿخغل إ٘بئ٢ٜٙ تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ       
ا٦ًٙٛ٘ ا٘نبؼا تًغث أغ٘ج ٠٢ػٞ ا٪غ٘ج ٮ ٝسغ٠ب ٦ّ 
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ٗخبة ٢اضغ، ٢إٝٛب سبءح ٛتًذؼث ٦ّ ٗخة ا٪ك٢ل، 
ٔٛح تس١ًٛب ٢خؼخ٧ت١ب، ٧٢ٜٛٗ إسٛب١٘ب ي٤ٙ  ا٘ٝض٢ 

: ا٨خ٦
ا٪غ٘ج ا٧ٕٙٝ٘ج ا٘خ٦ ؿتٓ ػٗؼ٠ب ٦ّ ضغ٧ذٝب يٜ  -1

ََْؤُهِر :ضس٧ج اً٘ؼِ، ٢أ١ٛ٠ب ٢ٟٔ٘ خًب٤٘  ََ ُخِذ اْلَؾْف
ٌِِمَٓو َََؤِؽِرِط َؽِو اْلَسب ٢ٔغ . [ا٪يؼاِ: 199] ِتبْلُؾِرِف 

ا٢٘اؼغث ٦ّ ا٧٨ج " اً٘ؼِ"ّؿؼ ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٙٛبء ٗٙٛج 
ٛب ؼآٞ ا٘ٛؿ٢ٜٛٙ ضؿًٝب ٢١ّ يٝغ اهلل :  ٢ٔ٢ٟ٘. تبً٘بغث
 .(ؿتٓ خعؼ٧سٟ) "ضؿٜ

 لـ٦ّ ا٘خغ٦٘ ا٪غ٘ج ا٧ًٕٙ٘ج ا٘خ٦ ؿتٓ ػٗؼ٠ب أ٧مًب  -2
ي٤ٙ ضس٧ج اً٘ؼِ ٢أ٠ٚ ٠ػٞ ا٪غ٘ج، أٜ اً٘ؼِ تٛٝؽ٘ج 

ا٬سٛبو يٝغ يغٚ ٢س٢غ ا٘ٝق، ذٚ إٜ اً٘ؼِ ٜٛ 
ٛكبغؼ إْٟ٘ ا٬ؿٯ٦ٛ، ٢٠٢ ضسج ٧ّٛب ٮ ّٝق ٧ّٟ، 

اً٘بغث "٢اؿخٝتنح ٟٛٝ ٢ٔايغ ٧١ّٕج ٗذ٧ؼث ٦ّ ٕٛغٛخ١ب 
ٗٛب أٜ أيؼاِ ا٘ٝبؾ ٢ي٢ائغ٠ٚ ١٧ّب . (106)"ٛضٗٛج

 ؼرـ، ٛٛب ٧غّى ي١ٝٚ ا٘ص خض٧ٕٓ ٛكب٘ص ١٘ٚ ٦ّ ا٘غ٧ٝب

. ٢ا٘ٛفٕج، ٠٢ػا ٛٛب ٧ٝؿسٚ ٛى ٕٛبكغ ا٘فؼ٧ًج ا٬ؿٯ٧ٛج

اً٘بغث ٢اً٘ؼِ ؼسى إ١٧٘ٛب ا١ْٕ٘بء ٦ّ ٛؿبئل  -3
ٗذ٧ؼث ضخ٤ س٢ًٙا ػٖ٘ أكًٯ، ٢٢م٢ًا يغث ٢ٔايغ 

٢ٔب٢٘ا " خخؼٖ ا٘ض٧ٕٕج تغٮ٘ج اٮؿخًٛبل ٢اً٘بغث: "١ٝٛب
ا٘ذبتح "٢" ا٘ذبتح تبً٘ؼِ ذبتح تغ٧٘ل فؼي٦: "أ٧مًب

. (107)"تبً٘ؼِ ٗب٘ذبتح تب٘ٝق

افخؼ ٘ضًٛب، ٢ّٙ افخؼ٣ : إػا ٔبل فعق ٨عؼ -4
، ٢ٛب ػٖ٘ إٮ  ٧َؼٞ ٘ٚ ٧ٜٗ ٛٛخذًٯ إػا ٗبٝح اً٘بغث أٟٗٙ

٘ختبغؼ ا٘عك٢ق، ٢٠٢ ٛخضٕٓ ٦ّ اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ 
 ٪ٜ يٙج ا٘خعك٧ق ٛخضٕٕج (108)ٗبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘

١٧ّٛب، ػٖ٘ أٜ ٛٝبن ا٘خعك٧ق ٢٠ ٛب ٢٧سة ختبغؼ 
ا٘ػ٠ٜ إ٤٘ ا٤ًٝٛ٘ ٧َؼ ا٢ٛ٘م٢و ٟ٘، ٢ا٘ختبغؼ أٛـبؼث 

ا٘ض٧ٕٕـج، ٦٠٢ ٠ٝب ا٘ضـ٧ٕٕج اً٘ؼ٧ّج ٢ًٔٮ أ٢ يًٛٯ 
. (109 )ّخسة إؼاغخ١ب

ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٪ضٗبٚ خعخِٙ تبعخٯِ ا٘ؽٛبٜ ٘خ٧ُؼ  -5
يؼِ ٢يبغاح أ٠ٟٙ، أ٢ ٘ضغ٢د مؼ٢ؼث، أ٢ ْ٘ؿبغ 

أ٠ل ا٘ؽٛبٜ تض٧د ٢٘ ت٦ٕ ا٘ضٗٚ ي٤ٙ ٛب ٗبٜ ي٧ٟٙ أ٢ًٮ 
٘ٙؽٚ ٟٛٝ ا٘ٛفٕج ٢ا٘مؼؼ تب٘ٝبؾ، ٢٘عبِ٘ ٢ٔايغ 

ا٘فؼ٧ًج ا٘ٛت٧ٝج ي٤ٙ ا٘خ٧ؿ٧ؼ ٢ا٘خع٧ِْ، ٢غّى ا٘مؼؼ 
. (110)٢ا٘ٛفٕج ٢اْ٘ؿبغ

يٙٛبء ا٘ٛػ٠ة ا٘ض٦ْٝ ٧َ٢ؼ٠ٚ ٜٛ يٙٛبء ا٘ٛػا٠ة  -6
ا٪عؼ٣ عب٢ْ٘ا ٛب ّٝق ي٧ٟٙ أئٛخ١ٚ ٦ّ ٢ٛامى ٗذ٧ؼث 
ت٠٢ٝب ي٤ٙ ٛب ٗبٜ ٦ّ ؽ١ٝٛٚ ١ًٛٙ٘ٚ تأ١ٝٚ ٢٘ ٗب٢ٝا ٦ّ 

، (111)ؽ١ٝٛٚ ٕ٘ب٢٘ا تٛب ٔب٢٘ا تٟ أعػًا ٜٛ ٢ٔايغ ٛػ٠ت١ٚ
٢ا٬ٛبٚ ا٘فب٦ًّ ْٝؿٟ يٝغٛب اؿخٕؼ ٦ّ ٛكؼ خؼاسى 
يٜ ٗذ٧ؼ ٜٛ ّخب٧٢ٟ ٦ّ اً٘ؼآ، ٢ػٖ٘ تؿتة خ٧ُؼ 

. اً٘ؼِ
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العام 

اؿخغل إ٘بئ٢ٜٙ تًغٚ س٢اؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق       
: تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘ضبغد تًغث أغ٘ج أ١ٛ٠ب

ا٘ك٧ُج ا٘ٛؿخًٛٙج ٛى اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ يبٛج ُ٘ج،  -1
. (112)٢ٮ ٛعكق ٧ّت٤ٕ ي٤ٙ ي٢ٟٛٛ

اً٘ؼِ ا٘ضبغد ٢٠ نبؼا تًغ أٜ ضغغ ٢١ْٛٚ  -2
ا٘ٝق ا٘خفؼ٦ً٧ ٢ٛؼاغ ا٘فبؼو ٟٛٝ، ٢أكتص ٝبّػًا ٛٝػ 

كغ٢ؼٞ يٜ ا٘فبؼو، ّئػا ؿبٌ خعك٧كٟ تًغ ػٖ٘ 
تًؼِ نبؼا ٛعبِ٘ ٟ٘ ٗبٜ ػٖ٘ ٝؿعًب ٘ٙٝق 

ا٘خفؼ٦ً٧ تبً٘ؼِ، ٠٢ػا ٧َؼ سبئؽ، إػ ٢٘ سبؽ ٪غ٣ 
  نبؼئج خ١٧ُٙب تأيؼاِ إ٤٘ ختغ٧ل ًٛهٚ أضٗبٚ ا٘فؼ٧ًج

. (113)٢خضل ٛض١ٙب ّٯ ٧ت٤ٕ ٘ٙفؼو ٤ًٝٛ

ا٪ٛذٙج ا٘خ٦ أ٢ؼغ٠ب إ٘بئ٢ٜٙ تس٢اؽ خعك٧ق يبٚ  -3
ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ا٘ٛعكق ١٧ّب ٧٘ؾ اً٘ؼِ 

ا٦ًٙٛ٘ ٢إٝٛب ا٘ضبسج ا٘خ٦ ضٛٙح ي٧ٟٙ، ٢ا٘ضبسج خؼسى 
إ٤٘ ٔبيغث ؼّى ا٘ضؼر ا٘خ٦ خؿخٝغ إ٤٘ ٝك٢ق ٗذ٧ؼث 

. (114)ٜٛ إ٘ؼآٜ ٢ا٘ؿٝج
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رأينا في المسألة 

تًغ ا٘ٝهؼ ٦ّ أ٢ٔال إ٘بئ٧ٜٙ تس٢اؽ خعك٧ق       
يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘نبؼا ٢إ٘بئ٧ٜٙ تًغٚ 

ا٘س٢اؽ ٢أغ٘ج ٗل ١ٝٛٛب، ٧ٛٗٝٝب ا٢ٕ٘ل تس٢اؽ خعك٧ق 
: يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘ضبغد ٘ٛب ٦ٙ٧

ا٪غ٘ج ا٘خ٦ اؿخٝغ إ١٧٘ب إ٘بئ٢ٜٙ تخعك٧ق يبٚ  -1
ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ٗذ٧ؼث ٧٢ٔ٢ج ٦ّ ْٝؾ ا٢٘ٔح، ذٚ 
إٜ اً٘ؼِ ٧ًغ ٜٛ ٛكبغؼ إْٟ٘ ا٬ؿٯ٦ٛ ا١٘بٛج ٛذٟٙ 

ٛذل ا٧ٕ٘بؾ، ٢ا٘ٛكٙضج ا٘ٛؼؿٙج، ٢ؿغ ا٘ػؼائى، 
. ٢ا٬سٛبو، ٧َ٢ؼٞ ٜٛ ا٪غ٘ج ا٪عؼ٣

اً٘ؼِ ا٘كض٧ص ٧ؿخٝغ إ٤٘ أكل يبٚ ٜٛ أك٢ل  -2
٧ؼخ٦ٕ تضٟٗٛ إ٤٘ "ا٘فؼ٧ًج ٧ف١غ ٟ٘ تبٮيختبؼ ٢تػٖ٘ 

٘ػا سبؽ خعك٧ق . (115)"٢ٔث ا٘ٝق ا٘خفؼ٦ً٧ ا٘ٛٙؽٚ
. يبٚ ا٘ٝق تٟ

 اوـ، ٢ا٬سٚ ٥ـيؼِ تٛذبتج ا٬سٛبو ا٘ؿ٢ٗحـال -3
ا٘ؿ٢ٗخ٦ ضسج ٔبنًج يٝغ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا١ْٕ٘بء ٢ٮؿ٧ٛب 

، ٢٘ٛب سبؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تب٬سٛبو، (116)ا٘ض٧ْٝج
سبؽ خعك٧كٟ تبً٘ؼِ، إػ اً٘ؼِ ٧غعل ٧ّٟ ا٘ٛسخ١غ 

. (117)٧َ٢ؼ ا٘ٛسخ١غ

ا٘خعك٧ق إيٛبل ٘ٙغ٧ٙ٧ٜ٘ ًًٛب، ٠٢ػا ٜٛ فأٟٝ أٜ  -4
٧ضٕٓ ا٘خ٧ّ٢ٓ ٧٢ؽ٧ل ا٘خًبؼل ا٘هب٠ؼ٥ ت٧ٜ يبٚ 

اً٘بغث غ٧٘ل : "٢ٕ٧ل اتٜ اً٘ؼت٦. ا٘ٝق ٢اً٘ؼِ إ٘بئٚ
أك٦٘٢، ت٤ٝ اهلل ي٧ٟٙ ا٪ضٗبٚ، ٢ؼتن تٟ ا٘ضٯل 

. (118)"٢ا٘ضؼاٚ

اٮسخ١بغ تبً٘ؼِ خًت٧ؼ يٜ إؼاغث ا٘ٛفؼو ت٢ٛسة  -5
ٛب ؼآٞ ا٘ٛؿ٢ٜٛٙ ضؿًٝب : " ٢ٕٟٗ٘ (119)ا٘ؿٝج ٢ا٨ذبؼ

. (ؿتٓ خعؼ٧سٟ)"٢١ّ يٝغ اهلل ضؿٜ

اً٘ؼِ ٟ٘ غ٢ؼ ١ٛٚ ٦ّ خْؿ٧ؼ ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج  -6
ا٘ٛنٕٙج ا٘خ٦ ٘ٚ ٧ؼغ خْؿ٧ؼ ١٘ب ٦ّ ا٘فؼو ٢اُ٘ٙج، ّئٜ 
أ٥ ْ٘ه ٧٘ؾ ٟ٘ مبتن ٢ٮ ضغ ٦ّ ا٘فؼو أ٢ ٦ّ اُ٘ٙج 

، ٘ػا ّئٜ اً٘ؼِ (120)ّب٘ٛؼسى ٦ّ ت٧بٟٝ إ٤٘ اً٘ؼِ
. ٣٢ٕ٧ ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق

اً٘بغث : "٢ٔايغ ٧١ّٕج ٗذ٧ؼث ت٧ٝح ي٤ٙ اً٘ؼِ، ٛذل -7
٢ا٘ذبتح ". ، ٢اً٘ٛؼ٢ِ يؼًّب ٗب٘ٛفؼ٢ن فؼيًب"ٛضٗٛج

اؿخًٛبل ا٘ٝبؾ ضسج ٧سة " ٢". تبً٘ؼِ ٗب٘ذبتح تب٘ٝق
، ٧َ٢ؼ٠ب (121)"ا٘ض٧ٕٕج خخؼٖ تغٮ٘ج اً٘بغث" ٢". اً٘ٛل تٟ

٢ا٢ٕ٘ايغ ا٧١ْٕ٘ج ٗٛب ٧ؼ٣ ٗذ٧ؼ . ٜٛ ا٢ٕ٘ايغ ا٪عؼ٣
ٜٛ ا١ْٕ٘بء خًغ غ٧ً٘ٯ ٛؿخًٕٯ خت٤ٝ ي٧ٟٙ ا٪ضٗبٚ 

. ا٘ٝق تبً٘ؼِ ، ٘ػا سبؽ خعك٧ق يبٚ(122)ا٘فؼي٧ج

٧سة أٮ خكغؼ - ٗٛب ٢ٕ٧ل ا٘غؼ٦ٝ٧–ا٪ضٗبٚ ا٧١ْٕ٘ج  -8
ٜٛ أتؼار يبس٧ج خضّٙٓ ٦ّ أّٓ ٜٛ ا٘خْٙؿِ ا٘ٝهؼ٥ 
ا٘ٛضل ا٘ت٧ًغ يٜ ٢أى ض٧بث ا٘ٝبؾ ٢ٛفب١ٙٗٚ، ٢ٛب 

خٕخم٧ٟ اؿخٕبٛج أ٢ٛؼ٠ٚ ٢خض٧ٕٓ ٛكب٘ض١ٚ ا٘ٛفؼ٢يج ٦ّ 
٘ػا ٗبٜ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ . (123)"ٗل ٛكؼ

٢ٝيًب ٜٛ ًٛبؼمج ا٘ٝق تب٘ؼأ٥، ٢ٜ٘ٗ ٠ػا ا٘ؼأ٥ ٧ؿخٝغ 
إ٤٘ غ٧٘ل أ٣٢ٔ ٜٛ ٕٛخم٤ ا٘ٝق اً٘بٚ ٦ّ هؼِ ٧ًٜٛ، 

٢ٜٛ ٠ٝب كبٝح ا٘فؼ٧ًج ٛسخ١ًٛب يٜ نؼ٧ٓ ١ٝٛز 
ا٘خعك٧ق إ٘بئٚ ي٤ٙ اٮسخ١بغ تب٘ؼأ٥ ٗب٘خعك٧ق 

. (124)تب٘ٛكٙضج ا٘ٛؼؿٙج، ٢ؿغ ا٘ػؼائى، ٢اً٘ؼِ

ا٢ٕ٘ل تًغٚ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٧ّٟ ٝؽو  -9
٘ٙٝبؾ يٜ أيؼا١ّٚ ٢يبغاخ١ٚ ١ًٔ٢٧٢ٚ ٦ّ ا٘ضؼر 

. (125)٢ا٘ٛفٕج ٪ٟٝ أكتص نتًًب ١٘ٚ

 تًغ ـإٜ ا٢ٕ٘ل تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٥ -10
يٜ ا٘فؼ٧ًج كْج ا٘س٢ٛغ ٧٢س١ًٙب ٔبغؼث ي٤ٙ ٢ٛاٗتج 

. (126)ا٘خن٢ؼ ٦ّ ٗل اً٘ك٢ؼ

–ا٢ٕ٘ل تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٮ ٧ؤغ٥  -11

إ٤٘ ٝؿظ ا٘ٝق ا٘فؼي٦ ٢ٮ إ٤٘ - ٗٛب ٧ؼ٣ ا٘تًل
خًن٧ٟٙ ٠٢غٟٛ، ٢ٮ إ٤٘ ختغ٧ل أضٗبٚ ا٘فؼ٧ًج، ٪ٜ 

اً٘ؼِ ا٘ػ٥ ٧عكق يبٚ ا٘ٝق ٢٠ اً٘ؼِ ا٘كض٧ص 
ا٘ػ٥ ٮ ٧كنغٚ ٛى ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج إ٘ن٧ًج، 

ّب٘خًبؼِ ي٤ٙ فؼة ا٘عٛؼث، ٢ً٘ة إ٘ٛبؼ، ٢عؼ٢ر 
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ا٘ٝؿبء ضبؿؼاح يٜ ؼؤ٢ؿ١ٜ ٢ؿ٧ٕب١ٜٝ، ٢ؼٔق 
ا٘ؼسبل ٛى ا٘ٝؿبء ٧َ٢ؼ٠ب ٮ خًغ أيؼاًّب كض٧ضج، 
٧ّٙؾ ١٘ب أ٥ ايختبؼ، ّب٘ٛضؼٛبح ٢ا٘ٛٝٗؼاح ًٛٝح 

٢ُضّؼٛح ٘ٛب ١٧ّب ٜٛ ٛؿب٢ا ٢ْٛبؿغ خْخٖ تب٘ٛسخٛى، 
٢خعؼر ا٘ٝبؾ يٜ ؿتل ا٘ٗٛبل ٢ا٘كٯش ا٘ػ٥ خغي٢ 

إٜ ايخ٧بغ ا٘ٝبؾ تًمًب ٜٛ . ا٘فؼ٧ًج ا٬ؿٯ٧ٛج إ٧ٟ٘
ا٘ٛٝٗؼاح ٢ا٘ٛضّؼٛبح ٮ ٧ؽ٧ل يٙج خضؼ١ٛ٧ب ٪ٜ 

خضؼ١ٛ٧ب ٮ ٧ؿخٝغ إ٤٘ يغٚ ايخ٧بغ٠ب تل إ٤٘ ْٛبؿغ 
. ٢عتد ٝخبئس١ب، ٠٢ػا ٧ٗذؼ تبيخ٧بغ٠ب ٢ٮ ٧ٕٝق

 ا٢ٕ٘ل تًغٚ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٮ -12
٪ٜ ؿٝغٞ ا٘ضبسج ّخ٢ٜٗ -ٗٛب ٧ؼ٣ ا٘تًل –٧كص 

٠ػا ا٢ٕ٘ل ٮ ٧ؿخ٧ٕٚ، ٪ٜ . ا٘ضبسج ٦٠ ا٘ٛعككج
ا٘ضبسج ؿٝغ ٘ٛكبغؼ ٧١ّٕج ٗذ٧ؼث ٗبٮؿخضؿبٜ، ٢ؿغ 

ا٘ػؼائى، ٢ا٘ٛكٙضج ا٘ٛؼؿٙج، ١ّل ًٝنل ٗل ٠ػٞ 
ا٘ٛكبغؼ، ٢ٕٝ٢ل أ١ٝب ٮ خعكق يبٚ ا٘ٝق؟ ٢٘ٛبػا 

أخًة ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٢ا١ْٕ٘بء ٔغ٧ًٛب ٢ضغ٧ذًب أْٝؿ١ٚ ٦ّ 
ا٘ضغ٧د يٜ ضس٧ج ٠ػٞ ا٘ٛكبغؼ؟ 

إ٘بئ٢ٜٙ تًغٚ س٢اؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق  -13
تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ٗب٘فب٧ًّج ٢ا٘ضٝبتٙج ٧ٯضه أٜ يغغًا ٜٛ 
يٙٛبئ١ٚ ا٘تبؼؽ٧ٜ ٔب٢٘ا تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ 

٢ٔايغ : "ا٘ؿٯٚ ٧ْؼغ ٦ّ ٗخبتٟ ّبً٘ؽ تٜ يتغ. ا٦ًٙٛ٘
ّكل ٦ّ خٝؽ٧ل غٮ٘ج اً٘بغاح : "ّكًٯ ت٢ًٝاٜ" ا٪ضٗبٚ

٢ٔؼائٜ ا٪ض٢ال ٛٝؽ٘ج كؼ٧ص ا٪٢ٔال ٦ّ خعك٧ق 
، ٢ػٗؼ ذٯذًب (127)"ا٢ًٛ٘ٚ ٢خ٧٧ٕغ ا٘ٛنٙٓ ٧َ٢ؼ٠ب

: ٗٛب يٕغ ّكًٯ آعؼ ت٢ًٝاٜ. (128)٢يفؼ٧ٜ ٛذبًٮ
ّكل ٦ّ ضٛل ا٪ْ٘به ي٤ٙ ه٢ٜٝ ٛؿخْبغث ٜٛ اً٘بغاح 

.  (129)٘ٛؿ٧ؾ ا٘ضبسبح إ٤٘ ػٖ٘
٧٢عق ا٢ًٛ٘ٚ : "٢ٕ٧٢ل اتٜ ؼسة ا٘ضٝت٦ٙ      
. (130)٢ٮ فٖ أٟٝ ٧ٕكغ اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘" تبً٘بغث

يٙج ا٘خعك٧ق ٛخضٕٕٟ ٦ّ ٗل ٜٛ اً٘ؼِ  -14
ا٦٘٢ٕ٘ ٢ا٦ًٙٛ٘، ٢٘ٛب سبؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق 
تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ سبؽ أ٧مًب خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق 

ّٛٝبن ا٘خعك٧ق ٢٠ ٛب ٢٧سة ختبغؼ . تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘
ا٘ػ٠ٜ إ٤٘ ا٤ًٝٛ٘ ٧َؼ ا٢ٛ٘م٢و ٟ٘، ٢ا٘ختبغؼ أٛبؼث 

ا٘ض٧ٕٕج، ٦٠٢ ٠ٝب ا٘ض٧ٕٕج اً٘ؼ٧ّج ٢ًٔٮ أ٢ يًٛٯ ّخسة 
. (131)إؼاغخ١ب

ا٪ٛذٙج ا٘خ٦ أ٢ؼغ٠ب ا١ْٕ٘بء ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة  -15
ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ، ا٘ٛخأٛل ١٧ّب 

٧ٯضه أٜ ا٘ٝق ا٘فؼي٦ إٛب أٜ ٢ٗ٧ٜ ًًٛٙٯ تبً٘ؼِ 
أ٥ ٛت٧ًٝب ي٤ٙ يؼِ ي٦ٙٛ ٢أى يٝغ ٛس٧ئٟ، ّئػا خ٧ُؼ 

اً٘ؼِ خ٧ُؼ ختًًب ٟ٘ ضٗٚ ا٘ٝق، ٠٢ػا ٛب ٔبٟ٘ أت٢ 
٢إٛب أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٝق ًًٛٙٯ . ٢٧ؿِ ٢أ٧غٞ تًل ا١ْٕ٘بء

تًٙج ١٧ْٝ٧ب اً٘ؼِ ا٘نبؼا ؿ٢اء أٗبٝح يٙج ا٘ٝق 
ٛكؼضًب ت١ب أٚ ٧َؼ ٛكؼش ت١ب ٗأٜ خ٢ٜٗ ٛؿخٝتنج 

تبٮسخ١بغ، ٦ّ٢ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٧ًختؼ اً٘ؼِ ا٘نبؼا ٢إٜ 
يبؼل ا٘ٝق، ٪ٜ ٛذل ٠ػٞ اً٘ٛبؼمج خ٢ٜٗ هب٠ؼ٧ج 
٧َؼ ض٧ٕ٧ٕج ٛب غاٛح يٙج ا٘ٝق خٝخ٦ْ ت٢س٢غ اً٘ؼِ، 

ّبً٘ٛؼ٢ِ ٘غ٣ ا٪ك٧٧٘٢ٜ أٜ ا٘ضٗٚ ا٘فؼي٦ ٧غ٢ؼ ٛى 
. (132)يٙخٟ ٢٧سغ ت٢س٢غ٠ب ٧٢ٝخ٦ْ تبٝخْبئ١ب

 ؼن، ا٦١ٝ٘ يٜ ـو ٢ــ يٜ ت٦ ٦١ّٝ ا٘ؼؿ٢ل      
ا٘فؼن ٠ٝب ًٛٙل تأٜ ٮ ٧ٕى ٛٝبؽيج ت٧ٜ أنؼاِ إً٘غ، 

ّئػ خٚ ت٧ى ٢ٗبٜ ٠ٝبٖ فؼن أ٢ فؼ٢ن تٝبء ي٤ٙ 
اً٘ؼِ، ّئٜ اً٘ؼِ ٧ٕنى ا٘ٝؽاو ت٧ٜ نؼ٦ّ إً٘غ، 

٦ّ٢ . (133)٢ٗ٧ّٜ ٢ٛإًّب ٤ًٝٛ٘ ا٘ضغ٧د ٧٘٢ؾ ٛعبًْ٘ب ٟ٘
ٛذل ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٢ٛب فبت١١ب ٔبل ٗذ٧ؼ ٜٛ اً٘ٙٛبء 

اً٘ٛبكؼ٧ٜ تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ، ٗأت٦ 
ؽ٠ؼث، ٢أضٛغ ا٘ؽؼٔبء، ٢ٛكن٤ْ ا٘ؽؼٔبء، ٢ٛضٛغ 

ٛكن٤ْ فٙت٦، ٢ٛضٛغ أغ٧ة ا٘كب٘ص، ٢ا٘ؿ٧غ كب٘ص 
.  ٧َ٢ؼ٠ٚ(134)ا٘ٝسبؼ

٢ع٧ؼ غ٧٘ل ي٤ٙ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ - 16
ا٦ًٙٛ٘ ا٘نبؼا أٜ ا١ْٕ٘بء ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة 

ا٬ؿٯ٧ٛج تٛب ١٧ّٚ ا٘ػ٧ٜ أٝٗؼ٢ا خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق 
تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ت٢ٝا ٗذ٧ؼًا ٜٛ أضٗب١ٛٚ ي٤ٙ 
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خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق ا٘فؼي٦ تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ٢ٝػٗؼ 
. ٧ّٛب ٦ٙ٧ تًمًب ٜٛ ٠ػٞ ا٪ٛذٙج

 :أم لة علن تخصيص عام النص بالعرف العملي العام

ِِٓو : ٢ٕ٧ل خًب٤٘ -1 ََِل ٌُوَّ َض َِاَلَد ََاِلَداُح ُِٓرِظِؾَو َؤ ََاْل
ِِٓو ّٕغ ػ٠ة ا٬ٛبٚ ٛبٖ٘ إ٤٘ . [ا٘تٕؼث: 233] َكبِهَم

خعك٧ق ي٢ٛٚ ا٢٘ا٘غاح تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ّسًٟٙ 
ٔبكؼًا ي٤ٙ ٜٛ سؼ٣ يؼِ ١ٛ٢ٔب تئؼمبو ٢٘غ٠ب، 
أٛب ٜٛ ٘ٚ خسؼ يبغث ١ٛ٢ٔب تػٖ٘ ٢ًٙ٘ ٛٝؽ٘خ١ب ٢ؼًّج 

. (135)ضؿت١ب ٢ٔغؼ٠ب، ّٕغ اؿخذٝب٠ب ٜٛ ي٢ٛٚ ا٢٘ا٘غاح

ا٘ت٧ٝج ي٤ٙ ٜٛ اغي٤ ٢ا٧ٛ٧ٜ٘ ي٤ٙ ٜٛ : "٢ٕ٧ل  -2
٧ؼ٣ ٗذ٧ؼ . (626، ق3، رشىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥، )."أٝٗؼ

ٜٛ اً٘ٙٛبء ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة أٜ ٠ػا ا٘ضغ٧د 
ٛعك٢ق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘، ًّٝغ ا٘ٛب٧ٗ٘ج أٟٝ إػا ضبؽ 
فعق يٕبؼًا ٛغث يفؼ ؿ٢ٝاح، ٢ٗبٜ ٧خكؼِ ٧ّٟ 

خكؼِ ا٘ٛٯٖ، ذٚ ٔبٚ آعؼ تؼّى غي٣٢ ٛنب٘تًب تضٕٟ 
٦ّ ٠ػا إً٘بؼ، ّئٟٝ ٮ خٕتل ت٧ٝخٟ إػا ٘ٚ ٧ّٕغٚ يػؼًا 

ٕٛت٢ًٮ ٧تؼؼ ٧ّٟ ؿ٢ٗخٟ ٗل ٠ػٞ ا٘ٛغث ٧ُٗبتٟ أ٢ يغٚ 
يٟٙٛ ت١ػٞ ا٘ض٧بؽث، ٢ػٖ٘ ٪ٜ اً٘ؼِ سؼ٣ تأٜ ٮ 

. (136)٧ؿٗح ا٘ٛبٖ٘ إػا ؼأ٣ ٧َؼٞ ٧خكؼِ ٦ّ ٟٛٙٗ
  ؼِـ٧٢ؼ٣ ا٘فب٧ًّج أ٧مًب أٜ ا٘ضغ٧د ُعّق تب٘ى      

 ، أ٢ ي٤ٙ ٢٘ اغي٤ ا٘ؿ٢ٔج ي٤ٙ ا٘ع٧ْٙج: ا٦ًٙٛ٘، ٢ٔب٢٘ا
أ٧ٛؼ أٟٝ اؿخأسؼٞ ٘ٗٝؾ غاؼٞ ٢ؿ٧بؿج غ٢اتٟ ّئٜ غي٢اٞ 

٢ٔب٢٘ا أ٧مًب ٜٛ اغيح ي٤ٙ ؽ٢س١ب تًغ يفؼث . ٮ خٕتل
ن٧٢ٙج أٟٝ ٘ٚ ٧ْٝٓ ي١٧ٙب ٢٘ٚ ٧ٗؿ١ب ف٧ئًب ٮ ٧ٕتل ١٘٢ٔب 

. (137)٘ٛعبْ٘خٟ اً٘ؼِ

٤١ٝ يٜ ت٧ى ا٘ذٛؼ ضخ٤ : "٢ؼغ ٦ّ ا٘ؿٝج أٜ ا٘ٝت٦  -3
"٤١ٝ يٜ ت٧ى اً٘ٛغ٢ٚ"٢ . (138)"٧تغ٢ كٯضٟ (139) .٤١ٝ "٢

٢ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ ٠ػا ا٦١ٝ٘ إٮ أٜ . (140)"يٜ ت٧ى اُ٘ؼؼ
ٗذ٧ؼًا ٜٛ ا١ْٕ٘بء ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج ٢ا٘ٛب٧ٗ٘ج أسبؽ٢ا ت٧ى 

ا٘ذٛبؼ ي٤ٙ ا٪فسبؼ إػا ه١ؼ تًم١ب ٢٘ٚ ٧ه١ؼ ا٘تًل 
، ٗب٘تن٧ظ، ٢ا٘تبػٝسبٜ، ٢ا٘خ٧ٜ، (ا٘تن٢ٜ ا٘ٛخٯضٕج)ا٨عؼ 

٢اً٘ٝة، ٧َ٢ؼٞ، ٢ػٖ٘ ٘ٙخًبٛل تٟ يؼًّب ٛى أٜ تًم١ب ت٧ى 

٢ا٘خعك٧ق تبً٘ؼِ ٠ٝب ؿبئٍ، إػ ٧ِٗ . (141)ً٘ٛغ٢ٚ
٧فخؼن ا٘فبؼو ٢س٢غ ٛضل ًٕ٘ٙغ، إػا ٗبٜ ٮ ٧خك٢ؼ 

٢س٢غٞ إٮ ف٧ئًب ّف٧ئًب، ًّٙج ا٦١ٝ٘ ٦ّ ٠ػٞ ا٪ضبغ٧د ٦٠ 
. (142)يغٚ إ٘غؼث ي٤ٙ خؿ٧ٙٚ ا٘ٛت٧ى، أ٢ يغٚ ا٧١٘ٛٝج ي٧ٟٙ

٤١ٝ يٜ : "٢ؼغ ٦ّ ا٘ؿٝج ا٘ٝت٧٢ج أٜ ا٘ٝت٦       
أّخ٤  .(572، ق3، رشىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥،  )"يؿة اْ٘ضل

ا٘ضٝبتٙج تس٢اؽ إسبؼث اْ٘ضل ٘ٙمؼاة ٪ٟٝ اٝخْبو ٛتبش، 
. (143)٢ا٘ضبسج خغي٢ إ٧ٟ٘

اخ٢ٕا اهلل ٢ايغ٢٘ا ت٧ٜ أ٢ٮغٗٚ ٦ّ : "٢ٕ٧ل ا٘ٝت٦  -4
٧ؼ٣ . (649، ق3، رشىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥، )" اً٘ن٧ج

ا٘ضٝبتٙج س٢اؽ خعك٧ق تًل ا٪٢ٮغ تب١٘تج ٘خًبؼِ 
ا٘ٝبؾ ٘ٙضبسج، أ٢ ٘ؽٛبٝج، أ٢ ٛؼل، أ٢ ٗذؼث ي٧بٟ٘، 

أ٢ ٘نٙة اً٘ٙٚ، أ٢ كؼِ ين٧خٟ يٜ تًل ٢٘غٞ 
ْ٘ؿٕٟ، أ٢ تغيخٟ، أ٢ ٢ٟٗ٘ٝ ٧ؿخ٧ًٜ تٛب أعػٞ ي٤ٙ 

. (144)ًٛك٧ج اهلل، أ٢ ٧ْٕٟٝ ١٧ّب

إ٘بيغث اً٘بٛج أٜ ا٪٧ٜٛ ٮ ٧مٜٛ ٛب ٦ّ ٧غٞ ٜٛ  -5
ٛبل أعػٞ ٜٛ ا٧ُ٘ؼ ٬كٯضٟ إػا ٠ٖٙ تغ٢ٜ خًغ ٟٛٝ، 

أ٢ خٕك٧ؼ ٦ّ ا٘ضْه، ٢ٜ٘ٗ ا١ْٕ٘بء ٜٛ ٛعخِٙ 
ا٘ٛػا٠ة أّخ٢ا تخم٧ٜٛ ا٪س٧ؼ ا٘ٛفخؼٖ، ٠٢ػا اؿخذٝبء 

ٜٛ ي٢ٛٚ إ٘بيغث ٘سؼ٧بٜ اً٘ؼِ تػٖ٘ ٜٛ أسل 
. (145)ا٘ٛضبّهج ي٤ٙ أ٢ٛال ا٘ٝبؾ ٜٛ ا٘خِٙ ٢ا٘م٧بو

 ٤٘ـا٘ٛؿ٢ٜٛٙ يغ٢ل تًم١ٚ و : " ٢ٕ٧ل ا٘ٝت٦  -6
٘ٚ أسغٞ ٦ّ ٗخة ا٘ضغ٧د ٠٢ػا ا٢ٕ٘ل ً٘ٛؼ تٜ ا٘عنبة ) "تًل

أّخ٤ تًل ا١ْٕ٘بء  (.197، ق10، رشىوا٘ت٦ٕ١٧، .
٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج ٗأت٦ ٢٧ؿِ ٢ٛضٛغ تًغٚ اٮٗخْبء 

تهب٠ؼ اً٘غا٘ج ٦ّ ا٘ف١بغث ْ٘ف٢ ا٘ٗػة ت٧ٜ ا٘ٝبؾ 
. (146)٢ايخ٧بغ٠ٚ ٟ٘

٤١ٝ يٜ ت٧ى ٛب ٧٘ؾ يٝغ : "٢ؼغ أٜ ا٘ٝت٦  -7
 ٢ٜ٘ٗ ا١ْٕ٘بء .(642، ق2، رالهَعإاتٜ أٝؾ، ) "ا٬ٝؿبٜ

ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة ا٬ؿٯ٧ٛج عكك٢ا ٠ػا ا٘ٝق 
. (147)تًٕغ اٮؿخكٝبو ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٧ٟٙ
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أّخ٤ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا١ْٕ٘بء ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج ٗب٬ٛبٚ  -8
ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ تس٢اؽ أخؼال ا٘عتؽ يغغًا ت٧ٜ 

ا٘س٧ؼاٜ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٧ٟٙ، ٛى أٜ ا٘عتؽ ٛبل ؼت٥٢ 
ٜٛ كِٝ ا٢ٛ٘ؽ٢ٝبح، ٢ا٘ٝك٢ق اً٘بٛج ٦ّ ا٘فؼ٧ًج 
ا٬ؿٯ٧ٛج خ٢سة ا٘خؿب٥٢ ٦ّ ٛتبغ٘ج ا٪٢ٛال ا٘ؼت٧٢ج 
تسٝؿ١ب ٢ؽًٝب ٦ّ ا٢ٛ٘ؽ٢ٝبح ، ٧ٗ٢ًٯ ٦ّ ا٧ٗٛ٘ٯح، 

٢خًختؼ اْ٘مل ا٘ؽائغ ٦ّ أضغ٠ب يٜ ا٨عؼ ؼتًب ٛضؼًٛب 
. (148)٢يٕغٞ تبنًٯ

أّخ٤ ا٬ٛبٚ ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ تس٢اؽ ٢ِٔ  -9
ا٢ٕٝٛ٘ل، ٢٢إّٟ اً٘ٙٛبء ٧ّٛب تًغ ٜٛ ٛعخِٙ ا٘ٛػا٠ة 

ي٤ٙ ّخ٢اٞ، ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ٠ػٞ اْ٘خ٣٢ ٛعبْ٘ج 
ٕ٘ٛخم٤ إ٘بيغث اً٘بٛج ا٘خ٦ خٕم٦ تخأت٧غ ا٢ِ٘ٔ، 
٧٢ؼسى ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ ٢ِٔ 

. (149)ا٢ٕٝٛ٘ل

 "٤١ٝ يٜ ت٧ى ٢فؼن: " أ٢ٟٝؼغ يٜ ا٘ٝت٦  -10
٤١ٝ يٜ ت٧ى "٢. (536، ق3، رشىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥، )

، (618، ق2، رالهَعإاتٜ أٝؾ، ) "ا٘ذٛبؼ ٔتل تغ٢ كٯض١ب
إٮ أٜ ٗذ٧ؼًا ٜٛ ا١ْٕ٘بء ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج أّخ٢ا 

تس٢اؽ ت٧ى ا٘ذٛؼ ٛى فؼن تٕبئٟ ي٤ٙ ا٘فسؼ ضخ٤ ٧خٚ 
٢ا٪كل أٜ ٮ . ٝمسٟ ٘سؼ٧بٜ يؼِ ا٘ٝبؾ تػٖ٘

٧كص ٠ػا ا٘ت٧ى ٪ٜ ٠ػا ا٘فؼن ٮ ٧ٕخم٧ٟ إً٘غ ٢٠٢ 
 ا أٜـٞ إٚـفُل ٖٛٙ ا٧ُ٘ؼ، أ٢ كْٕخ٧ٜ ٦ّ كْٕج ٪ٜ

. (150)٢ٗ٧ٜ إيبؼث، أ٢ إسبؼث ٦ّ ت٧ى

ؼ سًٛٯ ٧٘ضٛل ي٧ٟٙ ٛخبيًب إ٤٘ تٙغ ـٜٛ اؿخأر -11
٧ًٜٛ سبؽ ٢إٜ ٗبٜ ا٘ٛخبو ٛس٢١ًٮ، ٢ٛذل ٠ػا ٧ْؿغ 

ا٬سبؼث ٘س١ب٘خٟ، ٢ٜ٘ٗ ا٘ٝبؾ خًبؼ٢ّا ي٤ٙ ػٖ٘ ّبٝخْح 
. (151)ا٘س١ب٘ج ا٘ٛؤغ٧ج إ٤٘ ا٘ٝؽاو

أّخ٤ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا١ْٕ٘بء تس٢اؽ ا٘فؼة، ٢ؿ٦ٕ  -12
ا٘غ٢اة ٜٛ ا٘سغا٢ل ٢ا٪١ٝبؼ ا٢ٙٛٛ٘ٗج تغ٢ٜ إػٜ 

ٛب١ٗ٘ب إػا ٗبٜ ػٖ٘ ٮ ٧مؼ تٛب١ٗ٘ب ٢ػٖ٘ ٘سؼ٧بٜ 
. (152)اً٘ؼِ

إؽّبِ اً٘ؼ٢ؾ إ٤٘ ؽ٢س١ب ٛى ٢ٟٗٝ ٮ ٧ًؼ١ّب  -13
ّئٟٝ ٧س٢ؽ ٟ٘ ٢نؤ٠ب ٪ٜ ؽّب١ّب فب٠غ ي٤ٙ أ١ٝب 

. (153)اٛؼأخٟ ٘تًغ ا٘خغ٧٘ؾ ٦ّ ػٖ٘ ٦ّ يبغاح ا٘ٝبؾ

ٜٛ اؿخًبؼ غاتج ّؼغ٠ب إ٤٘ ٛب١ٗ٘ب ١ّٙٗح ٘ٚ  -14
٧مٜٛ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ا٘ؼغ ي٤ٙ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج، ٢ا٪كل 
٦ّ ا٘ٛبل ا٘ٛؿخًبؼ أٜ ٧ؼغ إ٤٘ ٛبٟ٘ٗ ٦ّ ٧غٞ ٗب٘ذ٢ة، 

. (154)٢ا٬ٝبء ٧َ٢ؼٞ

٘ٚ ٧سؽ أت٢ ض٧ْٝج ت٧ى ا٘ٝضل ٢غ٢غ إ٘ؽ ٪١ٝٛب  -15
٧٘ؿب ٜٛ ا٪٢ٛال تبيختبؼ٠ٛب ٜٛ ٢٠اٚ ا٪ؼل، ٢ٜ٘ٗ 

خ٧ٛٙػٞ ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ أّخ٤ تس٢اؽ ت١ً٧ٛب ٘سؼ٧بٜ 
. (155)ا٘خًبٛل تٟ

إػا اؿخأسؼ أٗذؼ أ٠ل ا٘ؿ٢ٓ ضؼاؿًب ٢٘ٚ ٧ٕتل  -16
ا٘تب٢ٜٔ، ّٕغ أّخ٤ ا١ْٕ٘بء ٢ٮؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج تأٜ 

ا٪سؼث خؤعـػ ٜٛ ا٘ٗـل ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ 
. (156)ػٖ٘

إػا س١ؽ ا٪ة اتٝخٟ س١بؽًا ٢غًّٟ إ١٧٘ب، ذٚ اغي٤  -17
أٟٝ يبؼ٧ج ٢ٮ ت٧ٝج ٘غ٧ٟ، ّٯ ٧ٕتل ٢ٟٔ٘ إػا ٗبٜ اً٘ؼِ 

. (157)سبٍؼ تأٜ ا٪ة ٧غّى ػٖ٘ ا٘س١بؽ ًٛٙٗب ٮ يبؼ٧ج

ا٘خ٧ٗ٢ل ٦ّ ا٘ت٧ى ا٘ٛنٙٓ، ٧خ٧ٕغ تذٜٛ ا٘ٛذل  -18
٢َب٘ة ٕٝغ تٙغ ا٘ت٧ى ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ ػٖ٘، ّبً٘ؼِ 

. (158)٠ٝب ٧ٝؽل ٛٝؽ٘ج اْ٘ٙه ا٘كؼ٧ص

يغٚ خكغ٧ٓ ا٘ٛؼأث إػا غعل ت١ب ؽ٢س١ب، ذٚ  -19
أٝٗؼح أٟٝ أينب٠ب ف٧ئًب ٜٛ ١ٛؼ٠ب، ٢ٮ ٧نب٘ة ا٘ؽ٢ر 
تئذتبح ا٪غاء ٛى أٜ إ٘بيغث إ٘ٛؼؼث أٜ ا٘ت٧ٝج ي٤ٙ ٜٛ 

اغي٤ ٢ا٧ٛ٧ٜ٘ ي٤ٙ ٜٛ أٝٗؼ، ٢ػٖ٘ ٘ف٢٧و ا٘ٗػة 
. (159)٢إٝٗبؼ ا٘ض٢ٕٓ

أّخ٤ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا١ْٕ٘بء تٛٝى ا٘ٝؿبء ٜٛ ا٘ػ٠بة  -20
 أػٜ إ٤٘ كٯث ا٘سٛبيج ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ا٘ٝت٦ 

. (160)١ٜ٘ تػٖ٘، ٢ػٖ٘ ٘خ٧ُؼ يؼِ ا٘ٝبؾ
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أّخ٤ ٗذ٧ؼ ٜٛ ا١ْٕ٘بء تس٢اؽ غع٢ل ا٘ضٛبٛبح  -21
ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ أٜ ٛغث ا٘ٛٗد ١٧ّب ٢ٔغؼ ا٘ٛبء 
ا٘ٛؿخ١ٖٙ ٛس٢١ٮٜ، ٢ػٖ٘ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ ي٤ٙ 

. (161)ػٖ٘

أّخ٤ تًل ا١ْٕ٘بء تس٢اؽ اؿخٕؼال ا٘غؼا٠ٚ  -22
تبً٘غغ ي٤ٙ ا٘ؼَٚ ٜٛ خْب٢خ١ب ٦ّ ا٢٘ؽٜ ٘خًبؼِ ا٘ٝبؾ 

. (162)ي٤ٙ ػٖ٘
ٝٗخ٦ْ ت١ػا إ٘غؼ ٜٛ ا٪ٛذٙج، ٠٢ػٞ ا٪ٛذٙج       

٧َ٢ؼ٠ب خغل ي٤ٙ اؿخسبتج ا٘فؼ٧ًج ا٬ؿٯ٧ٛج ٦ّ 
ٝك٢ك١ب اً٘بٛج ٢ٔ٢ايغ٠ب ً٘ٙبغاح ٢ا٪يؼاِ 

ا٘كض٧ضج ا٘خ٦ خؿ١ل ي٤ٙ ا٘ٝبؾ ض٧بخ١ٚ ٢خغّى ي١ٝٚ 
ا٘ضؼر ٢ا٘ٛفٕج ٛضٕٕج ١٘ٚ ٛكب٘ض١ٚ ٦ّ ٗل ؽٛبٜ 

. ٢ٛٗبٜ
٦ّ٢ ١ٝب٧ج تضذٝب خسغؼ ا٬فبؼث إ٤٘ ٢ِٛٔ       

. تبلؾرف الخبصا٪ك٧٧٘٢ٜ ٜٛ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق 
٧ؼ٣ س٢١ٛؼ ا٪ك٧٧٘٢ٜ يغٚ س٢اؽ خعك٧ق       

يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٘عبق، ٧٢ؼ٣ تًل اً٘ٙٛبء ٢ٮ 
اتٜ ٝس٧ٚ، ٢ٝك٧ؼ تٜ : ؿ٧ٛب ٜٛ ا٘ض٧ْٝج ٢ا٘ٛب٧ٗ٘ج أٛذبل

. ، س٢اؽ ا٘خعك٧ق تٟ(163)٧ض٤٧، ٢ٛضٛغ تٜ ؿٙٛج
٢ٜٛ اً٘ٛبكؼ٧ٜ ا٘ػ٧ٜ أسبؽ٢ا خعك٧ق يبٚ       

ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٘عبق، أت٢ ؽ٠ؼث، ٢ٛضٛغ ٛكن٤ْ 
. فٙت٦، ٢ا٘غؼ٦ٝ٧، ٢ا٘ؿ٧غ كب٘ص ا٘ٝسبؼ

 غاؼ ٦ّ ػٖ٘ ي٤ٙ ـؼ٣ أٜ ا٘ٚـٜ: "٢ٕ٧ل ا٘غؼ٦ٝ٧      
خض٧ٕٓ ٛٝبن ا٘خعك٧ق ّض٧ذٛب خضٕٓ ٢سة ا٢ٕ٘ل 

ت٢س٢ة ا٘خعك٧ق، ٢ٮ ّؼٓ ت٧ٜ يبٚ ٢عبق، أ٢ 
 .(164)"٦٘٢ٔ ٢ي٦ٙٛ

إػا ٗبٜ ا٘ٝق ًًٛٙٯ تًٙج : "٢ٕ٧٢ل ا٘ؿ٧غ ا٘ٝسبؼ      
إٜ : ، ٔب٢٘ا" يٜ ت٧ى ٢فؼن٤١ٝ "ٛذل ضغ٧د 

ا٘ضغ٧د ًٛٙل ت٢ٔ٢و ا٘ٝؽاو ا٘ٛعؼر ًٕ٘ٙغ يٜ 
إ٘ٛك٢غ تٟ ٢٠٢ ٔنى ا٘ٛٝبؽيج، ٢اً٘ؼِ ٧ْل 
ا٘ٝؽاو، ّٗبٜ ٢ٛإًّب ٤ًٝٛ٘ ا٘ضغ٧د، ٢ايختؼ ػٖ٘ 

اؿخذٝبء ٜٛ ا٢ٕ٘ايغ اً٘بٛج، ٠٢ٝب ٧ؿخ٥٢ اً٘ؼِ اً٘بٚ 
. (165)"ٛى ا٘عبق ٦ّ خعك٧ق اً٘بٚ

٢ٔغ ػٗؼ ا١ْٕ٘بء أٛذٙج ٮ تأؾ ت١ب ي٤ٙ خعك٧ق       
: يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘عبق، ٢ٜٛ ت٧ٜ ٠ػٞ ا٪ٛذٙج

٧ؼ٣ اتٜ ٝس٧ٚ أٜ ٛب ٧ٕى ٦ّ تًل أؿ٢آ إ٘ب٠ؼث  -1
ٜٛ ع٢ٙ ا٘ض٢ا٧ٝح ٮؽٚ، ٧٢ك٧ؼ ا٘ع٢ٙ ٦ّ ا٘ضب٢ٝح 

ضًٕب ٟ٘، ّٯ ٧ٖٛٙ كبضة ا٘ضب٢ٝح إعؼاسٟ ١ٝٛب، ٢ٮ 
٢ٔغ ٢ٔى ٦ّ ض٢ا٧ٝح . إسبؼخ١ب ٧ُ٘ؼٞ ٢٘٢ ٗبٝح ٢ًْٔب

ا٘س٢ٜٙٛ تب٢ُ٘ؼ٧ج أٜ ا٘ؿٙنبٜ ا٢ُ٘ؼ٥ ٘ٛب تٝب٠ب أؿ١ٝٗب 
٘ٙخسبؼ تب٘ع٢ٙ، ٢سًل ٘ٗل ضب٢ٝح ٔغؼًا أعػٞ ١ٝٛٚ، 

. (166)٢ٗخة ػٖ٘ تٛٗخ٢ة ا٢ِ٘ٔ

خًبؼِ ا١ْٕ٘بء تبٕ٘ب٠ؼث ٦ّ يكؼ اتٜ ٝس٧ٚ  -2
ا٘ٝؽ٢ل يٜ ا٢٘هبئِ تٛبل ٧ًن٤ ٘كبضت١ب، ٧ّٝت٦ُ 
ا٘س٢اؽ، ٢أٟٝ ٜ٘ ٝؽل ٟ٘ ٢ٔتل ٟٛٝ ا٘ٛتٍٙ ذٚ أؼاغ 

. (167)ا٘ؼس٢و ي٧ٟٙ ٧ّٙؾ ٜٛ ضٕٟ ػٖ٘

أّخ٤ ١ّٕبء إ٘ب٠ؼث تغع٢ل اُ٘ؿّٙٚ ٦ّ ا٘ت٧ح ا٘ٛت٧ى  -3
٦ّ إ٘ب٠ؼث غ٢ٜ ؿ٢ا٠ب، ٧٢ؼسى ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ ٪ٜ 

. (168)ت٢٧خ١ٚ نتٕبح ٧خًػؼ اٮٝخْبو ت١ب إٮ تب٘ؿّٙٚ

٧ؼ٣ تًل ا١ْٕ٘بء ١ٝٛ٢ٚ ا٘ؿ٢٧ن٦ أٟٝ ٢٘ سؼح  -4
يبغث إ٘ٛخؼل تؼغ ؽ٧بغث ي٤ٙ ٛب أخؼمٟ، ّئٜ ٠ػا 

. (169)٢ٗ٧ٜ تٛٝؽ٘ج ا٘فؼن ّٯ ٧ضؼٚ إٔؼامٟ

 ًٮ ـؼ٥ ٛؤرـ٢٘ ايخبغ فعق ت٧ى ا٧ً٘ٝج تأٜ ٧فح -5
 تأٔل ٛٛب تبيٟ ٕٝغًا، ّئٜ ػٖ٘ ٮ ٢ٗ٧ٜ ٛضّؼًٛب يٝغ

. (170)تًل ا١ْٕ٘بء
 ٢ٝضٜ تغ٢ؼٝب ٝخْٓ ٛى إ٘بئ٧ٜٙ تس٢اؽ خعك٧ق      

يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ ا٘عبق ٢ٔ٢٘و ا٘خعك٧ق 
تٟ، ّٛذٟٙ ٛذل اً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ اً٘بٚ ٢اً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ 

اً٘بٚ، ٢٪ٟٝ ٜٛ ا٪يؼاِ ا٘كض٧ضج ا٘خ٦ ٔتٙخ١ب ا٘ٝبؾ 
١ٝ٢ٗب خؿ١ل ي١٧ٙٚ ض٧بخ١ٚ، ٢ختًغ ي١ٝٚ ا٘ٛفٕج 

٢ٜٛ ٝبض٧ج أعؼ٣، ّئٜ يٙج ا٘خعك٧ق . ٢ا٘ضؼر
ٛخضٕٕج ٧ّٟ خٛبًٛب ٗبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ اً٘بٚ، ّٯ ٛبٝى ٜٛ 
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ا٢ٕ٘ل تب٘خعك٧ق تٟ ٛب غاٚ أٟٝ ٮ ٧كنغٚ ٛى 
. ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج إ٘ن٧ًج

الخاتمة 

تًغ اٝخ١بئٝب ٜٛ ا٘ضغ٧د يٜ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق       
تبً٘ؼِ ت٦ٕ أٜ ٝف٧ؼ إ٤٘ أ٠ٚ ا٘ٝخبئز ا٘خ٦ خ٢كٙح 

: إ١٧٘ب ا٘غؼاؿج ٢ٝس١ٙٛب ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٨خ٦

 ٧ًغ اً٘ؼِ ٛكغؼًا ٠بًٛب ٜٛ ٛكبغؼ إْٟ٘ :ؤَاًل
. ا٬ؿٯ٦ٛ، ٢ٔغ ت٧ٝح ي٧ٟٙ ٢ٔايغ ٧١ّٕج ٗذ٧ؼث

 ٧ؤغ٥ اً٘ؼِ غ٢ؼًا ٠بًٛب ٦ّ خْؿ٧ؼ ا٘ٝك٢ق :ذبىًٓب
ا٘فؼي٧ج ا٘ٛنٕٙج ا٘خ٦ ٮ ٢٧سغ ١٘ب خْؿ٧ؼ ٦ّ ا٘فؼو 
٢اُ٘ٙج، ّأ٥ ْ٘ه ٧٘ؾ ٟ٘ ضغ ٦ّ ا٘فؼو أ٢ ٦ّ اُ٘ٙج 

. ٛؼسًٟ اً٘ؼِ

 اً٘بٚ ٜٛ ض٧د ٔت٢ٟ٘ ٘ٙخعك٧ق ٧ٕؿٚ إ٤٘ يبٚ ٮ :ذبلذًب
٧ٕتل ا٘خعك٧ق ي٤ٙ ا٬نٯٓ، ٢يبٚ ٧ٕتل ا٘خعك٧ق، 

٢٠٢ إٛب أٜ خكضتٟ ٔؼ٧ٝج ٛعككج، ٢إٛب أٜ ٮ 
خكضتٟ ٔؼ٧ٝج، ٧٢نٙٓ ي٤ٙ ٠ػا ا٢ٝ٘و اً٘بٚ ا٘ٛنٙٓ، 

٢٠٢ ا٘ػ٥ اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٦ّ غٮ٘خٟ ي٤ٙ اؿخُؼأٟ 
٪ّؼاغٞ ٠ل ٦٠ غٮ٘ج ٔن٧ًج أٚ ه٧ٝج؟ 

 اعخِٙ ا٪ك٢٧٘٢ٜ ٦ّ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق :راتؾًب
تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ٧َؼ إ٘ٛبؼٜ ً٘ٙبٚ، ٢خ٢كٙح ا٘غؼاؿج 
إ٤٘ خؼس٧ص ا٘ؼأ٥ إ٘بئل تس٢اؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق 
تبً٘ؼِ ا٦٘٢ٕ٘ ا٘نبؼا، ّب٘ضٕبئٓ اً٘ؼ٧ّج ٕٛغٛج ي٤ٙ 

. ا٘ضٕبئٓ ا٧٢ُٙ٘ج

  ٧س٢ؽ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘: ًاـخبهس
 ؼِـث ٧ّٟ ٗب٘ىـق ٛخضٕٓـا٘نبؼا ٪ٜ يٙج ا٘خعك٦

. ا٦٘٢ٕ٘، ّب٘ض٧ٕٕج اً٘ؼ٧ّج ٛختبغؼث ١٧ّٛب ّخسة إؼاغخ١ب

 ا٢ٕ٘ل تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٮ ٧ٝؿظ :شبدشًب
ا٘ٝق ا٘فؼي٦، ٢ٮ ١٧غٟٛ، ٪ٜ اً٘ؼِ ا٘ػ٥ ٧عكق 

يبٚ ا٘ٝق ٢٠ اً٘ؼِ ا٘كض٧ص ا٘ػ٥ ٮ ٧كنغٚ ٛى 
. ا٘ٝك٢ق ا٘فؼي٧ج إ٘ن٧ًج

ا٘ؼاّم٢ٜ ٘خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ : شبتؾًب
ٛت٧ٝج ي٤ٙ  ٝبٔم٢ا أْٝؿ١ٚ ّٗذ٧ؼًا ٜٛ أضٗب١ٛٚ

 .خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ

 اً٘ؼِ ا٘عبق ٛذٟٙ ٛذل اً٘ؼِ اً٘بٚ ٦ّ :ذبهىًب
خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق،٪ٜ يٙج ا٘خعك٧ق ٛخضٕٕج ٧ّٟ 

. ٗبً٘ؼِ ا٦ًٙٛ٘ اً٘بٚ

ا٢ٕ٘ل تًغٚ خعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٧ّٟ : خبشؾًب
ٝؽو ٘ٙٝبؾ يٜ أيؼا١ّٚ ٢يبغاخ١ٚ، ١ًٔ٢٧٢ٚ ٦ّ ا٘ضؼر 

. ٢ا٘ٛفٕج ٪ٟٝ أكتص نتًًب ١٘ٚ

ا٢ٕ٘ل تخعك٧ق يبٚ ا٘ٝق تبً٘ؼِ ٧ّٟ : ؽبشرًا
إيٛبل ٘ٙغ٧ٙ٧ٜ٘ ًًٛب ٢ٟٗٝ ٧ضٕٓ ا٘خ٧ّ٢ٓ ت٧ٜ اً٘ؼِ 

 .إ٘بئٚ ٢يبٚ ا٘ٝق، ٧٢ؽ٧ل ا٘خًبؼل ت١ٝ٧ٛب
٢آعؼ غي٢اٝب أٜ ا٘ضٛغ هلل ؼة اً٘ب٧ٜٛ٘ 

المصادر والمراجع 

. اللرآو الكرٓن -
الخلرٓر َالخضتٓر فْ ؽمن األضَل، اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  -

. ن1996دار الفكر، تٓرَح، 
اتٜ ؼسة، يتغا٘ؼضٜٛ تٜ ف١بة ا٘غ٧ٜ أضٛغ،  -

، ٛٗختج ا٧ٙٗ٘بح اللَاؽد فْ الفلً اإلشالهْ
. 1972ٚا٪ؽ٠ؼ٧ج، إ٘ب٠ؼث، 

، خكض٧ص ٢خؼ٧ٔٚ ٛضٛغ ّؤاغ الهَعإاتٜ أٝؾ، ٛبٖ٘،  -
يتغا٘تب٦ٔ، غاؼ إض٧بء ا٘خؼاد اً٘ؼت٦، ت٧ؼ٢ح، 

1985ٚ .
، غاؼ اً٘ٛبؼِ، إ٘ب٠ؼث، الهشىداتٜ ضٝتل، أضٛغ،  -

1970ٚ .
 كَاؽد األضكبناتٜ يتغا٘ؿٯٚ، يؽ ا٘غ٧ٜ يتغاً٘ؽ٧ؽ،  -

. ، غاؼ اً٘ٛؼّج، ت٧ؼ٢حهضبلص األىبن فْ
، ٛنتًج ؤضكبن اللرآواتٜ اً٘ؼت٦، ٛضٛغ تٜ يتغاهلل،  -

. ي٧ؿ٤ ا٘تبت٦ ا٘ضٙت٦، إ٘ب٠ؼث
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 فخبَُ اتو خٓهٓج،اتٜ خ٧ٛ٧ج، أضٛغ تٜ يتغا٘ض٧ٙٚ،  -
سٛى ٢خؼخ٧ة يتغا٘ؼضٜٛ تٜ ٛضٛغ ا٘ٝسغ٥ ٢٢٘غٞ، 

. ٠ـ1398
 هسهَؽج رشبئل اتواتٜ يبتغ٧ٜ، ٛضٛغ أ٧ٜٛ أّٝغ٥،  -

ٝفؼ اً٘ؼِ ٦ّ تٝبء تًل ا٪ضٗبٚ "، ؼؿب٘ج ؽبتدٓو
. ، غاؼ إض٧بء ا٘خؼاد اً٘ؼت٦، ت٧ؼ٢ح"ي٤ٙ اً٘ؼِ

 رَظج الىبغر َسىجاتٜ ٔغاٛج، يتغاهلل تٜ أضٛغ،  -
. 1984ٚ، ٛٗختج اً٘ٛبؼِ، ا٘ؼ٧بل، الهىبغر

، غاؼ ؤؽالن الهَكؾٓواتٜ ا٧ٕ٘ٚ، ٛضٛغ تٜ أت٦ تٗؼ،  -
. 1973ٚا٘س٧ل، ت٧ؼ٢ح، 

، غاؼ لشبو الؾرةاتٜ ٛٝه٢ؼ، ٛضٛغ تٜ ٛٗؼٚ،  -
. ٘ؿبٜ اً٘ؼة، ت٧ؼ٢ح

، األشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ، ؽ٧ٜ ا٘غ٧ٜ تٜ إتؼا٧٠ٚ،  -
ٛضٛغ ٛن٧ى ا٘ضبّه، غاؼ اْ٘ٗؼ، غٛفٓ، : خض٧ٕٓ
1983ٚ .

 فَاخص الرضهَحاتٜ ٝهبٚ ا٘غ٧ٜ، يتغا٦ًٙ٘ ٛضٛغ،  -
تشرش هشمن الذتَح فْ ؤضَل الفلً لهضة اهلل تو 

 ٛنت٢و ي٤ٙ ٠بٛـ ا٘ٛؿخك٤ْ، غاؼ ؽتدالشكَر،
. اْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢ح

، غاؼ ا٘س٧ل، هؾسن هلبٓٓس المغجاتٜ ّبؼؾ، أضٛغ،  -
. 1991ٚت٧ؼ٢ح، 

ٛضٛغ : ، خض٧ٕٓشىوأت٢ غا٢غ، ؿ٧ٙٛبٜ تٜ ا٪فًد،  -
. 1971ٚيتغا٘ض٧ٛغ، ٛنتًج ا٘ؿًبغث، 

، غاؼ اْ٘ٗؼ اً٘ؼت٦، ؤضَل الفلًأت٢ ؽ٠ؼث، ٛضٛغ،  -
. إ٘ب٠ؼث

، ٛنتًج الؾرف َالؾبدثأت٢ ؿٝج، أضٛغ ٦ٛ١ّ،  -
. 1947ٚإ٘ب٠ؼث، 

، اإلضكبن فْ ؤضَل األضكبنا٨ٛغ٥، ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ،  -
 ، غاؼ ا٘ٗخة  إتؼا٧٠ٚ اً٘س٢ؽ: متنٟ ٢ٗخة ض٢اف٧ٟ

. 1985ٚا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 
 ، الخهٍٓد ا٪ؿ٥٢ٝ، سٛبل ا٘غ٧ٜ أت٢ ٛضٛغ تٜ ا٘ضؿٜ -

ٛضٛغ :  خض٧ٕٓ،فْ خخرٓز الفرَػ ؽمِ األضَل
، ت٧ؼ٢ح، 4ضؿٜ ٧٠خ٢، ٛؤؿؿج ا٘ؼؿب٘ج، ن

1987ٚ .
، 2 نالهؾسن الَشٓع،٢آعؼ٢ٜ، : أ٧ٝؾ، إتؼا٧٠ٚ -

. 1972ٚإ٘ب٠ؼث، 
 ؤضَل الفلًتغؼاٜ، تغؼاٜ أت٢ ا٧ًٜٝ٘ تغؼاٜ،  -

. ، ٛؤؿؿج فتبة ا٘سبًٛج، ا٬ؿٗٝغؼ٧جاإلشالهْ
 ؤذر األدلج الهخخمف فٍٓب فْا٘تُب، ٛكن٤ْ غ٧ة،  -

. 1999ٚ، غٛفٓ، 3 غاؼ إ٘ٙٚ، نالفلً اإلشالهْ،
كشف ا٘تعبؼ٥، يٯء ا٘غ٧ٜ يتغاً٘ؽ٧ؽ تٜ أضٛغ،  -

، غاؼا٘ٗخة األشرار ؽو ؤضَل فخر اإلشالن التزدَّ
. 1997ٚا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 

، يب٘ٚ ضضٓص التخبرّا٘تعبؼ٥، ٛضٛغ تٜ إؿٛبي٧ل،  -
. 1982ٚا٘ٗخة، ت٧ؼ٢ح، 

، غاؼ ، الشىو الكترُا٘ت٦ٕ١٧، أضٛغ تٜ ا٘ضؿ٧ٜ -
. اْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢ح

، خض٧ٕٓ شىو الخرهذّا٘خؼٛػ٥، ٛضٛغ تٜ ي٧ؿ٤،  -
أضٛغ ٛضٛغ فبٗؼ، غاؼ إض٧بء ا٘خؼاد اً٘ؼت٦، 

. 1938ٚت٧ؼ٢ح، 
، غاؼ ا٘ٗخبة الخؾرٓفبحا٘سؼسب٦ٝ، ي٦ٙ تٜ ٛضٛغ،  -

. 1985ٚاً٘ؼت٦، ت٧ؼ٢ح، 
 خخضٓص الىضَص تبألدلجا٘ضؿٜ، ع٧ْٙج تبتٗؼ،  -

، ٛٗختج ٠٢تج، إ٘ب٠ؼث، االسخٍبدٓج ؽىد األضَلٓٓو
1993ٚ .

، ٛٗختج ا٪ٔك٤، ىغرٓج الؾرفا٘ع٧بن، يتغاً٘ؽ٧ؽ،  -
. 1977ٚيٛبٜ، 

، ا٘فؼٗج ا٘ٛخضغث الهىبٌز األضَلًٓا٘غؼ٦ٝ٧، ّخض٦،  -
. 1985ٚ، غٛفٓ، 2٘ٙخ٢ؽ٧ى، ن

، غاؼ خفشٓر الفخر الرازّا٘ؼاؽ٥، ّعؼ ا٘غ٧ٜ يٛؼ،  -
. 1994ٚاْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢ح، 

 ، غاؼ ا٘ٗخةالهضضَل فْ ؽمن ؤضَل الفلًا٘ؼاؽ٥،  -

. 1988ٚا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 
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 خفشٓر)خفشٓر اللرآو الضكٓن ؼمب، ٛضٛغ ؼف٧غ،  -
. ، ت٧ؼ٢ح2 غاؼ اْ٘ٗؼ، ن،(الهىبر

، غاؼ اْ٘ٗؼ، ؤضَل الفلً اإلشالهْا٘ؽض٦ٙ٧، ٠٢تج،  -
. 1986ٚغٛفٓ، 

، غاؼ إ٘ٙٚ، اللَاؽد الفلٍٓجا٘ؽؼٔبء، أضٛغ، فؼش  -
. 1996ٚ، غٛفٓ، 4ن

، غاؼ اْ٘ٗؼ، الهدخل الفلٍْ الؾبنا٘ؽؼٔبء، ٛكن٤ْ،  -
. 1968ٚ، غٛفٓ، 10ن

: ، خ٧ًٙٓالتضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦، ٛضٛغ تٜ ت١بغؼ،  -
. 2000ٚٛضٛغ خبٛؼ، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 

، ؤضَل الشرخشْا٘ؿؼعؿ٦، ٛضٛغ تٜ أضٛغ،  -
أت٢ ا٢ّ٘ب ا٪ُّب٦ٝ، غاؼ ا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، : خض٧ٕٓ

. 1993ٚت٧ؼ٢ح، 
 األشتبي ا٘ؿت٦ٗ، خبر ا٘غ٧ٜ يتغا٠٢٘بة تٜ ي٦ٙ، -

يبغل أضٛغ ٢ي٦ٙ ٛضٛغ، غاؼ : خض٧َٕٓالىغبئر، 
. 1991ٚا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 

ا٘ؿت٦ٗ، ي٦ٙ تٜ يتغا٘ٗب٦ّ ٢٢٘غٞ خبر ا٘غ٧ٜ  -
، غاؼ ا٘ٗخة اإلتٍبر فْ شرش الهىٍبريتغا٠٢٘بة، 

. 1995ٚا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 
األشتبي ا٘ؿ٢٧ن٦، سٯل ا٘غ٧ٜ يتغا٘ؼضٜٛ،  -

. 1990ٚا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، َالىغبئر، دار 
 غاؼ ا٘ٗخة اإلكمٓل فْ اشخىتبع الخىزٓل،ا٘ؿ٢٧ن٦،  -

. ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح
 َلـاح فْ ؤصـالهَافق،  ا٘فبنت٦، إتؼا٧٠ٚ ا٘ٙع٦ٛ -

ٛضٛغ ا٘عمؼ ضؿ٧ٜ ا٘خ٢٘ؿ٦، غاؼ : ا٪ضٗبٚ، خ٧ًٙٓ
. ٠ـ1341اْ٘ٗؼ، إ٘ب٠ؼث، 

 اللَاؽد الكمٓج َالظَاتعفت٧ؼ، ٛضٛغ يذٛبٜ،  -
، غاؼ اْ٘ؼٔبٜ، يٛبٜ، الفلٍٓج فْ الشرٓؾج اإلشالهٓج

2000ٚ .
، غاؼ اْ٘ٗؼ، الرشبلجا٘فب٦ًّ، ٛضٛغ تٜ إغؼ٧ؾ،  -

. إ٘ب٠ؼث
 ، ٛنتًج  هغىِ الهضخبرة، ـا٘فؼت٦ٝ٧، ٛضٛغ ا٘عن٦ -

. 1958ٚٛكن٤ْ ا٘ضٙت٦، إ٘ب٠ؼث، 

 يـالهدخل فْ الخؾرٓف تبلفقفٙت٦، ٛضٛغ ٛكن٤ْ،  -

. 1985ٚ، غاؼ ا١ٝ٘مج اً٘ؼت٧ج، ت٧ؼ٢ح، اإلشالهْ
، غاؼ ا١ٝ٘مج اً٘ؼت٧ج، ت٧ؼ٢ح، خؾمٓل األضكبنفٙت٦،  -

1981ٚ .
: ، خض٧ٕٓارشبد الفضَلا٘ف٢ٗب٦ٝ، ٛضٛغ تٜ ي٦ٙ،  -

أت٦ ٛكًة ٛضٛغ ؿ٧ًغ ا٘تغؼ٥، غاؼ اْ٘ٗؼ، 
. 1991ٚت٧ؼ٢ح، 

نٟ يتغا٘ؼؤ٢ِ : ، خض٧ٕٓىٓل األَعبرا٘ف٢ٗب٦ٝ،  -
٢ٛكن٤ْ ا٢١٘اؼ٥، ٛٗختج ا٧ٙٗ٘بح ا٪ؽ٠ؼ٧ج، 

. 1978ٚإ٘ب٠ؼث، 
 شرش المهؼ فْ ؤضَلا٘ف٧ؼاؽ٥، إتؼا٧٠ٚ تٜ ي٦ٙ،  -

ي٦ٙ تٜ يتغاً٘ؽ٧ؽ ا٧ًٛ٘ؼ٦ٝ٧، ٛٗختج : ، خض٧ٕٓالفلً
. 1991ٚا٘خ٢تج، ا٘ؼ٧بل، 

خفشٓر الىضَص فْ الفلً ا٘كب٘ص، ٛضٛغ أغ٧ة،  -
، ت٧ؼ٢ح، 4، ناإلشالهْ، الهكخة اإلشالهْ

1993ٚ .
، هؾٓو ا٘نؼاتٙؿ٦، يٯء ا٘غ٧ٜ ي٦ٙ تٜ ع٧ٙل -

، إ٘ب٠ؼث، 2 ٛٗختج ٛكن٤ْ ا٘ضٙت٦، نالضكبن،
1973ٚ .

 شرش هخخضرا٘ن٦ّ٢، ؿ٧ٙٛبٜ تٜ يتغا٣٢ٕ٘،  -
يتغاهلل تٜ يتغا٘ٛضؿٜ ا٘خؼ٦ٗ، : ، خض٧ٕٓالرَظج

. 1998ٚ، ت٧ؼ٢ح، 2ٛؤؿؿج ا٘ؼؿب٘ج، ن
 الهسهَػ الهذٌة فْ كَاؽداً٘ٯئ٦، أت٢ ؿ٧ًغ،  -

، ٛنبتى ا٘ؼ٧بم٦، ٝفؼ ٢ؽاؼث ا٪٢ٔبِ الهذٌة
. 1994ٚا٧٢ٗ٘خ٧ج، ا٧٢ٗ٘ح، 

 الهشخضفِ هو اُ٘ؽا٦٘، أت٢ ضبٛغ ٛضٛغ تٜ ٛضٛغ، -
. ، غاؼ اْ٘ٗؼ، ت٧ؼ٢حؽمن األضَل

، ا٘ٛنتًج ا٪٧ٛؼ٧ج، الهضتبش الهىٓرا٦ٛ٢٧ْ٘، أضٛغ،  -
. 1926ٚ، إ٘ب٠ؼث، 6ن

:  خض٧ٕٓشرش خىلٓص الفضَل،إ٘ؼا٦ّ، أضٛغ تٜ إغؼ٧ؾ،  -
. 1973ٚنٟ يتغا٘ؼؤ٢ِ ؿًغ، غاؼ اْ٘ٗؼ، إ٘ب٠ؼث، 

، الؾلد الهىغَن فْ الخضَص َالؾهَنإ٘ؼا٦ّ،  -
 ، غاؼ  ٢غـا٢ٛ٘ر اغل يتغـي٦ٙ ٢ًٛل ٢و: خض٧ٕٓ
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. 2001ٚا٘ٗخة ا٧ًٛٙ٘ج، ت٧ؼ٢ح، 
. ، يب٘ٚ ا٘ٗخة، ت٧ؼ٢حالفرَقإ٘ؼا٦ّ،  -
 السبهؼ ألضكبنإ٘ؼنت٦، ٛضٛغ تٜ أضٛغ ا٪ٝكبؼ٥،  -

. 1952ٚ، ٛنتًج غاؼ ا٘ٗخة ا٘ٛكؼ٧ج، اللرآو
 ؤذر الؾرف فْ الخشرٓؼا٘ٝسبؼ، ا٘ؿ٧غ كب٘ص ي٢ل،  -

. 1979ٚ، غاؼ ا٘ٗخبة ا٘سب٦ًٛ، إ٘ب٠ؼث، اإلشالهْ
، ا٘ٛنتًج شىو الىشبئْا٘ٝؿبئ٦، أضٛغ تٜ ف٧ًة،  -

 .1955ٚا٘ٛكؼ٧ج، 

 :الهوامش

                                                 
. 281، ق4، رهؾسن هلبٓٓس المغجاتٜ ّبؼؾ،  (1)
. الهضدر ىفشً( 2)
. 147، 144، ق11 رلشبو الؾرة،اتٜ ٛٝه٢ؼ،  (3)
. 198، قالخؾرٓفبحا٘سؼسب٦ٝ،  (4)
. 112، قالؾرف ىشراتٜ يبتغ٧ٜ،  (5)
. 579، قاألضَلٓج الهىبٌزا٘غؼ٦ٝ٧،  (6)
. 840، ق2، رالؾبن الفلٍْ الهدخلا٘ؽؼٔبء،  (7)
. 52قؤذر الؾرف فْ الخشرٓؼ اإلشالهْ، ا٘ٝسبؼ،  (8)
 اتٜ .181، ق4، ر هؾسن هلبٓٓس المغجاتٜ ّبؼؾ، (9)

. 311، ق4، رلشبو الؾرةٛٝه٢ؼ، 
 اتٜ يبتغ٧ٜ،. 101، ق األشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ، (10)

 112 قىشر الؾرف،
. 188، قالخؾرٓفبحا٘سؼسب٦ٝ،  (11)
.    128، قالضكبن هؾٓوا٘نؼاتٙؿ٦،  (12)
. 350، ق  رالخلرٓر َالخضتٓر،اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (13)
. 350، ق1، رالخلرٓر َالخضتٓراتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (14)

.  246 ق ؤذر األدلج الهخخمف فٍٓب،ا٘تُب،
اٮؿ٥٢ٝ، . 112، ق2، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (15)

، 2، ر، التضر الهضٓع، ا٘ؽؼٗف223٦، قالخهٍٓد
.   524ق

، ؤضَل ا٘ؽض٦ٙ٧. 274، قؤضَل الفلًأت٢ ؽ٠ؼث،  (16)
.  830، ق2، رالفلً

 اتٜ ٝهبٚ .521، ق2 ر التضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦،  (17)
 ا٘ؽض٦ٙ٧، .345، ق2، رفَاخص الرضهَحا٘غ٧ٜ، 

. 829، ق2، رؤضَل الفلً

 

. 112، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (18)
 ؤضَلا٘ؽض٦ٙ٧، . 114، ق، ىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ (19)

.  830، ق2، رالفلً
أت٢ ؽ٠ؼث، . 109، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (20)

، الهىبٌز األضَلٓج ا٘غؼ٦ٝ٧، .274، قؤضَل الفلً
. 582ق

. 203، ق2، رؤضَل الشرخشْا٘ؿؼعؿ٦،  (21)
 اتٜ ٝس٧ٚ، .92، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (22)

. 103 قاألشتبي َالىغبئر،
. 109، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (23)
. 96، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦، . ا٘ٛكغؼ ْٝؿٟ (24)
. 583، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (25)
 ا٘ؽض٦ٙ٧، .108، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (26)

. 831، ق2، رؤضَل الفلً
. 583، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (27)
ا٘فبنت٦، . 92، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (28)

ؤضَل أت٢ ؽ٠ؼث، . 213، 209، ق2، رالهَافلبح
. 274قالفلً، 

. 536، ق9، رخفشٓر الهىبرؼف٧غ ؼمب،  (29)
، ؤذر األدلج الهخخمف فٍٓب فْ الفلً اإلشالهْا٘تُب،  (30)

. 273ق
. 430، ق2، رخفشٓر الهىبرؼف٧غ ؼمب،  (31)
. 170، ق18، رالسبهؼ ألضكبن اللرآوإ٘ؼنت٦،  (32)
. 536، ق9، رخفشٓر الهىبرؼمب،  (33)
٠ػا ا٢ٕ٘ل . 3601، ق5، رالهشىداتٜ ضٝتل،  (34)

٢ٔ٢ِٛ ي٤ٙ اتٜ ٛؿ٢ًغ، ٢ٜٛ ا٘ػ٧ٜ ٝؿت٢ا ٠ػا 
ا٦ٝ٧ً٘ ٦ّ فؼش ا١٘غا٧ج، : ا٘ضغ٧د إ٤٘ ا٘ٝت٦ 

، األشتبي ا٘ؿ٢٧ن٦)٢ا٘ؼاؽ٥ ٦ّ ا٘خْؿ٧ؼ ا٘ٗت٧ؼ 
(. 98، قَالىغبئر

. 98، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (35)
 ؤذر األدلج الهخخمف فٍٓب فْ اخخالف الفلٍبء،ا٘تُب،  (36)

. 279ق
، ؤذر األدلج الهخخمف فٍٓب فْ اخخالف الفلٍبءا٘تُب،  (37)

279 .
. 404، ق2، رالهسهَػ الهذٌةاً٘ٯئ٦،  (38)
. 526، ق2، رالتضر الهضٓعا٘ؼؽٗف٦،  (39)
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. 405، ق2، رالهسهَػ الهذٌةاً٘ٯئ٦،  (40)
. 181، ق2، راإلتٍبرا٘ؿت٦ٗ،  (41)
. 269، ق1، رالشىو الكترُا٘ٝؿبئ٦،  (42)
. 237، قاللَاؽد الكمٓجفت٧ؼ،  (43)
. 225، قؤضَل الفلً اإلشالهْتغؼاٜ،  (44)
 ا٘ؿ٢٧ن٦، .113، قىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ،  (45)

. 89، قاألشتبي َالىغبئر
. 201، ق2، رالهَافلبحا٘فبنت٦،  (46)
 .الهضدر ىفشً( 47)
اللَاؽد  فت٧ؼ، .115 قىشر الؾرف،اتٜ يبتغ٧ٜ،  (48)

. 247، قالكمٓج
اللَاؽد  فت٧ؼ، .40، ق7، رفخبَُاتٜ خ٧ٛ٧ج،  (49)

. 244، قالكمٓج
 ا٘ؿت٦ٗ، .90، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (50)

. 52، ق1، راألشتبي َالىغبئر
. 91، ق2 رخفشٓر الىضَص،ا٘كب٘ص،  (51)
. 629، ق2، رالهؾسن الَشٓعأ٧ٝؾ،  (52)
شرش  ، ا٘ن353.٦ّ٢، ق1، رالهضضَلا٘ؼاؽ٥،  (53)

. 448، ق2، رهخخضر الرَظج
ا٨ٛغ٥، . 179، ق2 رالتضر الهضٓع،ا٘ؽؼٗف٦،  (54)

. 497 قالهىبٌز،، ا٘غؼ٦ٝ٧، 413، ق2، راإلضكبن
. 53، ق1، ركشف األشرارا٘تعبؼ٥،  (55)
. 413، ق2، راإلضكبنا٨ٛغ٥،  (56)
. 32، ق2، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (57)
ا٘ؽؼٗف٦، : اٝهؼ ٠ػٞ ا٘ك٧ٍ ٦ّ ٗخة ا٪ك٢ل ٛذل (58)

 شرش هخخضر ا٘ن٦ّ٢، .228، ق2، رالتضر الهضٓع
، 2، رالهشخضفِ اُ٘ؽا٦٘، .465، ق2، رالرَظج

. 504، قالهىبٌز ا٘غؼ٦ٝ٧، .37ق
، اإلضكبن ا٨ٛغ٥، .36، ق2، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (59)

، 2 ر التضر الهضٓع، ا٘ؽؼٗف٦،.417، ق2ر
. 189ق

 اُ٘ؽا٦٘، .299، ق1 ر كشف األشرار،ا٘تعبؼ٥، (60)
التضر  ا٘ؽؼٗف٦، .39، 38، ق2، رالهشخضفِ
. 188، ق2رالهضٓع، 

 الهىبٌزا٘غؼ٦ٝ٧، . 54، 53، قالرشبلجا٘فب٦ًّ،  (61)
. 518، قاألضَلٓج

 

 اٌزـالهوا٘غؼ٦ٝ٧، . 55، 54 ، قالرشبلجا٘فب٦ًّ،  (62)
. 519، قاألضَلٓج

ا٘غؼ٦ٝ٧، . 150، ق2، رالىبغر رَظجاتٜ ٔغاٟٛ،  (63)
 خخضٓص  ا٘ضؿٜ،.519 قالهىبٌز األضَلٓج،

. 31قالىضَص، 
 اتٜ ٔغاٛج، .54، ق1، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (64)

 اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر، .150، ق2، ررَظج الىبغر
. 238، ق1، رالخلرٓر َالخضتٓر

. 238، ق1 رالخلرٓر َالخضتٓر،اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (65)
 ا٘ضؿٜ، .539، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧، 

. 35 قالىضَص، خضٓصح
 .266، ق1، رفَاخص الرضهَحاتٜ ٝهبٚ ا٘غ٧ٜ،  (66)

 ا٘ؼاؽ٥، .425، ق1، ركشف األشرارا٘تعبؼ٥، 
الهىبٌز  ا٘غؼ٦ٝ٧، .404، ق 1، رالهضضَل
. 39ق ،خخضٓص الىضَص .537، قاألضَلٓج

 اتٜ ٝهبٚ .429، ق1 ركشف األشرار،ا٘تعبؼ٥،  (67)
اُ٘ؽا٦٘، . 267، ق1، رفَاخص الرضهَحا٘غ٧ٜ، 

العَفْ،  .122، 114، 103، ق1، رالهشخضفِ
، 2، راإلضكبن ا٨ٛغ٥، .542، ق2 رشرش،

 .432، ق1، رالهضضَل ا٘ؼاؽ٥، .525ق
 .208، 204، 203، قشرش خىلٓص الفضَلإ٘ؼا٦ّ، 
 .39، 38، 37، قخخضٓص الىضَصا٘ضؿٜ، 
. 554-545 قالهىبٌز األضَلٓج،ا٘غؼ٦ٝ٧، 

 ا٘ؽؼٗف٦، .38، ق1، رالهؾسن الَشٓعأ٧ٝؾ،  (68)
. 392، ق2، رّعالتضر الهص

 .ىفشً الهضدر( 69)
 .الهضدر ىفشً( 70)
. 550، ق2، رشرش هخخضر الرَظجا٘ن٦ّ٢،  (71)
 .485، ق2 راإلضكبن فْ ؤضَل األضكبن،ا٨ٛغ٥،  (72)

. 396، ق1، رالهضضَلا٘ؼاؽ٥، 
. 448، ق1، ركشف األشرارا٘تعبؼ٥،  (73)
 ا٘تعبؼ٥، .163، ق2، ررَظج الىبغراتٜ ٔغاٟٛ،  (74)

شرش  إ٘ؼا٦ّ، .453، 452، ق1، ركشف األشرار
  ، الهىبٌز األضَلٓج ا٘غؼ٦ٝ٧، .52، قالفضَل خىلٓص
. 559، 557، 555ق

 ٜ،ـا٘ضؾ. 162 ، ق3 ، راحـالهَافق،  ا٘فبنت٦ (75)
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. 51 قخخضٓص الىضَص،
 565 قالهىبٌز األضَلٓج،ا٘غؼ٦ٝ٧،  (76)
ا٘ضؿٜ، . 162، ق3، رالهَافلبحا٘فبنت٦،  (77)

. 53، 52، خخضٓص الىضَص
. 51، قخخضٓص الىضَصا٘ضؿٜ،  (78)
، 160، 159، ق2، ررَظج الىبغراتٜ ٔغاٛج،  (79)

. 576، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧، . 61
 ا٨ٛغ٥، .521، ق2، رالتضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦،  (80)

. 534، ق2، راإلضكبن
 ا٘ف٢ٗب٦ٝ، .523، ق2، رالتضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦،  (81)

 األشتبي، اتٜ ٝس٧ٚ، .374، قارشبد الفضَل
. 110ق

. 211 قشرش خىلٓص الفضَل،إ٘ؼا٦ّ،  (82)
. 523، ق2 ر، التضر الهضٓع،ا٘ؽؼٗف٦ (83)
. 672، قالؾلد الهىغَنإ٘ؼا٦ّ،  (84)
 .524، ق2رالتضر الهضٓع، ا٘ؽؼٗف٦،  (85)
 .الهضدر ىفشً( 86)
. الهضدر ىفشً( 87)
. 173، ق1، رالفرَقإ٘ؼا٦ّ،  (88)
. الهضدر ىفشً( 89)
. 522، ق2، رالتضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦،  (90)
 .الهضدر ىفشً( 91)
. 96، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (92)
. 230، قالخهٍٓدا٪ؿ٥٢ٝ،  (93)
 اتٜ ٝس٧ٚ، .93، ق، األشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦ (94)

، الخلرٓر  اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر.105، قاألشتبي َالىغبئر
. 351، ق1، رَالخضتٓر

 ا٪ؿ٥٢ٝ، .112، ق2، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (95)
. 223، قالخهٍٓد

. 105، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (96)
،  اتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر.175، ق1، رالفرَقإ٘ؼا٦ّ،  (97)

. 351، ق1، رالخلرٓر َالخضتٓر
. 106، ق، األشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ (98)
. 94 قاألشتبي َالىغبئر،ا٘ؿ٢٧ن٦،  (99)
. الهضدر ىفشً( 100)
. 595، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (101)

 

. 352، ق1، رالخلرٓر َالخضتٓراتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (102)
. 595، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (103)
 .345، ق2، رفَاخص الرضهَحاتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (104)

 ا٨ٛغ٥، .521، ق2، رالتضر الهضٓعا٘ؽؼٗف٦، 
شرش اللَاؽد  أضٛغ ا٘ؽؼٔبء، .534، ق2، راإلضكبن
 .274 قؤضَل الفلً، أت٢ ؽ٠ؼث، .22، قالفلٍٓج

. 265، ق2، رالهدخلا٘ؽؼٔبء، 
 إ٘ؼا٦ّ، .111، ق2، رالهشخضفِاُ٘ؽا٦٘،  (105)

، اإلتٍبر ا٘ؿت٦ٗ، .211، قشرش خىلٓص الفضَل
 .900، ق2، رالهدخل ا٘ؽؼٔبء، .181، ق2ر

. 138، قخخضٓص الىضَصع٧ْٙج ا٘ضؿٜ، 
. 89، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (106)
. 113 قىشر الؾرف،اتٜ يبتغ٧ٜ،  (107)
. 345، ق2، رفَاخص الرضهَحاتٜ ٝهبٚ ا٘غ٧ٜ،  (108)
. 592، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (109)
رشبئل ، ًٕٝٯ يٜ ٛس٢ٛيج 269، قالهدخلفٙت٦،  (110)

. 125، ق2، راتو ؽبتدٓو
. الهضدر الشبتق( 111)
. 345، ق2، ر، فَاخص الرضهَحاتٜ ٝهبٚ ا٘غ٧ٜ (112)
. 900، ق2 رالفلٍْ الؾبن، الهدخلا٘ؽؼٔبء،  (113)
، 138، قخخضٓص الىضَصع٧ْٙج ا٘ضؿٜ،  (114)

139 .
. 582، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (115)
. 586، قالهضدر الشبتق( 116)
. 586، قالهضدر ىفشً( 117)
، ًٕٝٯ يٜ أضٗبٚ إ٘ؼآٜ ٮتٜ اً٘ؼت٦ الهضدر ىفشً( 118)

ًِ:٦ّ خْؿ٧ؼٞ ٧٩٘ج ُٓىِفْق ُذَ َشَؾٍج هِّو َشَؾِخ : [9 ِل
. [العالق

. 642 قالهضدر ىفشً،( 119)
. 244، قاللَاؽد الكمٓجفت٧ؼ،  (120)
 اتٜ ٝس٧ٚ، .89، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (121)

. 107، قاألشتبي َالىغبئر
. 85، قاللَاؽد الكمٓجفت٧ؼ،  (122)
. 639، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (123)
 .الهضدر الشبتق( 124)
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 اللَاؽد فت٧ؼ، .115 قىشر الؾرف،اتٜ يبتغ٧ٜ،  (125)
. 247، قالكمٓج

. 91، ق2، رخفشٓر الىضَصا٘كب٘ص،  (126)
، 107، ق2 ركَاؽد األضكبن،اً٘ؽ تٜ يتغا٘ؿٯٚ،  (127)

108 .
 .الهضدر ىفشً( 128)
. الهضدر ىفشً( 129)
. 366، قؤذر الؾرفا٘ٝسبؼ،  (130)
 .350، ق1، رالخلرٓر َالخضتٓراتٜ أ٧ٛؼ ا٘ضبر،  (131)

. 592، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧، 
. 905، ق2، رالهدخل الفلٍْا٘ؽؼٔبء،  (132)
. 361، قؤذر الؾرفا٘ٝسبؼ،  (133)
 أضٛغ .274، قؤضَل الفلًأت٢ ؽ٠ؼث، : اٝهؼ (134)

 ا٘كب٘ص، .22، قشرش اللَاؽد الفلٍٓجا٘ؽؼٔبء، 
ؤذر ا٘ٝسبؼ، . 91، 90، ق2، رالىضَص خفشٓر

، ، الهدخل الفلٍْ ٛكن٤ْ ا٘ؽؼٔبء.361 قالؾرف،
. 905، ق2ر

الهىبٌز  ا٘غؼ٦ٝ٧، .368، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (135)
. 593، قاألضَلٓج

 ا٘غؼ٦ٝ٧، .125، قىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ،  (136)
. 598، قالهىبٌز األضَلٓج

. 106، ق2، ركَاؽد األضكبناً٘ؽ تٜ يتغ ا٘ؿٯٚ،  (137)
. 618، ق2، رالهَعإاتٜ أٝؾ،  (138)
 .الهضدر ىفشً( 139)
 .الهضدر ىفشً( 140)
. 137، قىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ،  (141)
. 650، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (142)
. 380، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (143)
. 380، 379، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (144)
 .196، ق3، رشرش هخخضر الرَظجا٘ن٦ّ٢،  (145)

. 68، قىغرٓج الؾرفا٘ع٧بن، 
 أت٢ ؽ٠ؼث، .124، قىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ،  (146)

. 276، قؤضَل الفلً
 .203، ق2، رؤضَل الشرخشْا٘ؿؼعؿ٦،  (147)

. 308، قذر األدلج الهخخمف فٍٓبؤا٘تُب، 

 

الهدخل الفلٍْ ا٘ؽؼٔبء، . 267، قالهدخلفٙت٦،  (148)
. 908، ق2، رالؾبن

. 599، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (149)
، ؤذر األدلج ا٘تُب، .354، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (150)

. 293ق
. 355، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (151)
. 113، قكَاؽد األضكبنا٘ؿٯٚ،  اً٘ؽ تٜ يتغ (152)
 .الهضدر ىفشً( 153)
. 354، قخؾمٓل األضكبنفٙت٦،  (154)
. 267، قالهدخلفٙت٦،  (155)
. 110، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (156)
. الهضدر ىفشً( 157)
. 107، ق2، ركَاؽد األضكبنا٘ؿٯٚ،  اً٘ؽ تٜ يتغ (158)
. 276، قؤضَل الفلًأت٢ ؽ٠ؼث،  (159)
. 124، قىشر الؾرفاتٜ يبتغ٧ٜ،  (160)
، اإلضكبن ا٨ٛغ٥، .181، ق2، راإلتٍبرا٘ؿت٦ٗ،  (161)

. 125، قىشر الؾرف اتٜ يبتغ٧ٜ، .391، ق4ر
. 116 قىشر الؾرف،اتٜ يبتغ٧ٜ،  (162)
 أضٛغ .113، 112، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (163)

. 22، قشرش اللَاؽدا٘ؽؼٔبء، 
. 593، قالهىبٌز األضَلٓجا٘غؼ٦ٝ٧،  (164)
. 361 قؤذر الؾرف،ا٘ٝسبؼ،  (165)
. 114، قاألشتبي َالىغبئراتٜ ٝس٧ٚ،  (166)
. الهضدر ىفشً( 167)
. الهضدر ىفشً( 168)
. 96، قاألشتبي َالىغبئرا٘ؿ٢٧ن٦،  (169)
 .الهضدر ىفشً( 170)


