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تخصيص العام بالعرف العام

(Specification of “the General” by Common
)and Recurrent Custom

 فخرالدين سيد حممد قانت
Abstract
Knowledge of u╖┴l al-fiqh is essential to save us from misinterpretation of the Qur’┐n
”and Sunnah. This paper briefly discusses the important legislative term ’┐m “the general
concerning its definition, formation and inclusion of related individuals. ’Urf “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.

احلمد هلل و الصالة و السالم على من ال نيب بعده  ,و بعد :
فإنن مضوإإضل العإام يعإإد مإإن ااضوإضعات االمإإف ه الإضل ال بإإت الإإأل وليإت با المإإام ا لإضلي  ,و ال
غرابإإف ه كلإ ن انصإإر نصإإض البإإران الاإإر ,وإإا ت عامإإف  ,و دمإإا ال صإ فيإإت ان اغلإ ال صإإض
الالضريعيف العامف قد خصصت  ,و لذل صال ب ا لضل ان  :ما من عام إال و قد خصص .
فخصإص عإام البإران بالسإ ف ال ضيإف  ,و خصصإت ال صإض الضإرعيف العامإف بالبيإاا وااصإل ف اارسإلف
والعرف و اإلمجال  ,و مضوضع ا ه ذه اابالف ض  :ختصيص العام بإالعرف العإام  .و اقصإد مإن العإام
ا ول ه الع إضان نصإإض الالضإريم العامإإف  ,و مإإن الصإإام العإإرف العإإام ون ا إإا  .فإإالعرف ا إإا ال
يضمل ذا ال ث .
فمضوإإضل ختصإإيص العإإام بإإالعرف العإإام مضوإإضل إإام وإإدا  ,ن احلىنإإف ال ي صإإر ه ااع إ الل إإضي
لل ظ فبط  ,و ال بد من مراعاة العرف العام  ,ن الضارل راعاه  .فأبدا واقضل:



قسم ال بت و البانضن ،نليف الضريعف ،وامعف ن ىنر ار.
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أوالً  :العرف و العادة .

 .1تعريف العرف و العادة :

أ) تعريف العرف :

يعريإإل الع إإرف ل إإف  :للعإإرف ه الل إإف مع إإان عإإدة  ,و م ل إإا  :ااع إإروف  ,و إ ب إإذل
1
يطمئن و يسان إليت  ,و قيل يالابم الض مالصال بعضت بعض

ن ال إإضا

و ه االلإإطالح  :مإإا اس إالبر ه ال إإضا  ,و اسال س إ ت العبإإضل  ,و يلبالإإت الط إإال السإإليمف بإإالب ضل ,و
2
اسالمر ال اا عليت دما ال ير ه الضريعف  ,و اقرهتم عليت

ب) تعريف العادة :

تعريف العادة لغة  :العا ة نلمف مضالبف من العض  ,يبال  :عا  ,يعض  ,عض ة  ,و يت بالعإا ة ن
3
لاو لا يعاو ا مرة بعد مرة  ,و يأيت مبع الديدن  ,و الديدن ض الداب واالسالمرار على الض
و ه االلطالح  :ض ا مر ااالارر من غري عالقف عبليف

4

و ال بلإإا ي ي رقإضا بإ العإإرف و العإإا ة  ,فإإالعرف يإإأيت مبعإ العإإا ة  ,و العإإا ة يإإأيت مبعإ العإإرف مإإن
ويث ب ا ا واام الضرعيف عليلما.

 .2أنواع العرف من جهة القول و الفعل

ٔا) العرف القولي :

ض ما اعالا ه ال اا او اغل لم من اقإضال لالإدل علإى معإ غإري ااعإ احلبيبإ لل إظ  ,ايإث يال إا ر إ
ك ن الباري او السامم ون ان ياضن اك قري ف او عالقإف عبليإف 5مصالإت  :نالعإارف ل إظ الدابإف علإى
6
احلمار و ال را  ,مم ان نلمف ابف ووعت ه ا لل لالدل على نل ما يدب على ا رض

ب) العرف الفعلي :

ض ما اعالا ه ال اا او اغل لم من افعال  .مصالت  :ن يم ااعاطاة .
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 .3أنواع العرف العام من جهة الصحة و البطالن

أ)

العرف الصحيح:

إإض مإإا يعارفإإت ال إإاا مإإن اقإضال و افعإإال دمإإا ال يالعإإارض مإإم ال صإإض
8
السلم و االسالص ال

الضإإرعيف البطعيإإف 7مصالإإت  :نعبإإد

ب) العرف الفاسد الباطل:

إض مإإا يعارفإإت ال إإاا مإإن اقإضال و افعإإال يصإإطدم مإإم الإ ص الضإإرع البطعإ  .مصالإإت  :نالعإإارفلم علإإى
9
احللل بالطالق  ,و الالعامل بالربا
 .4و األصوليون يحتجون بالعرف الصحيح  ,و وضعوا لها شروطا,منها:

أ) ان ياضن العرف غال ا او مطر ا  ,اي يالعارفت نل ال اا او اغل لم  ,ناسالئىنار ا يإا
10
و اإلبرة على ا يا عمال بالعرف

 ,فإا يط

ب) ان ياضن العرف مبارنا لل ص  ,اي ان ياضن قائما ع د وقضل الالصرفات الأل يروم إليت فيلا

ج) اال حيصل اي اق ب ااالعاقدين خيالل العرف

11

12

د) ان ال خيالل نصا صرعيا قطعيًا  ,نالعارف ال اا بالربا و صرب ا مر ه حمافل الزواج

13

 .5حجية العرف

اي إإل ال بلإإا عل إإى وىنيإإف الع إإرف  ,و وعلإإضه مص إإدرا مإإن مص إإا ر الالض إريم اإلس إإالم  ,و إ غ إإريوا

بعضلم فالاوا م وس ي يري العرف  .و كنر ال بلا ا لف نصرية على وىنيف العرف م لا۔

(الف) األدلة النقلية:

ِ
ِ
اجَإا ِ لِ َ ‘‘ ،14واابصإض
ض َعإ ِن ْ
أ) قضلت يعا ’’ ُخذ الْ َع ْ َإض َواُْم ْإر بِإالْ ُعْرف َوا َْعإ ِر ْ
15
العلما ض ما يعارفت ال اا من ا ري ه ااعامالت و العا ات
إات مالإإال بِإالْمعر ِ
ِ َّ ِ
وف َو ِّبإإا َعلَإإى الْ ُمال َِّبإ َ ‘‘ ,16و ااعإإروف مإا يالعارفإإت ال إإاا
ب) قضلإت يعإإا ’’ َولْل ُمطَل َب َ َ ٌ َ ْ ُ
بي لم  ,و يليل هبإم اسإ اخإالالف الإ افلم و اوإضال معايضإلم و صإرفلم ,فرياعإى وإال ااإراة
17
ه ااالعف اا رووف
إا علإى نصإري مإن
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ج) قضل إإت ل إإلى اهلل علي إإت وس إإلم م إإا راه ااس إإلمضن وسإ إ ا فل إإض ع إإد اهلل وس إإن 18فاحل إإديث واوإ إ
الداللف على وىنيف العرف .
د)

قضلت لإلى اهلل عليإت وسإلم و عإن علإيام روقلإن و نسإضهتن بإااعروف  19يبصإد بإااعروف البإدر
الذي علم بالعرف و العا ة انت الا ايف .

(باء) األدلة العقلية

أ) العرف مب زلف اإلمجال ع د عدم ال ص بل ض اويد من اإلمجال نت يدخل فيت افرا اجملالمم من غري
20
اجملاللدين ايضا
ب) العرف إكا ي يعالرب و يعالد بت  ,فنن كل يؤ ي إ الالاليل مبا إض خإارج عإن قإدرة اإلنسإان ,
21
ذا غري وائز

ثانياً :العام

 .1تعريف العام :

العااام اااي اللغااة  :يإإأيت نلمإإف العإإام مبع إ الضإإمضل يبإإال  :مطإإر عإإام  ,اي صإإامل  ,نمإإا يإإأيت مبع إ
22

االسال راق  ,يبال  :عم الل ظ اي اسال رق افرا ه
23
و ه االلطالح  :ض الل ظ ااسال رق جميم ما يصل لت اس ووم واود
س كَائَِبفُ الْمض ِ
مصال  :قضلت يعا ’’ ُن ُّل نإَ ْ ٍ
ت‘‘ ,24فال يضود ن س ال دتضت .
َْ

 .2داللة العام المطلق :
أ) يرى مجلضر ا لضلي من صافعيف و مالايف و و ابلإف و بعإض احل يإف  :ان اللإف العإام علإى نإل
اللف ظ يف  ,اي ان اوالمإال إرا ة الضإارل مإن العإام بعإض افإرا ه و لإيس نللإم بإاحلام
افرا ه
25
قائم  ,و إن ي يللر خمصص  ,نت ما من عام إال و قد خصص

ب) يإإرى مجلإإضر احل يإإف ان العإإام قطعإ ه اللالإإت  ,و اسإالدلضا علإإى مإإا ك إضا إليإإت بإإأن لإإي ف العمإإضم
ووعت ل ف لالدل على اسال راقلا جميإم افإرا العإام  ,فلإ وبيبإف فيإت وإ يص إت بالإدليل خإالف
ك ل فلض نا ا  ,فنن اوالماليف ختصيص العام ال يؤثر ه قطعيف اللالت على نل افرا ه ما ام ال
26
يضود ليل على كل  ,ن إرا ة الضارل غري معروفف ل ا فال بد من ليل يربو ا
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ثالثاً :التخصيص
و يضالمل على :

أ) مع الالخصيص ل ف و الطالوا
مع الالخصيص ه الل ف  :الالخصيص ه الل ف اإلفرا و م ت ا ا
27
و ه االلطالح  :ض قصر العام على بعض مسميايت
و من اجدير بالذنر ا ان احل يف اصرتطضا ه ليل الالخصيص ان ياضن مسالبال  ,و ان ياإضن مبارنإا
للعام ه الضوض اي ال يأيت مالأخرا ع ت  ,نت ال جيضو يأخري ال يان عن اا و إال نإان ناسإخا  ,و ان
ياضن ه روالت من ويث البطعيف  ,فال جيضو ع د م ختصيص عام البإران الاإر ,بسإ ف ادوإا  ,إا
ظ يف الص ضت .
اما ع د اجملضر فال يضرت ان ياضن ااخصص مالصال بالعام او ياضن مبارنا لت او مالبإدما عليإت  ,او
28
مالأخرا ع ت  ,و جيضو ان ياضن ظ يا  ,فالالخصيص ع د م بيان ي سري

رابعا :تخصيص العام بالعرف العام

بعد مإا عرف إا معإ العإرف و العإا ة و اقسإاملما  ,و وىنياللمإا  ,و وإ ا معإ العإام و اللالإت ومعإ
الالخصيص نأيت إ مبصدنا ا ساس اال و ض ختصيص العإام بإالعرف  ,و نبصإد م إت ختصإيص العإام
ااطلل بالعرف العام بضبيت البضيل و ال عل ون العرف ا ا .

القسم األول :تخصيص العام بالعرف القولي :

العرف البضيل إما ان ياضن مبارناً للعام  ,و إما ان ياضن طارئاً بعده .

 .5تخصيص العام بالعرف القولي المقارن :

يإإرى ا لإضليضن باسإالص ا بعإإض الضإإافعيف ان العإإرف البإإضيل إكا نإإان سإإاببا للعإإام او مبارنإإا لإإت فننإإت جيإإضو
ختصيص عام ال ص بت  ,و يرا ا بالخصيص العام قصره على بعض افرا ه بالعرف .
فالعرف إكا نان مضاللرا ه ومن ال ضة ايث يعلم ان الل ظ إكا اطلل نان اارا ما ورى عليت ون غإريه
فلض خمصص  ,ن ال يب لإلى اهلل عليإت وسإلم ال خياطإ ال إاا إال مبإا ي لمضنإت  ,و إم ال ي لمإضن إال
29
ما ورى الالعارف عليت بي لم فداللف العرف مبدمف على اللف الل ف
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مصالإإت  :قضلإإت يعإإا ’’ َوال يَإ ْبَإلُإضا َعإُ ْإم َصإ َإلا َ ًة اَبَإ ًإدا‘‘ ,30ل إإظ أ ابإإداأ يال إإاول ا وم إإف ااسإالب لف ,والعإإا ة
يدل على ان اإلنسان ال يعيش ابدا  ,فلذا الباكف ال بد ان ديضت فالخصصت العا ة  ,واابصض با بد
َوإ ٌد كمإ ُام كمإن الْ َإائِ ِط‘‘31اابصإض بال إائط ا إارج
مدى احلياة ,و مصالت ايضإا  :قضلإت يعإا ’’ ا َْو َوإا َ ا َ
مإإن السإ يل  ,و إإض عإإام خمصإإض با وإإداث ااعالإإا ة فلإإض خإإرج مإإا ال يعالإإا نالإإدو واحلصإإى ي ياإإن
32
ناقضا للضوض  ,و يروم الس ه كل إ ان الل ظ إكا اطلل ال يال ا ر إ الذ ن غري ااعالا

 .2تخصيص العام بالعرف القولي غير المقارن .

الإراى ا ول  -قإإال ااالايإإف و ااعالزلإإف و انصإإر احل يإإف  :جيإإضو ختصإإيص العإإام بإإالعرف البإإضيل غرياابإإارن
الطارئ و احلا ث
يبإضل ابضاحلسإ ال صإري  :أ فيىنإضو ان ياإضن العمإإضم مسإال رقا ه الل إف  ,و يالعإارف ال إاا االسإالعمال
ه بع إإض يلإ إ ا ص إإيا فب إإط ناس إإم الداب إإف  ,فنن إإت ه الل إإف وو إإم لا إإل م إإا ب  ,و ق إإد يع إإضرف ه
33
اسالعمالت ه ا يل فبط  ,فم امرنا اهلل بالدابف لض محل على العرف نت بت اول
الإراى الصإإام – قإإال الضإإافعيف و احل ابلإإف  :ال جيإإضو ختصإإيص عإإام الإ ص بإإالعرف البإإضيل غإإري اابإإارن  ,و
جيضو كل ه اقضال ال اا و عبض م .
يبضل ابضبار الصريه مإن الضإافعيف  :االعال إار عمإضم اللسإان  ,و ال اعال إار بعمإضم كلإ االسإم علإى مإا
اعالإإا وه  ,ن ا طإإاب إ إإا يبإإم بلسإإان العإإرب علإإى وبيبإإف ل اللإإا  ,فلإإض خصص إ اه بالعإإا ة للإإزم ي اولإإت
بعض مإا ووإم لإت  ,و وإل الاإالم العمإضم  ,و لسإ ا نإدري إل ارا اهلل سإ انت كلإ ام ال فإاحلام
لالسإإم و إ يإإأيت ليإإل عل إإى الالخصإإيص  ,و إإذا نلإإت بال س إ ف طإإاب اهلل وخطإإاب رس إضلت  ,فأم إإا
خطاب ال اا فيما بي لم ه ااعامالت و غري ا في زل على مضوإضعاهتم  ,ن بإد ال لإد ه الضإرا و ال يإم
34
إكا ارا وه  ,و إال عمل بالعام  ,و ال حيال الل ظ عن ول إال بدليل
مصالت  :لض ولل صخص ان ال يأنل حلما فأنل اا فننت ال حي ث و إن اه اهلل يعا حلما  ,يبضل
إخَر الَْ ْ إ َإر لِالَإأْ ُنلُضاْ ِمْإإتُ َحلْ ًمإإا طَ ِريإِّإا‘‘ ,35و يروإإم الس إ ه عإإدم و صإإت لالعإإارف
يعإإا ’’ َوُ إ َإض الَّإ ِإذي َسإ َّ
ال إإاا علإإى إطإإالق ل إإظ حلإإم علإإى حلإإم احلي إضان الإإذي يعإإيش ه الإإرب ون ااإإا  36و اإإذا لإإض ولإإل
صإإخص ان ال يأنإإل راسإإا فأنإإل راا عص إ ضر فننإإت ال حي إإث إال بإإر وا ال إ م و ال بإإر لالعإإارف ال إإاا
على كل  .ن اسالعمال ال اا وىنف جي العمل بت  ,والعا ة حمامف ,
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القسم الثاني – تخصيص العام بالعرف العملي الطارئ .

الإراى ا ول – ك إ مجلإإضر احل يإإف و مجلإإضر ااالايإإف اإضاو ختصإإيص العإإام بإإالعرف العملإ الطإإارئ ,
لأل لف الاصرية اكنر ثالثف م لا :

 .5نصإإري مإإن ا واإإام ختاللإإل بإإاخالالف الزمإإان لال إإري عإإرف و عإإا ات ا لإإت  ,او حلإإدوث وإإرورة او
ل سا ا ل الزمان ايث لض بب احلام على ما نان عليت اوالً للزم م ت ااضبف والضإرر بال إاا  ,و
الل قضاعد الضريعف اا يف على الاليسري و الالخ يل  ,و فم الضرر وااضبف و ال سا .
 .2العا ة و العرف روم إليلما ال بلا ه مسائل نصرية و وعلضا كلإ الإال و ووإعضا عإدة قضاعإد
م ل إإا  :ي إإرتك احلبيب إإف بدالل إإف االس إالعمال و الع إإا ة  ,و الصاب إإت ب إإالعرف ثاب إإت ب إإدليل ص إإرع  ,و
الصابت بالعرف نالصابت بال ص .
 .3إكا قال صخص خر  :اصرت حلما  ,فلض اصإرتى غإريه ي ياإن دمالإصال إكا نانإت العإا ة انلإت ,و مإا
كل إال لال ا ر ا صض  ,و ض مال بل ه العرف العمل نالعرف البضيل  ,ن علف الالخصيص
مال ببف فيلما  ,كل ان م ا الالخصيص ض ما يضوإ ي إا ر الإذ ن إ ااعإ غإري ااضوإضل لإت
37
ا احلبيبف العرفيف قضال او عمال فالىن إرا هتا
 ,و الال ا ر امارة احلبيبف  ,و
الراى الصام – ك مجلضر الضافعيف و مجلضر احل ابلف  ,و بعض احل يف و البراه من ااالايف و مجلضر
ااعالزلف إ عدم وضاو ختصيص العام بالعرف العمل الطارئ .
واسالدلضا بأ لف نصرية اكنر م لا الدليل :
 .5العرف احلا ث ض طارئ بعد ان ود م لضم ال ص الالضإريع و مإرا الضإارل م إت  ,والإ نافإذا
م ذ لدوره عن الضارل  ,فنكا ساغ ختصيصت بعإد كلإ بعإرف طإارئ خمإالل لإت نإان كلإ نسإخا
لل ص الالضريع بالعرف  ,و ذا غري وائز  ,إك لإض وإاو ى إ ي إديل معلإم اواإام الضإريعف
بأعراف طارئف يل يلا و حتل حمللا فال ي بى للضرل مع
 .2ا مصلإإف الإإأل اور إإا البإإائلضن ا إضاو ختصإإيص عإإام ال إ ص بإإالعرف العمل إ  ,ااخصإإص فيلإإا لإإيس
العإرف العملإ و إ إا احلاوإإف الإأل محلإإت عليإت  ,و احلاوإإف يروإم إ قاعإإدة رفإم احلإإرج الإأل يسإال د
38
إ نصض نصرية من البران و الس ف
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من خالل قرا ة اابالف ديان ان نبضل :
 – 5ان العرف مصدر ام من مصا ر الالضريم اإلسالم
 – 2يؤ ي العرف ورا اما ه ي سري ال صض الضرعيف
 – 3اخاللل ا لضليضن ه ختصيص العام بالعرف البضيل غري اابارن للعام .
 – 4جيضو ختصيص العام بالعرف العمل الطارئ ن علف الالخصيص مال ببف فيت نالعرف البضيل ,
 – 5البإإضل بالخصإإيص العإإام بإإالعرف العإإام ال يإإدل علإإى نس إ ال إ ص الضإإرع و عدمإإت  ,ن العإإرف
الص ي ال يصطدم مم الضرل .
 – 6البضل بالخصيص العام بالعرف العام إعمال للدليل .
ذا و للى اهلل يعا على خري خلبت حممد و على الت و ال ابت امجع

اله ا ا اوامش
 –1ابن فارا  ,معىنم مباييس الل ف 285/4
 –2ال ىنار  ,اثر العرف ه الالضريم اإلسالم
 -3ابن فارا  ,معىنم مباييس الل ف 285/4
 –4ابن امري احلاج  ,الالبرير و الال ري 351/5
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 –5ن س ااصدر و اجلد و الص ف
 –6ال زايل  ,ااسالص ى 552/2
 –7ابن ذميم  ,ا ص اه و ال لائر 519
 –8السرخس  ,الضل السرخس 213/2
 –9الزويل  ,الضل ال بت 831/2
 –10ابن ذميم  ,ا ص اه و ال لائر 513
 –11ااصدر ن ست
 –12الدريين  ,اا ا ج ا لضليف 583
 –13ابضو رة  ,الضل ال بت
 14ا عراف99/

274

572

تخصيص العام بالعرف العام

پشاور اسالميكس:ج ،۲عدد ۱

يناير-يونيو 2011

 –15رصيد روا  ,ي سري اا ار 536/9
16

ال برة245/

 –17ن س ااصدر 431/2 ,
 –18ابن و ل  ,ااس د  , 3615/5ذا البضل مضقضف على ابن مسعض
 –19ابض او  ,س ن ايب او 442/5
 –20بدران  ,الضل ال بت 225
 –21الضاطيب  ,ااضافبات 215/2
 –22انيس  ,معىنم الضسيط 629/2
 –23الراوي  ,احملصضل353/5
 24ال عمران585/
 –25ال زايل  ,ااسالص ى  , 54/5ابن امري احلاج  :الالبرير 238/5
 –26ال خاري  ,نضل ا سرار425/5
 –27انيس  ,ااعىنم الضسيط  , 38/5 ,الزرنض  ,ال ر احمليط 392/2
 –28ال خاري  ,نضل ا سرار , 453-452/5الدريين  ,اا ا ج ا لضليف
ال راحمليط , 525,523/2البراه  ,صرح ي بي ال صضل 255

 – 26 559-555الزرنض ,

29۔وحاہلوموجدںىہنےہ۔

 - 30ال ضر4/
 31إ ال سا 43/
 –32البراه  ,العبد اا لضم

 , 672الزرنض  ,ال راحمليط524/2

 –33ااصدر ا خري ن ست
 –34ااصدر ن ست
 35ال ل54/
 –36ابن ذميم  ,ا ص اه و ال لائر 515
 –37ا مدي  ,اإلواام  , 534/2ابن عابدين  ,نضر العرف  , 553الدريين  ,اا ا ج ا لضليف 592 ,
 ,صليب  ,اادخل 269
 –38ال زايل  ,ااسالص ى , 555/2الزرقا  ,اادخل ال بل العام  , 911/2خلي ف احلسن  ,ختصيص ال صض
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البران الار,
ابن امري احلاج  ,الالبرير و الال ري ه علم ا لضل  ,ارال ار  ,بريوت 5996م
ابن و ل  ,امحد  ,ااس د  ,ارااعارف  ,البا رة 5971 ,م
ابن ذميم  ,وين الدين بن إبرا يم  ,ا ص اه و ال لائر  ,حتبيل  :حممد مطيم احلافظ  ,ارال ار  ,مضل ,
5983
ابن فارا  ,امحد  ,معىنم مباييس الل ف  ,اراجيل بريوت 5995 ,م
ابض او  ,سليمان بن ا صعث  ,س ن  ,حتبيل حممد ع داحلميد  ,مط عف السعا ة 5975م
ابضو رة  ,حممد  ,الضل ال بت  ,ارال ار العريب  ,البا رة .
ادمدي  ,عل بن حممد  ,اإلواام ه الضل ا واام  ,ارالاال العلميف  ,بريوت 5985م
انيس  ,إبرا يم و اخرون  ,ااعىنم الضسيط  , 2 ,البا رة 5972م
ال خاري  ,ع دالعزيز ال خاري  ,نضل ا سرار صرح الضل ال ز وي  ,ارالاال العلميف  ,بريوت 5997م
بدران  ,ابضالعي

بدران  ,الضل ال بت اإلسالم  ,مؤسسف ص اب اجامعف  ,اإلسا دريف .

الدريين  ,فال  ,اا ا ج ا لضليف  ,الضرنف ااال دة للالضويم  , 2 ,مضل 5985م
الراوي  ,فخرالدين عمر  ,احملصضل ه علم الضل ال بت  ,ارالاال العلميف  ,بريوت 5988 ,م
روا  ,حممد رصيد  ,ي سري البران احلايم  ,ي سري اا ار ارال ار  , 2 ,بريوت
الزويل  ,و ف  ,الضل ال بت اإلسالم  ,ارال ار  ,مضل 5986م
الزرقا  ,امحد  ,اادخل ال بل العام  ,ارال ار  , 51 ,مضل 5968م
الزرنض  ,حممد بن هبا ر  ,ال ر احمليط  ,ارالاال العلميف بريوت 2111م
السرخس  ,حممد بن امحد  ,الضل السرخس  ,ارالاال العلميف بريوت5993م
الضاطيب  ,إبرا يم اللخم  ,ااضافبات ه الضل ا واام  ,ارال ار  ,البا رة  5345ىنري
ال زايل  ,ابضوامد حممد بن حممد  ,ااسالص ى من علم ا لضل  ,ارال ار  ,بريوت
البراه  ,امحد بن إ ريس  ,صرح ي بي ال صضل  ,ارال ار  ,البا رة 5973م
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