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ُ
أسس العىاًت بالسّىت الىّبىيت عىد املالكيت ّ
في القزن الثّاوي الهجزيّ ّ

ٖ بض الؿالم الهاصي ألاػَغي
ولُت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ـ ؾبها ـ الجامٗت ألاؾمغٍت ؤلاؾالمُت ـ لُبُا
Hesnawi41@gmail.com
امللخصّ :
ًدىاوٌ َظا البدث حهىص ؤثمت اإلاظَب اإلااليي في الٗىاًت بالؿىت
الىبىٍت ،والىكىف ٖلى ألاؾـ التي اٖخمضوَا ،زانت في اللغن الثاوي
ُّ
الهجغي الظي ًُثبذ خغنهم ٖلى الحضًث ،وخؿً ألاصب في حٗلمه
وحٗلُمه ،وألازظ مً الٗلماء اإلاخسههحن في ٖلىم الؿىت ،ومضي
جدغحهم في الغواة والغواًت ،فٓهغ بظلً ؤزغ َاالء الٗلماء في مسخلف
ً
ً
واؾٗاَّ ،
فخبحن
ألامهاع ،خُث ْهغث اإلاضاعؽ واهدكغث الغخالث اهدكاعا
ً
ً
بظلً ؤؾبلُتهم في زضمت الؿىت الىبىٍت حٗلُما وجهيُفا.
كلماث مفتاحيت :الؿىت الىبىٍت – اإلاالىُت – مالً – ٖىاًت –
ؤؾـ.
Abstract :
This research deals with the efforts of the imams of the
Maliki school of thought in taking care of the Sunnah of the
Prophet, and standing on the foundations that they adopted,
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ّ ّألاسهزي

especially in the second Hijri century, which prove their
eagerness to have hadith, good literature in learning and
teaching it, taking from scholars specializing in the sciences of
the Sunnah, and the extent of their investigation in the narrators
and the narration. Thus, the impact of these scholars in various
regions, where schools appeared and trips spread widely, thus
demonstrating their primacy in serving the Prophet’s Sunnah in
education and classification.
Keywords:
Sunnah of the Prophet - the Malikis - the owner - care - the
foundations.
ّ مقدمت
 والهالة والؿالم ٖلى ؤقغف،الحمض هلل عب الٗاإلاحن ولي اإلاخلحن
 وٖلى،ألاهبُاء واإلاغؾلحن ؾُضها مدمض ٖلُه ؤفًل الهالة وؤجم الدؿلُم
ً
.آله وصحبه وؾلم حؿلُما
..ؤما بٗض
َّ فلض
كٌُ هللا حٗالى لؿىت هبُه نلى هللا ٖلُه وؾلم في اللضًم
ً
ً
 ووان للمظَب اإلااليي، حٗلُما وجهيُفا،والحضًث عحاال ًلىمىن بسضمتها
ُ
َ
ْ كهب
فاؾخٗىذ
، الظي ًيبغي ؤن ًُبرػ،الؿبم مً َظا الجهض الُٗٓم
 مً زالٌ وكغ َظا البدث الظي حاء،باهلل حٗالى ٖلى ببغاػ َظا الجهض
:بٗىىان
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ُ
أسس العىاًت بالسىت الىبىيت عىد املالكيت في القزن الثاوي
الهجزيّ ّ
أهداف البحث :حهضف البدث بلى ببغاػ الجهض الخإنُلي للٗىاًت
بالؿىت ٖىض ؤلامام مالً وجالمُظٍ ،وؤن لهم الؿبم في الٗىاًت بغواًت
الحضًث والاؾخضالٌ به في اللغن الثاوي الهجغيّ .
مشكلت البحث :جىمً مكيلت البدث في ؤلاحابت ًٖ الدؿائٌ
الخالي :ما ألاؾـ التي اعجىؼ ٖلحها ٖلماء اإلاالىُت في ٖىاًتهم بالؿىت
الىبىٍت؟ ومً َم ؤبغػ ؤٖالم َظا اللغن؟
مىهج البحث :اإلاىهج الاؾخلغاجي الخدلُلي :خُث كمذ باؾخلغاء
الجهىص الحضًثُت لإلمام مالً وجالمُظٍ في الٗىاًت بالؿىت في اللغن
الثاوي؛ ألن َظا اللغن ًمثل مغخلت ػمىُت جإؾِؿُت.
كؿ ُ
خطت البحثَّ :
مذ البدث بلى ملضمت وجمهُض وزمؿت مُالب
وزاجمت.

ُّ
املطلب ألاول :الحزص على الحدًث ،وحسً ألادب في التعلم
والتعليمّ .
املطلب الثاوي :التحزي في الزواة والزواًتّ .
املطلب الثالث :ألاخذ مً العلماء املتخصصين في علىم السىتّ .
املطلب الزابع :العىاًت بفقه الحدًثّ .

املطلب الخامس :أسبقيت املالكيت في التصييف في علىم السىت:
املىطأ واملدوهتّ .
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املطلب السادس :الزحلت وأثزها في جالميذ إلامام مالك وإظهار
الىتاج الحدًثيّ .
زم الخاجمت ويمىتها ؤَم الىخاثج والخىنُاث.
زم قائمت املصادر واملزاحع.
جمهيد

َ
بن الٗىاًت بالؿىت ووكغَا مىهج صؤب ٖلُه الصحابت مىظ ٖهغ
ُ
الىبىة ،فهم ؤولى اللغون الخحرًت ،واهخللذ َظٍ الهمم بلى ٖلماء اللغن
الثاوي ،الظًً بغػ مً بُجهم :ؤلامام مالً وجالمظجه ،خُث كامىا بجهض
َّ
ُٖٓم جمثل في الٗىاًت بالؿىت والحفاّ ٖلحها ،فما ألاؾـ التي
اٖخمضوَا في طلً؟ َظا ما ؾىٗغفه مً زالٌ َظا البدث.
الخٗغٍف بمهُلحاث ٖىىان البدث:
ُ
أسس( :ؤؽ) الهمؼة والؿحن ًضالن ٖلى ألانل والصخيء الىَُض
ُّ
فاألؽ ؤنل البىاء ،وحمٗه آؾاؽ ،وٍلاٌ للىاخض :ؤؾاؽ،
الثابذ،
ُ
بلهغ ألالف ،والجم٘ ؤؾـ(.)1
العىاًت :خفٔ الصخيء والاَخمام به ،واللهض للصخيء والحغم
ٖلُه(.)2
ً
ً
السىت لغت :الُغٍلت ،ؾىاء واهذ خؿىت ؤو كبُدت (.)3انُالخا:
ُ
ما ؤزغ ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مً كىٌ ؤو فٗل ،ؤو جلغٍغ ،ؤو
( )1ملاًِـ اللغت ،ابً فاعؽ.14/1 ،
َّ
( )2ملاًِـ اللغت ،ابً فاعؽ.146/4 ،جاج الٗغوؽ مً حىاَغ اللامىؽ ،الؼبُضي.125/39 ،
لؿان الٗغب ،ابً مىٓىع.104/15 ،
( )3اإلادىم واإلادُِ ألآٖم ،ابً ؾُضٍ.417/8 ،
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نفت زللُت ؤو ُزللُتَ ،
وَ ٍ ّم وبقاعةً ،لٓت ومىاما ،كبل الىبىة
ِ
()4
وبٗضَا .
القزن الثاوي الهجزيّ :خُث ٌُٗض َظا اللغن مً مغاخل
ألاؾاؽ َّ
الخإؾِـ ،فةطا َّ
ُ
صح ما ُبجي ٖلُه.
صح
ً
املالكيت :وؿبت إلمام اإلاظَب مالً بً ؤوـ ،وؤكهض بهظا
اإلاهُلح :ؤلامام مالً وجالمظجه.
فإكهض باألؾـ :الجهىص الٗلمُت التي ؾاع ٖلُه ؤلامام مالً
ً
ً
وجالمظجه للٗىاًت بالؿىت الىبىٍت والاَخمام بها حٗلُما وجهيُفا ،خُث
ً
ً
ُّ
وؤنال مً ؤنىٌ
حٗض الؿىت مهضعا مً مهاصع الدكغَ٘ ؤلاؾالمي،
اإلاظَب اإلااليي.
ً
ً
للض ههج ؤلامام مالً عخمه هللا حٗالى ههجا كىٍما في جإؾِـ
ُ
مضعؾت خضًثُت مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت ْهغث زماعَا في الىاك٘ الٗلمي،
مما ًبٗث بغؾاثل لُلبت الٗلم ؤن ٌؿليىا ؾبُل الخإنُل والخضعج في
َّ
َلب الٗلم ،هُف ال ،وكض بكغ به الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بلىله:
َ َ
ُْ َ ْ ََ
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ
اؽ ؤه َب َاص ِؤلا ِب ِل ًَُل ُبىن ال ِٗل َم فال ًَ ِج ُضون ؤ َخ ًضا
ىقً ؤن ًً ِغب الى
«ً ِ
َ َ
َ
ؤ ْٖل َم ِم ًْ َٖ ِال ِم اإلا ِض ًَى ِت»(.)5
ً
ً
فلض بلغ ؤلامام مالً قإوا ُٖٓما في الٗىاًت بالؿىت عؾم فُه
ً
مىهجا ْهغث آزاعٍ في قُىزه وؤكغاهه وجالمظجه ،وٍسبرها ًٖ طلً ؤخمض
بً نالح اإلاهغي خُث ًلىٌ :وان مالً في زالر َبلاثَ ،بلت صوهه
( )4الحضًث واإلادضزىن ،مدمض ؤبى ػَى ،م.10
( )5عواٍ الترمظي ،ؤبىاب الٗلم ،باب ما حاء في ٖالم اإلاضًىت ،بغكم  .47/5 ،2680وكاٌ :خضًث
خؿً.
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وؤزغي فىكه ،ولم ًىً في الثالر َبلاث مً ًجُض الُلب مثله ،فاق
الثالر َبلاث .فالتي فىكه مً ُولض في الثماهحن :ابً عجالن وابً ؤبي
طثب وهمُهم ،والتي مٗهٖ :بض الٗؼٍؼ ابً اإلااحكىن وؤبي الؼهاص
وؾلُمان بً بالٌ وغحرَم ،والظًً صوجهم :ابً الضعاوعصي وابً ؤبي خاػم
ؤوـ بً ُٖاى( .)6وما َظا بال لحغنه الكضًض ٖلى ألازظ ،والخدغي
فُه ،وَظا ما ؾإوضحه في اإلاُالب الخالُت:
ُّ
املطلب ألاول :الحزص على الحدًث وحسً ألادب في التعلم
والتعليمّ .
خُىما ًلظف هللا حٗالى في كلب ٖبضٍ ُخ َّب الٗلم ججضٍ ال جىُفي
جهمخه مً اللغاءة وألازظ ًٖ الكُىر وحٗلُم الُالب ،فهظا ألازظ هاب٘
مً ُخ ِ ّب الللب لحضًث عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم الظي وان إلمام
مالً قضًض الاجبإ إلاىهجه ومىكغا آلزاعٍ( .)7وفُما ًلي ؤطهغ بٌٗ
اإلاىاكف الضالت ٖلى خغم مالً وجالمُظٍ ٖلى الحضًث:
ً
َ
املىقف ألاول :ؤهه طاث ًىم وان ًلىص قُسه هافٗا مً مجزله بلى
ُ ّ
فُ ّ
ف بهغٍ  -فِؿإله ُ
دضزه ،ووان مجزٌ هاف٘
اإلاسجض  -ووان كض ه
ِ
بىاخُت البلُ٘.
فهىا ٌؿخغل مالً جلً الخُىاث لُىؿب في عنُضٍ ؤخاصًث
ُ
الحغم صًضجهم ،وألاصب
حضًضة ،وَىظا ًيبغي ؤن ًيىن َلبت الٗلم،
ٖىىاجهم ،خغنحن ٖلى ٖضم يُإ الفغم م٘ قُىزهم.

( )6جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.117/1 ،
(ً )7ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.144/1 ،
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املىقف الثاوي :كاٌ مالً :قه ُّ
ضث الُٗض فللذ َظا الُىم ًسلى
ِ
َّ
ُ
ُ
فاههغفذ مً اإلاهلى ختى حلؿذ ٖلى بابه ،فؿمٗخه
فُه ابً قهاب،
ْ
ُ
فؿمٗتها جلىٌ :مىالن
فىٓغث
ًلىٌ لجاعٍخه :اهٓغي مً ٖلى الباب؟
ُ
فضزلذ ،فلاٌ :ما ؤعان اههغفذ بٗض بلى
ألاقلغ ،مالً .كاٌ :ؤصزلُه،
ً
َ
مجزلً؟ كلذ ال .كاٌَ :ل ؤولذ قِئا؟ كلذ :ال ،كاٌ :فاَٗم ،كلذ :ال
َّ َ
ُ ّْ
فدضزجي ؾبٗت ٖكغ
دضزجي،
خاحت لي فُه ،كاٌ :فما جغٍض؟ كلذ :ج ِ
ً
خضًثا ،زم كاٌ :وما ًىفًٗ بن َّ
خض ُزخً وال جدفٓها ،كلذ :بن قئذ
ع ُ
صصتها ٖلًُ ،فغصصتها ٖلُه ،وفي عواًت :كاٌ َاث ،فإزغحذ ؤلىاحي
ً
َّ َ
خؿبً بن َ
ُ
هىذ َع َو ٍْذ َظٍ
فدضزجي بإعبٗحن خضًثا ،فللذ :ػصوي ،كاٌ:
ألاخاصًث فإهذ مً َّ
الحفاّ ،كلذ :كض ُ
عوٍتها ،فجبظ ألالىاح مً ًضي زم
كاٌّ :
خضرَّ ،
فدض ُزخه بهاَّ ،
فغصَا َّ
بلي وكاٌ :كم ،فإهذ مً ؤوُٖت الٗلم ،ؤو
ِ
()8
كاٌ :بهً لىٗم اإلاؿخىصٕ للٗلم  .فمً َظا اإلاكهض وؿخسلو الضالالث
الخالُت:
 الحغم الكضًض ٖلى الحضًث واؾخغالٌ ألاوكاث. زلت مالً بىفؿه وخفٓه. -مياهت مالً لضي قُسه.

املىقف الثالث :كاٌ ٖبض هللا بً فغور :إلاا ُ
ؤجِذ اليىفت وؤهثر
ؤملي الؿمإ مً ألاٖمل ،فؿإلذ ٖىه ،فلُل لي :غًب ٖلى ؤصحاب
َ ّ
ُ
الحضًث ،فدلف ؤن ال ٌُؿمٗهم َّ
فىىذ ؤزخلف بلى باب صاعٍ ل ِٗلي
مضة،
ِ
ً
ْ
ْ
فخدذ ًىما بابه وزغحذ مىه حاعٍت ،فلالذ لي :ما بالً
ؤنل بلُه ،بط
ِ
(ً )8ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.110-109/1 ،
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ُ
فإٖلمتها بسبري ،كالذ :وؤًً بلضن؟ كلذ :ؤفغٍلُت،
بابىا؟
ٖلى ِ
ُ
بلي وكالذ :حٗغف اللحروان؟ ُ
فاوكغخذ َّ
كلذ :ؤها مً ؤَلها ،كالذ :حٗغف
صاع ابً فغور؟ كلذ :ؤهاَّ ،
فخإم ْلخجي ،زم كالذٖ :بض هللا؟ كلذ :وٗم ،وبطا
ٌ
هي حاعٍت لىا ِب ْٗىاَا نغحرة ،فهاع ْث بلى ألاٖمل ،وكالذ له :مىالي
ً
ُ
الظي هىذ ؤزبرجً بسبرٍ بالباب ،فإمغ بةصزالي فضزلذ ،وؤؾىىجي بِخا
َّ َ
ُ
وخضزجي(.)9
كبالت بِخه ،فؿمٗذ مىه
ٌ
ٌ
وَظٍ الخهلت – ؤي الحغم ٖلى الحضًث  -زهلت َُبت
ؤكغَا الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ،فًٗ ؤبي َغٍغة عضخي هللا ٖىهِ :ك َ
َّ
ُل ًَا
َّ
َ ُ َ َّ
الله َم ًْ َؤ ْؾ َٗ ُض َّ
َ َ َ َ َْ َ
الل َُ َام ِت؟ َك َ
عؾىٌ
اٌ َع ُؾى ٌُ الل ِه
الى
اؽ ِبكفاٖ ِخً ًىم ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ َ
َ
َ َّ
َّ َ َ َ ْ
َ
هللا َٖل ُْ ِه َو َؾل َم« :لل ْض ْ َىي ُذ ًَا ؤ َبا َُ َغٍْ َغة ؤ ْن ال ٌَ ْؿإل ِجي َٖ ًْ ََظا
نلى
الحضًث َؤ ْؾ َٗ ُض َّ
الحضًث َؤ َخ ٌض َؤ َّو ٌُ م ْى ًَ َإلاا َ َعؤ ًْ ُذ م ًْ خ ْغن ًَ َٖ َلى َ
َ
اؽ
الى
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َِ
َْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ
الل ُهَ ،زال ً
ها ِم ًْ كل ِب ِه ،ؤ ْو
اللُام ِت ،مً كاٌ ال ِبله ِبال
ِ
ِبكفاٖ ِتي ًىم ِ
َ
ه ْف ِؿ ِه»( )10وكض جغحم البساعي في الصحُذ "باب الحغم ٖلى
الحضًث"(.)11
ول َظا الكغف بالؿىت والحغم ٖلحها ًضٌ ٖلى خؿً اللهض
ُّ
في الخٗلم والخٗلُم ،الظي ًيبغي مضاومت بخُاثه بحن َلبت الٗلم ،ال
ُّ
مجغص الخفىه ومجاصلت الٗلماء والخىلُو مجهم.
املطلب الثاوي :التحزي في الزواة والزواًتّ .

(ً )9ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.379/1 ،
( )10عواٍ البساعي ،هخاب الٗلم ،باب الحغم ٖلى الحضًث ،عكم.99
( )11صحُذ البساعي.31/1 ،
05

جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 01 :جوان 2021

ُ
أسس العىاًت بالسّىت الىّبىيت عىد املالكيت في القزن الثّاوي الهجزيّ ّ

ً
ً
بن ٖىاًت مالً بالحضًث الىبىي بلغذ قإوا ُٖٓما ختى قهض له
ً
الىؾِ الٗلمي بظلً ،فلض كاٌ ؾفُان بً ُِٖىت :عخم هللا ماليا ما وان
ؤقض اهخلاصٍ للغحاٌ ،وؤٖلمه بكإجهم (.)12
وفُما ًلي ؤيغب ألامثلت ٖلى طلً:
 ًٖ بكغ بً ٖمغ كاٌ :ؾإلذ مالً بً ؤوـ ًٖ عحل؟ فلاٌَ :لعؤًخه في هخبي؟ كلذ :ال ،كاٌ :لى وان زلت لغؤًخه في هخبي(.)13
 كاٌ مالً" :بن َظا الٗلم صًً فاهٓغوا ٖمً جإزظون صًىىمللض ؤصعهذ ؾبٗحن ممً ًلىٌ كاٌ عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ٖىض
َظٍ ألاؾاَحن وؤقاع بلى مسجض عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم فما
ؤزظث ٖجهم قِئا وان ؤخضَم لى ائجمً ٖلى بِذ ماٌ ليان ؤمُىا بال
ؤجهم لم ًيىهىا مً ؤَل َظا الكإن"( .)14وفي عواًت" :ؤصعهذ بهظا البلض
مكُست لهم فًل ونالح ًدضزىن ما ؾمٗذ مً ؤخض مجهم قِئا كُل
لم ًا ؤبا ٖبض هللا كاٌ لم ًيىهىا ٌٗغفىن ما ًدضزىن"(.)15
ُّ
فاإلمام مالم ًبٗث بغؾالت مفاصَا :الحث ٖلى ألازظ مً
اإلاخسههحن في ٖلم الحضًث؛ بط بظلً ٌؿخلُم اإلاىهج ،وٍاحي زمغجه
بصحت الحضًث ومً زم الاؾخضالٌ به ٖلى ألاخيام الكغُٖت التي ًخللاَا
ً
اإلايلفىن باللبىٌ والٗمل ،فهى ًً٘ ؤؾاؾا مخِىا للبىٌ الغواًت ختى
ٌؿخلُم الاؾخضالٌ بها.
(ً )12ىٓغ الجغح والخٗضًل ،ابً ؤبي خاجم.23/1 ،
(ً )13ىٓغ الاهخلاء في فًاثل ألاثمت الثالزت الفلهاء ،ابً ٖبض البر ،م.47
( )14الاهخلاء في فًاثل ألاثمت الثالزت الفلهاء ،ابً ٖبض البر ،م.45
( )15اإلاهضع هفؿه ،م.47
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وهخج ًٖ َظا الحغم والخدغي في الغواًت كىٌ البساعي :ؤصح
ألاؾاهُض ولها مالً ًٖ هاف٘ ًٖ بً ٖمغ( ،)16بل مً قضة خغنه
وجدغٍه في الغواًت وان ٌكضص في خضًث عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
في الباء والخاء وهدىَما()17وَظا الخضكُم في الحضًث َى الظي ؤهؿب
ٖلم اإلاضًىت زلت ٖلماء اإلاضن ؤلاؾالمُت(.)18
 ًٖ ببغاَُم بً ٖبض هللا بً كغٍم كاٌَّ :مغ مالً بً ؤوـ ٖلى ؤبي
ً
خاػم ،وَى حالـ فجاػٍ ،فلُل له :كاٌ :بوي لم ؤحض مىيىٖا ؤحلـ
فُه ،وهغَذ ؤن آزظ خضًث عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وؤها كاثم.
ً
ُّ
قهضث ماليا ٌؿإٌ ػٍض بً ٖمغ ًٖ خضًث ٖمغ
 كاٌ ابً ُٖيُت:"ؤهه خمل ٖلى فغؽ في ؾبُل هللا" ًجٗل ًغفم به وَؿإله ًٖ اليلمت
بٗض ألازغي والصخيء بٗض الصخيء(.)19
املطلب الثالث :ألاخذ مً العلماء املتخصصين في علىم السىت.
في ْل هثرة اإلاضاعؽ اإلاسخلفت وجىىٕ اإلاكاعب ًدحر َالب الٗلم
ممً ًإزظ؟ وؤي هخب ًلغؤ؟ ًجُبىا ؤلامام مالً بظلً بلىله" :ؤصعهذ
ً
حماٖت مً ؤَل اإلاضًىت ما ؤزظث ٖجهم قِئا مً الٗلم وؤجهم لُازظ
ً
ٖجهم الٗلم ،وواهىا ؤنىافا :فمجهم مً وان ًىظب في خضًث الىاؽ وال

( )16مٗغفت ٖلىم الحضًث ،ؤبى ٖبض هللا الحاهم ،م.99
( )17قغح ٖلل الترمظي ،ابً عحب الحىبلي.434/1 ،
(ً )18ىٓغ اإلاىخلى مً مجهاج الاٖخضاٌ ،قمـ الضًً الظَبي ،م .88بدىر في جاعٍش الؿىت
اإلاكغفت ،ؤهغم يُاء الٗمغي ،م.27
( )19جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.108/1 ،
07
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ً
حاَال بما ٖىضٍ ،ومجهم مً وان ًؼن
ًىظب في ٖلمه ،ومجهم مً وان
بغؤي ؾىء"(.)20
ً
ً
فهىا ًً٘ لىا ؤلامام ؤؾاؾا مخِىا في جللي الٗلم وزانت ٖلىم
الؿىت التي جدخاج بلى صكت في الخدمل؛ ختى ال ًدهل زلال في ألاصاء ،فال
ًيبغي لُالب الحضًث ؤن ًلخهغ ٖلى ؾمإ الحضًث وهخبه صون
مٗغفخه ،وفهمه ،فُيىن كض ؤحٗب هفؿه مً غحر ؤن ًٓفغ بُاثل ،وبغحر
ؤن ًدهل في ٖضاص ؤَل الحضًث ،بل لم ًؼص ٖلى ؤن ناع مً اإلادكبهحن
اإلاىلىنحن ،اإلاخدلحن بما َم مىه ٖاَلىن(.)21
وكاٌ الكافعي :وان مالً بطا قً في بٌٗ الحضًث َغخه
وله(.)22
وفي طلً ًلىٌ ٖبض هللا بً اإلاباعن – وَى مً جالمُظ مالً :-
"ؤلاؾىاص مً الضًً ولىال ؤلاؾىاص للاٌ َمً قاء ما قاء"(.)23
وؾإله عحل فلاٌ :ما جلىٌ ًا ؤبا ٖبض الغخمً ،مً َلب الٗلم
َل له ؤن ٌكضص في ؤلاؾىاص؟ كاٌ :وٗم مً وان َلبه هلل ًيبغي له ؤن
ًيىن في ؤلاؾىاص ؤقض وؤقض؛ ألهً ججض زلت ًغوي ًٖ زلت وججض زلت
ًغوي ًٖ غحر زلت"( .)24وَظا جإنُل مهم وٖىاًت صكُلت في الحضًث.
أثز عىاًت مالك بالحدًث فيمً بعدهّ :
( )20جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.112/1 ،
(ً )21ىٓغ مٗغفت ؤهىإ ٖلىم الحضًث ،ابً الهالح ،م.250
( )22الجغح والخٗضًل ،ابً ؤبي خاجم.14/1 ،
( )23ملضمت صحُذ مؿلم.15/1 ،
( )24الجام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘ ،الخُُب البغضاصي.200/2 ،
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طهغها في اإلاُلب الؿابم مضي خغم ؤلامام مالً ٖلى الحضًث
باهخلاء الغواة ،وَظا ما ٖىـ اَخمام ألاثمت لحضًث مالً:
كاٌ ٖبض الغخمً بً مهضي" :ما ُؤ ّ
كضم ٖلى مالً في صحت
ِ
ً
الحضًث ؤخضا" ،وًٖ ًدحى بً ؾُٗض كاٌ :وان مالً بماما في الحضًث،
وكاٌ الكافعي :بطا حاء ألازغ فمالً الىجم ،وكاٌ ؤًًا :بطا حاء
الحضًث ًٖ مالً فكض به ًضن (.)25
ؤزغٍ فُمً بٗضٍ ختى ؤوصخى الٗلماء بدضًثه:
ًٖ ٖبض الؿالم بً ٖانم ،كاٌ :كلذ ألخمض بً خىبل :الغحل
ًغٍض خفٔ الحضًث ،فدضًث مً ًدفٔ؟ كاٌ :خضًث مالً بً
ؤوـ(.)26
وان مالً بً ؤوـ ًلىٌ ال ًازظ الٗلم مً ؤعبٗت وٍازظ ممً
ؾىاَم :ال ًازظ مً ؾفُه ،وال ًازظ مً ناخب َىي ًضٖى بلى
َّ
بضٖخه ،وال مً هظاب ًىظب في ؤخاصًث الىاؽ وبن وان ال ًتهم ٖلى
خضًث عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وال مً قُش له فًل ونالح
وٖباصة بطا وان ال ٌٗغف ما ًدمل وما ًُ ّ
دضر به(.)27
ِ
فهىا ًاؾـ لىا ؤلامام مالً ؤؾـ ألازظ ًٖ الغواة ،وَظا ًاهض
ؤهه مً ؤواثل مً ؤؾـ لٗلم هلض الغحاٌ.
املطلب الزابع :العىاًت بفقه الحدًث.

(ً )25ىٓغ الجغح والخٗضًل ،ابً ؤبي خاجم.14/1 ،
( )26مؿىض اإلاىَإ ،الجىَغي ،م.109
( )27جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.113/1 ،
11
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اإلاغاص بفله الحضًث :فهمه في يىء اللغت ومٗغفت ؾبب وعوصٍ
وجمُحز الىاسخ مً ميؿىزه واؾخيباٍ ألاخيام مىه ،خُث هجض في الؿىت
ً
َ َّ َّ
ً
ً َغ الل ُه ْام َغؤ َؾ ِم َ٘ ِم َّىا َخ ِضًثا
الىبىٍت الحث ٖلى فهم الحضًث وفلهه« :ه
َ
َّ َ
َ َ
ُ
َ َ ُ
ّ
ُ
َ
ف َد ِفٓ ُه َخ َّتى ًُ َب ِلغ ُه ِبلى َم ًْ َُ َى ؤ ْخفٔ ِم ْى ُهَ ،و ٍُ َب ِلغ ُه َم ًْ َُ َى ؤ ْخفٔ ِم ْى ُه
َ
َ
ْ َْ َ َ
ََْ
ـ ِبف ِل ٍُه»(.)28
ِبلى َم ًْ َُ َى ؤفل ُه ِم ْى ُه  ،ف ُغ َّب َخ ِام ِل ِفل ٍه لِ
وفله الحضًث الظي َى زمغة ٖلىم الحضًث ،وَى حاهب مً فهم
َّ
َ
َ
الضًً هما كاٌ ٖلُه الهالة والؿالم(َ :م ًْ ًُ ِغ ِص الل ُه ِب ِه ز ْح ًرا ًُف ِّل ْه ُه ِفي
ّ
الض ًًِ)( )29وَى هو واضح في ؤن الفهم َى ألاؾاؽ.
ِ
وكض حٗله ؤبى ٖبض هللا الحــاهم هىٖا مؿخلال مً ؤهىإ ٖلىم
الحضًث ،خُث كاٌ" :الىىٕ الٗكغون مً َظا الٗلم مٗغفت فله
الحضًث ،بط َى زمغة َظٍ الٗلىم وبه كىام الكغَٗت ،وهدً طاهغون
بمكُت هللا في َظا اإلاىي٘ فله الحضًث ًٖ ؤَله لِؿخضٌ بظلً ٖلى ؤن
ؤَل َظٍ الهىٗت مً جبدغ فحها ال ًجهل فله الحضًث بط َى هىٕ مً
ؤهىإ َظا الٗلم"(.)30
ّ
واإلاخدب٘ لجهىص اإلاالىُت في َظا اللغن ًجض الترهحز ٖلى َظا
ِ
الجاهب وَى الجم٘ بحن عواًت الحضًث وفلهه ْهغة َظٍ الؿمت الباعػة
في جضعَؿهم ومهىفاتهم ،فلم ًىً ُّ
َم ؤلامام مالً وجالمظجه حغلُب
الغواًت ٖلى الفهم ،فهظا مالً ًىصخي ابىا ؤزخه  -ؤبي بىغ وبؾماُٖل
ابىا ؤبي ؤوَـ  -بلىله :ؤعاهما جدبان َظا الكإن وجُلباهه ٌٗ -جي
( )28ؤزغحه الترمظي ،ؤبىاب الٗلم ،باب ما حاء في الحث ٖلى جبلُغ الؿمإ ،عكم.33/2656.5
وكاٌ :خضًث خؿً.
( )29صحُذ البساعي ،هخاب الٗلم ،باب مً ًغص هللا به زحرا ًفلهه في الضًً ،ح.25/1 .71
( )30ؤبى ٖبض هللا الحاهم ،مٗغفت ٖلىم الحضًث ،م.257

جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 01 :جوان 2021

10

ألاسهزيّ ّ

َّ
الحضًث -؟ كاال :وٗم ،كاٌ :بن ؤخببخما ؤن جيخفٗا وٍىف٘ هللا بىما فإ ِكال
مىه َّ
وجفلها( .)31فمالً لم ًلهض نغفهما ًٖ ؤزظ الحضًث ؤنالت؛
وبهما ؤعقضَما بلى هُفُت الجم٘ بحن الغواًت والفهم مٗا؛ ختى ال ًيىها
والظي ًدفٔ وال ًفهم.
وَظا مىه مىهج ؾضًض ؤبغػٍ في مىَإٍ ،خُث ًجم٘ بحن الغواًت
وفلهها ًيبغي الؿحر ٖلُه ،وزانت في ػمىىا َظا الظي هثر الاَخمام فُه
ُ
بالضلُل وؤَمل فله الضلُل.
كاٌ ابً وَب :هٓغ مالً بلى الُٗاف بً زالض فلاٌ :بلغجي ؤهىم
جإزظون مً َظا ،فللذ بلى ،فلاٌ :ما هىا هإزظ الحضًث بال مً
الفلهاء(.)32
وَظا ًضٌ ٖلى الخإمل في َظٍ اإلاغوٍاث بدُث ًهل بلى فهمها
وفلهها؛ ألهه بطا خملها صون فهم عبما ؤصي َظا بلى ٖضم يبُها
واؾخلغاعَا في طَىه فُاصحها ؤصاء غحر صحُذ(.)33
ً
وكاٌ مالً :للض ؤصعهذ في َظا اإلاسجض ؾبٗحن قُسا ولهم زحر
مً ُٖاف ما هخبذ ًٖ ؤخض مجهم ،وبهما ًىخب الٗلم ًٖ كىم مثل
ٖبُض هللا بً ٖمغ وؤقباَه(.)34

( )31ههُدت ؤَل الحضًث ،الخُُب البغضاصي ،م .37وكض ٖلض الغامهغمؼي بابا بٗىىان
"فًل مً حم٘ بحن الغواًت والضعاًت" م.238
( )32جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.113/1 ،
( )33جىزُم الؿىت في اللغن الثاوي الهجغي ؤؾؿه واججاَاجه ،عفٗذ بً فىػي ٖبض اإلاُلب،
م.170
( )34قُىر ابً وَب ،ابً بكيىاٌ ،م.211
11
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َّ
ؤخـ به ابً وَب خُث كاٌ" :لىال ؤن هللا ؤهلظوي بمالً
وَظا ما
ُ
ُ
واللُث لًللذ ،فلُل له :هُف طلً؟ فلاٌ :ؤهثرث مً الحضًث
َّ
فدحروي ،فىىذ ؤٖغى طلً ٖلى مالً واللُث فُلىالن :زظ َظا وصٕ
َظا"(.)35
كاٌ الخُُب البغضاصي" :ولُٗلم ؤن ؤلاهثاع مً هخب الحضًث
وعواًخه ال ًهحر بها الغحل فلحها ،بهما ًخفله باؾخيباٍ مٗاهُه ،وبوٗام
الخفىغ فُه"(.)36
ً
وكاٌ ؤًًا" :وبهما ؤؾغٖذ ؤلؿىت اإلاسالفحن بلى الًُٗ ٖلى
اإلادضزحن لجهلهم ؤنىٌ الفله وؤصلخه في يمً الؿجن م٘ ٖضم مٗغفتهم
ُّ
بالخفله زغؾذ ٖىه ألالؿً،
بمىايٗها ،فةطا ُٖغف ناخب الحضًث
ُ
ُّ
وٖٓم مدله في الهضوع وألاٖحن ،وزصخي مً وان ٖلُه ًًَُٗ"(.)37
فالخُُب البغضاصي ًظَب ؤبٗض مً طلً وَى ؤن كلت الفله
واإلاٗغفت باألصلت مضٖاة للًُٗ في َالب الٗلم.
فمً ؤنىٌ الاؾخضالٌ خؿً الفهم ،فبٗض زبىث الضلُل ،ال بض
مً فهمه وي ًخم الاؾخضالٌ به.
كاٌ ًدحى اللُثي :هىذ آحي ٖبض الغخمً بً اللاؾم ،فُلىٌ لي مً
ؤًً ًا ؤبا مدمض؟ فإكىٌ له :مً ٖىض ٖبض هللا بً وَب .فُلىٌ لي :اجم
هللا ،فةن ؤهثر َظٍ ألاخاصًث لِـ ٖلحها الٗمل .زم آحي ٖبض هللا بً
( )35الضًباج اإلاظَب في مٗغفت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب ،ابً فغخىن.416/1 ،
(ً )36ىٓغ اإلادضر الفانل بحن الغاوي والىاعي ،الغامهغمؼي ،م .242ههُدت ؤَل الحضًث،
الخُُب البغضاصي ،م.37
( )37ههُدت ؤَل الحضًث ،الخُُب البغضاصي ،م.40
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وَب ،فُلىٌ لي مً ؤًً؟ فإكىٌ له :مً ٖىض ابً اللاؾم ،فُلىٌ لي
اجم هللا ،فةن ؤهثر َظٍ اإلاؿاثل عؤي ،زم ًغح٘ ًدحى فُلىٌ :عخمهما هللا
فىالَما كض ؤناب في ملالخه ،جهاوي ابً اللاؾم ًٖ بجبإ ما لِـ ٖلُه
الٗمل مً الحضًث ،وؤناب ،وجهاوي ابً وَب ًٖ ولفت الغؤي وهثرجه،
وؤمغوي باإلجبإ وؤناب ،زم ًلىٌ ًدحى :اجبإ ابً اللاؾم في عؤًه عقض،
واجبإ ابً وَب في ؤزغٍ َُضي(.)38
فمً َظا الىو وؿخيبِ مضي خاحت الحضًث بلى الفله والفله
بلى الحضًث.
املطلب الخامس :أسبقيت املالكيت في التصييف في علىم السىت ّ
"املىطأ واملدوهت" ّ
ٌُٗض الخهيُف في ٖلىم الؿىت لضي ٖلماء اللغن الثاوي بضاًاث
ومداوالث ومً ؤواثل مً فخم الخهيُف في فله الحضًث ؤلامام مالً،
خُث َّ
نىف اإلاىَإ ،وله ؾهم هبحر في جهيُف اإلاضوهت ،وفُما ًلي ؤجىاوٌ
طلً بالخفهُل:
أوال :جصييف املىطأّ .
ً
اٖخجى ؤلامام مالً باإلاىَإ اٖخىاء هبحرا ،خُث صؤب ٖلُه بالتهظًب
والازخهاع ،وَظا ما ًفؿغ هثرة عواًاجه وازخالفها ،كاٌ نفىان بً

( )38جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.386/3 ،
13
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ً
ًىما فلاٌ :هخاب َّؤل ُ
فخه في
ٖمغٖ" :غيىا ٖلى مالً اإلاىَإ في ؤعبٗحن
ً
()39
ًىماَّ ،
كل ما جخفلهىن فُه" .
ؤعبٗحن ؾىت ،ؤزظجمىٍ في ؤعبٗحن
َّ
َّ
نىفه ؤلامام مالً بً ؤوـ وؾماٍ باإلاىَإ؛ ألهه وَإ به الحضًث،

ؤي َّ
ٌؿغٍ للىاؽ ،ؤو إلاىاَإة ٖلماء اإلاضًىت له فُه ومىافلتهم ٖلُه ،فلض
ُ
"ٖغيذ هخابي َظا ٖلى ؾبٗحن فلحها مً فلهاء اإلاضًىت،
كاٌ مالً:
()40
فيلهم واَإوي ٖلُه ،فؿمُخه اإلاىَإ" .
ً
ُ ٌ
َّ
وبن الخىفُم الظي بٗث ماليا عخمه هللا ٖلى جضوًٍ اإلاىَإ للُف
ً
ع ٌ
باوي؛ حٗله هللا مثاال لحملت ُؾىت عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم ،مما
اؾخسلهه مً َغاثم قُىزه ،فلض عؾم مالً بهظا الىخاب َغٍلخه
التي اجبٗها َّ
وهىٍ بها في مجالـ جدضًثه وصعوؽ ٖلمه ،وهي َغٍلت
الخمدُو ،والخصحُذ في الغواًت ،وجمُحز مً ٌؿخدم ؤن جدمل ٖىه
ُ
الؿىت ،وجبُحن مدامل آلازاع اإلاغوٍت ،بٗض ؤن مضخى ػمً زلِ فحها بحن
الصحُذ والؿلُم(.)41
وكض ؤزجى ٖلى اإلاىَإ ٖلماء مً مسخلف اإلاظاَب وكامىا بكغخه،
ًلىٌ ولي هللا الضَلىي" :وجُلىذ ؤهه ال ًىحض آلان هخاب ما في الفله
ؤكىي مً مىَإ ؤلامام مالً؛ ألن الىخب جخفايل فُما بُجها ،ؤما مً
حهت فًل اإلاهىف ؤم حهت التزام الصحت ،ؤو مً حهت قهغة ؤخاصًثها

( )39جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.75/2 ،
(ً )40ىٓغ بدىر في جاعٍش الؿىت اإلاكغفت ،ؤهغم يُاء الٗمغي ،م.241
(ً )41ىٓغ هكف اإلاغُى مً اإلاٗاوي وألالفاّ الىاكٗت في اإلاىَا ،مدمض الُاَغ بً ٖاقىع ،صاع
سحىىن – جىوـ ،ٌ1428 ،2ٍ ،م.19
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ؤو مً حهت اللبىٌ لها مً ٖامت اإلاؿلمحن ،ؤو مً حهت خؿً الترجِب
واؾدُٗاب اإلالانض اإلاهمت وهدىَا"(.)42
ببضإ ؤلامام مالً في جهيُف اإلاىَإ وحمٗه بحن الفله والحضًث:
فلض ؾبم مالً بٌٗ مٗانغٍه في الخهيُف ،فإوٌ مً ٖمل
ً
اإلاىَإ ٖبض الٗؼٍؼ بً اإلااحكىنٖ :مله هالما بغحر خضًث فلما عآٍ مالً
كاٌ :ما ؤخؿً ما ٖمل ولى هىذ ؤها لبضؤث باآلزاع زم قضصث بالىالم(.)43
وَظٍ لفخت مىهجُت مً ؤلامام خُث عبِ الحضًث بالفله لُىمل
ً
ُ
الاؾخضالٌ ،فىم مً خضًث طهغ مجغصا مً مٗاهُه وؾحئ فهمه.
فلض َّ
نغح في ؤهثر مً مؿإلت في اإلاىَإ بظهغ الحضًث زم ٌُٗلبه
ببُان مٗىاٍ ،ختى ًُفهم وَٗمل به.
ولٗلي ؤقحر َىا بلى ؤزغ اإلاىَإ في ؤصحاب اإلاظاَب ألازغي:
ُ
ؤكمذ ٖىض مالً زالر
 كاٌ مدمض بً الحؿً الكِباوي الحىفي:ؾىحن وهؿغا ،وؾمٗذ مً لفٓه ؤهثر مً ؾبٗماثت خضًث ،فيان
مدمض بطا خضر ًٖ مالً امخأل مجزله ،وبطا خضر ًٖ غحرٍ مً
اليىفُحن ،لم ًجئه بال الِؿحر (.)44

( )42اإلاؿىي قغح اإلاىَا ،ولي هللا الضَلىي ،صاع الىخب الٗلمُت – بحروثَ1403 ،1ٍ ،ـ.17/1 ،
(ً )43ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى .75/2 ،الضًباج اإلاظَب في مٗغفت
ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب ،ابً فغخىن.120/1 ،
(ً )44ىٓغ ؾحر ؤٖالم الىبالء ،قمـ الضًً الظَبي.167/7 ،
15
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 كاٌ ؤخمض بً خىبل :هىذ ؾمٗذ اإلاىَإ مً بًٗت ٖكغ هفؿامً خفاّ ؤصحاب مالً ،فإٖضجه ٖلى الكافعي؛ ألوي وحضجه ؤكىمهم
به(.)45
وكاٌ ابً وَب" :مً هخب مىَإ مالً فال ٖلُه ؤن ال ًىخب مً
الحالٌ والحغام" (.)46
ثاهيا :املدوهت واملادة الحدًثيت فيهاّ :
خُىما ًُُلم اؾم اإلاضوهت ًُغاص بها مضوهت سحىىن التي عواَا ًٖ
ُ
ٖبض الغخمً ابً اللاؾم ًٖ ؤلامام مالً بً ؤوـ ،فةطا وؿبذ اإلاضوهت
بلى ؤلامام مالً مباقغة فباٖخباع مدخىاَا.
ًلىٌ ابً عقض (الجض) ًٖ مياهت اإلاضوهت" :وهي ُم َّ
لضمت ٖلى
غحرَا مً الضواوًٍ بٗض مىَإ مالً عخمه هللا  ...وال بٗض اإلاىَإ صًىان في
الفله ؤفُض مً اإلاضوهت ،واإلاضوهت هي ٖىض ؤَل الفله هىخاب ؾِبىٍه
ٖىض ؤَل الىدى ،ومىيٗها مً الفله مىي٘ ؤم اللغآن مً الهالة،
ججؼت مً غحرَا وال ًجؼت غحرَا مجها"(.)47
وٍظهغ َّ
مدمض الُاَغ بً ٖاقىع ؤن مً ألاؾباب التي َّؤصث بلى
عفٌ اإلاالىُت لألؾضًت :ؤن فلهاء اإلاالىُت اٖخاصوا بىاء الفله ٖلى
ألاخاصًث وآلازاع ،هما هي َغٍلت مالً في "اإلاىَإ"( ،)48وكض ؾلً ؤؾض
( )45ؤلاعقاص في مٗغفت ٖلماء الحضًث ،ؤبى ٌٗلى الخلُلي ،م.60
( )46الخمهُض إلاا في اإلاىَإ مً اإلاٗاوي وألاؾاهُض ،ابً ٖبض البر.78/1 ،
( )47اإلالضماث اإلامهضاث ،ابً عقض.44/1 ،
( )48ؾبم في الهفدت الؿابلت بلى فٗل مالً :ؤوٌ مً ٖمل اإلاىَإ ٖبض الٗؼٍؼ بً اإلااحكىن:
ً
ٖمله هالما بغحر خضًث فلما عآٍ مالً كاٌ :ما ؤخؿً ما ٖمل ولى هىذ ؤها لبضؤث باآلزاع زم
قضصث بالىالم.
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في هخابه َغٍلت فله زالو ،مبجي ٖلى نغٍذ الاحتهاص ،ولظلً ٖؼف
َّ
الىاؽ ًٖ هخابه ،فلما َظب سحىىن "اإلاضوهت" وؤعحٗها بلى اإلاىهج
اإلاإلىف ٖىض اإلاالىُت ،وطلً الخخجاحه إلاؿاثلها باألخاصًث وآلازاع اَخم
الىاؽ بها وجغوىا غحرَا.
فمىهج عبِ الفله بالحضًث مىهج ؤنُل ٖجي به اإلاالىُت وؤبضٖىا
فُه ؤًما ببضإ ،ومً بحن ما َّ
شج٘ ؤًًا ٖلى ؤلاكباٌ ٖلى مضوهت سحىىن
ما ًلي :واهذ "ألاؾضًت" حكخمل ٖلى ؤحىبت مالً بغواًت ابً اللاؾم ،ؤو
احتهاصاث ابً اللاؾم ٖلى ؤنىٌ مالً ،بِىما جًم "اإلاضوهت"  -ػٍاصة
ً
َ
الىثحر مً ألاخاصًث مً مىَإ ابً وَب،
ٖلى ما في ألاؾضًت مصححا -
والىثحر مً آلازاع ًٖ وهُ٘ ،وٖبض الغخمً بً مهضي ،وغحرَما(.)49
وٍمىً جلخُو اإلااصة الحضًثُت في اإلاضوهت في آلاحي :بلغ مجمىٕ
ألاخاصًث الىبىٍت اإلاغفىٖت ( )551وجياص جيىن ولها مً الصحُذ
والحؿً ،وال ًىحض فحها اإلاىيىٕ(.)50
املطلب السادس :الزحلت وأثزها في جالميذ إلامام مالك وإظهار
الىتاج الحدًثي.
مً ألاؾـ التي ؾاَذ في الٗىاًت بالؿىت لضي مالىُت اللغن
الثاوي :الغخلت في َلب الحضًث ،خُث بن َىان ٖضة ٖىامل ؾاٖضث
للغخلت للمضًىت الىبىٍت ،همياهت اإلاضًىت واإلاجزلت الٗلمُت لإلمام مالً.

(ً )49ىٓغ ملضمت الخيبحهاث اإلاؿخيبُت ٖلى الىخب اإلاضوهت واإلاسخلُت لللاضخي ُٖاى ،مدمض
الىزُم وٖبض الىُٗم خمُتي.69/1 ،
(ً )50ىٓغ جسغٍج ألاخاصًث الىبىٍت الىاعصة في اإلاضوهت ،الُاَغ مدمض الضعصًغي ،عؾالت صهخىعاٍ
– حامٗت ؤم اللغي ،م.1086
17

جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 01 :جوان 2021

ُ
أسس العىاًت بالسّىت الىّبىيت عىد املالكيت في القزن الثّاوي الهجزيّ ّ

ٌ
ٌ
حلُلت ،وهي ُح َ
ٗخبر مً ّ
ّ
ؤَم ؤؾباب
الغخلت في َلب الٗلم ُم ِه ّمت
بن ِ
اهدؿاب ال ِٗلم ،هما ؤجها مً مؼاًا ؤَل الٗلم في ؤلاؾالم مً كضًم
َّ
الؼمان ،هما كاٌ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلمَ « :و َم ًْ َؾ َل ًَ ََغ ًٍلا ًَ ْل َخم ُ
ـ
ِ
ِ
َ
ْ ً َ َّ َ ُ َ
َ ْ
هللا ل ُه ِب ِه َ ِغ ًٍلا ِبلى ال َج َّى ِت»(.)51
ِف ُِه ِٖلما ،ؾهل
للض بلغذ مياهت ؤلامام مالً عخمه هللا حٗالى آلافاق ختى حاءٍ
الُالب مً ول خضب ونىب ،هُف ال وكض ؤزبر بظلً الهاصق
ُ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ
اؽ ؤه َب َاص
ىقً ؤن ًً ِغب الى
اإلاهضوق نلى هللا ٖلُه وؾلم بلىلهِ ً« :
َ َ
ُْ َ ْ ََ
َ َ
َ َ ()52
ِؤلا ِب ِل ًَُل ُبىن ال ِٗل َم فال ًَ ِج ُضون ؤ َخ ًضا ؤ ْٖل َم ِم ًْ َٖ ِال ِم اإلا ِضًى ِت» .
ً
ُ
"ؤكمذ ٖىض مالً زالر ؾىحن وهؿغا،
كاٌ مدمض بً الحؿً:
وؾمٗذ مً لفٓه ؤهثر مً ؾبٗماثت خضًث"(.)53
وٍٓهغ ألازغ لحضًث مالً ومياهخه الٗلمُت :فيان مدمض بطا َّ
خضر
ًٖ مالً امخأل مجزله ،وبطا َّ
خضر ًٖ غحرٍ مً اليىفُحن ،لم ًجئه بال
الِؿحر (.)54
ً
ُ
ً
وؤنبدذ الغخلت في َلب الٗلم ملهضا ؤؾاؾُا في هفىؽ
وحٗمُله ،فما
وجىلُده وجىىَ ِٗه
الٗلماء الؿابلحن ،لالػصًاص مً الٗلم
ِ
ِ

( (51عواٍ مؿلم ،هخاب الظهغ والضٖاء ،باب فًل الاحخمإ ٖلى جالوة اللغآن وٖلى الظهغ ،عكم
.2074/4 ،2699
( )52عواٍ الترمظي ،ؤبىاب الٗلم ،باب ما حاء في ٖالم اإلاضًىت ،بغكم  .47/5 ،2680وكاٌ :خضًث
خؿً.
( )53ؾحر ؤٖالم الىبالء ،قمـ الضًً الظَبي.167/7 ،
( )54اإلاهضع هفؿه.167/7 ،
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َّ
ُ
َ ُ
َّ
هثرة الُٗاٌ ،ؤو ُ
بال َمً َؤ َ
فلض
يٗف الجؿم ،ؤو
كٗضٍ
وان ًَخسلف ٖجها
ُ
ُّ
ٖاًت ّ
خم الىالضة ؤو الىالض(.)55
الض َعْح ِهماث ،ؤو ع
ِ
ً
ومما ؾبم هغي ؤن ؤلامام ماليا حاءٍ الُالب مً ول ألاكُاع،
فجهلىا مً مٗحن الؿىت زم عحٗىا بلى بلضاجهم مٗلمحن ومغقضًً ،فيان
للغخلت بالغ ألازغ في الٗىاًت بالؿىت ووكغَا.
ومً َاالء الُالب الظًً عخلىا:
ً -خي بً ًخي اللُثي:

فُخي اللُثي وان له ألازغ في وكغ اإلاىَإ في ألاهضلـ ،خُث عخل
وَى ابً زمان وٖكغًٍ ؾىت ،فؿم٘ مً مالً بً ؤوـ اإلاىَإ غحر ؤبىاب
مً الاٖخياف فدملها ًٖ ػٍاص ًٖ مالً ،وكضم بلى ألاهضلـ بٗلم هثحر،
فضاعث فخُا ألاهضلـ بٗض ِٖسخى بً صًىاع ٖلُه ،واهخهى الؿلُان
ً
فلحها َ
خؿً الغؤي ،وكض ؾماٍ مالً ٖاكل ؤَل
والٗامت بلى عؤًه ،ووان
ألاهضلـ (.)56
ؤكىٌ :ال ًؼاع اإلاغغب ؤلاؾالمي ًؼزغ بٗلماء اإلاظَب ؾىاء في
الحضًث ؤو الفله ،فٗلى َلبت الٗلم بخُاء الغخالث الٗلمُت ،فما
اخىحىا الُىم لؼٍاعة الٗلماء والخٗغف ٖلحهم وٖلى جغاثهم.
حىصة الخٗلُم والخضعج:
وان ؤلامام مالً عخمه هللا حٗالى مً قضة ٖىاًخه بخٗلُم الؿىت
ًىهج مىهج الخضكُم والخضعج م٘ الُالب
(ً )55ىٓغ نفداث مً نبر الٗلماءٖ ،بض الفخاح ؤبى غضة ،م.107
(ً )56ىٓغ الاهخلاء في فًاثل ألاثمت الثالزت الفلهاء ،ابً ٖبض البر ،مَ .93بلاث الفلهاء ،ؤبى
بسحاق الكحراػي ،م.153
21
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ومً ألامثلت ٖلى طلً:
 كىٌ مهٗب الؼبحري :وان خبِب ًلغؤ لىا ول ٖكُت مً وعكخحنً
بلى وعكخحن وههف ال ًبلغ زالزا(.)57
ُ
ومما ًال َخٔ ٖلى جالمُظ ؤلامام مالً:
 – 1هثرتهم:
فللض بلغىا مً الىثرة ما ًجٗلهم مىدكغًٍ في قتى البلضان،
فالحٔ الظي خهل إلاالً ممً عوي ٖىه لم ًدهل كِ لغحرٍ ،فةهه
عوي ٖىه ألاوابغ مً ول َاثفت مً خفاّ الحضًث والفلهاء زالثم
هثحرون ،فلض عوي ٖىه قٗبت والثىعي وألاوػاعي واللُث بً ؾٗض
وخماص بً ػٍض وخماص بً ؾلمت وابً ُِٖىت وغحرَم ،خُث بلغ الغواة
ًٖ مالً ما ًلاعب ( )1500عاو(.)58
 – 2بمامتهم ومياهتهم الحضًثُت :وؾإكخهغ ٖلى ألاٖالم الظًً لهم
مغوٍاث وجهيُف في اللغن الثاوي:
ؤ ٖ -لي بً ػٍاص (َ183ـ) (:)59

ً
ؤبى الحؿً ٖلي بً ػٍاص مً ؤَل جىوـ ،وان زلت مإمىها ،فلحها
ً
ً
ً
زُاعا ،مخٗبضا ،باعٖا في الفله ،ؾم٘ مً مالً بً ؤوـ ،وعوي ٖىه

( )57الخاعٍش الىبحر ،ابً ؤبي زُثمت.366/2 ،
(ً )58ىٓغ ألاوؿاب ،للؿمٗاوي .282/1،الغواة ًٖ مالً ،للغقُض الُٗاع ،م .236جؼٍحن
اإلامالً بمىاكب ؤلامام مالً ،للؿُىَي ،م.81
( )59وَكدبه به عحل آزغ مً ؤوابغ ؤصحاب مالً اإلاهغٍحن ًىجى بىىِخه وَؿمى باؾمه،
وٍىدؿب بيؿبه وَى ؤبى الحؿً ٖلي بً ػٍاص ؤلاؾىىضعاويً .ىٓغ جغجِب اإلاضاعن.497/1 ،
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اإلاىَإ( )60وَى مظوىع مً الُبلت ألاولى آلازظًً ًٖ ؤلامام مالً ،وَى
ؤوٌ مً ؤصزل اإلاىَإ للمغغب ،وَظٍ محزة جدؿب له ولٗىاًخه بيكغ
الؿىت (.)61
ب ٖ -بض هللا بً وَب اإلاهغي (:)ٌ197
َى ٖبض هللا بً وَب بً مؿلم اللغشخي ،ؤبى مدمض اإلاهغي
الفلُه ،مً نغاع ؤجبإ الخابٗحن ،وإلاياهخه في الفله والحضًث عوي له
ألاثمت في هخبهم :البساعي ،مؿلم ،ؤبى صاوص ،الترمظي ،اليؿاجي ،ابً
ماحه وؤخمض(.)62
وله آزاعٍ الحضًثُت ،فهى لم ًىخف بالغواًت فلِ ،بل َّ
نىف في
الحضًث هخابه "الجام٘ في الحضًث".
ومً ؤكىاله :لىال ؤن هللا ؤهلظوي بمالً واللُث لًللذ فلُل له:
ُ
ؤهثرث مً الحضًث فدحروي فىىذ ؤٖغى طلً ٖلى
هُف طلً؟ فلاٌ:
مالً واللُث فُلىالن :زظ َظا وصٕ َظا(.)63
فهىا ًغؾم لىا ابً وَب ألاؾالُب الخالُت:
– جىايٗه ووؿُت الفًل ألَله.
– الاٖتراف بٗضم الفهم والاؾخضالٌ.

(ً )60ىٓغ َبلاث ٖلماء بفغٍلُت ،ؤبى الٗغب الخمُمي ،م.251
(ً )61ىٓغ ملضمت مىَإ ٖلي بً ػٍاص ،مدمض الكاطلي الىُفغ ،م .8اإلاىَأث ،هظًغ خمضان ،صاع
الللم ،صمكم ،م.100
(ً )62ىٓغ تهظًب الىماٌ في ؤؾماء الغحاٌ ،حماٌ الضًً اإلاؼي.277/16 ،
( )63الضًباج اإلاظَب في مٗغفت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب ،ابً فغخىن.416/1 ،
21
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– ؤزغ الكُش اإلاخلً اإلاخسهو في خل الاقياالث ،فبٌٗ َلبت
الٗلم ٌؿخضلىن ألهفؿهم بالحضًث صون ٖغيه ٖلى قُىزهم.
ً
ً
ُ
"صحبذ ماليا ٖكغًٍ ؾىت وكالىا :لم ًىخب مالً
وكاٌ ؤًًا:
بالفلُه ألخض بال بلى ابً وَب ،ووان ًىخب بلُه :بلى ٖبض هللا بً وَب
فلُه مهغ ،وبلى ؤبي مدمض اإلافتي ،ولم ًىً ًفٗل َظا لغحرٍ"(.)64
ومً ألامثلت ٖلى مياهخه الٗلمُت:
ًٖ ابً وَب كاٌُ :
هىذ ٖىض مالًُ ،
فؿئل ًٖ جسلُل ألاناب٘،
َّ
ُ
فترهذ ختى زف اإلاجلـ ،فللذ :بن ٖىضها في طلً ؾىت:
فلم ًغ طلً،
خضزىا اللُث ،وٖمغو بً الحاعر ًٖ ،ؤبي ٖكاهتٖ ًٖ ،لبت بً ٖامغ:
َ َ َ َّ ْ َ َ ّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ()65
ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم كاٌِ « :بطا جىيإث ز ِلل ؤن ِاب٘ ِعحلًُ»
فغؤًخه بٗض طلً ٌُؿإٌ ٖىه ،فُإمغ بخسلُل ألاناب٘ ،وكاٌ لي :ما ؾمٗذ
بهظا الحضًث كِ بلى آلان(.)66
فهىا هغي مضي ؤزغ الاؾخفاصة الٗلمُت مً الخلمُظ:
 مىاككت الُالب لكُسه وبزغاثه ألصلت اإلاظَب.– جىاي٘ الكُش لُالبه.
– خؿً الاؾخضالٌ ونغاخخه.

( )64اإلاهضع هفؿه.414/1 ،
َ َ َ َّ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
( )65ؤزغحه الترمظي بلفِٔ « :بطا جىيإث فس ِلل بحن ؤن ِاب ِ٘ ًضًً و ِعحلًُ» وكاٌَ :ظا خضًث
خؿً غغٍب .ؤبىاب الُهاعة ،باب في جسلُل ألاناب٘ ،عكم .57/1 ،39
( )66ؤلاعقاص في مٗغفت ٖلماء الحضًث ،ؤبى ٌٗلى الخلُلي.399/1 ،
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– كبىٌ مالً الضلُل مً غحرٍ ،خُث عوي له ابً وَب ًٖ
اللُث.
وؤزخم بثىاء ؤلامام ؤخمض بً خىبل :ابً وَب ٖالم نالح فلُه
هثحر الٗلم ،صحُذ الحضًث ،زلت نضوق ًفهل الؿمإ مً الٗغى،
والحضًث مً الحضًث ،ما ؤصح خضًثه(.)67
ج ٖ -بض الغخمً بً اللاؾم الٗخلي (َ191ـ):
له عواًاث في هخب الؿىت ،ووزله الٗلماء ،كاٌ ؤبى ػعٖت :مهغي،
َّ
زلت عحل نالح ،وكاٌ الي َؿاجي :زلت مإمىن ؤخض الفلهاء .وكاٌ الحاهم
ؤبى ٖبض هللا :زلت مإمىن .وكاٌ ؤبى بىغ الخُُب :زلت(.)68
خُث جٓهغ حهىصٍ في َّؤولُت خمل اإلاىَإ بلى مهغ ،واقتراهه في
نُاغت اإلاضوهت م٘ ؤؾض ابً الفغاث وسحىىن(.)69
ص  -البهلىٌ بً عاقض (:)ٌ183
َ
كاٌ ٖبض هللا بً مؿلمت اللٗىبي :خضزجي البهلىٌ وَى وج ٌض مً ؤوجاص
اإلاغغب ،كاٌ ؤبى خاجمَ :ى زلت ال بإؽ به .وكاٌ الٗلُليَ :ى قُش مً
ؤَل اإلاغغب ،لِـ به بإؽ(.)70
َـ ٖ -بض هللا بً فغور الفاعسخي (َ175ـ):
( )67الاهخلاء في فًاثل ألاثمت الثالزت الفلهاء ،ابً ٖبض البر ،م.93
(ً )68ىٓغ الجغح والخٗضًل ،ابً ؤبي خاجم ،279/5 ،جغحمت .1325 :تهظًب الىماٌ في ؤؾماء
الغحاٌ ،حماٌ الضًً اإلاؼي.346/17 ،
( )69ؤلاعقاص في مٗغفت ٖلماء الحضًث ،الخلُلي.254/1 ،
(ً )70ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى .366/1 ،عٍاى الىفىؽ في َبلاث
ٖلماء اللحروان وبفغٍلُت ،ؤبى بىغ اإلااليي.201/1 ،
23
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عخل بلى اإلاكغق فللي حماٖت مً الٗلماء واإلادضزحن هؼهغٍا بً ؤبي
ػاثضة وَكام بً خؿان وٖبض اإلالً بً حغٍج ،وألاٖمل والثىعي ومالً
بً ؤوـ ،وؤبي خىُفت وغحرَم .فؿم٘ مجهم َّ
وجفله بهم ،ووان اٖخماصٍ في
الحضًث والفله ٖلى مالً بً ؤوـ ،وبصحبخه اقتهغ ،وبه َّ
جفله ،زم
ّ
اههغف بلى ؤفغٍلُت فإكام باللحروان ٌُ ِٗلم الىاؽ الٗلم ،وٍدضثهم
فاهخف٘ به زلم(.)71
كاٌ ٖبض هللا بً فغور :إلاا ُ
ُ
وؤهثر َؤملي الؿمإ مً
ؤجِذ اليىفت
ُ
فؿإلذ ٖىه ،فلُل لي :غًب ٖلى ؤصحاب الحضًث ،فدلف
ألاٖمل،
َ ّ
ُ
فىىذ ؤزخلف بلى باب صاعٍ ل ِٗلي ؤ ِنل بلُه ،بط
ؤن ال ٌُؿمٗهم مضة،
ً
َ
َ
وزغحذ مىه حاعٍت ،فلالذ لي ما بالً ٖلى بابىا؟
فخد ْذ ًىما بابه
فإٖلمتها بسبري .كالذ وؤًً بلضن؟ كلذ ؤفغٍلُت .فاوكغخذ َّ
بلي وكالذ
حٗغف اللحروان؟ كلذ ؤها مً ؤَلها .كالذ :حٗغف صاع ابً فغور؟ كلذ:
ؤها .فخإملخجي ،زم كالذٖ :بض هللا؟ كلذ وٗم .وبطا هي حاعٍت لىا بٗىاَا
نغحرة ،فهاعث بلى ألاٖمل ،وكالذ له :مىالي الظي هىذ ؤزبرجً
ً
بسبرٍ بالباب .فإمغ بةصزالي فضزلذ ،وؤؾىىجي بِخا كبالت بِخه ،فؿمٗذ
مىه وخضزجي(.)72
وْ -
مًٗ بً ِٖسخى اللؼاػ (َ198ـ):

وعواًخه ًٖ مالً اٖخمضَا ؤبى ِٖسخى الترمظي في حامٗه ،فيل ما
ؤصزله ًٖ مالً فلض كاٌ في آزغ هخابه :بهه مً عواًت مًٗ( .)73وَى مً
(ً )71ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.374/1 ،
(ً )72ىٓغ جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.379/1 ،
(ً )73ىٓغ ؾجن الترمظي ،فلض عوي ٖىه ما ًلاعب الدؿٗحن عواًتً ،ىٓغ قغح ٖلل الترمظي،
 . 334/1جغجِب اإلاضاعن وجلغٍب اإلاؿالً ،اللاضخي ُٖاى.404/1 ،
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الثلاث ،فلض عوي له ؤصحاب الىخب الؿخت ،كاٌ ؤبى خاجم الغاػي :ؤوزم
ؤصحاب مالً وؤزبتهم مًٗ ،وَى ُّ
ؤخب َّ
بلي مً ابً هاف٘ وابً وَب،
ً ً
ووان زلت َ
هثحر الحضًث ،مإمىها زبخا ،كاٌ الكافعي :كاٌ لي الحمُضي:
َ
خضزجي مً لم جغ ُٖىان مثله :مًٗ بً ِٖسخى(.)74
فخبجى طهغ ألاثمت ؤكىالهم واٖخماصَا في هلض الغحاٌ
وَظا الحغم اهُب٘ لضي جالمُظ مالً ،فجاءٍ الُالب مً ول
خضب ونىب ،خغنحن ٖلى ألازظ مً ؤصبه وٖلمه.
فهظا ًخي بً ًخي الىِؿابىعي بٗض ؤن َّ
ؤجم عواًت اإلاىَإ ،بلي
زالر ؾىحن لُخٗلم مً مالً ؾمخه وؤصبه وَغٍلت حٗلُمه.
وَظا مدمض بً الحؿً الكِباوي جغن الٗغاق وعخل بلى مالً
ً
خغنا مىه ٖلى صعاؾت ألاصلت(.)75
حهىدهم في هقد الزحال(:)76
وإلاياهت جالمُظ مالً الٗلمُت زانت في ٖلىم الؿىت هجض اٖخباع
ؤكىالهم في هلض الغحاٌ:
 فهظا ابً اإلاباعن ٌٗخبر ؤخض الجهابظة الىلاص اإلاٗخض بإكىالهم فيالجغح والخٗضًل.
ً
 كاٌ ٖبضالغخمً بً ِزغاف :بلغجي ؤن ماليا هلم ٖلى َكام بًٖغوة خضًثه ألَل الٗغاق ،ووان ال ًغياٍ ،زم كاٌ :كضم اليىفت زالر
ً
مغاث ،كضمت وان ًلىٌ فحها :خضزجي ؤبي كاٌ :ؾمٗذ ٖاجكت ،والثاهُت
(ً )74ىٓغ تهظًب الىماٌ في ؤؾماء الغحاٌ ،حماٌ الضًً اإلاؼي.336/28 ،
(ً )75ىٓغ ؾحر ؤٖالم الىبالء ،قمـ الضًً الظَبي.167/7 ،
(ً )76ىٓغ ؤلامام مالً وؤزغٍ في ٖلم الحضًث الىبىي ،مكٗل الحضاعي ،م.265
25
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فيان ًلىٌ :ؤزبروي ؤبي ًٖ ٖاجكت ،وكضم الثالثت فيان ًلىٌ :ؤبي ًٖ
ٖاجكتٌٗ ،جي ًُغؾل ًٖ ؤبُه(.)77
 طهغ ؤبى ٖمغ في "الجام٘ " ؤن ؤخمض بً نالح كاٌ :ؾإلذ ٖبضهللا بً وَب ًٖ ابً ؾمٗان فلاٌ :زلت(.)78
 كاٌ ابً وَب :لم ٌؿم٘ ؤؾامت بال َظا الحضًث وخضٍ مًؾُٗض ابً اإلاؿِب(.)79
فمما ؾبم ًدبحن اإلاياهت الٗلمُت التي ًخمخ٘ بها ٖلماء مالىُت
َظا اللغن وؤزغَم الٗلمي في زضمت الؿىت الىبىٍت في قتى الجىاهب.
الخاجمت
بٗض َظا الٗغى جىنلذ بلى هخاثج وجىنُاث ؤطهغَا فُما ًلي:
ؤوال :الىخاثج:
ٖ لماء اإلاالىُت في اللغن الثاوي مً ؤواثل مً اٖخجى بالؿىت
ً
ً
حٗلُما وجهيُفا.
ْ هغ ؤزغ ؤلامام مالً في الٗىاًت بالؿىت مً زالٌ خغنه وجدغٍه
في الغواًت والغواة.
ْ هغث ٖىاًت جالمُظ مالً بالؿىت في حٗلُمها ووكغَا في قتى
البلضان مً زالٌ عخلت هثحر مً الُالب ،هٗلي بً ػٍاص في
( )77ؾحر ؤٖالم الىبالء ،قمـ الضًً الظَبي.35/6 ،
( )78بهماٌ تهظًب الىماٌ ،مغلُاي بً كلُج.360/7 ،
(ً )79ىٓغ اإلاٗغفت والخاعٍشٌٗ ،لىب الفؿىي.181/3 ،
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اإلاغغب ،وٍخي الىِؿابىعي في زغؾان ،وٖبض الغخمً بً اللاؾم
في مهغ .
 قهاصة الٗلماء بصحت ؤؾاهُض مالً وٖلىَا .هإخاصًث اإلاىَإ
واإلاضوهت.
 للمالىُت عواًاث في هخب الؿىت الصحُدت ولهم ؤكىاٌ في هلض
الغحاٌ مما ًضٌ ٖلى ؤن لهم الؿبم.
زاهُا :الخىنُاث:
 بوكاء مغاهؼ مخسههت حٗجى بالترار الحضًثي اإلااليي.
ُّ
الخٗمم في صعاؾت فله الحضًث مً زالٌ فخذ بغامج الضعاؾاث

الٗلُا في فله الحضًث.
 جىحُه َلبت الٗلم بخىثُف الضعاؾاث اإلاٗانغة اإلاغجبُت بفله
الحضًث.
َ باٖت الغؾاثل الٗلمُت ووكغَا وعكُت والىتروهُا وجباصلها بحن
اإلاىخباث والجامٗاث اإلادلُت والضولُت وكغا للترار اإلااليي.
 بخُاء الغخلت وػٍاعة الٗلماء والخٗغف ٖلحهم وٖلى جغاثهم.
ّ
قائمت املصادر واملزاحع
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 ؤلاعقاص في مٗغفت ٖلماء الحضًث ،ؤبى ٌٗلى الخلُلي ،جدلُم:
ولُض مخىلي مدمض ،الفاعوق الحضًثُت ،اللاَغة ،الُبٗت:
ألاولى2010 - ٌ1431،م.
 بهماٌ تهظًب الىماٌ في ؤؾماء الغحاٌ ،مغلُاي بً كلُج،
جدلُم :ؤبى ٖبض الغخمً ٖاصٌ بً مدمض وؤبى مدمض ؤؾامت بً
ببغاَُم ،الفاعوق الحضًثت للُباٖت واليكغ ،الُبٗت :ألاولى،
َ1422ـ 2001 -م.
 ؤلامام مالً وؤزغٍ في ٖلم الحضًث الىبىي ،مكٗل الحضاعي،
غغاؽ لليكغ والخىػب٘ ،اليىٍذ ،الُبٗت :ألاولى– ٌ1425 ،
2004م.
 الاهخلاء في فًاثل ألاثمت الثالزت الفلهاءً ،ىؾف بً ٖبض البر،
اٖخجى به ٖبض الفخاح ؤبى غضة ،صاع البكاثغ ؤلاؾالمُت ،بحروث،
الُبٗت :ألاولى.ٌ1417 ،
 ألاوؿابٖ ،بض الىغٍم بً مدمض الؿمٗاوي ،جدلُمٖ :بض
الغخمً بً ًدحى اإلاٗلمي الُماوي وغحرٍ ،مجلـ صاثغة اإلاٗاعف
الٗثماهُت ،خُضع آباص ،الُبٗت :ألاولىَ1382 ،ـ 1962 -م.
 بدىر في جاعٍش الؿىت اإلاكغفت ،ؤهغم بً يُاء الٗمغي ،صاع
بؿاٍ ،بحروث ،الُبٗت :الغابٗت.
 جاج الٗغوؽ مً حىاَغ اللامىؽَّ ،
الؼبُضي ،صاع الهضاًت.
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 الخاعٍش الىبحر ،ابً ؤبي زُثمت ،جدلُم :نالح بً فخخي َالٌ،
الفاعوق الحضًثت للُباٖت واليكغ – اللاَغة ،الُبٗت :ألاولى،
َ1427ـ 2006 -م.
 جسغٍج ألاخاصًث الىبىٍت الىاعصة في اإلاضوهت ،الُاَغ مدمض
الضعصًغي ،عؾالت صهخىعاٍ – حامٗت ؤم اللغي.
 جؼٍحن اإلامالً بمىاكب ؤلامام مالً ،للؿُىَي ،جدلُمَ :كام
بً مدمض خُجغ ،صاع الغقاص الحضًثُت ،اإلاغغب ،الُبٗت :ألاولى،
َ1431ـ 2010 -م.
 الخمهُض إلاا في اإلاىَإ مً اإلاٗاوي وألاؾاهُض ،ابً ٖبض البر،
جدلُم :مهُفى بً ؤخمض الٗلىي ،مدمض ٖبض الىبحر البىغي،
وػاعة ٖمىم ألاوكاف والكاون ؤلاؾالمُت ،الغباٍَ1387 ،ـ.
 تهظًب الىماٌ في ؤؾماء الغحاًٌ ،ىؾف بً ٖبض الغخمً اإلاؼي،
جدلُم :بكاع ٖىاص مٗغوف ،الغؾالت ،بحروث ،الُبٗت :ألاولى،
1980 – ٌ1400م.
 الجام٘ اإلاسخهغ مً الؿجن ًٖ عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
ومٗغفت الصحُذ واإلاٗلىٌ وما ٖلُه الٗمل (ؾجن الترمظي)،
مدمض بً ِٖسخى الترمظي ،بحروث ،صاع الغغب ؤلاؾالمي،
1998م.
 الجام٘ اإلاؿىض الصحُذ اإلاسخهغ مً ؤمىع عؾىٌ هللا نلى هللا
ٖلُه وؾلم وؾيىه وؤًامه (صحُذ البساعي) ،مدمض بً
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بؾماُٖل البساعي صاع َىق الىجاة ،اللاَغة ،الُبٗت :ألاولى،
َ1422ـ.
 الجام٘ ألزالق الغاوي وآصاب الؿام٘ ،الخُُب البغضاصي،
جدلُمَ :اعق بً ٖبض الىاخض ،الُبٗت :ألاولى ،صاع ابً الجىػي،
الغٍاىَ1433 ،ـ.
 الجغح والخٗضًل ،مدمض ٖبض الغخمً ابً ؤبي خاجم ،الجغح
والخٗضًلَ ،بٗت مجلـ صاثغة اإلاٗاعف الٗثماهُت  -بدُضع آباص
الضهً ،الهىض/صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث ،الُبٗت :ألاولى،
َ1271ـ 1952 -م.
 الحضًث واإلادضزىن ،مدمض مدمض ؤبى ػَى ،صاع الفىغ الٗغبي،
اللاَغة ،الُبٗت :الثاهُتَ1378 ،ـ.
 الضًباج اإلاظَب في مٗغفت ؤُٖان ٖلماء اإلاظَب ،ببغاَُم بً
ٖلي بً مدمض ،ابً فغخىن ،جدلُم :مدمض ألاخمضي ؤبى الىىع،
صاع الترار للُب٘ واليكغ ،اللاَغة.
 الغواة ًٖ مالًً ،دحى بً ٖلي بً ٖبض هللا اإلاٗغوف بالغقُض
الُٗاع ،ؤبى مدمض ؾالم بً ؤخمض ،مىخبت الغغباء ألازغٍت،
الُبٗت :ألاولى َ1418ـ 1997 -م.
 عٍاى الىفىؽ في َبلاث ٖلماء اللحروان وبفغٍلُت ،ؤبى بىغ
ٖبض هللا بً مدمض اإلااليي ،جدلُم :بكحر البيىف ،صاع الغغب
ؤلاؾالمي ،بحروث ،الُبٗت :الثاهُتَ1414 ،ـ 1994 -م.
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 ؾحر ؤٖالم الىبالء ،قمـ الضًً الظَبي ،صاع الحضًث ،اللاَغة،
َ1427ـ 2006 -م.
 قغح ٖلل الترمظي ،ػًٍ الضًً ٖبض الغخمً بً ؤخمض بً عحب
الحىبلي ،جدلُمَ :مام ٖبض الغخُم ؾُٗض ،مىخبت اإلاىاع،
الؼعكاء ،ألاعصن ،الُبٗت :ألاولىَ1407 ،ـ 1987 -م.
 نفداث مً نبر الٗلماءٖ ،بض الفخاح ؤبى غضة ،صاع البكاثغ
ؤلاؾالمُت ،بحروث2012-ٌ1433 ،م.
َ بلاث ٖلماء بفغٍلُت ،ؤبى الٗغب مدمض بً ؤخمض الخمُمي ،صاع
الىخاب اللبىاوي ،بحروث.
َ بلاث الفلهاء ،ؤبى بسحاق الكحراػي ،بخؿان ٖباؽ ،صاع
الغاثض الٗغبي ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :ألاولى1970 ،م.
 هكف اإلاغُى مً اإلاٗاوي وألالفاّ الىاكٗت في اإلاىَا ،مدمض
الُاَغ بً ٖاقىع ،صاع سحىىن ،جىوـ ،الُبٗت الثاهُت،
.ٌ1428
 الىفاًت في ٖلم الغواًت ،ؤخمض بً ٖلي بً زابذ الخُُب
البغضاصي ،جدلُم ؤبى ٖبضهللا الؿىعقي وببغاَُم خمضي اإلاضوي،
اإلاىخبت الٗلمُت ،اإلاضًىت اإلاىىعة.
 لؿان الٗغب ،مدمض بً مىغم ابً مىٓىع ،صاع ناصع ،بحروث،
الُبٗت :الثالثتَ1414 ،ـ.
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 اإلادضر الفانل بحن الغاوي والىاعي ،الحؿً بً ٖبض الغخمً
الغامهغمؼي ،جدلُم :ص .مدمض عجاج الخُُب ،صاع الفىغ،
بحروث ،الُبٗت الثالثت.ٌ1404 ،
 اإلادىم واإلادُِ ألآٖمٖ ،لي بً بؾماُٖل بً ؾُضٍ ،جدلُم:
ٖبض الحمُض َىضاوي ،صاع الىخب الٗلمُت –بحروث ،الُبٗت:
ألاولىَ1421 ،ـ 2000 -م.
 اإلاضوهت ،مالً بً ؤوـ ،صاع الىخب الٗلمُت ،الُبٗت :ألاولى،
َ1415ـ 1994 -م.
 مؿىض اإلاىَإٖ ،بض الغخمً بً ٖبض هللا الجىَغ ّي اإلااليي،
جدلُم :لُفي بً مدمض الهغحرَ ،ه بً ٖلي ُبى ؾغٍذ ،صاع
الغغب ؤلاؾالمي ،بحروث ،الُبٗت :ألاولى1997 ،م.
َّ
اإلاؿىي قغح اإلاىَا ،ولي هللا الضَلىي ،صاع الىخب الٗلمُت،

بحروث ،الُبٗت :ألاولى.ٌ1403 ،
 مٗغفت ؤهىإ ٖلىم الحضًثٖ ،ثمان بً ٖبض الغخمً ابً
الهالح ،جدلُم :هىع الضًً ٖتر ،صاع الفىغ اإلاٗانغ ،بحروث،
َ1406ـ 1986 -م.
 مٗغفت ٖلىم الحضًث ،مدمض بً ٖبض هللا الحاهم ،جدلُم:
ؤخمض بً فاعؽ الؿلىم ،مىخبت اإلاٗاعف ،الغٍاى ،الؿٗىصًت،
الُبٗت :الثاهُتَ1431 ،ـ 2010 -م.
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 اإلاٗغفت والخاعٍشٌٗ ،لىب بً ؾفُان الفؿىي ،جدلُم :ؤهغم
يُاء الٗمغي ،الغؾالت ،بحروث ،الُبٗت :الثاهُتَ1401 ،ـ -
1981م.
 ملاًِـ اللغت ،ؤخمض بً فاعؽ ،جدلُمٖ :بض الؿالم مدمض
َاعون ،صاع الفىغَ1399 ،ـ 1979 -م.
 اإلالضماث اإلامهضاث ،ؤبى الىلُض مدمض ابً عقض ،جدلُم:
الضهخىع مدمض خجي ،صاع الغغب ؤلاؾالمي ،بحروث ،الُبٗت:
ألاولىَ1408 ،ـ 1988 -م.
 اإلاىخلى مً مجهاج الاٖخضاٌ في هلٌ هالم ؤَل الغفٌ
والاٖتزاٌ ،قمـ الضًً الظَبي ،جدلُم :مدب الضًً الخُُب.
 اإلاىَإ عواًت ٖلي بً ػٍاص ،جدلُم :مدمض الكاطلي الىُفغ ،صاع
الغغب ؤلاؾالمي ،بحروث ،الُبٗت :الثالثتَ1400 ،ـ 1980 -م.
 اإلاىَأث ،هظًغ خمضان ،صاع الللم ،صمكم.
 ههُدت ؤَل الحضًث ،الخُُب البغضاصي ،جدلُم ٖبض الىغٍم
الىعٍياث ،مىخبت اإلاىاع ،الؼعكاء ،الُبٗت ألاولى- ٌ1408 ،
1988م.
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