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امللخص:
ّ
جخمدىع قٌغة َظا اإلاهاُ خىُ بُان ّ
أَمُت يخب الىىاػُ الكههُت
في ئحالء الؼابؼ ّ
الخضلُلي للمظَب اإلاالٍي ،مً زالُ ما اقخملذ غلُه
ُ
ّ
ّ
،وانخصغث غلى مبدث
والػهلُت
الىهلُت
قخاوي اإلاالٌُت مً ألاصلت
ّ
بالؿىت ّ
ّ
الىبىٍت لخكىُض الكبهاث واإلاؿالؼاث الىاعصة غلى
الاؾخضالُ
ّ
ّ
مجغصة مً ألاخاصًث وآلازاع ،ولهظا
اإلاالٌُت بٍىنها
قخاوي قههاء
ؾػُذ ُفي َظا اإلاهاُ إلظهاع مضي غىاًت اإلاالٌُت بكهه الخضًث الىبىي
ً
ً
ً
ُ
وأزظث يخاب هىاػُ البرػلي أهمىطحا لهظٍ
اؾخيباػا واؾخضالال،
ّ
الضعاؾت ،الخخىاةه غلى ّ
يم َاةل مً قخاوي اإلاالٌُت الظًً حمػىا بحن
الكهه والخضًث ًالباجي واإلااػعي وؾحرَم.
( )اإلاإلل اإلاغؾل
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وزلص البدث ئلى بُان أزغ يخاب هىاػُ البرػلي في جىمُت ملٌت
ّ ً
بدُث ٌُػخبر مػلما مهما مً مػالم الؼابؼ، الاؾخيباغ مً الؿىت الىبىٍت
ّ
.الخضلُلي للمظَب اإلاالٍي
ّ اإلاالٌُت ؛ هىاػُ البرػلي ؛
ّ
الخضلُل
 قههاء:الكلماث املفخاحيت
ّ الؿىت
ّ الكههي؛
ّ الى
.بىٍت ؛أبى الهاؾم البرػلي
Abstract:
The idea of this article revolves around clarifying the
importance of jurisprudential calamities books in clarifying the
indicative nature of the Maliki school, through what the Maliki
fatwas included of textual and rational evidence, and it was
limited to the topic of inference in the Prophetic Sunnah to refute
the suspicions and fallacies contained in the fatwas of the Maliki
jurists, as they are abstract hadiths. In this article, I sought to
show the extent of the Malikis’ attention to the jurisprudence of
the Prophet’s hadith by deduction and inference, and I took the
book of Nawazil Al-Borzoli as a model for this study, because it
contains a huge amount of Maliki fatwas who combined
jurisprudence and hadith such as Al-Baji, Al-Mazery and others.
The research concluded with a statement of the impact of
Nawazil Al-Borzoli's book on developing the faculty of deduction
from the Prophetic Sunnah, so that it is considered an important
feature of the semantic character of the Maliki school of thought.
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 .1مقذمت:
بؿم هللا الغخمً الغخُم
والؿالم غلى ّ
ّ
ّ
هبِىا
والصالة
 الخمض هلل ع ّب الػاإلاحن ،مدمض ،وغلى آله وصخبه أحمػحن ،أما بػض:
قلهض عقؼ هللا حػالى مجزلت الكههاء اإلاجتهضًً مً ّأمت مدمض صلى
ّ
وزصهم هللا حػالى بكهم قغَػخه
هللا غلُه وؾلم ،الظًً وعزىا غلمه
والخٌم وألاؾغاع مصضانا لهىله حػالى :
،واؾخيباغ ما قيها مً ألاخٍام ِ
َ ُ
ْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ىههُ
َ َ ْ َ ُّ ُ
وه إ َلى َّ
الش ُسى ِل َو ِإلى أ ِولي ْلام ِش ِمنهم لع ِلمه ال ِزين يسخن ِبط
﴿ولى سد ِ
ْ ْ ْ َ
ِم ْن ُه ْم﴾[آلاًت 82مً ؾىعة اليؿاء] و نىله حػالى ُ ﴿ :يؤ ِحي ال ِحك َمت َم ْن
ْ َ ْ ْ َ ََ ُ
َّ ُ ُ
َ ً َ ً
َّ َّ
َي ُ
شاء َو َم ْن ُيؤث ال ِحك َمت فق ْذ أو ِح َي خ ْيرا ك ِثيرا َوما َيزك ُش ِإال أولىا
َْْ
باب﴾[ؾىعةالبهغة ،آلاًت ]269:ناُ ؤلامام مالَ(ثَ179:ـ)'':الخٌمت
ل
ْلا ِ
ُ
:الكهه في صًً هللا''، 1وفي ّ
الصخُدحن غً أبي َغٍغة عض ي هللا غىه
ّ
ّ ّ
(ثَّ َ 59:
َ
َ ُُ ْ
اه ِل َّي ِت
ـ)أن
الىبي صلى هللا غلُه وؾلم ناُ ِ «:خياسهم ِفي الج ِ
َ َ َُ
ِخ َيا ُس ُه ْم ِفي ِإلا ْسال ِمِ ،إرا فق ُهىا »، 2
الصخابت ّ
وؾاع غلى َظا ّ
الضعب قههاء ّ
والخابػحن ،ومً بػضَم مً
ّ
ّ
الكههُت وؾحرَم ،ولهض أزظ ؤلامام مالَ بً أوـ
أةمت اإلاظاَب
ّ
(ث )ٌ179:مً محرار ّ
الىبىة الىصِب ألاوقغ والهضح اإلاػلى بما آجاٍ هللا
مً الػلم والخٌمت ،وأزظ أصخابه بػضٍ ػغٍهخه في اؾخيباغ ألاخٍام
 1اهظغ :ابً يثحر ،جكؿحر الهغآن الػظُم ػبػت صاع ألاعنم ،ؾىعٍا،غام 1996م.)427/1( ،
 2اهظغ  :البساعي ،صخُذ البساعي ،ػبػت صاع ألاصالت ،الجؼاةغغام2009م ،ص  398عنم ح
، 3353مؿلم  ،صخُذ مؿلم ،ػبػت صاع ابً خؼم،لبىان  ،غام2008م ،ص 2526عنم ح .714
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ُ
الكغغُت وججزًلها غلى نظاًا ّ
ّ
الىاؽ ،وههلذ غنهم اؾخيباػاث بضٌػت
ُ
ّ
والؿىت ّ
ّ
ّ
الىبىٍت .
جضُ مً قهىمهم الثانبت لىصىص الٌخاب
ولهض ًان مىهج ؤلامام مالَ الخػلُمي اإلاكهىع غىه ،ؤلانالُ مً
ّ
الخضًث غً عؾىُ هللا صلى هللا غلُه وؾلم في اإلاجلـ الىاخض وًان
ًٌغٍ ؤلايثاع مىه ،و ًان غىض ئحابت الؿاةلحن غً اإلاؿاةل ال ًهغن
ّ
،قُضون
الكخىي بضلُلها  ،قُلهي غليهم أحىبت مؿاةلهم قخىي ال عواًت
الخالمُظ َظٍ الكخىي غً قُسهم ٌَظا مهخىػحن بها .
قأزظوَا غىه ٌَظا ،وأزظَا ؾحرَم مً الؿامػحن أًظا ّ
،وصونها
مً قاء جضوٍنها ٌَظا أًظا ،ومً َىا حاء جضوًٍ مؿاةل أؾمػت
مجغصة غً ّ
جالمُظٍ مؿاةل ّ
الضلُل .
مؼ الػلم بأن الكهه اإلاالٍي –يؿحرٍ مً قهه اإلاظاَب ألازغي –
ناةم في أصله غلى ألاصلت ألاعبػت اإلاػغوقت وغلى ؾحرَا .وقههاء اإلاالٌُت
اإلاخهضمىن ويثحر مً اإلاخأزغًٍ منهم ًاهىا غلى غلم بأصلت مظَبهم
الخكصُلُت ،وًاهذ خاطغة في أطَانهم وَم ّ
ًضوهىن يخبهم ،ولًٌ ؾلب
غليهم مىهج جألُكي احؿم مىظ أمض بػُض بخجغٍض الكهه غً أصلخه
3
الخكصُلُت وغضم عبؽ مؿاةله بها.
ً
الضا ؾحن للكهه اإلاالٍي ّأن َظا ّ
ّ
الخجغٍض ًان غاةها
وال ًسكى غلى ع
مً غىاةو صىاغت الكهُه مً زالُ يخب اإلاظَب اإلاالٍي بؿبب ما
ّ
ؾلٌه قههاء اإلاالٌُت مً اإلابالؿت في اإلاسخصغاث  ،و ججغٍضَا مً ألاصلت ،
ّ
اإلاخأزغة ّ
و يظلَ اإلاىاهج وألاؾالُب الخػلُمُت في الػصىع
التي اجسظَا

 3اهظغ :بضوي غبض الصمض الؼاَغ ،مىهج يخابت الكهه اإلاالٍي بحن الخجغٍض والخضلُل ،صاع البدىر
للضعاؾاث ؤلاؾالمُت وئخُاء الترار ،صبي ،غام َ1423ـ ،ص . 59-10
731
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ّ
الكُىر في اإلاداطغ واإلاضاعؽ التي ّ
حمضث الؼالب غلى الانخصاع غلى
ّ
خكظ اإلاؿاةل وألانىاُ في اإلاظَب صون الػىاًت بأصلتها .
وهجم غً َظا طػل في الخأصُل والخجزًل  ،يما َى مالخظ في
غصغها الخاطغ.
وفي َظا اإلاهاُ ؾعي إلظهاع الجاهب ّ
الخضلُلي للكهه اإلاالٍي ،مً
زالُ هماطج لجملت مً الاؾخيباػاث الكههُت لكههاء اإلاالٌُت مً ّ
الؿىت
ً
ّ
الى ّ
بىٍت مً زالُ قخاواَم واحتهاصاتهم،مداوال مً زالُ َظٍ الىعناث
ّ
شخظ َمم الؼالب والباخثحن بظغوعة الػىاًت باالؾخيباغ مً هصىص
الىخُحن في ئػاع صىاغت الكهُه وجغبُت ملٌت الاحتهاص.
ّ
إشكاليت البحث:
ّ
وجخمثل ئقٍالُت البدث في ما َى أزغ يخاب هىاػُ البرػلي في
جىمُت ملٌت الاؾخيباغ مً الؿىت الىبىٍت ؟
ّ
أهميت البحث :
ّ
والظي صغاوي ئلى يخابت َظا اإلاهاُ ّ
أَمُت اإلاىطىع لخػلهه
ّ
الىبىٍتغىض قههاء اإلاالٌُت ،ومضي أزغ ؤلاإلاام بظلَ في طبؽ
بكهه الؿىت
ُّ
ّ
الكخىي وجأصُل الاحتهاص  ،وًان مدؽ الىظغ غلى يخاب ''حامؼ مؿاةل
ألاخٍام'' ألبي الهاؾم البرػلي الخخىاةه غلى ّ
يم َاةل مً ألاخاصًث
ّ
الىبىٍت اإلابثىزت في زىاًا أحىبت قههاء اإلاظَب .
ّ
وحاء َظا اإلاهاُ مىؾىما بػىىان  «:كخب النىاصل
الفقهيت
ّ
بين الخجشيذ والخذليل الفقهي- .هىاصل البرصلي أهمىرحا «. -
الذساساث ّ
السابقت:
وحضث ِصعاؾاث ؾابهت لها غالنت بمىطىع اإلاهاُ منها :
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مىهج يخابت الكهه اإلاالٍي بحن الخجغٍض والخضلُل لبضوي غبضالصمض الؼاَغ ،وَى يخاب مً ميكىعاث صاع البدىر للضعاؾاث
ؤلاؾالمُت وئخُاء الثرار بضبي.
الكهه اإلاالٍي بحن الخضلُل والخجغٍض  -هدى مىهج مػاصغ لإلصالحاإلاظَبي -إلادمىص ؾالمت مدمض الؿغٍاوي ،وهي وعنت بدثُت مهضمت ئلى
اإلالخهى ألاوُ الهاض ي غبض الىَاب البؿضاصي اإلاالٍي اإلاىػهض بضبي في
الكترة ما بحن 19-13مدغم َ1424ـ .
اإلاخأزغون بحن الخجغٍض والخضلُل للصاصم بً غبض الغخمًالؿغٍاوي ،وهي وعنت مهضمت لىكـ اإلالخهى الؿابو :الهاض ي غبض الىَاب
البؿضاصي اإلاالٍي.
الخضلُل في مظَب ؤلامام مالَ وأزغٍ في الخجضًض الكههي لضًاعاؾُاى  ،وهي وعنت بدثُت ميكىعة طمً ألاغماُ الٍاملت إلاإجمغ ؤلامام
مالَ َ1425ـ.
ئخُاء مىهج الخضلُل في الخصيُل الكههي اإلاالٍي اإلاػاصغ :الظغوعة  -الصىع – واإلاخؼلباث لجمُلت ناعف مهاُ ميكىع طمً
ّ
ؤلاؾالمُت بجامػت باجىت ،اإلاجلض ، 19 :الػضص:
مجلت ؤلاخُاء بٍلُت الػلىم
 ، 22ؾبخمبر . 2019
 أصىُ الكخُا غىض البرػلي مً زالُ حامػه وأزغٍ في اإلاضعؾتاإلاالٌُت عؾالت صيخىعاٍ مً ئغضاص مغٍم غؼُت حامػت نؿىؼُىت
هىنكذ في 2013/03/06 :م
 مىهج ؤلاقخاء غىض ؤلامام أبي الهاؾم اإلاالٍي البرػلي (ث َ841ـ)صعاؾت هظغٍت وجؼبُهُت عؾالت صيخىعاٍ مً ئغضاص غباؽ غبض الخٌُم،
حامػت زغوبت بالجؼاةغ،هىنكذ 2017/12/4م .
732
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ؾحر ّأن صعاؾتي ًاهذ ناصغة غلى الكخىي مً خُث الخجغٍض
ّ
والخضلُل الكههي مً زالُ يخاب هىاػُ البرػلي  ،ولم أػلؼ غلى عؾالت
ّ
الجؼةُت مً زالُ يخب الكخاوي والىىاػُ
أو بدث مؿخهل ًدىاوُ َظٍ
غىض اإلاالٌُت .
وتهضف َظٍ ّ
الضعاؾت ئلى:
الؿىت ّ
ّ
الى ّ
ّ
بىٍت مً زالُ
اإلاالٌُت بكهه
ئبغاػ مضي غىاًت قههاءقخاواَم واحتهاصاتهم اإلابثىزت في يخب الكخاوي والىىاػُ .
ّ
 بُان أزغ يخب الىىاػُالكههُت في جىمُت ملٌت الاؾخيباغ مً
الؿىت الىبىٍت ،و مضي ئؾهاماتها في ئحالء الؼابؼ ّ
الخضلُلي للمظَب
اإلاالٍي.
ّ
وأعصث يظلَ بجهضي اإلاخىاطؼ ؤلاؾهام في جكىُض بػع الكبهاثّ
ّ
و اإلاؿالؼاث الىاعصة غلى اإلاظَب اإلاالٍي بأهه ؾحر مضلل .
منهج البحث:
ّ
وأما اإلاىهج ّ
ّ
اإلاخبؼ في َظا اإلاهاُ :قُخمثل في اؾخهغاء ما يخب غً
ُّ
،وأزبذ في اإلاهاُ ما عأًخه مىاؾبا
مىطىع البدث وماله غالنت بظلَ
ّ
ّ
مخىزُا ؤلاًجاػ والازخصاع ،ولهظا اغخمضث غلى اؾخيباغ اإلاػلىماث
ووصكهاّ ،
والخدلُل لبػع اإلاصؼلخاث  ،إلاا َى بداحت ئلى بُان وبغَان
ّ
،ووطػذ في آزغ البدث ناةمت للمصاصع واإلاغاحؼ مؼ ًاقت اإلاػلىماث
للٌخب.
خطت البحث :
أما زؼت البدث  ،قخخمثل في مهضمت وزالزت مباخث :
اإلابدث ألاوُ ّ :
الخػغٍل بمصؼلخاث البدث .
اإلابدث الثاوي :الخػغٍل بالبرػلي ويخابه.
جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 02

ديسمرب

2021

733

محمذ بىكشع

اإلابدث الثالث  :هماطج مً حهىص قههاءاإلاالٌُت في زضمت ّ
الؿىت
الىبىٍت مً زالُ هىاػُ البرػلي .
الىخاةج ّ
وزخمذ البدث بساجمت :وطيغث قيها أبغػ ّ
والخىصُاث .
َظا ،وما ًان مً جىقُو قمً هللا حػالى ،وما ًان مً زؼأ
ّ ّ ّ
وجهصحر ّ
نىة ئال بالله.
قمني ،وال خىُ وال
ّ
 .2الخعشيف بمصطلحاث البحث .
 .1.2مفهىم النىاصل الفقهيت
ّ
ـ)أن ّ
النىاصل لغت  :طيغ ابً قا ؽ (ثّ َ390:
(الىىن والؼاي
ع
والالم) ًلمت صخُدت ّ
جضُ غلى َبىغ الص يء وونىغه ،وحمػها هىاػُ
ّ
الكضًضة مً قضاةض ّ
الضَغ واإلاصاةب ججزُ بالهىم.5
،وهاػالث.4وهي
ُ
اصطالحا :قلم ًظيغ الكههاء ّ
اإلاخه ّضمىن حػغٍكا ًصلح أن
 ّأماًّ
خضا ّ
ًٍىن
للىاػلت، 6ئال ّأن ًلمت هاػلت وعصث غىض الكههاء بأنها :اإلاؿاةل
ً
قغغُا ُ
ّ
،وٍظيغ َظا اإلاػنى ؾالبا في أبىاب
والهظاًا التي جدخاج خٌما
ّ
الاحتهاص والكخىي ،وٍضزل في َظا اإلاػنى يخب الىىاػُ التي ألكها قههاء
ّ
ّ
واإلاالٌُت.
الخىكُت
وجؼلو الىىاػُ غىض اإلاالٌُت غلى (ألاؾئلت وألاحىبت
ّ
والكخاوي
)زاصت في اإلاؿغب ؤلاؾالمي الظًً ٌؿلب غليهم اؾخػماُ

 4ابً قاعؽ ،معجم مهاٌـ اللؿت  ،ػبػت صاع الكٌغ ،ث غبض ّ
الؿالم َاعون ،غام1979م،
.417/5
 5اهظغ:ابً مىظىع ،لؿان الػغب ،غ صاع صاصع ،لبىان ،الؼبػت الثالثت 1994،م.115/14 ،
ّ
6اهظغ:مؿكغ بً غلي الهدؼاوي ،مىهج اؾخيباغ ألاخٍام صاع ابً خؼم ،الؼبػت الثاهُت ،غام
2010م ص .89
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مصؼلح الىىاػُ ،قكاغذ لكظت ّ
الىىاػُ غىضَم.
والفقهيت :وؿبت ئلى الكهه.
َ
َ
َ
قه َه أو ق ُه َهّ ،
ماصجه أصل واخض
والكهه لؿت َى مصضع ق ِه َه أو
صخُذ ًضُ غلى ئصعاى الص يء والػلم به ،وًل غلم بص يء قهى قهه ،ونض
َ
ُ
ََ َ ََ
حاء لكظ الكهه بمػنى الػلم في نىله حػالى{ :قل ْىال هك َغ ِم ًْ ً ِ ّل ِق ْغن ٍت ِم ْن ُه ْم
َ
َ
َ َّ
َ
َػاة َك ٌت ل َُ َخ َك َّه ُهىا في ّ
الض ًًِ َوِل ُُ ْى ِظ ُعوا ن ْى َم ُه ْم ِئطا َع َح ُػىا ِئل ْي ِه ْم ل َػل ُه ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ًَ ْد َظ ُع َ
8
ون} [الخىبت ،]122 :أي :لٍُىهىا غلماء به.
َ
والكهه :الكهم ،قُهاُ :ق ِهه بٌؿغ الهاف ئطا قهم ،وبكخدها ئطا
َّ 9
ّ
وبظمها ئطا صاع الكهه له سجُت.
ؾبو ؾحرٍ للكهم،
وأما في الاصؼالح ،قهض ّ
غغقه الػلماء بخػغٍكاث مخػضصة ،ومً
أقهغَا حػغٍل ؤلامام البُظاوي(ثَ685:ـ) بأهه'' :العلم باألحكام
ّ
ّ
ّ
العمليت املكدسب من أدلتها الخفصيليت''.10
الششعيت
ّ
 .2.2مفهىم الخجشيذ والخذليل الفقهي
ّ
ّأوال :مفهىم الخذليل لغت واصطالحا :
7

 7اهظغ :غكاف باعخمت ،أزغ الهىاغض الكههُت في جسغٍج أخٍام ّ
الىىاػُ-صعاؾت جأصُلُت جؼبُهُت
غلى هىاػُ اإلاغأة -عؾالت صيخىعاٍ بجامػت أم الهغي غام َ1436ـ ص.101-100
 8اهظغ :ابً مىظىع ،لؿان الػغب  ،305 /10 ،ابً قاعؽ  ،معجم مهاًِـ اللؿت.442 /4 ،
 9اهظغ :الكُىمي ،اإلاصباح اإلاىحر ،ث غبض الػظُم الكىاوي، ،غ صاع اإلاػاعف – الهاَغة  ،غام
1977م .479 /2،
 10اهظغ :حماُ الضًً غبض الغخُم ؤلاؾىىي ،نهاًت الؿىُ قغح منهاج ألاصىُ  ،مصىعة غالم
الٌخب غً حمػُت وكغ الٌخب الػغبُت ،الهاَغةَ 1343 ،ـ ،22 /1،بضع الضًً الؼعيص ي ،البدغ
اإلادُؽ في أصىُ الكهه ،صاعالٌخبي ،الؼبػت ألاولى ،غام 1994م  ،21/1،الجغحاوي ،يخاب
ّ
الخػغٍكاث،صاع الٌخب الػلمُت ،بحروث ،الؼبػت ألاولى ،غام 1983م  ،ص . 216
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ّ
ّ
الخذليل لغت  :أصله مً الكػل ّ
صُ غلى الص يء ًُضله صال ِوصاللت
ّ
:ؾضصٍ ئلُه ،والضلُل :ما ٌؿخضُ به، 11يما ّأن الضلُل َى اإلاغقض ئلى
اإلاؼلىب.12
أما الخذليل في الاصطالح الفقهي هى :ػغٍهت في الخألُل الكههي
جهىم غلى عبؽ اإلاؿاةل الكههُت والاؾخضالُ لها مً زالُ عبؽ الكهه
13
بأصلخه مً الٌخاب والؿىت وآلازاع والىظغ.
ّ
ثاهيا:مفهىم الخجشيذ لغت واصطالحا :
ّ
،وحغصٍ:
الخجشيذ لغت :أصل الٍلمت مً حغص الص يء ًجغصٍ حغصا
ّ
نكغٍ ،وحغص الجلض ًجغصٍ حغصا :هؼع غىه الكػغ ،والخجغٍض :الخػغٍت مً
َّ
ّ
،وًل ش يء
الثُاب ،وٍهاُ :الجغٍض أي الؿػكت جأحي جهكغ مً زىصها
ّ
نكغجه غً ش يء قهض ّ
حغصجه غىه.14
والخجشيذ في اصطالح الفقهاء هى  :جسلُت اإلاإلكاث الكههُت غً
ّ
ألاصلت الكغغُت ،أو بمػنى حػغٍت اإلاؿاةل الكههُت غً أصلتها الكغغُت. 15
 .3الخعشيف باإلمام البرصلي وكخابه (زؽ زسحن مهاؽ )16
.1.3جشحمت إلامام البرصلي
َى أبى الهاؾم بً أخمض اإلاػخل البلىي الهحرواوي ،زم الخىوس ي
ّ
ّ
بالب ُ
الكهحر ُ
رػ لي -ولض بالهحروان ؾىت
اإلاٌنى بأبي الكظل -
،اإلاالٍي-

 11اهظغ :ابً مىظىع ،لؿان الػغب .249-248/11
 12اهظغ :أبى البهاء الٌكىي ،الٍلُاث ،مإؾؿت الغؾالت ،بحروث ،غام1998م،ص. 439
13اهظغ :بضوي غبض الصمض الؼاَغ ،مىهج يخابت الكهه اإلاالٍي بحن الخجغٍض والخضلُل،ص.79
14اهظغ :ابً مىظىع ،لؿان الػغب .119-115/3،
15اهظغ :حمُلت ناعف ،ئخُاء مىهج الخضلُل في الخصيُل الكههي اإلاػاصغ ،مهاُ ميكىع في مجلت
ؤلاخُاء بٍلُت الػلىم ؤلاؾالمُت بباجىت ،اإلاجلض ،19الػضص ،22ؾبخمبر غام 2019م،ص.267
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ّ
،وجغبى في أخظان أًابغ
َ738ـ  ،وكأ البرػلي في أيىاف مداطغ الػلم
غلماء الهحروان .
زم ؾاصع مً الهحروان ّمخىحها ئلى جىوـ ّ
ّ
،جلهى الػلم غلى
غضص قههاء جىوـ  ،مً أقهغَم ؤلامام ابً غغقت الىعؾمي(ثَ803:ـ)
جىلى مىاصب ّ
ختى ّ
،اعجكؼ نضعٍ ،وطاع صِخه بخىوـ ّ
غضة وأقتى ووغظ
في جىوـ،وصاع ئماما بالؼٍخىهت .عخل بػضَا ئلى الهاَغة في ػغٍهه ئلى
الدج  ،يل بصغٍ في آزغ خُاجه .
ّ
جىفي في جىوـ ؾىت َ841ـ غً ماةت وزالر ؾىحن ،سخغَا في
الخضعَـ والكخُا والخؼابت ،ومً أقهغ جالمُظٍ أبى الهاؾم بً هاجي (ث:
َ 837ـ) مدمض بً ناؾم ألاهصاعي اإلاكهىع ّ
بالغصاع (ثَ 894 :ـ) .
16
ومً مإلكاجه :الضًىان الٌبحر في الكهه والىىاػُ والكخاوي.
.2.3الخعشيف بكخاب « فخاوي البرصلي »
ّ
ّ
اإلاؿمى بـ'':حامؼ مؿاةل
ٌػض يخاب الكخاوي لإلمام البرػلي
ّ
والخٍام'' مً ّ
أَم يخب الكخاوي
ألاخٍام إلاا هؼُ مً الهظاًا باإلاكخحن
ّ
ّ
ّ
قههُت يبري حمؼ قُه
اإلاالٌُت اإلاخأزغًٍ ،قهى مىؾىغت
والىىاػُ غىض
قخاوي يباع قُىر ؤلاقغٍهُحن وألاهضلؿُحن واإلاؿاعبت.
ّ
ّ
اإلاهضمت بمظمىن يخابه بهىلهَ«:ظا يخاب
صغح البرػلي في
ّ
نصضث قُه ئلى حمؼ أؾئلت ازخصغتها مً هىاػُ ابً عقض ،وابً الخاج
والخاوي البً غبض الىىع ،وأؾئلت غؼ ّ
الضًً ،وؾحرَم مً قخاوي
ّ
ّ
ّ
وؤلاقغٍهُحن ّ
اإلاخأزغًٍ مً ّ
ممً أصعيىاٍ أو أزظها
اإلاالٌُت اإلاؿاعبت،
أةمت
16اهظغ جغحمخه :مدمض بً مدمض مسلىف ،شجغة الىىع الؼيُت في ػبهاث اإلاالٌُت ،صاع الٌخاب
الػغبي ،لبىان ،ص ،245أخمض بابا الخيبٌتي ،هُل ؤلابتهاج ،جدهُو غبض الخمُض ّ
الهغامت ،صاع
الٍاجب ،ػغابلـ – لُبُا غ الثاهُت ،غام 2000م  ،ص ،368مدمض ألاهضلس ي (الىػٍغ)،الخلل
الؿىضؾُت في ألازباع الخىوؿُت  ،صاع الؿغب ؤلاؾالمي ،لبىان ،غام 1985م ،ـص .351
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ممً ههلىا غنهم ،وؾحر طلَ ّ
غىه ،أو ؾحرَم ّ
مما ازترهاٍ وونػذ به
17
قخىاها ،أو ازخاعٍ بػع قُىزا » .
ولهض اهخهض البرػلي في يخاب الكخاوي ػغٍهت ججغٍض مؿاةلالكهه مً ألاصلت خُث ناُ «:ونض ألل بػظهم عصا غلى مؿاةل الكهه
والكغوغُت في قغطهم اإلاؿاةل ونىلهم أعأًذ يظا اإلاؿألت ،وٍغي ّأن َظٍ
الكغوع لِؿذ مً الكغع وأنها ؾحر ّ
مسغحت مً الٌخاب والؿىت إلاا ججغصث
18
غً ألاصلت أو زكي غلُه صلُلها أو بػظها».
ّ
بالؿىت ّ
ّ
الى ّ
بىٍت مً زالُ اخخىاء
و جخجلى مظاَغ غىاًت البرػلي
ً
ً
ّ
يخابه غلى هماطج مً غلم الخضًث الكغٍل عواًت وصعاًت ،ومً بُنها:
ً
ما ههله غً ؤلامام الىىوي(ث )ٌ676:ألاعبػحن خضًثا التي قيهاّ
ّ
مما ّ
حىامؼ الٍلم ّ
صح غىه صلى هللا غلُه وؾلم خُث ناُ  ....«:وأها
أزخمها ئن قاء هللا بأخاصًث يىذ نُضتها وازترتها قمنها ألاخاصًث التي
غليها مضاع أخٍام ؤلاؾالم قغوٍىا غً محي الضًً الىىوي في الخلُت غليها
19
زم ؾغصَا».
ً
 وههل في يخابه متن ّالخظيغة في غلىم مصؼلح الخضًث ًامال ألبي
خكص غمغ اإلاػغوف بابً ّ
20
اإلالهً(ث.)ٌ804:
ّ
ّ
وغغف ّ
 ّمصىكاث في الؿجن ،منها ما ههله غً أبي
بػضة
صاوصالسجؿخاوي(ث )ٌ275:بما ّ
ّ
هصه...«:يخاب الؿجن حمػذ قُه أعبػت
آالف وزمؿمئت خضًث ،ال ًظغ عحال أن ال ًٌخب مً الػلم قِئا بػض
البرػلي،مهضمت ّ
ّ
17اهظغ:البرػلي  ،قخاوي
اإلادهو جدهُو الضيخىع الخبِب الهُلت ،صاع الؿغب
ؤلاؾالمي ،الؼبػت ألاولى ،غام2002م.61/1،
18اإلاغحؼ هكؿه 373/6
 19اإلاغحؼ هكؿه .543-538 /6
20اإلاغحؼ هكؿه 383/6
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أن ًٌخب َظا الٌخاب ،وئهما َظٍ اإلاؿاةل أغني مؿاةل مالَ بً أوـ
21
وؾكُان الثىعي وألاوػاعي والكاقعي أصىلها َظٍ ألاخاصًث».
ومغاص يالم ؤلامام أبي صاوص أن يخابه حمؼ أؾلب أخاصًث الاخٍام
التي جبلـ خىالي أعبػت آالف خضًث يما ّبحن طلَ ؤلامام ابً ّ
الهُم
(ثَ751:ـ) بهىله  «:وؾىت عؾىله وهي بدمض هللا حػالى مظبىػت
مدكىظت ،وأصىُ ألاخٍام التي جضوع غليها هدى زمؿماةت خضًث،
22
وقغقها وجكاصُلها هدى أعبػت آالف خضًث».
 َظا ،ولهض أولى البرػلي في يخابه الكخاوي غىاًت قاةهت باؾخيباغبىٍت،وأوعص في يخابه ّ
الؿىت ّ
ّ
غضة هصىص ّ
الى ّ
ّ
أَمُت
جبحن
ألاخٍام مً
طلَ:
ّ
منها نىله  « :الكغم بحن الكههاء واإلادضزحن قاألولىن (اإلادضزىن)َ ُ
حػلهىا بظاَغ الخضًث وَم أؾاؽ الضًً لهىله حػالىَ ﴿:و َما آجاي ُم
َ ُ ُ
َّ
الغ ُؾى ُُ قسظ ُوٍ ﴾ [ؾىعة الخكغ ،]7:قاقخؿلىا بؿماغه وههله وجمُحز
خغاؽ الضًً .والكههاء ّ
صخُده مً ؾهُمه ،وَم ّ
قظلىا غلى اإلادضزحن
بػض نبىُ غلمهم بما زصىا به مً الكهم والاؾخيباغ في قهه الخضًث
بضنُو الىظغ في جغجِب ألاخٍام وخضوص الضًً ،والخمُحز بحن الىاسخ وبحن
اإلايؿىر وبحن اإلاؼلو واإلاهُض واإلاجمل والخاص والػام واإلادٌم ،قهم
ّ
23
خٍام الضًً وأغالمه».
وههل غً ؤلامام ابً عقض(ثَ520:ـ) نىله« :مً حمؼ الخضًثولم ًخكهه قُه قلِـ بكهُه لخمله الػمىم أو الخصىص أو ؾحر طلَ
ّ
غلى ظاَغٍ .ونىلَ الكهُه ال ٌؿمى بالكهُه ئال بػض مػغقخه بالخضًث ال
21البرػلي ،قخاوي البرػلي . 371/6
22ابً الهُم ،ئغالم اإلاىنػحن ،غ صاع ابً الجىػي ،الؼبػت ألاولى ،غام .182/2 ،ٌ1423
23البرػلي ،قخاوي البرػلي .422/6
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ًغص طلَ ئط الٌؿخدو بمػغقخه بالخضًث بل بخكههه قُه قاطا لم ًخكهه
قُه قهى لِـ بكهُه ولى حمػه بل ًظله طلَ،يما ناُ ابً غُِىت
وؾحرٍ.
نلذ(البرػلي) َ :ظا ًهخض ي جكظُل الكهه والاؾخيباغ مً
ّ
ألاخاصًث غلى اإلادضزحن الؿحر اإلاؿخيبؼحن .ونض ألل أبى الخؿً بً مىاص
ً
حؼءا ًهغب مً الجالب مػظمه في جكظُل الكههاء اإلاؿخيبؼحن غلى
24
اإلادضزحن ؾحر اإلاؿخيبؼحن».
وطيغ غً صخُذ البساعي بما ّهصه ….«:وقظاةل البساعي يثحرة
،وَى أخض مً ًظيغ الخضًث وَؿخيبؽ ألاخٍام مىه في جغاحم يخابه صلُل
25
غلى قظل الاؾخيباغ».
وناُ في مىطؼ آزغ «:ومػغقت أخٍام الكغَػت أقظل لػمىم
الخاحت ئليها في الكخىي وألانظُت والىالًاث الػامت والخاصت،وبهظا
الاغخباع قالكهُه أقظل مً اإلادضر ألن الىناتؼ الخاصلت بالكهه أيثر
ّ
وأغم مما ًخدصل مً مػغقت الؿجن.ونض نضمه ابً عقض في باب ؤلامامت
26
غلى اإلادضر».
ّ
ّ
ّ
الىبىٍت أخض الكغوغ
وحػل البرػلي ؤلاإلاام بىصىص الؿىتألاؾاؾُت في الخأَُل لىُل صعحت اإلاكتي وبلىؽ صعحت الاحتهاص  .يما طيغ
طلَ في مػغض يالمه غً قغوغ اإلاكتي بما ّ
هصه« :ال ًيبغي لؼالب
الػلم أن ًكتي ختى ًٍىن .....ئلى أن ناُ :أن ًٍىن ّ
ممحزا بحن صخُذ

24البرػلي ،قخاوي البرػلي .370/6
25اإلاغحؼ هكؿه372/6
26اإلاغحؼ هكؿه(هكـ الجؼء والصكت).
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الؿىت الىبىٍت وؾهُمها.27»...
ً
أًظا ..... «:ئطا ّ
خصل الؼالب التهظًب للبراطعي في الكهه
وناُ
اإلاالٍي والجؼولُت في مػغقت الػغبُت وَؿحرا مً أصىُ الكهه ًاإلاػالم
للكسغ ابً الخؼُبّ ،
وحصل ْلاحكام الكبري لعبذ الحق في علم
28
الحذيث خصلذ له أصاة في الاحتهاص ».
ّ
ّ
 .4همارج من حهىد فقهاء املالكيت في خذمت السنت الن ّ
بىيت من
خالل هىاصل البرصلي.
ولكههاء اإلاالٌُت ئؾهاماث في زضمت الؿ ّىت ّ
الى ّ
بىٍت هظيغ هماطج
مً طلَ مً زالُ يخاب هىاػُ البرػلي:
ّ ّ
الن ّ
ّ
بىيت:
الششعيت من السنت
.1.4اسخنباط ْلاحكام
ناُ البرػلي  «:لى ناُ ًل امغأة أجؼوحها مً الباصًت ال أهظغ ئليهاػالو قػمي  ،ال ّ
أخب جؼوٍجه مً الباصًت وال مً زغحذ منها قؿٌىذ
ً
بؿحرَا أعبؼ غكغة ؾىت يما لى ًان بصحرا.
ناُ قُسىا: 29ألاظهغ ّأن يماُ وصكها مً طي زبرة بالجماُ ًبُذ
ّ
.ووحه البرػلي يالم قُسه أهه عاعى
جؼوٍجها له لعجؼٍ غً هظغَا
ّ
اإلاهصض ،ألن الىظغ ٌػؼي مً اإلاُل ما ال ٌػؼي الىصل لهىله(صلى هللا
ّ
غلُه وؾلم) «:ال جىػذ اإلاغأة لؼوحها ختى يأهه ًغاَا». 31»....30

 27البرػلي  ،قخاوي البرػلي .55/4
 28اإلاغحؼ هكؿه .73/1
ً29هصض قُسه ؤلامام اإلاكهىع ابً غغقت الىعؾمي (ثَ803:ـ) .
 30أزغحه البساعي في باب ال جباقغ اإلاغأة اإلاغأة قخىػتها لؼوحها ،مً يخاب الىٍاح ،بغنم 4942:
،ص.641
31البرػلي  ،قخاوي البرػلي .535/2
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َ
ُ
وناُ في مىطؼ آزغ ً« :إزظ مً خضًث ال جىػذ اإلاغأة اإلاغأة
ّ
الخُىان.وأن اللخمي ههل أهه حجت أًظا ًغلى
لؼوحها حىاػ الؿلم في
32
حىاػ بُؼ الؿاةب غلى الصكت.»....
قكغاء الؿاةب غلى الصكت حاةؼ ئن وحض الؿاةب غلى الصكت التي
وصل بها ،ألن الصكت جهىم مهام عؤٍت اإلاىصىف ،ناُ عؾىُ هللا -
صلى هللا غلُه وؾلم « :-ال جىػذ اإلاغأة اإلاغأة للؼوج ختى يأهه ًىظغ ئليها»
33
 ،قكبه  -صلى هللا غلُه وؾلم  -اإلابالؿت في ّ
الصكت بالىظغ.
ُ ّ
حاء في هىاػُ البرػلي  ....« :ئطا آطث الهغة ونصض نخلها قال حػظبوال جسىو بل جظبذ بمىس ى ّ
خاصة لهىله غلُه الصالة والؿالم (:ئطا طبدخم
قأخؿىىا الظبدت )الخضًث .34ومً َظا الباب ئطا ًئـ مً خُاة ما ال
35
ًإًل ُ
قُظبذ إلعاخخه مً ألم الىحؼ».
وػاص ؤلامام الهغافي(ث )ٌ684:غلى َظا الٌالم ما ّ
هصه« :الظي
ّ
عأًخه اإلاىؼ ئال أن ًٍىن ِم ّما ًظًى ألزظ حلضٍ ًالؿباع .وأحمؼ الىاؽ غلى
مىؼ طلَ في خو آلاصمي ،وئن اقخض أإلاه واخخمل أن ًٍىن طلَ لكغقه
غً ؤلاَاهت بالظبذ قال ًخػضي طلَ ئلى ؾحرٍ».36

 32البرػلي  ،قخاوي البرػلي .56/3
 33اهظغ :ابً عقض ،اإلاهضماث ّ
اإلامهضاث ،ث مدمض الخجي ،غ صاع الؿغب ؤلاؾالمي ،لبىان،غام
1988م.77/2 ،
 34أزغحه مؿلم في "صخُده في يخاب يخاب الصُض والظباةذ ،باب ألامغ باخؿان الظبذ والهخل
ً
مغقىغا.
وجدضًض الككغة ،ص ،559عنم  "1955غً قضاص بً أوؽ
 35البرػلي  ،قخاوي البرػلي.645/1
 36الهغافي ،قغح جىهُذ الكصىُ  ،قغح جىهُذ الكصىُ ،ث ػه غبض ّ
الغؤوف ؾػض ،قغيت
ّ
الؼباغت ّ
الكىُت  ،الؼبػت ألاولى ،غام1973م ،ص.459
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ّ
ناُ البرػلي «:خضًث ّأًما عحل ظلم قبرا مً ألاعض ًلكه هللا أنًدكغ ختى ًبلـ ؾبؼ أعطحن زم ًؼىنه ئلى ًىم الهُامت ختى ًهض ي هللا
38
بحن الىاؽ، 37وأزظ بػع الىاؽ مىه ّأن ألاعطحن ؾبؼ .»...
ناُ الػلماء في مػنى َظا الخضًث َ '':ظا جصغٍذ بأن ألاعطحن
ؾبؼ ػبهاث وَى مىاقو لهىُ هللا حػالى ﴿:ؾبؼ ؾماواث ومً ألاعض
مثلهً﴾[ؾىعة الؼالم  ،39]12:وَظا ًضُ غلى زبىث اإلالَ ئلى جسىم
40
ألاعض ّ
الؿابػت''.
ناُ البرػلي  «:غً ابً غبض الؿكىع ؾئل بػظهم غً قخم غمهأو زاله .
قأحاب :ال أعي غليهما في طلَ قِئا ئطا ًان غلى وحه ألاصب.
نلذ :ؤلاطاقت للكاغل لهىله غلُه الصالة والؿالم وئهما غم
41
الغحل صىى أبُه أي ٌكبهه في الاخترام».
ً
ّ
ّ
قىحه اؾخيباغ البرػلي مً الخضًث الىاعص آهكا؛ أهه إلاا ًان ّ
غم
ّ
الصخص أوزاله بمجزلت ألاب في ّ
الخهضًغ والاخترام حاػ لهما جأصًبه
ّ ّ
الكخم مؼ ئؾهاغ ّ
خض الخػؼٍغ غنهما.
بخؿلُظ الهىُ ئلى خض
 37اهظغ  :أخمض ،مؿىض أخمض  ،مإؾؿت الغؾالت ،غام 2001م ، 173 / 4 ،وابً خبان  ،صخُذ
ابً خبان ،صاع ّ
الغؾالت ،غام َ1408ـ  ،عنم  ،1167واإلاىظعي  ،الترؾُب والترَُب ،صاع الٌخب
الػلمُت  -بحروث،غام َ1417ـ 72/3،والخؼُب الخبرًؼي في مكٍاة اإلاصابُذ ،اإلاٌخب ؤلاؾالمي -
ّ
،وصدخه ألالباوي في ؾلؿلت ألاخاصًث
بحروث غام 1985م ،892/2 ،غً ٌػلى بً مغة الثهكي
الصخُدت مٌخبت اإلاػاعف لليكغ والخىػَؼ ،الغٍاض ؾىت َ 1415ـ .483/1،
 38البرػلي ،قخاوي البرػلي .431/4
 39اهظغ  :الىىوي ،اإلانهاج قغح صخُذ مؿلم ،غ صاع ئخُاء الترار الػغبي – بحروث ،الؼبػت:
الثاهُت.48/11،ٌ1392 ،
 40اهظغ :الؼعيص ي  ،اإلاىثىع في الهىاغض الكههُت ،وػاعة ألاوناف الٍىٍدُت ،الؼبػت الثاهُت ،
غام1985م.226/3 ،
41البرػلي ،قخاوي البرػلي.138/6
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ّ
حاء في هىاػُ البرػلي «:نىله صلى هللا غلُه وؾلم مً أًل مًّ
ًهغبً مسجضها ًإطًىا بغٍذ الثىم أزظ مىه بػع
َظٍ الصجغة قال
ًّ
قُىر ألاهضلـ الظي ًإطي الىاؽ بلؿاهه في اإلاسجض ًسغج مىه مدخجا
42
بهظا الخضًث».
ّ
ناُ ابً بؼاُ في َظا الخضًث  « :وَظا الخضًث أصل فى هكي ًل
ما ًخأطي به ،وأقتى أبى غمغ أخمض بً غبض اإلالَ بً َاقم في عحل قٍا
ححراهه أهه ًإطيهم في اإلاسجض بلؿاهه ،ناًُ :سغج غً اإلاسجض ،وٍبػض
غىه وهؼع بهظا الخضًث ،وناُ :أطاٍ أيثر مً أطي الثىم.43» .
ناُ البرػلي « :ؾئل الؿُىعي غً ناصمحن غلى بلض َل ٌػؼىنمً الؼًاة يما ٌػؼى نىم البلض ،أو ًسخص بها أَل البلض قأحاب :أَل
بلضَم الظًً ٌػؼىن.
.واخخج الكُش اإلاكتي بهىله غلُه الصالة والؿالم :زظَا مً
44
أؾىُائهم وعصَا غلى قهغائهم وؤلاطاقت للخصىصُت».
ونض اؾخضُ بهظا الخضًث غلى مكغوغُت صغف ػًاة ًل بلضة في
45
قهغاء أَله ويغاَت صغقها في ؾحرَم.
ً
ناُ البرػلي «:مً جخض خها قظكغ له اإلاجخىص بص يء نضع ماجخض له بأي هىع ًان والصىاب في َظٍ الجىاػ ،وصلُل الجىاػ خضًث

 42البرػلي  ،قخاوي البرػلي .389/4
 43ابً بؼاُ ،قغح صخُذ البساعي،جدهُو :أبى جمُم ًاؾغ بً ئبغاَُم ،غ مٌخبت الغقض
بالغٍاض ،الؼبػت :الثاهُت.466/2 ٌ1423 ،
 44البرػلي  ،قخاوي البرػلي .557/1
 45اهظغ  :الكىًاوي ،هُل ألاوػاع ،صاع الخضًث ،مصغ ،الؼبػت :ألاولىَ1413 ،ـ.180/4،
744
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َىض مً نىله غلُه الصالة والؿالم(( :زظي ما ًٌكَُ أهذ وولضى
47 46
باإلاػغوف ))».
ُ
واؾخضُ بهظا الخضًث غلى أن مً له غىض ؾحرٍ خو وَى غاحؼ
48
غً اؾدُكاةه حاػ له أن ًأزظ مً ماله نضع خهه بؿحر ئطهه.
ّ ّ ّ
ً
قمً ظكغ بدهه قله أزظٍ غمال بدضًث َىض إلاا طيغث للىبي صلى
ّ
هللا غلُه وؾلم أن أبا ؾكُان عحل شخُذ ،وأهه ال ٌػؼيها ما ًٌكيها
وبىيها قأطن لها في خضوص اإلاػغوف.
ّ
حاء في هىاػُ البرػلي نىله« :نىله صلى هللا غلُه وؾلم الػاةض فيَبخه الخضًث .
ًإزظ مً الخضًث الٌغاَت قهؽ،ألهه ّ
ٌكبهه بػىص الٍلب في نُئه
49
وَى مؿخهظع زاصت ئط لم ًؼُ ّ
بمػُت الؼػام» .
واؾخيبؽ بػع الكههاء صاللت ّ
الخدغٍم مً الخضًث لؼٍاصة عواَا
ّ
ّ
الكُسان مً نىله صلى هللا غلُه وؾلم «:لِـ لىا مثل الؿىء .الظي
ٌػىص في َبخه ًالٍلب ًغحؼ في نُئه».50
قُه صاللت غلى جدغٍم الغحىع في الهبت خُث ّ
قبه الغاحؼ قيها
51
بالٍلب واإلاغحىع قُه بالهيء ،وطلَ ؾاًت الخىكحر اإلاهخض ي للمىؼ.

 46أزغحه البساعي في صخُده بغنم ،5364ص.656
 47البرػلي  ،قخاوي البرػلي .128/5
 48اهظغ  :ابً حجغ ،قخذ الباعي  ،غ صاع اإلاػغقت  -بحروث،غام .419/9 ،ٌ1379
49البرػلي  ،قخاوي البرػلي.506/5
 50أزغحه البساعي في صخُده بغنم ،2622ص.307ومؿلم في صخُده بغنم ،1622ص.451
 51اهظغ :الىكغاوي ،الكىايه الضواوي،صاع الكٌغ ،غام 1995م ،154/2 ،زلُل بً ئسخام،
الخىطُذ قغح مسخصغ ابً الخاحب ،مغيؼ هجُبىٍه للمسؼىػاث وزضمت الترار ،الؼبػت
ألاولى،غام  ٌ1429ـ.330/7 ،
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وههل البرػلي غً ابً الخاج (ث)ٌ737:نىله« :في خضًث غحنً
جبىى نىله غلُه الصالة والؿالم :مً حاءَا قال ّ
ًمؿ ًّ مً مائها قِئا
ختى آحيً ،إزظ مىه غلى ّأن لإلمام أن ًمىؼ مً ألامىع الػامت ًاإلااء
والٌإل وؾحر طلَ مً اإلاىاقؼ اإلاكترى قيها إلاا ًغاٍ مً اإلاصلخت في طلَ»
52
.
ً
وحاء أًظا « :مىؼ ئمامت الهاض ي للصالة لخضًث أبي أمامت ناُّ
ّ
«:ناُ عؾىُ هللا صلى هللا غلُه وؾلم «:زالزت ال ججاوػ صالتهم آطانهم
الػبض آلابو ختى ًغحؼ وامغأة باجذ وػوحها غليها ؾازؽ ،وئمام نىم
وَم له ًاعَىن ».
نلذ(البرػلي ):ئن ًان يغَم ألحل الخٌم غليهم بالخو قال غبرة به
بل َظا ًىحب يماُ الػضالت وًىهه أخو مً ّأم .وغً أبي غمغان :ئطا
ً 53
يغٍ الجماغت ئمامهم ألحل الضهُا قال غبرة بظلَ وال ًىحب غؼال».
َظا؛ ولهض خىي يخاب البرػلي يظلَ غلى حملت مً اؾخيباغ
الؿىت ّ
والكههُت مً ّ
الى ّ
ّ
ّ
بىٍت؛منها:
ألاصىلُت
الهىاغض
قبىل خبر الىاحذ :يهىله «:وظاَغ اإلاظَب غىضها نبىُ نىُالػاعف الػضُ مؼلها في الصالة والصىم ئطا ًان غاعقا باألوناث باآلالث
مثل الغملُاث واإلاىهالث وؾحرَا .
وصلُله :أن بالال ًىاصي بلُل ئلى آزغ الخضًث .وقُه ًان ال ًىاصي
َ
َ
أصبدذ لٍىهه ًان أغمى .وظاَغٍ ولىناُ له
:أصبدذ
ختى ههىُ له
54
طلَ واخض.والصخابت ًلهم غضوُ عض ي هللا غنهم».
 إرا احخمع ضشسان ينفى ْلاصغش لألكبر:52البرػلي  ،قخاوي البرػلي .431/4
 53اإلاغحؼ هكؿه.10/4 1
 54اإلاغحؼ هكؿه.124/1
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ناُ البرػلي ً«:هخض ي طلَ الهىاغض اإلاظَبُت ٌػني اإلاؿاةل التي
ًُهض ى قيها غلى الخاصت إلاىكػت الػامت.وطيغ في الىظاةغ منها مؿاةل وأما
ألاصىلُت قهىله غلُه ّ
الؿالم إرا احخمع ضشسان هفي ْلاصغش لألكبر
ّ
مغاغاة لخو الجىاع مً نىله غلُه ّ
ًمىػً أخضيم أزاٍ أن
الؿالم ال
َ
ٌؿغػ زكبت في حضاعٍ ئلى ؾحر طلَ ًاإلاصالح اإلاغؾلت وهدىَا» ،55وناُ
ِ
في مىطؼ آزغ «:الهىاغض اإلاظَبُت اإلاكاع ئليها –وهللا أغلم –َى ما أقاع
ئلُه مً اإلاؿاةل التي ًهض ى قيها غلى الخاصت للمصلخت الػامت ،ونض
مغث لها هظاةغ وألاصىلُت ؤلاقاعة ئلى نىله غلُه الصالة والؿالم (:إرا
احخمع ضشسان ينفى ْلاصغش لألكبر)».56
قاعذة الحق ال يبطل مع جقادم ّ
الضمان :
ناُ البرػلي ...:وَى ازخُاع ابً عقض لهىله غلُه الصالة والؿالم
57
((:ال يبطل حق امشئ مسلم وإن قذم)).
وناُ أًظا «:قازخلل اإلاظَب في ّ
خض الؿٍىث الهاػؼ لؼلب
الضًىن الثابخت في الىزاةو وألاخٍام،ونىله غلُه الؿالم((:ال ًبؼل خو
ّ
امغب مؿلم وئن نضم))مػلل بىحىص ألاؾباب اإلااوػت مً الؼلب بالؿُبت
58
البػُضة وغضم الهضعة غلى الؼلب مؼ الخظىع .
.2.4الخحقيق في صحت ْلاحاديث وضعفها:
لهض اقخمل يخاب البرػلي غلى حملت مً قههاء اإلاظَب اإلاالٍي
الظي حمػىا بحن الكهه والخضًث ًاإلااػعي(ث )ٌ536:وابً
عقض(ث )ٌ520:والهاض ي الباجي (ث)ٌ474:وؾحرَم .
 55البرػلي ،قخاوي البرػلي .036/3

56اإلاغحؼ هكؿه .406/4
 57اإلاغحؼ هكؿه .330/2
 58اإلاغحؼ هكؿه .81/3
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وَظٍ هماطج مً احتهاصاتهم في أخٍامهم غلى ألاخاصًث ّ
صخت
ً
وطػكا:
حاء في هىاػُ البرػلي «:وؾئل ابً عقض غً الخاقظ الظي ًظغبفي التراب وٍكػله أَل الهغغت َل َى مباح أم ال ؟ وما ًدخجىن به مً
ألاخاصًث َل هي صخُدت أم ال ؟قمنها ما عوي غً ابً غباؽ أهه ؾأله
غلُه الصالة والؿالم غً الخؽ قهاُ ً:ان هبي مً ألاهبُاء ًسؽ قمً
جىاقو زؼه غلم ......؟
ّ
ًصح مً ػغٍو صخُذ ،وئن
قأحاب  :ما طيغث مً الخضًث لم
صح قال بض مً جأوٍله غلى ما ًؼابو الهغآن وما اوػهض غلُه ئحماع أَل
59
الؿىت .»....
ناُ البرػلي «الخكغٍو في الظُاقت بحن أَل اإلاضن مىضوبت وغلى60
أَل الىبغ واحبت لخضًث حاء ولم ًصح (الظُاقت غلى أَل الىبغ)».
ً
وناُ أًظا«:وما طيغٍ مً الخالف في الجغاص صخُذ وؾببه نىلهغلُه الصالة والؿالم :أخلذ لىا مُدخان وصما الجغاص والخىث و الخضًث
ً:غوٍه غبض هللا وغبض الغخمً ابىا ػٍض بً أؾلم غً أبيهما غً ابً غمغ
61
وَما طػُكان».
حاء في هىاػُ البرػلي «:وؾئل ابً عقض غً الخضًث مػىاٍ ئالّ
للكههاء وحهه ؟ وال ٌؿمى الكهُه قهيها ئال بػض مػغقخه بالخضًث
ّ
قأحاب :ئطاقت َظا للىبي صلى هللا غلُه وؾلم لِـ بصخُذ ئهما
62
َى مً نىُ ابً غُِىت وؾحرٍ مً الكههاء .».... .
59البرػلي  ،قخاوي البرػلي .219/6
60اإلاغحؼ هكؿه .538/6
61اإلاغحؼ هكؿه .634/1
 62اإلاغحؼ هكؿه .370/6
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ّ
ماهصه...«:وال ٌؿتر بما عوي
ههل البرػلي غً بػع قههاء ؾبختئن أغظم الىاي طهبا مً ونل بػغقت زم ظً أن هللا لم ٌؿكغ له )قاهه
63
خضًث طػُل ناُ :وَى مما ّ
ٌؿغ الجهلت باإلاػاص ي».
.3.4ششح ْلاحاديث وآلاثاس:
 ّواَخم البرػلي يظلَ في يخابه باًغاص مػاوي لجملت مً ألاخاصًث
وآلازاع ُجبرػ مضي غىاًت قههاء اإلاالٌُت بمػاوي ألاخاصًث ّ
الىبىٍت وقههها.
ً
ناُ البرػلي «:ونىله غلُه الصالة والؿالم مً عآوي قهض عآوي خهاالخضًث ال ًهخض ي أن ًل ع ٍاء له عآٍ خهُهت  ،ومػنى الخضًث :مً عآوي
ّ
غلى صىعة التي زلهني هللا غليها ،ئط ال ًخمثل الكُؼان غليها وَى ّبحن
ّ ً
ظً ظىا ختى ًخدهو أنها هي صىعجه
،الخضًث غلى صىعجه اإلاػلىمت وئن
64
وَظا ما ال ػغٍو ئلى أخض ئلى مػغقخه».
نىله «:وازخلل في الكاب الصخُذ ،وأحاػٍ مالَ ومىػه ًديىابً غمغ مؿخضال بهىله غلُه الصالة والؿالم:ال جدل الصضنت لؿني وال
ّ
مخٌؿب ومػنى َظا الخضًث –وهللا
لظوي مغة ؾىي وفي بػظها:وال
65
أغلم –أن ًبضي مً الكهغ قىم ما غىضٍ» .
وناُ أًظا  ...«:نىله صلى هللا غلُه وؾلم ً:اؾُاث غاعٍاث
66
الخضًث ٌ،ػني أنهً ًلبؿً الغنُو الظي ًصكهً».
ونىله «:وأما خضًث :ئن هلل حؿػت وحؿػحن اؾما قسغحه الؿلكيغً أبي َغٍغة ناُ :ناُ عؾىُ هللا صلى هللا غلُه وؾلم  :ئن هلل حؿػت
وحؿػحن اؾما ،ماةت ئال واخضا مً أخصاَا صزل الجىت ،وَى وجغ ًدب
 63البرػلي  ،قخاوي البرػلي .265/1
 64اإلاغحؼ هكؿه .114/4
65اإلاغحؼ هكؿه .556/1
66اإلاغحؼ هكؿه .536/6
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الىجغ قازخلل في مػنى نىله مً أخصاَا صزل الجىت قهُل  :أخصاَا
غضصا ونُل :قهما وغلما ،ونُل :جسلها  ،ناُ قُسىا ؤلامام  :وفي ئػالم
67
لكظ الخسلو هظغ .ئط ال وؿبت بحن أقػاُ هللا حػالى وأقػاُ الػبض» .
حاء في هىاػُ البرػلي«:وؾئل غؼ الضًً غً مػنى نىله غلُهالصالة والؿالم مً غمل بما ٌػلم وعزه هللا غلم ما لم ٌػلم.
قأحاب :بأن مػىاٍ ئن غمل بما ٌػلمه مً واحباث الكغع
ومىضوباجه واحخىاب مٌغوَاجه ومدغماجه ،أوعزه هللا مً الػلم ؤلالهي ما
َ
لم ٌػلمه مً طلَ لهىله حػالىَ ﴿ :و َّالظ َ
ًً َح َاَ ُضوا ِق َُىا ل َن ْه ِض ًَ َّن ُه ْم
ِ
َ
ُؾ ُبل َىا﴾[ؾىعة الػىٌبىث  ]69:وَظا َى الظاَغ مً الخضًث اإلاخباصع ئلى
68
الظًَ».
أبي في نىله غلُه الصالة ّ
ناُ البرػلي «:أحاب ابً ّوالؿالم مً
ؾغم ػػاما قال نؼؼ غلُه قهاُ ً:غٍض في ّ
69
الكضة ».
ناُ في مىطؼ «:ونىله خضًث ّأًما عحل ظلم قبرا مً ألاعض
ّ
ًلكه هللا أن ًدكغ ختى ًبلـ ؾبؼ أعطحن قُه جأوٍالن أخضَما أهه ًجػل
في غىهه ًالؼىم ،والثاوي أن ًٍىن مً الخٍلُل أن ًٍلل خملها ًىم
70
الهُامت».
.5الخاجمت:
وقيها أبغػ الىخاةج التي ّ
جىصلذ ئليها في َظا البدث ،وهي :
ّ
الؿىت
 أزغ يخاب هىاػُ البرػلي في جىمُت ملٌت الاؾخيباغ مًالىبىٍت،و مضي ئؾهاماجه في ئحالء الؼابؼ ّ
ّ
الخضلُلي للمظَب اإلاالٍي .
67البرػلي  ،قخاوي البرػلي .163/2
 68اإلاغحؼ هكؿه.396/ 6
 69اإلاغحؼ هكؿه .155/6
 70اإلاغحؼ هكؿه .431/4
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 مضي غىاًت قههاء اإلاالٌُت -الظًً ُحمػذ قخاواَم في َظاالجامؼ -بىصىص الؿىت الىبىٍت مً زالُ ّ
حػضص مجاالث الاؾخيباغ
والاؾخضالُ غىضَم.
وأوص ي بما ًلي :
ئقغاص بدىر وعؾاةل غلمُت خىُ جأصُل وجضلُل يخب الكهه،زاصت التي لم جدظ بالهضع الىافي مً ّ
ّ
ّ
الضعاؾت
اإلاجغصة
اإلاالٍي
ّ
والخدهُو.
ّ
غلمُت خىُ طيغ أبغػ مػالم الخجغٍض
غهض صوعاث وهضواثاإلاالٌُت مً زالُ يخب ّ
ّ
ّ
الىىاػُ
الكههُت.
والخضلُل وصواقػه غىض قههاء
ّ
وصلى هللا غلى ّ
هبِىا ّ
مدمض وغلى آله وصخبه أحمػحن.
 .6قائمت املصادس واملشاحع:
الهغآن الٌغٍم. أبى الهاؾم البرػلي  ،قخاوي البرػلي ،جدهُو الضيخىع الخبِبالهُلت ،صاع الؿغب ؤلاؾالمي ،الؼبػت ألاولى ،غام2002م.
 أبى الىلُض ابً عقض ،اإلاهضماث ّاإلامهضاث ،جدهُو مدمض الخجي
،غ صاع الؿغب ؤلاؾالمي ،لبىان،غام 1988م.
 أخمض ابً حجغ ،قخذ الباعي قغح صخُذ البساعي  ،غ صاعاإلاػغقت  -بحروث،غام .ٌ1379
 أخمض ابً قاعؽ ،معجم مهاًِـ اللؿت  ،جدهُو غبض ّالؿالم
َاعون ػبػت صاع الكٌغ،لبىان ،غام1979م .
 أخمض ّالخيبٌتي  ،هُل الابتهاج ،جدهُو غبض الخمُض ّ
الهغامت  ،صاع
ّ
الٍاجب ،لُبُا ،الؼبػت الثاهُت  ،غام 2000م.

جملة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 02

ديسمرب

2021

757

محمذ بىكشع

 ئؾماغُل ابً يثحر ،جكؿحر الهغآن الػظُم ،ػبػت صاع ألاعنم،ؾىعٍا،غام 1996م.
 زلُل ابً ئسخام  ،الخىطُذ قغح مسخصغ ابً الخاحب ،مغيؼهجُبىٍه للمسؼىػاث وزضمت الترار ،الؼبػت :ألاولى،غام َ1429ـ.
 قهاب الضًً الهغافي ،قغح جىهُذ الكصىُ ،جدهُو ػه غبضّ
الؼباغت ّ
ّ
الكىُت  ،الؼبػت ألاولى ،غام1973م.
الغؤوف ،قغيت
 مدمض ابً ئؾماغُل البساعي،صخُذ البساعي ،ػبػت صاعألاصالت ،الجؼاةغ،غام2009م.
 ّمدمض ابً ّ
مٌغم ابً مىظىع ،لؿان الػغب ،صاع صاصع -بحروث،
ّ
الؼبػت الثالثت ،غام 1994م.
ّ
 مدمض الكغٍل الجغحاوي ،يخاب الخػغٍكاث،صاع الٌخب الػلمُتّ
،بحروث ،الؼبػت ألاولى ،غام 1983م .
ّ ّ
ّ
غلي الكىًاوي ،هُل ألاوػاع قغح مىخهى ألازباع،صاع
مدمض
الخضًث ،مصغ ،الؼبػت :ألاولىَ1413 ،ـ.
 مؿلم الىِؿابىعي  ،صخُذ مؿلم ،ػبػت صاع ابً خؼم ،لبىان،غام2008م.
 ًديى ّالىىوي ،اإلانهاج قغح صخُذ مؿلم ،غ صاع ئخُاء الترار
الػغبي – بحروث ،الؼبػت الثاهُت.ٌ1392 ،
ابً ّخبان البؿتي ،صخُذ ابً خبان ،صاع ّ
الغؾالت  ،لبىان ،غام
َ1408ـ
أبىالبهاء الٌكىي ،الٍلُاث،ػبػت مإؾؿت الغؾالت ،بحروثغ،2غام 1998م.
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أخمض ابً خىبل  ،مؿىض أخمض ّ ،مإؾؿت الغؾالت ،لبىان ،غام
2001م.
أخمض ّالىكغاوي ،الكىايه الضواوي قغح عؾالت ابً أبي ػٍض
الهحرواوي ،صاع الكٌغ ،غام 1995م.
ّ
أخمضالكُىمي ،اإلاصباح اإلاىحر ،جدهُو غبض الػظُم الكىاوي،
،غ صاع اإلاػاعف – الهاَغة  ،غام 1977م
الخؼُب الخبرًؼي ،مكٍاة اإلاصابُذ ،غ اإلاٌخب ؤلاؾالمي -بحروث ،غام 1985م.
بضع ّالضًً الؼعيص ي  ،اإلاىثىع في الهىاغض الكههُت ،وػاعة ألاوناف
الٍىٍدُت ،الؼبػت الثاهُت  ،غام1985م.
بضع الضًً الؼعيص ي ،البدغ اإلادُؽ في أصىُ الكهه ،غصاعالٌخبي ،الؼبػت ألاولى ،غام 1994م .
بضوي غبض الصمض الؼاَغ ،مىهج يخابت الكهه اإلاالٍي بحنالخجغٍض والخضلُل ،صاع البدىر للضعاؾاث ؤلاؾالمُت وئخُاء الترار
،صبي،غام َ1423ـ .
حماُ الضًً غبض الغخُم ؤلاؾىىي ،نهاًت الؿىُ قغح منهاجألاصىُ  ،مصىعة غالم الٌخب غً حمػُت وكغ الٌخب الػغبُت،
الهاَغةَ 1343 ،ـ.
ػًي الضًً اإلاىظعي  ،الترؾُب والترَُب ،صاع الٌخب الػلمُت -بحروث ،غام َ1417ـ.
قمـ الضًً ابً الهُم ،ئغالم اإلاىنػحن غً ع ّب الػاإلاحن ،صاع ابًالؿ ّ
الػغبُت ّ
ّ
ػىصًت ،الؼبػت ألاولى ،غام .ٌ1423
الجىػي ،اإلاملٌت
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غكاف با خمت ،أزغ الهىاغض الكههُت في جسغٍج أخٍام ّالىىاػُ-
ع
صعاؾت جأصُلُت جؼبُهُت غلى هىاػُ اإلاغأة -عؾالت صيخىعاٍ بجامػت أم
الهغي غام َ1436ـ.
غلي ابً بؼاُ ،قغح صخُذ البساعي،جدهُو :أبى جمُم ًاؾغ بًئبغاَُم ،غ مٌخبت الغقض بالغٍاض ،الؼبػت :الثاهُت،غام.ٌ1423
مدمض ألاهضلس ي (الىػٍغ)،الخلل الؿىضؾُت في ألازباع الخىوؿُت ،صاع الؿغب ؤلاؾالمي ،لبىان ،غام 1985م،
مدمض مسلىف ،شجغة الىىع الؼيُت في ػبهاث اإلاالٌُت ،صاعالٌخب الػلمُت ،لبىان،غام َ1424ـ.
مدمض هاصغ ّالضًً ألالباوي،ؾلؿلت ألاخاصًث الصخُدت ،مٌخبت
اإلاػاعف لليكغ والخىػَؼ ،الغٍاض ،ؾىت َ 1415ـ.
مؿكغ بً غلي الهدؼاوي ،مىهج اؾخيباغ ألاخٍام ،صاع ابًّ
ّ
خؼم،لبىان ،الؼبػت الثاهُت ،غام2010م.
حمُلت ناعف ،ئخُاء مىهج الخضلُل في الخصيُل الكههي اإلاػاصغ،مهاُ ميكىع في مجلت ؤلاخُاء بٍلُت الػلىم ؤلاؾالمُت بباجىت ،اإلاجلض
،19الػضص ،22ؾبخمبر غام 2019م.

754

جلة العلوم اإلسالمية جملد 03 :عدد 02

ديسمرب

2021

