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 - الطهارة كتاب في تطبيقية نماذج - البساطي عند الفقهي النقد

 * الزائدي أحمد إبراىيم
 :ملخص البحث

 كىو الفقهية، ادلذاىب من دلذىب أك األعالـ، من لعلم الفقهي اإلنتاج كتقومي بدراسة الفقهي النقد ييعٌت
 اإلماـ سيما ال خليل، سلتصر شرٌاح عند جليِّا ذلك كيظهر ادلالكي، ادلذىب يف التعصب نبذ معامل أبرز من

 زللٌ  الطهارة كتاب من التطبيقية النماذج يف ظاىر كىذا عنده، الفقهي النقد رلاالت تنوعت الذم البساطي،
 كنقد كالتأصيل، االستدالؿ كنقد التأكيل، يف كالنقد األقواؿ، يف النقد مشل حيث البحث، ىذا يف الدراسة

 .الفقهي االصطالح

 .ادلذىب تطور التعصب، نبذ خليل، سلتصر نقد البساطي، استدراكات البساطي، تعقبات: ادلفتاحية الكلمات

 مقدمة     
 الذم زلمد سيدنا على كالسالـ كالصالة كاالستدالؿ، كالتعليل النقد مسالك للفقهاء بسط الذم هلل احلمد

 .كادلآؿ ادلآب يـو إىل أثره اقتفى كمن كصحابتو آلو كعلى كاحلالؿ، احلراـ أحكاـ لنا بٌُت 

 ادلصطلح فهذا الفقهي، بالنقد اعتنوا –اخلصوص كجو على منهم كادلالكية- السابقُت فقهاءنا فإفٌ : بعد أمػا
 إماـ عن الركايات نقد من بدايةن  كفقهم، كتبهم يف بارز بشكل ظهر أنو إال عندىم، معركفنا يكن مل كإف

 .كاالستدالالت كالًتجيحات، االصطالحات، بنقد كانتهاء ذلا، الشيوخ كتأكيالت ادلذىب،

 يف كيًتب ما أشهر كمن ادلعاصرين، الباحثُت عند ادلالكي ادلذىب يف الفقهي النقد ٔتوضوع العناية كزادت
 ادلالكي ادلذىب يف الفقهي كالنقد عشاؽ، احلميد عبد: للدكتور ادلازم، اإلماـ عند الفقهي النقد معامل: ذلك
 أشرؼ الذم العلمي بادللتقى اجلهود ىذه كتػيوّْجىت مبارؾ، آؿ نايف: للدكتور األحكاـ، حترير يف كأثره مبادئو
 نظرية ادلالكي ادلذىب يف الفقهي النقد: بعنواف باجلزائر الوادم ّتامعة كالقضائية الفقهية الدراسات سلرب عليو

 .ْتثا( 34) ادلنشورة ادلقبولة أْتاثو عدد بلغ الذم ـ،2022 سنة كتطبيقا،

                                                           

 اإلسالمية األمسرية اجلامعة/ كالقانوف الشريعة بكلية زلاضر *
 ebrahembenomar165@gmail.com: االلكًتكين الربيد
   e.alzaidi@asmarya.edu.ly: اجلامعي الربيد
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 خالؿ من ،(ىػ842:ت) البساطي اإلماـ عند الفقهي النقد دراسة يف ْتثي يكوف أف كاخًتتي 
: أكال: ثالثة جوانب يف أمهيتو كتتجلى ،(1)خليل سلتصر على شرحو يف الطهارة كتاب من تطبيقية مناذج

 صفة دحض: ثانيا كالنقد، االعًتاض على خليل سلتصر شرٌاح أجرأ من يعدٌ  إذ النقدية؛ البساطي شخصية
، بابيو البساطي عند الفقهي النقد أفٌ : الثالث كاجلانب كشركحو، اخلليلي ادلختصر ّٔا كيًسمى  اليت اجلمود  رحبه
 االستدالؿ كنقد التأكيل، يف كالنقد األقواؿ، نقدى  فقط الطهارة كتاب مناذجي  تضٌمنت حيث كاسع؛ كرلاليو

 .الفقهي االصطالح كنقد كالتأصيل،

 البحث: إشكالية        
 من متعددة، فرعية إشكاالت كلو البساطي، عند الفقهي النقد معامل يف يتمثل رئيس إشكاؿه  لو ادلوضوع ىذا
 سلتصر شرٌاح نقد جعل إىل السبيل ما مث بالنقد؟ البساطي شخصية اتسمت كىل الفقهي، النقد مفهـو حيث
 النقد رلاالت كما ؟"ضللنا ضلٌ  إف خليليوف ضلن: "اللقاين قوؿي  بو فيًهم الذم لو التعصب على ردِّا خليل
 االصطالح؟ كنقد األدلة، نقد تشمل أك األقواؿ نقد على تقتصر ىل البساطي؟ عند الفقهي

 :البحث منهج 
 :منهجُت على البحث ىذا يف اعتمدت
 كمجع خليل، دلختصر البساطي شرح من الطهارة لكتاب التاـ االستقراء صورة يف كذلك: االستقرائي ادلنهج
 .النقد رلاالت حيث من متنوعة للدراسة منها مناذج اختيار مث عنده، الفقهي النقد مسائل
 عن كذلك القضايا، بشرح يقـو الذم البسيط مستواه يف التفسَت: األكىل: صورتُت يف كذلك: التحليلي كادلنهج
: الثانية. البساطي عند الفقهي للنقد التطبيقية النماذج دراسة يف يتجلى ما كىو نصوصها، حتليل طريق

 يف اجلزئية بالقضايا تتعلق منها أحكاـ الستنتاج جزئية أمور يف التأمل على يقـو الذم اجلزئي االستنباط
 .البحث نتائج يف يتجلى كىذا منها، جديدة معلومات على احلصوؿ ّٔدؼ العلمية، آّاالت

 :البحث خطة
 :كخادتة كمبحثُت مقدمة إىل البحث ىذا قٌسمت

 .كخطتو كمنهجو، البحث، إشكالية كذكرت اختياره، كدكافع ادلوضوع، أمهية إىل فيها فأشرت ادلقدمة أما
 مفهـو يف األكؿ: مطلبُت يف كذلك عنوانو، يف الواردة البحث ٔتصطلحات التعريف فيشمل األكؿ ادلبحث كأما
 .البساطي باإلماـ التعريف يف كالثاين الفقهي، النقد

                                                           

ها انػػربل لتحقيػػق ىػػذا الشػػرح عػػدده مػػن طلبػػة الدراسػػات العليػػا ّتامعػػة ادلرقػػب، كاألكاددييػػة الليبيػػة فػػرع مصػػراتة، نػػوق  بعضػػها، كدلٌػػا ينجػػز بعضػػ (1)
 .واآلخر، ككتاب الطهارة منو ما زاؿ يف طور الدراسة كالتحقيق؛ لذلك اعتمدت على نسخة سلطوطة يف نقل كالـ البساطي، كتوثيق
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 الطهارة، كتاب يف البساطي عند الفقهي للنقد تطبيقية مناذج دراسة فيتناكؿ الثاين ادلبحث كأما
 نقد تطبيقات يف كالثاين كاالصطالح، االستدالؿ يف الفقهي النقد تطبيقات يف األكؿ: مطلبُت يف كذلك
 .كتأكيليها األقواؿ
 .كمراجعو ٔتصادره كقائمةو  النتائج، أىم فيها ٓتادتةو  ْتثي كذيٌلت
 .كالعمل القوؿ لصاحل كالتوفيقى  العوفى  أسأؿي  كاهللى 

 المبحث األول
 التعريف بمصطلحات البحث

تستدعي أٌكالن تصٌورى مفهوـً النقد الفقهي، مث التعريف باإلماـ  إٌف دراسة النقد الفقهي عند اإلماـ البساطي
 البساطي، كذلك يف مطلبُت.

 المطلب األول: مفهوم النقد الفقهي
 إف مصطلح "النقد الفقهي" مركب كصفي من كلمتُت، يتوقف العلم بو على معرفة مفهومهما.

 أوال: مفهوم النقد:
صله صحيحه يدٌؿ على إبراز شيء كبركزه... كمن الباب: نقد الدرىم، قاؿ ابن فارس: "النوف كالقاؼ كالداؿ: أ

كذلك أف ييكشىف عن حالو يف جودتو أك غَت ذلك"
(1). 

كالنقد اصطالحا عرٌفو بعض ادلعاصرين، كلعل من أشهر تعريفاتو أنو: "عملية زلاكمةو كتقوميو هتدؼ إىل 
 .(2)التصحيح كالًتشيد من خالؿ بياف مواطن اخلطأ كالصواب"

 ثانيا: مفهوم الفقو:
، قاؿ ابن فارس: "الفاء كالقاؼ كاذلاء: أصله كاحده صحيحه، يدٌؿ على إدراؾ الشيء، (3)الفقو لغة: الفهم

 .(4)كالعلم بو"
، كقيل: ىو  ملكةي (5)كيف االصطالح: ىو العلم باألحكاـ الشرعية العملية ادلكتسب من أدلتها التفصيلية

 .(6)ارع شلا صرٌح بواستنباًط ما مل يصرٌح الش
 ثالثا: مفهوم النقد الفقهي:

                                                           

 ـ.1979ىػ/ 1399، )ف ؽ د(، تح: عبد السالـ زلمد ىاركف، دار الفكر، د ط، 5/467اللغة، مقاييس  (1)
 ـ.1997ىػ/ 1417، 1، منشورات الفرقاف، الدار البيضاء، ط98أّتديات البحث يف العلـو الشرعية، لفريد األنصارم، ص (2)

 ـ.1987/  ىػ1407، 4ار العلم للماليُت، بَتكت، ط، )ؼ ؽ ق(، تح: أمحد عبد الغفور عطار، د6/2243الصحاح، للجوىرم،  (3) 
 ، )ؼ ؽ ق(.4/442مقاييس اللغة،  (4) 
 ـ.1983ىػ/ 1403، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط168التعريفات، للجرجاين، ص (5) 
، للسيوطي، ص (6)   ـ.2004ىػ/ 1424، 1، تح: زلمد إبراىيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط47معجم مقاليد العلـو
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مصطلح "النقد الفقهي" مصطلح معاصر؛ لذا مل يعٌرفو ادلتقدموف، كإمنا عرٌفو بعض الباحثُت 
 ادلعاصرين بعدة تعريفات، منها:

تعريف د. عبد احلميد عشاؽ: "العملية البحثية اليت ترـك حترير مسائل ادلذىب، سواء من حيث  .1
ادلركيات كاألقواؿ، أك من حيث توجيهها، كالتخريج عليها، بتمييز أصحها كأقواىا من ضعيفها 

 .(1)كمرجوحها، كذلك باعتماد طرؽ معلومة، كمصطلحات سلصوصة"
صل بو إىل صحيح نتاج الفقهاء، أك تكميلو، أك درء اللبس عنو، تعريف د. قطب الريسوين: "ما يتو  .2

 .(2)سواء كاف النتاج على مذىب صاحب النقد، أك على مذىب سلالفو"
تعريف د. عبد ادلغيث جيالين: "عملية دراسة اإلنتاج الفقهي لعلم من األعالـ، أك دلذىب من  .3

 .(3)ادلذاىب الفقهية، مع تقوديو لو"
األخَت أخصر كأمشل؛ ألنو عدىؿى عن تفصيل التعريف األكؿ يف كيفية النقد إىل مصطلحي كلعل التعريف 

الدراسة كالتقومي، كعدىؿى عن إطالة التعريف الثاين يف ادلذىب ادلنتقىد ىل ىو مذىب الناقد أك مذىب سلالفو إىل 
 قولو: مذىب من ادلذاىب، كىو شامل لكليهما.

 جعل التكميل من النقد، كفيو نظر. كمن جهة أخرل فإف تعريف الريسوين
ا إلنتاج فقيوو معٌُت، كقد  أخَتا، فإف التعريف الثالث ذىكىر نوعُت للنقد الفقهي باعتبار زللّْو؛ إذ قد يكوف نقدن

ا إلنتاج مذىبو بأكملو.  يكوف نقدن
 المطلب الثاني: ترجمة اإلمام البساطي

 أوال: كنيتو ولقبو واسمو ونسبو.
 .(4)د بن أمحد بن عثماف بن نعيم الطائي البساطيأبو عبد اهلل زلم

: -بكسر أكلو-، كالبساطي (5)قاؿ ابن حجر: "ككاف يكتب ٓتطو الطائي، كظهر أهنا نسبة لبعض قرل بساط"
 ، كعرؼ ّٔذه النسبة.(1): نسبة قرية من الغربية باألعماؿ البحرية يقاؿ ذلا: بساط

                                                           

 ـ.2017، 2، مركز ادلوطأ، اإلمارات، ط13منهج النقد الفقهي عند اإلماـ ادلازرم، ص (1) 
ىػػ/ 1442، ربيػع الثػاين 2، ع17النقد الفقهػي عنػد اإلمػاـ ابػن فخػار القػرط ، رللػة جامعػة الشػارقة للعلػـو الشػرعية كالدراسػات اإلسػالمية، ـ (2) 

 .527ـ، ص2020ديسمرب 
، إشػػراؼ األسػتاذ: عبػد ادلغيػػث جػيالين، كليػة اآلداب كالعلػػـو 19النقػد الفقهػي مػن خػػالؿ الػدر النثػَت، رسػػالة ماجسػتَت، ليسػرل بودبػوس، ص (3) 

 ـ.2017/2018اإلنسانية/القنيطرة، جامعة ابن طفيل، السنة اجلامعية: 
 ـ.2000، 2لكاتب، طرابلس الغرب، ط، تح: عبد احلميد اذلرامة، دار ا511ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (4)
جلنػػػػة إحيػػػػاء الػػػػًتاث اإلسػػػػالمي، مصػػػػر،  د ط،  -، تػػػػح: حسػػػػن حبشػػػػي، آّلػػػػس األعلػػػػى للشػػػػ وف اإلسػػػػالمية 4/125،124إنبػػػػاء الغمػػػػر،  (5)

 ـ.1969ىػ/ 1389
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[00] 
 

ػ: )قاضي القضاة( ك)مشس الدين(، كزاد السيوطي لقبا ب -فيما كقفت عليو-كلٌقبو كلُّ مىن ترجم لو 
 .(2)ىو: )شيخ اإلسالـ(

 ثانيا: مولده وطلبو للعلم وشيوخو وتالميذه.
، كزاد السخاكم: "كقيل: يف صفر، كىو (3)ىػ، كقيل: يف أكاخر احملـر760كلد ببساط يف مجادل األكىل سنة 

ىػ، فاشتغل ّٔا  778البن أيب زيد، مث ارحتل إىل القاىرة سنة ، كنشأ ّٔا، فحفظ القرآف، كالرسالة (4)ادلعتمد"
 .(5)كثَتا يف عدة فنوف، ككاف يف شبيبتو نابغة يف الطلبة

، (6)ذكر بعض مىن ترجم للبساطي عددنا من شيوخو، كالعلـو اليت أخذىا عنهم من فقهاء ادلالكية كغَتىم
 كسنقتصر على ثالثة من شيوخو ادلالكٌيُت:

 .(7)ىػ805تاج الدين أبو البقاء ّٔراـ بن عبد اهلل الدمَتم، ت: قاضي القضاة  .1
 .(8)ىػ807قاضي القضاة كيل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن زلمد بن خلدكف التونسي، ت:  .2
 .(9)ىػ823القاضي الفاضل مجاؿ الدين عبد اهلل بن مقداد األفقهسي، ت:  .3

 كمن تالميذه:
 .(10)ىػػ857رم، ت: أبو القاسم زلمد بن زلمد بن علي النوي .1
 .(11)ىػ875أبو زيد عبد الرمحن بن زلمد بن سللوؼ الثعال  اجلزائرم، ت:  .2
 .(12)ىػ889نور الدين أبو احلسن علي بن عبد اهلل السنهورم، ت:  .3

                                                                                                                                                                                 

تػػح: زلمػػود عبػػد القػػادر  ،4/251، دار اجليػػل، بػػَتكت، د ط ت، كسػػلم الوصػػوؿ، حلػػاجي خليفػػة، 7/5ينظػػر: الضػػوء الالمػػع، للسػػخاكم،  (1)
 ـ.2010تركيا، د ط،  –األرناؤكط، مكتبة إرسيكا، إستانبوؿ 

ىػػ/ 1387، 1عيسػى البػايب احللػ  كشػركاه، مصػر، ط -، تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم، دار إحيػاء الكتػب العربيػة 1/462حسن احملاضرة،  (2)
 ـ.1967

، 1عيسػى البػايب احللػ  كشػركاه، مصػر، ط -و الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتػب العربيػة ، تح: زلمد أب1/32ينظر: بغية الوعاة، للسيوطي،  (3)
 .511ـ، كنيل االبتهاج، للتنبكيت، ص1964ىػ/ 1384

 .7/5الضوء الالمع،  (4)
 .1/32، للسخاكم، كبغية الوعاة، للسيوطي، 7/5، كالضوء الالمع، 4/125ينظر: إنباء الغمر، البن حجر،  (5)
 .513،512، كنيل االبتهاج، ص7/6،5الضوء الالمع، ينظر:  (6)
، تػػح: عبػػد آّيػػد خيػػايل، دار الكتػػب العلميػػة، 1/345،344، كشػػجرة النػػور، دلخلػػوؼ، 149-147ينظػػر: نيػػل االبتهػػاج، للتنبكػػيت، ص (7)

 ـ.2003ىػ/ 1424، 1بَتكت، ط
 .1/328،327، كشجرة النور، دلخلوؼ، 252-250ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (8)
 .1/346، كشجرة النور، دلخلوؼ، 230،229ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (9)
 .1/349، كشجرة النور، دلخلوؼ، 533،532ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (10)
 .1/382، كشجرة النور، دلخلوؼ، 261-257ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (11)
 .1/372،371، كشجرة النور، دلخلوؼ، 38،337، صينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت (12)
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 ثالثا: مكانتو العلمية ووظائفو.
بفنوف ادلعقوؿ كالعربية قاؿ احلافظ ابن حجر: "اشتهر أمره، كبعيدى صيتيو، كاشتغل يف فنوف...، ككاف عارفان 

 .(1)كادلعاين كالبياف كاألصلُت"
كقاؿ احلافظ السخاكم: "اشتهر أمريه، كبعيد صيتيو، كصار شيخى الفنوف بال مدافع، كخترٌج بو خلقه طار امسيهم يف 

حياتو، كتزاحىم األئمةي من سائر ادلذاىب كالطوائف يف األخذ عنو"
(2). 

اذلماـ شيخ شيوخ اإلسالـ، كفريد العصر كاألكاف، ادلتفنن البارع يف ادلعقوؿ  كحاله زلمد سللوؼ بقولو: "اإلماـ
 .(3)كاألصلُت كالعربية كالبياف"

كاف يناـ على قٌ  القصب، كرٌٔتا مضت األياـ كليس معو الدرىم، ْتيث يضطر لبيع بعض نفائس كتبو إىل أف 
بالشيخونية، كداـ فيو أكثرى من ثالثُت سنة، مث قايىض ّٔا حتٌرؾ لو احلظُّ، فكاف أٌكؿ تدريسو كلًيىو تدريسى الفقو 

ىػ، 819التدريسى بالظاىرية الربقوقية، مث كاٌله ادللك ادلؤيد مشيخة الًتبة الظاىرية عقب موت حاجى فقيو سنة 
ىػ، فأقاـ فيو ضلو عشرين مل  823مث كاٌله القضاء عقب كفاة مجاؿ الدين األفقهسى يف مجادل األكىل سنة 

 .(4)زؿ منويع
 رابعا: مؤلفاتو ووفاتو.

 مؤلفاته عديدةه، منها:  -رمحو اهلل-للبساطي 
شرح سلتصر خليل: مل يكملو، ككٌملو تلميذه أبو القاسم النويرم من باب السلم إىل باب  .1

 .(5)احلوالة
 كىذا البحث يتناكؿ بالدراسة تطبيقات النقد الفقهي يف كتاب الطهارة من ىذا الشرح.

، قاؿ التنبكيت: "كقفت (6)الفقو: منت جعلو على تصحيح ابن احلاجب كشراحو مل يكمل ادلغٍت يف .2
 .(7)منو إىل احلج"

 .(8)حاشية على ادلواقف للعضد يف علم الكالـ .3
                                                           

 .4/125إنباء الغمر،  (1)
 .7/7الضوء الالمع،  (2)
 .1/347شجرة النور،  (3)
 .7/6، كالضوء الالمع، للسخاكم، 4/126ينظر: إنباء الغمر، البن حجر،  (4)
 .1/349، شجرة النور، دلخلوؼ، 7/7ينظر: الضوء الالمع، للسخاكم،  (5)
 .7/7ينظر: الضوء الالمع، للسخاكم،   (6)
 .512نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (7)
 .4/251، كسلم الوصوؿ، حلاجي خليفة، 512ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (8)
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ككانت كفاتو يف الليل، كصيٌلي ، (1)ىػ842ليلة اجلمعة ثالث عشر رمضاف سنة  -رمحو اهلل-تويف 
النصر، كدفن بًتبة بٍت مجاعة بالقرب من تربة سعيد السعداء ّتوار قرب شيخو عليو كقت ربع النهار ٔتصلى باب 

كصلى عليو احلافظ ابن حجر ، (2)العز بن عبد السالـ، كأمطرت السماء بعد الفراغ من دفنو مطران غزيران 
إمامنا
(3). 

 المبحث الثاني
 نماذج تطبيقية للنقد الفقهي عند البساطي في كتاب الطهارة

راز معامل النقد الفقهي عند البساطي إال من خالؿ دراسًة مناذجى لو، كذلك يف شرحو دلختصر الشيخ ال ديكن إب
خليل، كستقتصر ىذه الدراسة على مناذج تطبيقية من كتاب الطهارة، كىي تشمل من حيث رلاؿي النقد فيها: 

جى يف نقد التأكيل، كنقًد االستدالًؿ مناذجى يف نقد األقواؿ، كأخرل يف نقد االصطالح الفقهي، كما أٌف ىناؾ مناذ 
 كالتأصيل.

كقد قسمت ىذا ادلبحث إىل مطلبُت: أكذلما ييعٌتى بتطبيقات النقد الفقهي يف االستدالؿ كاالصطالح، كالثاين 
 منهما يشمل: تطبيقات نقد األقواؿ كتأكيليها.

 المطلب األول: تطبيقات النقد الفقهي في االستدالل واالصطالح
 : طرح التراب في الماء.األولىالمسألة 

 أوال: نص المسألة:
قاؿ البساطي: "كنقلوا عن رلهوؿ اجلالب: أٌف اخلالؼ يف الًتاب كغَته سواء، كال تقـو احلجة على ابن 
احلاجب ٔتثل ىذا النقل، كالعجىبي كيف يعتمد ادلصنف على رلهوؿ اجلالب، كحيكيمي بأنو الذم بو 

 .(4)الفتول؟!"
 لنقد الفقهي:ثانيا: بيان ا

جعل ابن احلاجب اخلالؼى منحصرنا يف ادلاء الذم طيرًح بو الًتابي دكف غَته، فقاؿ: "كمثلو الًتاب ادلطركح على 
اعًتض الشيخ خليل ذلك بقولو: "كليس اخلالؼ خاصِّا بالًتاب؛ بل ىو جارو يف ادلغرة، ، ف(5)ادلشهور"

                                                           

 .515ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (1)
 ،7/8، كالضوء الالمع، للسخاكم، 4/126ينظر: إنباء الغمر، البن حجر،  (2)
 .1/348، كشجرة النور، دلخلوؼ، 515ينظر: نيل االبتهاج، للتنبكيت، ص (3)
 .423/ظ، زلفوظ ٓتزانة القركيُت بفاس، برقم: 3شرح سلتصر خليل، سلطوط،  (4)
 ـ.2000ىػ/ 1421، 2، تح: أيب عبد الرمحن األخضر األخضرم، دار اليمامة، ط30جامع األمهات، البن احلاجب، ص (5)
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تبعنا البن شاس، كقد ذكر رلهوؿ اجلالب  -كاهلل أعلم-كالكربيت، كضلومها، كخٌصصى الًتابى بالذكر 
أٌف ادلشهورى يف الًتاب كغَته كاحده، كىو عدـ سلب الطهورية"
(1). 

بفقو ادلسألة، كإمنا يتعلق باالستدالؿ كالتأصيل، كذلك يف عدـ االعتماد  يتعلقكالنقد الفقهي من البساطي ال 
 لى الكتب آّهولة يف النقل كالًتجيح، حيث اعتمد الشيخ خليل يف ىذه ادلسألة على كتاب ع

 رلهوؿ اجلالب، فانتقده لذلك.
 ثالثا: مناقشة النقد الفقهي:

نقديه ابتداءن؛ ألٌف العلماء نٌصوا على عدـ اعتماد الكتب الغريبة كآّهولة؛ قاؿ القرايف "كعلى  ييسلَّم للبساطي
الغريبة اليت مل تشتهر، حىت تتظافر عليها اخلواطر، كيعلم صحة ما فيها، ككذلك  الكتبىذا حتـر الفتول من 

تب ادلشهورة، أك يعلم أف مصنفها كاف الكتب احلديثة التصنيف إذا مل يشتهر عزك ما فيها من النقوؿ إىل الك
 .(2)يعتمد ىذا النوع من الصحة، كىو موثوؽ بعدالتو"

كيفهم من كالمو أنو يشًتط يف الكتب ادلعتمدة أمراف: أحدمها: صحة نسبتها إىل مؤلّْفيها، كثانيهما: صحتها 
 .(3)يف نفسها

كلعٌلو اطلع عليو يف غَته؛ كلكنو مل ينقلو " ، فقاؿ:يسلٍّْموكقد أجاب البساطي عن الشيخ خليل ّتواب، مث مل 
 .(4)يف التوضيح إال عنو"
أنو  (5)، فقد نٌص غَت كاحد من فقهاء ادلذىبمعلومناإٌف رلهوؿ اجلالب صار  ويمكن أن يقال:

 ، كىو من أئمة ادلذىب ادلعتربين، فيبطل أصل نقد البساطي.(1)الشارمساحي

                                                           

ىػػػػ/ 1429، 1، تػػػح: أمحػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػرمي صليػػػب، مركػػػز صليبويػػػو للمخطوطػػػات كخدمػػػة الػػػًتاث، القػػػاىرة، ط1/6خليػػػل،  التوضػػػيح، للشػػػيخ (1)
 ـ.2008

 ـ.1995ىػ/ 1416، 2، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمية، بَتكت، ط244اإلحكاـ يف دتييز الفتاكل عن األحكاـ، ص (2)
ىػػػػ/ 1428، 1تػػػح: زلمػػػد زلمػػػود كلػػػد زلمػػػد األمػػػُت، دار يوسػػػف بػػػن تاشػػػفُت، كمكتبػػػة اإلمػػػاـ مالػػػك، ط، 129نػػػور البصػػػر، للهػػػاليل، ص (3)

 ـ.2007
 /ظ.3شرح سلتصر خليل، سلطوط،  (4)
: "كما يف رلهػوؿ اجلػالب، كىػو : "كقد قاؿ الشارمساحي، كىو الذم يسميو ادلشارقة: رلهوؿ اجلالب"، كقاؿ التتائي قاؿ ابن غازم  (5)

، تػػػح: 1/167: "كرلهػػوؿ اجلػػالب ىػػو للشارمسػػاحي، كصػػرٌح بامسػػو يف شػػرح الوغليسػػية". شػػفاء الغليػػل، ، كقػػاؿ احلطػػاب الشرمسػػاحي"
، تػح: 1/410ـ، كجػواىر الػدرر، 2008ىػػ/ 1429، 1أمحد بن عبد الكرمي صليب، مركز صليبويو للمخطوطػات كخدمػة الػًتاث، القػاىرة، ط

، بَتكت، طأيب احلسن نورم حسن حامد ادلساليت، دار  ، تح : زكريا عمػَتات، 1/354ـ، كمواىب اجلليل، 2014ىػ/ 1435، 1ابن حـز
 ـ.2003ىػ/ 1423دار عامل الكتب، د ط، 
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 المسألة الثانية: طهارة فأرة المسك.
 أوال: نص المسألة:
أما ادلسك فمجمعه على طهارتو، كنقل بعضيهم اإلمجاعى على الفأرةقاؿ البساطي: "

، كفيو -أيضنا- (2)
شيءه"
(3). 

 ثانيا: بيان النقد الفقهي:
اإلمجاع على طهارة ادلسك، كسٌلمو، كحكاه قبلو عياضه يف إكمالو، فقاؿ عقب كالمو يف  حكى البساطي

، كما نقلو ابن جزم يف قوانينو، فقاؿ: "كادلسك طاىر (4)طهارتو: "كاإلمجاع قد كقع عليو، كىو العمدة فيو"
حيواف؛ التصافو بنقيض  ، كابن عرفة يف سلتصره، فقاؿ: "كأمجعوا على طهارة ادلسك، كإف كاف خراج(5)إمجاعا"

 .(6)علة النجاسة: االستقذار"
كنقل البساطي عن بعضهم اإلمجاعى على طهارة فأرًة ادلسك، كانتقد حكاية اإلمجاع فيها؛ لوركد اخلالؼ يف 

، فقاؿ بعد استداللو لطهارهتا: "كقد أمجع -رمحو اهلل-كاإلمجاع على طهارة فأرة ادلسك حكاه الباجي طهارهتا، 
 .(7)ف على طهارتو، كىو أقول يف إثبات طهارتو"ادلسلمو 

 كنقدي البساطي ىنا متعلق باالستدالؿ، حيث اعًتض االستدالؿ باإلمجاع على طهارة فأرة ادلسك.
 ثالثا: مناقشة النقد الفقهي:

لإلمجاع الذم حكاه بعض أئمةي ادلذىب على طهارة فأرة ادلسك، مع تسليمو باإلمجاع على  إف نقد البساطي
طهارة ادلسك زللُّ نظر؛ ألٌف ادلسك فيو خالؼه أيضا، قاؿ ادلازرم: "ادلسك طاىره عند مجهور العلماء، كشٌذ 

                                                                                                                                                                                 

ىػ، كتلقاه اخلليفة ادلستنصر باهلل، كدٌرس 633أبو زلمد عبد اهلل بن عبد الرمحن الشارمساحي، نسبة لشارمساح: بلد ٔتصر، رحل لبغداد سنة  (1)
-1/448ىػػ. ينظػر: الػديباج ادلػذىب، البػن فرحػوف، 669تنصرية، لو نظم الدرر يف اختصار ادلدكنة، كشرح اجلالب، تػويف سػنة ادلدرسة ادلس

 .1/268، تح: زلمد األمحدم أبو النور، دار الًتاث، القاىرة، د ط ت، كشجرة النور الزكية، دلخلوؼ، 450
، كمواىػػب اجلليػػل، للحطػػاب، 1/201ى النافحػػة. ينظػػر: جػػواىر الػػدرر، للتتػػائي، فػػأرة ادلسػػك: ىػػي الوعػػاء الػػذم يكػػوف فيػػو ادلسػػك، كيسػػم (2)

1/137. 
 /ظ.5شرح سلتصر خليل، سلطوط،  (3)
 ـ.1998ىػ/ 1419، 1، تح: حيِت إمساعيل، دار الوفاء، ادلنصورة، ط7/193إكماؿ ادلعلم،  (4)
، بَتكت، 71القوانُت الفقهية، ص (5)  ـ.2013ىػ/ 1434، 1ط، تح: ماجد احلموم، دار ابن حـز
ىػػػػػ/ 1435، 1، تػػػػح: حػػػػافظ عبػػػػد الػػػػرمحن زلمػػػػد خػػػػَت، مؤسسػػػػة خلػػػػف أمحػػػػد احلبتػػػػور ل عمػػػػاؿ اخلَتيػػػػة، ديب، ط1/88ادلختصػػػػر الفقهػػػػي،  (6)

 ـ.2014
 .1/88ىػ، كينظر: ادلختصر الفقهي، البن عرفة، 1332، 1، مطبعة السعادة، مصر، ط1/61ادلنتقى، للباجي،  (7)
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قوـه، فقالوا بنجاستو"
"كقاؿ غَته: أكثر  :-بعد أف نقل إمجاع الباجي ادلتقدـ-، كقاؿ ابن الفرس (1)

العلماء على طهارة ادلسك، كجوًاز بيًعو، كحيًكي عن بعض التابعُت أنو صلس"
(2). 

كبياف ذلك أٌف البساطي إما أنٌو يرل انعقاد اإلمجاع، كلو خالف فيو مىن ال يعترب خالفيو
وصف ؛ استنادنا ل(3)

طهارة ادلسك، كفأرتًو أيضا، كما فػىعىل القاضي  ادلازرم قوذلىم بالشذكذ؛ فيًتٌتب على ذلك التسليمي باإلمجاع على
، كمل يعًتض عليهم، كإما أنو (4)عياض، فقاؿ: "قد ذكر بعض أئمتنا اإلمجاع على طهارة ادلسك، كطهارة فأرتو"

أنو ال يرل انعقاد اإلمجاع مع كجود اخلالؼ، كلو كاف شاذِّا، آنذاؾ يلزمو نقدي اإلمجاع على طهارة ادلسك كما 
 ع على طهارة فأرتو.نقىدى اإلمجا 

 المسألة الثالثة: حكم ماء البئر المتغير بأوراق الشجر
 أوال: نص المسألة:
فأنت ترل كيف نقىل عن مالك يف الغدير الكراىةى فقط، كمل يفٌصل بُت التغٌَت البٌُت كغَته؟  قاؿ البساطي: "

احمللَّ الذم تىغيٌػرى بورؽ الشجر األكديةى ككيف مل ينقل خالفنا يف الب ر اليت طيًويت باخلشب كالعشب، كجعىلى 
كالغدير، ال الب ر؟ كأنٌو شاذّّ ال يلتفت إليو، كأنٌو ما استظهر من اخلالؼ شي نا؛ بل مل يذكر خالفنا معوالن 

 .(5)عليو"
 ثانيا: بيان النقد الفقهي:

، (6)ب ر البادية ّٔما اجلواز" نقدي البساطي موٌجوه إىل قوؿ الشيخ خليل: "أك ب ر بورؽ شجر أك تنب، كاألظهر يف
حيث نسىبى يف ىذا اختيارنا كترجيحنا البن رشد من خالؼو سابقو 
، يرل فيو أٌف ب ر البادية إذا تغَتت بورؽ (7)

 .(2)، كاألمر ليس كما ذكر(1)الشجر أك التنب اجلواز دكف احلاضرة
                                                           

 ـ.2008، 1، تح: زلمد ادلختار السالمي،  دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، ط2/427شرح التلقُت،  (1)
، بػػػَتكت، ط1/147أحكػػػاـ القػػػرآف،  (2) ىػػػػػ/ 1427، 1، تػػػح: طػػػو بػػػو سػػػػريح، كمنجيػػػة السػػػواحيي، كصػػػالح الػػػدين بػػػػو عفيػػػف، دار ابػػػن حػػػـز

 ـ.2006
الظاىرية يف انعقاد اإلمجاع، مػنهم: البػاقالين، كاجلػويٍت، كالغػزايل، حػىت قػاؿ من ذلك ما ذىب إليو كثَته من األصوليُت من عدـ اعتبار خالؼ  (3)

-4/471النوكم: "إف سلالفة داكد ال تقدح يف انعقاد اإلمجاع على ادلختار الذم عليو األكثركف كاحملققػوف". ينظػر: البحػر احملػيط، للزركشػي، 
ىػػػػ/ 1413، 2لعػػػاين، كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلسػػػالمية، الكويػػػت، ط، تػػػح: عبػػػد السػػػتار أبػػػو غػػػدة، كعمػػػر األشػػػقر، كعبػػػد القػػػادر ا474
 ـ.1992

 .8/108إكماؿ ادلعلم،  (4)
 /ك.4شرح سلتصر خليل، سلطوط،   (5)
 ـ.2005ىػ/ 1426، تح: أمحد جاد، دار احلديث، القاىرة، 15سلتصر خليل، ص (6)
عػل فػذلك الختيػاره ىػو يف نفسػو، كباالسػم فػذلك الختيػاره مػن اخلػالؼ... قاؿ الشيخ خليل: "كبػػاالختيار للخمػي، لكػن إف كػاف بصػيغة الف (7)

 .12،11كبػالظهور البن رشد كذلك" سلتصر خليل، ص
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[02] 
 

س لة: س لت عن آبار قاؿ ابن رشد يف األكاحتج البساطي لنقده بنقل كالـ ابن رشد، فقاؿ: "
الصحارم اليت تدعو الػضركرة إىل طٌيها باخلشب كالعشب، فيتغَت لوف ادلاء كرائحتو: ىل جيوز الغسل كالوضوء 
بو؟ فأجبت بأنو جائز... كإذا كاف مالك راعى اخلالؼ، فقاؿ يف آّموعة يف الغدير ترًديه ادلاشية، فتبوؿ فيو، 

عجبٍت، كال أحٌرمو، فعلى ىذا مىن صلى بو أعاد يف الوقت، فكيف يصح كتركث حىت يتغَت لونو كطعمو: ال ي
لقائل أف يقوؿ يف آبار الصحارل اليت بنيت على اخلشب كالعشب: إنو خرج عن اإلطالؽ؟! كما ذلك إال 

و، أك لقوؿ مىن قاؿ من ادلتأخرين: إف ادلاء ادلتغَت يف األكدية كالغيدير شلا سقط فيو من أكراؽ الشجر النابتة علي
اليت جلبتها إليو الريح، ال جيوز الوضوء منو، كال الغسل بو، كىو شاذّّ خارج عن أصل مالك، فال يلتفت 

 . (3)إليو
كنقد البساطي ىنا موٌجو إىل اصطالح الشيخ خليل؛ ألنو حاكىمىو يف اإلشارة إىل اختيارات ابن رشد من أقواؿ 

 العلماء قبلو على اصطالحو بالظهور.
 قشة النقد الفقهي:ثالثا: منا

يتضمن أنٌو ال اختيار ابن رشد يف ىذه ادلسألة، كأنو مل يفرؽ بُت ب ر البادية كغَتىا يف  إف نقد البساطي
أجوبتو، كقد تابعو يف ىذا النقد أمحد بن فجلة، فقاؿ: "تعبَته باألظهر غَت جارو على اصطالحو؛ إذ ليس يف 

، كالثالث اإلعادة يف الوقت  بن رشدادلسألة قوؿه بالتفصيل، بل قوؿ بأنو مضرّّ، كقوؿ بأنو ليس ٔتضٌر، كاختاره ا
ككأٌف ابن رشد دلا مل خيرج عن القولُت، بل أخذ شقِّا ًمن كل جعل ادلصنف سلتاره من كما نقلو ابن عرفة، 
 .(4)اخلالؼ، كفيو بعد "

 كديكن أف جياب عن ىذا النقد ّتوابُت: 
إال أٌف كالمىو يدؿ على اعتبار عسر  األكؿ: أٌف ابن رشد كإف اكتفى يف فتواه بالنٌص على األكدية كالغيدر،

، قاؿ ابن غازم: "كدؿ آخري كالمو أٌف فتياه غَتي قاصرة على ما تيطوىل بو الب ر (5)االحًتاز، فتكوف الب ر مثلهما
" من ذلك، فإطالؽ ادلؤلف صوابه
(1). 

                                                                                                                                                                                 

، تػػح: أمحػػد صليػػب، كحػػافظ خػػَت، مركػػز صليبويػػو للمخطوطػػات 1/92كمحلػػو علػػى ذلػػك بعػػض شػػراح ادلختصػػر. ينظػػر: حتبػػَت ادلختصػػر، لبهػػراـ،  (1)
 .1/183ـ، كجواىر الدرر، للتتائي، 2013ىػ/ 1434، 1كخدمة الًتاث، القاىرة، ط

، تػح: فريػد ادلزيػدم، دار الكتػب 1/118كأشار إليو الشيخ زركؽ، فقاؿ: "كقد ْتث فيو من جهة حتريػر النقػل، فػانظر ذلػك". شػرح الرسػالة،  (2)
 ـ.2006ىػ/ 1427، 1العلمية، بَتكت، ط

، تػػح: زلمػػد احلبيػػب التجكػػاين، دار اجليػػل، بػػَتكت، 872-2/866ابػػن رشػػد، /ك. كينظػػر: مسػػائل 4/ظ، 3شػػرح سلتصػػر خليػػل، سلطػػوط،  (3)
 ـ.1993ىػ/ 1414، 2كدار اآلفاؽ اجلديدة، ادلغرب، ط

 ـ.2002ىػ/ 1422، 1، تح: عبد السالـ زلمد أمُت، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط1/24شرح الزرقاين،  (4)
، فػػإف النهػػر كالغػػدير ال ديكػػن  اعػػًتض البنػػاين ذلػػك بقولػػو: "كإمنػػا ذكػػر كرؽ الشػػجر (5) كالتػػنب يف األهنػػار كالغيػػدير، كالفػػرؽ بينهمػػا كبػػُت الب ػػر ظػػاىره

تغطيتهما، ٓتالؼ الب ر؛ كلػذا ال يصػح قيػاس التػنب كالػورؽ علػى اخلشػب كالعشػب الػذم كقػع الطػيُّ ّٔمػا؛ إلمكػاف الػتحٌفظ مػن التػنب كالػورؽ، 
 .1/25ٓتالؼ اخلشب كالعشب". حاشية البناين، 
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الحًتاز، قاؿ الثاين: أٌف احلكم غَت مقصور على ب ر البادية، بل ب ر احلاضرة مثليها مىت حتقق عسر ا
اخلرشي: "كجياب عن ادلؤلف بأنو ال مفهـو يف كالمو للب ر، كال لقيد كوهنا يف بادية، كإمنا خرج سلرج الغالب، 

 .(2)كادلدار على عسر االحًتاز"
  ، كحرر الشيخ خليل نسبة اخلالؼ يف ادلاء ادلتغَت بورؽ الشجر، فقاؿ: "كاحًتز بالغالب شلا غىيٌػرى كليس بغالبو

، كبذلك ييسلَّم (3)شجر، كفيو قوالف: اجلواز، لشيوخنا العراقيُت، كادلنع، لإلبياين، حكامها الباجي"كورؽ ال
جوابي البساطي عن ذلك، بقولو: "كغايةي ما يقاؿ: ادلصٌنف مطلّْعه"
(4). 

عليو غَت كاحدو ًمن أئمة ادلذىب، كما ذكره بعض  كما سبق يتضح أٌف نقد البساطي لو حظّّ من النظر، ككافقو
شراح ادلختصر ًمن أجوبةو قد ييسٌلم، لكن ظاىرة عبارة الشيخ خليل ال تساعدىم؛ ًمن أجل ذلك اعًتض 
العدكم جوابى اخلرشي ادلتقٌدـ بقولو: "ال خيفى أٌف االعًتاض متوٌجوه على ظاىر ادلصنف، كاالعًتاض إمٌنا يتوجو 

 .(5)ال شٌك يف ظهوره"على الظاىر، ك 
 المطلب الثاني: تطبيقات نقد األقوال وتأويلها

 المسألة األولى: حكم قصب الريش.
 أوال: نص المسألة:
فادلشهور كما قاؿ؛ كلكنو مشكله فيما ىو  -كادلراد بو ما اكتنفو الزغب-كأما قصبة الري  قاؿ البساطي: "

خارجه عن اللحم؛ ألنو ال حيٌس بو إذا جيٌز"
(6). 

 ثانيا: بيان النقد الفقهي:
، كزلٌل نقده يف طرفو (7): "كقصب الري "-عطفا على األعياف النجسة-قوؿ الشيخ خليل انتقد البساطي 

، مث (8)اخلارج عن اللحم الذم ال شعور فيو، حيث سٌلم أٌف ما مشى عليو الشيخ خليل من صلاستو ىو ادلشهور
 استشكلو.

                                                                                                                                                                                 

 .1/126شفاء الغليل،  (1)
 ىػ.1317، 2، ادلطبعة الكربل األمَتية، بوالؽ، ط1/72شرح اخلرشي،  (2)
 .1/55، كينظر: ادلنتقى، للباجي، 1/5التوضيح،  (3)
 /ك.7شرح سلتصر خليل، سلطوط،   (4)
 .1/72حاشية العدكم على اخلرشي،  (5)
 /ك.4شرح سلتصر خليل، سلطوط،   (6)
 .16سلتصر خليل، ص (7)
ة". قاؿ احلطاب: " كما بعيد فعلى القولُت، أم: القولُت يف أطراؼ القركف، كادلشهور منهما النجاسة، فيكوف ادلشهور يف القصبة كلهػا النجاسػ (8)

 .1/143مواىب اجلليل، 
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  أك صلاسًتو حكاه كلّّ من ابن شاس كابن احلاجب، كعرٌبا عن كاخلالؼ يف طهارة طرؼ قصبة الري
 ، أم: البعيد عن أصل الري .(1)طرفو بالبعيد

كالنقد الفقهي من البساطي ىنا متوٌجوه إىل القوؿ ادلشهور بنجاسة طرًؼ قصب الري ، فهو يف رلاؿ نقد 
 األقواؿ.

 ثالثا: مناقشة النقد الفقهي:
يف التفريق بُت أصل قصب الري  كبُت طرفو،  (2)يف ىذه ادلسألة مستًند إىل طريقة ابن بشَت إٌف نقد البساطي

كنصُّ كالمو: "كأما الري  فما اتصىلى ًمن أصلو باجلسم، فهو كالعظم؛ ألنو حتٌلو احلياة، كما مل يٌتصل بذلك ًمن 
، كبناءن عليو يكوف طرؼ القصبة طاىرا(3)أطرافو، فهو كالٌشعور"

(4). 
 ديكن اجلواب عن ذلك ّتوابُت:ك 

كشبيو الشعر ىو الزغب األكؿ: أٌف ما يشبو الشَّعر من الري  إمٌنا ىو زغبو، ال قصبتو، قاؿ الشيخ خليل: "
 .(5)ادلكتنف للقصبة"

، كىذا باعتبار  الثاين: أٌف استشكاؿ البساطي صلاسة القصب اخلارج عن الٌلحم معٌلله بأنٌو ال حيٌس بو إذا جيزَّ
ؿ، كمل ينظر إىل ما كاف عليو طرؼ القصب قبل ذلك، فقد كانت حتٌلو احلياة، قاؿ الشيخ علي  شلزكجا  احلا

 .(6)كالمو بنٌص ادلختصر: ")كقصب ري ( كلو أعالىا الذم ال يتأمل احليواف بقٌصو؛ ألنو كاف حيا"
لسابقة، كاستصحاب احلاؿ أصله كعليو، فإٌف نقد البساطي فيو نظره؛ ألنو اعترب احلاؿ اآلنية، كغفل عن احلاؿ ا

، حىت قيل: األصل بقاء ما كاف على ما كاف.  معتربى
 المسألة الثانية: حكم إزالة النجاسة في الصالة.

 أوال: نص المسألة: 
، كيف ىذا (7)قاؿ البساطي: "حاصل ما قالو يف ادلدكنة: البطالف، كلو قاؿ: )ففيها تبطل( لىفيًهم ىذا ادلعٌت

؛  ألنو إذا كاف مذىب ادلدكنة أنو يعيد يف الوقت إذا صلى بثوب صلس عليو، مل يلـز ًمن أمرًه بالقطع األخذ نظره
 .(1)بطالفي الصالة"

                                                           

مع األمهػػػات، ـ، كجػػػا2003ىػػػػ/ 1423، 1، تػػػح: محيػػػد بػػػن زلمػػػد حلمػػػر، دار الغػػػرب اإلسػػػالمي، بػػػَتكت، ط1/12ينظػػػر: عقػػػد اجلػػػواىر،  (1)
 .32ص

الطريقػػة: عبػػارة عػػن شػػيخ أك شػػيوخ يػػرككف ادلػػذىب كلػػو علػػى مػػا نقلػػوه، كالطػػرؽ: عبػػارة عػػن اخػػتالؼ الشػػيوخ يف كيفيػػة نقػػل ادلػػذىب. ادلػػدخل  (2)
 ت. ، عٍت بطبعها دكتور عبد اهلل توفيق الصباغ، د ط17الوجيز يف اصطالحات مذىب السادة ادلالكية، إلبراىيم اجلربيت الزيلعي، ص

، بَتكت، ط1/232التنبيو على مبادئ التوجيو،  (3)  ـ.2007ىػ/ 1428، 1، تح: الدكتور زلمد بلحساف، دار ابن حـز
 .1/143ينظر: مواىب اجلليل، للحطاب،  (4)
 .1/27التوضيح،  (5)
 ـ.1984ىػ/ 1404، 1، دار الفكر، بَتكت، ط1/51منح اجلليل،  (6)
 .1/79التوضيح،  (7)
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 ثانيا: بيان النقد الفقهي:
: -كما يف التهذيب-اعًتض البساطي محل الشيخ خليل كالـ ادلدكنة يف قطع الصالة على بطالهنا، كنصُّها 

دتادل، كمل ينزعو إف شاء، كإف نزعو فال بأس بو، كإف   -دـ حيض أك غَته-يف ثوبو "كمىن رأل يف صالتو دمنا 
كاف كثَتنا قىطىع، كال يبٍت، كابتدأ الفريضة بإقامة، كال يبتدئ النافلة إال أف يشاء"
(2). 

ثوب كاستدٌؿ على اعًتاضو يف تأكيل ادلدكنة على البطالف بأٌف مذىبها أٌف ادلصلي يعيد يف الوقت إذا صلى ب
 .(3) صلس عليو، فلم يلـز ًمن أمرًه بالقطع بطالفي الصالة

كنقد البساطي ىناؾ يتعلق بتأكيل األقواؿ؛ ألنو مل يسلّْم تفسَت الشيخ خليل لقطع الصالة الوارد يف ادلدكنة 
 بالبطالف.

 ثالثا: مناقشة النقد الفقهي:
بل قطع الصالة ال يكوف إال بسبب بطالهنا؛  إٌف ما قالو البساطي من عدـ لزـك البطالف من القطع فيو نظر،

لكٌنو مقٌيده باتساع الوقت، فإذا ضاؽ فال قىٍطعى، كال بطالف، قاؿ الشيخ خليل: "كالقطع مشركطه بسعة الوقت، 
كأما مع ضيقو، فقاؿ ابن ىاركف: ال خيتلفوف يف التمادم إذا خشي فوات الوقت؛ ألف احملافظة على الوقت أكىل 

 .(4)سة"من زكاؿ النجا
كقد أجاب الشيخ علي  على ىذا االعًتاض بقولو: "كتبع ادلصنف يف تعبَته بالبطالف سحنوفى كالباجي كابن 

-، ككالـ سحنوف يف من أيٍلًقيى عليو (5)رشد، فاندفع اعًتاض البساطي كالرماصي عليو بأنو ال سلف لو فيو"
قاؿ: أرل أف يبتدئ الصالة، قاؿ الباجي عقبو: ثوبه صلس، فسقط عنو مكانىو، كمل يثبت،  -كىو يف الصالة

 .(6)كىذا مبٍتّّ على ركاية ابن القاسم
 كبذلك يتضح أٌف نقدى البساطيّْ غَتي مسٌلم؛ دلا سبق من تقييد القطع كالبطالف باتساع الوقت.

 المسألة الثالثة: حكم بول الفرس في الغزو.
 أوال: نص المسألة:

                                                                                                                                                                                 

 /ظ.9البساطي سلتصر خليل، سلطوط، شرح  (1)
، 1، تػػح: زلمػػد األمػػُت كلػػد زلمػػد سػػامل بػػن الشػػيخ، دار البحػػوث للدراسػػات اإلسػػالمية كإحيػػاء الػػًتاث، ديب، ط1/188هتػػذيب الرباذعػػي،  (2)

 ـ.2002ىػ/ 1423
 /ظ.9ينظر: شرح البساطي سلتصر خليل، سلطوط،  (3)
 .1/72صالة قيودا مخسة: أحدىا اتساع الوقت. ينظر: شرح الزرقاين، ، كذكر الزرقاين لبطالف ال1/79التوضيح،  (4)
 .1/63منح اجلليل،  (5)
ـ، كادلنتقػى، 1999، 1، تح: عبد الفتاح زلمد احللػو، كآخػرين، دار الغػرب اإلسػالمي، بػَتكت، ط1/213النوادر كالزيادات، البن أيب زيد،  (6)

 .1/42للباجي، 
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كغَتًه ىذه ادلسألة على فرس الغازم كأرض احلرب شلا حيتاج إىل دليل، قاؿ البساطي: فقىٍصري ادلؤلًف 
كلفظ ىذه الركاية يشمل فرس الغازم كادلسافر، يف بلد العدك كغَتىا؛ إال أنو يف بلد العدك أكسع عفونا"
(1). 

 ثانيا: بيان النقد الفقهي:
، حيث خٌصصى (2)زو بأرض حرب": "كبوؿ فرسو لغا-عطفا على ادلعفوات-انتقد البساطي قوؿ الشيخ خليل 

العفو بفرس الغازم يف أرض احلرب، كركاية العتبية ليس فيها ذلك، قاؿ فيها: "كس ل عن الفرس يف مثل الغزك 
كاألسفار ديسكو صاحبيو، فيصيبو بوليو، قاؿ: أما يف أرض العدك، فأرجو أف يكوف خفيفنا، إذا مل ديسكو لو 

جهده، كدين اهلل يسره  قوغَته، كأما يف أرض اإلسالـ، فليتٌ 
(3). 

 كىذا النقد يرجع إىل تفسَت األقواؿ كتأكيلها.
 ثالثا: مناقشة النقد الفقهي:

يف نص الشيخ خليل قيود أربعة ىي: بوؿ، كفرس، كغاز، كأرض حرب، ترؾ منها ابن احلاجب أرض احلرب، 
 -كىو عدـ كجود مىن ديسك فرس الغازم-، كىناؾ قيده خامسه كرد يف الركاية (4)كبوؿ الفرس للغازم" فقاؿ: "
 .(6)"، كتعٌقب ابن عرفة كليهما(5)"نصَّ عليو ابن شاس -الغازم

كنقد البساطي متوٌجوه إىل مفهـو كالـ الشيخ خليل؛ ألنو يفيد أنو إذا انتفى قيده من القيود ادلذكورة ال يعفى 
باجي كسند أٌف الضركرة متحققةه مع عنو، كليس كذلك، قاؿ احلطاب: "كادلفهـو من الركاية ككالـ ابن رشد كال

ه، فما أصابو  القيود األربعة؛ فلذلك جـز ادلصنف بالعفو حين ذ، فإف فيًقد شيءه من القيود أيًمر بالٌتوقّْي جهدى
 .(7)بعد ذلك، فمعفوّّ عنو، كثوب ادلرضع"

: أنو ال مفهـو لبوؿ، كال صلكاحلاكاعترب اخلرشي مفهـو بوؿ دكف بقية ادلفاىيم، كمل ييسٌلمو لو العدكم، فقاؿ: "
للسفر، فضال عن كونو مباحا أك ال، بل كل مىن يالبس الدكاب حلاجتو ييعفىى عٌما أصابو ًمن فضلتها، كيدؿ لو 
ما ذكر يف القصاب كالكٌناؼ؛ لكن بشرط االجتهاد، إال أٌف مىن كجدت فيو القيود ادلذكورة يف كالـ ادلصنف 

أف ييبًقيى كالـ ادلصنف على ظاىره، كيقوؿ: كال يعترب االجتهاد عند كجود  ال يعترب فيو االجتهاد، كاألحسن
ا إليها" ىذه الشركط، كإذا فقدت فيشًتط االجتهاد، حيث كانت ادلالبسة للدكاب زلتاجن
(8). 

                                                           

 /ظ.9وط، شرح البساطي سلتصر خليل، سلط (1)
 .17سلتصر خليل، ص (2)
، تػػػح: زلمػػػد حجػػػي، كآخػػػرين، دار الغػػػرب 1/85،86، كالبيػػػاف كالتحصػػػيل، البػػػن رشػػػد، 1/85ينظػػػر: النػػػوادر كالزيػػػادات، البػػػن أيب زيػػػد،  (3)

 ـ.1988ىػ/ 1408، 2اإلسالمي، بَتكت، ط
 .36جامع األمهات، ص (4)
 .1/18ينظر: عقد اجلواىر،  (5)
 .1/97فقهي، ينظر: ادلختصر ال (6)
 .1/215مواىب اجلليل،  (7)
 .1/107شرح اخلرشي مع حاشية العدكم،  (8)
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كبذلك سقط اعًتاض البساطي؛ ألف مفهـو ادلخالفة يف كالـ الشيخ خليل غَت معترب ىنا؛ ألٌف  
 ، إال أف يقاؿ: نقده موٌجو إىل ظاىر عبارتو، كىو زلل النقد، فييسلَّم لو.(1)االحًتازادلدار على مشقة 

 
 الخاتمة:

، باإلضافة إىل نتائجى -رمحو اهلل-ظهرت من خالؿ ىذا البحث أبرز معامل النقد الفقهي عند اإلماـ البساطي 
 أخرل تتعلق ٔتختصر خليل، أك بادلذىب ادلالكي عمومنا، أمهها:

  النقد الفقهي بدراسة كتقومي اإلنتاج الفقهي لعلم من األعالـ، أك دلذىب من ادلذاىب الفقهية.. ييعٌت1
. إف النقد الفقهي يعٌد من أبرز معامل نبذ التعصب يف ادلذىب ادلالكي، فمختصر الشيخ خليل عمدةي 2

 اطي.ادلذىب يف الفتول، كمع ذلك مل يسلم من نقد شيرٌاًحو، كيف مقدمتهم اإلماـ البس
. يتضح جليِّا تنوعي رلاالت النقد الفقهي عند البساطي يف النماذج التطبيقية من الطهارة، حيث مشل نقد 3

 األقواؿ، كتأكيلها، كاالستدالؿ ذلا كتأصيلها، فضال عن نقد االصطالح الفقهي.
كرؤيةي مواطن اخللل . قوة الصناعة الفقهية عند اإلماـ البساطي، كدقتو يف النقد الفقهي؛ إذ االستشكاؿي 4

 ضربه من العلم ال يتقنو كلُّ أحد.
. أغلب تطبيقات النقد الفقهي عند البساطي يف كتاب الطهارة يف زلٌلها، كإف أجيب عنها، كقليله ًمن 5

 انتقاداتو الفقهية اليت جانبت الصواب، كىي زللُّ نظر.
، كصلَّى اهلل كسلَّمى كبارؾى كاحلمد هلل الذم كفػَّقىٍت إلكماؿ ىذا العمل، كأستغفره عما كق ع فيو من خطأو أك زللو

 على سٌيًدنا زلٌمدو كعلى آلو كصحبو أمجعُت.
  

                                                           

 ، دار إحياء الكتب العربية، كمطبعة عيسى البايب احلل  كشركاؤه، القاىرة، د ط ت.1/73حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت،  (1)
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 ـ.1969ىػ/ 1389جلنة إحياء الًتاث اإلسالمي، مصر، د ط،  -اإلسالمية 

البحر احمليط، لبدر الدين الزركشي، تح: عبد الستار أبو غدة، كعمر األشقر، كعبد القادر  .6
 ـ.1992ىػ/ 1413، 2العاين، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، الكويت، ط

جلالؿ الدين السيوطي، تح: زلمد أبو الفضل إبراىيم،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت كالنحاة، .7
 ـ.1964ىػ/ 1384، 1عيسى البايب احلل  كشركاه، مصر، ط -إحياء الكتب العربية  دار

البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل يف مسائل ادلستخرجة، أليب الوليد بن رشد القرط ،  .8
 ـ.1988ىػ/ 1408، 2تح: زلمد حجي، كآخرين، دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، ط

عبد اهلل الدمَتم، تح: أمحد صليب، كحافظ خَت، مركز صليبويو حتبَت ادلختصر، لبهراـ بن  .9
 ـ.2013ىػ/ 1434، 1للمخطوطات كخدمة الًتاث، القاىرة، ط

 ـ.1983ىػ/ 1403، 1التعريفات، للشريف اجلرجاين، دار الكتب العلمية، بَتكت، ط .10
لحساف، دار التنبيو على مبادئ التوجيو، أليب الطاىر بن بشَت التنوخي، تح: الدكتور زلمد ب .11

، بَتكت، ط  ـ.2007ىػ/ 1428، 1ابن حـز
التهذيب يف اختصار ادلدكنة، أليب سعيد الرباذعي، تح: زلمد األمُت كلد زلمد سامل بن  .12

 ـ.2002ىػ/ 1423، 1الشيخ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية كإحياء الًتاث، ديب، ط
ب، مركز صليبويو للمخطوطات التوضيح، للشيخ خليل اجلندم، تح: أمحد بن عبد الكرمي صلي .13

 ـ.2008ىػ/ 1429، 1كخدمة الًتاث، القاىرة، ط
 



 الزائدي أحمد إبراىيم                                         - الطهارة كتاب في تطبيقية نماذج - البساطي عند الفقهي النقد             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

[33] 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ISSN 2710-4478 (enilnO)                                                                NSSI  2710-446× (Print) 
 

 

 
جامع األمهات، جلماؿ الدين بن احلاجب الكردم، تح: أيب عبد الرمحن األخضر  .14

 ـ.2000ىػ/ 1421، 2األخضرم، دار اليمامة، ط
، تح: أيب احلسن نورم حسن جواىر الدرر يف حل ألفاظ ادلختصر، لشمس الدين التتائي .15

، بَتكت، ط  ـ.2014ىػ/ 1435، 1حامد ادلساليت، دار ابن حـز
حسن احملاضرة يف تاريخ مصر كالقاىرة، جلالؿ الدين السيوطي، تح: زلمد أبو الفضل  .16

ىػ/ 1387، 1عيسى البايب احلل  كشركاه، مصر، ط -إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية 
 ـ.1967

يف معرفة أعياف علماء ادلذىب، لربىاف الدين بن فرحوف، تح: زلمد الديباج ادلذىب  .17
 األمحدم أبو النور، دار الًتاث، القاىرة، د ط ت.

سلم الوصوؿ إىل طبقات الفحوؿ، حلاجي خليفة، تح: زلمود عبد القادر األرناؤكط، مكتبة  .18
 ـ.2010د ط، تركيا،  –إرسيكا، إستانبوؿ 
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Abstract: 
The Islamic jurisprudential criticism is concerned with studying and 

assessing the jurisprudential production of a figure or a sect. It is also 
one of the most prominent features of the rejection of fanaticism in 
the Maliki school of thought. This is clear when you read to 
explainers of Mukhtasar Khalil book. Especially Imam Al-Busati, 
whose fields of jurisprudential criticism varied, and this is evident in 
the applied models of purity which this research studies, it included 
criticism in sayings, criticism in interpretation, criticism of inference 
and rooting, and criticism of jurisprudential terminology. 

 


