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 :الملخص

إن أهم دعامة ترتكز عليهاا أككاام اله اإل اإلساالمي وتارتا  بهاا ا تاا اا 

وثي ا هي األدلة الشرعية، ومن هذا المنطلق جاءت  هاذ  الد اساة لتعاالس مةا لة 

إكياااء ماانهس التاادليل صااي التقاانيل اله هااي المااالكي المعالاار، و لاا  ماان  ااال  

ئاد التاي قق  هاا صاي إبراز ضرو ة إكيائإل وتهعيلاإل صاي عقارنا، وبياان أهام الهوا

اله إل اإلسالمي، ما  ت كياد ألاالة هاذا المانهس صاي الماذهك الماالكي  الاة لاد  

المت دمين، كتى وإن شاع عن المذهك غلااة مانهس التيرقاد صياإل لاد  المتا  رقن 

  .                                            ألسااب بينتها الد اسة

كيااااء مااانهس التااادليل صاااي كماااا  كااازت الد اساااة علاااى تهقااايل لاااو  إ

المقاانهات المالكيااة المعالاارة، مااارزة متطلاااات ونمااا   كاال لااو ة ماان هااذ  

القااو ، وقااد تاام التولاال إلااى جملااة ماان النتااائس والتولاايات ت اامنتها  اتمااة 

              .                                                                                                  الد اسة

ماانهس التاادليلح اإلكياااءح المقاانهات المالكيااة المعالاارةح : الكلمااات المفتاحيااة

 . القو ح المتطلاات
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Abstract :   

The lawful argumentations are the most important brace on which the 

rulings of Islamic jurisprudence are based and clamps tightly together. 

Hence, the current investigation explores the issue of reviving the 

argumentation approach in Al- Maliki 's contemporary jurisprudential 

authorship by highlighting the need to revive and activate it in our era. 

By stating the most important benefits achieved in Islamic 

jurisprudence, we confirmed the authenticity of this approach in the 

Maliki’s doctrine especially for the precedents even if it is common 

for the doctrine the predominance of the abstraction approach in the 

latecomers for reasons investigated by the study. 

  Moreover, the research focuses on elaborating cases of 

reviving the argumentation approach in Maliki 's contemporary 

authorship highliting the requirements and models of each of these 

cases. Consequently, on the basis of the data emanated from the study, 

a number of results and recommendations were provided in the 

conclusion of the investigation. 

Key words:  Argumentation approach, Revival, Maliki 's 

contemporary authorship, cases, requirements 

 :مقدمة

إن المااتمع ن صااي مههااوم اله ااإل اإلسااالمي قيااد أن الدعامااة األساسااية التااي 

بُنيت عليها أككامإل هي األدلة الشرعية، مما قؤكد علاى أن  با  الهاروع اله هياة 

ب لاااولها وأدلتهاااا الشااارعية مطلاااك شااارعي وم قاااد مطلاااوب صاااي الشااارقعة 

                                                            .                                          اإلسالمية

والمااذهك المااالكي أكااد أشااهر المااذاهك اإلسااالمية المعتماادة صااي اله ااإل 

اإلسالمي، وهو مان ألاقها وأعادلها صاي األككاام والهتاو ، غيار أن ك يارا مان 

ادا العلماء أشاعوا عنإل تهمة تيرقد ص هاإل عان الادليل، وكوناإل أقال الماذاهك اعتما

على منهس التدليل سواء عند المت دمين أو المت  رقن، مما نقا بك ير من العلمااء 
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إلاى مقاولاة التق اق مان هاذ   - الة منهم المنتةاون إلى المذهك -المعالرقن

                                      .                                                 التهمة ومقاولة إبراز منهس التدليل وإكيائإل صي المذهك المالكي

هاال هنااا  : ماان هنااا جاااءت هااذ  الد اسااة لتعااالس إشااكالية  ئيةااة مهادهااا

ضرو ة تدعو إلى إكياء منهس التدليل صي التقانيل اله هاي الماالكي المعالار  

 وما هي لو  ومتطلاات هذا اإلكياء                          

قااا  اله اااإل اإلساااالمي صاااي القيااااة وتاااارز أهمياااة الد اساااة مااان  اااال  مو

اإلسالمية، صهو بم ابة ال لك النااب  صيهاا، باعتااا  أككاماإل عملياة تارتا  بواقا  

األصراد والمكلهين، ومان هناا كاان د باد مان تققايل أككاماإل و لاهاا مان أدلتهاا 

الشرعية التهقيلية التي تُعد هي أساس القكم و راز ، صالقكم أو الهتو  اله هية 

 .                                                                                                   يل كشيرة من غير جذو من غير دل

وتزداد أهمية منهس التدليل للهروع اله هية صي عقرنا ما  ازدقااد وعاي 

 ب ارو ة إساناد اله اإل للادليل، - الة منهم  لاة العلم الشرعي-أصراد المةلمين 

صال قُ ال ككم ود تل ى صتو  قاود لدقهم إد إ ا اقترنات بالادليل، كماا أن القادق  

 .      عن إكياء هذا المنهس هو صي المذهك المالكي أك ر المذاهك انتشا ا ووسطية

وتهدف الد اسة إلى تيدقد الدعوة إلى ضرو ة إكياء مانهس التادليل صاي 

ختقارات المياردة بق اا عان التادليل المذهك المالكي، سواء صي التعامال ما  الم

لها، أو كتى م  المقنهات المدللة من  ال  تققيح ادستدد  وعدم ادقتقاا  

على األدلة الن لية النقية ص  ، بل ادستعانة بادساتدد  الع لايح ألناإل مان أوجاإل 

                                                .                                                                التدليل للهروع

كما تهدف الد اسة أق اا إلاى إعاادة لاياغة اله اإل الماالكي صاي عقارنا 

لياغة ت وم على منهس التدليل، سواء من  ال  إكيااء المادونات ال دقماة أو صاي 

                                                    .                                                                 التقنيل المعالر، وإثاات ألالة هذا المنهس صي المذهك المالكي

ص غلاك مان كتااوا عان مانهس  :أما عن الد اسات الةااب ة صاي الموضاوع

التدليل صي الماذهك الماالكيح إنماا تقادثوا عان غلااة مانهس التيرقاد صاي الماذهك 



 جميلة قارش/ د

 

 

 2182 سبتمبر /22: العدد                                                                              260

و الة عند المت  رقن، ومقاولتهم استاعاد تهمة تيرقد ص إل المذهك عن الادليل 

 :                                                                                 هذ  الد اساتومن 

مانهس كتابااة اله اإل المااالكي بااين التيرقاد والتاادليل لااادول عااد القاامد الطاااهر،  -

وهو كتاب من منشاو ات دا  الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء التارال 

 .بدبي

 -نقاو مانهس معالار لحلاالم الماذهاي -التادليل والتيرقاد  اله إل المالكي بين -

لمقمااود سااالمة غ النرقاااني، وهااي و قااة بق يااة م دمااة إلااى الملت ااى األو  

 11-11ال اضي عاد الوهاب الاندادل المالكي المنع د بدبي صي الهترة ما بين 

 .م4221ما س  42 -11:  المواصق  1141مقرم 

لتاادليل للقاااد  باان عاااد الااركمن النرقاااني، وهااي المتاا  رون بااين التيرقااد وا -

 . ال اضي عاد الوهاب الاندادل المالكي: و قة م دمة لنهس الملت ى الةابق

التدليل صاي ماذهك اإلماام مالا  وأثار  صاي التيدقاد اله هاي لادقا ا سايا ، وهاي  -

 - 1111و قااة بق يااة منشااو ة ضاامن األعمااا  الكاملااة لمااؤتمر اإلمااام مالاا  

 .م4211

تي هااذ  الد اسااة للقاادق  عاان إكياااء ماانهس التاادليل صااي التقاانيل وتاا 

المالكي المعالر، بإبراز ضرو تإل ولو   ومتطلااتإل، وهو ما لم تتعار  لاإل 

 .                                                           تل  الد اسات

د أما منهيية الد اسةح صإن  ايعة الموضوع وعنوانإل صر  علينا اعتماا

 :  المنهس الولهي، م  ادستعانة بال واعد المنهيية التالية

و ل  عند التعر  لمهااهيم مانهس التادليل ومانهس التيرقاد، ومقاولاة : التحليل -

 . تهكيكها وتاةيطها و بطها باله إل المالكي

من  ال  مقاولتنا تتا  المقنهات المالكية المعالرة التي اهتمات : االستقراء -

 .التدليل، وكذا مقاولة است راء لو  ومتطلاات هذا اإلكياءبإكياء منهس 

 : وقد تم ت ةيم الد اسة إلى ثالثة مقاو   ئيةة
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تناااو  مههااوم ماانهس التاادليل ومااا ق ابلااإل ماان ماانهس التيرقااد، ثاام  األول

 .القدق  عن ضرو ة إكيائإل والهوائد التي قق  ها صي عقرنا

هك الماالكي باين المت ادمين تقدل عن واق  منهس التدليل صي المذ الثاني

والمت  رقن، من  ال  بيان ألالة هذا المنهس صي المذهك عند المت دمين وغلااة 

منهس التيرقد عليإل عند المت  رقن، ثم أع اتاإل ب ساااب غلااة مانهس التيرقاد لاد  

 .المت  رقن

صقاالت صيااإل لااو  إكياااء ماانهس التاادليل صااي المقاانهات المالكيااة  الثالاا 

تاااإل وبعااا  نما جااإل صيااااءت القاااو ة األولااى عااان التااادليل المعالاارة ومتطلاا

بينماا جااءت . متطلااتاإل ونما جاإل–للمختقرات والمقنهات الميردة عن الدليل 

القاااو ة ال انياااة عااان التااادليل بتخااارقس األكادقااا   وتقاااقيح ادساااتدد  صاااي 

 .متطلااتإل ونما جإل –المقنهات المدللة 

 .متطلااتإل ونما جإل –ت ل أما القو ة ال ال ة صعن التقنيل المدلل المة

 :مفهوم منهج التدليل وضرورة إحيائه في عصرنا /أوال

 :التعريف بمنهج التدليل -أ

أما المعنى اللنول للمنهس ص للإل من الهعل : المنهج لغة واصطالحا

سلكإل، : نََهَس صالن األمر نَْهْياح أل أبانإل وأوضقإل، ونََهَس الطرققَ :نََهَس، وق ا 

وضح واستاان، ولا  نْهيا واضقا بي نا، والمنهس بهتح الميم : الطرققُ وأَْنَهَس 

.وكةرها هو الن هس والمنها ح أل الطرقق الواضح المةت يم
1
ومن معانيإل أق ا  

الخطة المرسومة
2
.                                                                                                         

ف تعرقهات متعددة أشهرها: اصطالحاأما   :صعُر 

صان التنيايم القاقيح لةلةالة مان األصكاا  العدقادة إماا مان " :هو المنهج

أجل الكشل عن الق ي ة كاين نكاون بهاا جااهلين، وإماا مان أجال الارهناة عليهاا 

"لآل رقن كين نكون بها عا صين
3
.
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العلااوم  الطرقااق المااؤدل إلااى الكشاال عاان الق ي ااة صااي" :الماانهج  ااو

بواسطة  ائهة من ال واعد العامة التي تهايمن علاى ساير الع ال، وتقاد د عملياتاإل 

"كتى ققل إلى نتيية معلومة
4
.
 
 

" ماانهس التاادليل"وإن كااان المعنااى الااذل سنةطقااقاإل معنااا صااي معنااى 

كمركااك هااو المعنااى اليااام  بااين اللنااة وادلااطالم، وهااو الطرقااق الواضااح 

 .المؤدل إلى النر 

أماا التادليل لناة ص لالإل مان الهعال دَ   علاى  :لغة واصاطالحا التدليل -ب

ماا قُةاتد  باإل: ساد د  إلياإل، والاْد ِليل: الشيء قَدُلُّإل دَد  وِددَلَاة
5
،
 
كماا أن الادليل هاو  

المرشد إلى المطلوب
6
.
  

والت ْدِليل مقد  دَل َل قُدَل ل تدلياْل، ودَل َل على المة لة أقاام 

وأثاتها بالدليلالدليل على لقتها، 
7
.
 

صاااال قاتعاااد عااان معناااا  صاااي اللناااةح إ  هاااو صاااي : أماااا التااادليل الاااطالكا

إقامااة األدلااة ماان الكتاااب والةاانة ومااا قرجاا  إليهمااا ماان :" ادلااطالم اله هااي

"األلااو  المةااتناطة علااى أككااام المةااائل اله هيااة والهتاااو  العلميااة
8
 :أو هااو .

م رونااة باألككااام والمةااائل، سااواء إقااراد األدلااة الشاارعية صااي الكتااك اله هيااة "

"ت دمت األدلة على األككام أو ت  رت عنها
9
.       

ممااااا ساااااق ماااان تعرقاااال الماااانهس والتاااادليل لنااااة : ماااانهج التاااادليل -ج

 رق ااة صااي التاا ليل " :والااطالكاح قكااون تعرقاال ماانهس التاادليل كمركااك هااو

 با  اله اإل اله هي ت وم على ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد  لهاا مان  اال  

"ب دلتإل من الكتاب والةنة واآلثا  والنير
10
.
 
 

ادساتدد  هاو  لاك الادليل : "ق او  اآلمادل: بين التدليل واالستدالل -د

وقطلق عند اله هاء تا ة بمعنى  كر الدليل، سواء كان الدليل نقاا أو إجماعاا أو 

"قياسا، وقُطلق تا ة أ ر  على نوع  اص من أناواع األدلاة
11

ألو  ، صاالمعنى ا

لالسااتدد  هااو مرادنااا ماان التاادليل صااي اله ااإل اإلسااالمي، ألن المعنااى ال اااني هااو 

التهكار صاي كاا  " :المعنى األلولي لالستدد  والذل جعلإل علمااء األلاو  هاو

المنيو  صيإل  لاا للعلم بما هو نير صيإل، أو لنلاة الين إن كان مما  رق اإل غلااة 

"الين
12
.
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اله هاااي هاااو الاقااا  عااان الااادليل ألجااال وأ يااارا صاااإن الماااراد بالتااادليل 

استق ا  أدلة قو  ص هي معي ن، ونقن إ  نركز علاى هاذا المعناى للتادليل، نااي ن 

أن مراتك  لك الدليل على المةائل ثالثة
13
:
  

 .هنا  الاق  عن الدليل بهدف الولو  إلى القكم الشرعي غير المعلوم -

من مواص ة ادستناا  اله هاي وهنا  الاق  عن الدليل بهدف الترجيح أو الت كد  -

 .ل واعد ادستدد  الشرعية

وهنا  الاق  عن الدليل د لالجتهاد ود للترجيحح وإنما للتادليل، وهاو مرادناا  -

ولعاال الماارتاتين األولااى وال انيااة تااد الن صااي . ماان التاادليل للمةااائل اله هيااة

        . المعنى األلولي لالستدد ، د معنا  اله هي المرادف للتدليل

 :التعريف بمنهج التجريد -2

دَ ُ : التجريااد لغااة -أ : ألاال الكلمااة ماان َجااَردَ الشاايء قَْيااُردُ ُ َجااْرد ا، وَجاار 

التعرقااة ماان : ناازع عنااإل الشااعر، والتيرقااد: قَش ااَر ُ، وَجااَردَ اليلااد قَْيااُردُ ُ َجااْردا

قش ارتإَل اليرقدة أل الةاعهة التاي تُ ش اُر مان  ولاها، وكال شايء : ال ياب، وقُ ا 

دتإل عنإل عن شيء ص د جر 
14
.
  

تخلياااة :" التيرقاااد صاااي الاااطالم اله هااااء هاااو: التجرياااد اصاااطالحا -ب

المؤلهات اله هية عن األدلة الشرعية، أو بمعنى تعرقة المةائل اله هية عن أدلتها 

"الشرعية
15
.
  

بما أن تعرقل المنهس مار  معناا صاي التعرقال بمانهس : منهج التجريد -ج

 رق اة صاي كتاباة اله اإل ت اوم " :التعرقل بمنهس التيرقد كمركك هوالتدليلح صإن 

"على تيرقد اله إل عن أدلتإل التهقيلية، وعدم  با  مةاائلإل بهاا
16

، وبمعناى خ ار 

منهس صي كتابة اله إل ق وم علاى  كار الهاروع عا قاة عان أدلتهاا وم  اذها، :" هو

"مختقرةوهذا المنهس غالاا ما قُتوسل بإل صي لياغة المتون اله هية ال
17
.                                       

ممااا ساااق قتاااي ن أن عالقااة : عالقااة ماانهج التجريااد بماانهج التاادليل -د

التيرقد بالتدليل عالقة م ابلة، صهما مت ادان،  ل  أن القكم إما أن قكون ُمقل اى 

بدليلااإل، وهااو التاادليل، وإمااا أن قكااون ُميااردا عنااإل، وهااو التيرقااد
18

، وكمااا ق ااا  
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باألضداد تُد   المعاني، صيت ح وقت كد معناا معناى التادليل أك ار بمعرصاة معناى 

 . التيرقد

 :ضرورة إحياء منهج التدليل في عصرنا وفوائده -2

إن قيماة اله اإل ووزناإل مارتا  : ضرورة إحياء منهج التدليل وأ ميتاه -أ

قنتاإل، بما استند إلياإل مان أدلاة وألاو ،  لا  أن مانهس التادليل هاو  وم اله اإل وز

العلم باألككام الشرعية " ولعل أك ر ما قت ح  ل  هو صي تعرقل اله إل المشهو 

، والاذل قؤكاد علاى التاراب  الوثياق باين "العملية المكتةك مان أدلتهاا التهقايلية

وأدلتها على ا تالف أنواعها الن لية والع لية، ( األككام الشرعية) الهروع اله هية

للى هللا علياإل -كما أن هذا المنهس هو منهس الناي المتهق عليها والمختلل صيها، 

 .                                                                                                         ولقابتإل الكرام الذقن كانت ت ترن صروعهم وصتاوقهم بالدليل -وسل م

ا عقاار النه ااة ول ااد ألاااح إكياااء هااذا الماانهس ضاارو ة صااي عقاارن

 :اله هية القدق ة، وتتيلى هذ  ال رو ة من  ال  ما قلي

كونإل المنهس الذل قةتوعك أككام النواز  اله هية بتخرقيها وقياسها على تل   -

األدلة،  الة وأن الهروع الميردة متناهية و القياة اله هية متياددة، كماا أن 

تاادليل بعااد التقااوقر ماان أهاام مراكاال النياار صااي النااواز  اله هيااة مركلااة ال

والولل للمةا لة، باعتااا  التادليل هاو استق اا  األدلاة والشاواهد بماا صياإل 

الن ااو  اله هيااة ماان األلااو  وال واعااد وأقااوا  األئمااة، كتااى وإن لاام تكاان 

األ يرة  أدلة كاكمة، بل مهةرة وم ا بة للدليل
19
. 

إن منهس التدليل قعتار من أهم متطلاات التيدقد اله هي الذل قنةس األككام  صي  -

ضااوء التاادليل لهااا ماان الن اال والتعلياال لهااا ماان الع اال، ص ضااقى التاادليل بااد  

التيرقد  كنا للتيدقد،  الة وأنإل من أهم مةال  الولل بين اله إل والقدق  

ألجل تيدقد الخطاب اله هي
20
.               

ت دقم التدليل على التيرقد قُعد من أهم ضواب  الهتو  صي عقارنا،  الاة إن  -

وأن من أهم أوجإل الخلال وادضاطراب صاي الهتاو  اضاطراب المانهس، وهاو 

العراء عن التدليل والتعليل
21
.
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من هنا د بد من التنايإل على ضرو ة مةاقرة عقرنا الذل نعاي  صياإل، 

لى ضرو ة األ اذ بماا قامات علياإل وهو عقر عم ت صيإل لقوة إسالمية نا هت إ

األدلة من األككام الشرعية، بدليل إقدام  لاة العلوم الشرعية على الكتك اله هية 

اا كاان  التي قيدون صيها المةاائل مقاقوبة بالادليل، وإعراضاهم وانقاراصهم عم 

دا ماان الاادليل، أو اساات  لو  علااى األقاال، ممااا قؤكااد علااى ضاارو ة أن  منهااا مياار 

مشاعل إكيااء هاذا المانهس، وبالخقاوص  - الة أتااع المذاهك -ققمل العلماء 

أتااع المذهك المالكي الذل غلات على مختقاراتإل صاي عقار المتا  رقن مانهس 

التيرقد الذل  بما كانت لإل مةوغات صي  ل  العقر، إد أنإل صي عقرنا لم قعد 

لتادقن م اود د صي ميا  الد اساات و الاقاول العلمياة، ود صاي مياا  التعااد وا

ب األككاام الشارعية إلاى نهاوس  تنييك منهس التدليلح ألنإل وكد  الكهيال با ن ق ار 

الناس
22
.
 
 

والدعوة إلى إكياء منهس التدليل ظل ت متيددة على مار  العقاو  بةااك    

ما أصرز  منهس التيرقد من جمود وت ليد وبعد عن  وم اله إل الق ي ية، ولعل هذ  

ومان العياك العيياك أن : "العز بان عااد الةاالم الدعوة نةتشهها من قو  اإلمام

اله هاااء الم لاادقن ق اال أكاادهم علااى ضااعل م  ااذ إمامااإلح بقياا  د قيااد ل ااعهإل 

مدصعا وم  هذا ق ل د  صيإل وقتار  مان الكتااب والةانة واألقيةاة القاقيقة لمذهااإل 

"جمودا على ت ليد إمامإل
23
.
  

عااب " :وهي الدعوة التي أكاد ها ابان ال اي م صاي قولاإل

الناس  كار ادساتدد  صاي الهتاو ، وهاذا العياك أولاى بالعياك، بال جماا  بع  

لالى هللا علياإل  -الهتو  و وكها هو الدليل، صكيل قكون  كر كاالم هللا و ساولإل

وال يااااس  - ضاااوان هللا علااايهم -وإجمااااع المةااالمين وأقاااوا  القاااقابة  -وسااال م

"الققيح عياا
24
.
 

غاقتااااإل  دمااااة اله ااااإل وألن ماااانهس التاااادليل : فوائااااد ماااانهج التاااادليل -ب

اإلسالميح صإن لإل صوائد جليلة قمكن جمعها صي ما قلي
25
:
  

أن التدليل للهروع بالكتااب، والةانة، واإلجمااع، وال يااس القاقيح، هاو  وم  -

اله ااإل وجمالااإل، و ااراز الهتااو  وكليتهااا، وبالتااالي قطاا  كيااة الخرالااين  

والمرجهين والياهلين الذقن قد عون علاى ص اإل الماذاهك أو بع اها أنهاا بنيار 
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بعااد أن  -ملاالى هللا عليااإل وساال   -دلياال، أو مقااادمة لكتاااب هللا وساانة  سااولإل

 . قُخر   هذا اله إل صي ثوب جدقد مةنود باألدلة على ا تالف أنواعها

العودة باله إل إلى مةل  الت ليل مان  اال  بنااء ص اإل مادل ل، و لا  باياان م  اذ  -

األككام وأدلة الهاروع، وتقانيل تلا  األدلاة إلاى م ااو  قُعمال باإل، وماردود 

قيح معنااى وشااكال، ظاااهرا قُطاارم ود قُلتهاات إليااإل، ممااا قمك اان لله ااإل القاا

وم قدا،  الة صي المذهك المالكي ألجل تخليقإل من مانهس التيرقاد الاذل 

 .علق بإل صي عقر المت  رقن

إضهاء الشرعية على كالم اله يإل أو المهتي، وإقامة القية على  الاك اله اإل أو  -

المةتهتي، و م نة الم لاد غيار المؤهال للتارجيح إلاى التازام مذهااإل باألساانيد 

لشرعية التي أوجك الشا ع ادستناا  منهاح مما قُوصر ال  ة باله إل اإلساالمي ا

بعد أن قُخر   صاي لاو ة جدقادة مقاالة بالادليل،  الاة صاي نيار مان كاانوا 

د خ اء وصتاو  لرجا  م لهم  . قينون أنإل مير 

إعطااء أهال التارجيح صاي الماذهك صرلاة لال االع علاى اآل اء اله هياة مدل لااة  -

مد   جقانها، وهو ما قُشكل إسعاصا أق ا لمان ق وماون بد اساات للنير صي 

ص هية م ا نة ل  اقا شرعية صي مختلل الميادت، و الة المةتيدات التي 

قتطلك القكم عليها بق اا عان أدلاة الماذاهك اله هياة وأدلاة خ اء علمائهاا، بماا 

 .قكون مةتندا لهم صي  أل أو ق ية ألجل ترجيح ككمها

قيعال  - الة منها أدلة ال رخن والةنة  -يل و ب  الهرع اله هي بإل إن ب   الدل -

العالم والةام  قشعر دائما أنإل مت اِ ، وأنإل مةو  بنقوص الشرع وهدقاإل، د 

بهوا  وتعقاإل، صيكون هذا الشعو  مدعاة لالستيابة وادمت ا ، كما أن منهس 

ام الماذهاي، مان التدليل ق ول الياناك اإلقمااني وادعت اادل عناد  ول ادلتاز

 ال  تنايههم أن إمامهم كاشل عن ككم هللا ومنائ بإل، وليس منشئا لإل، وأنإل 

قُقاااكم صااي اجتهاااد  وصتاااوا   إلااى ماانهس الشاارقعة اإلسااالمية صااي ادسااتدد  

 .وادستناا 
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 :واقع منهج التدليل في المذ ب المالكي بين المتقدمين والمتأخرين: ثانيا

القادق  عان ألاالة هاذا المانهس صاي الماذهك وقت ح لنا  ل  من  ال  

المالكي و الة عناد المت ادمين، ثام إباراز أهام األساااب التاي ت ال و اء كلاو  

 .منهس التيرقد بدقال عنإل لد  المت  رقن

ل اد شااع عان الك يار : منهج التدليل منهج أصيل في المذ ب المالكي -أ

ى منهس التيرقد، وكاذا  لاو من العلماء أن المذهك المالكي أك ر المذاهك ميال إل

مةائلإل وصروعإل عن الدليل، بل كاو  الاع  إثاات  ل  والاق  عان األساااب، 

غياار أن ادساات راء التااا قخي للمااذهك قيعاال هااذا ادتهااام  هااين مركلااة زمنيااة 

معينة أُ ِر  صيها المذهك المالكي بشاكل ماتاو  د قُعا ار عان كاصاة مدا ساإل، ود 

تى من كاصة علمائإلمختلل مراكلإل، بل ود ك
26
، 

 
وقاد : "ق و  اليكني الشن يطي

كانت صروع المذهك المالكي مان أك ار الهاروع جرقاا علاى األدلاة، د قُماثلاإل صاي 

 ل  أل مذهك مان الماذاهك المدوناة صروعهاا،  لا  أن ماذهاي الشااصعي وأكماد 

معروصان ب نهماا أهال القادق ، وماذهك أباي كنيهاة معاروف باالرأل، وقاد جما  

ولماا كاان ألاقابنا اشاتنلوا صاي ...ال  األ ذ من الكتاب والةنة وال ياسمذهك م

تاادوقن األككااام بادكتهاااء بنةاااتها إلااى ال ائاال بهااا ماان شاايو هم دون اسااتيالب 

أن الناقل أمين ما لام ق اات : أدلتها، ث ة منهم بهم، واعتمادا على قاعدة هي قولهم

"عدم  ل 
27
.  

المااذهك المااالكي منااذ نشاا تإل  ماان هنااا صماانهس التاادليل ماانهس ألاايل صااي

وت سيةإل على قاد إماام دا  الهيارة مالا  بان أناس الاذل تعتاار مد ساتإل ومذهااإل 

جامعا بين علمي القدق  واله إلح بل جل صتاوا  وإجاباتاإل اله هياة كانات مةاتناطة 

ماان نقااوص الكتاااب والةاانة، مرساايا بااذل  ماانهس التاادليل للهااروع، مرشاادا إلااى 

ت دمون من المذهك على هذا المنهس م ارنين صاروعهم قواعد النير، وقد سا  الم

ومةااائلهم اله هيااة ب دلتهااا
28
،
 

وألهميااة كتااك المت اادمين وقيامهااا علااى الت لاايل 

أن قتقر   :  "والتدليلح ص د جعلها الشا اي هي المعتمد لد   الك العلم إ  ق و 

صلاذل   ...كتك المت دمين من أهل العلمح صإنهم أقعد بإل مان غيارهم مان المتا  رقن

لااا ت كتااك المت اادمين وكالمهاام وساايرهم أنهاا  لماان أ اد األ ااذ بادكتيااا  صااي 
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العلاام علااى أل نااوع كااان و قولااا علاام الشاارقعة الااذل هااو العااروة الااوث ى، 

"والوز  األكمى
29
. 

ولعل مد سة العرا  المالكية كان لها الةااق دون مناازع صاي ادكتياا  

أساسيان همالله إل المالكيح إ  ساعدها صي  ل  عامالن 
30
:
  

القركة العلمية صي بندادح إ  كان بها معتار  الن ازا  ومياالس الني اا  وميادان  -

 .التناصس

ص هاء المالكية المت دمون بالعرا  كانوا جميعهم كملة خثا ، و واة سان ة، و هاو  -

 . ما قت ح من أعالم المد سة

وم  قادوم عقار المتا  رقن وظهاو  المختقارات أضاقت مقانهاتهم 

دة عن الدليل لنر  اد تقا  والتيةير، صقل  مانهس  تعس بالمةائل اله هية مير 

التيرقد بدقال عن منهس التدليل صي تدوقن اله إل المالكي، وهذا المانهس وإن جار  

اعتماد  صي كل المذاهك اله هيةح إد أن الك يار نةااإل إلاى المالكياة، ما  أناإل شااع 

هتماامهم إلاى تلخايا ماا صاي األمهااات عناد المتا  رقن مانهم ص ا ، كاين تقاو   ا

وشركإل وتقليلإل والتعليق عليإل، وقد بدأ عقر التيرقد بدد من التدليل م  كتاب 

الرسالة، وأك ر ما تيلى م  ظهو  المختقر الخليلي " ابن أبي زقد ال يرواني" 

وشروكإل التي  اع ليتها بين مختلل الهئات، وهي  الية من الدليل
31
.
 

قاد   -و الاة منهاا مختقارات المدوناة -ختقارات من هنا نيد أن الم

لعات دو ا با زا صي غلاة منهس التيرقد لد  المت  رقن، ما كارم اله اإل الماالكي 

صي هذ  المركلاة مان الادليل، وُلارصت الهمام عان ادكتياا  علاى المةاائل إلاى 

 . الاق  عن المشهو  بالمقطلح المت  ر وادكتهاء بإل

قر المتا  رقنح إد أن هاذا المانهس شاك ل وم  غلاة منهس التيرقد صي ع

 رق ة ومنهيا منااقرا صاي كتاباة وتادوقن اله اإل الاذل توسال مان  اللاإل ألاقابإل 

لياغة متون ص هية مختقرة ت تقر على المشهو  والاراجح صاي الماذهك دون 

دلياال ود تعلياال، ماا  أن الك ياار ماانهم كااانوا علااى علاام ب دلااة مااذهاهم التهقاايلية، 
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أ هانهم وهم قدونون كتاهم، صمختقاراتهم هاذ  لام تاان علاى وكانت كاضرة صي 

صراغح ولكن غلك عليها التيرقد  لمةوغات عندهم
32
.
 

ولكن سرعان ما ان ش  ضااب التيرقد عن المذهك الماالكي ما  ظهاو  

 :ماادونات وتاا ليل  ماان باااب التاا ليل اله هااي الماادل ل، كمؤلهااات اباان عاااد الااار

المعوناة والتل اين، ومؤلهاات : وهااب الانادادلادستذكا  والتمهيد، وكتاك عااد ال

الم دمات والايان، وكذا الذ يرة لل راصي، وغيرها من المدونات، : ابن  شد اليد

وهو ما قد  على ألالة التدليل صي المذهك المالكي، وأن ما أُشي  عنإل أناإل أك ار 

مالكياة المذاهك تيرقدا غير مةل م بإل، باعتاا  أن ماا سااهم صاي اتهاام المد ساة ال

المت اادمون -بااذل  هااو كااون التاارال اله هااي الماادل ل الااذل أنتيتااإل مد سااة العاارا  

د وجاود لاإل الياوم باين أقادل النااس، إ ا ماا اسات نينا مؤلهاات  -منهم والمت  رون

ال اضااي عاااد الوهاااب، ولاام قاااق منهااا سااو  أو ا  قليلااة ماع اارة صااي  اازائن 

لايك بهاا المالكياة صاي دواوقانهم المخطو ات، وبذل  قُعلام ِعيام الرزقاة التاي أُ 

األولى
33
.
 

إ ا : أسباب غلبة منهج التجريد على منهج التادليل عناد المتاأخرين -ب

دا عن  كنا قد توللنا إلى أن ادتهام الذل  ا  المذهك المالكي بكونإل مذهاا مير 

الاادليل هااو  هااين صتاارة ظهااو  المختقاارات صااي عقاار المتاا  رقن، صااإن هنااا  

 :غلاة هذا المنهس أهمهاأسااب وعوامل و اء 

إن مااا وقاا  ماان اد تقااا  صااي كتااك : ظهااور االختصااار والمختصاارات

اله اإل المااالكي كااان لااإل األثاار الكاياار صااي توجيااإل ماانهس كتابااة هااذا اله ااإل إلااى اتيااا  

 :التيرقد بد  التدليل، كتى م  لد  م قد أهلإل الذقن ققدوا منإل أمرقن

 .ت ليل األلهاظ تيةيرا للقهظ: األول

 .جم  ما صي كتك المذهك من الهروع ليكون أجم  للمةائل: الثاني

ول د أسهم أمار المختقارات ب اوة صاي إققااء أدلاة الهاروع اله هياة عان 

كتااك اله ااإل المااالكي، وترساايخها لماانهس التيرقااد صااي كتابتااإل،  الااة وأن أك اار 

ا المختقرات لم تكتال ص ا  بت ليال األلهااظ صاي ا تقاا ها للكتاك المدل لاة، وإنما
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زادت عليهااا كااذف مااا صااي هااذ  الكتااك ماان األدلااة الن ليااة، أو كااذف الك ياار منهااا 

ألجاال هااذ  الناقااة، كمااا أنااإل قااد قكااون الكتاااب المختَقاار د ققااول هااو بنهةااإل إد 

اليةير من األدلة، صيا تي مان قختقار  وققاذف أدلتاإل لال تقاا ، وقكاون األثار 

لذل  تيهيل المادة اله هية بالمرة
34
.
 

ناااافل القاااوي فاااي بيناااات وماااوابن انت اااار الماااذ ب عااادم وجاااود الم

قعتار العامل ال اني الذل ساعد على ترسيخ هذا المنهس وإشاعة ال ناعة : المالكي

بااإل،  الااة صااي بعاا  بيئااات المااذهك المااالكي ومااوا ن انتشااا  ، هااو غياااب 

المناصس ال ول،  الة صي مقر وإصرق ية التي انتشر بها المذهك المالكي وكال  

مذهك األوزاعي ومذهك أبي كنيهة اللذقن سا ا إليها، ود سيما بعد ما  بدقال عن

تانا  بع  القكام صي األندلس، ود قنيك عنا الت ثير ال ول لهذا العامل صي دعام 

د عن األدلة، باعتااا  أن التنااصس ققمال كاال مان الخقامين  منهس الت ليل المير 

 ااال أومااان النيااار، مماااا علاااى ادكتياااا  لماااا ق اااو ، وعلاااى  كااار دليلاااإل مااان الن

ق طرهما إلى سالو  مانهس قاائم علاى ت لايل المةاائل اله هياة وادساتدد  لهاا 

وم ا عااة القيااة بالقيااة، صتكااون تلاا  هااي لااانة المؤلهااات اله هيااة، وهااذا مااا 

كقل م  المد سة العراقية المالكية
35
.
 
 

إن أغلااك : ضااعف المصاانفين فااي عصاار المتااأخرين فااي علاا  الحاادي 

ه ااإل المااالكي صااي عقاار المتاا  رقن كااان لهاام ضااعل صااي علاام المقاانهين صااي ال

القدق ، مما أث ار صاي الياناك ادساتددلي صاي الكتاك المؤلهاة، ولعال  هاذا العامال 

كان على العكس صي عقر المت ادمين الاذقن كاان أغلاك علماائهم مان المشاتنلين 

ونقان بعلم القدق ، والمهتمين باآلثا ، مما جعل تاوجههم تادليليا باد  التيرقاد، 

نعلم أن أك ر ادستدددت على المةائل اله هية  تكون من الةنة واآلثا 
36
.
  

إن هااذا الةاااك هااو مااا جعاال : تعصااب بعاام المتمااذ بين  بمااذ ب مالاا 

بعاا  المتمااذهاين  المتعقاااين قااد عون تاارجيح قااو  مالاا  صااي كاال مةاا لة ماان 

مةائل اله إل ولو دون دليل أو مةتند، ما أو ل أثرا عكةيا متطرصا كمل الاع  

علااى ادتةاااع صااي دعااو   لااو المااذهك ماان الاادليل، ماا  أنااإل ثااات تا قخيااا أن 
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تاااا  رقن،  الاااة مااا  ظهااااو  التعقاااك للماااذهك إنماااا شاااااع صاااي عقااار الم

المختقرات وشروكها التي توجهت بالمذهك إلى منقى التيرقد والت ليد
37
. 

إن دعاو  ماا تار  : ضعف الهم  وفتور العااائ  فاي عصار المتاأخرين

األولون للمت  رقن شيئا  قاد أث ارت بشاكل قاول صاي عقار المتا  رقن، صانقاك  

الهمم وققو ا على ادبتكا  أك رهم على الت ليد والتكرا ، مما أو ل ضعها صي 

واإلبااداع ، صركنااوا إلااى مقاانهات وماادونات المت اادمين قختقاارونها وقُن قااون 

 . منها، دون أل إضاصة أو تيدقد

 :صور إحياء منهج التدليل في المصنفات المالكية المعاصرة ومتطلباته: ثالثا

ماة وعيا ب همية منهس التدليل وقيمتإل صي اله اإل اإلساالمي، وتهعايال وترج

لادعوة الك يار مان علمااء األماة إلااى ضارو ة إكيائاإل صاي عقارنا، و الاة صااي 

المذهك المالكي بنر  إ ارا  ص هاإل إ راجاا جدقادا تُارب  صياإل الهاروع ب دلتهاا، 

جاااءت بعاا  المقاانهات والماادونات المالكيااة المعالاارة متيهااة اتيااا  ماانهس 

 :التدليل ظهر صي لو  قمكن إ جاعها إلى ثالثة با زة وهي

دة عن الدليلا -  .لتدليل للمختقرات والمقنهات المير 

 .التدليل بتخرقس األكادق  وتققيح ادستدد  صي المقنهات المدل لة -

 .التقنيل المدل ل المةت ل -

وسااانتقدل عااان هاااذ  القاااو  موضاااقين متطلااتهاااا، ومةتعرضاااين 

 .نمو جين من المقنهات اله هية المالكية المعالرة صي كل لو ة

 :  -متطلباته ونماذجه - للمختصرات والمصنفات المجردة عن الدليل التدليل -8

باعتاااا  أن الاادليل هااو الهيقاال بااين : توضاايا الصااورة ومتطلباتهااا -أ

الملاازم وغياار الملاازم ماان األككااام اله هيااة، والمااذهك المااالكي واقعيااا هااو غنااي 

باألدلة، وإنما غاقة ما ققتاجإل ص إل هذا المذهك هو العناقة بالاق  عن هذ  األدلة 

والتق ق من وجودها، سواء صاي مقانهات أ ار  مدل لاة، أو بالاقا  عان الادليل 

المذهك صي كالاة عاوز الادليل،  الاة وأن التادليل د قنققار ص ا  كتى  ا   
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، بال هناا   أهمياة لةدلاة الع لياة واألدلاة المختلال (النقوص)صي األدلة الن لية 

صيهااا صااي ادسااتدد  للمااذهك ماان كتااك المااذاهك األ اار ، وكااذا تاادليل المةااائل 

جة تخرقيا بذكر ال ياس الذل تم إجراؤ ، إضاصة إلى اعتم اد دليل األلل، المخر 

كتاى ما  إقارا  أن  -أو ادستدد  بال واعد اله هية على الهروع المند جة تقتها 

-ال واعد اله هية د قُةتد  بها على القكم ولكن تُدع مإل
38

                                                                               . 

مد سااة المالكيااة ماا  غيرهااا صااي وأق ااا قمكاان ادسااتهادة ماان توالاال ال

مة لة التادليل، باعتااا  أن هاذ  المد ساة لادقها الك يار مان األككاام كانات نتيياة 

التل ي الخا جي عن أئمة غير المالكية، واعتماد ص إل تالميذ اإلماام،  الاة مانهم 

الذقن تل وا بع  المةائل من غير أئمة المذهك
39
 . 

مانهس التادليل هاو مقاولاة و اللة ال او  صاي هاذ  القاو ة مان إكيااء 

الاقااا  عااان ادساااتدد  للمختقااارات أو المقااانهات المياااردة عااان الااادليل صاااي 

المااذهك المااالكي،  الااة منهااا كتااك المتاا  رقن التااي اساات ر عليهااا اهتمااامهم، 

وإ راجها صي شكل مادل ل مان  اال   با  صروعهاا ومةاائلها بالادليل و باالطر  

 .التي ت دمت خنها

امات معالرة بالتدليل لله إل المالكي، ولايس أد  هنا  اهتم :نماذجه -ب

دا  الاقاول للد اساات اإلساالمية وإكيااء "على  لا  مان المشاروع الاذل تانتاإل 

، وقد ساق هذا المشاروع مقانهات "اله إل المالكي بالدليل"بدبي بعنوان " الترال

وكتك اهتمت بالتدليل للمختقرات المالكية الميردة صاي عقارنا، وما  أن هاذ  

و ة مان لاو  إكيااء التادليل لام تكتمال ولام تةاتيم  كال مختقارات اله اإل الق

المالكي ومقنهاتإل الميردة، إد أن هنا  نما    سمت الطرقق لالهتماام باذل ، 

مةال  الددلة صي " كتاب : وسنكتهي من هذ  القو ة بعر  نمو جين ص   هما

  ".مواهك اليليل من أدلة  ليل" ، وكتاب "شرم مةائل الرسالة

ألكمااد باان غ : "مسااال  الداللااة فااي ااارا مسااائل الرسااالة"كتاااب 

، "ابن أبي زقاد ال يرواناي" هذا الكتاب هو شرم على  سالة : القدقق النما ل

اعتنااى صيااإل باألدلااة للمةااائل اله هيااة  الااة ماان األكادقاا  واآلثااا ، وألاال هااذا 

ا صاي  ساالة تخارقس الاددئل لما"الكتاب ا تقا  لكتاب خ ر لنهس المؤلل سما  
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صإني كنت وضاعت  : " ، وصي  ل  ق و  المؤلل"ال يرواني من الهروع والمةائل

جات صياإل ددئال ماا اشاتملت علياإل مان الهاروع  على  سالة ابن أبي زقاد كتاباا  ر 

يتإل تخرقس الددئل لماا صاي  ساالة  اله هية، وأ لت صيإل بإقراد أك ر األكادق  وسم 

 أقات ادقتقاا  علاى كادق  أو اثناين ما   ال يرواني مان الهاروع والمةاائل، ثام

اإلشا ة إلى ما صي الاااب أساهل للتققايل وأقارب للتنااو ، صا تقارتإل صاي هاذا 

يتإل مةال  الددلة على مةائل الرسالة "اليزء سم 
40
.  

ل اد دل ال النماا ل للمةاائل التاي  أ  أنهاا :  منهجه في التدليل للمسائل

لل يرواناي، متينااا ماا جااء صاي الماتن وهاو تقتا  إلى التدليل صي كتاب الرساالة 

وهاو ك لالإل الاذل لام أتعار   صياإل : "ظاهر د ققتا  إلى دليل، وصي  لا  ق او 

"ليمي  المتن بل كذصت منإل ما هو ظاهر د ققتا  إلى دليل
41
.  

كما أن منهيإل ق وم على عدم ادكتهاء باذكر الادليل ص ا  للمةاائل، وإنماا 

بيااان د جتهااا صااي أك اار األكيااان، صهااو إ ا  كاار قُ اايل إليااإل تخاارقس األكادقاا  و

القدق  قُاي ن من أ رجإل، وقد قذكر ماا قيال صياإل مان تقاقيح أو غيار  مان كاالم 

األئمة، إ  ك يرا ما قتكلم على األكادق  و واتها
42
.
 
 

ألكمد بان غ األماين بان أكماد : "موا ب الجليل من أدلة خليل"كتاب 

مختقار  ليال باألدلاة مان الكتااب والةانة وهو كتاب شَرَم : اليكني  الشن يطي

واآلثا ، باعتاا  أن كل العلماء الةااب ين الاذقن اعتناوا بشارم هاذا المختقار لام 

قهتموا باستيالب أدلة الهروع الوا دة صيإل، ق و  عاد هللا إبراهيم األنقا ل صاي 

 قام باستيالب ما وقل عليإل من أدلة  ليل، صيااء بقماد هللا: "ت دقمإل لهذا الكتاب

كتابإل بم ابة تا  تو   بإل صروع مذهك إمام األئمة إمام دا  الهيارة، وغيار  ااف 

أنااإل د قُةااتطاع التاادليل علااى كاال المةااائل الهروعيااة ادجتهادقااة،  لاا  مااا كماال 

، ص تى بمن التاعي ية  "مواهك اليليل من أدلة  ليل" المؤلل على تةمية كتابإل 

جعة، وما د قُد    "كلإل د قُتر  كلإلليتر  لنهةإل    الر 
43
.
 

وصي ساك ت ليهإل لهذا الكتاب قذكر المؤلل صي م دمة مقانهإل أناإل أل هاإل ِلماا سامعإل 

مان أقان لمالا  قولاإل "، "مان أقان لخليال قولاإل كاذا "من بع   لاة العلم قاولهم 

 الة أنهم لم قتذوقوا  عم اله إل كين  لو  من الدليل" كذا 
44
. 
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كر المؤلل صي م دماة كتاباإل أناإل ل د  : منهجه في التدليل لمختصر خليل

إنما دل ل لما استطاع  الوقوف عليإل من أدلة صروع مختقر  ليل الذل هو ما باإل 

ت مةائل ك يرة د قُةتطاع التدليل  الهتو  صي مذهك اإلمام مال ، وأنإل سوف قُهو 

عليها، ألن الةايل إليها مق  ادجتهاد الاقت، كما أنإل قُؤك د على بذلإل ققا   

ي إجااراء هااذ  المةااائل علااى قواعااد المااذهك  الصيااات أم وصاقيااات، وقااد جهااد  صاا

جعاال دقاادن منهيااإل أنااإل إن وجااد  للمدونااة نقااا صااي الموضااوع ساااقإل، صااإن كااان 

د صتو  من المذهك نيرح صإن عا ضاها الانا  مرصوعا اكتهى بإل، وإن كان مير 

أثات بإل زادا لتل  الهتو 
45
. 

مةاائل باالمن و  مان الكتااب قد أضاف إلاى جاناك التادليل لل" اليكني"و

والةنة ادستدد  بالنير تا ة، وبالن ل عن إمام المذهك تا ة أ ر  صي المةائل 

التي قُعوز  صيها الدليل من المن و  واألثر
46
.
 

 –التاادليل بتخااريج األحادياا  وتصااحيا االسااتدالل فااي المصاانفات المدللااة  -2

 :-متطلباته ونماذجه 

إن التخاااارقس القاااادق ي وتقااااقيح  :توضاااايا الصااااورة ومتطلباتهااااا -أ

ادستدد  هو القو ة ال انية من لو  إكياء منهس التدليل صي اله إل المالكي صاي 

عقرنا، باعتاا  أن التخرقس القدق ي قُعاد مان أهام مرتكازات ومتطلااات مانهس 

التدليل اله هي، و ل  ألجل بيان مراتك األدلة كتى قتمي ز لقيقها من س يمها، 

ماان األقااوا  دا اال المااذهك، أو بااين المااذاهك، صااال قكهااي وجااود  صيُعتمااد الااراجح

األدلااة علااى المةااائل اله هيااةح باال دبااد ماان الت كااد ماان لااقة هااذ  ادسااتدددت، 

 الااة وأن  وا  األكادقاا  ال ااعيهة والموضااوعة صااي ماادونات اله ااإل عمومااا 

شاهد كي على تل  الهيوة واليهاء بين اله إل والقدق 
47
. 

  باألكادقاا  دون التمةاا  بقااقيقها قُم  اال ثناارة ود شاا  أن ادسااتدد

كايرة صي المؤلهات اله هية، وهو  لل صي األسس إلى كل ما بُني عليهاا مان خ اء 

وترجيقات، ومن ثم تُنزع عنها ال  ة وته د قيمتها العلمية
48
،
 
كما تيك مراجعاة  

بع  الهروع اله هية صاي المادونات المالكياة، والمخالهاة لةكادقا  ال ابتاة و لا  
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لاايس دائمااا بةاااك التعقااك كمااا قُشاااعح وإنمااا للتعااا   بااين قواعااد الشاارقعة 

ال طعية وبع  أ اا  اآلكاد الينية
49
.      

وقااد د قكهااي التوقاال عنااد كااد التخاارقس القاادق ي وتقااقيح ادسااتدد  

كادقاا ، باال د بااد ماان تقااقيح ادسااتدد  باألدلااة غياار األكادقاا  واآلثااا  باأل

باعتاا   من متطلاات إكيااء مانهس التادليل صاي عقارناح  الاة وأن ك يارا مان 

األككام اله هية صي المذهك المالكي بُنيات علاى أدلاة  ات لاانة وقتياة كاالعرف 

خارقس علاى مةا لة والمقلقة م ال، أو على توس  صي الدليل اليزئاي، أو علاى ت

ُميتهد صيها، وليةت كل المةائل المذهاية مةاتناطة اساتناا ا مااشارا مان الادليل 

األلولي المقدد، وبالتالي هنا  الك يار مان المةاائل بقاجاة إلاى معرصاة ماناهاا 

الققيحح ألن التدليل هو م دمة وعنوان إلى التيدقد
50
.
 
 

هاي الماالكي التاي من النما   المعالارة صاي التقانيل اله : نماذجه -ب

اهتماات بتخاارقس األكادقاا  والاقاا  عاان د جتهااا  لاااا لالسااتدد  القااقيح نيااد 

تخارقس "، وكتااب "الهداقاة تخارقس أكادقا  الاداقاة" كتااب : كتابين مهماين هماا

 ".األكادق  الناوقة الوا دة صي مدونة اإلمام مال 

ألكماااد بااان غ القااادقق : "الهداياااة تخاااريج أحاديااا  البداياااة" كتااااب

بداقااة الميتهااد "وهااو كتاااب قااام صيااإل لاااكاإل بتخاارقس أكادقاا  كتاااب : النمااا ل

هداقااة الرشااد لتخاارقس "دباان  شااد القهيااد، وقةاامى أق ااا "  ونهاقااة الم تقااد

، وهااو تخااارقس موساا  ماان نماا  تخاارقس المت ااادمين "أكادقاا  بداقااة اباان  شااد

، وهااو ماان أمهااات كتااك التخاارقس التااي ظهاارت "نقااك الراقااة" كااالزقلعي صااي 

ناس كدق اح بل من أهمهالل
51
.
 
 

كتاب قهتم بالدليلح إ  قةاتعر  ُمقان هإل " بداقة الميتهد"وم  أن كتاب 

المةاا لة الواكاادة علااى المااذهك المااالكي، ثاام علااى سااائر اله هاااء المعتااارقن عنااد 

جماعة المةلمين، صيُاي ن أوجإل ادتها  وأوجإل اد اتالف ماو دا كياس كال واكاد 

ح ما قرا  لا وابا، صاإن النماا ل ققاد أكاد مةاتلزمات ومتطلااات منهم، ثم قُرج 

التاادليل وهااو التخاارقس القاادق ي، صةاال  مةاال  التخاارقس الموساا  للقاادق  بيمياا  

 رقإل و واقاتإل، وما قد ل صي بابإل
52
.
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كانت  رق ة النما ل صاي التخارقس : منهجه  في تخريج أحادي  البداية

للكتاك الةاتة إن وجاد صيهاا، ود أن قُرد  القادق  " بداقة الميتهد"ألكادق  كتاب 

قكتهااي بااذل ح باال قااُرد   لكاال ماان علاام أنااإل قروقااإل  اكاارا سااائر الطاار  واألسااانيد 

ومختلل الرواقات واأللهاظ للقدق  الواكد، ملتزما بتخرقس األكادق  المرصوعة 

ص  ، دون الموقوصة على الققابة من اآلثا 
53
.
  

ابةح إد أنإل قا اى مان وهو م  ن ا تخرقيإل لآلثا  الموقوصة على القق

أجاال  األعمااا  صااي هااذا العقاار، وقااد قتطااوع أكااد المهتمااين بالمااذهك المااالكي 

بإتمام هاذا العمال اليليال صاي شاطر   - الة من  لاة العلم الشرعي -ومدوناتإل 

 . المتا ي وهو تخرقس اآلثا 

:  تخااريج األحادياا  النبويااة الااواردة فااي مدونااة اإلمااام مالاا " كتاااب

وألل هاذا الكتااب   ساالة علمياة لنيال د جاة الادكتو ا  : الد دقرلللطاهر غ 

صي القدق  ب ةم الد اسات العليا الشارعية، صارع الكتااب والةانة بكلياة الشارقعة 

والد اسات اإلسالمية، جامعة أم ال ر  بالمملكة العربية الةعودقة، نوقشت عاام 

لاادات، نشاار  م، وهااو اآلن كتاااب مطاااوع  منشااو  صااي ثالثااة مي1191 - 1121

مركز الاق  العلمي وإكياء الترال اإلسالمي بالمملكة العربية الةعودقة
54
.
 
 

وصي هذ  الرسالة قام الااك  : منهج الباح  في تخريج أحادي  المدونة

وعااددها  مااس مائااة وواكااد  -بتخاارقس جمياا  األكادقاا  الااوا دة صااي المدونااة 

علاى األباواب اله هياة ما  وترتياهاا كةاك  كرهاا صاي المدوناة   -و مةين كدق ا

بيااان تاارقيم هااذ  األكادقاا  و بيااان د جتهااا ماان لااقة وضااعل
55
،
 
وهااو أق ااا  

كااالنمو   الةااابق اقتقاار علااى تخاارقس األكادقاا  المرصوعااة دون اآلثااا ح ممااا 

     .      قتطلك جهدا إضاصيا تكميليا من المهتمين بالمذهك المالكي علماء و لاة

 :-متطلباته ونماذجه - :التصنيف المدلل المستقل -2

هاذ  القاو ة مان إكيااء مانهس التادليل : توضيا الصورة ومتطلباتهاا -أ

صي عقرنا إما أن تكون عن  رقق تقنيل كتك مةات لة تهاتم بالتادليل لمةاائل 

المااذهك المااالكي صااي مختلاال األبااواب اله هيااة، اعتمااادا علااى بعاا  المقاانهات 

ماام بالتادليل آلكااد األباواب اله هياة للمت دمين أو المت  رقن، أو عن  رقق ادهت
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إد أنناا  ...صي المذهك، كالعاادات أو المعاامالت، أو جازء منهاا كاالقس والقاوم

صي  كر النما    سنهق ل لليانك األو  بنمو جين، بينما نكتهي بذكر م الين عن 

 .اليانك ال اني دون تهقيل

إلمامااا ماان وقتطلااك التقاانيل اله هااي المةاات ل صااي المااذهك المااالكي 

الُمقااان ل ب لاااو  الماااذهك ومقاااطلقاتإل كتاااى ق ااال علاااى المعتماااد والاااراجح 

والمهتى بإل صي المذهك، كما قتطلاك معرصاة دقي اة بمقانهات المالكياة للمت ادمين 

والمتاا  رقنح  الااة المعتماادة والمشااهو ة صااي المااذهك، كمااا تعتااار المعرصااة 

التي من ش نها مةاعدة ب واعد علم التخرقس القدق ي من متطلاات هذ  القو ة و

الُمقن ل على ادستدد  بالققيح، تماما كما تتطلك إلماما بعلم تخرقس الهاروع 

 .على األلو ، ألجل تخرقس المةائل المةتيدة على ألو  المذهك

وساااوف نركاااز صاااي عرضااانا لنماااا   هاااذ  القاااو ة صاااي :  نماذجاااه -ب

ام الشاارعية عقاارنا علااى نمااو جين عليهمااا ماادا  ادهتمااام عنااد  لاااة األككاا

عمومااا، و لاااة العلاام الشاارعي  قولااا، و لاا  لةااهولة أساالوب المقاانهين 

مدوناة "وكتااب " اله اإل اإلساالمي وأدلتاإل" وبةا ة ألهاظهما، ن قد بهماا كتااب 

 ". اله إل المالكي وأدلتإل

للقايااك باان  اااهر، وهااو كتاااب صااي اله ااإل : كتاااب الفقااه المااالكي وأدلتااه

ظهرت صي عقارنا، وهاو تا ليل قاائم علاى  المالكي ومن أكدل المقنهات التي

األدلة الشرعية ققد مؤلهإل من وضعإل إصادة من ق   باين قدقاإل مانهس العلمااء صاي 

مما سااتهم النقااوص الدقنيااة واألدلااة ادجتهادقااة كياال  ا وهااا علااى ال  اااقا 

اليزئية واستخرجوا لها أككاما ص هية، و ل  من  ال  إلقا  جمي  مةائل اله اإل 

وق  استناا ها منهاح ألن من شا ن مانهس التادليل للمةاائل اله هياة أن  ب دلتها التي

ق د م مما سة تطاي ية لعلام األلاو ، وأن قكشال عان ماد  اساتناد مةاائل اله اإل 

إلااى األدلااة ليةااهل تقاانيهها إلااى مااا هااو معلااوم ماان الاادقن بال اارو ة، وإلااى مااا 

ةتند  الرأل واألدلاة مةتند  النقوص واألدلة ال ابتة كال رخن والةنة، وإلى ما م

المتنيرة كالعرف م ال
56
.
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وقعد كتاب القايك بان  ااهر مان أهام كتاك المالكياة المعالارة األك ار اعتماادا 

لد   لاة العلام الشارعي لربطاإل المةاائل ب دلتهاا، وساهولة األسالوب وبةاا تإل، 

 .وتاوقك المةائل وترتياها، م  اعتماد  على مقاد  اله إل المالكي

القايااك باان " ل ااد  كاار: التاادليل للمسااائل الفقهيااة ماانهج المفلااف فااي

أقارب المةاال  إلاى ماذهك "أناإل اعتماد صاي لاياغتإل لكتاباإل علاى كتااب "  اهر

للشيخ الد دقر، ملق اا بالمةاائل اله هياة األدلاة التاي اساتناطت منهاا، وقاد " مال 

كاارص علااى أن د قتاار  مةاا لة قوجااد لهااا دلياال مااذكو  أو تعلياال عنااد ص هاااء 

إد  كار ، معتمادا صاي  لا  علاى أمهاات المقااد  صاي الماذهك الماالكي  المالكية

التاااي قعةااار اقتناؤهاااا أو ق ااال تاااداولها، وهاااو صاااي كااال  لااا  قاااو د التوجيهاااات 

والتعليالت لةدلة الماذكو ة، لايُهِهم المطاال  وجاإل و رق اة اساتخرا  القكام مان 

الدليل وهو الم قود
57
.
  

صإنإل عر  األدلة وص ا لت ةيم  وألن كتابإل قهتم بعر  األدلة وقواعدهاح

األككام من ناكية أ كانها وسننها ومندوباتها، لاذل  كاان منهياإل غيار قاائم علاى 

شرم نقوص، ود تعليق على أقوا  مدونات بعينها، بل جاء منهيا مهقال صي 

عااار  األدلاااة،
58 

كماااا أن المؤلااال لااام قُقاااد د إن كاااان قُخااار   األكادقااا  وقُااااي ن 

  صي هوام  الكتابح إد أنإل د قذكر د جاة القادق  صاي د جتها، وإن وجدنا  ل

أغلك األكيان، وم  كون الكتاب قي ما إد أن لإل بعا  الن اائا، كإغهاا  مةاائل 

ك يرة عن  كر الدليل
59
.
 
 

للقاد  عااد الاركمن النرقااني، : "مدونة الفقه المالكي وأدلته"كتاب 

إكياااء ماانهس التاادليل، وهااو أق ااا أكااد كتااك اله ااإل المااالكي المعالاارة المهتمااة ب

 الة وأن مؤلهإل أبارز داصعاإل مان وضا  الكتااب وهاي أماو  ثالثاة أكادها  لاو 

الكتااك التراثيااة ماان ترجياا  المةااائل إلااى أدلتهااا ماان الكتاااب والةاانة  وال واعااد 

واأللااو  المعتماادة، باعتاااا  أن جمااا  الهااروع ب لااولها
60
،
 

كمااا أن المتقااه ح 

 .                                                                                                  اقا اله هية المعالرةللكتاب قيد صيإل إد اجا للمةائل وال 

اهااتم النرقاااني صااي هااذا : ماانهج المفلااف فااي التاادليل للمسااائل الفقهيااة

الكتاااب بااذكر األدلااة ماان الكتاااب والةاانة واأللااو  وال واعااد العامااة، وقااد بااي ن 
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صااي  لاا  ماان  ااال  أنااإل د  قةااتد  علااى شاايء ماان األككااام بالقاادق   منهيااإل

ال عيل، إد إ ا كان أك ر العلمااء علاى العمال باإل، وكاين د قكاون صاي المةا لة 

دليل غير ح ألن ال عيل عند   ير من خ اء الرجا ، كما أنإل قذكر  لالساتئناس 

ئل األعما  التي د ص  ح ألن للمة لة دليل خ ر غير ، أو أن المة لة متعل ة به ا

قُنكر ادستدد  عليها بال عل غير الشدقد، ود قةكت كينئاذ عان القادق ، بال 

قذكر ضعهإل، أما كل كدق  سكت عنإلح صهو لالح لالستدد  بإل  عند العلماء
61
.
 

وصااي  اعااة الكتاااب المزقاادة اعتنااى بتخاارقس الةاانن واآلثااا  ماان كياا  

كما أن منهيإل  جاء ميماال صاي  التققيح والت عيل لكل األكادق  المرصوعة ،

عر  الدليل، كي  قعر  القكم وأدلتإل من ال رخن والةنة، كما قعر  أقاوا  

العلماء، وإن اصت ر كتابإل بعد  ل  للمناقشات العمي ة كتل  التي ُوجادت صاي كتااب 

وم   ل  صهو كتاب قي م من كيا  اهتماماإل بالتادليل للمةاائل  "القايك بن  اهر"

هك المالكياله هية صي المذ
62
 . 

أما عن اليانك ال اني من التقنيل المدلل المةت ل، والذل قهتم بالتدليل 

لااب مان األباواب اله هياة، أو جازء منهاا صتم لاإل جملاة مان المؤلهاات ناذكر منهاا 

:                                     نمو جين ص   دون تهقيل لهما
 

ألكةاان : "السااادة المالكيااةفقااه العبااادات وأدلتااه علااى مااذ ب " كتاااب

 .زقو ، وهو كتاب  تم صيإل التدليل لمةائل  باب العاادات من المذهك المالكي

لحمام عاد هللا بن  اهر، وهاو ": الحج في الفقه المالكي وأدلته"كتاب 

كتاب اهتم بالتدليل ليازء مان بااب المعاامالت وهاو القاس وص اا ألككاام الماذهك 

 .المالكي

 :الخاتمة

 :نخلا صي نهاقة هذ  الد اسة إلى جملة من النتائس أهمها:  النتائج

ماانهس التاادليل الااذل ق ااوم علااى  باا  الهااروع اله هيااة ب دلتهااا، سااواء الن ليااة  -1

أو الع لية، مانهس ألايل صاي الماذهك الماالكي جةادتإل مقانهات ( النقوص)

 .الك ير من المت دمين، وأكيتإل بع  مقنهات المعالرقن
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ااب ك ي ية ت ل و اء تقييد منهس التدليل وغلاة منهس التيرقد عليإل هنا  أس -4

صي مختقارات و متاون متا  رل الماذهك الماالكيح غيار أن  لا  د قُؤس اس 

لالتهااام الااذل شاااع عاان المااذهك أنااإل أقاال المااذاهك اله هيااة إعماااد للاادليل 

 .وادستدد  للهروع والمةائل اله هية

رنا ضارو ة قتطلاهاا الاوعي والنه اة التاي إن إكياء منهس التدليل صاي عقا -1

شهدتها العلاوم الشارعية، وكاذا ليملاة مان الهوائاد والناقاات التاي قُق  هاا صاي 

 .اله إل اإلسالمي،  الة وأنإل قُم  ل جما  اله إل وكلية الهتو  و رازها

دة عان الادليل  -1  الاة منهاا  –قُعد التدليل للمختقرات اله هية والمتون المير 

أولااى لااو  إكياااء  -خليلااي الااذل اساات ر عليااإل متاا  روا المالكيااةالمختقاار ال

مةااال  "ماانهس التاادليل صااي عقاارنا، م لتااإل بعاا  المقاانهات أهمهااا كتاااب 

" مواهك اليليل مان أدلاة  ليال"للنما ل، وكتاب " الددلة صي شرم الرسالة

 ..ألكمد اليكني الشن يطي، وهما  ير نمو جين لهذ  القو ة

الناوقة وتقاقيح ادساتدد  صاي المقانهات المدل لاة هاو  إن تخرقس األكادق  -1

القو ة ال انية من لو  إكياء منهس التدليل صي عقارنا، وما  قلاة النماا   

الهداقااة تخاارقس "صااي هااذ  القااو ة للمااذهك المااالكي، إد أن كااال ماان كتاااب 

تخاارقس األكادقاا  "ألكمااد باان القاادقق النمااا ل، وكتاااب " أكادقاا  الاداقااة

للطااهر غ الاد دقرل قم ال "  دة صي مدونة األمام مال  بان أناسالناوقة الوا

" النمااا ل"تطاي ااا عمليااا لهااذ  القااو ة صااي المااذهك المااالكي، باال إن كتاااب 

 .للزقلعي "كنقك الراقة "ضاهى بع  كتك المت دمين صي التخرقس 

أما التقنيل المدلل المةت لح صهاو القاو ة ال ال اة إلكيااء مانهس التادليل صاي  -1

قرنا، وقد م  لإل نمو جان عليهما مدا  اهتمام  لاة العلوم الشرعية صي هذا ع

للقاياك بان  ااهر، وكتااب " اله إل المالكي وأدلتإل"العقر، ن قد بهما كتاب 

 .للقاد  عاد الركمن النرقاني" مدونة اله إل المالكي وأدلتإل"

عا  وم  عرضنا لقو  إكياء هذا المنهس األليل صاي الماذهك الماالكي وب -7

نما جإل صاي التقانيل اله هاي المعالار، إد أن  لا  قعتاار جهادا ضائيال صاي 

كاق هااذا الماذهك األلاايل والمعتااد ، ققتاا  إلااى جهااود أك ار واهتمااام أكااار 
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إلعطائااإل المكانااة الق ي يااة التااي قةااتق ها مؤسةااإل إمااام دا  الهياارة وعااالم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصالمدقنة الذل شهد لإل كدق  الرسو  

ماان أهاام ادقتراكااات التااي نتوجااإل بهااا إلااى : التوصاايات واالقتراحااات

الاااااك ين و لااااة العلااام الشااارعي عموماااا، وإلاااى المهتماااين بالماااذهك الماااالكي 

 :  قولا

إكمااا  الاان ا الااذل تةاايلإل بعاا  المقاانهات التااي اهتماات بالتاادليل لكتااك   -1

الهداقااة تخاارقس "المااذهك المااالكي عاان  رقااق التخاارقس القاادق ي، ككتاااب 

تخرقس األكادق  الناوقة الوا دة صاي مدوناة اإلماام "كتاب ، و"أكادق  الاداقة

جاات لةكادقاا  المرصوعااة دون الموقوصااة "مالاا  ، ممااا (اآلثااا )، والتااي  ر 

اال ماان المهتمااين بالمااذهك  قتطلااك تخرقيااا لهااا صااي جانااك اآلثااا  كيهااد مكم 

 .المالكي

أن قُاااد   ضااامن اهتماماااات  وا تياااا ات الطلااااة والاااااك ين  صاااي مركلتاااي  -4

اسااتر والاادكتو ا  التخاارقس القاادق ي للمقاانهات المالكيااة المدللااة، والاقاا  الم

 .عن مد  لقة ادستدددت من الةنة على وجإل الخقوص

اهتمام الااك ين صي ميا  د اسات المذهك المالكي المدلل ب ك ر من التخرقس  -1

لةكادق  الوا دة صي المقنهات المالكية، وهو الت كد من لقة ادساتدددت 

وعدم مخالهتها لةلو  وال واعد العامة،  الة صي المقنهات التاي ُلان هت 

 .صي عقر الت ليد والتعقك

إقامااة د اسااات علميااة كااو  المقاانهات اله هيااة المالكيااة المعالاارة كاله ااإل  -1

المااالكي وأدلتااإل للقايااك باان  اااهر، ومدونااة اله ااإل المااالكي وأدلتااإل للقاااد  

قوا  المعتمااادة صاااي الماااذهك الماااالكي  النرقااااني، كاااو  ماااد  التزامهاااا بااااأل

 .و جقانها صي عقرنا
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :                                                                                                   الكتب/ أوال

ت ) اإلككام صي ألو  األككام، أبو القةن سيل الدقن علي بان غ اآلمادل -1

، علق عليإل الشيخ عااد الارزا  عهيهاي، المكتاك اإلساالمي، بياروت، ( 111

 4 ،1124 . 

اإلشا ة صي ألو  اله اإل وقلياإل القادود صاي األلاو ، أباو الولياد ساليمان بان  -4

، تق ياااق كةااان غ كةااان إساااماعيل، دا  الكتاااك ( 171ت )  لااال الاااااجي

 .العلمية، بيروت، د ، دت

لعالمين، أباو عاادهللا شامس الادقن غ بان أباي بكار أعالم الموقعين عن  ب ا -1

 إل عاد : ، تق يق( 711ت ) بن كرقز الز عي المشهو  بابن ال ي م اليوزقة

 . م1171الرؤوف سعد، دا  الييل، بيروت، 

تخاارقس األكادقاا  الااوا دة صااي مدونااة اإلمااام مالاا  باان أنااس، الطاااهر غ  -1 

اء التاارال، جامعااة أم ال اار ، الااد دقرل، نشاار مركااز الاقاا  العلمااي وإكياا

 . 1121، 1المملكة العربية الةعودقة،  

، 1اله إل الماالكي وأدلتاإل، القاياك بان  ااهر، مؤسةاة المعاا ف، بياروت،   -1

 .          م4221 ، 1141

قواعااد األككااام صااي مقااالح األنااام، أبااو غ عااز الاادقن عاااد العزقااز باان عاااد  -1

 ااإل عاااد الاارؤوف سااعد، مكتاااة : ،  اجعااإل وعل ااق عليااإل( 112ت ) الةااالم

 . م1111 ، 1111الكليات األزهرقة، ال اهرة، 

، ( 1211ت)الكليات، أقوب بن موسى القةيني ال رقمي الكهول، أبو الا ااء  -7

، 4عااادنان د وقااا ، غ المقااارل، مؤسةاااة الرساااالة، بياااروت،  : تق ياااق

 .م1119

، دا  لااد ، ( 711ت )م جماا  الادقن بان منياو لةان العرب،غ بن مكر -9

 .بيروت، د ، دت
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مدونة اله إل المالكي وأدلتإل، القاد  عااد الاركمن النرقااني، دا  ابان كازم،  -1

 .م4211 ، 1111، 1 

مةااال  الددلااة صااي شاارم مةااائل الرسااالة، أكمااد باان القاادقق النمااا ل،  -12

قإل وأشاارف عليااإل ، 1بيااروت،   عزقااز إقنزقاار، المكتاااة العقاارقة،:لااق 

 .م4224 ، 1141

معيم اللنة العربية المعالارة، أكماد مختاا  عمار، عاالم الكتاك، ال ااهرة،  -11

 .م4229 ، 1141، 1 

 .المعيم الوسي ، إبراهيم أنس وخ رون، دون معلومات النشر -14

منااهس الاقا  العلماي، عااد الاركمن بادول، وكالاة المطاوعاات، الكوقات،  -11

 . م1177، 1 

هس الاق  صي اله إل اإلسالمي، عاد الوهاب إبراهيم أباو ساليمان، المكتااة من -11

 . 1141، 4المكية، المملكة العربية الةعودقة،  

منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل، بدول عاد القامد الطااهر،  -11

 ، 1141، 1دا  الاقاااول للد اساااات اإلساااالمية وإكيااااء التااارال، دباااي،  

 . م4224

المواص ااات صااي ألااو  األككااام، أبااو إسااقا  إبااراهيم باان موسااى اللخمااي -11

الشيخ غ كةانين مخلاوف، دا  : ، عل ق عليإل( 712ت ) بالشا اي المشهو 

 . 1111الهكر للطااعة والنشر والتوزق ،

مواهااك اليلياال ماان أدلااة  لياال، أكمااد باان غ األمااين باان أكمااد اليكنااي  -17

 . م1191 ، 1121 إبراهيم األنقا ل، عاد هللا: الشن يطي، اعتناء

الهداقة تخرقس أكادقا  الاداقاة، أكماد بان القادقق النماا ل، عاالم الكتاك،  -19

 .م1197 ، 1127، 1بيروت،  
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 :                                                                                       األبحاث والمقاالت /ثانيا

التق يااق صااي دعااو  مخالهااة المااذهك المااالكي للاادليل، كاااتم بااال، ا تقااا   -19

 .11/29/4219:تا قخ اد الع: للد اسة منشو  على الراب 

alwaei.gov.kw/Site/Pages/ChildDetails.aspx?PageId=992&Vol=613     

الكاملاة التدليل صي مذهك اإلماام مالا  وأثار  صاي التيدقاد اله هاي، األعماا   -11

م، اليامعااة األساامرقة 4211 ، 1111لمااؤتمر اإلمااام مالاا ، الياازء ال اااني، 

  .11/21/4211 :تا قخ اد الع :منشو  على الراب : اإلسالمية

 www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content  

: عاااد الوهاااب ادسااتددلي ماان  ااال  كتابيااإل د اسااات صااي ماانهس ال اضااي -42

اإلشااراف والمعونااة، و قااة بق يااة م دمااة إلااى الملت ااى األو  ال اضااي عاااد 

 11إلاى 11الوهاب الاندادل الماالكي، المنع اد بادبي، صاي الهتارة الممتادة مان 

م   .م4221 ، 1141، 1 .م4221ما س 42 -11:  ، المواصق  1141مقر 

تاا قخ  :قطاك الرقةاوني، منشاو  علاى الاراب  ضواب  صي مياا  الهتاو ، -41

   midad.com/article/199875 .11/21/4211 :اد الع

علااى  طااى عاااد الوهاااب، تعرقاال بمشااروع اله ااإل المااالكي بالاادليل الااذل  -44

ت طل  بإل دا  الاقاول اإلساالمية وإكيااء التارال، و قاة بق ياة م دماة إلاى 

 .الاندادل المالكيالملت ى األو  ال اضي عاد الوهاب 

 -نقو منهس معالر لحلالم الماذهاي -اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد -41

مقمود سالمة غ النرقاني، و قاة بق ياة م دماة إلاى الملت اى األو  ال اضاي 

 .عاد الوهاب الاندادل المالكي

ي لمقااة عاان عناقااة ص هاااء المالكيااة بالتقاانيل اله هااي الماادل ل، غ العرباا -41

بوضاااياف، و قاااة بق ياااة م دماااة إلاااى الملت اااى األو  ال اضاااي عااااد الوهااااب 

 .الاندادل المالكي

http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
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المت  رون باين التيرقاد والتادليل، القااد  النرقااني، و قاة بق ياة م دماة  -41

 . إلى الملت ى األو  ال اضي عاد الوهاب الاندادل المالكي

 المزقناي، و قاة بق ياة مراكل النير صي النازلاة اله هياة،  الاد بان عااد هللا -41

م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمهاا مركاز التمياز الاق اي صاي ص اإل ال  ااقا 

 . 1112المعالرة، بيامعة اإلمام غ بن سعود اإلسالمية، الرقا ، 

مناهس الت ليل صي كتك األدلة عند المالكية،  الد  يراب، و قة م دمة إلى  -47

ونما جهاا صاي مؤلهاات المالكياة، المنع اد ب اعاة  ملت ى منااهس التا ليل اله هاي

 بيااا   41-41: مقاضااارات ناااادل باااد  ال  ااااصي بنرداقاااة، اليزائااار بتاااا قخ

 .م4211صيهرل  11-11:  ، المواصق  1111ال اني

قطاك الرقةاوني، ميلاة  -ال ارو ة واإلجاراء -الولل بين اله إل والقدق  -49

:  م،علااى الااراب 29/11/4227 ، 1149شااوا   47: الايااان، منشااو  بتااا قخ

midad.com/article/21475711/21/4211: ، تا قخ اد الع.                                   

 :الهوامش
                                                           

1
 .  191ص ،4، لةان العرب، دا  لاد ، بيروت، د ، دت، مس( 711ت )جما  الدقن بن منيو  - 

2
 .117إبراهيم أنس وخ رون، المعيم الوسي ، دون معلومات النشر، ص - 

3
 .1م، ص1177، 1عاد الركمن بدول، مناهس الاق  العلمي، وكالة المطاوعات، الكوقت،   - 

4
 .1المرج  نهةإل، ص - 

5
 .411-419، ص ص11ابن منيو ، لةان العرب، مس - 

6
عدنان د وق ، غ المقرل، مؤسةة الرسالة، : ، الكليات، تح( 1211ت ) أبو الا اء الكهول - 

 .111م، ص1119، 4بيروت،  
7
م، 4229- 1141، 1أكمد مختا  عمر، معيم اللنة العربية المعالرة، عالم الكتك، ال اهرة،   - 

 .711، ص1مس
8
قا ا سيا ، التدليل صي مذهك اإلمام مال  وأثر  صي التيدقد اله هي، و قة بق ية م دمة إلى ملت ى د - 

 ، 1111م، األعما  الكاملة لمؤتمر اإلمام مال ، اليزء ال اني،4211اإلمام مال  المنع د عام 

، content-www.asmarya.edu.ly/journal2/wp:  اليامعة األسمرقة اإلسالمية . م4211

 .929ص
9
: كمدل عاد المنعم شلاي، د اسات صي منهس ال اضي عاد الوهاب ادستددلي من  ال كتابيإل - 

ال اضي عاد الوهاب الاندادل المالكي، : اإلشراف والمعونة، و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو 

http://www.asmarya.edu.ly/journal2/wp-content
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م  11إلى 11المنع د بدبي، صي الهترة الممتدة من  ما س  42 -11:  ، المواصق  1141مقر 

 .121، ص1م، مس4221 ، 1141، 1م،  4221
10

بدول عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل المالكي بين التيرقد والتدليل، دا  الاقول للد اسات  - 

 .-بتقرف -71م، ص4224 ، 1141، 1اإلسالمية وإكياء الترال، دبي،  
11

اد الرزا  عهيهي، الشيخ ع: ، اإلككام صي ألو  األككام، ت ( 111ت )علي بن غ اآلمدل  - 

 .119، ص1 ،  1124، 4المكتك اإلسالمي، بيروت،  
12

كةن غ : ، اإلشا ة صي ألو  اله إل وقليإل القدود صي األلو ، تح( 171ت )أبو الوليد الااجي - 

 .121ص كةن إسماعيل، دا  الكتك العلمية، بيروت، د ، دت،
13

نقو منهس معالر لحلالم  -مقمود سالمة غ النرقاني، اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد - 

، 1ال اضي عاد الوهاب الاندادل المالكي، مس: و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو  -المذهاي

 .141ص
14

 .111-111، ص ص1ابن منيو ، لةان العرب، مس - 
15

، 1صي منهس ال اضي عاد الوهاب الاندادل ادستددلي، مسكمدل عاد المنعم شلاي، د اسات  - 

 .121ص
16

 .11بدول عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل المالكي، ص - 
17

ال رو ة واإلجراء، ميلة الايان، ، منشو  على  -قطك الرقةوني، الولل بين اله إل والقدق   - 

 :الراب 

 midad.com/article/214757تا قخ  م، 29/11/4227:   المواصق  1149شوا   47:، بتا قخ

 11/21/4211:اد الع
18

 .914دقا ا سيا ، التدليل صي مذهك اإلمام مال ، ص - 
19

 الد بن عادهللا المزقني، مراكل النير صي النازلة اله هية، و قة بق ية . 921المرج  نهةإل، ص - 

م دمة إلى القل ة الاق ية التي قنيمها مركز التميز الاق ي صي ص إل ال  اقا المعالرة بيامعة 

 .11 ، ص11212اإلمام غ بن سعود اإلسالمية، الرقا ، 
20

قطك الرقةوني، الولل بين اله إل . 911هك اإلمام مال ، صدقا ا سيا ، التدليل صي مذ - 

 .والقدق 
21

م 29/11/4227/ 1149شوا 47:قطك الرقةوني، ضواب  صي ميا  الهتو ، منشو  بتا قخ - 

 .11/21/4211: ، تا قخ اد الع midad.com/article/199875:         على الراب 
22

 .-بتقرف -11-12المالكي، ص صبدول عاد القمد الطاهر، منهس كتابة اله إل  - 
23

 إل عاد الرؤوف سعد، : ، قواعد األككام صي مقالح األنام، ت ( 112ت) العز بن عاد الةالم - 

 .111، ص 4م،  1111 ، 1111مكتاة الكليات األزهرقة، ال اهرة، 
24

ا   إل عاد الرؤوف سعد، د: ، أعالم الموقعين عن  ب العالمين، تح( 711) ابن ال يم اليوزقة - 

 .412، ص 1م،  1171الييل، بيروت، 
25

بدول عاد القمد الطاهر، على  طى . قطك الرقةوني، الولل بين اله إل والقدق : انير - 

تعرقل بمشروع اله إل المالكي بالدليل الذل ت طل  بإل دا  الاقول  -ال اضي عاد الوهاب
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ال اضي عاد الوهاب : للد اسات اإلسالمية وإكياء الترال، و قة بق ية م دمة إلى الملت ى األو 

مقمود سالمة النرقاني، اله إل المالكي بين التدليل .119،111، ص ص7الكي، مسالاندادل الم

 .147، ص1والتيرقد، مس
26

 .141-149 ص ص ،1مقمود سالمة النرقاني، اله إل المالكي بين التدليل والتيرقد، مس - 
27

عادهللا إبراهيم : أكمد بن غ األمين اليكني الشن يطي، مواهك اليليل من أدلة  ليل، اعتناء - 
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