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العالمين؛ خلق فسووووووووووهدى  وووووووووووالم فلددى  ال وووووووووو    السوووووووووو    ل  ر ووووووووووهله الحمد لله رّب 
 الم طف ى  نبيه المجتب ى  التابعين للم بإحسان إل  يه  الدِّينى أما بعد:

فقووود لمج نجه  اللووودد فت المووواح الووودي ؛ حووواملين إين اللوووه نهراا إل  ا ييوووا  المتعوووا بووو  
أبه   ؛من أ لئو  الججه  الاارال  إما  إار اللجال  تودريسووووووووووووووواا  إفتوايا  توتليفوااى  تقعيوداا  تفاليعوااى ف وان

 بدالله مال  بن أنس ا صبحت رحمه الله تعال ؛ الذي يمج بين  ِّلَمت الحديث  الفقهى  كاّلس 
فايتلد فت ا وتجبا  ا ح ا  الروال ي  من ن وهل الهحيين؛ بإر اي   حياته خدم  للعلم  ط بهى

يلّبت حاي  المجتمج حهلهى  يحقق المجا  فت  ها د الجظالى  تجقيح أصوووووووووووووه  ا  وووووووووووووتد  ؛ بما 
لماي   روووووووووووووالين إلي اى  كان إأب   أح ا  المسووووووووووووواقد الجا ل ى   د بلبا أإل  فقله بالتتبج أربع 

 ى للفال م الفقلي  التت يذكال نلا فت كتبلم بتل  ا إل  المح وووووهر  المال ي  المتقدمين ا  ووووتد  
م يالد  التقاليبى ث ببي  التيسوووووووويال من ا إل ؛ مجلم يايح خالي  المتتخالين غيال أن مخت ووووووووالاح

يق وووووووووووووووال  ن    بعض البووواح ين أنفقللم يووعزهِّ ل الوودليوودى العالف  ل  ذلوو  حقبوو  من الامنى فظنّ 
قه   ل  ذكال التجاليد مجلج فت كتاب  الفقهى ي التعليدى  يعتمد التجاليدى  ره اّن غيال مسّلمى فإنّ 
إل  صووووووووووياغ  المتهنى  ره مجلج متبج فت يميج  الفال م  اري   ن أإلتلا  مآخذراى  يوته وووووووووود به

الموذاروبى أموا مجلج التودليود  التعليود فوإّن الموذروب المال ت ليس بمعا   ن المذارب ا خالد 
فت التتليف  ل   فقهى  ره المجلج المتبج فت الجلضووووووو  الفقلي  الحدي   فت ربن المتهن المجاّلإ  

  ا إل ؛    الفقلي  بتخاليجلا   يا ووولا  ل  تلا وووتيعاب أح ا  الجها بتإلتلا التف ووويلي ؛ روووال ر 
مانجا بقهله:"..نجد متفقل     رحمه الله الفال م المجالإ  متجاري ى كما أوار إل  ذل  ابن رود  نّ 

                                                           
 - كلي  الراليع . يامع  الفال ان اإل  مي .  احد العاج 
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العالمين؛ خلق فسووووووووووهدى  وووووووووووالم فلددى  ال وووووووووو    السوووووووووو    ل  ر ووووووووووهله الحمد لله رّب 
 الم طف ى  نبيه المجتب ى  التابعين للم بإحسان إل  يه  الدِّينى أما بعد:

فقووود لمج نجه  اللووودد فت المووواح الووودي ؛ حووواملين إين اللوووه نهراا إل  ا ييوووا  المتعوووا بووو  
أبه   ؛من أ لئو  الججه  الاارال  إما  إار اللجال  تودريسووووووووووووووواا  إفتوايا  توتليفوااى  تقعيوداا  تفاليعوااى ف وان

 بدالله مال  بن أنس ا صبحت رحمه الله تعال ؛ الذي يمج بين  ِّلَمت الحديث  الفقهى  كاّلس 
فايتلد فت ا وتجبا  ا ح ا  الروال ي  من ن وهل الهحيين؛ بإر اي   حياته خدم  للعلم  ط بهى

يلّبت حاي  المجتمج حهلهى  يحقق المجا  فت  ها د الجظالى  تجقيح أصوووووووووووووه  ا  وووووووووووووتد  ؛ بما 
لماي   روووووووووووووالين إلي اى  كان إأب   أح ا  المسووووووووووووواقد الجا ل ى   د بلبا أإل  فقله بالتتبج أربع 

 ى للفال م الفقلي  التت يذكال نلا فت كتبلم بتل  ا إل  المح وووووهر  المال ي  المتقدمين ا  ووووتد  
م يالد  التقاليبى ث ببي  التيسوووووووويال من ا إل ؛ مجلم يايح خالي  المتتخالين غيال أن مخت ووووووووالاح

يق وووووووووووووووال  ن    بعض البووواح ين أنفقللم يووعزهِّ ل الوودليوودى العالف  ل  ذلوو  حقبوو  من الامنى فظنّ 
قه   ل  ذكال التجاليد مجلج فت كتاب  الفقهى ي التعليدى  يعتمد التجاليدى  ره اّن غيال مسّلمى فإنّ 
إل  صووووووووووياغ  المتهنى  ره مجلج متبج فت يميج  الفال م  اري   ن أإلتلا  مآخذراى  يوته وووووووووود به

الموذاروبى أموا مجلج التودليود  التعليود فوإّن الموذروب المال ت ليس بمعا   ن المذارب ا خالد 
فت التتليف  ل   فقهى  ره المجلج المتبج فت الجلضووووووو  الفقلي  الحدي   فت ربن المتهن المجاّلإ  

  ا إل ؛    الفقلي  بتخاليجلا   يا ووولا  ل  تلا وووتيعاب أح ا  الجها بتإلتلا التف ووويلي ؛ روووال ر 
مانجا بقهله:"..نجد متفقل     رحمه الله الفال م المجالإ  متجاري ى كما أوار إل  ذل  ابن رود  نّ 

                                                           
 - كلي  الراليع . يامع  الفال ان اإل  مي .  احد العاج 
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يظجهن أن ا فقه ره الذي حفظ مسوووووووواقد أك الى  رض ي  والَِّب للم وووووووووبيه ما يعالب لمن اّن أّن 
اف ره الوووذي  جووودل خفووواف ك يال ى   الووو ذي يقووودر  ل   مللووواى  ره بَويِّّن أّن الوووذي  جووودل الخفوووّ

خفاف ك يال   وويتتيه إنسووان بَقَد ي   يجد فت خفافه ما ي وولح لقدمهى فيلجت إل  صووانج الخفاف 
ى (1)رال ر اى  ره الذي ي جج ل ّد َ َد  خوّفاا يهافقهى فلذا ره م ا  أك ال المتفّقل  فت رذا اله ا"

 فيلا ي من  ال الفقهى  ن ت  أصهله الجامع . ف ان ا تماإ أإل  ا ح ا  رال ر ى ف

 ن أصه  مذرب اإلما  مال ى   الإنا ا إل  التت بج   ليلا -بفضد الله-لذا كرفجا القجام 
فقلهى  بّيجا مجالتلا فت التجديد الفقلت المجرهإى  نا رجا إ هد رمهر ا إل  فت الفقه المال ت 

  تجاليد فال  لا.

 أهداف الموضوع
   مذرب اإلما  مال  فت التدليدى  مه فه من التجاليد.إبالا  م ان-1
الفقه   بخاصووووّ  فت ال رووووف  ن أإل  المذرب المال تى  كتبه التت  وجيا با  ووووتد  ى-2

  أصهلهى  الحديث.
 بيان أثال التمذرب فت التقليد  التخاليجى     ته بالتدليد  التجاليد.-3
 المساقد الجا ل  من خ   التجديد الفقلت.إالار إ ر المذرب المال ت فت ا تيعاب -4

 أهمية الموضوع، وسبب اختياره
َتعلُّقه بتصه  ا تجبا  أحد أ    الف ال اإل  مت المجتلدينى    يخف  ما فت ا  تجاي -1

بال روووووووف  ن طالل ا وووووووتد   ا قم  من أرمي  فت تمحيس رذل الطالل ا  وووووووتجباطي ى  تحديد 
 فت رهقلا فت الع ال الحارال. مدد ص حيتلا لتلقت ا ح ا 

الّمتلاى تفيلا نداياح بجبذ المذارب ب تجا له لقضووي  التمذرب  التقليدى فت  وواح  ت ووا د-2
بتنها هى ففت إثار  رذل المسووووووتل   مجا رووووووتلا ببيان الها ووووووط  بين ا يتلاإ  التقليد   رفض التقليد

  . التمذرب  التخاليج ت حيح لمفاريم خاطئ ى  إفج  تلاماح باطل

                                                           
 (.2/151بداي  المجتلد ) (1)
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فتحوه نوافوذ  للمها نو  بين ال توب المضلفو  فت الموذرب المال ت  ديماا  حدي ااى  فت ذل  -3
د لمجلج التووتليف  التوودريسى    يخف  أرميوو  ذلوو  فت إفج التوَُّلم المهيلوو  للمووذرووبى  فت  َتفقووُّ

 تتريد الجيد الجديد   تماإ تطبيق ا ح ا   ل  ب يال  بعيداا  ن التع ب.

قّد  من أرمي ى  رغب ا مجت فت تحقيق أرداف رذا البحث؛ أحببا أن أ وووووووولم فجظالاا إل  ما ت
لووذي ا بلووذا الجلوود فت إبالا  م مح التجووديوود الفقلت من خ   التوودليوود فت المووذرووب المووال ت؛

يسهإ فت مجتمعجا ا فاليقت وما ا  غالبااى  الله أ ت  أن يجفج به كاتبه   ارقهى  أن يجعله خال اا 
 لهيله ال اليم.

 ة البحثخط
 ى  ث ث  مباحثى  خاتم ى   اقم  للم اإر  المالايج.رت رذل البحث من مقدم  تتّلف

 .المبحث ا   : التعاليف بالمفالإاح الهارإ  فت  جهان البحثف
 .المبحث ال انت: التعاليف بالم طلحاح ذاح ال ل  بالمهرهمى

 يد الفقلتالمبحث ال الث: مجلج التدليد فت المذرب المال ت  إ رل فت التجد
 ففيلا أرم نتاقج البحثى  تهصياته. أما الخاتم 

 منهج البحث
اتبعا المجلج ا  تقالاقت  ا  تجباطتى  را يا فت المساقد التهثيق العلمت بالاليهم إل  -1

 ال تب ا صيل  فت مهره لاى  إل  المالايج ال انهي   جد الحاي .
 .اليف؛ ببيان ا م السهر ى  ر م اآلي  ا ح اآلياح القالآني  إل   هررا فت الم حف الر-2
خاّليا ا حاإيث فت كتب السوووج  المعتمد  مج الح م  ليلا صووووح   حسووووجاا أ  رووووعفااى -3

 إ  ما كان فت ال حيحين أ  أحدرماى فإنت اكتفيا بتخاليجه فيلما للعلم ب حته.
 والحا ال لماح الباليب ى   الّفا بالم طلحاح العلمي  بإيجا .-4
 بإيالاإ ما تهصلا إليه من نتاقجى  ما  ح لت من تهصياح.ختما البحث -5
ياا مالتب   ل  حال ف المعجم بد الملّم  للم اإر ا ّملاح  المالايج البحث بقاقم ي  ذيلا-6

 با م ال تاب.
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البدي بالتعاليفاح لضوووووووومان  وووووووو م   الح م  ل  الرووووووووتي فال اا  ن َت ووووووووّهرلى نا ووووووووب لما كان
الت ووهرى فإن أي خلد فت الت ووهر يجع س  وولباا  ل  الح مى   د  قدح للذا المبحث خمسوو  

 مطالب:

 المطلب األول: تعريف التدليل
ح تقديم : التدليل في اللغة ى  مجه  ه  الله (1)الدليدى  ره: المالوووووووووووووودى  المبّينى  المهرووووووووووووووّ

] ژ  يئ  ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ  ىئ ېئ ژ : وووووووووتعال

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژى   هله تعال : [٤١سببب    

 إ لتلا إلي اى  معج  الظد  ل  الرمس يعلجا ى أي: ثم[١٤الفرقان  ]ژ ڄ ڦ ڦ
 عالفت إنما ا وووووووياي كانا إذ وووووووتي؛ أنه يعلم لم تجسووووووخه التت الروووووومس ت ن لم هل أنه  ليه:

 .(3) يهرحه المر د ي رفالذي   ره  بالرانى حج  أي: إليدى ى فالرمس(2)بترداإرا

 .(4)إل  ان إيالاإ الحج   البالرانى  هاي أكان مهص ا إل   لم أ  وفي اصطالح الفقهاء:

 .(5) فت اصط ح ا صهليين: ما يم ن التهصد ب حيح الجظال فيه إل  مطلهب َخَباليّ 

ج من ال تاب  السوووج   ما يالي المالاإ بالتدليد فت رذا البحث: ا  وووتد  ى  ره إ ام  ا إل  
 إليلما من ا صه  المستجبط   ل  أح ا  المساقد الفقلي   الفتا د العلمي .

                                                           
(؛ لسووووووووووووووووان العالب  بن مجظهر 5/384(؛ ال وووووووووووووووحوواح للجهرالي )2/211انظال: مقوواييس اللبوو   بن فووارس )(1)
(11/241.) 
 (.11/216يامج البيان فت تت يد آي القالآن )(2)
 (.11/241(ى  انظال: لسان العالب )13/31الجامج  ح ا  القالآن ) (3)
 (.31(؛ الحد إ للبايت ل )1/21ح ا  لآلمدي )انظال: اإلح ا  فت أصه  ا (4)
 (. 1/252رفج الحايب ) (؛1/22(؛ إرواإ الفحه  )35-1/34المحين )البحال (5)
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 المطلب الثاني: تعريف المذهب.
ثم ، )1(الموضووتى   ل  المعتقد تدّ   ل   أصووللا محّد الذراب   مانهى المذهب في اللغة:

 ا تعمد فيما ي ار إليه من ا ح ا .

فت بيان المالاإ بمذرب اإلما : "ما  اله رهى  رحمه الله  ا  العد ي:الفقهاءوفي اصططططالح 
ل هنه يجالي  ل   ها دل  أصووووووووووله الذي بج   ليه  ؛ ل  طاليقته  نسووووووووووب إليه مذرباا   أصووووووووووحابه

 .(2)"مذربه

المذارب التت توقّلد فيلا ا قم  فت خمسووووووووووو  أووووووووووووياي:  رحمه الله   د ح ووووووووووال اإلما  القالافت
الفال ي  ا يتلاإي ى  أ ووبابلاى  وووال طلاى  مهانعلاى  الحجاج الم بت  لب ووباب  ا ح ا  الروال ي 
 .(3) الرال    المهانج

مال  رحمه الله من ا ح ا  الفقلي ى  اإلما  المالاإ بالمذرب فت رذا البحث: ما ذرب إليه 
ما ا تمدل  ليلاى    ايتلاإل ما رآل فيلا بحسب ايتلاإل  ل  أ اس ا صه  التت اختاررا  بج  

 أصحابه من بعدل.

 المطلب الثالث: تعريف األثر

 ۋ ژ: ى  مجه  ه  الله تعال (4): ما بقت مِّن ر م الرتيى  ا ثار : الع م األثَر في اللغة

ى أي بقي  من [١األحقاف  ]ژ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .(5) لم يضثال  ن ا  لين

لد ل   ل  ملهنه لع ن معانيه اللبهي ى  أك ال ما يسووووووت  يخالج ا ووووووتعما  الفقلاي للذا اللفظ 
ار رت "أثال  قد البيج"؛ لما يتالتب  ليهى فاآلث بقي  الروووووتيى أ  ما يتالتب  ل  الرووووووتيى كقهللم:

                                                           
 (.1/314(؛ لسان العالب )2/181(؛ المح م  بن  يدل )2/362انظال: مقاييس اللب  ) (1)
 (.1/41الد انت )(ى  انظال: الفهاكه 1/35حاوي   لت بن أحمد العد ي  ل  الخالوت )(2)
 (.112اإلح ا  فت تمييا الفتا د  ا ح ا  ل )(3)
 (.4/5(؛ لسان العالب )1/8(؛ الم باح المجيال )1/15( انظال: مقاييس اللب  )4)
 (.3/131(؛ ال حاح )6/155( لباب التت يد فت معانت التجايد للخا ن )5)
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ى في هن معج  أثال التدليد: ا مهر التت تجتج  ن التدليد المسبب له  ما (1)اللها   المعّلل  بالرتي
 ي مالل فت التجديد الفقلت.

 المطلب الرابع: تعريف التجديد.
ى مجه (2)الروووووتي  ت وووووييالل يديدااى  الجديد نقيض الخلق  البل  تحديثالتجديد في اللغة: 

ى [94اإلسببرا   ]ژ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت  ژ:  ه  الله تعال 
   أأي: "أقذا كجا  ظاماا بالي ى  رفاتاا  د صوووووووالنا تالابااى أنبعث بعد ذل  خلقاا يديداا كما ابتدأنال 

 ه مج. ى  روذا يعجت اإلحيواي  اإل اإ ى    ي هن إ  لروووووووووووووووتي مهيهإ من  بد.(3)مالّ  فت الودنيوا "
: " إّن الله يبعث للذل ا م   ل  رأس كّد ماق   ج   ا :  ا  ر ه  الله حديث أبت راليال 

 ه(:283فت الرعال  ه  ابن الال مت )ح:.  مجه .(4)َمن يوجدِّإ للا إِّيَجلا"

 مو كو  بيد إل  َتجديد  وإِّّ رد مِّنز 
 

 (5)وتي بعد إخ ل إد   رد يوجَ  
 ىضارمابمقت  ا مالو  ىما اندرس من العمد بال تاب  السج  : "إحيايو والتجديد في االصطالح 

 .(6)ما الال من البدم  المحدثاح"  إمات و 

 

 

  

                                                           

 (.23( انظال: التعاليفاح للجاليانت ل )1)
 (.54(؛ مختار ال حاح ل )3/101(؛ لسان العالب )1/12(؛ الم باح المجيال )6/8انظال: كتاب العين ) (2)
 (.15/113يامج البيان فت تت يد آي القالآن ) (3)
(ى 4/561(ى  الحاكم فت المسووووووووووووووتدر  )4/118خاّليه أبه إا إ فت  ووووووووووووووججهى باب ما يذكال فت  الن الماق  ) (4)

 (.2/150(ى  صححه ا لبانت فت السلسل  ال حيح  )6/324 الطبالانت فت المعجم ا   ن )
 انظال: إيهان ابن الال مت. (5)
 (.11/263 هن المعبهإ ) (6)
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 المطلب الخامس: تعريف الفقهي.

الروووووووووووووووتيى  العلم بوووهى  التفطن لموووا غمض : فلم  ره فت اللبووو الفقلت نسوووووووووووووووبووو  إل  الفقوووهى 
بِّّحو (2)ى تفّقه الاليد: تعاط  الفقه(1)مجوه يي إِّ   يوسوووووووووووووووَ تز ى  من ذل   ه  الله تعال : }َ إِّنز مِّنز ووووووووووووووووَ

بِّيَحلومز{ َقلوهَن َتسز دِّلِّ َ َل ِّنز   تَوفز  .(4)تسبيحلم ى أي:   تعلمهن    تفلمهن(3)بَِّحمز

 .(5)فه  فضلهى  خّ س بعلم الفال م مجلاا تعماله فت  لم الدِّين؛ لرال   غلب

ره: العلم بووا ح ووا  الروووووووووووووووال يوو  العمليوو  الم تسوووووووووووووووبو من أإلتلووا  والفقط  في االصططططططططططططالح،
 .(6)التف يلي 

ىاختووارل يمج من المحققينى  مووا  وودال   يسووووووووووووووولم من الجقوود (7) رووذا التعاليف مطالإ مجع س
 غالباا.

 لجظالي ا الرووووووووووووووال ي  العملي  إ ن ا ح ا فت ا ح ا   فمحّد التجديد رجا الفقه الذي يبحث
 الخاّص  بالمعتقداحى فإنلا   ت هن مهرج تجديد  تبديد؛  نّلا ثهابا.

                                                           
(؛ غاليووب 1614(؛ القووامهس المحين ل )5/404(؛ تلووذيووب اللبوو  )4/12انظال: المح م  بن  ووووووووووووووويوودل )(1)

 (.2/136الحديث للحالبت )
ث حقاققلاى  يفتح ما ا ووووووتبلق مجلا".الفاقق فت غاليب الحدي الفقيه: "العالم الذي يرووووووق ا ح ا   يفّت   ن(2)
(3/134 .) 
 (.44 هر  اإل الايى اآلي  ) (3)
 (.4/162انظال: لباب التت يد فت معانت التجايد للخا ن )(4)
 (.3/465(؛ الجلاي  فت غاليب الحديث  ا ثال )13/522انظال:لسان العالب ) (5)
(؛ إرووووووووووواإ الفحه  1/28(؛ اإلبلاج )1/21(؛ البحال المحين )1/22مجلاج ا صووووووووووه  مج نلاي  السووووووووووه  ) (6)
 (.10-81(ى  انظال تعاليفاح أخالد فت: تقاليب الهصه  ل )1/11)
ا طالاإ ره أنه كلما  يد الحّد  يد المحد إى ف  يدخد فيه وووووووووووتي ليس من أفالاإ المحد إى فله معج  طالإ (7)

مانعااى  ا نع اسى ره أنه كّلما  يد المحد إ  يد الحدى ف  يخالج  جه ووووووووتي من أفالاإلى فله ا غيارى في هن 
 (.65بمعج  يمج ا فالاإ في هن يامعاا. انظال: إرواإ الفحه  ل )
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ا ووووووت ما ا لت ووووووهيال المهرووووووهمى  تجليتهى  الرووووووتي بالرووووووتي يوذكالى  بضووووووّدل يتبّينى  قد رذا 
 لب:المبحث فت ث ث  مطا

 المطلب األول: تعريف التجريد.
ره إ ال  ما  ل  الروووووووووتيى بحيث يبد  اارالل بد ن  ووووووووواتالى  مجه يقا :  التجريد في اللغة:

د من ثيوووابوووه: إذا نا لووو َعف الّجخووود ياليووود ؛  نوووه  ووود يوالِّإ  جلوووا  اَتجاّلإ الاليوووو  جوووهى   ووووووووووووووومت  وووووووووووووووَ
 .(2) كّد وتي  رالته  ن وتي؛ فقد يالإته  جه..(1)خوهصلا"

ى اللبهيى فإن  تقه  للمحال : َياّلإ ف ن الحجّ   معجال ن  ال يخرج في االصطالحالتجريد 
الونووه بووالعوماَل   َتجال إ بوه: إذا أفالإل  لم يَوقز
ى مجوه تجاليوود ا ح ووا  الفقليو ى  ره إخ  روا من أإلتلووا (3)

 ى  طاليق  فت الفتهد.(4) ره مجلج فت التتليفى التف يلي  المهيب  للا

  الح م إما أن ي هن محلّ  بوالتودليود    و  مقوابلو ى فلموا متضووووووووووووووواإان؛ فوإنّ     و  التجاليود 
بودليلوهى  إموا أن ي هن مجاّلإاا  جوهى   ود بودأح نوداياح تت وووووووووووووووا ود بوتن الفقه المال ت مجالإ  ن 

 الدليدى  أنه مبجت  ل  التقليد  التع ب.

 المطلب الثاني: تعريف التقليد.
 فت يوعل ق أن  ذل  ن ىالَبدَ   مجه: َتقليد بهى  لّيه يوت  ل  وتيي  تعليق ره التقليد في اللغة:

ي أنّلا ليوعلم وتي  وجوقلا  ه(:110ى  ا  الفال إل )ح:(5)َردز

                                                           
(؛ الم ووووووباح المجيال 3/115(؛ لسووووووان العالب )3/18ال ووووووحاح للجهرالي )؛ (1/452انظال: مقاييس اللب  ) (1)
(1/15.) 
 (.1/1021تلذيب ا  ماي  اللباح ) (2)
 (.1/204انظال: الفاقق فت غاليب الحديث ) (3)
 (.223ى ل )36انظال: مجل  البيانى العدإ  (4)
 (.5/11اتظال: مقاييس اللب  )(5)
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 حولوفووووووووا بوالّب م وووووووو   الم وووووووووووووووّل 
 

ح  دا قوووووووووولوووووووووو   ( 1 أ ووووووووووجووووووووووالِّ الوووووووووولوووووووووودي مووووووووووو
ىف تن المقّلد فت الّدين يعد الح م الذي يقّلد فيه إمامه   إ  فت (2) مجه التقليد فت الدِّين 

 .(3) وجقه  يولا  نفسه بلا

 .(4): أخذ  ه  البيال من غيال معالف  إليلهوهو في اصطالح األصوليين

فد  الروووووووووووووووق ا    من التعاليف )أخذ  ه  البيال( أّن ا خذ بال تاب  السوووووووووووووووج   اإليمام   
اى  إنما ره اتبام جه م ال انت إ  الرووق . ى في هن المالاإ من " ه  البيال" ايتلاإل.(5)يسووم  تقليدا

إليلوه( أن التقليود   ي هن إ  مج  ود  معالف  الدليدى  رذا إنما يتتت  من العاّمت  )من غيال معالفو 
 فت ا إل . الذي    در  له  ل  الجظال

 ل  الجظال فت ا إلو ؛ فووإن أخوذل بقه  البيال إن تبين لوه صوووووووووووووووهابوه   ي هن  القودر أموا من لوه 
اى بد ي هن تالييحاا  اختيارااى   اإراا هنهك مج ا إل  فت نظال إ ن البيال بقه  أخذ إن أما تقليدا

  : " ليس ذل  طاليقاا إل-رحمه الله-القدر ى  ا  الباالت  مج يعذر    مقلدى فله الجظال  ل 
 .(6)العلمى   فت ا صه     فت الفال م"

إن ال    فت اتبووام المووذارووب الفقليوو  مضذن بووالوود ه  إل  التقليوودى  اإل الاب  ن ا يتلوواإ 
  ا  تجبا ى  إن كان التمذرب   يعجت التقليد ا  متى  إن ار الدليدى ف  يستلا  التعّ ب.

                                                           
 انظال: إيهان الفال إل. (1)
 (.3/365(؛ لسان العالب )3/528انظال: ال حاح ) (2)
 (.315انظال: الهييا فت أصه  التراليج اإل  مت ل ) (3)
(ى  انظال أيضاا: تيسيال التحاليال 155(؛ إرواإ الجقاإ  ل )310(؛ المست ف  ل )2/888البالران للجهيجت )(4)
(1/26.) 
 ا تبام ره أن تتبج القاقد  ل  ما بان ل  من فضد  هله  صح  مذربه. (5)
 (.310انظال: المست ف  للباالت ل ) (6)
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 المطلب الثالث: تعريف التخريج.
ى مجه: خالاج (1)ا  ووووووووتجبا  يطلق  ل   ره الجفاذ  ن الرووووووووتي  تجا  لى :التخريج في اللغة

 ا ربى  ره غّلتلا الخاري  مجلا.
خالاج ا   : ا وووت ث ث  أنهام: -رحمه الله-كما ذكال ابن فالحهن  اصطططالح الفقهاء ره فت 

ى الجهم ال انت: أن ي هن فت المستل  مج هص من مستل   ىح م مستل  ليس فيلا ح ٌم مج هلٌ 
  الجهم ال الث: أن يهيد لإلما  نسّ   ه  بخ فهىح م مج ووووهل فيخالّج فيلا من مسووووتل  أخالد 

فت مسوووووووووووووووتلو   ل  ح مى  يهيود نّس فت م للوا  ل  حود ذلو  الح مى  لم يهيود بيجلما فارلى 
فيجقلهن الجّس من إحودد المسوووووووووووووووتلتين  يوخاّليهن فت ا خالدى في هن فت كوّد  احد  مجلما  ه  

 .(2)مج هل   هٌ  مخالّجٌ 
أّما  جد  لماي ا صه  فإنّلم يتفقهن مج الفقلاي فت باب ا يتلاإ  التقليد  ل  أن التخاليج 
ره بيووان رأي اإلمووا  فت المسووووووووووووووواقوود الجاقيوو ؛ التت لم يالإ  جووه فيلووا نّس  ن طاليق إلحووا لووا بمووا 

 .(3)يرببللا من المساقد المال ي   جهى أ  بإإخاللا تحا  ا د  من  ها دل
بمعج  التعليد أ  تهييه اآلراي المجقهل   ن ا قم   بيان مآخذرا فيلاى  ن   د يطلق التخاليج 

ى فتحّ د من رذا أن التخاليج  جد الفقلاي (4)طاليق ا تخالاج  ا تجبا  العل   إراف  الح م إليلا
 ا صوووووووووهليين  ل  خمسووووووووو  أنهام: تخاليج الفال م الفقلي   ل  الفال م الفقلي ى  تخاليج ا صووووووووووه  

صوووووووووووووه  الفقلي ى  تخاليج ا صوووووووووووووه  الفقلي   ل  الفال م الفقلي ى  تخاليج الفال م الفقلي   ل  ا 
 الفقلي   ل  ا صه  الفقلي ى  تخاليج الفال م الفقلي   ل  المساقد الجحهي .

 تتتت      التخاليج بمهرهم البحث فت كهنه مجطلق التجديد الفقلتى لما يمار ه المخالّج 
عانت  العلد التت نسوووووووووج اإلما   ل  مجهاللاى فَويو ّيف من البهل فت بحال المذرب ليسوووووووووتجبن الم

الفالم الجديد فت رووووووووهقلاى  فت ذل  نروووووووووا  فقلتى  ره خطه  يتحالر بلا المتمذرب من ربق  
 التقليدى   يهإ التع ب.

                                                           
 (.116(؛ مختار ال حاح ل )1/28(؛ تلذيب اللب  )2/116انظال: مقاييس اللب  ) (1)
 (.104كرف الجقاب الحايب ل )  (2)
 (.12انظال: التخاليج  جد الفقلاي  ا صهليين ل )(3)
 (.3/242انظال: والح مخت ال الال ر  )(4)
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نسج للمساقد من الجقدى  التعليد للا من العقدى   من أرّم متطلباح التجديد الفقلت التدليد 
ا ح ا  فت روووووووووووهقلما بالتخاليج  ا  وووووووووووتجبا ى  رذا يعجت نبذ التجاليد  التع وووووووووووبى  ا تاان فت 
التمذرب  التقليدى  للفقه المال ت إ ر راقد فت التجديد من حيث ا تماإل التدليد  التعليد  ل  

ج بيان التقليدى  فيما يتتت تتصويد التدليد فت المذرب مالالغم من التلم  المهيل  إليه بالتجاليد   
 إ رل فت التجديد الفقلتى  ذل  فت خمس  مطالب:

 المطلب األول: التدليل والتجريد في المذهب المالكي بين النفي واإلثبات.
 الفرع األول: التدليل في المذهب المالكي.

ى تعال ى حافظاا لسووووّج  الم ووووطف   ا ياا ل تاب الله  رحمه الله كان اإلما  مال  بن أنس
فت ا ووتجبا  أح ا  المسوواقدى مجتلداا فت تالتيب ا إل   التالييح بيجلاى متبعاا مجلج ال ووحاب  

  وود تاليم ذلوو  فت إر  وووووووووووووووه المجتظموو   فتووا يووه المتعوودإ ؛ التت نقلووا  جووه فت كتوواب "الموود نوو  
أكباإ  هى حيث رالب الجاسال بالد"ى  بالرن ذل  فت كتابه "المهطت"ى الذي حهد الحديث بفقل

اإلبد ليسوووووومعها مِّن إرر المهطتى  يح وووووولها  ل  غالرلى  ره الذي خالّج اإلما  الرووووووافعتى  اإلما  
 محمد بن الحسن صاحب أبت حجيف   غيالرما من ا    .

"كوّد يوضخذ مِّن  هله  يوالّإ إ  صووووووواحب رذا القبال"ى يعجت   اإلما  مال  رحمه الله ره القاقد:
 .ر ه  الله 

ى با إل  فت القه   العمدى فعل  ال تاب  السج  بج  فقله فلذا يَدّ   ل  التاا  إما  المذرب
 أّلف فت ذل  كتابه "المهطت" الجامج بين الحديث  الفقهى  كروووووف  ن مجلجه فت ا  وووووتد   

أصووووووووحابهى  حملها  لمه إل  من حهللم من خ   التتليف  التدريس   ا  ووووووووتجبا ى  الذي التامه
اإلفتايى ف ان المذرب المال ت مميِّّااا فت أصوووووووووووووهله ا  وووووووووووووتد لي  ب  التلا  تجه لاى  فت مجارج   

 تتليف كتبه المتعدإ .
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 رذا المجلج ا  ووووووووتد لت ره الذي إأب  ليه  لماي المال ي  المتقدِّمهن ففت رووووووووهقه أفتهاى 
 تقه   د  د   التت   أّلفهاى بود َتمياح مضلفاح المال ي  من حيث ا وووووووووووووووتل را بقها د فت العقي

 الفقه إ   ل  الالراى  اختتاملا بذكال محا ن اآلإاب  ا خ ل التت رت حلي  الفقه   يجته.

 الفرع الثاني: التجريد في المذهب المالكي.

ي حظ الجااال فت بعض كتب الفقه المال ت خلّهرا من ا إل  التف ووووووويلي   ح ا  المسووووووواقد 
؛ التت يوقت ال إل  صياغ  المتهن الفقلي  المخت ال  فقهى يوتهّ د بهالفال ي ى  ره مجلج فت كتاب  ال

ى   د الالح بهاإرل (1فيلا  ل  اإلووووووار  إل  مرووووولهر المذربى  الالايح فيه إ ن تدليد أ  تعليد
فت المذرب من القالن ال الث بجمج المعانت ال  يال  فت  باراح  ليل ى ثم ولد تحه ا يذريّاا فت 

حيث بالغ المخت ال ن فت اختاا  العباراحى مما أّإد إل  صعهب  فلملاى  القالن السوابج اللجالي
 .(2)فض ا  ن ا رتداي إل  مآخذرا

كمووا نجووود فت كتوواب "الال ووووووووووووووووالوو "  بن أبت  يوود القيال انتى  كتوواب "يووامج ا ملوواح"  بن 
مخت ووووال  وووويدي خليد"ى فقد يواّلإح مسوووواقد رذل ال تب من أإلتلاى ل جلا  الحايبى  كتاب"

  ت  فت الهرهح.متفا

 كان البالب من رذل المخت وووووالاح تقليد ا لفاي تيسوووووويالاا  ل  الحفظى  يمج ما ره متفالل 
فت كتب المذرب من الفال م لي هن أيمج للا من يل ى  ا وووووووووووووتجاب  لطلب أتبام المذارب من 

 نايي  أخالد.

جانت  جد للمالغي  د اتبج رذا المجلج نفسووووووووه فقلاي المذارب ا خالد فججد "بداي  المبتد " 
  جد الحجابل . الحجفي ى  "الهييا" للباالت  جد الرافعي ى  "مخت ال الخال ت"

 ان الاف المتفقلين إل  رذل المخت الاح أرال بالفقه بعاّم ى  بالفقه المال ت بخاّص  حيث 
ت "إّن ك ال  ا خت اراح المضلف  فصوالفلم  ن الج هل إل  ا  ها  المجالإ ى يقه  ابن خلد ن: 

له  مخلو  بوالتعليم ... فيوه إخ   بوالتح ووووووووووووووويدى  ذل ؛  ّن فيه تخليطاا  ل  المبتد  بإلقاي الع

                                                           
 (.16انظال: مدخد إل  تجديد الفقه المال ت ل ) (1)
 (.543(؛ المخت الاح الفقلي  فت المذرب المال ت ل )4/184) انظال: الف ال السامت(2)
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رذا   يوسوووووهّ  رمت ى (1)الباياح من العلم  ليهى  ره لم يسوووووتعد لقبهللا بعد  رهمن  وووووهي التعليم"
 المذرب المال ت    غيالل من المذارب بالتجاليد.

 والتجريد في المذهب المالكي.الفرع الثالث: الموازنة بين التدليل 

كان  ووووووووبب تهّيه الفقلاي إل  المجلج التجاليدي ببي  تسووووووووليد الفقه؛ ليحفظه ط ب العلمى 
 ووووتيعاب  رووووعفا  ن ا بعد َأنز فتالح اللمم  ن مطالع  المطه حى  تقاليب المسوووواقد المترووووتت 

الفقلي ى  اا  العباراحالمبجت  ل  اخت ى بيد أّن المبالب  فت رذا المجلج التجاليدي(2)المبسووهطاح
 بتال الفال م  ن ا إل  أرال بالمتفّقلينى  ره مما يج ال؛  نه يبعث إل  الجمهإ  يجتد بالفقه  ن 

 يا : جه الدليد أحد ث ث  ر  ل ن الذين يعلهل  لماا رمها به المذرب المل ت  نفها. التجديد.

حث ف نفسوووووووووووووووه  جاي الببواحوث مبتود  َنَظال فت الم ووووووووووووووواإر المال ي  بين يديهى  لم ي لّ -1
  التجقيب  ن الم اإر المضصل  للمذربى المعا   با إل ى فا تعجد فت الح م.

ريد إا ي  إل  التجديد بمفله  غالبت ياليد التج ووود من كد  ديمى  يفتح باب ا  وووتجبا  -2
  ل  م الا يه ل د من رب  إب.

ا عّل ى في وووووووووف رذريد إا ي  إل  ا نسووووووووو ا من المذارب الفقلي ى فيالمت كد مذرب ب-3
المذرب بالجمهإى  اآلخال با رووووووووووووووطالاب ب  ال  ر اياتهى  ال الث بقل  أحاإي هى  الالابج بخلّهل من 

 الدليد.

حيث  . إ ا د رض ي ال  ث  غيال مسومه  ى فإنلا   ت ومد أما  المجا ر ى  ي ذبلم الها ج.
اليدي مما فالا المجلج التجبإ اإ  مجلج التدليد  التعليدى  حّذر  يجاإي يد إل  يانب ذل  من 

من التقليد  التع ووووبى  كان من حمل  لهاي رذل الد ه  التجدإي  القالافت فت كتابه الذخيال ى  ابن 
العالبت فت أح ا  القالآنى  الرووووووووواطبت فت المهافقاحى فتعدإح م ووووووووواإر الفقه المال ت  خدما 

 يميج العله  الرال ي .

                                                           
 (.1/532تاريخ ابن خلد ن ) (1)
 (.4/451انظال: الف ال السامت ) (2)
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اب اا  بووالوودليوودى يقه  ابن القيم رحمووه اللووه: " وو لم يووت  العلموواي يلووداا فت التجبيووه  ل  ا لت
بعض الجاس ذكال ا  تد   فت الفتهدى  رذا العيب أ ل  بالعيبى بد يما  الفتهد  ر حلا ره 

ى  إيمام المسلمينى  أ ها  ال حاب  ررهان الله الدليدى ف يف ي هن ذكال ك   الله  ر هله 
 .(1) ليلمى  القياس ال حيح  يباا"

  لم ب  فتاياإل  لد  من المفتت  يبال  المستفتتى  ل  الحج  يقيم التدليد مجلج كان فإذا
 الحقاققى  ل  ل ا تطا مج الجامدى الفقه  تال يج ا إل ى لتال  لذريع  فتحا التجاليد مجلج فإن مح مى
 .(2) السقيم بالهارت  تعّلق

ليدى  إن   ل  التدليد  التع  د الال من خ   المها ن  بين المجلجين أن الفقه المال ت مبجت 
كووان  وود ا تالتووه فتال  خلووا بعض مضلفوواتووه من الوودليوودى  رووذا   يسوووووووووووووووهّ  رمت المووذرووب المووال ت 
بالتجاليد؛ فإّن المخت ووووال فالم  ن أصوووود وووووامدى    يم ن أن ياليج الفالم  ل  أصووووله بالبط نى 

ت التجديد رل ف بلذا يجدفج  ن المذرب المال ت التلم  بالتجاليدى  فت اله ا نفسوووووووووووووه يظلال إ  
 بما يسلم بتصهله ا  تجباطي  فت الجلض  الفقلي  با تيعاب أح ا  الجها    بال الع هر.

 المطلب الثاني: أثر التمذهب في التقليد والتخريج وعالقت  بالتدليل.
 الفرع األول: أثر التمذهب في التقليد والتخريج

ت أن يتبج غيالل موقلِّّدااى  إما أن يجظال فيجد المسلم نفسه أما   ا ج   يم جه إن ارلى  ره إما 
فيستجبن مجلما ا ح ا  مجتلدااى  لما كان اإلنسان   يهلد  الماا؛  ال تاب العايا  السج  الجبهي ى

متبع ى  ل  أحد المذارب ال فإن التدرج المجطقت للهصووه  إل  إري  ا يتلاإ يتطلب أن يتتلمذ
ب المجمج  ل  يها  اتبوا لوا موذروب اإلموا  مال  أقمو  اللوددى  من الموذارو  يتفقوه  ل  أحود

 ڀ ژرحمووه اللووهى  إذا كووان العلموواي يهيبهن التقليوود  ل  العوواّمت أخووذاا من  ه  اللووه تعووال : 

ى أإركا أن التقليد بمعج  اتبام العالم المجتلد [94النحل  ]ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
  العاّمت   يجيد التعليد.ليس إ  اتبا اا للدليد؛ فإّن المجتلد   ي در إ   ن إليدى 

                                                           
 (.4/251إ    المه عين) (1)
 (.223ى ل )36مجل  البيانى العدإ  (2)



 

 الجامعة الأسمرية الإسلامية

518 

: "    يقيس إ  من يمج اآللوو  التت لووه القيوواس بلوواى  رت العلم يقه  اإلمووا  الروووووووووووووووافعت
ه  إرووووواإلى  يسووووتد   ما ل   بتح ا  كتاب الله  فالرووووه  آإبه  نا ووووخه  مجسووووهخه   اّمه  خاصووووّ

 ي ن لم فإن المسوولمينى فبإيمام  ووج  يجد لم ى فإذاالله ر ووه   ووجن رب من التت يد احتمد
  أ ا يد ىالسجن من  بله مض  بما  الماا  ي هن حت  يقيس أن  حد ي هن    فبالقياسى إيمام
 .(1)العالب.."  لسان  اخت فلمى الجاس  إيمام السلفى

 العالب يم ن أن نجظم التمذرب  التقليد فت نه ين: ا من خ   رذ

ت فتهالى  ا  الله وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالمجتلد فى  رذا  ايب العاّمت يوقلد (2)تمذرب نرت   طا  -1

 [.94النحل  ]ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ ژتعال : 

هى يقلّود المجتلود معتبالاا الموذروب   ووووووووووووووويل  (3)تموذروب تعليم  ا توداي-2 ى  ره  ايوب المتفقوّ
 لمعالف  ا ح ا  الرال ي ى  طاليق  للتعلمى معتقداا ال هاب فت الدليد   فت المذرب.

للمذارب الفقلي  ممن   يمتل  الجظال فت الج ووووهل الرووووال ي  بد هد التمسوووو    فت التج ال
 .(4)بال تاب  السج  تعالب للعمد بخ ف المساقد المجمج  ل  ح ملا

   وّ  أن حا  المخالّج يختلف من نهم إل  آخالى فت ل  مالتب  التخاليج ره تخاليج الفال م 
ا ى  أإن  المالاتب تخاليج الفال م من من ا صووووووووووووووه ؛ لقالبه من ا يتلاإى  وووووووووووووووبله بتحقيق المج

ذربى فالتقليد  ليد التم. الفال م؛ لد ران صوووووواحبه فت فل  المذرب  إ الارووووووه  ن متخذ الفالم.
 . كذا التخاليجى بيد أّن ح مه يختلف من وخس  خال

                                                           
 (.501الال ال  ل ) (1)
 (.210انظال: ا نس ا من المذارب الفقلي  ل ) (2)
 (.210انظال: ا نس ا من المذارب الفقلي  ل ) (3)
رايج كتاب "ا نسوووو ا من المذارب الفقلي " فقد رووووالب صوووواحبه أم ل  غاليب  آلراي بعض الجابذين المذارب  (4)

 بالمتلا.
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 الفرع الثاني: عالقة التمذهب والتقليد بالتدليل

اا يتووووودرّج من التقليوووود إل  ا تبوووووام إلووووو  فووووالتخاليجى  من ثم الجظال فت ا  المتمووووذروووووب تعليميووووّ
بى  ا خذ  فوا يتلواإى   ود حالل أقمو  المذرب المال ت  ل  حث أتبا لم  ل  نبذ التع وووووووووووووووّ
بالدليد مت  تبيجا  هتهى  تال  ما  ارروووووووووه من ك   الجاسى فالتا  بذل  محّققه المذرب؛ كابن 

ن ا رب الاكا  فت الخارج م حيجما ريح مذرب أبت حجيف  الجعمان فت إيجابه العالبت رحمه الله
  اىإلي حجيف  أبت مذرب مطلقاا )إ ن ا تبار الج ووووووووواب(ى  ا : " أ هد المذارب فت المسوووووووووتل 

 .(1) الحديث" اآلي   مه  يد    ليه الجعم ى بر ال  ياماا   أ  را للمساكينى  أحفظلا

لتقليد ض ي من افببض الجظال  ن الالايح فت رذل المستل  إ  أن رذا نمهذج  ارح فت بوعد ر
ب لالأي أقمتلم.  را ره ابن روووووووود الحفيدى يعّلق  ل  اروووووووطالاب المال ي  فت . ا  م   التع وووووووّ

  انهن ل ذ فت ليس أن مذربه مِّن فيقه : " الظارال ح وووال ا يجاس الالبهي  إذا إخلتلا ال وووجع ى
 يعسووال أيضوواا  ل  كذ المجتق ى فت البايت ح ووالرا ا    در فيلاى أ هاله فيه تجح ووال حت   هله مِّن

تي فت ا تفال  جدل تهيبت الت المجافج؛ ح ووال   تمييارا امدىالتع بلا يقج التت ا يجاس من وووَ
  احأ   فت متروووابل  أووووياي  ن  وووئد إذا إلنسوووانا أن العسوووال ذل ...   وووبب تهيب   التت مِّن

 يا ب الحا  تف الجظال باإ  يعطيه ما إ  تمييارا فت  ليه يعمد  انهن  جدل ي ن  لم مختلف ى
  احد نهن ا  ل  ا يهب  تل  يجالي أن فالا   أحد بعدل مِّن ياي فإذا مختلف ى بجهاباح فيلا

فله يبين إ ر أصحاب التخاليج فت المذرب من ناحي ى  يفلم . .(2) ليه" ذل   سال حد  أصلها
 إليلا الفال م. لتالإ من ك مه أرمي  ربن الفقه بقها دل

الودليود  ن المقلّود أحيوانوااى  الود ران فت فلو  المذرب يحه  إ ن  إن كوان التقليود يحجوب 
ا وووووووووتق   المتبج با  وووووووووتجبا ى إ  أنّه   يمجج من العمد بالدليد أيجما  يدى كما تقالر ذل  من 

  ا ج أ ها  أقم  المال ي    مللم.

  .ل  ل  رذاى فإّن المذمه  ره التع ب   التمذرب  التقليد للعايا  ن الجظال فت ا إ

                                                           
 (.3/135 ارر  ا حهذي ) (1)
 (.2/211بداي  المجتلد ) (2)
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 المطلب الثالث: كتب المالكية التي تُعنى بالكشف عن أدلة األحكام
إّن الموذرب المال ت حافد ب وتوب كاووووووووووووووووف ي  ن مختلف ا إل  من يل  ا ثال  الجظالى رذل 
ال تب حهح أصوووه ا متعدإ ا فت ا وووتجبا  أح ا  المسووواقد المتجه  ى فججدرا كوتوباا متضوووافال   ل  

د للفال م؛  ذل  فت يميج العله  الروووووووووال ي ى نذكال مجلا بعض ما  وجت التدليد للمسووووووووواقدى  التعلي
بالتدليد من كتب الفقه  أصهله   ها دلى  ما يعضد ذل  من كتب وال ح الحديثى نظالاا إل  أن 

 :(1)ا ح ا  تستق  مجلا يميعااى  يعلتلا فت أربع  فال م

 الفروع األول: مؤلفات المذهب المالكي في الفق :

 هط(.042لكبرى لسحنون )ت:المدونة ا -1

رووذا ال توواب  موود  فت المووذرووب المووال تى يمج فيووه مضلفووه فقووه اإلمووا  مووالوو  رحمووه اللوووه 
بقهله: "إنّلا مقدم   ل   -رحمه الله-ه( 520 أتبا هى يبين مجال  المد ن  ابنو روووود الجد )ح:

ن الفقووه أفيوود م   بعوود المهطووت إيهان فت  -رحمووه اللووه -غيالرووا من الووّد ا ين بعوود مهطووت مووالوو  
 .(2)المد ن ى رت  جد أرد الفقه ك تاب  يبهيه  جد أرد الّجحه... "

 ارتم مضّلفه بالتدليد لمسووووووووووواقد ال تاب؛ ل جه اتبج فت ذل  طاليق  خاصووووووووووووّ ى  رت أنه بعدما 
يووذكال المسوووووووووووووووواقوود المتعلقوو  بووالبوواب يووذيللووا بوواآليوواح  ا حوواإيووث  اآلثووار التت تجبجت  ليلووا تلوو  

 .(3)المساقد

 ه(.400اإلشراف على مسائل الخالف، للقاضي عبد الوهاب )ت: -0

                                                           
 د أفالإح مضلفاح فت ح وال م واإر المال ي ى مجلا: كتاب م واإر الفقه المال ت أصه ا  فال  اا فت المرالل  (1)

 المبالب  ديماا  حدي ااى  بت  اصوووووووم برووووووويال البرووووووويالى  كتاب المذرب المال ت مدار وووووووه  مضلفاته  خ ووووووواق وووووووه 
 المال ت لمحمد يهرار.  ماتهى لمحمد المختار محمد المامتى  كتاب المخت الاح الفقلي  فيالمذرب 

 (.1/21المقدماح المملداح ) (2)
 (.3/211انظال: تالتيب المدار  ) (3)
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روذا ال تواب  مود  فت الموذرب المال تى   د  وجت بح اي  الخ ف فت المسووووووووووووووواقدى  ل  
 يا    باراتهى  ا تضوواب كلماتهى  ا تج  مضلفه بالتدليد  ل  مسوواقله أيما ا تجايى فله يهرإ أ ها  

 تلاى مج مجا رتلا  التالييح بيجلا غالباا.الفقلاي فت الفالم الفقلتى مقال ن  بتإل

 ه(.595بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبي الوليد ابن رشد الحفيد )ت:-3

رذا كتاب نفيس فت المذرب المال تى أبدم فيه مضلفه فت أ ووووووووووووولهب العالب  مجلجهى إّ م 
غالب المسواقد بتإلتلاى  فّ د فيه خ ف العلمايى  نا    رّيحى  ا  ابن فالحهن رحمه الله: " 
 له تآليف يليل  الفاقد  مجلا كتاب بداي  المجتلد  نلاي  المقت وووود فت الفقهى ذكال فيه أ وووووباب 

 .(1)  ّلد   ّيهى فتفاإ  أمتج بهى    يعلم فت   ته أنفج مجهى    أحسن  يا اا" الخ فى

  د صوالّح المضلف نفسوه بذل  فت مقدم  كتابه  ا : "فإّن غالرت فت رذا ال تاب أن أثبا 
فيه لجفسوووت  ل  يل  التذكال  من مسووواقد ا ح ا  المتفق  ليلا  المختلف فيلا بتإلتلاى  التجبيه 

 ف فيلاى ما يجالي مجالد ا صه   القها د لما  س  أن يالإ  ل  المجتلد من  ل  ن ا الخ
المسووواقد المسووو هح  جلا فت الروووالمى  رذل المسووواقد فت ا ك ال رت المسووواقد المجطهل بلا فت 
الروووووالم أ  تتعلق به تعلقاا  اليبااى  رت المسوووووواقد التت   ج ا تفال  ليلاى أ  اوووووووتلال الخ ف فيلا 

 .(2)ميين مِّن لدن ال حاب  ررت الله  جلم إل  أن فرا التقليد"بين الفقلاي اإل  

 ه(.484الذخيرة في الفق ، ألبي العباس أحمد بن إدريس القرافي )ت: -4

احدى دإ ى فت مهرووج   عال تاب  مد  فت الفقه المال تى يمج إرراا من العله  الرووال ي  المت
ضوودل لمسواقدى  حسون اتبام الالأي الذي يعحيث حهد الفقه  أصوهله   ها دلى مج التاا  التدليد ل
"  د آثالح التجبيه  ل  مذرب المخالفين  الودليودى  إن خوالف المذرب أحيانااى  فت رذا يقه :

لجوا من ا قمو  ال  ثو ى فت ك يال من المسووووووووووووووواقود؛ ت مي ا للفواقد ى  مايداا فت ا ط مى فإن الحق 
 .(3)د" الب للتقهدى  أ لق بالسبب ا  ه ليس مح هراا فت يل ى فيعلم الفقيه أّي المذربين أ

                                                           
 (.2/258الديباج المذرب ) (1)
 (.1/5بداي  المجتلد ) (2)
 (.1/35مقدم  كتاب الذخيال  ) (3)
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 الفرع الثاني: مؤلفات المذهب المالكي في أصول الفق  وقواعده:

إحكطام الفصطططططططططططول في أحكطام األصطططططططططططول، ألبي الوليطد سطططططططططططيلمطان بن خلف البا ي  -1
 ه(.474)ت:

 رذا ال تاب فت أصووه  الفقهى ا تج  فيه مضلفه بالتدليد للمسوواقد التت يهرإراى   د صووالّح ره
بما التامه فت كتابه فت مقدمتهى  ا : " فقد  وتلتجت أن أيمج ل  كتاباا فت أصه  الفقهى يحمد 

بيان    -رحمه الله-أ ها  المال يينى  يحين بمرووووولهر مذاربلمى  بما يعاد من ذل  إل  مال  
حجوو  كوود طوواقفوو ى  ن وووووووووووووووال  الحق؛ الووذي أذرووب إليووهى  أ ه  فت ا  وووووووووووووووتوود    ليووه.. فووتيبووا 

 .(1) ضال "

 هط(.792الموافقات، ألبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي )ت: -0

روذا ال تواب يواي نقوداا لظوارال  التقليود  التع وووووووووووووووب   وا يد الفقلايى  مقابلتلا بالج وووووووووووووووهل 
 الرال ي ى فارتم المضلف بالتدليد  ل  مساقد ال تابى  بخاص  فت الفال م الخ في  مجلا.

 ه(.484أنواء الفروق(، ألبي العباس أحمد القرافي)ت:الفروق )أنوار البروق في  -3

رذا ال تاب ماليج ملم فت القها د الفقلي   روووووووهابطلا  التفاليق بيجلا فت المذرب المال تى 
 ذلوو  فت مجلجيوو  مبت ال ى لم يسوووووووووووووووبق إليلوواى حيووث يالح  وواإ  المضلفين فت القها وود من  بلووه 

التوودليووود  ل  قها ووود  الضوووووووووووووووهابنى   ووود ارتم فيووه بوووبووالتفاليق بين الفال م الفقليوو ى   التفاليق بين ال
المسوووووووووواقد الفقلي ى  بخاصوووووووووو  التت يهرإ فيلا أ ها  الفقلايى  آراي العلمايى مج المجا روووووووووو  أحياناا 

  التالييح.

 الفرع الثالث: مؤلفات المذهب المالكي في شروح الحديث:

 ه(.179"الموطأ" لإلمام مالك بن أنس رحم  الل  )ت:-1

                                                           
 (.44إح ا  الف ه  ل ) (1) 
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مووا  المووذرووبى   وود ا تج  بووه المووال يوو   ووديموواا  حوودي ووااى  فيووه يقه  ابن العالبت رووذا ال توواب إل
رحمه الله: "رذا أّ   كتاب ألف فت وووووووووووووالاقج اإل وووووووووووو  ى  ره آخالل؛  نه لم يوضّلف م له؛ إذ بجال 

 ل  تمليد ا صووووووووووه  للفال مى  نَوّبه فيه  ل  معظم أصووووووووووه  الفقهى التت ياليج -رحمه الله-مال  
 .(1) فال  ه" إليلا فت مساقله

  ا بن خلد ن: "َكَتب مالٌ  رحمه الله كتاب "المهطت" أ إ ه أصه  ا ح ا  من ال حيح 
  فيه يقه  القارت  ياب:. .(2)المتفق  ليه  رتبه  ل  أبهاب الفقه"

 إذا ذكالح كتوووووب الحوووووديوووووث فحت رووووود
 

 ب تواب المهطوت من م وووووووووووووووجف موال  
 أصوووووووووووووووووووح أحوووووووواإيوووووو وووووووواا  أثووووووبوووووووواو حووووووجوووووووو ا  

 
 (3)الفقه نلجاا لسووال  أ رووحلا فت  
 

 
 رذا ال تاب الحدي ت يعله اإلما  مال  بتالتيبه إليد فقلهى  كرووووووووووووووف  ن أإلته وووووووووووووووال حهى 

  مجلا:

التمهيططططد لمططططا في الموطططططأ من المعططططاني واألسطططططططططططططططانيططططد، ألبي عمر ابن عبططططد البر  -0
 هط(.443)ت:

 م ووووووووار  بال ا ارتم مضلفه بالتدليد للفال م الفقلي  فت ال تابى كما  الب فيه خ ف  لماي
ن  ا  فت مقدم رذا ال تاب: "  ذكالتومفقد  ا   ارى مج مجا ر   يلاح نظالرم  التالييح بيجلا

معوانت اآلثوار  أح واملوا المق وووووووووووووووهإ  بظوارال الخطواب ما َ ّه   ل  م له الفقلاي؛ أ له ا لبابى 
فت به ما يروووت يلبا من أ ا يد العلماي فت تت يللاى  نا وووخلا  مجسوووهخلاى  أح املا  معانيلاى 

القاردي الطالبى  يوب وووووووالل  يجبه العالم  يذكاللى  أتيا من الروووووووهارد  ل  المعانت  ا  وووووووانيد بما 
 .(4)حضالنت من ا ثال ذكاللى  صحبجت حفظه؛ مما تعظم به فاقد  ال تاب"

                                                           
 (.1/15القبس فت والح مهطت مال   بن العالبت ) (1)
 (.442د ن ل )تاريخ ابن خل(2)
 (.1/123انظال: الديباج المذرب )(3)
 (.1/1التمليد لما فت المهطت ) (4)
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 الفرع الرابع: أثر مؤلفات المالكية في الحفاظ على أدلة الفق .

د لوودد المج وووووووووووووووفين المتجّه وو   المتعووّدإ من  ا ج مضلفوواح المووال يوو   جها أّن المووال يوو   و  يتووتكووّ
رذل المضلفاح  فحفظا بالتدليد لبح ا  فت مضلفاتلم؛ لتتصووووووووووووويد مذاربلمى  تباليال اختياراتلم؛

 ل  المال ي  أصووووووووووهللم فت تلقت ا ح ا  من ا إل  الجقلي   العقلي ى  غدح حّج  تدحض  ه   
 تظلال إ ر المووذرووب فت التجووديوود الفقلت؛  ن التوودليوود ركن كووّد من يالمت المووذرووب بووالتجاليوودى 

 التجديد.

  د تتابعا اارال  التدليد للمسووووووواقد لدد المال ي  إل  القالن السوووووووابج  ال امن اللجاليينى حيث 
راج فيلما مجلج التجاليد مم  ا فت المتهن المقتضوووب ى  المخت وووالاح الفقلي  من أيد السوووبب الذي 

له   وووووبقا اإلووووووار  إليهى  كان إل  يانبه من ناإد بالفيئ  إل  كجف المجلج ا  وووووتد لت الذي أصوووووّ
اإلما  مال ى  إحياي طاليق   وولفلم فت التتليفى  ا ووتمال الهرووج  ل  رذا إل  بداياح القالن ال الث 
 رووووال اللجالي حيث بدأح الجلضوووو  الفقلي  التت إ ا إل  طلب الدليد من مجبعه ال ووووافتى  أخذ 

المخت ووووووووووووووالاح بووتإلتلوواى  نبووذ التع وووووووووووووووب المووذربتى  فتح بوواب ا يتلوواإ الفال م بمووداركلوواى  ربن 
ى   د التا   لماي المال ي  المعاصوووال ن فت إبالا  يهانب التجديد فت المذرب ا وووتجاب  (1)الجما ت

 لمتطلباح الع ال.

 المطلب الرابع: منزلة المذهب المالكي بين المذاهب الفقهية في التدليل
فت أصهله المتعدإ ى  خ اق ه فت التعامد مج رذل ا صه ى تتجل  مجال  المذرب المال ت 

  بيان ذل  فت فال ين:

 الفرع األول: أصول المالكية في التدليل.

المذرب المال ت حافد با إل  الجقلي   العقلي ى يامج  صوووووووه  ا  وووووووتد  ى ووووووووامد للفال م 
يح  ووووووووووتجبا ى  لتهرووووووووووالفقلي ى بد يوعّد المذرب المال ت أك ال المذارب ته وووووووووعاا فت أصووووووووووه  ا 

مهروعلا من ا إل ى فا لم أّن أإل  الروالم  ل  ث ث  أروالب: أصودى  معقه  أصدى  ا ت حاب 
حا ى فتما ا صولفله ال تابى  السج ى  إيمام ا م ى  أما معقه  ا صدى فله لحن الخطابى 

                                                           
 (.16(  ما بعدرا؛ مدخد إل  تجديد الفقه المال ت ل )80انظال: المعت ال فت تاريخ التراليج ل ) (1)
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 فحهد الخطابى  الح وووالى  معج  الخطابى  أما ا وووت وووحاب الحا ى فله ا وووت وووحاب حا  
 .(1)دا ص

 يطلق الدليد  ل  إليد مرووال  ي  الح مى كما يطلق  ل  إليد   هم الح مى  الفالل بيجلما 
 .(2)أن ا    مته ف  ل  الرارمى  ال انت يوعلم بالحس أ  الخبال أ  العاإ 

 ا  القالافت رحمه الله فت الفالل بيجلما: "إّن أإل  مرال  ي  ا ح ا  مح هر  وال اا فت نحه 
حد مجلا يته ف  ل  مودر  ووووووال ّتى يدّ   ل  أن ذل  الدليد ن وووووبه صووووواحب العروووووالينى كد  ا

الرالم؛   تجبا  ا ح ا ...  أما ا إل  الدال   ل    هم ا ح ا ى أي:   هم أ بابلاى  ح ه  
وال طلاى  انتفاي مهانعلاى فلت   تح ال فت  دإى    يم ن القضاي  ليلا بالتجارتى    تته ف 

حب الرووالمى فالا ا  م  ا إليد مرووال  يته  ووبباا لهيهب الظلال  جد  ه   ل  ن وب من يل  صووا

 إليد   هم الا ا   ح وهله فت [78اإلسبرا   ] ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ژالله تعال : 
طوالز ب العالم اآل حو الدال   ليه  يميج آ ح الظ  ى  المختال اح التت    ى  المياانى(3)كاَ  ز

ب مِّن يل  الرووالمى بد  نلاي  للاى  كذل  يميج ا  ووباب  الرووال    المهانج   تته ف  ل  َن ووز
 .(4)المتهّ ف ره  ببي  السببى  والطي  الرال ى  مانعي  المانج

ل  أرد إ ففت إليد المرال  ي  ياليج إل  أرد العلم بالقالآن  الحديثى  إليد اله هم ياليج فيه
 الخبال  بتل  ا  باب  الرال    المهانج.

د الطالل اآلتي : نس ال تابى  ااراللى  إلي   د ح ال المال ي  أصه  ا تد للم بالرالم فت
هى  من السج  م د ذل ى  اإليمامى  القياسى   مد أرد المديج ى   ه  ل تجبي خطابهى  مفلهمهى

                                                           
 (.155انظال رذل ا  سا  فت اإلوار  للبايت ل ) (1)
 (.4/820انظال: بداقج الفهاقد ) (2)
يلا  ا وووووووووتعمله المتقدمهن فت تعيين ارتفا اح ا يالا  السوووووووووما ي ى  معالف  اله ا  الجلاح ا صووووووووولي . انظال: (3)

 (.1/11المعجم اله ين )
 (.1/211(ى  انظال أيضاا: أرهاي البيان )301-1/300انظال: الفال ل للقالافت بت الف يسيال ) (4)
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الخ فى  ا  وووووووت وووووووحابى  ا  وووووووتد  ى ال وووووووحابتى  ا  وووووووتحسوووووووانى   ووووووود الذراقجى  مالا ا  
 .(1) الم الح المال ل ى  البالاي  ا صلي ى  العهاقدى  ا خذ با خف

 الفرع الثاني: خصائص المذهب المالكي في االستدالل

بتتبج أصوووووووووووووووه  المذرب يم ن أن نقالر خ ووووووووووووووواقس المذرب المال ت  مميااته فت الحقاقق 
 اآلتي :

عقد  الجقدى  فق مجلج ال وووووووووحاب  رروووووووووهان الله  ليلمى أّن المذرب المال ت  ا ج بين ال-1
فلما يامج الجظالو ا ثال أثمال ذل  فقلاا   وووووطااى متانااى بخ ف المذارب التت غلبا يانب ا ثال 

العقد تار ى  تمسووووووو ا با حاإيث الهاري  تار ى  بخ ف     فا  جد اهارال الج وووووووهل فتلبا
لا أحاإي  تار ى أ  بمخالف  را يلا مال يه تار  من أطلق  وولطان الجظال  ألب  الج ووهل بد هد كهن

 ب هنلا مخالف  لبصه  تاراح أخالد. أخالدى أ 

أّن أصه  المذرب المال ت  اإح  ل  المذارب ا خالد فت طالل ا تجبا  ا ح ا  من -2
ا إل   تالتيبلاى  بخاصووووووووو  فت ارتمامه البالغ بالم وووووووووالح المال ووووووووول ى   وووووووووّد الذراقجى  الخال ج من 

 ا تبووار العهاقوودى  فت انفالاإل بووالتاا   موود أروود المووديجوو ؛ ا مال الووذي أكسوووووووووووووووبووه مال نوو  الخ فى 
  انفتاحاا   تيعاب المساقد المتجدإ .

مج المحافظ  (2)أن تعّدإ مدارس المذرب المال ت فت مختلف ا م وووووووار  بال ا   وووووووار-3
ت هر الموودن ل  أصوووووووووووووووهللوا ا  وووووووووووووووتود ليوو  مّيا روذا الموذرووب  أثبووا صووووووووووووووو حيتووه فت مهاكبو  التط

  الحضاري.

أّن المذرب المال ت  إن وووووووووووار  المذارب ا خالد فت اتبام مجلج التجاليد  التدليد فت -4
علم فت طالل ا  وووتد  ى  ربطلم ا ح ا  العملي  با ح ا  العلمي   ا إبي   التتليف إ  أّن ته وووّ

 المذرب.فال م الّدين إل  أصهلهى  الا   ايا  إل   كتبلم  أّكد رّإرم َمّيا
                                                           

-115الجهارال ال ميجووو   بن المروووووووووووووووووا  ل ) (؛1/31(؛ الفهاكوووه الووود انت )1/300يجظال:الفال ل للقالافت )(1)
 (.116(؛ الجهارال ال ميج  فت بيان أإل   الم المديج  ل )116

يقسوم الباح هن مدارس الفقه المال ت إل  مدر   مدني ى  م الي ى   الا ي ى  مبالبي . انظال: المذرب المال ت  (2)
 (  ما بعدرا.43مدار ه  مضلفاته ل )
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 المطلب الخامس: دور المذهب المالكي في التجديد الفقهي من خالل التدليل
تصوووووي ا  ل  ال تاب  السوووووج  ت يتتت إ ر المذرب المال ت فت تجديد الفقه فت ابتجاي أصوووووهله

 ا ووووووووووتجباطاا  تعلي اى  مجه مالا ا  مقاصوووووووووود الروووووووووواليع ى  ا تبار العهاقد  تبييال ا ح ا  بتبيال الامان 
 الحا ى أرووووف إل  ذل  تهييه أقم  المال ي  إل  نبذ التع ووووب  ا خذ بالدليدى  تال    الم ان

 حاإيث إل   : "  يجه  رّإا-رحمه الله-ما  ارروووووووووووووه من أ ها  البروووووووووووووالى حيث يقه  المقالي 
المذارب  ل   يه يجقس من بلجتلاى  يذرب بال ق  بظارالرا؛ فإّن ذل  إفساإ للاى  غّض من 
مجالتلاى   أصولح الله المذارب بفساإراى    رفعلا بخفض إرياتلاى ف د ك   يضخذ مجه  يالإ 

 ."(1)إ  ما صّح  ن ر ه  الله 

اَليزن لن تضوووووووّلها ما تمسووووووو تم بلما:  : "تالكاو ففقد التا  المذرب بمفله   ه  الجبت  ي م أمز
  يبال  إ ر المذرب فت التجديد الفقلت من خ   مسل ين:. .(2)كتاب اللهى   ج  ر هله"

 ووووووله  المال ي  طاليق المقاصوووووود التت يتبيارا الخطاب الرووووووال ت فت التعاّلف  ل  أح ا  -1
لم  إ  جهى فإن "كّد أصد وال تالمساقد الجا ل ؛ إراف ا إل  الدليد الجاقتى  رذا   محيد لمجدّ 

يروووولد له نس موعّينى  كان م قماا لت ووووالفاح الرووووالم  متخهذاا معجال من أإلتهى فله صووووحيح يبج  
ى ف  ي هن رجا  (3) ليهى  ياليج إليه إذا كان ذل  ا صوودى  د صووار بمجمهم أإلته مقطه اا به"

 تعارب بين أصد  مق دل.

 وووج؛ التت ووووملا القياس بتنها هى  ا  وووتحسوووانى إنط  لم من الم ووولح  بمفلهملا الها-2
 فتح الووذراقج   ووووووووووووووودروواى  تبييال ا ح ووا  بتبيال الامووان  الم ووان  الحووا ى  يعجت رووذا نبووذ التقليوود 
 التع ووبى فإنّه   يت ووّهر تجديداا مج الجمهإ  ل  ا ح ا  التت بجيا  ل  أ الاف  ديم ى رذا 

رحمه -لقالافتا الفتهد بتبيال ا  مان  ا حها "ى   ا  تبيال الذي أإركه فقلاي المال ي  فقعد ا أّن"
: "الجمهإ  ل  المجقه ح أبداا رو   فت الدِّين  يلد بمقاصد  لماي المسلمين  السلف -الله

                                                           
 (.2/316 ها د المقالي ) (1)
(ى  البيلقت فت السوووووووووووووجن ال بالدى باب ما يقضوووووووووووووت به 1/111خاّليه الحاكم فت المسووووووووووووتدر ى كتاب العلم ) (2)

(ى 2/811(.  اإلما  مال  مال ووووووووووووو ا فت المهطتى باب الجلت  ن القه  بالقدر )10/114القاروووووووووووووت  يفتت به )
 صحح الحاكم إ جاإلى  له وهارد.

 (.1/40المهافقاح للراطبت )(3)
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ى  ر ذا يظد المذرب المال ت بهاب  مفتهح   ل  تجديد الفقه اإل ووووووووووو مت لمن (1)الماروووووووووووين"
 رامه.

 النتائج:

  ره إحياي معالمه العملي ؛ التت أبانتلا ن وووووووهل امتداإ لتجديد الّدينىتجديد الفقه  -1
ال تاب  السوووج   فلم السووولفى  رذا يعجت أن التجديد   يسوووتلا  إ ام  ووووتي يديد  ل  أنقاب 

 القديم.
أّن تجووديوود الفقووه مِّن متطلبوواح الجلضووووووووووووووو  الفقليوو  الحوودي وو ى لمهايلوو  الجها   بفتووا د  -2

ب مهاكب  للع ووالى  المحافظ    ل  أصووال  الفقه مِّن غيال يمهإ  ل  المجقه حى    تقليد موتع ووّ
  التدليد ركن التجديدى  المذرب المال ت غجت به. للمذاربى

   و  التجاليد بالتدليد      مقابل   تضووووووووووووووواّإى فإما أن ي هن الح م محل ا بدليلهى  -3
  إما أن ي هن مجاّلإاا  جهى     ا ط  بيجلما.

  ل  ا ح ا  بتمانى    يستلا  التقليد المذمه   التعّ ب. التمذرب طاليق لله هف -4
مجطلق التجديد الفقلتى لما يمار ووووه المخالّج من البهل فت بحال المذرب  التخاليج -5

   تجبا  المعانت  العلد التت نسج اإلما   ل  مجهاللاى فَويو ّيف الفالم الجديد فت رهقلا.
انوااى  الد ران فت فل  المذرب يحه  التقليود  إن كوان يحجوب الودليود  ن المقلّود أحيو -6

إ ن ا ووووتق   المتبج با  ووووتجبا ى إ  أنّه   يمجج من العمد بالدليد أيجما  يدى كما تقالر ذل  من 
  ا ج أ ها  أقم  المال ي    مللم.

فت ا وووووووووووووووتجبا  -رحموه اللوه-الموذروب الموال ت امتوداإ لجلهإ اإلموا  موالو  بن أنس  -1
يين؛ بإر وواي  ها د الجظالى  تجقيح أصووه  ا  ووتد   بما يلّبت ا ح ا  الرووال ي  من ن ووهل الهح

 حاي  المجتمجى  يحقق المجا  فت أح ا  المساقد الجا ل .
المذرب المال ت حافد با إل  الجقلي   العقلي ى يامج  صوووووووه  ا  وووووووتد  ى   يهل  -8

 ا  تجبا ى مسته ب للجها    المستجداح.

                                                           
 (.1/111افت )الفال ل للقال  (1)
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 الجقدى  فق مجلج ال ووووووووحاب  ررووووووووهان الله  ليلمى المذرب المال ت  ا ن بين العقد  -1
 فظد مذرباا   طااى متانااى  اإراا  ل  تلبي  متطلباح الع ال.

مج المحافظ   تعّدإ مدارس المذرب المال ت فت مختلف ا م ووووووووار  بال ا   ووووووووار -10
  ل  أصهللا ا  تد لي  مّيا رذا المذربى  فت ذل  مهاكب  للتطهر المدنت  الحضاري.

لمال ت  إن ووووووار  المذارب ا خالد فت طاليق  التتليف فت  وووووله  مجلج المذرب ا -11
  بالبن ا ح ا  العملي  با ح ا  العلمي التجاليد  التدليد إ  أن ته ووووووووووعلم فت طالل ا  ووووووووووتد  

 َمّيا كتبلم  أّكد رّإرم فال م الّدين إل  أصهلهى  الا   ايا  إل  المذرب.  ا إبي 
  المتعوودإ ى  مضّلفواتووه المتجه و ى المح ّ  بوا إلوو  الجقليووالموذروب الموال ت غّجت ب وتوبوه  -12

ا  إما تج ي ااى  تبّذي الفال م با ح  المذرب ا  تجباطي  ال ابت ى  ن أصه   العقلي ى  رت توعّبال
  إما تحقيقااى  إما تخاليجاا.

أّن إ ر المذرب المال ت فت تجديد الفقه الال من خ    وووووووولهكلم طاليق مقاصوووووووود  -13
ا بج ووووهل ال تاب  السوووج ى مج مالا ا  مآ تلاى  ا ووووتيعابه لب الاف  ما يطالأ  ليلا الرووواليع  بالطل

 من تبيالاح  ماناا  م اناا.

 : التوصيات

 تت يس كالا ت  لمي  فت الجامعاح توعج  بالدار اح المتخ    فت المذرب المال ت. -1
 ا تموواإ يوواقا   وووووووووووووووجهيوو  فت خوودموو  المووذرووب المووال ت مِّن خ   طالح البحه  العلميوو ى -2

  التعاليف بلا.
  رتما  بحسن إخالاج كتب المال ي ى فلطالما  يب  ل  طبعاتلا بال تب ال فالاي. ا -3

 رذاى  صل  الله  ل  نبيجا محمدى   ل  آله  صحبه   ّلم تسليماا.
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ه(ى 631أبه الحسوووووووون )ح:  اإلح ا  فت أصووووووووه  ا ح ا ى لعلت بن محمد اآلمدي .1
 ه.1404تحقيق إ.  يد الجميلتى إار ال تاب العالبتى بيال حى طبج  ج  

اإلح ا  فت تمييا الفتا د  ن ا ح ا   ت الفاح القارت  اإلما ى لرلاب الدين أبت  .2
ه(ى ا تج  به:  بدالفتاح أبه غود ى إار 684العبواس أحمد بن إإريس الم وووووووووووووووالي المال ت )ح:

  .1115-ه1416ي ى بيال حى لبجانى الطبع  ال اني : البراقال اإل  م
إرووووووووووووووووواإ الفحه  إلت تحقيق الحق من  لم ا صوووووووووووووووه ى لمحمووود بن  لت بن محمووود  .3

رو(ى تحقيق: الريخ أحمد  ا   جاي ى إار ال تاب العالبتى الطبع  ا  ل  1250الرهكانت )ح: 
  .1111 -رو 1411
ه(ى 1182ا يد ال وووجعانتى )ح:إروووواإ الجقاإ إل  تيسووويال ا يتلاإى لمحمد بن إ وووم .4

 ه.1405تحقيق: ص ح الدين مقبه  أحمدى الدار السلفي ى ال هياى طبج  ج :
أرووووووووووهاي البيان فت إيضوووووووووواح القالآن بالقالآنى لمحمد ا مين بن محمد المختار بن  بد  .5

 -رووووووو 1415رووووووو(ى إار الف الى بيال حى لبجانى طبج  ج  1313القاإر الج جت الرجقيطت )ح: 
1115.  
رو(ى 151  المه عين  ن رب العالمينى لمحمد بن أبت ب ال ابن  يم الجه ي  )ح:إ   .6

-روووووووووووو1388تحقيق: طه  بد الال  ف  عدى م تب  ال لياح ا  رالي ى م الى القارال ى طبج  ج :
1168.  
البحال المحين فت أصووووووووه  الفقهى لبدر الدين محمد بن بلاإر بن  بد الله الاركرووووووووتى  .1
د محموود تووامالى إار ال تووب العلميوو ى لبجووانى بيال حى طبج روووووووووووووووووووووووووووووو(ى تحقيق: إ. محموو114)ح:
  .2000 -رو 1421 ج :
بوداقج الفهاقودى لمحمود بن أبت ب ال أيهب الار ت أبه  بود اللووهى تحقيق: رروووووووووووووووا   بوود  .8

العايا  طوواى  وواإ   بوود الحميوود العوود يى م تبوو  ناار م وووووووووووووووطف  البووا ى م وو  الم الموو ى الطبعوو  
  .1116 –ه1416ا  ل :
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لد  نلاي  المقت وووووووووووودى  بت الهليد محمد بن أحمد بن محمد ابن رووووووووووووود بداي  المجت .1
روووووووووووووووووووووووووووووو(ى تجقيح  ت وووووووووووووووحيح: خوالود العطارى إار الف الى بيال حى لبجانى طبج 515القالطبت )ح:

  .1115 -ه  1415 ج :
البالران فت أصووووووووووه  الفقهى لعبد المل  بن  بد الله بن يه ووووووووووف الجهيجت أبه المعالتى  .10

الوووديووبى مطبعووو  الهفوووايى المج وووووووووووووووهر ى م وووووووووووووووالى الطبعوو  الالابعووو :  تحقيق: إ.  بووود العظيم محمهإ
 ه.1418
توووواريخ ابن خلوووود ن )العبال  إيهان المبتوووودأ  الخبال فت أيووووا  العالب  العجم  البالبال  من  .11

 اصالرم من ذ ي السلطان ا كبال(ى لعبد الالحمن بن خلد ن المبالبتى إار إحياي التالا  العالبتى 
 بيال حى لبجانى الطبع  الالابع .

ه(ى تحقيق: إبالاريم 816لعلت بن محمووووووود بن  لت الجاليوووووووانت )ح: تعاليفووووووواحىال .12
 ه. 1405ا بياريى إار ال تاب العالبتى بيال حى طبج  ج  

تلذيب اللب ى  بت مج ووووهر محمد بن أحمد ا  راليى تحقيق: محمد  هب مال بى  .13
  .2001إار إحياي التالا  العالبتى بيال حى الطبع  ا  ل : 

 رو(ى إار الف ال. 112د أمين المعال ف بتميال باإوال )ح: تيسيال التحاليالى لمحم .14
يامج البيان فت تت يد آي القالآنى لمحمد بن ياليال بن يايد بن ك يال بن غالب اآلملتى  .15

 -روووووووووووو  1420أبه يعفال الطباليى تحقيق: أحمد محمد واكالى مض س  الال ال ى الطبع  ا  ل :
2000 .  
خلف البايتى تحقيق: نايه حماإى  الحد إ فت ا صووووووووووووووه ى  بت الهليد  ووووووووووووووليمان بن .16

  .1113-ه1312مض س  الا بتى بيال حى لبجانى الطبع  ا  ل : 
رو(ى 111 بن فالحهن المال ت )ح: الديباج المذرب فت معالف  أ يان  لماي المذربى .11

 تحقيق: إ. محمد ا حمدي أبت الجهرى إار التالا ى القارال ى م ال.
ه(ى تحقيق: أحمد 204ه الروووووووووووووافعتى )ح:الال وووووووووووووال ى لمحمد بن إإريس أبه  بد الل .18

  .1131 –ه 1358محمد واكالى إار ال تب العلمي ى طبج  ج  
رفج الحايب  ن مخت وووال ابن الحايبى لتاج الدين أبت الج وووال  بد الهراب بن  لت  .11

بن  بد ال افت السب تى تحقيق:  لت محمد معهبى  اإ  أحمد  بد المهيهإى  الم ال تبى 
  .1111-ه1411ا  ل :  لبجانى بيال حى الطبع 
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 وووولسوووول  ا حاإيث ال ووووحيح ى لمحمد ناصووووال الدين ا لبانتى إار المعارفى الاليابى  .20
 رو.1315طبج  ج :
 ووووووووووووجن البيلقت ال بالدى  حمد بن الحسووووووووووووين بن  لت بن مه وووووووووووو  أبه ب ال البيلقتى  .21

 –ه 1414بتحقيق: محموود  بوود القوواإر  طوواى م تبوو  إار البووا ى م وو  الم الموو ى طبج  وووووووووووووووجوو : 
1114.  
 ووجن أبت إا إى لسووليمان بن ا وووعث أبه إا إ السووجسووتانت ا  إيى بتحقيق: محمد  .22

 محيت الدين  بد الحميدى إار الف ال.
رو(ى إار 313ال حاح؛ تاج اللب   صحاح العالبي ى إل ما يد بن حماإ الجهرالي )ح .23

  .1110العلم للم يينى بيال حى الطبع  الالابع : 
صوووووووحيح البخاري )الجامج ال وووووووحيح المخت وووووووال(ى لمحمد بن إ وووووووما يد أبه  بدالله  .24

البخواري الجعفتى تحقيق: إ. م وووووووووووووووطف  إيوب الببواى يامع  إمروووووووووووووووقى إار ابن ك يالى اليمام ى 
  .1181 –ه1401بيال حى الطبع  ال ال  : 

 هن المعبهإ والح  جن أبت إا إى لمحمد ومس الحق العظيم آباإي أبه الطيبى إار  .25
 رو.1415ل تب العلمي ى بيال حى الطبع  ال اني : ا

غاليب الحديثى إلبالاريم بن إ حال الحالبت أبه إ حالى تحقيق: إ.  ليمان إبالاريم  .26
 ه.1405محمد العايدى يامع  أ  القالدى م   الم الم ى الطبع  ا  ل : 

رووووووووووووووووووووو(ى 538الفاقق فت غاليب الحديثى لجار الله محمهإ بن  مال الامخرووووووالي )ح: .21
  لت محمد البجا يى  محمد أبت الفضد إبالاريمى الباب الحلبتى الطبع  ال اني .تحقيق: 
الفال ل ) أنهار البال ل فت أنهاي الفال ل(ى لروووووووووولاب الدِّين أبت العباس أحمد بن إإريس  .28

ه(ى تحقيق:  مال حسوووووون القيا ى مض ووووووسوووووو  684الم ووووووالي ال ووووووجلايت المعال ف بالقالافت )ح:
  .2003-ه1424 ل : الال ال ى بيال حى لبجانى الطبع  ا 

جا ى  حمد بن غجيم بن  وووووووالم بن ملالفهاكه الد انت  ل  ر وووووووال  ابن أبت  يد القيال انت .21
روووووووووووو(ى ربن: الريخ  بدالهار  محمد  لتى إار ال تب 1126الجفالا ي ا  رالي المال ت )ح:

  .1111-رو1418العلمي ى الطبع  ا  ل : 
ه(ى مض ووووسوووو  الال ووووال ى 811ي )ح:القامهس المحينى لمحمد بن يعقهب الفيال  آباإ .30
 بيال ح.
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 بت ب ال بن العالبتى تحقيق: إ. محمود بن  القبس فت ووووووووووووووووالح مهطووت مووالو  بن أنسى .31
  .1112 بدالله  لد كاليمى إار البالب اإل  متى بيال حى لبجانى الطبع  ا  ل :

كتوووواب العينى  بت  بوووود الالحمن الخليوووود بن أحموووود الفالاريووووديى بتحقيق: إ.ملوووودي  .32
 .إبالاريم السامالاقتى إار  م تب  الل  .المخا مت  إ

إلبالاريم بن فالحهنى تحقيق:  كروووووووووووف الجقاب الحايب من م وووووووووووطلح ابن الحايبى .33
حما  أبه الهفوووايى   بووود السووووووووووووووو   الرووووووووووووووواليفى إار البالب اإل ووووووووووووووو متى بيال حى لبجوووانى الطبعووو  

  .1110ا  ل :
ى بيال حى لسوووووووووان العالبى لمحمد بن م ال  بن مجظهر ا فاليقت الم ووووووووواليى إار صووووووووواإر .34

 الطبع  ا  ل .
المح م  المحين ا  ظمى  بت الحسووووووووووون  لت بن إ وووووووووووما يد بن  ووووووووووويدل المال وووووووووووت  .35
  .2000رو(ى تحقيق:  بد الحميد رجدا يى إار ال تب العلمي ى بيال حى طبج  ج : 458)ح:

مختار ال وووووووووحاحى لمحمد بن أبت ب ال بن  بدالقاإر الالا يى تحقيق: محمهإ خاطالى  .36
  .1115 -رو 1415ى طبج  ج  م تب  لبجانى بيال ح

المسووووووووووتدر   ل  ال ووووووووووحيحينى لمحمد بن  بدالله أبه  بدالله الحاكم الجيسووووووووووابهريى  .31
 -روووووووووووووووو 1411بتحقيق: م ووطف   بد القاإر  طاى إار ال تب العلمي ى بيال حى الطبع  ا  ل : 

1110.  
الم وووباح المجيالى  حمد بن محمد بن  لت الفيهمت المقاليى تحقيق: يه وووف الروووويخ  .38

 حمدى الم تب  الع الي .م
المعجم ا   وووونى  بت القا ووووم  ووووليمان بن أحمد الطبالانتى تحقيق: طارل بن  هب  .31

 القارال .  بد المحسن بن إبالاريم الحسيجتى إار الحالمينىالله بن محمدى 
مقاييس اللب ى  بت الحسووووووين أحمد بن فارس بن  كالياى بتحقيق:  بد السوووووو   محمد  .40

  .2002 -رو  1423عالبى طبج  ج : رار نى اتحاإ ال تاب ال
الجلاي  فت غاليب الحديث  ا ثالى  بت السعاإاح المبار  بن محمد الجاري المعال ف  .41

روووووووووووووووووووووووووووووو(ى تحقيق: طوارال أحمود الاا يى محمهإ محمد الطجاحتى الم تب  606بوابن ا ثيال )ح:
 . اإل  مي 
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