


 االسم الكامل: يوسف العلمي

 سمام وتبيقااتو اظتعارةةطالب ابحث بسلك الدكتوراه: تكوين العمل االجتماعي يف اال

 بكلقة اآلداب والعلوم االنسانقة جامعة دمحم األول وجدة

ورلى هللا وسلم وابرك على  اضتمد هلل رب العاظتُت اظتلك اضتق اظتيُت عامل الغقب والشهادة العزيز اضتكقم،

 :الدين، أما بعد النيب اظتصبفى األمُت وعلى أزواجو وأتياعو إىل يوم

وىو  الفاهاء والعلماء، فإن اظتذىب اظتالكي يعد من أىم اظتذاىب الفاهقة اليت حظقت ابىتمام كيَت لدى

الصحابة رضوان هللا علقهم، ومذىب التابعُت   مذىب أىل اظتدينة اظتوروث خلفا عن سلف ومذىب كيار

كذلك، واختاره اتبعي التابعُت والعلماء اظتعارةين فأثةوه بفتاويهم واجتهاداهتم وأقضقتهم، وقد اعتٌت 

 كتيهم ومصنفاهتم اليت خدمت  ابلعلوم الشةعقة عناية فائاة األمهقة، ظهةت يف وفاهاء اظتالكقة علماء

واألرول فاط، بل مشلت  اظتذىب اظتالكي وسامهت يف توسعو وانتشاره، ومل تاتصة مؤلفاهتم على الفاو

لذلك أحييت أن أذكة ، ىذه اظتؤلفاتكما اىتموا  كثَتا ابالستدالل يف حىت التفسَت واضتديث،  

والفاو  يف كل من التفسَت وشةح اضتديث ،ا االستداللوأشَت إىل بعض كتيهم اليت تربز ىذ جبهودىم

اليت ألفها أئمة اظتذىب  وعندما نذكة اظتؤلفات يف اظتذىب اظتالكي، فإننا ناصد بذلك الكتب واألرول،

ء اإلمام مالك وأتياعو يف الفةوع واألرول، سواء اليت ألفت يف الفاو واألرول أو رااظتالكي وبنوا فقها آ

ىناك بعض اظتًتفعُت على ىذا اظتذىب، ياولون أبن اظتذىب اظتالكي  ، ألناضتديث يف التفسَت وشةح

يف  اظتشتغلُت بو أغفلوا ىذا اصتانب االستداليل كونضعقف من انحقة رلتو وعماقتو ابلعلوم الشةعقة، ل

اظتصادر فما  ذكة، وعندما ناليت اىتمت ابالستدالل صادرذكة اظتفما بد من الةد على ذلك بمصنفاهتم، 

اصد بذلك األرول والاواعد اليت يسلكها اإلمام مالك وأتياعو يف االستنياط، لكن ناصد الفةوع ن
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الفاهقة اظتاةونة أبدلتها من الاةآن والسنة واإلرتاع والاقاس إىل غَت ذلك من األدلة اظتعتربة يف االستدالل 

 :آليتبعضا منها على النحو اكثَتة، أذكة يف اظتذىب اظتالكي، وىذه اظتصنفات  

 

 

 ذمد: ففي تفسَت الاةآن الكةمي -

 : 245احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية ادلتوىف سنة  •

اعتمد على كتب  إىل اظتالكقة، لكون راحيو مالكي اظتذىب، وقد راءوىو مةجع أساسي يف نسية اآل

 (1)اظتذىب يف اظتسائل الفاهقة كاظتوطأ واظتدونة والواضحة...

اظتسألة اطتمافقة ويورد  ، حبقث يوردايف كتابة على نفس الًتتقب الاةآين، كما يعتٍت ابالستدالل كثَت ويسَت 

كما أنو فسة الاةآن الكةمي    (2)أيضا،  أدلتها من الاةآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعُت واألدلة العالقة

 .كامما

 

القرآن،  ابجلامع ألحكامه: ويسمى ىذا الكتاب  176تفسري القرطيب ادلتوىف سنة  •

 :وادلبني دلا تضمنتو السنة وآي الفرقان

خارة عند  وقد سار فقو الاةطيب رزتو هللا على نفس الًتتقب الاةآين سور وآايت، واىتم ابالستدالل

، حبقث يسةد اطتماف يف اظتسألة، وييُت األدلة سواء كانت قةآان أو سنة، مع ذكة عةض اظتسائل الفاهقة

آراء واجتهادات السلف، وقد التزم ذلك يف مادمتو إذ ياول وىو يتحدث عن ما تضنو   ما فقها من

كتابو: "يتضمن نكتا من التفسَت واللغات...وأحاديث كثَتة شاىدة ظتا نذكةه من االحكام، ونزول 

 (3) اآلايت، جامعا بُت معانقها وميقنا ما أشكل منها، أبقاويل السلف ومن تيعهم من اطتلف.
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  (4) العلماء وأدلتهم. راءٌت آبايت األحكام وذكة آكما اعت

عةضت، فهو مصدر  ويعترب من أىم كتب التفسَت اليت اعتنت إبيضاح اظتذىب اظتالكي يف اظتسائل اليت

 :مهم يف اظتذىب اظتالكي، وقد أثٌت علقو ابن فةحون حقث قال

 (5) التفاسَت وأعظمها نفعا..."رتع الاةطيب يف تفسَت الاةآن كتااب كيب ا ر، وىو من أجل "

 :ه: ويسمى ابلتسهيل لعلوم التنزيل 746تفسري ابن جزي ادلتوىف سنة  •

اعتٌت ابالستدالل  كما أنو  (6) وقد رتب رزتو هللا تفسَته كذلك على حسب سور وآايت الاةآن الكةمي،

وبُت غَتىم من اظتذاىب اظتالكي  يف كتابو عندما يكون اطتماف عندما يكون اطتماف بُت أئمة اظتذىب

ويعلل ذلك، فقذكة بعض الاواعد األرولقة   حبقث يوجو أقوال العلماء ويذكة أدلتهم( 7) ،األخةى

واألطماق والتاققد...فقوضح أسياب اطتماف بُت الفاهاء  والاقاس والعموم واطتصوص، كاإلرتاع

، بل يةكز على ااظتذىب ال يهتم بو كثَت ، وإذا كان اطتماف داخل (8)ىم آراؤ  ت اليت بنقت علقهااواظتةتكز 

 إىل بقان. ، كما أنو مل يفسة الاةآن الكةمي كامما بل كان يةكز على كل آية حتتاج(9)منو فاط  اظتشهور

(11) 

 

 :القرآن ه: ادلسمى ابجلواىر احلسان يف تفسري 671تفسري الثعاليب ادلتوىف سنة  •

 (11. )ابن عبقة رزتو هللا الذي طتص كتابويتيع يف كتابو تةتقب الاةآن الكةمي كما اتيع 

االستدالل وقد ياتصد يف  يلتزم يف االستدالل منهجا واحدا، فاد يذكة اطتماف يف اظتسألة ويبقل يف الو 

 (13)أو رجحان أو ضعف.  ، وقد يذكة أقوال العلماء دون استدالل ودون ورف(12) ذلك

والكتاب اظتتخصة  اظتذىب اظتالكي، ألن راحيو مالكييف را ويعترب من أىم كتب التفسَت اليت تعد مصد

 (14) سواء كانت اتفاققة أو خمافقة. ء اظتالكقةرامنو مالكي أيضا، وقد ا زد علقو راحيو الكثَت من آ
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 :ه 245أحكام القرآن البن العريب ادلتوىف سنة  •

فقذكة السورة ويذكة ما  ف،وقد سار رزتو هللا يف تفسَته آلايت األحكام على تةتقيها على تةتقب اظتصح

األوىل فقها ستس مسائل مثما واآلية  فقها من آايت تتعلق ابألحكام ويشةع يف شةحها، قائما: اآلية

 (15) الثانقة فقها سيع مسائل...

راء اظتسألة ويذكة آ ستو للمسائل الفاهقة اطتمافقة، فهو يوردرا، خارة عند داوقد اعتٌت ابالستدالل كثَت 

 (16. )فقها، مث يناقش ما حيتاج إىل مناقشةالعلماء 

 

 :ه 497أحكام القرآن البن الفرس ادلتوىف سنة  •

تعةض بعد ذلك ظتا  وقد سار فقو على الًتتقب الاةآين، وعندما يذكة اآلية ييُت كوهنا منسوخة أم ال، مث

 (17) فقها من أحكام.

وقد اعتٌت رزتو هللا ابالستدالل كثَتا، حبقث يورد اظتسألة الفاهقة اظتتعلاة ابآلية، فإن كان فقها خماف 

بقنو مع االستدالل لكل قول من الكتاب والسنة والاقاس، مع بقان الةاجح عنده، واصتواب عن أسئلة 

عةف ذلك )يعٍت اظتنسوخ  اظتخالفُت، وقد أشار إىل ىذا اظتنهج االستداليل يف مادمة كتابو: "فإذا

واحملكم( أخذ يف استنياط األحكام منو، وال شك أنو إذا أخذ يف ذلك، وجد من األحكام مع ما 

يتعارض مع أدلة الكتاب واحتماالتو، ووجد يف السنة الواردة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص معاين الكتاب أيضا، فقجب 

ذا سلك ىذا السيل أمكن أن يسدد، ويوفق من األدلة فإأن ينظة أقوى األدلة وأظهة االحتماالت، 

واالحتماالت، ما يكون أقوى عند قوم، وعند آخةين أضعف، وحبسب ذلك ياع اختماف العلماء يف 
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اظتسألة الواحدة، وإين ظتا توفت يف عنفوان البلب، وميدأ التعلم إىل معةفة األحكام الشةعقة، اتقت 

 (18) النفس إىل ىذه البةياة..."

 

 

 

 

 :يف اضتديث وشةحومن مؤلفاهتم و 

 : 415سنة  التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد أليب عمر بن عبد الرب ادلتوىف •

خيتلف عن تةتقب كتاب  سة ودتحقصا، وقد اتيع فقو تةتقيا خاراراوقد تناول فقهما ابن عيد الرب اظتوطأ د

شقخ من شقوخ اظتوطأ مةتيا أشتاءىم تةتقيا  أحاديث كلاظتوطأ، فاد رتيو على طةياة اظتسانقد، فقذكة 

 (19ا. )معجمق

 (21) ،للمسائل الفاهقة، بذكة أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها والًتجقح بقنها كما يهتم ابالستدالل

ياول يف مادمة كتابو: "وذكةت من معاين اآلاثر وأحكامها اظتاصودة بظاىة اطتباب ما عول على مثلو 

، أولو األلياب، وجليت من أقاويل العلماء يف أتويلها، وانسخها ومنسوخها، وأحكامها الفاهاء

ومعانقها، ما يشتفي بو الاارئ البالب، وييصةه وينيهو العامل، ويذكةه، وأتقت من الشواىد على اظتعاين 

 (21) واإلسناد مبا حضةين من األثة ذكةه، ورحيٍت حفظو، دما تعظم بو فائدة الكتاب".

 

  ه:251ادلعلم بفوائد مسلم لإلمام ادلازري ت 
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مل يتاقد رزتو هللا يف االستدالل مبنهج واحد، فأحقاان يذكة اظتسألة اطتمافقة ويذكة أقوال العلماء فقها، 

وأدلتهم مع مناقشتها والًتجقح بقنها، وأحقاان أخةى يكتفي ببةك اطتماف يف اظتسألة، وأحقاان يذكة 

 (22لة األقوال دون تةجقح. )اطتماف يف اظتسألة، وأد

 

 ه:245عارضة األحوذي بشرح الرتمذي أليب بكر بن العريب ادلعافري ت  •

وقد اعتٌت رزتو هللا ابالستدالل عناية كيَتة، فما يورد مسألة إال ذكة أدلتها، وال يبقل يف ذلك كثَتا وإمنا 

 (23من كتيو. )يشَت يف الغالب إىل أنو قد استوعيها، دراسة ودتحقصا يف كتاب آخة 

 ه:151ادلفهم دلا أشكل من تلخيص مسلم ألمحد بن عمر بن إبراىيم القرطيب ت  •

يعتٍت الاةطيب رزتو هللا ابالستدالل كثَتا، فهو يورد اظتسائل اطتمافقة الفاهقة، فقذكة فقها آراء العلماء 

كتاب مسلم، وتةتقيو   وأدلتهم مع مناقشتها، والًتجقح بقنها، ياول رزتو هللا: "فلما حصل من تلخقص

وتيوييو اظتأمول، وسهل إىل حفظو وحتصقلو الورول، رأينا أن نكمل فائدتو للباليُت، ونسهل السيقل إلقو 

على الياحثُت بشةح غةييو والتنيقو على نكت من إعةابو، وعلى وجوه االستدالل أبحاديثو، وإيضاح 

 (24مشكماتو، حبسب تيوييو وعلى مساق تةتقيو..." )

 

 ه:6655الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ت  شرح •

وقد اعتٌت رزتو هللا يف كتابو ىذا ابالستدالل كثَتا، عند إيةاد اظتسائل اطتمافقة، مع مناقشة األدلة 

 والًتجقح بقنها، وىو أمة واضح عند االطماع على ىذا الكتاب.

 

 ه:415عبد الرب ت  ناالستذكار الب •
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وأما االستدالل فإن ابن عيد الرب يف كتابو ىذا اعتٌت بو اعتناء كيَتا، فًتاه يورد اظتسائل ويذكة علقها 

 ( 25دون إطناب دمل وال تبويل خمل، وىو أمة زخة بو كتابو. )الدالئل، مناقشا عتا ومةجحا بقنها، 

والشاىد على فاة دالة وعقون وقد التزمو يف مادمة كتابو فاال: "وأقتصة يف ىذا الكتاب على اضتجة 

 (26ميقنة ونكت كافقة، لتكون أقةب إىل حفظ اضتافظ وفهم اظتبالع إن شاء هللا". )

 

 

 

  ه:705إحكام االحكام بشرح عمدة االحكام البن دقيق العبد ت 

مع يعتٍت ابن دققق ابالستدالل كثَتا عندما يورد اظتسائل اطتمافقة، بعد أن يذكة فقها أقوال العلماء، 

 مناقشة ما يورد من استدالالت آلرائهم، والًتجقح بقنها، واألمثلة يف كتابو كثَتة.

 

 اليت أوردت االستدالل الفاهي: ومن مؤلفاهتم األرولقة

 

سنة  إحكام الفصول يف أحكام األصول أليب الوليد سليمان بن خلف الباجي ادلتوىف •

 :ه 474

األرولقة، واثنقهما  ابتدأ ه بفصلُت: أوعتما يف اظتصبلحاتوقد قسمو إىل أبواب وفصول ومسائل، وقد 

وقسمها إىل ثماثة أقسام، أرل،  يف بقان اضتةوف اللغوية، مث تكلم يف الياب األول عن أدلة الشة،

 (27)  عن أحكام االجتهاد. ومعاول أرل، واستصحاب حال، مث ختم كتابو ابلكمام
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ت تظهة ار اذكةه للعي مالك وأرحابو األرولقة، ابإلضافة إىلء راويعترب ىذا الكتاب مةجعا أساسقا يف آ

اظتدينة: "ىذا مذىب مالك يف ىذه  انتماءه للمذىب اظتالكي، كاولو وىو يتحدث عن إرتاع أىل

 (28. )ةي من أئمة اظتذىب اظتالكيومعلوم أن األهب اظتسألة وبو قال حمااو أرحابنا، كاألهبةي وغَته،

وقد وىل اىتماما كيَتا ابالستدالل فًتاه يورد اظتسألة األرولقة اطتمافقة، فقذكة فقها أقوال العلماء وأدلتهم، 

مع مناقشتها وتةجقح ما يةاه راجحا منها، وقد التزم ذلك يف مادمة كتابو إذا ياول: "أما بعد فاد 

، ومبا يعزى وحيقط مبشهور مذاىيهمسألتٍت أن أرتع لك كتاب يف أرول الفاو، حيمل أقوال اظتالكقُت، 

من ذلك إىل مالك رزتو هللا، وبقان حجة كل طائفة، ونصةة اضتق، الذي أذىب إلقو، وأعول يف 

 (29)االستدالل علقو،...فأجيت سؤالك..." 

 ه:245احملصول يف علم األصول أليب بكر دمحم بن عبد هللا ادلعروف اببن العريب ت  •

جيده يهتم كثَتا ابالستدالل، فًتاه يذكة أقوال العلماء يف اظتسألة، وحيةر فقها  الذي ياةأ كتاب ابن العةيب

 .حمل النزاع، ويذكة أدلة كل رأي، ولكنو ياتصة على أوضحها وأبقنها

 

 ه:174شرح تنقيح الفصول للقرايف ت  •

فقيُت فقها مأخذ كل وقد اعتٌت رزتو هللا ابالستدالل يف كتابو ىذا، فهو يورد اظتسألة األرولقة اطتمافقة، 

 طائفة، بعد أن يورد أقواعتم، مث يناقش أدلتهم، مع الًتجقح بقنها غاليا.

 

 نفائس األصول للقرايف: •

يهتم رزتو هللا ابالستدالل يف ىذا الكتاب متيعا طةياة السؤال واصتواب، فقورد اظتسألة مث يورد 

 الالتو ابألمور العالقة.االعًتاضات الواردة فقها، مث يةد علقها، إال أن غالب استد
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 ه:774حتفة ادلسول يف شرح منتهى السول ليحىي الرىوين ت  •

لاد أوىل اظتألف االستدالل يف كتابو ىذا عناية فائاة خصورا عند دراسة اظتسائل اطتمافقة، فيعد أن حيةر 

اظتسألة خمافقة استدل عتا حمل النزاع يذكة أدلة العلماء، ابدائ ابلكتاب مث السنة مث الاقاس، وإن مل تكن 

 ابدائ ابإلرتاع مث الكتاب مث السنة مث الاقاس.

 

 :ه 790ادلوافقات لإلمام الشاطيب ادلتوىف سنة  •

 :وقد رتيو على ستسة أقسام

 .الاسم األول: يف مادمات دتهقدية ظتضمون الكتاب

 .الاسم الثاين: مياحث األحكام

 .الاسم الثالث: اظتاارد من تشةيع األحكام

 .ع: أدلة األحكامةابالاسم ال

 (31) .الاسم اطتامس: يف االجتهاد والتالقد وما يتعلق بو كالًتجقح وآداب اظتناظةة

االرولقون تناوعتا يف  وقد تناول فقو اإلمام الشاطيب رزتو هللا الكثَت من اظتوضوعات األرولقة، اليت اعتاد

 (31. )والاقاس كاإلرتاعكتيهم، وإن كان قد أمهل بعض اظتياحث اعتامة  

وقد أوىل الشاطيب رزتو هللا يف كتابو ىذا االستدالل اىتماما كيَتا، فما يورد مسألة من مسائل األرول 

 إال بُت األدلة علقها وعتا، خصورا إذا كانت من اظتسائل اطتمافقة.

 

 ه:699رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي الشوشاوي ت  •

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





كثَتا، حبقث يورد اظتسألة األرولقة اطتمافقة، وحيةر فقها حمل النزاع، ويذكة أقوال   وقد اعتٌت ابالستدالل

 العلماء وأدلتهم مع مناقشتها والًتجقح بقنها، مع بقان ذتةة اطتماف إن وجدت.

 

 ه:596ت  مقدمة ابن القصار لكتابو عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار 

مادمتو ىذه ابالستدالل كثَتا، ولكن دون استاصاء لألدلة، ياول رزتو هللا يف وقد اعتٌت رزتو هللا يف 

خادتة مادمتو: "قال الااضي أبو اضتسُت علي بن عمة: ىذه مادمة من األرول يف الفاو ذكةهتا يف أول 

 (32مسائل اطتماف لقفهمها أرحابنا ومل أستاص اضتجج علقها، ألنو مل يكن ماصودي ذلك. )

 

 :كتب الفاو نذكةوابلنسية ل

 

 :ه 540ادلدونة البن سحنون ادلتوىف سنة  •

يةتيو يسمى اظتختلبة،  فاد رتب بعضها وتويف قيل أن يةتب باقتها، فكان ما رتيو يسمى ابظتدونة، وما مل

. اظتختلبة تغلقيا صتانب االختماط ولكن مل يتضح منها اظتةتب وغَته، لذلك بعض العلماء يسموهنا

(33) 

واألحاديث  يف مدونتو، فقذكة اظتسائل اظتتعلاة ابلياب مث يدلقها ابآلايتا ابالستدالل كثَت وقد اىتم 

 (34. )واآلاثر اليت تيٌت علقها تلك اظتسائل، وقد رتع فقها آ ا رء مالك وأتياعو

 

ادلتوىف سنة  ادلستخرجة من األمسعة ادلعروفة ابلعتبية نسبة دلؤلفها دمحم بن أمحد العتيب •

 :ه 522
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فقها الشاذ  وقد رتع فقها رواايت كثَتة عن مالك وأرحابو، لكنو مل ديحص تلك الةواايت، فذكة

ل ما كان هبا من غموض از أف ًتوك، لكن بعد ذلك رتعها بن رشد وىذهبا يف كتابو اليقان والتحصقل،واظت

 (35. )وتيُت ما فقها من رحقح وساقم

اثر واآلايت كشواىد آلراء مالك وأرحابو يف اظتسائل وقد ذكة يف كتابو ىذا الكثَت من االحاديث واآل

 اليت ذكة فقها مستخةجو.

 

 

 

 

 ه:561خمتصر ادلدونة البن أيب زيد القريواين ت  •

إن الابعة اظتوجودة من ىذا اظتختصة تشَت تشَت جبماء إىل عناية ابن أيب زيد رزتو هللا ابالستدالل، فما 

ابالعتيار من كتاب أو سنة أو إرتاع أو غَت ذلك من األدلة، إال  جتده يذكة مسألة إال ذكة عتا شاىدا

 أنو ال يسند أحاديثو كما أنو ال حيكم علقها ابلصحة أو ابلضعف.

 

 النوادر والزايدات على ما يف ادلدونة من غريىا من األمهات البن أيب زيد القريواين: •

و ييدأ اظتيحث آبية أو حديث، يكون أساسا ظتا وقد اىتم رزتو هللا ابالستدالل يف كتابو ىذا، وطةياتو أن

 يذكة من مسائل بعد ذلك، كما أنو قد يذكة األدلة أحقاان يف ثنااي اظتسائل.

 

 ه:455اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي عبد الوىاب ت  •
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اظتسألة،  يعتٍت الااضي عيد الوىاب رزتو هللا يف ىذا الكتاب ابالستدالل كثَتا، فهو يورد آراء العلماء يف

 وأدلتهم مع مناقشتها والًتجقح بقنها.

 

ادلقدمات ادلمهدات لبيان ما اقتضتو رسوم ادلدونة من األحكام والشرعيات، ألمهات  •

 ه:250مسائلها ادلشكالت، البن رشد اجلد ت 

لاد اعتٌت ابن رشد ابالستدالل كثَتا يف مادماتو، فاد استدل فقو ألمهات مسائل اظتدونة، حبقث ييدأ 

الياب أبدلتو اليت تيٌت علقها مسائلو، كما فعل ابن أيب زيد يف نوادره، فنظم ورتب بذلك أدلة اظتسائل اليت 

 تضمنتها اظتدونة، وزاد علقها.

 

 ه:164الذخرية يف الفقو للقرايف ت  •

ويةجح  ،وقد اعتٌت رزتو هللا ابالستدالل عناية فائاة، فهو يذكة أقوال العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة

بقنهما، وخيتار منها دون تعصب، ولذلك قال يف مادمة كتابو: "وقد آثةت التنيقو على مذىب اظتخالفُت 

لنا من األئمة الثماثة، يف كثَت من اظتسائل، تكمقما للفائدة، ومزيدا يف االطماع، فإن اضتق لقس حمصورا 

 (35) .األقوى" يف جهة فقعلم الفاقو، أي اظتذىيُت أقةب للتاوى، وأعلق ابلسيب

 

 ه:759كفاية الطالب الرابين يف شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين أليب احلسن ت  •

 وقد اعتٌت رزتو هللا ابالستدالل يف كتابو ىذا، لكن دون توسع.

 

 :ه 576التفريع البن اجلالب ادلتوىف سنة  •
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علقو كثَت من  وعول ابو كثَت ويعترب ىذا الكتاب من أىم كتب اظتالكقة يف الفةوع، لذلك اشتغل الناس 

 (36. )اظتالكقُت

 

العلوم على  فهذه إذن أغلب الكتب اليت عنقت ابلعلوم الشةعقة، واليت ألفها فاهاء اظتالكقة لنشة

وسهل ما كان غامضا، ومنها ما  اختماف أنواعها وختصصاهتا، فيعضها وضح وبُت، واآلخة فسة وشةح

، لعلها تةد على الزاعمُت أبن اظتذىب اظتالكي اظتبول ما اختصةرحح الساقم وأرشد إىل القاُت، ومنها 

 .ال يعتٍت ابالستدالل الفاهي، وقد بسبنا اضتديث عنها مع الًتكقز على اصتانب االستداليل فقها

 

 .وصلى هللا وسلم وابرك على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني

 

 

 كتبو: يوسف بن عبد السالم العلمي

 ابحث بسلك الدكتوراه تكوين العمل االجتماعي يف االسالم وتطبيقاتو ادلعاصرة

 بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 -وجدة–جامعة دمحم األول 
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 :ادلصادر وادلراجع

 . 236ص  2احملرر الوجيز ج             -6

 . 126ص  2احملرر الوجيز ج             -5

 . 3ص  1اجلامع ألحكام القرآن ج             -5

 . 3ص  1اجلامع ألحكام القرآن ج              -4

 . 319ص  2الديباج ج              -2

 . 341ابن جزي ومنهجو يف التفسري ص              -1

 . 31ص  1التسهيل ج               -7

 . 725ابن جزي ومنهجو يف التفسري                -6

 . 82ص  1التسهيل ج                -9

 . 112ص  3التسهيل ج    -60

 . 3ص  1مقدمة جواىر احلسان ج    -66

 . 146ص  1مقدمة جواىر احلسان ج    -65

 . 231و  231ص  1مقدمة جواىر احلسان ج    -65

 . 46ص  1مقدمة جواىر احلسان ج    -64

 . 449ص  2التفسري وادلفسرون للذىيب ج    -62

 . 8ص  1التمهيد ج    -61

 . 9ص  1التمهيد ج    -67

 .2ص  6أحكام القرآن البن فرس ج    -66

 . 384ص  1الديباج ج     -69

 . 3ص  1ادلنتقى ج     -50
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 .9ص  6التمهيد ج    -56

 .566ص  6ادلعلم بفوائد مسلم ج    -55

 .1ص  6عارضة األحوذي ج    -55

 .4ص  6ادلفهم ج    -54

 .54ص  6االستذكار ج   -52

 .95ص  6االستذكار ج   -51

 . 32حتقيق إحكام الفصول   -57

 . 414حتقيق إحكام الفصول ص   -56

 .44احكام الفصول ص   -59

 . 7ص  1ادلوافقات ج   -50

 . 38ص  1حاشية العدوي على شرح اخلرشي ج   -56

 .56مقدمة ابن القصار ص  -55

 . 299ص  3ادلدارك ج   -55

 . 21ص  1البيان والتحصيل ج   -54

  .119ص  1مقدمة التحقيق ج              -35

 .51الذخرية ص              -36
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