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 ***************************** 

 

  غزالةد. محمد رشيد بن علي بو 

 
احلمد هلل مالك امللكوت، يؤيت ملكه من يشااااااااع، ممي يشه ،ن يشااااااااع، مال، ا    ممال اااااااماع، 
ممالصااااال ممال اااااد شلحم داااامداا بمد ،ماد ا الماع، ممداااامد الشاااا ااع، الن    ي  ، شن ا و ، ،  

 هو ،  ممحي يوححم، أما باد؛

،  من ا مو  املهّمات اليت اقتضتها حكمة التشريع اإلدامي ح ظ املقاصد الاامة اليت ترشحم 
ّجرت  وا ّلك سّا ا دااالام اليت تقود شلحم  شاية تلك  مصااااخل اقلمقة ل الااوا مما،وا، ممداااأل
 املصاااااخل، مملاّا من أشالت ا ت الرشاية ممالقماد شلحم تلك املصاااااخل ممووا داااال ا  امل اااالم ،  مي
بمضاااااااة اإلدااااااااد، ممييفالي دااااااال ا  اهلل ل أ راااااااه، ممي شااااااار الاد  ب  الرشمة، مميقمت ا مر باملارمم  
ممال هي شن امل كر...؛ لنلك سا  ،ا أمجات شلمه ا مة هو ممووم اصااخ ملم ة امل االم ؛ ملا ل 
صحم، مما ئا الوووم ملثوثة ل ال صوص ممادتقّر شلمها  ّلك من ولخ مصاخل ممافع م ادد   ُتيف
اإلمجااا . ممافوراااااااااااااااوا ساانلااك أ  ولو الوقاات شن ملم ااة يقود بواوااخ اإلمااامااة الاالمحم، بااا قاادماه 

 جلالة أمر اقافة. شلحم أهتِّ ا شماع ممهو افن الردو   الصحابة 

مماالرا ملا يا مه مقاد م صاااااااااااخ اقافة من اق ر مماملهابة، امتلئ ل شااااااااااا اه ا ئمة مممن قللهت 
الصاااحابة، ممتضاااا بت فمه ال ااامو  مماشاااتّد صااارير ا قاد، مماائ  للألد  فمه ا ئمة ا شاد، ح  
ما ت قواهت ل ماوك اقصاد، ف الت  وله الدماع ح  بلغت الرُّسخ، ممشالت فمه اقألْ خ ح  

                                                           
 -   احلقوق ممالالود ال مادمة. واماة الواا . اجليائرسلمة.      
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ممقع الا ااخ، ممغا اات فمااه ا قاد ل ب و  الكتااخ، ممترافع ا شاد شلحم امل ااابر باااقيف ااخ، ف وااا 
ت خ.  ّلك ممقات ا مة ل الّ كخ، ممش د اهلل   سا أمر  يف

مملاّا من أم ر ما تاّر  له م صااااااااااااخ اإلمامة الاالمحم هي م اااااااااااا لة الثو ل مماقرمم  شلحم وو  
 صا ت امل  لة بّا اوتهاا مماالر، يواغ  فمها ا ئمة ب اإلماد، ،ّ ا الة ممال صوص فمها مشتلهة ف

 املصاخل ممامل ادد، ممقلما الضر  ممسلريه.

مم،ّا ت مل ا ل تا يخ أمة اإلدااااااااااد  د ألا قد ابتلمت م ن شهواها ا ممر ب د ممثو ات ااملمة  
 ال م اداااااااالات اتل ة. سا  باث تلك الثو ات  م سا  قد أمئ ش ها الصااااااااااق املصاااااااادممق 

صلغة منهلمة، ممباضها ب لخ   لة باث ا مراع ل ال  ول ممالتودع، ممباضها ب لخ   لة باث 
 ال اما  ل ال  ول شلحم احلكت، ممباضها ب لخ ظلت ال ل ا  مموو ه مماقمة الرشمة شلمه...

شئ تاا واه  اده قاد شاايث الكثري من تلاك  - محاه اهلل–مم،ّا االرااا ،ر مانهاخ اإلمااد ماالاك 
ثو ات ممأبد  موق ه من باضااااااها، ممأحألت شن احلكت ل باضااااااها ملا يراه من املصاااااالحة ل  ال د ممال

 سّا ّلك.

 : ية الموضوعإشكال

،ّا س ا قد اقل ا ،مجا  ا مة شلحم أ  ال اااااااال ا  ،ّا سا  شْد  قائما شلحم أمو  الدين مممصاااااااااخل 
و  بال  ااااااااااا، مماجل امل ااااااااااالم    لوغ اقرمم  شلمه، فما احلكت ،ّا سا  ال ااااااااااال ا  وائرا موصاااااااااااوفا

 محه –ممال ألو ، ها يصااااااااااإّل ممصاااااااااا ه باإلمامة ه ممها اوغ الثو ل شلمه ه ممما موقئ منهخ مالك 
 من ّلك سّله ه -اهلل

ها ي  ل، شلحم الرؤداااااااع ممامللوك ل هنا الاصاااااار  ويتبع هذا اإلشككككككاا إشككككككاا      وهو:
 ه ممها تتاّد -هلل محه ا–ممصااااااااااااااائ اإلماد مماقلم ة الن  شيفر  ش د فقهاع منهخ اإلماد مالك 

ممما موقع  .،مجاشات ال قهاع مممناهلهت ل م ااائا اإلمامة مماقافة ،ر الرؤداااع ممامللوك املااصاارين.
الثو ات الاربمة احلديثة شلحم احلكاد املااصااااارين من م ااااا لة اقرمم  شلحم ال ااااال ا ، ممما حكت ّلك 

 .- محه اهلل–ل مميا  قواشد منهخ اإلماد مالك 
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 :وخطته وعمنهج دراسة الموض

ممطلماة اإلشااكا  تقتضااي أ  يكو  م هد الد ادااة ميوا ب  ا دااتقرائي ممالتحلملي ممالوصاا ي، 
صااره ل مماالرا ،ر تشاااخ املورااو  ممت ّرشه ا ت ي ا ح. مع ا داات اال من التا وي ل باث امل ااائا.

 ثاثة ملاحث:

 امللحث ا مم : م هود اإلمامة ممشرممطها ممظائ ها

 امل هود ممالت و  التا وي –اقرمم  شن اإلماد امللحث الثاين: 

 امللحث الثالث: فكر اقرمم  ممالثو ل شلحم اإلماد اجلائر ل منهخ اإلماد مالك

ا ااااااااا   اهلل أ  يوفق ا للجري مما د  أي ما حلْل ا مما ُتْل ا، ممصااااااااالحم اهلل ممدااااااااالت شلحم اّ  ا د ، 
 مماحلمد هلل أمم  ممامرا.
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 تع يف اإلمامة :المطلب األوا

أبوام،  ةمن  مصاااااد  ال اا  أدهل  مما ميل مماملمت أصاااااات مماحدت، يت رّ  م ه أ با اإلمامة    اللغة:
 ممهي ا صا، مماملرِوع، مماجلماشة، ممالدِّين، ممهنه املااين ا  باة متقا بة.

،ماد ا ئمة، مماقلم ة ،ماد الّرشمة، ممالقرا   ممال  ُّ مماإلماد: ساُّ من اقتيفِد  به ممقيفدِّد ل ا مو . 
مماإلمامة ،ّا أطلقت محلت شلحم اإلمامة الاالمحم، فا يوصاااااااااااائ  ا حم  ن ،  . .1،ماد امل اااااااااااالم 

اقلم ة، أما ،ّا أ يد التقممد، فابد من اإلراااااااااااااااافة امللم ة للمراا ،س   يقا : ،ماد ا دث  أمم ،ماد 
 ( .3ال قهاع، ممحنوه )

 

 واإلمامة    اصطالح السادة المالكية: 

شرفها صاحخ ال واسه الدمماين ب لا:  ئادة شامة ل أمو  الدين ممالداما امابًة شن ال   
2. 

 .3ممشرفها ابن ا غ ق ا ادل ي: هي امابة شن الشا   ل حرادة الدين ممدمادة الداما

: ،مامة ممحيو ممهي ال لو  ل، مم،مامة مم اثةو سالالت، مم،مامة شلاالو ممت ق ااااااات اإلمامة ،ر أ باة أق اااااااادو
. ممهي الصااال، مم،مامة مصاالحةو ممهي اقافة الاالمحم ملصاالحة مجمع ا مة، ممسلها ُتققت لل   

 . 4ممحمث أطل، اص اح  اإلمامة  ل ل ا  أها الكاد ااصر  ،ر اقافة الاالمحم

                                                           
 1ماألت مقايمس اللغة، ستام ا ميل، بام ا ميل ل الن  يقا  له املضاشئ،  يب احل   أمحد بن فا س،  - 1

 .56 - 50ص 
 .106ص  1ال واسه الدمماين،  مد   مت ال  رامم ،    - 2
 .29ص  1بدائع ال لك  بن ا غ ق ا ادل ي،    - 3
 .106ص  1ال واسه الدمماين، ال  رامم ،   - 4
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 :1االصطالحات المشاكلة لإلمامة

 

ل اللغة مصااااد  ملئ، يقا : مل ه ل قومه مافة.،ّا سا  ملم ته، أمم ،ّا واع  الخليفة: -
 .2باده، أ  دواع أسا  ّلك بادتجا  من ال اب، أد جملرا جمم ه باده

ي بنلك ملا بويع  3ي اااامحم ةلم ة  دااااو  اهلل  ممسا  أبو بكر الصاااادي،  . ممهو أمم  مألن ُسيف
اقت اشاً به، مماقتصااا  شلحم شاار   مممل يي  ا مر شلحم ّلك ،ر أ  تول  ،باد ممفال  دااو  اهلل 

لم ة اهلل ل اااااااات ة» . فان ابن أيب ملمكة ، قا : قا   وا  يب بكر: يا ملم ة اهلل ، قا : 4 ايته
 .5«، مملكين ملم ة  دو  اهلل ، أاا  ا  بنلك 

 

 الف ق بين الخال ة واإلمامة: 

د مماحد، ،  أ  بم هما فرقا؛ فاقلم ة من ادتجلئ ل ا مر مكا  قا  ال ئدي: اقلم ة مماإلما
 من سا  قلله؛ فهو م مّو من أاه ملئ  ريه، ممقاد مقامه.

مماإلماد م مّو من التقدد؛ فهو املتقدد فمما يقتضااااي ممووم ا قتداع بغريه، ممفر  طاشته فمما 
 .6تقدد فمه

                                                           
قا  ال ومم : لوغ أ  يقا  لإلماد: اقلم ة مماإلماد ممأمري املؤم  ، قا  املامم ا : مميقا  أيضا: ملم ة  دو  اهلل  - 1
 أممامر   ا  فادقا، ممقد أممرحت ّلك ممما يتال، به ل، قا  اللغو  ل شرح ال  ة: مميقا  له أمري املؤم   مم،  س

ّسا . مماهلل أشلت. ااالر  ممرة ال الل  لل ومم ،     .49ص  10ستام ا 
 .8القلقش د ، أمحد بن شلد اهلل، مآثر اإلاافة ل ماامل اقافة، ص  - 2
 .75ص  10التمهمد ملا ل املوط  من املااين مما داامد،  بن شلد الئ،    - 3
 .145ا ممائا،  يب ها  الا كر ، ص  - 4
 .432ص  7الكتام املص ئ،  بن أيب شملة،    - 5
 .222ماألت ال رممق اللغوية،  يب ها  الا كر ، ص  - 6
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ماة ا وتل ا  ل طريقة الت صااااااااااامخ أما الشاااااااااااممشلمه فمن حمث ا ااع فاقلم ة مماإلماد مماحد مم،من
فم رقو  ب  اإلمامة مماقافة، فريمم  أ  اإلمامة  ئاداااااااااااااااة اين، ممأ  اقافة  ئاداااااااااااااااة امملة، فاإلماد 
ش دهت هو صااااحخ احل، ل ال ااال ة، داااواع أسا  متولّما  ا أد  ، مماقلم ة هو صااااحخ ال ااال ة 

 اع ،ثلات ،مامة شلحم  راااي اهلل ش ه ل غمن اقل ال المة داااواع م اااتحّقا  ا أد  ، ممهت بنلك يرمم 
 .1الثاثة النين سااوا من قلله

 

ممأمم  من لقله باااااااااا أمري املؤم    للمد  أمم  من ُسي به شمر بن اق ام  أمي  المؤمنين: -
 . ممقما ملا بويع شمر 2ملا قدما شلمه من الاراق - رااااااااااااي اهلل ش هما–بن  بماة ممشد  بن حامت 

ممادتثقا ً بكثرل اإلرافات ل قو ت له قلا ّلك: ملم ة ملم ة  باد أيب بكر الصدي،  باقافة
، مصااااوصاااااً ش د تيايد ّلك اائماً، ،ر أ  ي تهي ،ر ا أل ة، ممينهخ م ه ،ر التممي  دااااو  اهلل 

 .3بتادا اإلرافات فادلوا ش ه ،ر ما ي ادله، مميدشحم به مثله

 

لهلو شلمهت، مما دااات ممهو ل اللغة من  ا السككلطا : - لهل ه اهلل فاألتأل اااأل اطة  أ  القهر ممقد داااأل ل اااهل
 .4 ديفْل ة  بالضتِّ 

ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ژ ، ممم ه قوله تاار : 5ممال ااااااااااااااال ا  ي يت  ا  احلألة

 [33اإلسراء: ] ژہ  ھ    ھ  ہڻ ۀ ۀ ہ  ہ

                                                           
 .36اإلمامة الاالمحم ش د أها ال  ة مماجلماشة، للدممألي، ص  - 1
 .77 – 76ص  10ابن شلد الئ، التمهمد،    - 2
 .150  الا كر ، ص ا ممائا،  يب ها - 3
 .320ص  7ل ا  الارم ،  بن م الو  ماال  دلو ،    - 4
 .408ص  1املغرم ل ترتمخ املارم،  بن امل رغ أبو ال تإل ااصر الدين،    - 5
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 .1قا  ابن ا يد: ممدل ا  سا شيع حدته ممد وته

ميلك ،قلمم  فصاااشدا مملمس فوق يده يد، ف   سا  ممال اال ا  ل مصاا لإل الدمم : هو الن   
  ميلك ،  ،قلمما مماحدا ُسي بامللك ، مم،  اقتصاااااااااااار شلحم مدي ة مماحدل   ي اااااااااااامحم   بامللك مم  

 .2بال ل ا  با ب مري الللد ممصاحلها

 

مماشااااااااتهر اصاااااااا اح ال اااااااال ا  ل الاهد اململوسي ممالوسي، ممي لقواه شلحم من يكو  ل مم يته 
  ملك امللوك؛ فمملك مثا مصااااار، أمم مثا الشااااااد، أمم مثا أفريقمة، أمم مثا ا ادلس، ملوك، فمكو 

مميكو  ش اااااااااااكره ششااااااااااارل ا   فا س أمم حنوها، ف   غاا بااا أمم شداا ل اجلمث، سا  أشالت ل 
ال اااال  ة. ممواغ أ  ي ل، شلمه  ال اااال ا  ا شالت ، مميشااااو  أ  ويف خ له ل ،الك متادال مثا 

يرل، مممثا مراداااااااااااا  ممشراق الاألت ممفا س، مممثا ،فريقمة مماملغرم ا ممداااااااااااو مصااااااااااار ممالشااااااااااااد مماجلي 
 .3مما ادلس، ف ّا حاغ ّلك صإّل أ  يلقخ با  دل ا  ال اط   سال لألوقمة

 

اممتراا ،طاق اص اح  ال ل ا   شل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا  حم اإلماد ا شالت ش د مت مر  منهخ مالكا
 .4 محه اهلل

  

                                                           
مجهرل اللغة ،  بن ا يد، فصا ال   مع الثاثي الصحمإل، بام ال   ممال اع مع ما بادمها من احلرمم ،  - 1
 .465ص  1 
 .315ص  5طلقات الشافامة الكئ ، لل لكي، تا  الدين بن شلي بن شلد الكال،    - 2
 .126ص  2ح ن ا اررل ل تا يخ مصر ممالقاهرل، جلا  الدين شلد الرمحن بن أيب بكر ال موطي،    - 3
 .382ص  1م إل اجللما شرح اتصر ملما،  مد شلمث،    - 4
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  : ش وط اإلمامة المطلب الثان

ات ، ال اااااااااال املالكمة مع مجهو  أها الالت شلحم شاااااااارمم  ووهرية لخ أ  تتوفر ل املتصااااااااد  
 مل صخ اإلمامة الاالمحم، ممهنه الشرمم  املت ، شلمها هي:

ڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ  ژ اإلدااااااااااااد: فا تصاااااااااااإل ،مامة  ري امل ااااااااااالت لقوله تاار  -1

 .[141النساء:] ژڄ ڃ

التكلمئ: فا تصاااااإل ،مامة الصااااا  مم  اجمل و   لما ي تقرا  ملن يلي أمرمها فا يلما  أمر  -2
 فع القلت شن ثاث: » ، قا :  شن ال    - راااااي اهلل ش ها– ريمها، ممل احلديث شن شائشاااااة 

 .1«شن ال ائت ح  ي تمقظ، ممشن الص  ح   تلت، ممشن اجمل و  ح  ياقا 

لك لثقا ممظائ ها اليت ُتتا  للشاااااااااادل   -3 النسو ل: فا يت ها لإلمامة الاالمحم ،  الروا  مّم
، مميصدق ّلك حديث أيب بكرل 2مماجلاال مم  ميكن للمرأل أ  تتصد  لنلك سما يتصد  الروا 

    شن ال  :  3«لن ي لإل قود مملوا أمرهت امرأل » أاه قا. 

احلرية:    اإلماد مم يته شامة شلحم مجمع امل ااااالم  فا يصاااااإل أ  يكو   ريه مملما شلمه،   -4
مم اه   مم ية له شلحم ا  اااااااااااااااه ف ممر أ  يكو  مملما شلحم  ريه. مم   الرق بقمة أثر الك ر ممال  وس 

 .4ت ائ من ا اقماا ملن شلمه  ق مماإلّشا  ملن تقر  شلمه ل واه ملك

  

                                                           
  .142، ح 355ص  1 ، ممالصحمإل  بن حلا ،   24694، ح 224ص  41امل  د لإلماد أمحد،    - 1
 .20ص  1مد بن أمحد،    اإلتقا  مماإلحكاد شرح ُت ة احلكاد الشهري با)شرح مما ل ال ادي(،  - 2
 ، 4163، ح 1610ص  4،ر س ر  ممقمصر،    ستام ال     -صحمإل اللجا  ، ستام املغاغ ، بام  - 3

  .5937، ح 465ص  3تام القضاع، بام ترك ادتاما  ال  اع شلحم احلكت،   ممال  ن الكئ  لل  ائي، س
 .20ص  1اإلتقا  مماإلحكاد شرح ُت ة احلكاد الشهري،  يب شلد اهلل بمد بن أمحد،    - 4
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اد هو القائت شلحم ،قامة الدين ممأمن الرشمة بشااااااااااااااارياة اهلل، مم،يصاااااااااااااااا  الادالة:    اإلم  -5
 فا ميك ه أ   حم ا  هااااااااااااحلقوق ،ر أصحا ا، ف ّا مل يكن شد  ف اه   لر  أحكاد اهلل تاار شل

 .1لريها شلحم  ريه. مم،  سا  أها املنهخ امتل وا ل اشوا  الادالة ل اإلمامة الاالمحم

  بد أ  يكو  صااااااحمإل التمممي ومد ال   ة بامدا من ال ااااااهو ممالغ لة ح  : أ  2ال   ة -6
 .3يتوصا بنسائه ،ر مورع ما أشكا ممفصا ما شضا

 الالت: أ  أ  يللغ من الالت ما لاله م تألماا لشرمم  ال تو .  -7

أ  أ  يكو  ّا  اادل ممس ااايااة ل املاضاااااااااااااااات ممايمم  الاادمماهي  الك ااايااة: قااا  الل اااين:  -8
 . 4 ممامللمات

ا  دل ل اهمي اجلموس، ممدااد الثغو ، ّا  ممغاا املواق: مممهتديا ،ر مصاااخل ا مو  ممراال ها، مّم
 أ  مصمخ ل ال الر للم لم    تيشيشه هواعل ا س مم  مو  طلماة شن ررم الرقام ممالت كما 

 .5للم توول  احلدمما

                                                           
قا  اإلماد القرال: مل يشو  باضهت الادالة ل اإلمامة الاالمحم لغللة ال  وق شلحم مم هتا؛ فلو اشوطت  - 1

التصرفات املوافقة للح، ل تولمة من يولواه من القضال ممالو ل ممأمن ما ي منمماه ممبن  ما يا واه ممل هنا  لتا لت
 (. 43ص  10رر  شالمت أفالع من فوات شدالة ال ل ا . ) ااالر النمريل للقرال،   

 .219ص  2. ممال واسه الدمماين،   263ص  8مد بن أمحد شلمث،    م إل اجللما شرح اتصر ملما،  - 2
 .18ص  10النمريل    - 3
ص  4بلغة ال الك  قرم امل الك ) حاشمة الصامم  شلحم الشرح الصغري(،  يب الالاس أمحد الصامم ،    - 4

 .196ص  9. ممااالر سنلك: م إل اجللما شرح اتصر ملما،   426
 .277 – 276ص  6مد بن يودئ الالد   الشهري باملواق،    التا  مماإلسلما ملجتصر ملما،  - 5
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 ر أ  يكو مة املنهخ ،ر أ  ا مم ، ممما  باث أئ1القرشمة: أ  أ  يكو  قرشي ال  خ -9
 .3«ا ئمة من قريث: »قا  أ  ال    ، ممالما هنا الشر  حديث أاس بن مالك 2شلادما

داااامة احلواس: قا  الد اير: مملخ أ  يكو  احلاست ّا بصااار ممساد ممُسع؛ فا لوغ  -10
 .4تولمة ا شمحم، أمم ا بكت أمم ا صت

متادا، ممحكحم باث  أ  يكو  مماحًدا: أ    بد أ  يكو  اإلماد ا شالت مماحدا  ري -11
. ممالما هنا الشاااااااار  5أئمة املالكمة اإلمجا  شلحم شدد وواغ تادا احلكاد ل الاصاااااااار الواحد ممالللد

 .6«امر م هم،ّا بويع قلم ت  فاقتلوا ا،: »قا  و  اهلل أ   د حديث أىب دامد اقد   

ممادااااتث  اإلماد املاغ   ممتلاه باث أئمة املنهخ من هنا الشاااار  حا  بيفاد ال الر ودا ب اااالخ 
ت ائي ا ق ا  سا ادلس مممرادااااااا  ميمث   ميكن ، دااااااا  اائخ شن اإلماد ا شالت فمألوغ التادا 

 .8مم ّا باضهت هنا ا دتث اع إلمكا  ال مابة. .7ل ا تتا ا حقوق ال اس ممأحكامهت مم،  فا

                                                           
 .130ص  4الشرح الكلري شلحم اتصر ملما،  محد الد اير الادمم ،    - 1
ممما  ،ر هنا ا متما  سا من الاامة تا  الدين  راد ممبمد بن ،براهمت التتائي ممتلاهما ا وهو  . ااالر:  - 2

 .188ص  4بلغة ال الك  قرم امل الك،  يب الالاس أمحد الصامم ،   
، 321ص  6 ، ممامل  د،  يب يالحم املوصلي،   12307، ح 318ص  19امل  د، لإلماد أمحد،    - 3

  .16981، ح 143ص  8ممال  ن الكئ ،  يب بكر اللمهقي، ستام قتا  أها اللغي، بام ا ئمة من قريث،   
 .130ص  4الشرح الكلري    - 4
د الالاهر  حمث قا  ل الِ صا: ات ، مجمع أها ال  ة مممجمع ممهنا اإلمجا  حكاه أيضا اإلماد أبو بمد بن حي  - 5

املرو ة مممجمع الشماة مممجمع اقوا   شلحم ممووم اإلمامة، ممأ  ا مة مماوخ شلمها ا اقماا إلماد شاا  يقمت فمهت 
ّسراا ،ن ير  فر  اإلمامة شلحم أاه   لوغ سو  ،مام  ل ممقت مماحد ل الاا ، مم  ملأحكاد اهلل... مث ات ، من 

لوغ ،  ،ماد مماحد، ،  بمد بن سراد ال أل تاين ممأبا الصلاح ال مرق د  ممأصحا ما ف لت أواغمما سو  ،مام  ل 
 .73 – 72ص  4ممقت ممأسثر ل ممقت مماحد. ااالر ال صا ل امللا مما هواع ممال حا،   

 ، ممال  ن الكئ ، 4905، ح 23ص  6صحمإل اإلماد م لت، ستام اإلما ل، بام ،ّا بويع قلم ت ،    - 6
  .16988، ح 144ص  8لللمهقي، ستام قتا  أها اللغي، بام   يصلإل ،ماما  ل شصر مماحد،   

 106ص1 ، ممال واسه الدمماين،109ص 3الادمم  شلحم شرح اقرشي، ، ممحاشمة 139ص 3  م إل اجللما - 7
 .144ص  7حاشمة الاامة الادمم     - 8
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اوتمع شدا  نه الصااااااااااااااا ة فاإلماد من اااقدت له اللماة ب ها الاقد مماحلا، ف   اااقدت ف   
 .1 ث   بللدين ل ممقتو مماحدو؛ فقما هي للن  شقدت له بللد اإلماد املمت، ممقما يقر  بم هما

 المطلب الثالث: وظائف اإلمامة

ين ممدمادة الداما فم و  ل حرادة الد ،ّا شرف ا أ  اإلمامة الاالمحم هي امابة شن الردو  
ل املهاد اليت سا  يؤايها ااه  ل اإلماد ا شالت امل تألمع لتلك الشرمم  ا،ا ة أ  ولئ ال   

 :2الرشمة ل أمو  الدين ممالداما، ممأمهها

 ،مامة الصلوات اقمس مماجلماة ممالامدين. -1

التالامل  ممم عاحلكت ب  امل اااالم  ل امل اغشات ممق ع املشاااااورات، ممفصااااا اقصااااومات،  -2
 ممالا اا، مم،قامة من يقود مقامه ل ّلك من القضال مما م اع ممال صحاع.

 ح ظ اإلداد ممالنمما شن حماره. -3

  شاية مصاخل ا مة. -4

 ،قامة احلدمما لتصا  با د اهلل شن ا اتهاك، ممُت ظ حقوق ال اس من التاد . -5

ية، ممولاية ممفر  اجلي وهاا الك ا  ممما يقتضااااااااي ّلك مميوتخ شلمه من ُتصاااااااا  الثغو ،  -6
 اقرا .

 ا مر باملارمم  ممال هي شن امل كر. -7

  

                                                           
 .106ص  1، ممال واسه الدمماين   26ص  10النمريل لإلماد    - 1
 .263ص  8، ممم إل اجللما،   6ص  10النمريل لإلماد    - 2
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 المطلب األوا: وجوب طا ة اإلمام العادا    المع وف

ة املاانهااخ املااالكي شلحم أ  اإلماااد الاااد  اااخ طاااشتااه ل املارمم ، بااا والوه من ئمااات ، أ
م اااااااائا ا شتقاا اليت يدين  ا امل ااااااالت ،ر اهلل تاار، قا  ابن أيب غيد القريمماين ل مقدمة  داااااااالته 

. مما الة 1فمما لخ أ  ياتقده امل الت :   ممال اشة  ئمة امل الم  من مم ل أمو هت ممشلمائهت... 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ  ة ل املارمم  سثريل م هااااا قولااااه تاااااار:ئمااااشلحم ممووم طاااااشااااة ا 

 . [59النساء: ]ژ  ىئ ىئ ی  ی ی

مممجهو  امل  رين مت ق  شلحم أ   أمميل ا مر  املقصواين با،ية هت ا مراع ممالو ل. قا  اإلماد 
 : هت ا مراع قا ممأممر ا قوا  ل ّلك بالصااااااااوام، قو  من أبو وا ر ال ئ  ل ت  ااااااااري ا،ية : 

مما  با مر ب اشة ا ئمة ممالو ل ف -صااااالحم اهلل شلمه ممدااااالت-ممالو ل لصاااااحة ا ملا  شن  داااااو  اهلل 
 .2 سا  هلل طاشًة، ممللم لم  مصلحة

ممأما طاشة ال اااااال ا  فتألخ فمما سا  هلل فمه طاشة، مم   قا  اإلماد ابن مويي م داا املالكي: 
مة،  مملنلك قل ا: ،  مم ل غماا ا   اوغ طاشتهت مم  ماامماتهت مم  اخ فمما سا  هلل فمه ماصااااااااااااااا

تاالممهت، مملخ الغيمم ماهت م   يمما، مماحلكت من قللهت، ممتولمة اإلمامة مماحل اااااااااااالة، مم،قامة ّلك 
 .3 شلحم مموه الشرياة

ممل ال ااااااااا ة أحاايث سثريل ت مر ب اشة اإلماد ممت هحم شن اقرمم  ش ه ح  حكحم باضاااااااااهت ألا 
من أطاشين فقد أطا  اهلل، » قا :   شن ال   . م ها حديث أيب هريرل 4واتربلغت حد الت

مممن شصااااااين فقد شصاااااحم اهلل، مممن ي ع ا مري فقد أطاشين، مممن يا  ا مري فقد شصااااااين، مم،منا 
                                                           

 .9الردالة،  يب شلد اهلل بمد بن أيب غيد القريمماين، ص  - 1
 .502ص  8وامع اللما  شن ت مميا ا  القرا ،  يب وا ر بمد بن ورير ال ئ ،    - 2
 .259ص  5ع  حكاد القرا ،  يب شلد اهلل بمد بن أمحد بن أيب بكر القرط ،   اجلام - 3
. ممفتإل اللما  ل مقاصد القرا ،  يب ال مخ بمد 601ص  2فتإل القدير،  مد بن شلي الشوساين،    - 4

 .263ص  6صدي، ح ن ما  الق ووي،   
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اإلماد و ة ؛ يقاتا من مم ائه ، مميتقحم به ، ف   أمر بتقو  اهلل ممشد  ف   له بنلك أورا ، مم،  قا  
 .1«شلمه م ه  بغريه ف  

من  أ  من أمريه شاااااااام ا يكرهه فلمصاااااااائ » قا :  شن ال    ممأيضااااااااا حديث ابن شلاس 
 .2«شلمه، ف اه من فا ق اجلماشة شئا فمات، ،  مات ممتة واهلمة 

يكو  باد  أئمة   يهتدمم  ... »  قا : قا   داااااااااااااااو  اهلل  ممشن حني ة بن المما  
. قا  : «فمهت  وا  قلو ت قلوم الشماط  ل وثما  ،اس  دا ، مم  ي ت و  ب  يت، ممدمقود 

ت مع ممت مع ل مري مم،  ررم ظهرك، » قلت سمئ أص ع يا  دو  اهلل ،  أا ست ّلك ه قا  : 
 .3«ممأمن مالك، فاُسع ممأطع 

فهنه ا حاايث مم ريها قارمة ل ممووم طاشة اإلماد، با ح  مملو تاد  ل حكمه ممررم 
 من بام أممر أ  ييف ا  ،ّا شد  ل أحكامه ممصا  ا موا  مما شرا .الالهر ممأمن املا ، ف

 : ا أل ممهو مريث. قل اااا :  امل اااا شلحم شلااااال بن الصاااااااااااااااااامااات  ممشن و ااااال بن أيب أمماااة قاااأل
: اشااا ال    أصاااااااالحك اهلل حدث ا ميديث ي  اك اهلل به ُساته من ال    فلايا اه، فقا   قألا أل

فمما أمن شلم ا أ  بايا ا شلحم ال ااامع ممال اشة ل م شااا  ا مممكره ا، ممش اااراا ممي اااراا، ممأثرل شلم ا، 
 :  .4«،  أ  ترمما س را باألوألاحا ش دست من اهلل فمه بايفْرها  » ممأ    ا اغ  ا مر أهله. قألا أل

                                                           
، 1080ص  3بام ييفقاتألا مم اع اإلماد ممييفتقحم به،     الصحمإل، لإلماد اللجا   بل اله، ستام اجلهاا ممال ري، - 1

 ، ممالصحمإل ، لإلماد م لت، ستام اإلما ل، بام ممووم طاشة ا مراع ىف  ري ماصمة ممُترميها ىف 2797ح 
  .4352، ح 13ص  6املاصمة،   

د  أمو ا ا) دومم  ب -صلحم اهلل شلمه مم دلت-الصحمإل، لإلماد اللجا  ، ستام ال د، بام قو  ال    - 2
  .2702، ح 434ص  4 ، ممامل  د، لإلماد أمحد،   6646، ح 2588ص  6ت كرمملا (،   

الصحمإل، لإلماد م لت، ستام اإلما ل، بام ا مر بليممد اجلماشة ش د ظهو  ال د ممُتنير الدشال ،ر الك ر،  - 3
  .2893، ح 190ص  3لمما  بن أمحد ال ئاين،   ل  ، مماملاألت ا ممدو، 4891، ح 20ص  6  

 ، 6647، ح 2588ص 6 )دومم  باد  أمو ا ت كرمملا(، اللجا  ، ستام ال د، بام قو  ال    - 4
  .4877، ح 16ص  6ممم لت، ستام اإلما ل، بام ممووم طاشة ا مراع ىف  ري ماصمة ممُترميها ىف املاصمة،   



 
 

482 

 م2013هـ / 1435األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك 

لكأله،   من ياين من مأل « هله مم  ت اغ  ا مر أ: » قألا أل القارااااي أبو بكر بن الاريب ل قوله 
ي ااتحقه، ف   ا مر فممن ميِلكه أسثر م ه فممن ي ااتحقه، ممال اشة مماولة ل اجلممع، فالصاائ شلحم 

 .1 ألِلكأل أممر من التار  إلف اا ّات الل 

 المطلب الثان : مصطلح "الخ وج  ن اإلمام" المفهوم واألنواع

 أوال: مفهوم الخ وج:

أيدي ا من مصاااااااااااااااا  شلحم تاريئ شاد للجرمم  شلحم احلاست دااااااااااااااواع الااا  أد مل ااثر فمما ب  
ل م ا لة اقرمم  ميكن أ  اصاوم م ها تاري ا واماا ئمة اجلائر، ،  أ  ما اداتألما اه من أقوا  ا 

سا تصر  يصد  من الرشمة ي مد شصمااا أمم م اغشة للحاست فمما يرتضمه   ، ممهو  ملص لإل اقرمم 
  .من ا مو 

 ا:  سا تصر   يشما القو  ممال اا.فقول 

ممقول ا:  من الرشمة  يشااااما سا من هت ُتت أمر احلاست ممداااال ااه، مماحواغا شن تصاااار   شمة 
 نهخ. مة املحاست امر لو دلم ا بتادا اإلماد ا شالت شلحم قو  باث أي

ممقول ا:  ي مد  احواغا شن سا تصااااااااار  سا  ب ااااااااالخ   لة أمم ا اااااااااما  ف اه من الا و الن    
  مد.ي

ممقول ا:  شصااااااامااا  أ  أ  ّلك التصااااااار  ي مد شدد ا متثا  ملا يصاااااااد  شن احلاست من أممامر 
 مماواهي.

ممقول ا:  أمم م اغشة  ي مد ايا  احلاست ل داااااااااااال ااه، دااااااااااااواع باللغي ،ّا سا  شاا ، أمم باقرمم  
 ممالثو ل ،ّا سا  وائرا.

 ة.ممقد يرتضي ما هو ماصمممقول ا:  فمما يرتضمه  أ  احلاست فقد يرتضي ما هو طاشة، 

 ممقول ا:  من ا مو   يشما ا قوا  مما فاا .

                                                           
 .277ص  6التا  مماإلسلما ملجتصر ملما،    - 1
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 ثانيا: أنواع الخ وج: 

من ما  تاري  ا للجرمم  ا تجل  م ه أاه قد يكو  بالقو  أمم ال اا؛ أما القو  فهو مالود، 
ممأما ال اا فقد يكو  من أفاا  القلوم أمم اجلوا ح، ممسلها م صااااااوص شلمها ل احلديث الصااااااحمإل 

ما من ا  باثه اهلل ل أمة قللي » قا :  أ   دو  اهلل  ن أىب  افع شن شلد اهلل بن م اوا ش
،  سا  له من أمته حوا يو  ممأصااحام؛ ي منمم  ب اا ته، مميقتدمم  ب مره، مث ،لا ملئ من بادهت 
ملو  يقولو  مااااا   ي الو ، ممي الو  مااااا   يؤمرمم ، فمن واااااهاااادهت بمااااده فهو مؤمن، مممن 

هت بل اااااااااااااااااه فهو مؤمن، مممن واهدهت بقلله فهو مؤمن، مملمس مم اع ّلك من اإلميا  حلة واهد
 . ف فاا احلديث شلحم أاوا  اقرمم  الثاثة اليت أفااهتا أيضا أحاايث أمر :1«مرا  

ممهنا يكو  من بام ،اكا  امل كر شلحم الووه ا راااااااااااااااائ، ممقد ا   الخ وج بالقلب: -1
،اه دااااااااااااااامكو  شلمكت أئمة تارفو  ممت كرمم  فمن أاكر فقد : »  شلحم هنا املا  حديث ال   

برئ مممن سره فقد داااالت مملكن من  رااااي ممتابع فقما يا  دااااو  اهلل أفا اقاتلهت ه قا    ما صاااالوا  
»2. 

ممهنا من بام ،اكا  امل كر شلحم الووه ا ممدو، مميصدق هنا حديث  الخ وج باللسا : -2
اجلهاا سلمة شد  ش د داااااااااال ا   أفضااااااااااا: »   قا : قا   دااااااااااو  اهلل أيب دااااااااااامد اقد   

 .3«وائر

                                                           
 ، 188، ح 50ص  1الصحمإل، لإلماد م لت، ستام اإلميا ، بام بما  سو  ال هحم شن امل كر من اإلميا ،    - 1

ممال  ن الكئ ،  يب بكر اللمهقي، ستام ااام القاري، بام ما ي تد  به شلحم أ  القضاع ممدائر أشما  الو ل 
  .19965، ح 90ص  10،ا يكو  أمرا  ارمم  أمم لما شن م كر من فرمم  الك ايات،   

، 529ص     ،4ال  ن، لإلماد أيب شم حم بمد بن شم حم الومن ، ستام ال د شن  دو  اهلل  - 2
  .26528، ح 149ص  44 ، ممامل  د لإلماد أمحد،   2265ح 

، 1329ص  2ال  ن،  يب شلد اهلل بمد بن ماوة، ستام ال د، بام ا مر باملارمم  ممال هي شن امل كر،    - 3
ص  4 ، ممال  ن، للومن ، ستام ال د، بام ما واع أفضا اجلهاا سلمة شد  ش د دل ا  وائر،   4011ح 

  .2174، ح 471
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ممهنا من بام ،اكا  امل كر شلحم الووه ا قو ، ممهو مشرمم  بضواب ه  الخ وج بالسيف: -3
ڤ ژ مم  هنه ا،ية : ؤ أاه قا  : أيها ال اس ،اكت تقر  شلحم ما ل حديث أيب بكر الصدي، 

مم،ين [،  105الماااا:ااا  : ]ژ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڦڤ ڤ ڦ ڦ

،  ال اس ،ّا  أمما الالامل فلت ي منمما شلحم يديه أممشاااااااك أ  يامهت » يقو :  ُسات  داااااااو  اهلل 
 .1«اهلل باقام م ه 

 المطلب الثالث: تطور  ك  الخ وج  لى السلطا  الجائ     الفك  اإلسالم 

دااتشااكله ااالرا للح اااداامة اللالغة لاااااااااااااااااا  فكر اقرمم  شلحم احلاست اجلائر  ف   فكر اقرمم  أمر 
ا مية الكلا  من لد  الصااحابة ،ر يوم ا هنا؛ لكواه فكرا تتألاّبه قواشد الدين مممصاااخل ال اامادااة 

ّسر  ممقد داااااااااااااال،–فلت يقوموا فمه شلحم صااااااااااااااامد مماحد. فالن  تدّ  شلمه ا حاايث الصااااااااااااااحمحة 
 شلحم أ  اقرمم  شلحم أئمة اجلو  مشاااارمم  بدمماشمه ممرااااواب ه، ممهو لمس بدشا ل اإلداااااد -باضااااها

ممقد فاله ا ئمة الكلا  ممهو من مناهخ سلا  ال ااالئ، يقو  احلافظ ابن حألر:  اقرمم  بال ااامئ 
شن شلحم أئمة اجلو  منهخ لل االئ قد ، لكن ادااتقر ا مر شلحم ترك ّلك ملا  أممه قد أفضااحم ،ر 

 .2أشّد م ه؛ ف ي ممقاة احلرل، ممممقاة بن ا شاث مم ريمها شالة ملن تدبر 

 ،اه منهخ لل اااااالئ قد  ،منا يقصااااااد داااااالئ ا مة من الصااااااحابة  ممقو  ابن حألر الا ااااااقاين
ادهت ، مممن ب- رااااااااي اهلل ش هت–سجرمم  احل اااااااا  ممشلد اهلل بن اليبري مممن ماهت من الصااااااااحابة 

أسابر التابا  س اااااااامد بن ولري مماحل ااااااان اللصااااااار  مم ريهت، مث اشتقده سلا  اجملتهدين ساإلماد أيب 
 .- محهت اهلل أمجا –ن أاس ح م ة مماحل ن بن صاخل مماإلماد مالك ب

 مشااااهو ا ل قتا  الاللمة ممأئمة اجلو ، مملنلك -ياين أبا ح م ة–قا  اجلصاااااص : ممسا  منهله 
قا  ا ممغاشي: احتمل ا أبا ح م ة شلحم سا شااااااااااااايع ح  واعاا بال ااااااااااااامئ، ياين قتا  الاللمة، فلت 

                                                           
، 467ص  4ال  ن، لإلماد الومن ، ستام ال د، ما واع ل ايمم  الانام ،ّا مل يغري امل كر،    - 1

  .304، ح 539ص  1 ، ممالصحمإل،  بن حلا ،   2168ح 
 .288ص  2التهنيخ، للحافظ أيب ال ضا أمحد بن شلي بن حألر الا قاين،   هتنيخ  - 2
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متر لاااه قو  فااا   مل يؤ حنتملاااه ممساااا  من قولاااه ممووم ا مر بااااملارمم  ممال هي شن امل كر فر  باااال
 .1فلال مئ

شلحم  ب كر اقرمم  بال اااامئ -ممهو من ا ئمة اجملتهدين -مماشااااتهر احل اااان بن صاااااخل بن حي 
باضاااهت ي ان فمه ب ااالخ اشتقااه ّلك، مم  -س ااا ما  الثو  –أئمة اجلو  ح  سا  باث اال مه 

 .2ميتدحه مميثين شلمه مميشلهه ب امد بن ولري -سوسمع–

 منهخ ل اقرمم  شلحم أئمة اجلو  دم يت ت صمله. سما سا  لإلماد مالك

مملاا اللاث توّهت من قضااااااااااااااامة  ا داااااااااااااااتقرا  شلحم الوك  ل كر اقرمم  شلحم أئمة اجلو  ات اق 
ا ئمة شلحم م ع اقرمم  ح  ااشحم باضاااااااهت اإلمجا  شلحم ّلك؛ فقد ااشاه باد شصااااااار ا ئمة ابن 

ا  د الالاهر :  فااه أألتألحم ِفممألا اّاشحم ِفمِه اإلمجفقد قا   فمه ابن حي  3جماهد اللصاار  ال ائي املالكي
ألِلك مملامر  ،اه شألاِلمت أ  يكو  قد  ة اجْلو  فاداااااااااااااااتاالمت  ر  شلحم أألِئمهل أأللت أألمجايفوا شلحم أ   أل ويف
حألابألة ممألبألِقمهلة ال هلاس يود ا ،ر ال هلاس، ممألقد شلت أأل  أفارااااا الصااااهل اِفر فملقي هألنأل  شلت أ هل ايفألالئ اإلمجا  سأل

ضا، احْلرهلل مألرويفوا شلحم ييِيد بن ميفاألامِميألة، ممألأأل  اْبن اليبري ممألمن اتلاهيف من ِممألا  اْلميف لم  مألرويفوا شأللألْمِه أأليْ 
ألهلا   ألِري اهلل شألن اقا و  شأللألْمِه ممأللان قألتلتهْت ممألأأل  احْل ن اْللألْصرِّ  ممأسابر التهلاِبا  مألرويفوا شلحم احلْ 

 .4ب موفهت... 

  

                                                           
 .87 – 86ص  1أحكاد القرا ،  يب بكر اجلصاص،    - 1
 .287 – 285ص  2هتنيخ التهنيخ،    - 2
بمد بن أمحد بن بمد بن ياقوم بن جماهد، أبو شلد اهلل ال ائي اللغداا : شامل بالكاد، من املالكمة، من  - 3

أها اللصرل. صحخ أبا احل ن ا شار . ممدكن بغداا، فقرأ شلمه أبو بكر اللاقاين شلت الكاد. له ستام ل   
شلحم منهخ أها ال  ة، ممستام   هداية امل تلصر أصو  ال قه   شلحم منهخ مالك، مم دالة ل   ا شتقااات   

، شن ات النهخ،  بن الاماا، 258. ااالر الديلا  املنهخ  بن فرحو ، ص 367ممماواة امل ت صر  . تول باد 
 .74ص  3  

 .178مراتخ اإلمجا ،  يب بمد شلي بن حيد الالاهر ، ص  - 4
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 ابن حيد شلحم ابن جماهد اشو  اإلمجا  سا   مرْين: مم،اكا  

 ا مم : شدد ا ااقاا لوووا املجالئ من شصر الصحابة ح  ،ر شصر ااتشا  ال قه املنه .

الثاين: تلين املنهخ الالاهر  ل كر اقرمم  شلحم اإلماد اجلائر مماصااااااااااااااارل ابن حيد لنلك حمث 
أ  ييفكلت اإلماد ل ّلك مممييف ع م ه، ف   امت ع  يقو  :   ممالواوخ ،  ممقع شاااااايع من اجلو  مم،  قاهل 

مم اوع احل، ممأّشن للقوا من اللشرل أمم من ا شضاع، ممإلقامة حد الياا، ممالقن ، مماقمر شلمه فا 
داااالما ،ر ملاه، ممهو ،ماد سما سا ؛    ا ملاه، ف   امت ع من ،ا اّ شاااايع من هنه الواولات 

 ەئ وئ وئژ ه ،ن يقود باااااحل، لقولااااه تاااااار شلمااااه مممل يراوع مموااااخ ملاااااه مم،قااااامااااة  ري 

، مم  لوغ تضااممع شاايع من مماولات [ 2الما:  : ]ژ  ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئ ۇئۇئ

 .1الشرائع  

ممأما   مث باد ّلك ااشحم اإلماد ال ومم  ،مجا  ا مة شلحم شدد اقرمم  شلحم أئمة اجلو  فقا  :
اقرمم  شلمهت ممقتا ت فحراد ب مجا  امل ااااااااااالم  مم،  سااوا ف اااااااااااقة ظامل ، ممقد تالاهرت ا حاايث 

ّسرته، ممأمجع أها ال  ة أاه   ي اي  ال ل ا  بال  ،..  مماشواه اإلمجا  م قورة  ا . .2 ا  ما 
من يؤيد  ممادتقدد، مممل ي اقد اإلمجا  سنلك ح  باد شصااااااار اإلماد ال ومم ، ف ي سا شصااااااار ،  

 منهخ اقرمم  مممن ياا ره.

ممباد اإلماد ال ومم  تكلت شاااااااامخ اإلداااااااااد ابن تمممة ل ستاباته شلحم م اااااااا لة اقرمم  شلحم أئمة 
ّسر اداااااااتقرا  أها ال ااااااا ة شلحم ترك اقرمم   اجلو  فلت  ك اشو  اإلمجا  شلحم حرمة اقرمم  لك ه 

 .3ممصا  ّلك من شقائدهت الثابتة

                                                           
 .135ص  4هر ،   ال صا ل امللا مما هواع ممال حا،  بن حيد الالا - 1
 .229ص  12شرح صحمإل م لت، لإلماد ال ومم ،    - 2
 .444ص  4، ممجممو  ال تامم ،   241ص  2ااالر: م ها  ال  ة لشمخ اإلداد بن تمممة،    - 3
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ياد منهخ اإلماد مالك بن أاس  محه اهلل من املناهخ اليت تراشي مصااااااااااااوصاااااااااااامات امل اااااااااااا لة 
مماملرحلة ل بما  احلكت ل قضااااااااايا ا وتهاا؛ ف اه مم،  سا  ا صااااااااا ل املنهخ حرمة اقرمم  شلحم 

سلري من دااا ك الدماع ممهتك ا شرا  مملخ ا موا    أئمة اجلو  ،ّا سا  اقرمم  ييف ضاااي ،ر ف ااااا
مرلا شلحم ُتما أمئ امل اداااااااااااااااد. ف اه ل مقابا ّلك  د ات اقا ب  أئمة املنهخ شلحم شدد 
ا اصااما  جلو  ال اال ا  ل أ  حا  من ا حوا ، لكن اقرمم  يكو  بالقد  الن    ي ضااي ،ر 

 اشال املواغاة ب  املصاخل ممامل ادد.ال  اا، ممتيف تجدد الودائا امل ادلة لنلك مع مر 

 

 المطلب األوا:  ك  الخ وج  لى أئمة الجور  ند اإلمام مالك

من ما  القراعل ل أقوا  ممتصااااااااااارفات ،ماد املنهخ ا اااااااااااتجل  أ  فقد شااااااااااار   الادالة  ل 
احلاست مقتثو لشاااا، شصااااا ال اشة من الرشمة، مميلقحم اقرمم  شلمه مرتل ا ميدمما اإلمكا ، مم د أ  
الثو ل شلحم ظلت احلكاد  جتلئ الوداااااااااااااااائا هي ا متما  ا مثا إلماد املنهخ، ممشلمه ف   اإلماد 

ممراااااااااع شدل اا   للتااما مع أئمة اجلو ؛ ممسا ار  م ها يت اداااااااااخ مع مقتضاااااااااحم  مالك  محه اهلل
ا ئسا  له ا ثر الواراااإل شلحم باث امل اااا  - محه اهلل–احلا  مماملآ ، ممهنا ال هد الن  لأله اإلماد 

 ل فقه املنهخ.
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 كلمة الحق  ند السلطا  الجائ :  -1

أاه يصاااااد  باحلّ، امم  مهابة من ب ث ال ااااال ا   ،الن  شيفر  ل داااااريل اإلماد مالك  محه اهلل
ُتما مل اااااااؤمملمة ا مر باملارمم  ممال هي شن امل كر، مم اه ،ماد ميفّتلع است اااااااحم فضاااااااملة اجلهاا بكلمة 
احل، ش د دااااط  اجلو . فقد  مم  ابن أيب حامت ب ااا ده شن شلد املتاا  بن صااااخل من أصاااحام 

ال ااااااال ا  ممهت ياللمو  مملو مم . قا : يرمحك  قما ملالك بن أاس: ،اك تدما شلحم مالك قا : 
 .1 اهلل، ف ين التكلت باحل،ه

 : 2نص ة اإلمام العادا ضد الظالم -2

ير  ،ماد املنهخ أاه ،ّا ظهر من ي لخ اللماة من أئمة الاد  إلداااااقا  أئمة اجلو  ف اه اخ 
 محه –ماد مالك م اصاااااااااارل الااا  ممطلخ اللماة له  وا القضاااااااااااع شلحم الاللت ممالالامل ، ف ألد اإل

ي يت ال اس  لاياة بمد بن شلد اهلل بن ح ااااان بن ح ااااان بن شلي ملا ثا  ي لخ اللماة راااااد  -اهلل
، فمنسر اإلماد أبو ال ر  ابن اجلوغ  ل حوااث داا ة داالع ممأ با  مممائة 3حكت أيب وا ر امل صااو 

رألاِهمت مكي ْبن ِ،باْ  هاااااااااااااااا( قا : ممفمها ريفرم مالك بن أاس. مث  مم  ابن اجلوغ  ب  ده ،ر 147) 
رم مالك ْبن أاس  داااا ة داااالع ممأ با  مممائة. رااااربه داااالمما  ْبن شألِلّي ْبن شألْلد  ِل  أاه قا : راااايف

اللهله ْبن شلاس دااااالا  داااااوطا... ممال ااااالخ ِل راااااربه ألت دااااا لوه شألْن ملاياة بيفألمهلد ْبن شألْلد اللهله بن 
: ْا ألر. فاألقألا أل ه ، مملمس شلحم ،منا باياتت مكر  ح اااااان ْبن ح اااااان ممقالوا لألهيف: ،  ِل أش اق ا بماة أيب وأل

 .4مي ، ف در  ال اس ِ،رأل بيفألمهلد. فلنلك ررممكره 

                                                           
. ممامل تقحم شرح املوط ،  يب 30 – 29ص  1اجلرح ممالتاديا،  يب بمد شلد الرمحن بن أيب حامت الراغ ،    - 1

 .310ص  7الولمد اللاوي،   
 .195ص  9ااالر: م إل اجللما،    - 2
ص  10. مماللداية ممال هاية  يب ال داع ،ُساشما بن سثري،   560ص  7ال ئ ، تا يخ ا مت ممامللوك،    - 3

90. 
ّسر ال ئ  القصة اتصرل ل 106ص  8امل تالت ل تا يخ امللوك مما مت،  يب ال ر  ابن اجلوغ ،    - 4 . ممقد 

 560ص  7تا وه، ااالر تا يخ ا مت ممامللوك،   
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 النه   ن قتاا الخارجين  ن أئمة الجور: -3

ا صاااااااااااااااا ل مناهخ الالماع أ  اإلماد الااا  ،ّا بويع ممأقّر الاد  ل الرشمة   لوغ اقرمم  
ا ،ّا سا  مشلمه، مم،ّا مر  شلمه اللغال، ممولت ايفصرل اإلماد ممقتا  اللغال شلحم سا من بايع اإلماد، أ

اإلماد وائرا مممر  شلمه مجاشة ،ن حلقهت الاللت مماجلو  ف اه   اخ اصرته مم  لوغ قتا  اقا و  
شلمه،    ملئ  الادالة  ل اإلماد مووخ  حنا  بماته سما ييف هت من منهخ اإلماد مميتووخ 

إلماد   اقا و  شن امن اه من  شمته ما مل يؤا من اه ،ر شاااااااااااااّر أشالت. فقد قا  مالك ل قتا
 .1،اه ،  سا  اإلماد مثا شمر بن شلد الاييي مموخ النم ش ه مم،  فا

لقتا ت ممأحضاااار ماه احلا ث بن م ااااك  املالكي، فلما  2مميرمم  أ  امل مو  احند  ،ر اللشاااارمما
 فتإل اللشرمما أحضر احلا ث، فقا : ما تقو  ل مرممو ا هنا ه قا : أمئين شلد الرمحن بن القادت

ي  له شن قتا ت فقا : ،  سااوا مرووا شن ظلت  3شن مالك: أّ  الرشمد ستخ ،لمه ل أها اهلك
من ال ااااال ا  فا  ّا قتا ت، مم،  سااوا ،منا شاااااقوا الاصاااااا فقتا ت حا . فقا  امل مو : أات تمس 

ل أ   - محااه اهلل–. فقااد حكحم احلااا ث ماانهااخ مااالااك 4مممااالااك أتمس م ااك، ا حااا شن مصااااااااااااااار
   شن ظلت اإلماد   لوغ قتا ت.اقا و

  

                                                           
 .60ص  8. ممشرح اتصر ملما   277ص  6التا  مماإلسلما    - 1
  الوامم ممالدا  مهملة سو ل من سو  ب ن الريئ  صر من سو  قا  ياقوت: اللألشألريفمما بالتحريك ممرت الراع ممدكو  - 2

 .428ص  1أد ا ا   . )ماألت الللدا ، لماقوت احلمو ،   
قا  ياقوت: األْهلألك ب تإل أممله ممدكو  ثاامه مم د م توحة ممامره سا  ادت أشألمي مارم مميقا  له اهمك  - 3

ج وا مماحللشة بلدل رمقة حروة حا ل سا  ب و أممة ،ّا دأيضا ممهي وييرل ل مير الممن ممهو مردحم ب  باا الممن 
 .492ص  2شلحم أحد ا وه ،لمها. ااالر ماألت الللدا  لماقوت احلمو ،   

 .56ص  12، ممااالر: دري أشاد ال لاع، لشمس الدين النه ،   34ص  4ترتمخ املدا ك، ،    - 4
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 إذا قام الجائ   لى الجائ   ال تجوز نص ة أي منهما:  -4

املالود من قواشد الدين أ  اإلماد الااا  ،ّا بيفغي شلمه ممولت اصااااااااااااااارته شلحم سا من ل ش قه 
له ممم اغشته االلماة من القاا ين شلحم ال صاااارل مل ع ال  اااااا. ممأما ،ّا سا  اإلماد وائراً مممر  وائرت لقت

لك  ااداد شااااااااااار   الادالة  ش د   فالن  امتا ه ،ماد املنهخ أاه   اوغ ال صااااااااااارل  ّ  م هما؛ مّم
سلمهما، ممشلمه فلمس أحدمها ب ممر من ا،مر ل ال صاااااارل، فقد  مم  شم ااااااحم شن ابن القاداااااات شن 

مر بن مثا ش،  سا   : -فممن قاد شلحم اإلماد لم ي  ما بمده – راااااااااااااااي اهلل تاار ش هت  -مالك 
شلد الاييي مموخ شلحم ال اس النم ش ه ممالقماد ماه، مم،  فا مماشه، ممما يراا م ه ي تقت اهلل تاار 

سما أاه   لوغ قتا  اقا و  شلحم اإلماد  . قا  اقرشاااااااي: 1 من ظامل بالامل مث ي تقت من سلمهما
 .2 رمم  شلمه حتما  أ  يكو  مرمموهت شلمه ل  قه مموو ه، مم،  سا    لوغ  ت اق

 ال تجوز معاونة الجائ   لى شؤو  الحكم:  -5

   ماامماة احلاست اجلائر شلحم ّلك داااااااااااالخ ل بقائه ممادااااااااااااتمرا ه ل احلكت مممتاايه ل الاللت، 
مم اه بتلك املاامماة يضاااا ي شلحم ا  ااااه ممظلمه شاااام ا من ا شتلا  ممالقول فمييد  ا قهرا للرشمة، ممسا  

ويل الو يات  ئمة اجلو ، قا  دااااااااااااح و  امتلئ أبو بمد شلد اهلل ي هحم شن ت - محه اهلل–مالك 
 لغي فقا  ابن فرممخ:   ي - محهت اهلل  -بن فرممخ ممابن  امن قاراااااااااااااااي ،فريقمة مممها من  ممال مالك 

لقا  ،ّا مم ه أمري  ري شد  أ  يلي القضاااااااااااااااع. ممقا  ابن  امن: لوغ أ  يلي مم،  سا  ا مري  ري 
يشت أاه ممأم   الن  ي -ياين ابن فرممخ-لك فقا  مالك: أصام ال ا دي شد . فكتخ  ا ،ر ما

 .3شريب ياين ابن  امن

  

                                                           
 .299ص  4ا،   . ممالشرح الكلري شلحم اتصر ملم195ص  9م إل اجللما،    - 1
 .299ص  4شرح اتصر ملما،    - 2
. 16ص  1تلصرل احلكاد ل أصو  ا قضمة ممم اهد ا حكاد، لئها  الدين بن فرحو  المامر  املالكي،    - 3

 .99ص  6مممواهخ اجللما،   
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 ال ُتجبى إليه األمواا ويُتحلل ما أمكن من الحقوق: -6

ب ئمة اجلو  اشوته الصااااااااااااااار ة للرشمة  - محه اهلل–سا  من مالاهر شدد اشوا  اإلماد مالك 
ا موا  للحاست اجلائر؛ لكو  وو ه ماااا من ممرااع هنه للتهرم من الاما  ممال اااال النين للو  

ا موا  ل مواراااها، مماشوته سنلك للتحّلا بقد  اإلمكا  من احلقوق مما لتيامات املتوولة للرشمة 
ااه احلاست؛ لكواه فاقدا ل هلمة اليت تقتضاااااااي ال اشة ممممووم هنه احلقوق له  قتضاااااااحم  الادالة  

ق  ا شلحم باث امل ااااااااااااائا ل فقه املنهخ تؤسد هنا ال هد الن  اليت لخ أ  يتصاااااااااااائ  ا. ممقد مم 
 امنه اإلماد.

 

قا  مالك ل ،ش اع غسال املاشااااامة ل ااااااال أئمة اجلو : ،ّا م ي لرم املاشااااامة أمر ماشااااامته  -أ
شن هؤ ع ال اااااال ،ن   ياد  فلمضاااااها مواراااااها ،  قد  شلحم ّلك، ف   أمنممها م ه 

 .1هت ،  قد  شلحم ّلكأويأه، قا : ممأحخ أ  يهرم  ا ش 

 

ابن القادااااااات ممابن اافع شن مالك قوله: ،ّا شد  اإلماد، مل ي اااااااع أحد غساته امماه،   مم  -م
مملتاادفع ،لمااه غسااال الا  مم ريه، ممأمااا من   ياااد ، فاا   قااد  أ  و ي ش ااه غسااال املاااشااااااااااااااامااة مماحلااّخ 

 .2فاا.... ممسنلك   تدفع غسال ال  ر شلحم  ري الاد  ،  قد . مماقا مثله شن أشهخ

غسال ال  ر ،ر اإلماد: ،ّا سا  اإلماد شد  ف  داااااااااااااااا ا ،لمه أحخ ،يل؛ قا  مالك ل افع  - 
لك أ  أها احلاوة ممال اقة ،منا يقصااااااااااادمم  اإلماد ممي للو  م ه لكواه بمت املا  بمديه، ف ّا سا   مّم
من أها الاد  فدفع هنه احلقوق ،لمه أممر لمضاااااها ل اوائخ امل اااالم ، ممما ياويه من راااارمم اهتت 

 .3تممموارع حاوته

                                                           
 .104ص  3. ممالنمريل   465ص  1. ممااالر هتنيخ املدمماة، للئاّشي،   368ص  1املدمماة،    - 1
 .276ص  2ال واا  ممالييااات،  بن أيب غيد القريمماين،    - 2
 .190ص  2امل تقحم شرح املوط ،  يب الولمد دلمما  بن ملئ اللاوي،    - 3
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 ممسامه يقتضي أ  اإلماد ،ّا مل يكن شد  فا تدفع ،لمه  اه   يضاها ل مواراها.

قا  مالك ل راااااااااااااااالة اإلبا لدها الروا ،ّا سا  اإلماد شد  أمنت اإلبا ممافات ،لمه  -ا
 لمارفها. مم،  سا  اإلماد  ري شد  مل تؤمن رالة اإلبا ممترست ل مكالا.

ا  أ  يتصر   لك ملا ويف  فمها اإلماد اجلائر ل  ري مموهها ممتضمع شلحم صاحلها.مّم

 

 المطلب الثان :  ك  الخ وج  لى أئمة الجور  ند أئمة المذهب

من املالود ل تا يخ ال قه اإلدامي أ  ا ئمة اجملتهدين أد وا مناهلهت ممفقا لقواشد اوتهدمما 
رلا شلحم تلك امماممين ال قه م ل ممراها ممادتقّر فقههت شلحم تلك القواشد. باد ّلك ب  أتلاشهت
ل فكر اقرمم  شن  - محااه اهلل–القواشااد. مممااا دااااااااااااااال، تقريره شن ،ماااد املاانهااخ مااالااك بن أاس 

دااااااااااااااااط  اجلو   جتلئ املجا   املتاحة، هنا ال كر أثهلر بداهة ل مرلات ممفتامم  أئمة املنهخ 
تلك  مماإللاغ باضااااااااااااا من من باده ل مواق هت من داااااااااااااط  اجلو ، ممانسر شلحم داااااااااااالما التمثما

 املواقئ.

 

ماد شدً  ،ّا اصخ اإل لخ ملع اإلماد بال  ،: اقا الاامة ال  رامم  شن القرط  قوله:  -أ
مث ف اااااا، باد ،براد الاقد، فقا  اجلمهو : ت   ااااااخ ،مامته ممي جلع بال  اااااا، الالاهر املالود؛  اه قد 

 احلقوق ممح ظ أموا  ا يتاد مماجملاا  ممال الر لثلت أ  اإلماد ،منا يقاد إلقامة احلدمما مماداااااااااااااااتم اع 
أمو هت مم ري ّلك، ممما فمه من ال  اااااا، يقاده شن القماد  نه ا مو ، فلو ووغاا أ  يكو  فادااااااًقا 

 .1 أا  ،ر ،ب ا  ما أقمت  وله

  

                                                           
 .107ص  1ال واسه الدمماين،    - 1
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أ  ما فضاااااااااااااااا من املا  شن الو ثة مممل  - محه اهلل–سا  القو  املاتمد ل منهخ مالك   -م
شصاااااااااالة ف   املا  اليائد يؤمم  للمت ما  امل اااااااااالم . لكن املت مرين من أئمة املنهخ يكن للممت 

مالوا ،ر  ّا املا  اليائد شلحم ّمم  ال اااهاد ممتو يث ّمم  ا  حاد ممأصاااحام الو ع،    أئمة اجلو  
يتصااااااارفو  ل تلك ا موا  شلحم  ري مموهها فووخ ق اهت ش ها. قا  ابن يواس: فمألخ المود أ  

 .1حم تو يث هؤ عييفت ، شل

قا  ابن ااوي : ،  سا  اإلماد شد  افع ،لمه مماود الرساغ اقمس يصاااااااااارفه ل بله، مم،    - 
سا   ري شد  فقا  مالك يتصدق به الواود مم  يدفاه ،ر من يالث به ممسنلك الاشر ممما فضا 

 .2من املا  شن الو ثة مم  أشر  المود بمت ما  مم،منا هو بمت ظلت

ة التتائي:   اخ طاشة مم ل اجلو  ،  قو  القتا  ممال يا  فم ا  ش د ّلك . قا  الاام -ا
ممشل، الادمم  شلحم هنا القو : ب اه ييف ت اا م ه أ  اجلائر الن  لمس بااا    اخ طاشته مملو ل 

 .3اجلائي

ممقا  دح و  بوووم اقرمم  مع الاد  رد دل ا  اجلو  اصرل لدين اهلل تاار فقا :  -هاااااااااااااا
  اإلمااااد  ري شاااد ، فااا   مر  شلماااه شاااد  ممواااخ اقرمم  مااااه لمالهر اين اهلل تااااار، مم،  ،  ساااا

 .4ممداك الوقو  ،  أ  يريد ا  ك أمم مالك فاافاه ش هما، مم  لوغ لك افاه شن الالامل

ممل هنا املا  ي قا ابن الت  شن الدامما  املالكي ل شااااااااااااااارحه شلحم اللجا   أاه لخ ملع 
 . 5فرت القد ل شلحم اقلع بغري ف اا مم  فت ة، مم،  فالواوخ الصئأمراع اجلو  ،ّا تو 

  

                                                           
 .256ص  2. ممال واسه الدمماين   415ص  6مواهخ اجللما للح ام،    - 1
 .496ص  2د، ملما ل ال ادي،   اإلتقا  مما حكاد شرح ُت ة احلكا - 2
 .153 – 152ص  1حاشمة شلحم س اية ال الخ الرباين، للادمم ،    - 3
 .195ص  9م إل اجللما، لالمث،    - 4
 .8ص  13فتإل اللا    بن حألر الا قاين،    - 5
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 المطلب الثالث: الثورات الع بية الحديثة    ميزا  مذهب اإلمام مالك

من املالود ل التا يخ اإلداااااااامي أ  ،شاااااااكالمة اإلمامة هي أمم  قضااااااامة ط حت شلحم املشاااااااهد 
هنه القضاامة بّا ود  سلري ب  امل االم ،  لتلقحم ال اامادااي ل مة اإلداااممة باد ممفال الردااو  

ممساات دللا  ئم ا ل االثاق سثري من ال رق ممال وائئ ل سما  ا مة. مم،ّا ساات قضمة اإلمامة ل 
أصااااااااااااااالها با ود  ف اه من بام أممر أ  تكو  م ااااااااااااااا لة اقرمم  شن اإلماد أسثر ود  امتّد من 

 اليما  ا مم  ،ر الاصر احلارر.

و ات من الث - محه اهلل–المود باشثة بشااااااااااااااادل للكاد شلحم موقئ منهخ مالك مملاّا احلاوة 
احلديثة شلحم حكاد الاصاااااااااااار االرا لامود الللو  بنلك. ممشلمه ف   هنا املقاد يقتضااااااااااااي م ا الكاد 

 ب لاغ شلحم م  لت  متاغمت :

 

 أوال: مدى انطباق ش وط اإلمامة  لى الحكام المعاص ين:

ممن ف - محه اهلل–رمم  اليت اشااااااوطها شلماع منهخ اإلماد مالك داااااال، ممأ  تكلم ا شلحم الشاااااا
ي تصااااااااااااااااخ لإلمااامااة، لكن بااال الر ،ر تلااك الشااااااااااااااارمم   ااد ألااا ل أ للهااا   ت  ل، شلحم احلكاااد 
املااصااااارين، مملو دااااالم ا ود  باا لاق باضاااااها شلمهت ف   مقتضاااااحم احلا  لاا من ا ا  اا لاق 

 ت .باضها ا،مر شلمهت، ممد قتصر شلحم م  ل

من املت ، شلمه ل قواشد احلكت ل ال الاد اإلداااامي  من حيث التوقيت لعهدة الحكم: -1
أ  اإلمااد ا شالت ،ّا بويع لاه بااقافاة فا ااه يتحماا هانا الاهاد ماد  احلماال، مم  ميلاك ح  شي  

ممالن  صااااااااا  شرفا متلاا ل الكثري من اداااااااااتري الاصاااااااار هو التوقمت  1ا  ااااااااه من م صااااااااخ اقافة
است لاهدل احلكت   ميلك مع هنا الاهد ح، اللقاع ل احلكت ،ا ي اااااقو ش ه ممصااااائ اإلمامة للح

 الاالمحم اليت تكلت ش ها ال قهاع.

                                                           
 .107ص  1. ممال واسه الدمماين   109ص  6مواهخ اجللما    - 1
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ّسراا ات اق أئمة املنهخ شلحم اشاااوا  ممحدل اإلماد  من حيث تعدد الحكام: -2 دااال، ممأ  
دا. لكن ئي ا ق ا  وا شالت، ممأاه   يتادا أبدا ش د مجهو  أئمة املنهخ ممادااااااااتث  باضااااااااهت ت ا

 شلحم القول    ميكن ممصئ حكاد الاصر باإلمامة لتاداهت ممشدد ت ائي ا ق ا .

 ثااما: مد  شرشمة الثو ل شلحم حكاد الاصر من م الو  املنهخ:

سثريا ما يتدامم  أها امل ابر ل هنا الاصاااااااااار اصاااااااااا اح اإلمامة ممأحاايث ال اشة ممويفرد اقرمم  
مللوك مما مراع، ممهنا لامر  ،دااااااقا  لل   ل  ري بله، فهت   ي  ل، ممييف ااااااق ولا شلحم احلكاد مما

شلمهت ممصئ اإلمامة   من حمث الشرمم ، مم  من حمث الوظائئ املوسولة ،ر اإلماد. مممع ّلك 
فهنا   ياين ملاشااااااااااااارل الثو ل شلمهت لادد اتصاااااااااااااافهت باإلمامة  مم،منا لخ ت ييا الواقاة شلحم قواشد 

 صاخل ممامل ادد مماحلكت من ما ا شلحم ال اغلة.املقاصد، مممميا  امل

ممميك  ا ه ا أ  ا اااااات مد من ساد ابن شلد الئ ل احلكت شلحم هنه الثو ات حمث يقو :  ممأما 
أها احل، ممهت أها ال اااااا ة فقالوا الصاااااائ شلحم طاشة اجلائرين من ا ئمة أممر من اقرمم  شلمه؛    

باقو ، مم   ّلك  ما شلحم ،هراق الدماع، ممشااااااااااااااان ل م اغشته مماقرمم  شلمه اداااااااااااااااتلدا  ا من 
لك أشالت من الصاائ شلحم وو ه ممف ااقه، مما صااو  تشااهد ممالاقا  الغا ات، ممال  اااا ل ا   ، مّم

 .1ممالدين أ  أشالت املكرممه  أمم مها بالوك 

مم،ّا شلم ا أ  ح ظ ال  وس مما موا  مما شرا  من أشالت مقاصاااااد الدين ف   ا صاااااو  تدشوا 
صاااامااتها ممح الها، ممالن  اشااااهده أ  هنه الثو ات ممما تلاها من أحداث ااتهكت فمها أشالت ،ر 

املقاصاااااد الضااااارمم ية، فا مري ل وّلها ،  مل اقْا ل سّلها، ف ّا ساات حرمة ال  س أشالت ش د اهلل 
، فما بالك ميرمة ا   ا ا س اليت ت ااااااااااااااا ك، مما   3، با من غمما  الداما2من حرمة الكالة

                                                           
. ممللددوقي ساد 279ص  23التمهمد ملا ل املوط  من املااين مما داامد،  يب شمر يودئ بن شلد الئ،    - 1

 .130ص  4يشله ساد احلافظ ابن شلد الئ، ااالر حاشمة الددوقي شلحم الشرح الكلري   
،ر الكالة، فقا :   مرحلا بك من بمت ما أشالمك، ممأشالت  ، قا : ملا االر  دو  اهلل شن ابن شلاس  - 2

  .3725، ح 465ص  5حرمتك، ممللمؤمن أشالت ش د اهلل حرمة م ك  . شاخ اإلميا  لللمهقي،   
 د اهلل من غمما  قتا املؤمن أشالت ش»شن شلد اهلل بن بريدل، شن أبمه قا : قا   دو  اهلل صلحم اهلل شلمه ممدلت:  - 3

  .3438، ح 417ص  3الكئ ، لإلماد ال  ائي،    ال  ن«. الداما
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ا  اليت ت تهااك، مما موا  الاالممااة اليت ت ااااااااااااااالااخ مماليت مت ي، مماملااد  الاااامرل اليت تؤمم  ،ر ا شر 
 ساد. مممع ّلك   ميكن أ  اا ي حكما شاما ل امل اااااااا لة، لكن اضااااااااع  ا رااااااااوابو ت اااااااااشد ل 

 الوصو  ،ر احلكت الصحمإل:

تأ  ييفقدد شلحم اقرمم  ،  باد املواغاة ب  الضر  القائت ممالضر  امل -1  كخ أمّ هما.توقع لرييف

أ  ييفقاا اقرمم  أها الالت ممالصاااااااااااااح من الالماع مماليشماع النين يقد مم  مصاااااااااااااخل ا مة  -2
 ممي او  لتحقمقها.

 أ  ييفروحم صاحا حلا ت ،  بالثو ل شلحم احلاست. -3

أ  تتوحد سلمة الاامة مماقاصاااة شلحم اقرمم  ب   ييف ضاااي اقرمم  ،ر شااا، ممحدل امل ااالم   -4
   ا  باضهت ل مموه باث.باص

مملاله  راشال هنه الضاااااااااااااااوابو ميكن أ  ي لث، من ما ا حكت أ ل  يؤا  ،ر امل لوم. مماهلل 
 أشلت.
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 النتائج:

قضامة اإلمامة الاالمحم أمم اقافة تاّد من أسئ امل اائا ّات الشا   ل اإلدااد، مملنلك  -1
 ممال مادة.تدامملتها ستخ ا شتقاا ممال قه ممالتا يخ 

ه اك اللاث من ا صااااااااا احات اليت  أيفطلقت شلحم م صاااااااااخ اقافة ل ستخ املنهخ،  -2
 ممسلها تصدق شلمه سا  اإلماد ، مم اإلماد ا شالت  مم أمري املؤم    مم احلاست  مم ال ل ا  .

ات ، ا ئمة شلحم شاارمم  لخ توفرها ل الن  ي تصااخ لإلمامة الاالمحم ابتداع، مم  يضااّر  -3
 الشرمم  باد اصله لإلمامة.فْقد باث هنه 

الشاااااااااااارمم  اليت ات ، شلمها ا ئمة ل اإلمامة الاالمحم   تصاااااااااااادق ب   حا  شلحم حكاد  -4
ممملوك الاصااااااااار، ممشلمه فا ار   شلمهت سا ا حكاد املتاا   شلمها ل م ااااااااا لة اإلمامة سوووم 

 ال اشة ممحرمة اقرمم  ممالثو ل...

سااا  شاااا    لوغ ملاااه مماقرمم  شلمااه ات ، أئمااة املاانهااخ شلحم أّ  اإلماااد ا شالت ،ّا   -5
 ب   حا .

 اقرمم  شلحم اإلماد اص اح شاد يشما اقرمم  بالقلخ ممالل ا  ممالمد. -6

املشاااااااتهر ل فقه اإلماد مالك ممأئمة املنهخ من باده هو اقرمم  شلحم اإلماد ،ّا ممقع م ه  -7
 اجلو ، لكن يقّد  اقرمم  ل سا حا  مي لها امم  ممقو  امل  دل ممالضر .

  



 
 

498 

 م2013هـ / 1435األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك 

 توصيات:

غامر بالقواشد ممالضاااااااااااوابو اليت ُتو  حلو  للماضاااااااااااات  - محه اهلل–فقه اإلماد مالك  -1
املجتل ة، ممفمه من املرمماة ما يواسخ م اااااااااتألدات اليما  ممامتافات املكا ، فمألخ أ  ميّان ال الر 

 ل ال قه ال مادي إلماد املنهخ مما ئمة من باده.

الثو ات احلااديثااة شلحم حكاااد اجلو   ااا مااا  ااا ممشلمهااا مااا شلمهااا، لكن لااخ أ  تيفقاااا من   -2
أها الالت ممالد اية من شلماع ا مة   شلماع ال ااااااااااااااااط ، مع املواغاة ب  ما للخ من مم اع هنه 

 الثو ات من مصاخل ممييفدفع من م ادد.

هنا تها ممييفالي شاااااوستها، مم ا مة المود ل حاوة ،ر ،ماد أشالت يوحد صااااا ها مم مي بمضااااا -3
ري من قواشد الكث - محه اهلل–يقتضاااي م ا ممحدل الصااائ مماداااتقامة الالاهر مماللاطن، ممل فقه مالك 

 الل اع ال مادي مما وتماشي لخ احل ر ش ها مما دت اال م ها.

 .م ه ال ضا ممم ا الاما ممشلمه التكا  ،مماحلمد هلل أمم  ممامراً 
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لقرا ،  يب بكر أمحد بن شلي الراغ  املارمم  باجلصاااااااااااااااص، ُتقم، بمد الصااااااااااااااااق أحكاد ا -
 ها. 1405قمحامم ، اا  ،حماع الواث الاريب، بريممت، 

مد بن ال ادي(،  يب شلد اهلل ب اإلتقا  مماإلحكاد شرح ُت ة احلكاد الشهري بااااااااااا ) شرح مما ل -
ها  1420، اا  الكتخ الالممة، بريممت، 1أمحد، ُتقم، شلد الل مئ ح ن شلد الرمحن،  

 د. 2000 -

 اإلمامة الاالمحم ش د أها ال اا ة مماجلماشة، شلد اهلل بن شمر بن داالمما  الدممألي، اا  طملة، -
  ها. 1409ال اواية، ال لاة الثاامة 

ها  احل ااان بن شلد اهلل بن داااها بن داااامد بن  ن بن مهرا  الا اااكر ،   ا ممائا،  يب  -
 ها. 1408، اا  اللشري، ط  ا، 1

، اا  ،حماع الواث 1اللداية ممال هاية،  يب ال داع ،ُساشما بن سثري، ُتقم، شلي شاااااااااااااااري ،    -
 د. 1987 –ه  1407الاريب، بريممت، 

ا ا   بمد بن يودااااااائ الالد   الشاااااااهري باملواق،التا  مماإلسلما ملجتصااااااار ملما،  يب شلد اهلل -
 ها. 1398ال كر، بريممت، 

التمهمد ملا ل املوط  من املااين مما داااااااااااااامد،  يب شمر يوداااااااااااائ بن شلد الئ ال مر  القرط ،  -
ُتقم، مصااااا  حم بن أمحد الالو  ، بمد شلد الكلري اللكر ، ممغا ل شمود ا ممقا  ممالشاااااؤمم  

 ه. 1387املغرم،  –اإلداممة 

التهنيخ ل  امتصااااا  املدمماة،  يب دااااامد ملئ بن أيب قاداااات الئاّشي، ُتقم، بمد ا م   -
، اا  اللحوث للد اداااات اإلدااااممة مم،حماع الواث، ايب، 1مملد بمد داااامل بن الشااامخ،   

 د. 2002 -ها  1423

اجلامع الصااااااااحمإل،  يب شلد اهلل بمد بن ،ُساشما اللجا  ،  اواه ممممرااااااااع فها دااااااااه الدستو   -
 د.1992، اا  ا د ، ش  ململة، اجليائر، 1مص  حم ايخ اللغا،  
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اجلامع  حكاد القرا ،  يب شلد اهلل بمد بن أمحد بن أيب بكر القرط ، ُتقم، أمحد الئاممين  -
 د. 1964 -ها 1384القاهرل،  –الكتخ املصرية  ، اا 2مم،براهمت أط مث،   

، م لاة جملس اائرل املاا   1اجلرح ممالتاديا،  يب بمد شلد الرمحن بن أيب حامت الراغ ،    -
 د. 1952ه  1271ا  د،  –ميمد  اباا الدسن  -الاثماامة 

، بريممت، ، اا  الغرم اإلداااااااااااااااامي1النمريل،  يب الالاس شاااااااااااااااهام الدين أمحد القرال،    -
 د. 1994

 الردالة،  يب شلد اهلل بمد بن أيب غيد القريمماين، اا  ال كر، بريممت، ا ت. -

،  جملس اائرل املاا   ال الاممة، 1ال ااااااااا ن الكئ ،  يب بكر أمحد بن احل ااااااااا  اللمهقي،    -
 ها. 1344حمد  اباا، ا  د،  

ل ،   ، ُتقم، ح ن شلد امل ات شال  ن الكئ ،  يب شلد الرمحن أمحد بن شامخ ال  ائي -
 د. 2001 -ها  1421بريممت،  –، مؤد ة الردالة 1

ال ااااااااااااااا ن،  يب شلااد اهلل بمااد بن ماااوااة القيمميين، ُتقم، بمااد فؤاا شلااد اللاااقي، بريممت، اا   -
 ال كر.

ال اااااااا ن، لإلماد أيب شم ااااااااحم بمد بن شم ااااااااحم بن دااااااااو ل الومن ، ُتقم، أمحد بمد شاااااااااسر  -
 حماع الواث الاريب، بريممت.ممامرمم ، اا  ،

 الشرح الكلري شلحم اتصر ملما،  محد الد اير الادمم ، اا  ال كر، بريممت. -

، مؤد ة الردالة، 2الصحمإل،  يب حامت بمد بن حلا  الل يت، ُتقم، شامخ ا  اؤمم ،    -
 د.1993 -ها  1414بريممت، 

محد بن داااااااااااامد بن حيد ا ادل اااااااااااي ال صاااااااااااا ل امللا مما هواع ممال حا،  يب بمد شلي بن أ -
 الالاهر ، القاهرل، مكتلة اقا ي.

 د.1995 –ه  1415 رامم ، اا  ال كر، ال واسه الدمماين، للشهام الدين أمحد بن   مت ال  -
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الكتام املصاااا ئ،  يب بكر شلد اهلل بن أيب شااااملة الال ااااي، ُتقم، سما  يوداااائ احلوت،    -
 ه. 1409الريا ،  –، مكتلة الرشد 1

، ا ا الكتخ الالممة، بريممت، 1املدمماة الكئ ،  يب شلد اهلل مالك بن أاس ا صاااااااااالحي،    -
 د. 1995 -ها  1415

اا  مرشاااااااااد، ش -امل ااااااااا د،  يب شلد اهلل أمحد بن ح لا الشاااااااااملاين، ُتقم، شاااااااااامخ ا  اؤمم   -
، مؤداااااااا ااااااااة الردااااااااالة، بريممت، 1ممامرمم ، ،شاااااااارا : ا شلد اهلل بن شلد ا  اااااااان الوسي،  

 د. 2001 -ها  1421

، 1امل ا د،  يب يالحم أمحد بن شلي بن املث  املوصالي التمممي، ُتقم، ح ا  دالمت أداد،   -
 د.1984 –ه  1404امش،،  –اا  امل مو  للواث 

 بن طا ق بن شو  اهلل املاألت ا ممدااااااااو،  يب القاداااااااات داااااااالمما  بن أمحد ال ئاين، ُتقم، : -
 ها. 1415شلد ا  ن بن ،براهمت احل مين، اا  احلرم ، القاهرل، بمد ،

املغرم ل ترتمااخ املارم،  بن امل رغ أبو ال تإل ااااصااااااااااااااار الاادين، ُتقم، : بموا فااامو   مم  -
 د.1979حلخ،  -، مكتلة أدامة بن غيد 1شلداحلممد اتا ،  

د مت،  يب ال ر  مجااا  الاادين شلااد الرمحن ابن اجلوغ ، ُتقم، بمااامل تالت ل تااا يخ امللوك مما  -
ه  1412، اا  الكتخ الالممة، بريممت، 1شلد القاا  ش ا، مص  حم شلد القاا  ش ا،   

 د. 1992 –

، م لاة ال ااااااااال، مصااااار، 1امل تقحم شاااااارح املوط ،  يب الولمد داااااالمما  بن ملئ اللاوي،    -
 ها. 1332

ا ل املادألممهلااة من  ريهاا من ا يفمهااِت،  يب بماد شلاد اهلل بن أيب غيد ال هلواا  مماليِّيا - ااات شلحم ماأل
 د.1999، اا  الغرم اإلدامي، بريممت، 1القريمماين،   

بدائع ال لك ل طلائع امللك،  يب شلد اهلل بمد بن شلي ابن ا غ ق، ُتقم،: ا. شلي دامي  -
 د. 1977 -الاراق -ال شا ، م شو ات ممغا ل ا شاد 
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بلغة ال اااااالك  قرم امل اااااالك ) حاشااااامة الصاااااامم  شلحم الشااااارح الصاااااغري(،  يب الالاس أمحد  -
 الصامم ، اا  املاا  ، ا ت.

، اا  الواث، بريممت، 2 ،   تااااااااا يخ ا مت ممامللوك،  يب وا ر بمااااااااد بن ورير ال ئ  -
 ها.1387

الكي، دين بن فرحو  المامر  املتلصارل احلكاد ل أصاو  ا قضامة ممم اهد ا حكاد، لئها  ال -
 ها. 1422، اا  الكتخ الالممة، بريممت، 1  

، 1ترتمخ املدا ك ممتقريخ امل اااااالك،  يب ال ضاااااا القاراااااي شما  بن موداااااحم المحصااااا ،    -
 م لاة فضالة، املغرم.

، م لاة اائرل 1هتنيخ التهنيخ، للحافظ أيب ال ضا أمحد بن شلي بن حألر الا قاين،    -
 ها. 1326ال الاممة، ا  د،  املاا  

وامع اللما  شن ت مميا القرا ،  يب وا ر بمد بن ورير ال ئ ، ُتقم، أمحد بمد شاااااااااسر،  -
 د. 2000 -ها  1420، مؤد ة الردالة، بريممت، 1  

، حمااد  أباااا الاادسن، ا  ااد، 1مجهرل اللغااة ،  يب بكر بن بمااد بن احل ااااااااااااااان بن ا يااد،    -
 ها. 1345

داااوقي شلحم الشااارح الكلري للد اير، بمد بن أمحد بن شرفة الدداااوقي املالكي، اا  حاشااامة الد -
 ال كر، بريممت.

حاشاااامة الادمم  شلحم شاااارح اقرشااااي شلحم اتصاااار ملما، شلي الصااااامد  الادمم ، اا  ال كر  -
 لل لاشة، بريممت.

دااااائ و حاشاااااامة الادمم  شلحم س اية ال الخ الرباين، لالي الصااااااامد  الادمم  املالكي، ُتقم، ي -
 ها. 1412الشمخ بمد بقاشي، اا  ال كر، بريممت، 

ح ن ا اررل ل تا يخ مصر ممالقاهرل، جلا  الدين شلد الرمحن بن أيب بكر ال موطي، ُتقم،  -
 –شم حم اللايب احلل  ممشرساه  -،  اا  ،حماع الكتخ الاربمة 1بمد أبو ال ضا ،براهمت،   

 د. 1967 -ها  1387مصر، 



 د. محمد رشيد بن علي بو غزالة
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ال الل  ممشمدل امل ت ،  يب  ي غسريا بن شاااااار  ال ومم ، ُتقم، غهري الشااااااامميث،    ممرااااااة  -
 د. 1991 –ه  1412، املكتخ اإلدامي، بريممت، 3

شلد اهلل بمد بن أمحد مشس الدين النه ، حققه مممر  أحاايثه داااااااااااااااري أشاد ال لاع،  يب  -
 د .1981- ھ1401 ، مؤد ة الردالة، بريممت،1ممشل، شلمه، شامخ ا  ااؤمم ،  

، اا  ،حماع الواث الاريب، 2شاارح صااحمإل م االت، لإلماد أيب غسريا  ي بن شاار  ال ومم ،    -
 ه. 1392بريممت، 

 –شاااااارح اتصاااااار ملما،  يب شلد اهلل بمد بن شلد اهلل اقرشااااااي املالكي، اا  ال كر لل لاشة  -
 بريممت.

امد،   قم، شلد الالي شلد احلممد حشاااااااخ اإلميا ،  يب بكر أمحد بن احل اااااا  اللمهقي، ُت -
 د. 2003 -ها  1423بوملا  ا  د،  -الدا  ال ل مة  -الريا  –، مكتلة الرشد 1

جلديدل، اا  ا،فاق ا –صحمإل م لت،  يب احل   م لت بن احلألا  ال م ابو  ، اا  اجلما  -
 بريممت.

، بموا بمد كال، ُتقمطلقات الشاااااااافامة الكئ ، لل ااااااالكي، تا  الدين بن شلي بن شلد ال -
 ها.1413 -، هألر لل لاشة ممال شر ممالتوغيع 2ال  احي،   

فتإل اللا   ل شاااارح صااااحمإل اللجا  ،  يب ال ضااااا أمحد بن شلي بن حألر الا ااااقاين، اا   -
 ها. 1372املارفة، بريممت، 

قم، شلد اهلل ، ُتفتإل اللما  ل مقاصااد القرا ،  يب ال مخ بمد صاادي، ح اان ما  الق ووي -
ا   د. 1992 -ها  1412بألريممت،  –بن ،براهمت ا اصألا  ، املكتلة الاصرية، صألمدأل

فتإل القااادير اجلاااامع ب  فين الرمماياااة مم الاااد اياااة من شلت الت  اااااااااااااااري،  ماااد بن شلي بن بماااد  -
 ها. 1414امش،، بريممت،  -، اا  ابن سثري، اا  الكلت ال مخ 1الشوساين،  

 ، اا  صاا  ، بريممت.1 مد بن مكرد بن م الو  ا فريقي،   ل ا  الارم ، -

مآثر اإلاافة ل ماامل اقافة،  محد بن شلد اهلل القلقشااااا د ، ُتقم، شلد ال اااااتا  أمحد فرا ،  -
 د. 1985طلاة حكومة الكويت، 



 
 

504 

 م2013هـ / 1435األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك 

مد بن جممو  ال تامم ،  يب الالاس تقي الدين أمحد بن شلد احللمت بن تمممة احلراين، ُتقم، ب -
 ها. 1415، 1شلد الرمحن بن قادت،   

مراتخ اإلمجا ،  يب بمد شلي بن أمحد بن داااااامد بن حيد ا ادل اااااي الالاهر ، اا  الكتخ  -
 الالممة، بريممت.

 ماألت الللدا ،  يب شلد اهلل ياقوت بن شلد اهلل احلمو ، اا  ال كر، بريممت. -

، 1 س الراغ ، ُتقم، شلد ال ااااااااد ها مم ،  ماألت مقايمس اللغة،  يب احل ااااااا  أمحد بن فا -
 د. 1991-ها 1411اا  اجلما، بريممت، 

م إل اجللما شاااااااااااارح اتصاااااااااااار ملما،  يب شلد اهلل بمد بن أمحد  شلمث، اا  ال كر، بريممت،  -
 د.1980 -ها  1409

، مم ها  ال ااااااااااااااا ة ال لوية،  يب الالاس تقي الدين أمحد بن شلد احللمت بن تمممة احلراين، ُتق -
، واماة اإلماد بمد بن دااااوا، الريا ، اململكة الاربمة ال ااااواية،  1بمد  شااااا داااامل،   

 د.1986 -ها 1406

مواهخ اجللما بشااارح اتصااار ملما،  يب شلد اهلل بمد بن بمد بن شلد الرمحن احل ام،    -
  .د 1992 -ها  1412ال كر، بريممت،  ، اا 3


