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ه ل الحمد الله الفرد المعبود بيَّن الحقوق وشرع االحكام وقّدر الحدود ,
الحمد في األولى واألخرة حمداً يستغرق األزمات وال يلحقه فتور وال نقصان ونصلى 
ونسلم على محمد عبده ورسوله أقام شريعة الله في األكوان وبينها بالفعل واللسان فلم 
تأخذه في الله لومة الئم , ولم يمنعه من إقامة حدوده خلة وال رحم راحم , فاللهم 

 حبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.صل عليه وعلى آله وص
أما بعد ,,,, فإنه من يتتبع مسيرة مذهب من المذاهب أو  دين من األديان   

التي برزت في الوجود الفكري اإلنساني , قام عليها رواد رزقوا القدرة على الدعوة 
والوضوح في الحجة , ولكن واحدًا من تلكم المذاهب لم يكتب له أن يعّمر بل 
ذهبت كلها وتالشت بين اختالطها وزيفها , وبين فقد قوة تأثيرها في النفوس وذهاب 

 اقتدارها على مواكبة التطور الحضاري للبشرية.
لذلك فإنك لن تجد ديناً وال مذهباً استطاع أن يتحدى الزمن ويبقى محتفظا 

أن  ظمها علىدوماً بطاقاته كلها إال الدين االسالمي , وهذا يعد من أقوى األدلة وأع
هذا الدين دين حق ما دخله الباطل وال استطاعت قوى الشر أن تنحرف به وتعدل به 
عن مساره بل كل ما أمعن اعداؤه فى النيل منه ونصبوا الحبائل الماكرة , وشنوها حرباً 
عليه إال خرج االسالم من المعركة منتصراً ظافراً لم يثلم منه جزء وال جرح من جسمه 

 حا يلج الباطل منه إليه.الملتحم جر 
ومذهب اإلمام مالك من مذاهب هذا الدين وعمدة من أعمدته وطود راسخ 
في تربته تمكن في بالد المغرب العربي وانتشر في ربوعه ولذلك كان حقاً على أتباعه 
أن يعتنوا به وأن تقام المؤتمرات والندوات خدمة له ودراسة وبحثاً , وإبانة لما غمض 

 راً لما استشكل عليه.منه , وتفسي
لذلك فقد أقامت الجامعة السنوات الماضية مؤتمراً علمياً تحت عنوان مؤتمر 
اإلمام مالك دعي إليه نخبة من العلماء والمهتمين والمثقفين وذوي العلم والدراية من 
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أبناء الوطن ومن غيرهم من الدول العربية واإلسالمية استغرق ثالثة أيام متتالية شغلت 
حاضرات والندوات وحلقات النقاش ثم صيغ ذلك كله في نتائج لم تظفر بالتتويج  بالم

 كي تخرج للوجود حتى يعلم بها الجميع على هيئة كتاب 
ونحن في مجلة الجامعة األسمرية قد تزايد علينا طلب الكثيرين ممن شاركوا 

يقاً ألمانيهم قفي أعمال المؤتمر بنشر أعماله ونتائجه؛ لذلك ونزوالً عند رغباتهم وتح
رأينا أن نضمن أعمال المؤتمر ونتائجه في عدد خاص في سفرين من أعداد مجلة 
الجامعة  بعد أن أذن لنا رئيس الجامعة بنشرها, وقصدنا من ذلك إبراز ما توصل إليه 

قال:  الباحثون من نتائج قيمة يجب أن تعلم ويطلع عليها كل مهتم , فعن أنس 
قول إال بعمل, وال يقبل قول وعمل إال بنية, وال يقبل قول  " ال يقبلقال الرسول 

 « .وعمل ونية إال بإصابة السنة
 والله من وراء القصد

 
 والســــــــــ عليكم ورحمة الله وبركاته ـــــــــــــــــــالم    

 

  


