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 ملخص: 

ًخمحز اإلاغشب باخخُاساث دًيُت جمحزه ًِ باقي الّالم 

ؤلاظالمي، مً هزه الاخخُاساث جبجي اإلازهب اإلااليي في الجاهب 

ت  الفلهي. هزا الاخخُاس لم ًىً اِخباوا بل وان خلفه مجمِى

مً ألاظباب والٍشوف الفّبت التي ؤفشصث جبجي هزا اإلازهب 

خلت ألاولى جمحزث بالخّذدًت اإلازهبُت ِبر ؤسبْ مدىاث؛ اإلاش 

واإلازهب اإلااليي والبرغىاوي والؽُعي ... والخذافْ فُما بُجها، 

زم اإلاشخلت الشاهُت جبجي مزهب مالً بً اوغ همزهب سظمي مً وشف اإلاشابىحن، زم زالث مشخلت الاهخياظت 

فحن الىخاب والعىت، و  خباس صمً اإلاىخذًً بعبب الذِىة للشحُى للمىبّحن الؽٍش اإلاشخلت الشابّت بِادة الِا

يُحن.  ادة بذاًت مْ اإلاٍش  والٍش
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 إشكاليت البحث:

زهب اإلااليي اإلاباإلاغاسبت جبجى اإلاغشب اإلازهب اإلااليي هخُاس دًجي في وكخىا اإلاّاـش. فما مذي ِالكت 

ت مً الدعائالث مً كبُل؛ هل ٌّخبر اإلا خُا؟ هزا ألامش بىبُّت الحاٌ ًجّلىا هىشح مجمِى زهب جاٍس

الترخاب مً الىهلت ألاولى ؤم ى اإلازهب اإلااليي هل القاإلااليي ؤٌو مزهب فلهي ًذخل بالد اإلاغشب ألاكصخى؟ 

خ اإلاغشبي جم جبجيوؤن ألامش وان فُه ؤخز وسد؟   ؟اإلازهب اإلااليي في ؤي مشخلت مً مشاخل الخاٍس

 ؤلامام مالً.  : اإلازهب اإلااليي/ اإلاغشب ألاكصخى/ اإلاعإلت الذًيُت/الكلماث املفتاحيت

THE MALIKIS IN MOROCCO DURING THE MIDDLE 

AGES 

Abstract:  

 Al Maghreb Al Aqsa, or Morocco, is 

distinguished from the rest of the Islamic 

world by its religious practices. The adoption 

of the Maliki school of jurisprudence is one of 

these options. 

This decision was not made randomly; rather, it was motivated by several factors and difficult 

circumstances behind it Which resulted in the adoption of this madhab through four steps. The 

first step was characterized by sectarian pluralism, including the conflict between the Maliki, 

Shia, and Barghouti madhabs. The second step was the adoption of the Malik bin Anas 

madhab as an official one by the Almoravids, the third step is characterized by retrogression 

during the time of the Almohad era due to the appeal to turn back to the two noble sources, 

the Quran and the Sunnah, and the fourth step, is distinguished by the restoration of 

consideration and leadership, beginning with the Marinids. 

The Research problem: 

In the modern era, Morocco has adopted the Maliki madhab as its official religion, the matter 

that rise a question about what historical connection do Moroccans have to the Maliki 

madhab? This naturally prompts us to ask several questions, such as: Is the Maliki school 

regarded as the first madhab to reach the Maghreb? Was the Maliki madhab immediately 

welcomed, or was there a problem? When was the Maliki madhab adopted in Morocco, and at 

what point in its history? 

Keywords:  the Maliki madhab, Al Maghreb Al-Aqsa, the religion issue, Imam Malik.
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الحيام في الّفىس الىظىى، ألن ؤغلب 

الفشاِاث في الغالب واهذ وساءها جىحهاث 

مزهبُت، والفشاُ اللاثم ما بحن العىت 

سج واإلاشحئت، والؽُّت، والفشاُ ما بحن الخىا

واهذ جدبجى  وكق ِلى رلً...ولهزا داثما ما

الذولت مزهبا مً ؤحل اظخدباب ألامً بؽيل 

الذماء وحّم  ًِام في البالد ختى ال حعف

 الفىضخى.

ومً هزا اإلاىىلم ؼيل اإلازهب اإلااليي سهحزة 

ؤظاظُت مً بحن الشواثض الشالر التي جازث 

ة اإلاؽهذ الذًجي باإلاغشب، بلى حاهب الّلُذ

ت والخفىف العجي. بل ِمل هزا  ألاؼٍّش

اإلازهب ِلى خفَ الجعذ اإلاغشبي مً الفشكت 

والدؽشرم والفشاِاث الذًيُت، كبل ؤن وان 

 الفشاُ كاثما بحن هُاهاث اإلاغشب ألاكصخى.

بن ؤلاؼيالُت التي ًىشخها هزا اإلاىلُى 

اإلاغاسبت جخجلى في ما مذي ِالكت بالذسحت ألاولى 

ا ألامش بىبُّت الحاٌ زهب اإلااليي؟ هزاإلاب

ت مً الدعائالث مً  ًجّلىا هىشح مجمِى

كبُل، هل ٌّخبر اإلازهب اإلااليي ؤٌو مزهب 

ى هل القفلهي ًذخل بالد اإلاغشب ألاكصخى؟ 

الترخاب مً الىهلت ألاولى ؤم ؤن اإلازهب اإلااليي 

في ؤي مشخلت مً وألامش وان فُه ؤخز وسد؟ 

خ اإلاغشبي جم جبجي  ؟.إلااليياإلازهب ا مشاخل الخاٍس

ول هزه ألاظئلت جىشح هفعها بةلحاح في الّلل 

لذي ول باخث في اإلاىلُى ِلى وحه  الالوعي

 .وول اإلاغاسبت ِلى وحه الخفىؿ ،الّمىم

وبالخالي خاولىا ؤن هلاسب هزا اإلاىلُى ِبر 

ت مً املحىا  .ثمجمِى

 ٌ الخّذد اإلازهبي باإلاغشب كبُل  -املحىس ألاو

 اإلاشابىُحن

خ اإلازهب اإلااليي كبل ـبر ؤغىاس ال بدث في جاٍس

البذ مً الىكىف ِلى اإلافىلح لغت واـىالخا 

مفذس مُمي ًىلم ِلى  -في اللغت -،"اإلازهب

م وميان الزهاب وصماهه، وهلل ِىذ  الىٍش

ت بلى الحلُلت  الفلهاء مً خلُلخه اللغٍى

الّشفُت فُما رهب بلُه بمام مً ألاثمت في 

ي هى ما ألاخيام الاحتهادًت. فاإلازهب اإلاالي

رهب بلُه ؤلامام مالً مً ألاخيام الاحتهادًت 

ىلم اإلازهب ِىذ  […]اظخيخاحا واظخيباوا  ٍو

شاد به الفخىي، مً باب بوالق  ً ٍو اإلاخإخٍش

 .                (1)الصخيء ِلى حضثه ألاهم"

ذي فعاهمذ ِىامل  ؤما ِلى اإلاعخىي الخاٍس

وؤخذار في بلىسة مزاهب ِلذًت وفلهُت 

لّالم ؤلاظالمي، والتي اهخلل وظُاظُت با

                                                           
دمحم شوؽج٢ِ٤، رطٞه أُنٛت أُب٢ٌُ ك٢ اُـوة اإلٍال٢ٓ  -(1)

ٓ٘شٞهاد ٝىاهح األٝهبف ٝاُشإٕٝ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼظو أُواثط٢، 

.ٝأٗظو أ٣ؼب 5ٝ6ٛـ.ص 1201ّ/0222،  اإلٍال٤ٓخ ثبُٔـوة

أُب٢ٌُ ثبُٔـوة، ٓطجؼخ ػٔو اُغ٤ل١، ٓجبؽش ك٢ أُنٛت 

، 1أُؼبهف اُغل٣لح ٝاُٜالٍ اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو، اُوثبؽ، ؽ.

 .7، ص.1771
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. فمْ الفخذ (2)ـذاها بلى اإلاغشب ألاكصخى

ت،  ؤلاظالمي اهدؽشث به مزاهب فلهُت دٍِى

ت ظُاظُت مىاوثت للخالفت  زم مزاهب فىٍش

باإلاؽشق، والتي وان مً ؤبشصها فشكت الخىاسج 

التي جفذث لعلىن والة بجي ؤمُت، واهخللذ 

ىابْ مً الىابْ  الاحخماعي الذًجي بلى ال

العُاسخي ورلً بىجاخها في جإظِغ بماسة بجي 

ت بسجلماظت وإماسة بجي سظخم  مذساس الففٍش

ؤلابالُت بخاهشث. هما جمىىذ الذِىة 

الؽُُّت مً بًجاد مىوإ كذم لها ؤًما لمً 

ذي  ىت اإلازهبُت للمغشب مْ اإلازهب الٍض الخٍش

 و البجلي والفاومي.

لى هزا ًمىً خفش اإلازاهب الذًيُت  ِو

شب ألاكصخى خالٌ اللشون الشالزت ألاولى في باإلاغ

زالزت مزاهب دًيُت سثِعُت ، اإلازهب اإلااليي ، 

،هزا  (3)واإلازهب الؽُعي ، واإلازهب الخاسجي

                                                           
٢ٍٔ  ٣وٍٞ اُ٘بطو١" - (2) َٝ ُْٔـوة اأْلَْهَظ٠  ُِي ٌِٓٔخ ا َّْ ثؼل مَ ص

اَلّ  ٍْ ُْقاَلكَخ ك٢ِ طله اإْلِ ُ أثؼل أُٔبُي اُضَّاَلس َػٖ كَاه ا اأْلَْهَظ٠ أِلََّٗٚ

َٛنَا ا َٜخ ٝؽل  ٖٓ ِع َٝ ِؾ٤ؾ  ُٔ ُْ ُْجَْؾو ا ُْٔـوة ا خ ا َٜ أْلَْهَظ٠ ٖٓ ِع

 ٢ ِٓ ٝ ُْجَْؾو اُوُّ بٍ ا َٔ خ اُش َٜ ٖٓ ِع َٝ َغ عجبٍ ربىا  َٓ اك١ ٣ِٞٓخ  َٝ ُْٔشوم  ا

ُْغُ٘ٞة عجَ كهٕ هَبَُٚ اْثٖ فِلٕٝ خ ا َٜ ٖٓ ِع ٤ْ اُلوٗظ إَٔ ،َٝ َِ ك٢ِ رَْو َٝ

ُْٔـوة اأْلَْهَظ٠ ٣ْشزََٔ ػ٠ِ فٌٔ ػٔبالد ػٔبُخ كبً ٝػ ٔبُخ ا

ُِْٔي  كَاه ا َٝ ٓواًش ٝػٔبُخ اًَُٞ ٝػٔبُخ كهػخ ٝػٔبُخ ربك٤الُذ 

َٞ ك٢ِ اأْلَْؿَِت ك٣به أُظبٓلح ُٛ َٝ ربَهح ٓواًش  َٝ ِٚ رَبَهح كبً  أثٞ  "ثِ

 اُؼجبً أؽٔل ثٖ فبُل ثٖ دمحم اُ٘بطو١ اُلهػ٢ اُغؼلو١ اَُال١ٝ

ن عؼلو ٤ؾو، رألفجبه كٍٝ أُـوة األهظ٠ االٍزوظب ،  

ّ،  1997،اُلاه اُج٤ؼبء ،كاه اٌُزبة،  اُ٘بطو١اُ٘بطو١/ دمحم

. أٗظو أ٣ؼب ربه٣ـ أُـوة رؾ٤٤ٖ ٝرو٤ًت، رؾذ 105ص1ط

ئشواف دمحم اُوج٢ِ، ٓ٘شٞهاد أُؼٜل ا٢ٌُِٔ ُِجؾش ك٢ ربه٣ـ 

أُـوة، ٓطجؼخ ػٌبظ اُغل٣لح، اُوثبؽ، اُطجؼخ 

 .123ٝ124ّ،ص0211األ٠ُٝ،

٢ٌ ثبُـوة اإلٍال٢ٓ ئ٠ُ ٗغْ اُل٣ٖ اُٜ٘زبر٢، أُنٛت أُبُ - (3)

 .106ّ، ص0222ّ، رجو اُيٓبٕ ، رٌٞٗ، 3/11ٓ٘زظق م

باإللافت بلى اإلازهب البرغىاوي. ول هزا كبل 

ؤن ًخمىً اإلاشابىىن مً فشك وحّمُم اإلازهب 

اإلااليي العجي باللىة ِلى ِمىم بالد اإلاغشب، 

 وان هزا ألاخحر مدفىسا في ِذة مىاوم.بّذما 

ًلٌى البىشي ًِ اإلاشابىحن "وهزه اللباثل هي  

التي كامذ بّذ ألاسبّحن وؤسبّماثت بذِىة الحم 

وسد اإلاٍالم وكىْ حمُْ اإلاغاسم، وهم ِلى 

العىت ومخمعيىن بمزهب مالً بً ؤوغ 

 .(4)هنع هللا يضر"

 : (5)املزهب الصني املالكي بالىكىس  -أوال    

هــ ِلى ًذ 123ٌهشث بماسة هيىس مىز ظىت 

 ،الفالح  ـالح بً مىفىس اإلاّشوف بالّبذ

معخللت باإلاغشب   بماسة هيىس ؤٌو بماسة وحّخبر

 ،زىسة البربش ِلى والة بجي ؤمُت  بّذ (6)ألاكصخى

كذ ؤوصخى اإلااليي. و  اإلازهب العجي بيذجو 

الُه ِلى و الخلُفت ألامىي الىلُذ بً ِبذ اإلالً 

لُت واإلاغشب مىسخى بً هفحر  )جىوغ خالُا(بفٍش

بإن ال ًخّشك لفالح بً مىفىس وال ًخذخل 

                                                           
كاه اُـوة  أثٞ ػج٤ل هللا اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، - (4)

 .636ص0ّ، ط1770 اإلٍال٢ٓ،

"اٌُ٘ٞه ٓل٣٘خ ٓـوث٤خ هل٣ٔخ روغ ثبُو٣ق هوة اُٞاك١  - (5)

ٔخ ٖٓ ا٠َُٔٔ ثبٍٜٔب ؿ٤و ثؼ٤لح ػٖ ٓل٣٘خ اُؾ٤َٔخ ،ٝأطَ اٌُِ

أٌٗٞه اُز٢ رؼ٢٘ ك٢ األٓبى٣ـ٤خ اُز٤ٌ"ٓوبٍ هش٤ل اَُال٢ٓ، 

"ٌٗٞه"، ٓؼِٔخ أُـوة، ئٗزبط اُغٔؼ٤خ أُـوث٤خ ُِزأ٤ُق ٝاُزوعٔخ 

، ُٔي٣ل 5246ص 00ّ ، ط 0223ٛـ / 1204ٝاُ٘شو، ٓطبثغ ٍال،

 ٖٓ اُزلظ٤َ هاعغ ٗلٌ اُغيء ٝاُظلؾخ.

خ أُنٛت ٤ِٓٞك ًؼٞاً، ئٓبهح اٌُ٘ٞه ٝكٝهٛب ك٢ فلٓ - (6)

أُب٢ٌُ، ٓ٘شٞهاد أُغٌِ اُؼ٢ِٔ أُؾ٢ِ إله٤ِْ اُ٘بظٞه، ٓطجؼخ 

 .26ّ.ص0214ٛـ/1215اُوجٌ، اُ٘بظٞه، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 



المالكية بالمغرب األقصى خالل الفترة الوسيطية    

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

  
 

1
1

 

ترهه ِلى سؤًه"  ،(7)في ؼاون بماسجه "لّذله ٍو

ورلً هٍشا لخبجي مزهب ؤهل العىت والجماِت 

ابىه  ظىاء في ِهذه ؤو في ِهذ خلفاثه، فهزا

وولي ؤمشه مً اإلاّخفم ًلٌى ِىه ابً خلذون "

ً ـالح، ووان ؼهما بّذه ابىه اإلاّخفم ب

ف الىفغ هشحر الّبادة. ووان ًلي الفالة  ؼٍش

وبلي آٌ ـالح  .(8)"والخىبت لهم بىفعه

زىساث  سغم  مخمعيىن باإلازهب العجي اإلااليي

الخىاسج الزًً خاولىا اهدعاح اإلاغشب 

 .(9)اإلاذ الؽُعي الفاومي وهزا بفىشهم،

 واهذبل بن هزه ؤلاماسة الفغحرة اإلاعاخت سبما 

في جفذًش مزهب مالً بلى ألاهذلغ  ظببا

وولْ خذ للّمل بمزهب ألاوصاعي، وهى ما كذ 

ًخجلى مً خالٌ مجمىِت مً الّلماء الزًً 

وعبىا بلى مىوً هجشتهم باألهذلغ، فهزا 

ًدحى بً ًدحى الىظالسخي اإلافمىدي اإلاللب 

اظت 848ه/234باللُثي )ث. م( "بلُه اهتهذ الٍش

زهب بالفله في ألاهذلغ وبه اهدؽش م

لي هى بالد  اهخمائهلىً ًبلى . (10)مالً" ألـا

، وؤبي دمحم بً ِبذ هللا هيىس 

                                                           
اُي٣ب٢ٗ، اُزوعٔبٗخ اٌُجوٟ ك٢ أفجبه أُؼٔٞه ثوا  اثٞ اُوبٍْ -(7)

ّ، 1771ٝثؾوا، رؾو٤ن اُل٤ال٢ُ، كاه ٗشو أُؼوكخ، اُوثبؽ، ؽجؼخ 

 .61ص

 ك٢ ٝاُقجو أُجزلأ ك٣ٞإ، اُؼجوٝفِلٕٝ اثٖ ُوؽٖٔا ػجل -(8)

، األًجو اُشإٔ م١ٝ ٖٓ ػبطوْٛ ٖٝٓ ٝاُجوثو اُؼوة ربه٣ـ

 - ٛـ 1226 اُضب٤ٗخ، اُطجؼخ، ث٤وٝد ،واُلٌ كاه ،شؾبكح ف٤َِرؾو٤ن 

  .061، ص4.طّ 1766

أؽٔل اُطبٛو١، أُـوة األهظ٠ ٌِٝٓٔخ ث٢٘ ؽو٣ق  -(9)

 .67ٝ72اُجوؿٞاؽ٤خ، ص

.ُٝٔي٣ل ٖٓ اُزلظ٤َ ؽٍٞ 70ٔوعغ اَُبثن ٗلَٚ، صاُ -(10)

 ٝروو٣ت أُلاهى رور٤ت ،ػ٤بع اُوبػ٣٢ؾ٠٤ ا٤ُِض٢ ٣واعغ 

  .171-157، طض1، طأَُبُي

وهزا ؤبي دمحم ِبذ هللا  ،(11)هـ(434الهمذاوي)ث

وغحرهم مً هـ(. 513بً دمحم اللخمي الىيىسي)ث

هباس الفلهاء والّلماء واللماة، مً ؤبشصهم 

غ بً  ألامحر ِبذ الشخمان بً ظُّذ بً بدَس

 .(12) للب بالؽهُذـالح بً مىفىس اإلا

فلذ حمْ ؤمشاء هيىس بحن ؤلامامت  ،ؤي ِلى

العُاظُت والذًيُت، بر واهىا ًفلىن بالىاط 

ذبشون ؼاوجهم وفم ؤخيام  خىبىن فحهم، ٍو ٍو

اإلازهب العجي اإلااليي، ورلً سغم ما الكىه مً 

 تهذًذاث ومدً خاـت مً كبل الفاومُحن
مىكْ بماسة هيىس حّلها في مجاٌ ف .(13)

الذاثم بحن ؤمىي ألاهذلغ وهم   ُالفشا

لُت  ،العىت  مً والّبُذًحن الفاومُحن بةفٍش

جمىً الفاومي مفالت   وكذ ت،وهم مً الؽُّ

 308ظىت  العُىشة ِلى هيىس   بً خبىط مً

 .(14)ألاهذلغ يهــ في بواس ـشاِه لذ ؤمَى

بماسة هيىس في   واهذ  هىزاو 

ألامىي الفاومي بلى خذود   الفشاُ  خمم

ِلحها حُىػ   اظخىلذإلاا  م1080/هــ 473ظىت 

ًىظف بً جاؼفحن اإلاشابىي وخشبذ هيىس 

 .(15)حّمش  حّذ  ولم

لى مذي ما ًيُف ًِ زالزت  ًلٌى الىاهشي "ِو

كشون مً الضمً، جفاوى ؤهل هيىس في الحفاً 

ِلى حزوة العىت والجماِت مخلذة وظي 

                                                           
 .٤ٓ60ٝ63ِٞك ًؼٞاً، ئٓبهح اٌُ٘ٞه، ص - (11)

. ٝأؽٔل اُطبٛو١، 054ص.0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي،ط -(12)

 .71-70أُـوة األهظ٠ ٌِٝٓٔخ ث٢٘ ؽو٣ق، ص

 .061، ص.0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط -(13)

 .064ص 4اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو،ط - (14)

 .5246ص00هش٤ل اَُال٢ٓ، "ٌٗٞه"، ٓؼِٔخ أُـوة، ط - (15)
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فاساث اإلازهبُت ]...[هما ٌلىا مخمعىحن  ؤلِا

شة مىفشدة بّذ بمزهب مالً  فُما ٌؽبه حٍض

املحىت الؽهحرة التي هالذ اإلاالىُت 

لُت"  .(16)بةفٍش

-172املزهب الشيعي الزيذي بفاس) -ثاهيا

 :(17)هـ(305

جماسبذ آلاساء خٌى اإلازهب الزي كذمه 

ألاداسظت فالبّن حّلهم ؼُّت ؤو مّتزلت 

وهىان مً حّلهم ظيُحن ِملىا ِلى وؽش 

ى اللاِذة جبل، لىً (18)اإلازهب اإلااليي

اإلازهبُت إلماسة ألاداسظت مً الىلي التي 

خ  ذ مً حعلُي المىء في الخاٍس جدخاج اإلاٍض

اإلازهبي للمغشب ألاكصخى، "فلئن هىا وّذم 

ذي  -ألادلت ِلى جمعً ألاداسظت باإلازهب الٍض

، فةهىا ال هملً  غ ألاٌو تزالي بّذ اإلاىلى بدَس ؤلِا

ا ؤًما ما ًشبذ اهدعابهم ألهل العىت، بل لذًى

خلادِلى الّىغ مً رلً ما ًذفْ بلى  في  الِا

ؤن ما وعب بلحهم في هزا الباب هى مً ـىْ 

 ،(19)اإلافادس اإلاخإخشة ًِ صماجهم لِغ بال"

يُت التي اهخمذ بمىاكب  خاـت الىخاباث اإلاٍش

ً بهم مً  الؽشفاء وإٌهاس اهخمام ؤمشاء بجي مٍش

ُت دًيُت ظُاظُت لعلىتهم.  ؤحل هعب ؼِش

                                                           
أؽٔل اُطبٛو١، أُـوة األهظ٠ ٌِٝٓٔخ ث٢٘ ؽو٣ق  - (16)

 .72اُجوؿٞاؽ٤خ، ص

 .31دمحم شوؽج٢ِ٤، رطٞه أُنٛت أُب٢ٌُ، ص - (17)

-106ٔنٛت أُب٢ٌُ ثبُـوة اإلٍال٢ٓ، صاُٜ٘زبر٢، اُ - (18)

107. 

ؽَٖ ؽبكظ٢ ػ١ِٞ، "اُلػٞح اُش٤ؼ٤خ ثجالك أُـوة"،  -(19)

ٗلٝح أُناٛت اإلٍال٤ٓخ: ٖٓ اُزؼلك ئ٠ُ اُٞؽلح، أػٔبٍ ػٖٔ 

اُوثبؽ، ٍَِِخ -ر٤َ٘ن ؽَٖ ؽبكظ٢ ػ١ِٞ، ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ ا٥كاة

 .121، ص.125ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد ههْ 

إن ب ّفش الىظُي ًلىلىن ؤغلب ماسدي ال

غ بً ِبذ هللا إلاا فش مً بىؾ الّباظُحن  بدَس

 ىذجإ بلى اإلاغشب وهٌض ِلبّذ وكّت فخ، 

بسحاق بً دمحم بً ِبذ الحمُذ ألاوسبي 

، لىً ِباسة "فخابّه ِلى (20)اإلاّتزلي

ِىذ البىشي جبذو غحر واضحت، بر  (21)مزهبه"

ؤخذهما مزهب ال وّلم مً خاللها مً جابْ 

ٌ  فابً .ـاخبه ؤمحرهم ًىمئز " ؤن خلذون ًلى

بىلُلى بسحاق بً دمحم بً ِبذ الحمُذ مجهم 

زهش  ،(22)"فإحاسه وحمْ البرابش ِلى دِىجه ٍو

ُم ؤوسبت  ابً ؤبي صُس ؤن ألامحر الّلىي ؤٌهش لِض

شفه بىفعه، فىافله في خالـه"  ،(23)"ؤمشه ِو

وهزا ٌّجي ؤن الشاوي هى الزي وافم ألاٌو في 

بُت. لىً هىان سؤي مخالف كىاِاجه اإلازه

غ ألاٌو هى الزي اجبْ  ًزهب بلى ؤن بدَس

بسحاق الزي وان ًخبىاه  (24)اإلازهب اإلاّتزلي

 ، ًلٌى ـاخب الاظدبفاس"دمحم ألاوسبي ابً

غ ِلى مزهبه    .(25)"فىافله بدَس

                                                           
 كاه، األٓظبه ػغبئت ك٢ ٍزجظبهاالٓإُق ٓغٍٜٞ،  - (20)

 .173،ص 1764،ثـلاك اُضوبك٤خ، اُشإٕٝ

 .577،ص0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط. -(21)

 .173. ص.0اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط -(22)

اثٖ أث٢ ىهع اُلب٢ٍ، األ٤ٌٗ أُطوة ثوٝع اُووؽبً  -(23)

ٓل٣٘خ كبً، كاه أُ٘ظٞه ُِطجبػخ ربه٣ـ ك٢ أفجبه ِٓٞى أُـوة ٝ

 .17ّ، ص1750هخ، اُوثبؽ، ٝاُٞها

"كوهخ ٖٓ أْٛ اُلوم اٌُال٤ٓخ ك٢ اإلٍالّ، ىػ٤ْ ٓنٛجٜب  - (24)

ٛـ(اُن١ ًبٕ ػ٠ِ ئؽالع ٝاٍغ ثٔوبالد 121-62ٝاطَ ثٖ ػطبء)

اُلوم ٝأَُِ ٝاُ٘ؾَ ٝاٌُالّ]...[أٌٍ ٓنٛت االػزياٍ اُن١ ٣٘ؼذ 

أؽ٤بٗب ثبُٞاط٤ِخ َٗجخ ئ٤ُٚ" ٍبُْ ٣لٞد، " االػزياٍ أُـوة "، 

 .311ص 0ٓؼِٔخ أُـوة، ط

 .173ٓإُق ٓغٍٜٞ، االٍزجظبه، ص -(25)
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تزالي كذ  الٍاهش ذي وؤلِا بإن الاججاهحن الٍض

عُت الىاؼئت ِلى  حّاٌؽا في هىف الذولت ؤلادَس

غ ولّل ألاكل في البذاًاث ألاولى،  جشن بدَس

الشاوي للاِذجه ولُلي واهخلاله بلى مذًىت فاط 

، الاججاهحنهاحم ًِ جشاحْ "الىد اإلازهبي" بحن 

 زباث الىحىد.إلفشاُ الوبذاًت مشخلت 

بلى هلىت مهمت، ؤال  الاظدبفاسٌؽحر ـاخب 

خلُفت الّباسخي إلاا الوهي ؤن هاسون الشؼُذ 

ُم الّلىي اإلاّاسك ؤساد اللماء ِ لى الِض

غ بً ِبذ هللا، اخخاس لهزه اإلاهمت  -بدَس

شه ًدحى بً خالذ ظلُمان  -بمعاِذة مً وٍص

شي، "ووان سحال مً سبُّت  ش الجٍض بً حٍش

ذًت مخّفبا آلٌ  (26)مخيلما ممً ًشي سؤي الحًز

غ  [...]وواهذ له بمامت  .[..]ؤبي والب ووان بدَس

ذًت، اظت ظلُمان بالحًز ل  ِاإلاا بٍش فلما ـو

بلُه كاٌ : بوي حئخً بىفسخي وخملتها ِلى ما 

خملتها ِلُه إلازهبي فُىم ؤهل البِذ، فجئخً 

ال في خاحت بلًُ بال ألهفشن بىفسخي، فعش 

 ٌ غ بلىله. وكبله ؤخعً كبى فيان  [..].بدَس

ٍهش  ظلُمان ًجلغ في مجالغ البربش ٍو

دخج أل  هل الذِاء بلى ولذ سظٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٍو

البِذ واخخجاحه بالّشاق. فإعجب رلً 

غ مىه"  .(27)بدَس

                                                           
أرجبع ى٣ل ثٖ ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ ثٖ أُوظٞك ثبُي٣ل٣خ: ْٛ " - (26)

ػ٢ِ ثٖ أث٢ ؽبُت هػ٢ هللا ػْٜ٘، ٍبهٞا اإلٓبٓخ ك٢ أٝالك كبؽٔخ 

". أثٞ اُلزؼ هػ٢ هللا ػٜ٘ب، ُْٝ ٣غٞىٝا صجٞد اإلٓبٓخ ك٢ ؿ٤وْٛ

ٝشوًبٙ، اُوبٛوح،  َ ٝاُ٘ؾَ، ٓإٍَخ اُؾِج٢دمحم اُشٜوٍزب٢ٗ، أُِ

 .132ص1،ط ّ 1753ٛـ/  1173

.أٗظو أ٣ؼب اُوظخ 173ٓإُق ٓغٍٜٞ، االٍزجظبه، ص -(27)

 .621، ص0ُلٟ اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي ،ط

غ ألاٌو  مً خالٌ هزه ؤلاؼاسة ًٍهش ؤن بدَس

ذي  خمل مّه الذِىة الؽُُّت واإلازهب الٍض

ةن هىان كشاثً كبل رلً فبل  ،بلى بالد اإلاغشب

ذي بلى الغشب  ٌى الدؽُْ الٍض ووكاجْ جشبذ ـو

ؤلاظالمي في خالفت ؤبي حّفش، فلذ بّث دمحم 

لُت، ا لىفغ الضهُت ؤخاه "ِِسخى بلى بفٍش

هما  ،(28)فإحابه بها خلم هشحر مً كباثل البربش"

ؤن ظلُمان بً ِبذ هللا كذ هٌض بخلمعان 

غ بماما  ،(29)واظخىوجها وؤـبذ ؤخىه بدَس

ذًت واإلاهم ؤن اإلازهب الؽُعي  .(30)لبّن الٍض

ذي كذ وحذ له مىوئ كذم بجهاث هشحرة  الٍض

اب اججاهاث دًيُت مً اإلاغشب. ورلً ِلى خع

 ؤخشي، خاـت اإلازهب الخاسجي الففشي. 

هىان ما ًاهذ ِلى فةن ِالوة ِلى ما ظلف،     

الخىحه الؽُعي ألثمت ألاداسظت، مً رلً 

"ِلي" و"اإلاهذي" ِلى بّن  اظموحىد 

هما ؤن الؽُّت البجلُحن ، (31)معيىواتهم

"دِىا لبّن ألامشاء ألاداسظت وؤكامىا الذِىة 

عىط لخخإهذ الفلت بحن ألاداسظت الؽُُّت بال

والدؽُْ في مشخلت لّفهم جماما هما واهذ 

زابخت في بذاًت ِهذهم بالحىم ... وجىدعب هزه 

ىذ البجلي  (32)الىاثفت بلى ِلي ابً وـس

                                                           
 .16اثٖ أث٢ ىهع، اُووؽبً، ص. -(28)

 .16أُظله اَُبثن ٗلَٚ، ص. -(29)

 .165اثٖ فِلٕٝ، أُولٓخ، ص -(30)

بكظ٢ ػ١ِٞ ؽَٖ، "اُلػٞح اُش٤ؼ٤خ ثجالك أُـوة"، ؽ - (31)

ر٤َ٘ن ؽَٖ ، أُناٛت اإلٍال٤ٓخ ٖٓ اُزؼلك ئ٠ُ اُٞؽلحأػٔبٍ ٗلٝح 

اُوثبؽ، ٍَِِخ ٗلٝاد -ؽبكظ٢ ػ١ِٞ، ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ ا٥كاة

، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ؼبء، 125ٝٓ٘بظواد ههْ 

 .122، ص1207/0226ّاُطجؼخ األ٠ُٝ، 

لذ أُظبكه ك٢ اٍْ ٓإٌٍ اُ٘ؾِخ اُجغ٤ِخ، أٗظو مُي افزِ -(32)

ػ٘ل ٝكاك اُوبػ٢، "اُش٤ؼخ اُجغ٤ِخ ك٢ أُـوة األهظ٠"، ػٖٔ 
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غ 909ه/296.)ث م( الزي كام ِلى ألامحر بدَس

بً اللاظم بً دمحم بً حّفش بً ِبذ هللا بً 

غ ـاخب بًجلي غ بً بدَس ؤدي و  ،بدَس

سخي بلى  جدالف هزا الذاُِت مْ ألامحر ؤلادَس

ظُادة اإلازهب الؽُعي اإلاىظىي. والزي برا 

ت كذ جشدد  وان كذ امخذ بلى جُىمتن كاِذة دِس

في اإلاىاوم اللبلُت املجاوسة لها، وال ٌعدبّذ ؤن 

 .(33)ًيىن الفذي كذ امخذ بلى مىاوـم بُّذة"

ذًت حّلها      بن اِخذاٌ الحشهت الؽُُّت الٍض

ت  جىعب بلى حاهبها بّن الىىاثف الفىٍش

هىاثفت اإلاّتزلت، هما ؤجها اِترفذ بالخالفت 

مش امهنع هللا يضر وؤظبلُتهما ِ ِلي هنع هللا يضر،  لىألبي بىش ِو

وال جلٌى بمشوسة خفش ؤلامامت في ظاللت 

وسغم ؤن .(34فاومت بيذ الشظٌى ملسو هيلع هللا ىلص)

يي ؤو ٌّملىا ألاداسظت لم ًخبىىا اإلازهب اإلاال

ِلى وؽشه، فةجهم ؤهىىا له اختراما خاـا، بل 

بجهم لم ًلضمىا الىاط بدبجي اإلازهب الؽُعي ؤو 

اإلازهبُت  اظتراجُجُتهمغحره، "فلذ واهذ 

الدعامذ غحر املخل بمفالحهم، ولزلً 

ت في مغشب ألاداسظت، بال  وحذث اإلازاهب خٍش

خباساث  ؤن العيان فملىا اإلازهب اإلااليي اِل

وظاِذث هزه الٍشوف ِلى  .(35)بهم" خاـت

                                                                                    
أشـبٍ أُإرٔو األٍٝ ُزبه٣ـ أُـوة اُؼوث٢ ٝؽؼبهرٚ، ٍَِِخ 

، 1، ط.1757اُغبٓؼخ اُز٤َٗٞخ،  -1-اُلهاٍبد اُزبه٣ق٤خ 

 .151-152ص.

 .120-121أُـوة"، ص. ؽبكظ٢، "اُلػٞح اُش٤ؼ٤خ ثجالك -(33)

وٍزب٢ٗ، أَُِ اُشٜ زلظ٤َ ؽٍٞ اُي٣ل٣خ ٣واعغ،ٖٓ أُُي٣ل  -(34)

 .٠ُ141 صئ132ٖٓ ص1ٝاُ٘ؾَ، ط

هػٞإ ٓجبهى، أُنٛت أُب٢ٌُ ثبُٔـوة ك٢ ػٜل  -(35)

-أُواثط٤ٖ ٝ أُٞؽل٣ٖ ،ك.ك.ع.ك٢ اُزبه٣ـ،٤ًِخ ا٥كاة

 .176،ٛبٓش ص.1774-1773اُوثبؽ،

بشوص ِلماء دسظىا ِلى ؤلامام مالً هّامش بً 

غ  دمحم بً ظُّذ اللِسخي الزي اظخلماه بدَس

وؤخمذ بً خزافت وبؽاس بً سواهت  ،(36)الشاوي

حن  ، وؤبى مُمىهت دساط بً بظماُِل(37)البفٍش

الخمىحن للفلهاء اإلاالىُحن  .(38)وغحرهم

للحروان بلى ألاهذلغ الىافذًً ِلى اإلاغشب مً ا

، ؿ   29في دوالُب العلىت. ؤهٍش ابً ؤبي صُس

 وما بّذها(.

-140املزهب الخاسجي الصفشي) -ثالثا    

 . (39)هـ( بسجلماشت297

اسجبىذ وؽإة الخىاسج بدادزت الخدىُم بحن 

ت بففحن،  الصحابُحن الجلُلحن ِلي ومّاٍو

ٌص كذ جىا هنع هللا يضروالزًً سفمىه باِخباس ؤن ِلُا 

، (40)بزلً ًِ خله الؽشعي في ؤلامامت

فىفشوه بّذما ؼاٌّىه، وافتركىا فشكا جمحزث 

بؽذة البإط والاهذفاُ في هفشة مبادئها، لىً 

رلً لم ًدل دون سحلها واللماء ِلحها مً 

م مجهم لبالد  حن ووالتهم فلجإ فٍش كبل ألامٍى

اإلاغشب، ًلٌى خعً حالب "اخخاس الخىاسج 

ل بُجها وبحن الخالفت هزه اإلاىىلت إلاا ًفف

مالها مً خىاحض وبُُّت، فهي واكّت  ِو

ؤكصخى الصحشاء في جهاًت الّمشان ببالد اإلاغشب 

                                                           
أُـوة ػجو اُزبه٣ـ، كاه اُوشبك ئثوا٤ْٛ ؽوًبد،  - (36)

 .113، ص1ّ،ط0222ٛـ/1202اُؾل٣ضخ، اُلاه اُج٤ؼبء،

 .113ٗلَٚ .ص أُوعغ - (37)

 .113ٗلَٚ.ص أُوعغ - (38)

أٗظوا٤َُل ػجل اُؼي٣ي ٍبُْ، ربه٣ـ أُـوة ك٢ اُؼظو  - (39)

اإلٍال٢ٓ، ٓإٍَخ شجبة اُغبٓؼخ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو ٝاُزٞى٣غ، 

 . 321 -275،طض1760ّاُطجؼخ اُضب٤ٗخ، 

أٗظو اُوظخ ُلٟ أؽٔل أ٤ٖٓ، كغو اإلٍالّ، ٓإٍَخ  - (40)

 .064 -055ّ، طض0210ٛ٘لا١ٝ ُِزؼ٤ِْ ٝاُضوبكخ،
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مً هاخُت الجىىب والغشب بال ؤجها خفباء 

. وهىزا اظخلش اإلازهب ؤلاباضخي (41)ومّىاء"

باإلاغشب ألاوظي، في خحن وحذ اإلازهب 

الخاسجي الففشي في اإلاغشب ألاكصخى مشحّا 

ا مْ ظُاظت ؤلاكفاء التي لذِىجه و  خفـى

وان ٌّاوي مجها ؤهل جلً اإلاىاوم مً كبل والة 

حن.  ألامٍى

خ بذاًت الذِىة  مً الفّىبت جدذًذ جاٍس

ت ببالد اإلاغشب ؤلاظالمي، لىجها اسجبىذ  الففٍش

فُما ًبذو بصخفُت ِىشمت مىلى الصحابي 

، والزي ًلاٌ هنع هللا يضرالجلُل ِبذ هللا بً ِباط 

ي ِىشمت( مً ؤـل مغشبي، وكذ ِىه ؤهه )ؤ

خاٌو وؽش مزهبه اهىالكا مً اللحروان، 

ورلً بّذما سخل بلى اإلاؽشق وجفله ِلى ًذ 

. لىً (42)هباس الصحابت والخابّحن والفلهاء

ت ؤن  ًٍهش "مً خالٌ ؤلاؼاساث اإلافذٍس

ِىشمت لم ًىً داُِت هما هى الؽإن باليعبت 

ي البً واظٌى الزي ٌّخلذ ؤهه الذاُِت الففش 

، والزي اسجدل بلى اإلاذًىت اإلاىىسة، (43)الحلُلي"

ُت ًِ الخابّحن وجخلمز  فإخز الّلىم الؽِش

، بل ـاس (44)ِلى ِىشمت مىلى ابً ِباط

                                                           
ؽَٖ عالة، اُلُٝخ أُٞؽل٣خ أصو اُؼو٤لح ك٢ األكة،  - (41)

، ٓإٍَخ ث٘شوح ُِطجبػخ 1ٓ٘شٞهاد اُغبٓؼخ، اََُِِخ األكث٤خ

 .5ّ،ص1763بهً ٝاُ٘شو، اُلاهاُج٤ؼبء، اُطجؼخ اُضب٤ٗخ، ٓ

ٓؾٔٞك ئٍٔبػ٤َ ػجل اُوىام، اُقٞاهط ك٢ ثالك أُـوة ؽز٠  -42

ّ، 1754ٓ٘زظق اُووٕ اُواثغ اُٜغو١، كاه اُؼٞكح، ث٤وٝد،

/ دمحم ؽ٘ب١ٝ،  74/ اُطبٛو١، أُـوة األهظ٠، ص.25-24ص.

"اُظلو٣خ ثبُٔـوة: ٖٓ اُلػٞح ئ٠ُ اإلٓبهح"، ػٖٔ أػٔبٍ 

ة: ٖٓ اُزؼلك ئ٠ُ اُٞؽلح، ئؽبُخ أُناٛت اإلٍال٤ٓخ ثجالك أُـو

 .14ٍجن مًوٛب، ص.

 .14، ص.دمحم ؽ٘ب١ٝ، "اُظلو٣خ ثبُٔـوة" -43

 .150ص.4اثٖ فِلٕٝ،اُؼجو، ط -44

ت" بحن كباثل مىىاظت  (45)"ملذم الففٍش

وبىىجها هما ًلٌى دمحم الؽاوبي اإلاغشبي، كبل 

ؤن ًيخلل بلى سجلماظت وهىاخحها لُاظغ 

 خاسجي.بماسة جدبجى مزهبه ال

ىن  بن العُاظت الجاثشة التي اجبّها ألامٍى

باإلاغشب كذ ؤرهذ هاس الشىساث والخمشداث 

لذهم، وعجلذ بخىظْ مجاٌ هفىر اإلازهب 

الخاسجي. فالبىشي ٌؽحر بلى حماِت العىدان 

الزًً جبىىا اإلازهب الففشي بسجلماظت ؤًام 

ذ ألاظىد ، ورلً بّذما اهدؽش (46)ِِسخى بً ًٍض

ٌ ومذهه بفّل الشىساث بحن كباثل الؽما

امت مِعشة  والاهخفالاث التي بذؤث بِض

اإلاىغشي، ووان مً زماسها كُام العلىت 

ت بمىىلت سجلماظت التي بيذ كاِذتها  اإلاذساٍس

هىان بخخىم الصحشاء البُّذة ًِ بىؾ بجي 

ت بجي مذساس كذ  ؤمُت. وهىا وسجل ؤن ـفٍش

هاكمىا ؤـٌى مزهبهم، بر جدىلذ ؤلامامت 

خم ليل معلم ِالم بالىخاب ِىذهم مً 

والعىت بلى ملً وساسي، هما هى الؽإن باليعبت 

لباقي الىُاهاث العُاظُت ألاخشي، فبلُذ 

ت ؤبي اللاظم ظميى  العلىت مدفىسة في رٍس

بً واظٌى اإلاىىاسخي، بالشغم مً ؤن بّن 

ؤِلابه لم ًبم وفُا للخي اإلازهبي لإلماسة، 

ي واسجطخى لىفعه مزهبا بذًال، ألامش الز

الزي  ه(270-263)ًىىبم ِلى دمحم بً مُمىن 

، وهزلً دمحم بً الفخذ اإلاللب (47)وان ببالُا
                                                           

، ٕاُغٔبٕ ك٢ أفجبه اُيٓبٗظْ ؽج٢ أُـوث٢، بدمحم اُش -45

، 021ربه٣ـ، ٝههخ  1214ٓقطٞؽ ثلاه اٌُزت أُظو٣خ، ههْ 

 .26ص. ٗوال ػٖ ٓؾٔٞك ئٍٔبػ٤َ، اُقٞاهط،

 .615ص 0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط -(46)

 .151ص 4اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط -47
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بالؽاهش هلل الزي اهللب ِلى اإلازهب الخاسجي 

 .(48)"وؤخز بمزاهب ؤهل العىت"

 : (49)املزهب البرغىاطي بتامصىا -سابعا  

مً بحن بماساث الخجضثت العُاظُت إلاغشب ما 

مملىت بىسغىاوت، بّذ الفخذ ؤلاظالمي هجذ 

والتي بعىذ ظُىشتها ِلى مىىلت ؼاظّت، 

ٍهش ؤجها اجخزث مً (50)ؤال وهي بالد جامعىا ، ٍو

، هما ؤن خلُلت مزهبها (51)فمالت كاِذة لها

كذ حّشك لىُى مً الخّخُم هدُجت جدامل 

اإلافادس ِلحها، وهى ما ظاهم في الىشاب 

وغمىك جلً الحلُلت، ورلً ِلى ِىغ باقي 

لعُاظُت اإلاّاـشة لها، والتي هملً الىُاهاث ا

مّلىماث ملبىلت وعبُا ًِ جىحهاتها اإلازهبُت 

ىن بىسغىاوت  ف ؤلاخباٍس والذًيُت، فلذ ـو

                                                           
 .152ص 4أُظله اَُبثن ٗلَٚ، ط  -48

 ػناه١ اثُٖإلؽالع ػ٠ِ فجو ٝك٣بٗخ اُجوؿٞاؽ٤٤ٖ ٣واعغ  - (49)

 رؾو٤نة، ٝأُـو األٗلٌُ أفجبه ك٢ أُـوة ُج٤بٕ، اأُواًش٢

 – ث٤وٝد اُضوبكخ، كاه ،ثوٝكَ٘بٍ ٤ُل٢. ئِ  ًٞالٕ،. ً. ط: ٝٓواعؼخ

. ًٝنا اثٖ أث٢ 006ا001٠ُ، ٖٓ صّ 1761 اُضبُضخ،: اُطجؼخ ُج٘بٕ

. ٝئثوا٤ْٛ فِق اُؼج٤ل١، 111-112ىهع ، اُووؽبً، طض

ٛـ، ٓ٘شٞهاد اُغبٓؼخ، 320-105اُجوؿٞاؽ٤ٕٞ ك٢ أُـوة 

ّ. ٝػشبم ُٓٞٞك، 1761، اُطجؼخ األ1،٠ُٝاََُِِخ اُزبه٣ق٤خ ههْ

جئ٤ٖ ثبُٔـوة األهظ٠ فالٍ اُؼظو ا٤ٍُٞؾ، كاه اُ٘شو ؽوًخ أُز٘

 .ٛـ1217-1777اُج٤ؼبء،  األؽٔل٣خ، اُلاه

"ربَٓ٘ب ُلظخ ثوثو٣خ األطَ اٍزؼِٔذ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ  - (50)

أُ٘بؽن أُـوث٤خ ثظ٤ؾ ٓقزِلخ، ٣ٝجلٝ أٜٗب ًبٗذ رطِن ػ٠ِ ًَ 

ث٤َؾ فظت هو٣ت ٖٓ اُجؾو"ؽَٖ أ٢ِ٤ٓ ٝأؽٔل ٍواط، كؼبُخ أٝ 

٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ اُناًوح، عبٓؼخ اُؾَٖ اُضب٢ٗ  كحػٞ

، ٓطجؼخ اٍبد ٝاُجؾٞس اُزبه٣ق٤خ ٝاألصو٣خٓوًي اُله-أُؾٔل٣خ

ٖٓ اُزلظ٤َ أٗظو . ُٝٔي٣ل 16ّ، ص0222اُوٍبُخ،اُوثبؽ، ٣٘ب٣و

 .16ٝ17ٗلَٚ ٛبٓش ص. عغوأُ

 .21ٝ22أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ، ص - (51)

. (52)بىّىث خىحرة والىفش والمالٌ وغحر رلً

والعااٌ اإلاىشوح:  ما خلُلت اإلازهب 

 البىسغىاوي ؟

خُت، لم جفلىا مبادت  مً خالٌ ألادبُاث الخاٍس

، بل حّالُم (53)جي لبرغىاوت واملتالاخخُاس الذً

وولىط فحها غشابت وفي الىكذ هفعه فحها 

اكخباط واضح مً ؤلاظالم، وهزا ما ؤِىاها 

الث مخّذدة مً كبل الذاسظحن، بال "  آساء وجإٍو

الث ال جخمْ إلاىىم ظلُم  ؤن ؤغلب جلً الخإٍو

وال حعدىذ بلى وكـاجْ ممبىوت ومّلىمت بل 

ت ؤو جخإظغ ِلى خلفُاث بما دًي ُت ؤو فىـٍش

 .(54)ظُاظُت"

ِلى ؤن ؤصحاب (55)هما ؤهذ سؼُذ العالمي

اإلافادس ؤًما لم ًمّىا في خعباجهم وبُّت 

خُت التي ًجخاصها اإلاغشب،  اإلاشخلت الخاٍس

                                                           
ٕ ثٞهؿٞاؽخ "ٓغًٞ أَٛ ػالٍ ٣وٍٞ اثٖ أث٢ ىهع أ -(52)

اُووؽبً، )ًٝلو]...[ُْٝ ٣جن ُل٣بٗزْٜ ف٤ََخ أصو " 

، ك٢ ؽ٤ٖ ٣نًو اثٖ فِلٕٝ إٔ ٣ٌٞٗ ثٖ ئ٤ُبً (111ئ112٠ُص

أؽل أٓوائْٜ "أظٜو ك٣ْٜ٘ ٝكػب ئ٠ُ ًلوْٛ.." ثؼلٓب ًبٕ أثٞٙ 

، أٓب اثٖ ػنها١ كأشبه ئ٠ُ (055ص 4اُؼجو، ط)ٓظٜوا ُإلٍالّ 

ٌ ئٗٔب ٛٞ "اُؼالٍ" اُن١ رزؼلك ٓظبٛوٙ. إٔ ٓب شوع ُْٜ ٣ٞٗ

ُٝإلشبهح كٜنٙ أُظبكه ٓزأفوح  .(004، ص.1اُج٤بٕ أُـوة، ط.)

 ػٖ ٓوؽِخ ٗشأح ٛنٙ اُل٣بٗخ.

ئػبكخ ئ٠ُ ٝعٜخ ٗظو كوك٣خ ُِطوف أُؼبك١ ُإلٓبهح،  - (53)

اُش٢ء اُن١ ال ٣ؼط٢ ٓظلاه٤خ ربٓخ، ٗب٤ٛي ػٖ  اٗؼلاّ ًزبثبد 

 ُجوؿٞاؽ٤خ. ٌُزبة ٣٘زٕٔٞ ُإلٓبهح ا

هش٤ل اَُال٢ٓ، "ؽٍٞ أُوعؼ٤خ أُنٛج٤خ ٝاُزبه٣ق٤خ  -(54)

ٗلٝح أُناٛت اإلٍال٤ٓخ ثجالك أُـوة: أػٔبٍ ُجوؿٞاؽخ"، ػٖٔ 

ٖٓ اُزؼلك ئ٠ُ اُٞؽلح، ر٤َ٘ن ؽَٖ ؽبكظ٢ ػ١ِٞ، ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ 

، 17، ص.125اُوثبؽ، ٍَِِخ ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد ههْ -ا٥كاة

 ٖٓ أُوبٍ ٗلَٚ. 21-17.ُٝٔي٣ل ٖٓ اُزلظ٤َ أٗظو ص

 .11أُوبٍ اَُبثن ٗلَٚ، ص -(55)



المالكية بالمغرب األقصى خالل الفترة الوسيطية    

8272- 2518 ردمد :  معهد الدراسات االجتماعية و االعالمية  

  
 

1
7

 

واإلاخمشلت في البذاًاث ألاولى لإلظالم وخذازت 

اإلاغاسبت به، وما ًمىً ؤن ًشافم رلً مً 

واث اظخمشاس سواظب بّن الّاداث والعلى 

التي لِعذ مً مبادت الذًً ؤلاظالمي في شخيء، 

خاـت في اإلاىاوم التي ِشفذ اخخياوا ؤكل مْ 

الفاجدحن الجذد، وهى ما ًىىبم ِلى بماسة 

جامعىا التي بشصث فحها ؼىاثب وخشافاث دًيُت 

ؤهثر مً غحرها ختى ِذها الىشحرون ؤكشب بلى 

 الىفش مىه بلى ؤلاظالم.

ف  ولْ ألجباِه بن كمُت ؤن ـالح بً وٍش

كشآها، وادعى ؤهه وحي مً هللا حّالى كذ ال ٌّذو 

غي  ؤن ًيىن جشحمت اللشآن بلى اللعان ألاماَص

لِغ بال؛ وختى ًِعش لهم فهم هالم هللا حّالى 

. ومْ هزه (56)واظدُّاب مّاهُه وؤخيامه

الترحمت وحذ في ؤهل جامعىا "مً ًلشؤ اللشآن 

دفَ مىه العىس وجإو  ٌ آًاجه، بغاًت الاخترام ٍو

، وألامش هىا (57)ِلى مىافلخه لىخابهم وكشآجهم"

كذ ًفذق خاـت ِلى الّلماء الزًً لهم 

 دساًت بالىق الؽشعي وباللغت الّشبُت ؤًما.

ف ؤبى ـالح ِلى دًاهت ؤلاظالم، هما  وان وٍش

ؤهه وان مً ؤصحاب وكادة مِعشة اإلاىغشي 

ت ؛ وإلاا كخل هزا ألاخحر (58)اللاثم بذِىة الففٍش

ف كاثما وجفش  ق حمُْ ؤهفاسه "بلي وٍش

ل مخمعيا بإـٌى (59)بإمشهم بخامعىا" ، ٌو

                                                           
 .110اُطبٛو١، أُـوة األهظ٠ ٌِٝٓٔخ ث٢٘ ؽو٣ق، ص. -(56)

 أكَذ ،هطبك كاه، األهع طٞهحاُجـلاك١،  دمحماثٖ ؽٞهَ  -(57)

 .61، ص.ّ 1716 ،ث٤وٝد ٤ُلٕ،

اثٖ ػناه١،اُج٤بٕ  - 054ص.، 4اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط -(58)

 .35ص.1أُـوة، ط

 .054ص.، 4اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط -(59)

اإلازهب، بل لم ًتردد ًِ بثها في ؤِلابه. والتي 

جشهذ آزاسها واضحت في العلىن الخّبذي ألهل 

جامعىا، وهزا ما جىاوله بالخففُل ؤخذ 

، مً رلً هثرة ـلىاتهم خُث (60)الباخشحن

وخمغ  واهىا ًفلىن خمغ ـلىاث في الُىم

ـلىاث في اللُل، والدؽذد في بّن ألاخيام 

هلخل العاسق، وجدلُل العمً كبل ؤولـه 

،وهى ِحن الدؽذد الزي وان  (61)بالزبذ...بلخ

 ِىذ بّن فشق الخىاسج.

هزا فمال ًِ بفماث اإلازهب الففشي في 

الذًاهت البرغىاوُت، فةهىا ال وّذم وحىد جإزش 

غشب، بالذِىة الؽُُّت واهدؽاس الدؽُْ باإلا

فمعإلت الخلُت واهذ خالشة ِىذ ـالح بً 

ف الزي ِهذ  "بلى ابىه بلُاط بذًاهخه  وٍش

لمه ؼشاجّه وفلهه في دًىه وؤمشه ؤال ًٍهش  ِو

. بل حعلل فىش (62)رلً بال برا كىي وؤمً"

ت بلى جامعىا، خُث جخلى ـالح ًِ  اإلاهذٍو

ذ ؤهه  ملىه البىه "وخشج بلى اإلاؽشق وِو

العابْ مً ملىههم،  ًىفشف بلحهم في دولت

م ؤهه اإلاهذي ألاهبر الزي ًخشج في آخش  وِص

هزا بلافت بلى  .(63)الضمان للخل الذحاٌ"

اخخماٌ خمىس ملاالث الىاـلُت خاـت مْ 

ف ِلى ِبُذ هللا اإلاّتزلي  جخلمز ببً وٍش

                                                           
ٓؾٔٞك ئٍٔبػ٤َ، "ؽو٤وخ أَُأُخ اُجوؿٞاؽ٤خ: أػٞاء  -(60)

عل٣لح"، ػٖٔ ٓـوث٤بد: كهاٍبد عل٣لح، ٓطجؼخ كؼبُخ، 

 .31-32، ص.1755أُؾٔل٣خ، 

 .603ٝ 602ص0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط -(61)

 .055ص.، 4اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط -(62)

اثٖ فِلٕٝ، . 602، ص0،أَُبُي ٝأُٔبُي، طُجٌو١ا -(63)

 .054ص. ،4اُؼجو، ط
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ًلٌى .(64)اللذسي ِىذ سخُله بلى اإلاؽشق 

دولت بشغىاوت الزًً الحمحري في هزا الفذد "

ف جذًىىا ب ذًاهت اللذسي ـالح بً وٍش

 .(65)"البرغىاوي

ف جبيذ  ، بن ظلىت بجي وٍش خالـت اللٌى

مزهبا دًيُا جلفُلُا حمْ بحن الفىش الخاسجي 

الففشي وبّن اِخلاداث الؽُّت ؤلامامُت 

وحّالُم اإلاّتزلت ومعالً الضهاد الفىفُت ... 

وبزلً مضج ؤثمت بشغىاوت بحن خلُي مً 

مدلُا خاـا بهم، اإلازاهب، لُفُغىا مزهبا 

ًخخلف جمام الاخخالف ِما وان ظاثذا في 

ُت  اإلاؽشق واإلاغشب، صد ِلى رلً الخفـى

غُت، وهى ما  اللعاهُت اإلاخمشلت في اللهجت ألاماَص

كذ ًفعش الخّمُم والخّخُم والخدامل الزي 

 .(66)حّشلذ له بماسة جامعىا

ًىسد البىشي ؤن الذًاهت البرغىاوُت كذ اهمدذ 

ً وشف ألامحر الضهاحي جمُم وكطخي ِلحها م

ً وؤسبّماثت مً  الُفشوي "ورلً بّذ ِؽٍش

الهجشة، فغلبهم ِلى بالدهم وظباهم وحال مً 

بلي مجهم واظخىوً دًاسهم واهلىْ ؤمشهم 

فا ؤزشهم ولم ًبم لماللهم باكُت وال مً  ِو

لىً هزا غحر  .(67)ؤواـش هفشهم آـشة"

صحُذ، فلذ اظخمشث هزه الىدلت بلى خذود 

                                                           
 . 112اثٖ أث٢ ىهع، اُووؽبً، ص. -(64)

 فجو ك٢ أُؼطبه اُوٝع ،هللا ػجل ثٖ دمحم اُؾ٤ٔو١ - (65)

 كاه ٓطبثغ ،ُِضوبكخ ٗبطو ٓإٍَخ، ػجبً ئؽَبٕ ن٤ؾور ،األهطبه

 .213.صّ 1762 اُضب٤ٗخ، اُطجؼخ، ث٤وٝد ،اَُواط

ٝٓب  112ثزلظ٤َ، اُطبٛو١، أُـوة األهظ٠، ص. أٗظو -(66)

 ثؼلٛب.

 .605، ص0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط -(67)

اإلاشابىحن، خُث مدا حِؾ ؤبي بىش بً  مجيء

ِمش اللمخىوي ؤزشها، وهى ما ولفهم اظدؽهاد 

ُمهم الشوحي ِبذ هللا بً ًاظحن في بخذي  ِص

وبزلً جم دمجهم لمً اليعُج .(68)اإلاىاحهاث

ت الىبري  اإلاشابىي في بواس جيىًٍ ؤلامبراوىٍس

 لحشهتهم.

املزهب الشيعي إلاثىاعششي  -خامصا        

 بصىس:

ىت العُاظُت إلاغشب ب   ن الىاٌش في الخٍش

ًالخَ ؤن ؼىشا ال  ه3الىفف ألاٌو مً ق.

ٌعتهان به مً ؤحضاثه وان جدذ ظلىت 

ىذ  ألاداسظت، ولزلً فةن هجشة ِلي بً وـس

بلى اإلاغشب واهذ بعبب  (69)الشافطخي البجلي

وحىد هاالء في الحىم، وإمياهُت الاخخماء بهم، 

ا وؤجهم ًمشلىن ؤهل البِذ و  ؤثمتهم خفـى

الزًً ًخىالهم، بّذما ـّب ِلُه بٌهاس 

لُت بىفغ معخىي وؽشها  دِىجه بةفٍش

ا " ، ًلٌى ابً خضم(70)باإلاغشب
َ

زمَّ َجَهَن َهز

د اإلافامذة 
َ

ى العىط ِفي ؤكاصخي ِبال
َ
اِفش ِبل

َ
ي

ْ
ال

ْخمذ بً 
َ
ِمحر العىط ؤ

َ
فإللهم وؤلل ؤ

ىذ ؤسك (71)"ِبْدِسَغ . وكذ اخخاس ابً وـس

مىىلت هاثُت إلؼاِت العىط باِخباسها 

                                                           
.ًٝنُي أٗظواثٖ 111ٝ110اثٖ اث٢ ىهع،اُووؽبً، ص -(68)

 .057، ص4فِلٕٝ،اُؼجو، ط

٣ؼزجو ٓإٌٍ أُنٛت اُجغ٢ِ، ٝٛٞ ٖٓ ٓل٣٘خ ٗلطخ اُز٢ روغ  -(69)

لٝك اُغيائو٣خ، ٝػ٠ِ ثؼل ػ٠ِ ثؼل ػشو٣ٖ ٤ٓال ئ٠ُ اُشوم ٖٓ اُؾ

ٝكاك اُوبػ٢، "اُش٤ؼخ  ، أٗظو٤ٓال ئ٠ُ اُغ٘ٞة ٖٓ هلظخ 41

 .151اُجغ٤ِخ ثبُٔـوة األهظ٠"، ٛبٓش ص.

 .146اُوبػ٢، "اُش٤ؼخ اُجغ٤ِخ.."، ص. -(70)

 أَُِ ك٢ اُلظَ، اُظبٛو١ األٗل٢َُ ؽيّ ثٖ ػ٢ِ دمحم أثٞ - (71)

 .122، ص2.طاُوبٛوح، اُقبٗغ٢ ٌٓزجخ، ٝاُ٘ؾَ ٝاألٛٞاء
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ووحذ في ِفبت بجي إلااط  .كىاِاجه الذًيُت

لالخه ومشجىضه البؽشي "فذِاهم بلى ظب 

وؤخل لهم  -سلىان هللا ِلحهم-الصحابت 

م ؤن الشبا بُْ مً البُُى  املحشماث، وِص

وصادهم في آلاران بّذ "ؤؼهذ ؤن دمحما سظٌى 

هللا"، "ؤؼهذ ؤن دمحما خحر البؽش"، زم بّذ "حي 

ى الفالح"، "حي ِلى خحر الّمل، آٌ دمحم خحر ِل

ت" ف ابً خىكل ؤصحاب ابً (72)البًر . وكذ ـو

ت. وؤجهم مخخلفىن مْ ؤهل  ىذ بإجهم مىظٍى وـس

ؤهل  العىط اإلاالىُحن بلى خذ اللخاٌ، وؤن "

العىط فشكخان مخخلفخان مالىُىن ؤهل 

ىن ؼُّت ًلىّىن ِلى مىسخى  ،ظّىت ومىظىٍّ

ىذ ب يبً حّفش مً ؤصحاب ِل ً وـس

 فيوالغالب ِلى الجمُْ الجفاء والغلٍت 

ت الىبْ
ّ
ت سك

ّ
ىن مً فٍاً  ،الّؽشة وكل ُّ واإلاالى

ت وبُجهم اللخاٌ اإلاّخفل والذماء  الحؽىٍّ

ى فُه  ،الذاثمت
ّ

ولهم بالبلذ مسجذ حامْ جفل

 ةالفشكخان ]فشادي[ ِؽش 

ذ فشكت جلتها  ث،ـلىا
ّ
برا ـل

ؽش  ألاخشي بّؽشة ؤراهاث ِو

حن مً حباظت وبا ،بكاماث ُّ إلاالى

ألاخالق وبدعب ما هالىا مً 

سفاهت الِّؾ هالىا مً الجهل 

 .(73)"والىِؾ

ؤزىاء صخف اإلاشابىحن اهىالكا 

مً مىاوجهم بالصحشاء في 

اججاه الؽماٌ، فخدىا 

سجلماظت التي اظخذِاهم فلهائها 

                                                           
 .125، ص.0اُجٌو١، أَُبُي ٝأُٔبُي، ط -(72)

 .70، ص1اثٖ ؽٞهَ، طٞهح األهع، ط -(73)

لخخلُفهم مً خيام مغشاوة، زم اظخىلىا ِلى 

ت واهدسحىا مىىلت العىط، وجم ىىىا مً دِس

الاظدُالء ِلى جاسوداهذ سغم اإلالاومت التي 

"فيان اللماء ِلى الىُان  ؤبذاها البجلُىن،

 م،1059هـ/451العُاسخي البجلي ظىت

، (74)لُمّف بزلً الخُاس الّلذي الؽُعي"

وكخلىا مً ؤهل جاسوداهذ ؤِذادا هبحرة وسحْ 

،  (75)مً بلي مجهم بلى اإلازهب العجي اإلااليي

سخي في ق. بالشغم مً بؼاسة م، بلى 12/ ه6ؤلادَس

ؤن " ؤهل العىط فشكخان، فإهل مذًىت 

جاسوداهذ ًخمزهبىن بمزهب اإلاالىُت ]...[ 

ً ًلىلىن بمزهب مىسخى بً  ٍى وؤهل بلذ جٍى

وبُجهم ؤبذا اللخاٌ والفخىت وظفً حّفش، 

-بحن مذًىتي العىط ،]...[الذماء وولب الشإس

ًاؤِجي جاسود ٍى ًىم في حىاث  -هذ وجٍى

 .(76)..."جحنوبعا

                                                           
 .027أُـوة رؾ٤٤ٖ ٝرو٤ًت، ص - (74)

 ثزظوف.، 12، ص0اُ٘بطو١، اإلٍزوظب، ط -(75)

 افزوام ك٢ أُشزبم ٗيٛخدمحم،  ثٖ دمحم اإلكه٢َ٣ اُشو٣ق -(76)

، 1.طٛـ 1227 ٠،األُٝ اُطجؼخ، ث٤وٝد اٌُزت، ػبُْ، ا٥كبم

 .006ص.

الخريطة مقتبسة من كتاب المغرب 

، 13تحيين وتركيب، خريطة رقم

 .157ص
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املزهب املالكي ومشاحل جثبيته  -املحىس الثاوي

 باملغشب الىشيط:

اهتشاس املزهب املالكي في العهذ  -أوال

 م(:1147-1056هـ/541-448املشابطي)

وان للمزهب اإلااليي خمىس كبل مجيء 

اإلاشابىحن لىً في مىاكْ مخفشكت مً بالد اإلاغشب 

ا في بالد الىيىس العالف ت ألاكصخى وخفـى

الزهش ومْ ألاداسظت. لىً مْ اهىالق الذِىة 

اإلاشابىُت ؼهذ اإلازهب اإلااليي كىة اهدسحذ 

حمُْ بالد اإلاغشب، ورلً بعبب جبجي اإلازهب 

 (77)مً كبلهم همشحُّت دًيُت حّىد جفاـُله

ماء كبُلت إلاخىهت ِىذ جىكفهم في  لشهب ِص

اللحروان إلاا اهللبىا كافلحن مً الحج ظىت 

ت و  (78)م1035هـ/428 ظىدذ لهم الفـش

لحمىس دسوط في الفله ألبي ِمشان الفاسخي 

                                                           
أٗظو اُوظخ ثزلبط٤ِٜب ُلٟ ًَ ٖٓ اُ٘بطو١، اإلٍزوظب،  - (77)

 . ٝػجل هللا ػ٘بٕ، 022ص، 4.ٝ اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط4ٝ5ص0ط

/ 3 ،0 ،1ط،اُوبٛوح اُقبٗغ٢، ٌٓزجخ، األٗلٌُ ك٢ اإلٍالّ كُٝخ

 ٛـ 1211 اُضب٤ٗخ،/ 2 ،1،ط ّ 1775 - ٛـ 1215 ، اُطجؼخ اُواثؼخ

 اُٞهك١ اثٖ ػٔو ض. ٝأثٞ ؽل15، ص1.طّ 1772 -

 ،ُج٘بٕ ،اُؼ٤ِٔخ اٌُزت كاه، اُٞهك١ اثٖ ربه٣ـ(، ٛـ527د)

 122، ص1774ّ - ٛـ1215 األ٠ُٝ، اُطجؼخ، ث٤وٝد

عٞهط ٓبه٤ٍٚ، ثالك أُـوة ٝػالهزٜب ثبُٔشوم ك٢  - (78)

اُؼظٞه اٍُٞط٠، روعٔخ ػجل اُظٔل ٤ٌَٛ، ٓ٘شأح أُؼبهف 

 .056ّ، ص.1771زظبه، اإلٌٍ٘له٣خ، ٓطجؼخ اإلٗ

، والزي وان له اهخمام بالبالد البُّذة (79)

بدُث ًشظل بلحها مً ًلىم بيؽش الّلم هما 

، خُث رهشوا له ما ِلُه (80)خذر مْ اإلاشابىحن

ِلُه بسظاٌ ؤخذ  اكىمهم مً الجهل؛ واكترخى 

جه ولبخه لخّلُم الىاط، فىشح ألامش ِلى جالمز

لىً اظخفّبىا ألامش؛ ما خذا به لخىحُه 

سظالت مّهم لخلمُزه وحاج بً صلى اللمىي
(81) 

                                                           
ٜٓ٘لً اُقطٞؽ اُؼو٣ؼخ ُلُٝخ "أثٞ ػٔوإ اُلب٢ٍ  - (79)

ٛـ(مًو اُوبػ٢ ػ٤بع ك٢ رور٤ت أُلاهى 212-146)أُواثط٤ٖ 

روعٔخ أث٢ ػٔوإ اُلب٢ٍ هبٍ)ٛٞ ٠ٍٞٓ ثٖ ػ٠َ٤ ثٖ أث٢ ؽبط 

ٖٓ  ٤ُْٝ اثٖ اُق٤و اُـلغ٢ٓٞ، ٝؿلغّٞ كقلح ٖٓ ىٗبرخ

كُٝز٢ أُواثط٤ٖ ٝأُٞؽل٣ٖ ك٢  ـٛٞاهح...("ػ٢ِ اُظالث٢، ربه٣

، اُشٔبٍ اإلكو٣و٢، كاه أُؼوكخ، ث٤وٝد، ُج٘بٕ، اُطجؼخ اُواثؼخ

أٗظو روعٔخ أث٢ ػٔوإ اُلب٢ٍ ػ٘ل . 02ص ّ،0211ٛـ/1210

اثٖ  1ط ، رؾو٤ن رور٤ت أُلاهى ٝروو٣ت أَُبُياُوبػ٢ ػ٤بع، 

ػجل اُوبكه اُظؾوا١ٝ،  2، 1، 0ط، ّ 1743رب٣ٝذ اُط٘غ٢ 

ٍؼ٤ل أؽٔل  6، 5، 4ط ، دمحم ثٖ شو٣لخ 3ط ، ّ 1752 - 1744

، ٓطجؼخ كؼبُخ، أُؾٔل٣خ، اُطجؼخ األ٠ُٝ، 1761ّ-1761أػواة 

 .021، ص5ط

ـ كُٝز٢ أُواثط٤ٖ ٝأُٞؽل٣ٖ ك٢ ػ٢ِ اُظالث٢، ربه٣ - (80)

 .03ص، اُشٔبٍ اإلكو٣و٢

"ػِْ ٖٓ أػالّ اُضوبكخ أُـوث٤خ، ٝهعَ ٖٓ هعبٍ  - (81)

ٛـ ٝٓؼ٠٘ ًٝبى 3ُ٘ظق األٍٝ ٖٓ م.اُزظٞف ثًَٞ ك٢ ا

أ١ اُوػل ٝرطِن ٝطلب ُِؼبُْ أُِْ  -ئ٤ٌ٣ي -ثبألٓبى٣ـ٤خ ٓشزن ٖٓ 

ثبُووإٓ ٝأٓٞه اُل٣ٖ]...[ٝؽٍٞ َٗجٚ اُشو٣ق كٜٞ ٣َ٘ت ئ٠ُ 

األكاهٍخ، ٝأٍٚ دمحم ًٝبى ثٖ ىُٞ]...[رٞك٢ 

ّ"أؽٔل ثٞٓيًٞ ٝاُؾ٤َٖ اُغٜبك١ ٝػجل هللا 1232ٛـ/223ٍ٘خ

ٖٓ . ُٝٔي٣ل 5411 -5427، طض00أُـوة، طٝاًو٣ْ، ٓؼِٔخ 

 زلظ٤َ أٗظو أُؼِٔخ.اُ
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بسجلماظت، فجمْ ولبخه وؤؼاس ِلحهم فخم 

 . (82)كبٌى الىلب مً وشف ِبذ هللا بً ًاظحن

اـىذم اإلازهب اإلااليي في مشاخله ألاولى 

بمجمُى اإلازاهب العالفت الزهش مً 

التي وان لها هفىر بشغىاوُحن وخىاسج وؼُّت ...و 

كىي في جلً اإلاىاوم، وداسث بُجها وبحن ؤصحاب 

ت مً ؤلاماساث  جلً اإلازاهب اإلاخمشلت في مجمِى

ُم  مّاسن واخىت لذسحت جم فحها فلذ الِض

الشوحي للمشابىحن )ِبذ هللا بً ًاظحن(في بخذي 

اإلاىاحهاث مْ البرغىاوُحن بمىىلت جامعىا، 

فلت ًلٌى بً خلذون" ي ِبذ وجم دفىه بىٍش ِ
ّ
ىف

ُ
ج

َخذ 
َ ْ
ْىم ألا ًَ ْىم َوُهَى  َُ ْ

ِلً ال
َ
ت ر َُّ ِؽ َِ هللا بً ًاظحن 

ً مً ُحَماَدي ألاولى ظىت ِبْخَذي  ٍش
ْ

ؽ ِّ
ْ
اِبْ َوال الشَّ

ت َودفً ِبمىلْ ٌّشف 
َ
ْسَبِّماث

َ
َوخمعحن َوؤ

ُهىس بَها 
ْ

بره َمْسِجذ َوُهَى َمؽ
َ
فلت َوبجي ِلى ك بىٍش

ن
ْ

ى آلا
َ
 .(83)"ِبل

زهب اإلااليي بشبُى ألاكىاس بن دواعي اهدؽاس اإلا

اإلاغشبُت ببان الفترة اإلاشابىُت لِغ ساحْ 

باألظاط للىة العُف وخذه، ولىً هىان ِذة 

مازشاث ظاهمذ بؽيل مباؼش ؤو غحر مباؼش 

 افي اهدؽاس مزهب مالً، ًمىً بحماله

 :(84)واآلحي

                                                           
ػجل هللا ثٖ ٣ب٤ٍٖ ثٖ ٛٞاُيػ٤ْ اُل٢٘٣ ُلُٝخ أُواثط٤ٖ  - (82)

ٌٓٞى ثٖ ٤ٍو ثٖ ػ٢ِ اُغي٢ُٝ أطِٚ ٖٓ هو٣خ رٔبٓبٗبٝد ك٢ 

 .05ؽوف طؾواء ؿبٗخ، أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ، ص

 .17ص، 0اثٖ فِلٕٝ، اُؼجو، ط - (83)

ُغ٤ل١، ٓؾبػواد ك٢ ربه٣ـ أُنٛت أُب٢ٌُ ك٢ ػٔو ا - (84)

ّ ،  1765،ءاُـوة اإلٍال٢ٓ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ؼب

. ُٔي٣ل رلظ٤َ ؽٍٞ أٍجبة رَٔي أُـبهثخ 16 - 07طض

ثبُٔنٛت أُب٢ٌُ ٣واعغ ًزبة شوؽج٢ِ٤، رطٞه أُنٛت أُب٢ٌُ 

شخفُت ـاخب اإلازهب هفعه، بر ٌّخبر  -ؤوال

زاكب في ؤلامام مالً را باُ وىٍل وهٍش 

الاحتهاد، وله ظلىن وظمت مخمعً فحها بالعىت 

وملاومت للبذِت. وهى ما جدلى به ؤجباِه 

اإلاشابىحن في مداسبتهم للمزاهب التي واهذ 

 ظاثذة في اإلاغشب.

ت  -زاهُا الدؽابه الىبُعي بحن البِئت الحجاٍص

والبِئت اإلاغشبُت في البعاوت واإلاُل بلى الىبُّت 

ت؛ هما ؤهه مزهب ِملي ٌّخذ بالىاكْ  الفىٍش

اداتهم. إخز بإِشاف الىاط ِو ف، ٍو
ّ
ترن الخيل  ٍو

كىة الشحاٌ الزًً خملىا ساًت اإلازهب في  -زالشا

، واظخماجتهم في الزود ًِ ؤـىله،  هزه الشبُى

ا وؤجهم سّخل؛ وهدً وّلم ؤن الشّخل  خفـى

ً. ؤلف بلى هزا   ؤؼذ بإظا وكىة مً اإلاعخلٍش

ت لذحهم وما ؤهعبتهم مً  الىبُّت الصحشاٍو

بر.  كىة ـو

سخالث اإلاغاسبت بلى الحجاص بعبب سوابي  -سابّا

الشهً الخامغ )الحج(؛ و وان مالً مىحىد 

ج ِلى  باإلاذًىت فيان البذ للمغاسبت مً الخٍّش

اإلاذًىت في الحج وهى ما حّل الاجفاٌ باإلمام 

 مالً ممىً ومِعىس.

ًلٌى دمحم اإلافلح "بن ألاظباب الحلُلُت وساء 

س اإلازهب اإلااليي في بلذان الغشب اهدؽا

ؤلاظالمي حّىد ؤظاظا بلى خفاثق وملىماث 

ا، ًمىً  وامىت في اإلازهب هفعه ؤـىال وفشِو

بحماٌ ؤهمها في الّىاـش آلاجُت:حمْ اإلازهب 

                                                                                    
 - 72ك٢ اُـوة اإلٍال٢ٓ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼظو أُواثط٢ طض.

173. 
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لُذة ؤهل العىت والجماِت،  بحن فله اإلاذًىت ِو

 .(85)ومىكفه مً البذُ واإلابخذِت"

ُت سؤًىا اإلاغاسبت ِلى ؤي إلاا ؤكبلذ الذولت اإلاشابى

ذًىىن به ، (86)ًخدىلىن ولُا بلى هزا اإلازهب ٍو

ّم اإلاغشب  دىمىهه في ظاثش مشافم الذولت، َو ٍو

مً ؤكفاه بلى ؤكفاه، بّذ ؤن جم لهم اللماء 

ِلى حمُْ الىىاثف والىدل التي واهذ مخفشكت 

في ظاثش البالد. وبالخالي جىخُذ ؤكالُمه وكىْ 

عُاظُت التي واإلاا دابش الخالفاث اإلازهبُت وال

. هما جم (87)حعببذ في هشحر مً الحشوب والفتن

لماثه وواهذ لهم  ت للمزهب ِو بِىاء ألاولٍى

الحٍىة ِىذ العلىان،  لذسحت لم ًىً ًخدشن 

بال بّذ مؽاوسة ِلماء اإلازهب هما خذر في 

دخٌى ألاهذلغ، ومشاٌ ِلى رلً كٌى اإلاشاهصخي 

محن، في اإلاعجب "لم ًىً ًلشب مً ؤمحر اإلاعل

، فىفلذ في  دٍى ِىذه بال مً ِلم الفشُو ٍو

مل بملخماها،  رلً الضمان هخب اإلازهب، ِو

 .(88)وهبز ما ظىاها وهثر رلً"

                                                           
دمحم أُظِؼ، "كٝه اُؼو٤لح ا٤َُ٘خ ك٢ رو٤ٍـ عنٝه  - (85)

ٓغِخ أُلهٍخ أُب٤ٌُخ ثبُـوة اإلٍال٢ٓ"، 

 ثزظوف. 31ٝ32ٝ33ّ ص0227،اَُ٘خ41،اُؼلكاُلوهبٕ

٣وعغ ػالٍ اُلب٢ٍ اَُجت ك٢ رج٢٘ أُنٛت ئ٠ُ اٍز٤ؼبثٚ  - (86)

 ٖٓ ؽوف اٌَُبٕ األط٤٤ِٖ.أٗظو:

( Hassan Aourid," Pourquoi Le Malékisme " ,  

Zamane, N°56,  Juillet 2015, p 49). 

ػٔو اُغ٤ل١، ٓجبؽش ك٢ أُنٛت أُب٢ٌُ ثبُٔـوة،  - (87)

ٓطجؼخ أُؼبهف اُغل٣لح ٝاُٜالٍ اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُ٘شو، اُوثبؽ، 

 .01ّ، ص1771اُطجؼخ األ٠ُٝ

(،أُؼغت ك٢ رِق٤ض أفجبه 425ػجل اُٞاؽل أُواًش٢)د - (88)

ُلٕ كزؼ األٗلٌُ ئ٠ُ آفو ػظو أُٞؽل٣ٖ، رؾو٤ن أُـوة ٖٓ 

طالػ اُل٣ٖ اُٜٞاه١، أٌُزجخ اُؼظو٣خ ط٤لا، ث٤وٝد، اُطجؼخ 

 .111، ص1ّ ط0224ٛـ/1204األ٠ُٝ 

بل هجذ مً ؤؼياٌ اصدهاس اإلازهب في الحلبت 

اإلاشابىُت، دِم العلىان للمزهب وإؼشان 

،وهى ما ؤحمله (89)ؤهل الّلم، وإٍِام الّلماء

ٍّم الفحرفي بلىله" ًىاـل الفلها ء، َو

إخز فحها  فشف ألامىس بلحهم، ٍو الّلماء، ٍو

لطخي ِلى هفعه وغحره بفخُاه ، مبأسائهم، ٍو

ّمذ  فذُ بالحم، َو دن ِلى الّذٌ ٍو ٍو

" ، وهزلً ولب الخلفاء للّلم (90)الؽُش

هم الؽذًذ ِلى جللُه، وحمّهم للىخب  وخـش

 وؤمشهم بالخإلُف.

الخٍىا بذاًت اظخلالٌ اإلاغشب بّلماء  ومً جم

لحن في الخإلُف والفخُا، بل وصاخمىا غحرهم مد

مً ِلماء ألاكىاس. ًلٌى ِمش الجُذي "ولم 

ٌّذ اإلاغاسبت في هزا الّفش ٌّخمذون ِلى هخب 

غحرهم في اإلازهب، بل اظخللىا بالخإلُف 

هشث واثفت مهمت مً  وصاخمىا غحرهم فُه، ٌو

مالفاتهم في هزا اإلازهب، هما صاخمىا غحرهم في 

اثف الذولت م غ"ٌو ، (91)ً كماء وفخىي وجذَس

بل  بهىا هجذ مىاـشة اإلازهب وفي اإلالابل 

الّىامل لفؽى  مً ؤهم (92)مماًلت مخالفُه

 اإلازهب اإلااليي.

  

                                                           
 .111، ص1أُواًش٢، أُؼغت،ط - (89)

 .31، ص1ػجل هللا ػ٘بٕ، كُٝخ اإلٍالّ، ط - (90)

، ػٔو اُغ٤ل١، ٓجبؽش ك٢ أُنٛت أُب٢ٌُ ثبُٔـوة - (91)

 .01ص

دمحم شوؽج٢ِ٤، رطٞه أُنٛت أُب٢ٌُ ك٢ اُـوة اإلٍال٢ٓ  - (92)

 .164 - 141ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼظو أُواثط٢، طض
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اهتكاشت املزهب املالكي في العصش  -ثاهيا

 :(94)م(1269-1120هـ/ 668-514) (93)املىحذي

ا بالغشب  ؼهذ اإلازهب اإلااليي اهدؽاسا كٍى

ترة اإلاشابىُت، وؤـبذ له ؤلاظالمي ببان الف

لىً بذخٌى اإلاهذي  .ِلماء ؤحالء ًذافّىن ِىه

م )ولذ 1121هـ/515ظىت  (95)بً جىمشث

                                                           
"٠ٍٔ أرجبػٚ ثبُٔٞؽل٣ٖ ألٕ ٖٓ فبُق ؽو٣وزٚ ٤ٌُ ثٔٞؽل  - (93)

ٝعؼَ مُي مه٣ؼخ ئ٠ُ اإلٗزياء ػ٠ِ ِٓي أُـوة".اُ٘بطو١، 

 .174، ص1اإلٍزوظب، ط

، "ٖٓ طلٟ رٞع٤ٜبد اثٖ رٞٓود ك٢ دمحم هاثطخ اُل٣ٖ - (94)

"، –هواءح ك٢ َٓأُخ اُوجِخ  -اُؾ٤بح ا٤ٓٞ٤ُخ ثٔغبٍ ٤ٍبكح أُٞؽل٣ٖ :

، ر٤َ٘ن ؽَٖ ؽبكظ٢ اُظواع أُنٛج٢ ثجالك أُـوةٗلٝح أػٔبٍ 

ػ١ِٞ، ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ اُوثبؽ، ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد 

ُطجؼخ األ٠ُٝ ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح اُلاه اُج٤ؼبء، ا135ههْ

 .125ّ، ص0226ٛـ/1207

ٛٞ أثٞ ػجل هللا دمحم ثٖ رٞٓود اُجوثو١ أُظٔٞك١،  - (95)

أٗٚ اإلٓبّ أُلػ٢ أٗٚ ػ١ِٞ ؽ٢َ٘، ٝ اُٜوؿ٢، اُقبهط ثبُٔـوة،

أُؼظّٞ أُٜل١. أٗظو روعٔزٚ ُلٟ ًَ ٖٓ أُواًش٢، أُؼغت، 

.ػجل هللا ػ٘بٕ، كُٝخ 432ص، 5. اثٖ األص٤و، اٌُبَٓ، ط114ص

. ٝدمحم اُنٛج٢، ٤ٍو أػالّ 36ص ،1اإلٍالّ ك٢ األٗلٌُ، ط

٤ٖ  ثاشواف اُ٘جالء، ٓإٍَخ اُوٍبُخ، رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؾوو

ظدبذؤ فخىت حّفف  (96)م(1080هـ/473في

بالحالت العُاظُت للمغشب ألاكصخى؛ ورلً بّذ 

م هزا ألاخحر لذِىة مىاهمت للحىم  جِض

اإلاشابىي. خُث كذم دِىجه في ألاٌو ِلى ؤظاط 

اإلاىىش، لُيخلل بّذ اؼخذاد ِىده بلى  حغُحر

ت وؤهه مّفىم؛ ؤي العُذ الزي  ادِاثه للمهذٍو

خه واللاثذ الزي ال ًخىئ . (97)ال ًمىً مىاِص

ؤولم ابً جىمشث ِلى هفعه اظم دمحم بً ِبذ 

هللا هما كام بهجشة مداواة لهجشة الشظٌى ـلى 

 .(98)هللا ِلُه وظلم

هىالكا ظُّشف ِلماء اإلاالىُت مدىت ؼذًذة، ا

مً اإلاىاٌشة التي جمذ في الباله 

.ؤما اؼخذاد املحىت فعُيىن بّذ (99)اإلاشابىي

جمىً الذولت اإلاىخذًت مً بعي هفىرها في 
                                                                                    

ػجل هللا ػ٘بٕ، كُٝخ  .317، ص17طاُش٤ـ شؼ٤ت األهٗبؤٝؽ، 

 .36، ص1اإلٍالّ ك٢ األٗلٌُ، ط

مًو أُإهفٕٞ ػلح هٝا٣بد رلٍ ػ٠ِ اػطواثْٜ ك٢  - (96)

 ّ، ٝ ْٜٓ٘ ٖٓ هب1262ٍٛـ/251كح، كْٜٔ٘ ٖٓ هبٍرؾل٣ل ٍ٘خ اُٞال

ّ ، ٝهل هعؼ 1254ٛـ/247ْٜٓ٘ ٖٓ هبٍ ّ، 1270ٝٛـ /263

ّ(،أٗظو 1262ٛـ/251اُلًزٞه ػجل أُغ٤ل اُ٘غبه أٗٚ ُٝل ٍ٘خ )

. 7كاه اُج٤بهم ُِ٘شو، ػٔبٕ،ص ػ٢ِ اُظالث٢، كُٝخ أُٞؽل٣ٖ،

ٖ رغوثخ اإلطالػ ك٢ ؽوًخ أُٜل١ ث ٝػجل أُغ٤ل اُ٘غبه،

 -ؽ.اُضب٤ٗخ، أُؼٜل اُؼب٢ُٔ ُِلٌو اإلٍال٢ٓ، ٤ٛوٗلٕ رٞٓود،

 .35ٛـ، ص1213 ،كوع٤٘٤ب

"االرغبٙ اُلٌو١ ُلػٞح اثٖ رٞٓود  طبُؼ اَُؾ٤جب٢ٗ، ؽٔل - (97)

 4، اُؼلك ٓغِخ عبٓؼخ دمحم ثٖ ٍؼٞك اإلٍال٤ٓخ)كهاٍخ ربه٣ق٤خ("، 

.ٝأٗظو اُج٤لم أث٢ ثٌو ثٖ  364ئ٠ُ ص311ّ، ٖٓ ص0224اَُ٘خ

كاه  ، أفجبه أُٜل١ ثٖ رٞٓود ٝثلا٣خ كُٝخ أُٞؽل٣ٖ،ػ٢ِ

أُ٘ظٞه ُِطجبػخ ٝاُٞهاهخ،اُوثبؽ، 

 .62ص، 0.اُ٘بطو١، اإلٍزوظب،ط11ٝ14ٝ12ّ،ص1751

ٓغِخ دمحم اُوج٢ِ، "ا٤ٜٗبهأُٞؽل٣ٖ ثلأ ٓ٘ن ٓؼوًخ اُؼوبة"،  - (98)

 .25ئ٠ُ ص20ٖٓ ص0214ٗٞٗجو15، ثبُؼوث٤خ ، اُؼلكىٓبٕ

ٖٓ ، 0ُلٟ اُ٘بطو١، اإلٍزوظب، ط أٗظو رلبط٤ِٜب - (99)

 .63ئ٠ُ ص60ص

 169، ص14خشيطت مقتبصت مً كتاب املغشب جشكيب وجحيين، الخشيطت سقم 
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الجاهب العُاسخي بر كامىا بدبجي ِلُذة حذًذة 

وإخشاق ول هخب فشُو اإلازهب اإلااليي؛ ًلٌى 

ؼشخبُلي "حغحر ألاخىاٌ العُاظُت بمجيء 

ـذمت للفله اإلااليي الذولت اإلاىخذًت وان 

ا، ففي ألاـٌى غحر اإلاىخذون  ؤـىال وفشِو

الّلُذة، وخاسبىا الفشُو ، داِحن بلى الاخخيام 

 .(100)للحذًث"

ابً جىمشث سام لشب الّلُذة العيُت  لىً     

لّلماء اإلاالىُت كبل الخىحه ولشب فشُو 

، ؤوال ألجهم واهىا كلُلي الخبرة بّلم اإلازهب

ىلىا في دكاثم معاثله؛ الىالم ولم ًيىهىا ًخ

ت ِلاثذ الىاط ظهل  ِض وبالخالي إلاا كام  بِض

ِلُه ؤمش اإلازهب وؤمش الذولت التي جلُم 

ُتها ِلُه . لم ًىً مً فلهاء (101)مؽشِو

اإلاشابىحن مً ٌّشف كذس وبشاِت ابً جىمشث 

وجبدشه في ِلىم الذًً ظىي فلُه ؤهذلسخي 

اظمه مالً بً وهُب كاضخي مشاهؾ؛ والزي 

ذ  ؤؼاس ِلى ؤمحر اإلاعلمحن بلخله ألهه سحل ًٍش

ٌى بلى العلىت وؤلاواخت بدىم  الفخىت والـى

 .(102)اإلاشابىحن

ِمذ اإلاهذي بلى جإلُف هخابحن هامحن ألاٌو       

ٌى وهى هخاب ؤِض ما ًىلب وولّه في  في ألـا

ٌى واإلاّخلذ، ؤما الىخاب الشاوي فهى هخاب  ألـا

ّه في اإلاىوإ ؤو مىوإ اإلاهذي؛ وهزا الىخاب ول

حاهب الّباداث واإلاّامالث والحذود ؤو بمفهىم 

ىالحي للفلهاء في ِلم الفشُو ، وجم (103)الـا

                                                           
 .7ص ،ه أُنٛت أُب٢ٌُشوؽج٢ِ٤، رطٞ - (100)

 .123، صأُوعغ ٗلَٚ - (101)

 .151، ص1ط ػ٘بٕ، كُٝخ اإلٍالّ ك٢ األٗلٌُ، ػجل هللا - (102)

 .021 -177طض ،1طأُوعغ ٗلَٚ، - (103)

فُه جبجي مىهج الاحتهاد بالىٍش لللشآن 

والحذًث. ًلٌى ِبذ هللا هىىن "بن اإلاىخذًً 

واهىا ًذِىن بلى الاحتهاد]...[ خالفا إلاا ؼاُ مً 

ت ]...[ولِغ (104)ؤجهم واهىا ِلى مزهب الٍاهٍش

 (105)ىفي ؤن ًٍهش اإلاىفىس بعجابه بابً خضمً

؛ وبالخالي (106)لىدىم بإهه وكىمه ِلى مزهبه"

ففلهاء اإلاالىُت ِاؼىا مّاهاة ؼذًذة مْ 

اإلازهب الجذًذ والزي ِمل ِلى لشب 

ؤـىلهم اإلاخمشلت في اِخلاد ؤهل العىت 

، بل واهذ مشاكبت  والجماِت وفي حاهب الفشُو

شاف ـاسمت ألهل الّلم لذسحت ؤن "بؼ

اإلاىخذًً ِلى الحُاة الذًيُت وان ؼامال بفمل 

ذ ؤكىاٌ وؤفّاٌ  ُِىجهم اإلاىبشت في ول ميان جـش

                                                           
"٣ؼٞك أُنٛت اُظبٛو١ ئ٠ُ ػلك ٖٓ كوٜبء اُووٕ اُواثغ  - (104)

(اُن١ اػزٔل ك٢ ٛـ1ُٜغو١ أشٜوْٛ اإلٓبّ كاٝك األطلٜب٢ٗ )ما

ٜٓ٘غٚ اُلو٢ٜ ػ٠ِ االُزياّ ثؾوك٤خ اُ٘ظٞص اُشوػ٤خ، ٍٝوػبٕ ٓب 

اٗزوَ ئ٠ُ األٗلٌُ ػ٠ِ ٣ل ػجل هللا ثٖ دمحم ثٖ هبٍْ ثٖ 

ّ(ٝٛٞ ر٤ِٔن كاٝك اُظبٛو١، ٝأثٞ اُق٤به 713ٛـ/050ٛالٍ)د

ش٤ٞؿ اثٖ ؽيّ"دمحم ّ(ٝٛٞ ٖٓ 1213ٛـ/204َٓؼٞك ثٖ ٤ٍِٔبٕ)د

اُظواع أػٔبٍ أُـوا١ٝ،"أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت أُب٢ٌُ"، ٗلٝح 

، ر٤َ٘ن ؽَٖ ؽبكظ٢ ػ١ِٞ، ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ أُنٛج٢ ثجالك أُـوة

، 135ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ ثبُوثبؽ ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد ههْ

ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ؼبء، اُطجؼخ األ٠ُٝ 

  .172ص ّ،0227ٛـ/1207

-161أ162ٝ"أثٞدمحم ػ٢ِ ثٖ أؽٔل ثٖ ٍؼ٤ل ثٖ ؽيّ) - (105)

ّ(٣ؼزجو عبٓغ أطٍٞ أُنٛت اُظبٛو١ 1242-772ٛـ/234

ػجل  ُِزٍٞغ ؽٍٞ اثٖ ؽيّ ٝٓنٛجٚ ٣٘ظو: ٝأُزٍٞغ ك٢ أؽٌبٓٚ.

ٓ٘شل ٓغ٤ل  -ٓٞهق اثٖ ؽيّ ٖٓ أُنٛت األشؼو١ ،اُوؽٔبٕ كٓشو٤خ

بئل ٝاُطوم اثٖ ؽيّ األٗل٢َُ ٝعٜٞكٙ ك٢ كهاٍخ اُؼو فِق،

،اثٖ ؽيّ ٝػَٔ هوؽجخ اُلو٢ٜ"  ٓؾٔٞك ػ٢ِ ٢ٌٓ -اإلٍال٤ٓخ

 ثزظوف. ،172ٝ173ص ،أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ

. 0ػجل هللا ًٕ٘ٞ، اُ٘جٞؽ أُـوث٢ ك٢ األكة اُؼوث٢، ؽ - (106)

 .102ّ، ص1741ٍ٘خ
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الفىفُت وؤهل الّلم وجبلغ ِجهم مدعببت 

 .(107)ؤخُاها في بلحاق ألاري ًبّمهم"

ت مً اإلاالىُت       امخدً في هزه الفترة مجمِى

ا  لخمعىهم باإلازهب اإلااليي في الفشُو وخفـى

-580اإلاىفىس اإلاىخذي) صمً ٌّلىب

م(، هزهش مجهم ِلى ظبُل 1199-1184هـ/595

اإلاشاٌ الفلُه ؤبي بىش بً ِلي 

م( الزي وشخي به 1099هـ/596الخجُبي)ث

للمىفىس، ووان جإزحر الىىبت ِلُه كىي، بلى خذ 

اِتزاله الىاط ولضوم بِخه. ًلٌى دمحم اإلاغشاوي 

مه  ٍهش ؤن اإلاىفىس كذ هذم ِلى حٍّش "ٍو

داٌو اظترلاءه، فياهذ الىدُجت ؤن لإلراًت ف

ؤـِب بخلل ِللي ِىذما سؤي مً هافذة بِخه 

الؽشوت كادمحن الظخذِاثه لللاء 

؛ والفلُه ؤبي دمحم ِبذ الىبحر (108)الخلُفت"

ؤًما ممً جىبْ (109)م(1220هـ/617الغافلي)ث

"لىىه اخخفى ًِ ألاهٍاس مذة جلً املحىت فىجا 

بً ؛ والفلُه ؤبي الحعحن (110)مً ألاري"

م( و"وان ؼُخ اإلاالىُت، 1224هـ/621صسكىن)ث

وكذ ؤخشق (111)ومً هباس اإلاخّفبحن للمزهب"

                                                           
دمحم كزؾخ،"أُٞؽلٕٝ ٝأُب٤ٌُخ "،ٗلٝح اُظواع أُنٛج٢  - (107)

ؽبكظ٢ ػ١ِٞ،ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ ا٥كاة ثجالك أُـوة، ر٤َ٘ن ؽَٖ 

، ٓطجؼخ 135ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ ثبُوثبؽ ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد ههْ

ّ، 0227ٛـ/1207اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه اُج٤ؼبء،اُطجؼخ األ٠ُٝ 

 .145ص

 .025، ص"أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١أُـوا١ٝ، " - (108)

 .025أُوبٍ اَُبثن ٗلَٚ،ص - (109)

 .025، ص "ٕ ٝأُنٛت اُظبٛو١أُٞؽلٝ" أُـوا١ٝ،  - (110)

  .024، ص"أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١" أُـوا١ٝ، - (111)

اإلاىخذون مىخبخه التي وسثها ًِ ؤبُه والتي واهذ 

 .(112)حعاوي ماال حعُما

وفي هزا الفذد ٌّلً ِبذ الىاخذ اإلاشاهصخي ؤن 

كفذ اإلاىفىس وان "هى مدى مزهب مالً 

الىاط ِلى  وإصالخه مً اإلاغشب مشة واخذة وخمل

وهزا اإلالفذ بُّىه ٌاهش اللشآن والحذًث. 

وان ملفذ ؤبُه وحذه، بال ؤجهما لم ًٍهشاه، 

؛ وباإلالابل شجْ ِلى (113)"وؤٌهشه ٌّلىب

خماد ِلحهما  الاهخمام بالىخاب والعىت والِا

، وؤِىى ؤمشه بجمْ ؤخادًث في باب (114)مباؼشة

الصحُدحن، الفالة مً اإلافىفاث الّؽشة: 

واإلاىوإ، وظجن ؤبي داود، وظجن والترمزي، 

 اليعاجي، وظجن البزاس، وظجن الذاسكىجي وظجن

، ِلى (115ؼِبت)ؤبي ومعىذ ابً  البحهلي

.(116)مىىاٌ ما فّل ابً جىمشث في باب الىهاسة

  

ساحْ باألظاط بلى ما  ولّل فّل اإلاىفىس هزا

م( في 1148هـ/543"سجل ؤبىبىش بً الّشبي )ث

لذًً في جلً ِىاـمه وكىاـمه واكْ ِلىم ا

اإلاشخلت بلىله: ماجذ ِلىم الذًً بال ِىذ مً 

خحي بصخيء مً الحذًث ]...[و ٌهش الجهل، فيل 

مً جخفق لم ًلذس ِلى ؤهثر مً ؤن ًخّلم 

بالٍاهش]...[خذزذ خىادر لم ًللىها في 
                                                           

 .025أُوبٍ اَُبثن ٗلَٚ، ص - (112)

ُٔي٣ل ٖٓ اُزلظ٤َ أٗظو  .022أُواًش٢، أُؼغت، ص - (113)

 . 022 -020طض، أُظله ٗلَٚ

، "أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١ا١ٝ، "دمحم أُـو - (114)

 .023ص

 .٢021، أُؼغت،صأُواًش - (115)

، "أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١دمحم أُـوا١ٝ، " - (116)

 .023ص
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مىفىؿ اإلاالىُت، فىٍشوا فحها بغحر ِلم 

فخاهىا، وحّل الخلف مجهم ًدبْ العلف، ختى 

ال ًىٍش بلى كٌى مالً وهبراء آلذ الحاٌ ؤ

لاٌ: كذ كاٌ في هزه اإلاعإلت ؤهل  ؤصحابه، ٍو

كشوبت وؤهل ولمىىت، وؤهل ولبحرة، وؤهل 

مً اإلاذًىت وفلهاءها بلى  اولُىلت، فاهخللى 

لها"  .(117)ولبحرة ووٍش

ت مً ألاظالُب  اِخمذ اإلاىخذون ِلى مجمِى

، مجها ؤظلىب (118)للحذ مً اإلازهب اإلااليي

اإلاالىُت والّلماء الزًً ًإخزون اإلاىاٌشة بحن 

بالحذًث في الاظخذالٌ والاظخيباه، هزلً 

ومً بحن  الذِىة بلى جإـُل دساظت الحذًث؛

ألاظالُب الذِىة بلى جإـُل دساظت ؤـٌى 

الفله والاحتهاد اهىالكا مً الىخاب والعىت، 

وخمل اللماة والفلهاء ِلى اظخخشاج ألاخيام 

ي ومً امخىْ مً الىخاب والعىت وؤلاحماُ فل

ّزب ختى ًشحْ ًِ فىشجه.  ٌسجً َو

باإلالابل لم ًلف ِلماء اإلاالىُت مىخىفي ألاًذي 

بل واهذ خملت لذ اإلاؽشُو اإلاىخذي، ومً 

                                                           
، 0ػٔبه اُطبُج٢، آهاء أث٢ ثٌو ثٖ اُؼوث٢ اٌُال٤ٓخ، ط - (117)

. 270ّ، ص1761اُشوًخ اُٞؽ٤٘خ ُِ٘شو ٝاُزٞى٣غ، اُغيائو، 

ٝػ٢ِ اإلكه٢َ٣،"ٓٞهغ ؽوًخ أُٞؽل٣ٖ األ٠ُٝ ك٢ اُظواع 

واع أُنٛج٢ ثجالك أُـوة، ر٤َ٘ن ؽَٖ اُظأػٔبٍ أُنٛج٢"، ٗلٝح 

ؽبكظ٢ ػ١ِٞ،ٓ٘شٞهاد ٤ًِخ ا٥كاة ٝاُؼِّٞ اإلَٗب٤ٗخ ثبُوثبؽ 

، ٓطجؼخ اُ٘غبػ اُغل٣لح، اُلاه 135ٗلٝاد ٝٓ٘بظواد ههْ

 .154ٝ155ّ، ص0227ٛـ/1207اُج٤ؼبء،اُطجؼخ األ٠ُٝ 

"ال ٌِٗٔ ك٢ اُز٘ج٤ٚ ؽَت هٍٞ أُـوا١ٝ ٝعت ٝٛ٘ب  - (118)

ر٢ أ١ ٗٞع ٖٓ اُوكغ ُِٔنٛت أُب٢ٌُ األط٢ِ أُشوٝع اُزٞٓو

أُؼزٔل ػ٠ِ اُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ ٝػَٔ أُل٣٘خ". دمحم 

اُظواع أػٔبٍ أُـوا١ٝ،"أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١"، ٗلٝح 

  .135أُنٛج٢ ثجالك أُـوة،ههْ

الفلهاء الزًً جفذوا للزود ًِ خُاك 

اإلازهب اإلااليي هجذ الفلُه ؤبىبىش بً ؤبي 

م(، خُث ؤلف 1202هـ/599حمشة اإلاشسخي)ث

ُو في اإلازهب اإلااليي هخابحن في الزود ًِ الفش 

ألاٌو بّىىان "بكلُذ الخللُذ اإلاادي بلى الىٍش 

العذًذ" و"هخاثج ألابياس ومىاهج الىٍاس في 

مّاوي آلازاس"؛ وهزلً الفلُه ؤبى الحعً بً 

م( جفذي 1194هـ/609ِمش الىدًاشخي )ث

للمؽشُو اإلاىخذي بىلْ هخابحن ؤًما في الفله 

زهب مالً" اإلازهبي وهما "اإلاعالً للخفله في م

ُْ في  ؤخشحه في ِؽش مجلذاث، والشاوي "التـر

ْ بً  ْ" ؼشح به جفَش ؼشح معاثل الخفَش

 الجالب.

ت مً الباخشحن  ومً اإلاعاثل التي ؤزاسث مجمِى

، (119)هي ِالكت اإلازهب الٍاهشي باإلاىخذًً

لُه فلم ًىً الاهخماء للمزهب الٍاهشي  ِو

فُفال بحن ؤهفاس العلىت اإلاىخذًت وخفىمها 

فىا ؤفذادا  إلاالىُت، بر ؤنمً ا مً الفلهاء ـو

فلي باإلاُل بلى الٍاهش ؤو حغلُبه ؤو الّىاًت 

بالحذًث ِلى حهت الخفله، ما حّلهم 

ٌعخفُذون مً الذِم اإلاىخذي وهزلً اإلافخحن 

واللماة الزًً ؤبذوا ججاوبا مْ اإلاؽشُو 

اإلاىخذي وظليىا ظبُل الخدشس اإلازهبي؛ غحر ؤن 

ِشلت لخدامل فلهاء هاالء باإلالابل ٌلىا 

اإلاالىُت. هما ِمل اإلاىفىس ِلى حزب املحذزحن 

مً اإلاالىُت مً غحر فلهاء الفشُو فيان ؤن 

ه ِذد مجهم، وان مً ؤٌهشهم  اهمم بلى مؽشِو

                                                           
 ."أُٞؽلٕٝ ٝأُنٛت اُظبٛو١"دمحم أُـوا١ٝ، أٗظو - (119)

 ٝٓبثؼلٛب.123ص1،ه٣ـ،طأُـوة ػجو اُزب ؽوًبد،ئثوا٤ْٛ ٝ
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 (120)املحذر ؤبى الحعً بً اللىان

م(والزي ظاهم في بزشاء 1230هـ/627)ث

الخىحه الجذًذ بىلْ هخاب خافل حمْ فُه 

مدزوف العىذ جم حمّه الحذًث الصحُذ 

مً اإلاعاهُذ واإلافىفاث وسجبه ِلى ؤبىاب 

الفله؛ وهزلً املحذر ؤبي الخىاب بً واحب 

م(؛ وألاخىًٍ ابجي خىه هللا 1217هـ/614)ث

م( وؤبي 1215هـ/612ؤبي دمحم )ث

م(، وجللذ زالزتهم 1224هـ/621ظلُمان)ث

كماء هباس خىالش اإلاغشب وألاهذلغ؛ بال ؤن 

زحن ٌلذ وزُلت باإلازهب ـلت هاالء املحذ

اإلااليي ولم ًخخلفىا مْ اإلاالىُت في مىاكفهم بصاء 

ت .  الٍاهٍش

لّل ؤكصخى ما وان ًشمي بلُه الخلُفت اإلاىخذي 

بدعب ما دلذ ِلُه الؽىاهذ وكامذ ِلُه 

اللشاثً، ؤن ًدذ مً هفىر فلهاء اإلاالىُت 

ُت، الزًً ما اهفيىا ًضاخمى  العلىت  االفشِو

بما واهىا ًمشلىهه مً ظلىت العُاظُت اللاثمت 

ِلمُت هافزة؛ بذلُل ؤن اإلاىفىس في خحن لُم 

ُت مً اإلاالىُت ظعى في  ِلى الفلهاء الفشِو

الىكذ هفعه بلى اظخذهاء هٍشائهم مً الفلهاء 

املحذزحن وول هاالء مً اإلاالىُت هما ؤظلفىا 

 الزهش.

بن جىحه العلىت اإلاىخذًت بلى بث الاهخمام 

ؤي، وبالخإـُل ِلى بالىق ِلى خعاب الش 

 ،ْ ت  -خعاب الخفَش ولئن اظخفادث مىه الٍاهٍش

؛ فةن  -التي اهخّؾ خمىسها لبّن الىكذ

اإلاالىُت ؤًما ؤخزث بدٍها مً هزا الخىحه بر 

                                                           
 .131، ص1، طأُوعغ ٗلَٚ - (120)

ىلُت واهفشاف  بذؤ الاهخمام بالذساظاث ألـا

الّىاًت بلى الخإـُل الفلهي مما وان له ؤزش 

ووشح ملحًى في بزشاء مىٍىمت الفله اإلااليي 

ف الجمىد ِجها.            ـو

وإعادة الشيادة للمزهب  (121)املشيييىن  -ثالثا  

 املالكي :

فلذ اإلاىخذون هُبتهم وظُىشتهم بّذ مّشهت 

، وبّذما (122)م(1212هـ/609الّلاب ظىت)

ت  ججضؤث الذولت اإلاىخذًت ألظباب ِعىٍش

واكخفادًت كامذ ِلى ؤهلالها دٌو وإماساث 

يُت والزًً لم ِذًذة، مجها الذولت اإلا جىً لهم ٍش

ٌعّىن  (123)ظُاظُت في بذاًت ؤمشهم غاًت

لخدلُلها ؤو مزهب دًجي ًذِىن بلُه خالفا 

للمىخذًً واإلاشابىحن؛ وإهما وان اهذفاِهم 

هدى اإلاغشب ألظباب اكخفادًت ـشفت ججلذ في 

خُت   .(124)الاهخفاُ بخحراجه وفم اإلافادس الخاٍس

                                                           
، 1أٗظو أطِْٜ ٝثلا٣زْٜ، ُلٟ اُ٘بطو١، اإلٍزوظب،ط - (121)

، 0.ٝئثوا٤ْٛ ؽوًبد، أُـوة ػجو اُزبه٣ـ، ط1ٝ2ص

 ٝٓبثؼلٛب.6ص.

ك٢ أفجبه األٗلٌُ  اُج٤بٕ أُـوةاثٖ ػناه١ أُواًش٢،  – (122)

ب٢ٗ ٝدمحم ثٖ رب٣ٝذ ٝدمحم رؾو٤ن دمحم اٌُز، هَْ أُٞؽل٣ٖ ٝأُـوة،

كاه اُـوة االٍال٢ٓ، ث٤وٝد، اُطجؼخ ى٤ٗجو ٝػجل اُوبكه ىٓبٓخ، 

ػجل هللا ػ٘بٕ، كُٝخ اإلٍالّ ك٢ . 040ٝ041ّٝ، ص1763اال٠ُٝ،

 .103 -121، طض2األٗلٌُ، ط

هٝع٢ ُٞ رٞهٗٞ، ؽوًخ أُٞؽل٣ٖ ك٢ أُـوة ك٢ اُوو٤ٖٗ  - (123)

اُط٤ج٢، شوًخ اُ٘شو اُضب٢ٗ ػشو ٝاُضبُش ػشو، رؼو٣ت أ٤ٖٓ 

ّ، 1776ٛـ/1217، ٝاُزٞى٣غ أُلاهً، اُلاهاُج٤ؼبء، ؽ.اُضب٤ٗخ

 .71ص

 .2ٝ3ٝ4، ص1اُ٘بطو١، اإلٍزوظب، ط - (124)
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ِهذ  ؤما ؤهذافهم العُاظُت فلذ ٌهشث في

، بر وان ؤٌو (125)كاثذهم ؤبا بىش بً ِبذ الحم

، وكذ ؼهذث  مً حىذ الجىىد ولشب الىبٌى

ً الضهاجُىن جىىسا هاما حذا  فترة خىم بىى مٍش

في املجاٌ الّلمي وججعذ رلً مً خالٌ بىاء 

اإلاذاسط وجإظِغ اإلاىخباث وحصجُْ الّلماء 

ببىاء اإلاشاهض الخاـت بهم وبىلبت الّلم 

 ف لفاثذة  الىشاسخي الّلمُت.وجىكُف ألاوكا

خ ًِ ؤبي الشبُْ  ظلُمان جخدذر هخب الخاٍس

جي وؤبي ِىان الزًً سفّىا مً  وؤبي الحعً اإلاٍش

ؼإن الّلم ووالبه في مخخلف الّلىم 

خباس  ا اإلازهب اإلااليي، وؤِادوا له الِا وخفـى

هما وان ؼإهه في الفترة اإلاشابىُت؛ ًلٌى دمحم 

جي بلى اإلاىىوي "اإلاغشب سحْ ؤواثل  الّفش اإلاٍش

اإلازهب اإلااليي ولهزا وان هزا اإلازهب هى 

ْ والّباداث" . (126)اإلاعُىش في مُذاوي الدؽَش

غ ؤمهاث  والزًً سهضوا باألظاط ِلى جذَس

الىخب في الفله اإلااليي ابخذاء مً هخاب اإلاىوإ 

 ً لإلمام مالً، بلى آخش ما هخبه اإلاالىُت الباسٍص

ٍذ اللحرواوي؛ همذوهت سحىىن وسظالت ابً ؤبي ص 

 والزي وان ًللب بمالً الفغحر.

وهما هى مالخَ واهذ حّمل هزه اإلاذاسط 

اًت اإلازهب اإلااليي والزي  يُت جدذ ـو اإلاٍش

يُت مزهبا سظمُا لها. ًلٌى  اجخزجه الذولت اإلاٍش

ٍهش ؤن ٌّلىب بً ِبذ الحم خاٌو  اإلاىىوي "ٍو

ؤن ٌّمم جىبُم اإلازهب اإلااليي ِلى ظاثش 

                                                           
 .3، ص1اُ٘بطو١، اإلٍزوظب، ط - (125)

دمحم ا٢ُٗٞ٘ٔ، ٝههبد ػٖ ؽؼبهح أُو٤٤٘٣ٖ، ٤ًِخ ا٥كاة  - (126)

اُغل٣لح،  ، ٓطجؼخ اُ٘غبػ02ثبُوثبؽ، ٍَِِخ ثؾٞس ٝكهاٍبد ههْ

 .131ّ، ص0222ٛـ/1202اُلاه اُج٤ؼبء، اُطجؼخ اُضبُضخ، 

ا ؤجها واهذ (127)بُت"املحاهم اإلاغش  ، وخفـى

ُت في الحىم لّذم اهخمائها لليعب  جفخلذ للؽِش

ف؛ وجىوذ اإلازهب اإلااليي هما ؤظلفىا  الؽٍش

الزهش بشبُى البالد ِىغ الفترة اإلاىخذًت التي 

ن دِاثمه في  خاولذ جللُق هفىره وجلٍى

.  الفله الفشوعي بةخشاق هخب الفشُو

مضامىت مْ الذِم الزي للُه اإلازهب اإلااليي 

وان مً البذًهي ؤن جيؽي الذساظاث الفلهُت 

اإلاالىُت في هزا الّفش هٍشا لدصجُْ الذولت 

، وجىفحر (128)للفلهاء وجزلُل الفّاب ؤمامهم

الىظاثل الالصمت لجهمتهم، فىثرث بزلً 

الخألُف الفلهُت، فّلى ظبُل اإلاشاٌ ال الحفش 

شح ؤمهاث الفله اإلااليي اهخم الّلماء بؽ

خُث مىدىها ِىاًت خاـت وسجحىها  واإلاذوهت،

ِلى غحرها مً اإلافىفاث ورلً ًخجلى في هثرة 

الؽشوح والاخخفاساث والىشس التي ولّذ 

 ِلحها. 

ومً الخألُف التي اهخمذ باإلاذوهت هزهش هخاب 

شج  الىشس ِلى اإلاذوهت للفلُه ؤبي ببشاهُم  ألِا

ً م(؛ 1284هـ/683)ث مً ؤِالم فاط الباسٍص

وخاؼُت ِلى اإلاذوهت للفلُه ساؼذ بً ؤبي ساؼذ 

م(، ًلٌى ِىه 1290هـ/689الىلُذي الفاسخي)ث

اإلاىىوي "ٌّخبر مْ ظابله ؤبي ببشاهُم مً 

الشاثذًً ألاولُحن لبّث اإلازهب اإلااليي  في 

جي" ، وجلُُذا ِلحها البً ؤبي ًخي (129)اإلاغشب اإلاٍش

ي الخاصي ببشاهُم بً ِبذ الشخمان الدعىل

                                                           
 .131أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ،ص - (127)

 .012دمحم ا٢ُٗٞ٘ٔ، ٝههبد ػٖ ؽؼبهح أُو٤٤٘٣ٖ، ص - (128)

 .072، صٗلَٚأُوعغ  - (129)
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...؛ وغحرها مً الخألُف (130)م(1348هـ/749)ث

.  اإلاالىُت التي ـىفذ في الفشُو

ؤما باليعبت للمالفاث في ؤـٌى اإلاالىُت فهي 

هشحرة حذا في هزا الّفش هىخفي ببّن 

ؽخمل ِلى ؤلف وماثتي  الىمارج، ومً ؤهمها َو

كاِذة للمزهب اإلااليي، وهي ؤـىله التي بجي 

" إلاالفه دمحم بً ؤخمذ ِلحها هخاب "اللىاِذ

ل الفاسخي الذاس، كاضخي  اإلالشي الخلمعاوي ألـا

هـ(؛ هزلً هجذ "اللىاهحن 858مذًىت فاط)ث

ب  الفلهُت في جلخُق مزهب اإلاالىُت" و"جلٍش

" هالهما ألبي اللاظم  ٌى ٌى بلى ِلم ألـا الـى

هـ(، وله 741دمحم بً حضي اليلبي الغشهاوي )ث

ـىفذ ؛ هما (131)ِذة مالفاث ؤخشي هشحرة

مفىفاث في الىىاٌص ؤًما مجها "ألاحىبت" 

ّشف باظم "الذس الىشحر ِلى ؤحىبت ؤبي  َو

الحعً الفغحر" ألبي الحعً ِلي بً ِبذ 

لي الؽهحر بالفغحر)ث الحم ، (132)(هـ719الضسٍو

وهزلً اإلاىظىِت الّلمُت الىفِعت "اإلاُّاس 

لُت  اإلاّشب والجامْ اإلاغشب ًِ فخاوي ؤهل بفٍش

سخي وألاهذلغ واإلاغش  ب" ألخمذ الىوؽَش

 .(133)(1508هـ/914الخلمعاوي )ث

                                                           
 .075أُوعغ اَُبثن ٗلَٚ، ص - (130)

 ٓؼوكخ ك٢ أُنٛت، اُل٣جبط ػ٢ِ ثٖ كوؽٕٞ ئثوا٤ْٛ اثٖ - (131)

 كاه، اُ٘ٞه أثٞ األؽٔل١ دمحم ٝرؼ٤ِن رؾو٤ن، أُنٛت ػِٔبء أػ٤بٕ

 .052، ص0،طاُوبٛوح ٝاُ٘شو، ُِطجغ اُزواس

 .101، ص0ٗلَٚ،ط أُظله - (132)

زلظ٤َ ؽٍٞ أُإُلبد ٝأُظ٘لبد ٝاُؼِٔبء ٖٓ اُُٝٔي٣ل  - (133)

٣واعغ. اثٖ كوؽٕٞ، اُل٣جبط أُنٛت ك٢ ٓؼوكخ أػ٤بٕ أُنٛت. 

جًٞز٢، ٤َٗ اإلثزٜبط ثزطو٣ي اُل٣جبط. ٝدمحم ٓقِٞف، ٝأؽٔل ثبثب اُزٔ

 شغوح اُ٘ٞه اُي٤ًخ ك٢ ؽجوبد أُب٤ٌُخ.

ت مً اإلاالفاث والّلماء  رهشها هزه املجمِى

للخذلُل ِلى اللىة التي ؤـبذ ًدعم بها اإلازهب 

يُت اإلااليي  ٌى ؤو في الحلبت اإلاٍش ظىاء في ألـا

يُت، بدُث لم ٌّذ له  الفشُو  في الحلبت اإلاٍش

مىافعت مً وشف ؤي مزهب دًجي آخشهما هى 

الؽإن في صمً اإلاىخذًً. وهُف ؤـبذ الّلماء 

ًدبدشون في ِلم الفشُو بذون مماًلت مً 

الجهاث الشظمُت؛ هزا باإللافت لإلكباٌ 

الٍُّم ِلى الّلىم الذًيُت بىحه ِام بعبب 

 . (134)بوؽاء اإلاذاسط واإلاّاهذ

ًلٌى ببشاهُم خشواث "ؤـبذ اإلازهب اإلااليي في 

ًىافعه ؤي  هزا الّهذ وامل العُادة ولم ٌّذ

مزهب دًجي آخش، ولىً اججاه الفلهاء رهب 

، ولم ٌّذ زمت مُل بلى  هدى الخإلُف في الفشُو

الاحتهاد بال في بواس مدذود، بل جدذد الاججاه 

ل ؤكىاٌ مالً وؤصحابه والخبعي في  في جإٍو

عا وجإلُفا]...[والزي وان هشد  ؼشح اإلاخىن جذَس

ل ِلى اإلازهب اإلااليي ؤ ًام فّل للحجش الىٍى

 .(135)اإلاىخذًً"

بل للذ ٌهش هزا الاسجُاح ِلى لعان بّن 

  (136)هى مالً بً اإلاشخل الؽّشاء ؤًما، فها

       :  ًلٌى

َهِبيَ 
ْ

  جقبيل خّذ مزهب َمز

 

َهِبي؟ 
ْ

شي في َمز
َ
ا ج

َ
ذي َمار  َشِيّ

 

 
يه

ْ
 َماِلكا في َسأ

ْ
اِلف

َ
خ

ُ
 ال ج

 

هل املغشِب  
َ
ز أ

ُ
 فبه َيأخ

 

                                                           
 -111، طض0ئثوا٤ْٛ ؽوًبد،أُـوة ػجو اُزبه٣ـ،ط - (134)

114. 

 .123ٝ124، ص0،طأُوعغ ٗلَٚ - (135)

 .223ا٢ُٗٞ٘ٔ، ٝههبد ك٢ ؽؼبهح أُو٤٤٘٣ٖ، ص - (136)
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 ٌ لى  :(137)ٍو

  الم كل عالموما أها إال ع

 

 ففي الشعش حصان وفي الفقه مالك 

 

وكذ وسد في هخاب اإلاغشب جدُحن وجشهُب بإن  

الفترة اإلاىخذًت جم فحها فشك الاججاه الحذًثي 

، وهزا في  وهى ما دفْ بلى كلت الخإلُف في الفشُو

ؤدب الفخاوي والىىاٌص والحعبت؛ "ؤما في 

جي فلذ ِاد الفلهاء بلى جلالُذ هم الّفش اإلاٍش

اللذًمت وؤخُىا فله الفشُو ِلى هىاق واظْ 

مْ ؤلاكباٌ ِلى الخإلُف في الىىاٌص والفخاوي، 

وهىزا وؽىذ ٌاهشة ؤلافخاء مما ظِعمذ 

بٍهىس ما ِشف بالّمل الفاسخي هؽيل مً 

ّخبر هخاب اإلاُّاس اإلاّشب  ؤؼياٌ الاحتهاد ]...[َو

سخي خحر ؼاهذ"  ِلى رلً.(138)للىوؽَش

 خاجمت

ِاوى في البذاًاث ألاولى بّذ  ًبذو بإن اإلاغشب

دخٌى ؤلاظالم مً هثرة الاهلعاماث والخُاساث 

راث الخىحهاث ؤلاًذًىلىحُت، وهى ما ؤفشص لىا 

الث. لىً مْ بذاًت العُىشة  ت مً الذٍو مجمِى

اإلاشابىُت ظٍُهش رلً الخىحه اإلاخبجى مً وشف 

 س اظخلشاالذولت وهى ما ظُدلم 
ً
 وعبُا

ً
ليل  ا

ذ، وبالخالي ِمل دولت ظخدىم فُما بّ

اإلاشابىىن ِلى جبجي اإلازهب اإلااليي ودِمه 

بؽتى الىظاثل. زم مْ كذوم اإلاىخذًً ظُيبشم 

خلاد وهى اإلازهب  مزهب حذًذ  في الِا

الخىمشحي، والزي ظُيىن اإلازهب ألاؼّشي ؤخذ 

سواثضه، هزا باإللافت لذِىتهم للشحُى في الفله 

                                                           
 .223أُوعغ ٗلَٚ، ص  - (137)

 .٢ِ030ٝ031،أُـوة رؾ٤٤ٖ ٝرو٤ًت، صاُوج - (138)

الخالي بلى اإلافادس ألاولى ؤي الىخاب والعىت، وب

ظُّاوي الفله الفشوعي اإلااليي مً مماًلاث 

اإلاىخذًً ورلً إلاا سؤوه مً حؽذد في فلهاء 

الفشُو وجشههم للىق ِلى خعاب ؤكىاٌ 

 الفلهاء. 

ً الىمىرج  واهذ هزه بسهاـاث ؤولى لخيٍى

يُت ظدخطح اإلاّالم  اإلاغشبي. ومْ الذولت اإلاٍش

بدُث ؤِادوا ألاظاط في الخىحه اإلاغشبي، 

ادة للمزهب اإلااليي في الفله وبالخالي مىجهم  الٍش

مً اخخىاء الفلهاء اإلاالىُت الزًً وان لهم جإزحر 

يُحن  ا وؤن اإلاٍش في املجخمْ اإلاغشبي، خفـى

اظخفادوا مً همىرححن ًبِىان بىلىح ِاكبت 

الفشاِاث ؤلاًذًىلىحُت والتي جادي في الغالب 

. "وهىزا خعمذ معإلت  لإلواخت بالذٌو

جي والتزم الاخخُاساث .. .اإلازهبُت مىز الّفش اإلاٍش

بها ول مً املجخمْ والذولت هما مشلذ ؤسلُت 

 .(139)ؤظاظُت للخىافم بحن الحاهم واملحيىم"

                                                           
 .035، صأُوعغ ٗلَٚ - (139)
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 الثدت اإلافادس واإلاشاحْ

 اإلافادس: -ؤ 

ض ِبذ بً هللا ِبذ ِبُذ ؤبى البىشي   .م 1992 ،ؤلاظالمي الغشب داس، واإلامالً اإلاعالً، (هـ487ث) الٍّض

داس اإلاىفىس  بي بىش بً ِلي الفجهاجي، ؤخباس اإلاهذي بً جىمشث وبذاًت دولت اإلاىخذًً،البُذق ؤ

 م.1971للىباِت والىساكت، الشباه، 

، الخاهجي مىخبت، والىدل وألاهىاء اإلالل في الففل(، هـ456 ث) الٍاهشي  ألاهذلسخي دمحم ِلي ؤبى خضم بًا

 هـ.1321، اللاهشة

 ماظعت، ِباط بخعان مُدلج ،ألاكىاس خبر في اإلاّىاس الشوك(، هـ900 ث) هللا ِبذ بً الِحمحري دمحم

 .م 1980 الشاهُت، ،الىبّت، بحروث ،العشاج داس مىابْ ،للشلافت هاـش

 ،بحروث لُذن، ؤفعذ ـادس، داس، ألاسك ـىسة، (هـ367 بّذ ث.)البغذاديؤبى اللاظم  دمحم خىكل بًا

 .م 1938

خ في والخبر اإلابخذؤ دًىان(، الّبر و هـ808ث ) دمحم بً الشخمً ِبذابً خلذون   ومً والبربش الّشب جاٍس

 - هـ1408 الشاهُت، الىبّت،  بحروث ،شالفى داس ،شحادة خلُل، جدلُم ألاهبر الؽإن روي  مً ِاـشهم

 .م 1988

ت، ـُذا، بحروث،  ذي، اإلاىخبت الّفٍش ؾ الجٍى ابً خلذون ِبذ الشخمان، اإلالذمت، جدلُم دسَو

 م.2000، الىبّت الشاهُت

خ مذًىت فاط، داس  ابً ؤبي صُس الفاسخي، ألاهِغ اإلاىشب بشوك اللشواط في ؤخباس ملىن اإلاغشب وجاٍس

 م.1972اإلاىفىس للىباِت والىساكت، الشباه، 

ف سخي الؽٍش  ،بحروث الىخب، ِالم، آلافاق اختراق في اإلاؽخاق هضهت، (هـ560ث)الىالبي دمحم بً دمحم ؤلادَس

 .ـه1409 ألاولى، الىبّت

 م.1975هـ/1395هـ(، اإلالل والىدل، ماظعت الحلبي وؼشواثه، 548الؽهشظخاوي دمحم ؤبىالفخذ )ث

 جدلُمب، واإلاغش  ألاهذلغ ؤخباس في اإلاغشب لبُان(، اهـ695 هدىث ) دمحم بً دمحم هللا ِبذ ؤبى ِزاسي  ابً

 .م1983 الشالشت،: ىبّتال، لبىان – بحروث الشلافت، داس ،بشوفيعاٌ لُفي. بِ  وىالن،. ط. ج: ومشاحّت
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جدلُم دمحم الىخاوي  ابً ِزاسي اإلاشاهصخي، البُان اإلاغشب في ؤخباس ألاهذلغ واإلاغشب، كعم اإلاىخذًً،

بذ اللادس صمامت، ذ ودمحم صهُبر ِو  م1985داس الغشب الاظالمي، بحروث، الىبّت الاولى، ودمحم بً جاٍو

 جدلُم، اإلازهب ِلماء ؤُِان مّشفت في بالذًباج اإلازه، (هـ799ث) ِلي بً فشخىن ببشاهُم ابً

 ، بذون ظىت اليؽش.اللاهشة واليؽش، للىبْ الترار داس، الىىس  ؤبى ألاخمذي دمحم وحّلُم

ب اإلاذاسن جشجِب ،(هـ544 ث) الُدفبي مىسخى بً ُِاك اللاضخي ذ ابً جدلُم1، جاإلاعالً وجلٍش  جاٍو

 بً دمحم ، جدلُم5 ، جم1970 -1966 الصحشاوي، اللادس ِبذ جدلُم ،4، 3، 2ج، م1965 الىىجي،

فت  الىبّت، اإلاغشب املحمذًت، ،فمالت مىبّت، م1983-1981 ؤِشاب ؤخمذ ظُّذجدلُم  8، 7، 6ج، ؼٍش

 .ألاولى

ابً اللىان ِلي الفاسخي، هٍم الجمان لترجِب ما ظلف مً ؤخباس الضمان، جدلُم مدمىد ِلي ميي، 

 م.1990داس الغشب ؤلاظالمي، بحروث، 

مً فخذ ألاهذلغ بلى آخش ) اإلاغشب ؤخباس جلخُق في اإلاعجب ( ،هـ647 )ث ِلي بً الىاخذ ِبذي اإلاشاهصخ

ت، اإلاىخبت، الهىاسي  الذًً ـالح مُدلج ،(ِفش اإلاىخذًً  - هـ1426 ألاولى، الىبّت، بحروث، ـُذا الّفٍش

 .م2006

 ٌ  .م 1986 ،بغذاد ،الشلافُت الؽاون داس س،ألامفا عجاثب في الاظدبفاس، (هـ6 ق.ث) مالف مجهى

م حّفش الىاـشي/ ُدل، جألخباس دٌو اإلاغشب ألاكصخى الاظخلفا ـ(، ه1315)ثؤخمذ بً خالذ الىاـشي 

 م.1997،الذاس البُماء ،داس الىخاب، دمحم الىاـشي 

خ(، هـ749ث) مٍفش بً ِمش الىسدي ابً  الىبّت، بحروث، لبىان ،الّلمُت الىخب داس، الىسدي ابً جاٍس

 .م1996 - ـه1417 ألاولى،

 اإلاشاحْ: -ب 

 م. 2012ؤخمذ ؤمحن، فجش ؤلاظالم، ماظعت هىذاوي للخّلُم والشلافت،

ؤمُلي خعً و ظشاج ؤخمذ، فمالت ؤو ِىدة الزاهشة، حامّت الحعً الشاوي )ولُت آلاداب والّلىم 

ت(، مىبّت الشظالت، الشبا-ؤلاوعاهُت املحمذًت خُت وألازٍش  م.2000ه، ًىاًشمشهض الذساظاث والبدىر الخاٍس

، 1حالب خعً ، الذولت اإلاىخذًت ؤزش الّلُذة في ألادب، ميؽىساث الجامّت ، العلعلت ألادبُت

  .1985ماظعت بيؽشة للىباِت واليؽش، الذاسالبُماء، الىبّت الشاهُت، ماسط 
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الكاتها باإلاؽشق ؤلاظالمي في الّفىس الىظىى، جشحمت ِبذ الفمذ  حىسج ماسظُه، بالد اإلاغشب ِو

ت، مىبّت الاهخفاس،   م.1991هُيل، ميؽإة اإلاّاسف باإلظىىذٍس

الجُذي ِمش، مباخث في اإلازهب اإلااليي باإلاغشب، مىبّت اإلاّاسف الجذًذة والهالٌ الّشبُت للىباِت 

 م.1993واليؽش، الشباه، الىبّت ألاولى، 

خ اإلازهب اإلااليي في الغشب ؤلاظالمي، مىبّت ال ىجاح الجذًذة، الذاس الجُذي ِمش، مدالشاث في جاٍس

 م. 1987، ءالبُما

 خعً ؤخمذ مدمىد، كُام دولت اإلاشابىحن، داس الفىش الّشبي، اللاهشة، بذون ظىت اليؽش.

خ، داس الشؼاد الحذًشت، الذاس البُماء،  .2و1م، ج.2000هـ/1420خشواث ببشاهُم، اإلاغشب ِبر الخاٍس

ب ؤمحن الىُبي، سوجي لىجىسهى، خشهت اإلاىخذًً في اإلاغشب في اللشهحن  الشاوي ِؽش والشالث ِؽش، حٍّش

ْ اإلاذاسط، الذاس  م.1998هـ/1419البُماء، الىبّت الشاهُت  ؼشهت اليؽش والخىَص

خ اإلاغشب في الّفش ؤلاظالمي، ماظعت ؼباب الجامّت للىباِت واليؽش  ض ظالم، جاٍس العُذ ِبذ الٍّض

ت، الىبّت الشاهُت،  ْ، ؤلاظىىذٍس  م.1982والخىَص

ي دمحم بً خعً، جىىس اإلازهب اإلااليي في الغشب ؤلاظالمي ختى جهاًت الّفش اإلاشابىي، ميؽىساث ؼشخبُل

 م.2000هـ/1421باإلاغشب، والؽاون ؤلاظالمُت وصاسة ألاوكاف

لي سكمدمحم الفالبي ِلي خ ؤلاظالمي في الؽماٌ ؤلافٍش  داس(، اإلاىخذًً دولت) 5، ـفداث مً الخاٍس

خ.، بذون ِمان لليؽش، البُاسق   جاٍس

لي، داس اإلاّشفت، بحروث، لبىان، الىبّت  خ دولتي اإلاشابىحن واإلاىخذًً في الؽماٌ ؤلافٍش الفالبي، جاٍس

 م.2011هـ/1432الشابّت

ت ألاولى،  ف البرغىاوُت خالٌ اللشون ألاسبْ الهجٍش الىاهشي ؤخمذ، اإلاغشب ألاكصخى ومملىت بجي وٍش

 م.1426/2005ألاولى  مىبّت الىجاح الجذًذة، الذاس البُماء، الىبّت

ْ، الجضاثش،  الىالبي ِماس ، آساء ؤبي بىش بً الّشبي الىالمُت، الؽشهت الىوىُت لليؽش والخىَص

 .2م،ج1981
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خُت 542-127الّبُذي ببشاهُم خلف ، البرغىاوُىن في اإلاغشب  هـ، ميؽىساث الجامّت، العلعلت الخاٍس

 م.1983، الىبّت ألاولى،1سكم

ىبئحن باإلاغشب ألاكصخى خالٌ الّفش الىظُي، داس اليؽش ألاخمذًت، الذاس ِؽاق مىلىد، خشهت اإلاخ

 هـ .1419-1999البُماء، 

 ،5 ،2 ،1 ، ج اللاهشة الخاهجي، مىخبت، ألاهذلغ في ؤلاظالم دولت(، هـ1406ث) هللا ِبذ ِىان دمحم

 .م 1990 - هـ 1411 الشاهُت،الىبّت -4 ،،  ج م 1997 - هـ 1417 الىبّت الشابّت،

خ اإلاغشب جدُحن وجشهُب، مً بهجاص مجمىِت مً الباخشحن، ميؽىساث اإلاّهذ ا للبلي دمحم)جيعُم(، جاٍس

خ اإلاغشب، مىبّت ِياً الجذًذة، الشباه ،الىبّت ألاولى،   م.2011اإلاليي للبدث في جاٍس

إلكلُم  هّىاط مُلىد ، بماسة الىيىس ودوسها في خذمت اإلازهب اإلااليي، ميؽىساث املجلغ الّلمي املحلي

 م.2016هـ/1437الىاٌىس، مىبّت اللبغ، الىاٌىس، الىبّت ألاولى، 

في  د.د.ُ.  لىُلسظالت حامُّت مباسن سلىان، اإلازهب اإلااليي باإلاغشب في ِهذ اإلاشابىحن و اإلاىخذًً، 

خ  م.1996-1995الشباه ، -، ولُت آلادابالخاٍس

، داس الشلافت مىخفف اللشن الشابْ الهجشي  الخىاسج في بالد اإلاغشب ختى، مدمىد بظماُِل ِبذ الشصاق

ْ، الذاس البُماء، الىبّت الشاهُت،   م.1985 هـ/1406لليؽش والخىَص

مدمىد بظماُِل ِبذ الشصاق، "خلُلت اإلاعإلت البرغىاوُت: ؤلىاء حذًذة"، لمً مغشبُاث: دساظاث 

 م.1977حذًذة، مىبّت فمالت، املحمذًت، 

يُحن، ولُت آلاداب بالشباه، ظلعلت بدىر ودساظاث سكم اإلاىىوي دمحم ، وسكاث ًِ خماسة ، 20اإلاٍش

 م.2000هـ/1420مىبّت الىجاح الجذًذة، الذاس البُماء، الىبّت الشالشت، 

الح في خشهت اإلاهذي بً جىمشث، الىبّت الشاهُت، اإلاّهذ الّالمي للفىش  الىجاس ِبذ املجُذ، ججشبت ؤلـا

 هـ.1415لشاهُت، فشحُيُا، الىبّت ا -ؤلاظالمي، هحرهذن

م، جبر الضمان ، جىوغ، 5/11الهىخاحي هجم الذًً ، اإلازهب اإلااليي بالغشب ؤلاظالمي بلى مىخفف ق

 م. 2004

 اإلالاالث والىذواث: –ج 
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خافٍي ِلىي خعً، "الذِىة الؽُُّت ببالد اإلاغشب"، ؤِماٌ هذوة اإلازاهب ؤلاظالمُت مً الخّذد بلى 

الشباه، ظلعلت هذواث ومىاٌشاث سكم -ميؽىساث ولُت آلادابالىخذة، جيعُم خعً خافٍي ِلىي، 

 م. 1429/2008، مىبّت الىجاح الجذًذة، الذاسالبُماء، الىبّت ألاولى 147

ت باإلاغشب: مً الذِىة بلى ؤلاماسة"، ؤِماٌ هذوة اإلازاهب ؤلاظالمُت ببالد اإلاغشب مً  خىاوي دمحم ،"الففٍش

الشباه، ظلعلت هذواث -لىي، ميؽىساث ولُت آلادابالخّذد بلى الىخذة، جيعُم خعً خافٍي ِ

 م. 1429/2008، مىبّت الىجاح الجذًذة، الذاس البُماء، الىبّت ألاولى 147ومىاٌشاث سكم 

سابىت الذًً دمحم ، "مً ـذي جىححهاث ابً جىمشث في الحُاة الُىمُت بمجاٌ ظُادة اإلاىخذًً : كشاءة في 

اإلازهبي ببالد اإلاغشب، جيعُم خعً خافٍي ِلىي، ولُت آلاداب معإلت اللبلت "، ؤِماٌ هذوة الفشاُ 

، مىبّت الىجاح الجذًذة الذاس البُماء، الىبّت 157والّلىم ؤلاوعاهُت الشباه، هذواث ومىاٌشاث سكم

 م.2008هـ/1429ألاولى 

خُت("، مجلت حامّت دمحم ب السحُباوي خمذ ً ـالح، "الاججاه الفىشي لذِىة ابً جىمشث )دساظت جاٍس

 م.2006، ظىت 6ظّىد ؤلاظالمُت، الّذد 

خُت لبرغىاوت"، ؤِماٌ هذوة اإلازاهب ؤلاظالمُت ببالد  العالمي سؼُذ ، "خٌى اإلاشحُّت اإلازهبُت والخاٍس

الشباه، ظلعلت -اإلاغشب. مً الخّذد بلى الىخذة، جيعُم خعً خافٍي ِلىي، ميؽىساث ولُت آلاداب

 م.1429/2008الجذًذة، الذاس البُماء، الىبّت ألاولى، مىبّت الىجاح  .147هذواث ومىاٌشاث سكم 

العالمي سؼُذ، "هيىس"، مّلمت اإلاغشب، بهخاج الجمُّت اإلاغشبُت للخإلُف والترحمت واليؽش، مىابْ 

 .7468، ؿ22م ، ج 2005هـ/ 1426ظال،

خافٍي  فخدت دمحم، "اإلاىخذون واإلاالىُت"، ؤِماٌ هذوة الفشاُ اإلازهبي ببالد اإلاغشب، جيعُم خعً
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