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أعالم المذهب المالكي في الجزائر ودورهم في تأسيس وبناء المرجعية  عنوان البحث:  
 الفقهية.

  أ/الياسين بن عمراوي

 قسنطينةعبد الق ادر   جامعة األمير
 

يتناول البحث أحد أبرز املواضيع يف تاريخ الفقه اإلسالمي يف املغرب األوسط، ويتعلق بدور  ملخص البحث:
علماء اجلزائر يف بناء وبلورة املرجعية الفقهية، وإرساء قواعد املذهب املالكي يف إفريقية، مع التعريف بأهم أعالمه 

 مكيخ تلك الدويالت املتعاقبة عىب حاملذهب عرب تار تعرض هلا  عرب القرون األوىل، مث بيان األزمات واإلحن اليت
املغرب األوسط، وكيف استطاع العلماء والقضاة من التمكني للمذهب املالكي، وأثر ذلك يف توحيد املرجعية 

 الفقهية والعقدية يف ظل تعدد املرجعيات وكثرهتا، مث خيلص البحث إىل أهم النتائج يف ذلك.

 ملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، وبعد:احلمد هلل رب العاالمقدمة: 

أن لكل أمة مصدرها  ؛منها والوضعيةالسماوية ال خيفى على كل دارس لتاريخ املذاهب واملرجعيات الدينية      
حىت يصبح ذلك املصدر مقدسا عند مجيع أفرادها املقدس تستلهم منه وتسرتشد به يف حياهتا العامة واخلاصة، 

 ا وسياسيا.حيمون من حيميه وحياربون من يعاديه، يتحاكمون إليه، حىت جيمعهم أمة واحدة اجتماعيا وديني

، نشأ على إثر مصدرا ومرجعا هلا -عرب قرون من الزمن  –وإن أمة اإلسالم اختذت من القرآن والسنة النبوية    
الفروع، وتتحد يف األصول عموما، إال أن ذلك عدة مذاهب فقهية وعقدية ختتلف يف مضموهنا واستنباطها يف 

الدولة اإلسالمية تدعو إىل حنل اخرتعتها، ومذاهب انتحلتها زعمت أهنا قطار ظهرت شرذمة من الناس يف بعض أ
ختلفت األمة من القرآن والسنة، حتاكمت إىل العقل ونبذت النقل وحصرته يف بعض القضايا الدينية فقط، فا

، مما استلزم وأوجب على الناس أن يتخذوا توىل على بعضها اهلوى املطاع، وحب السلطة، اسوتفرقت أحزابا وشيعا
ممن تضلع يف علوم القرآن والسنة الصحيحة مع الفهم السليم واخلوف  دون إليه ويثقون يف أهلهو مصدرا ومرجعا يع
ا فقها وعلما وعمال أعالمهرضي الناس مبذاهب سنية اشتهر املذاهب والعقائد؛ هذه  ورظهوب، من احلكيم اخلبري

ونصحا لألمة، فأصبحت عندهم مرجعية ثابتة يف األصول مرنة يف الفروع، حفاظا على وحدة األمة ونبذا للفرقة 
 صر مذهبا فقهيا جعلوه مرجعا هلم يف كل حياهتم.فاختذ كل م   اليت أحدثتها العقائد املخالفة هلدي القرآن والسنة،
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غرب اإلسالمي بالقرآن والسنة منذ الفتح األول حىت ظهرت املذاهب الفقهية لقد اهتم علماء وعامة امل   
املشهورة، فاختاروا ألنفسهم مذهب أهل احلجاز املتمثل يف مذهب اإلمام مالك رمحه اهلل؛ فرأوا أنه ميثل الكتاب 

، وال يستثىن من وال وفروعاكل التيارات واملرجعيات املخالفة له أص  ضدوالسنة نظريا وعمليا؛ فالتزموه ودافعوا عنه 
؛ الذين أسهموا يف يف كل تلك املراحل اليت مّر هبا املذهب املالكي –اجلزائر  –علماء املغرب األوسط دور ذلك 

 التمكني له والدفاع عنه، من خالل مؤلفاهتم وشروحاهتم والقضاء به، والرد على خمالفيه، ولإلبراز هذا الدور دفعين
فضلهم يف بناء ظهار إللكتابة حول هذا املوضوع، لبيان إسهاماهتم وخدمتهم للمذهب من جانب، و  األمر

والوقوف يف وجه تلك املرجعيات والنحل كاخلوارج والشيعة من  مرجعية فقهية موحدة للمغرب األوسط،وتأسيس 
صة مع دفاع الوالة واحلكام على وا للمذهب املالكي رغم احملن واهلزات اليت مّر هبا  خانّ وكيف مكّ  جانب آخر,

 .املذاهب األخرى كاملذهب احلنفي والظاهري

ويف غمرة كثرة االختالف حول هذه املرجعيات وتنوعها وغياب التأسي بالعلماء الربانيني، واختاذهم مفتني     
مر، وتزبب قبل التحصرم، فأشعل نار الفرقة وبث ظهر بعض من ينتسب للعلم والفتوى فتصدر وهو غ  للناس، 

فأساءوا إىل أمتهم اجلمود، وإىل مالك اإلمام خمالفة السنة واألثر، مع نريان التفرقة، ونسب إىل املالكية قلة الفهم 
ويقرب فقه  ، ويف خضم هذا وذاك وجب أن تتخذ أمة اإلسالم مصدرا يوحد عقيدهتاقبل أن يسيئوا إىل أنفسهم

   إىل عامتهم، حىت تتحد الصفوف، وتتوحد الكلمة، وجتتمع القلوب ملواجهة عدوها احلقيقي. أئمتها

أما عن أعالم اجلزائر وفقهائها ودورهم يف بناء املرجعية الفقهية املالكية وبلورهتا فال أعلم _ حسب اطالعي      
ملالم، ويكشف عن مكنوهنا الرتاثي الزاخر املتواضع _ من أفردها بدراسة مستقلة، مييط عنها اللثام ويرفع عنها ا

 . فجاء هذا البحث لبيان ذلك حسب التقسيم اآليت:عنه املنافحةمبؤلفاته وردوده 

 :المقدمة   
 عن احلديث املبحث هذا يتناول حيث (:والفقهية العقدية) الدينية، المرجعية مفهوم :التمهيدي المبحث    
 يف املصطلح هذا ظهور تاريخ بيان أيضا،مع إضايف وكمركب واصطالحا، لغة والفقهية العقدية املرجعية معىن

 .     املرجعية اختاذ أمهية على التنبيه مث الشرعية، الدراسات

 عن احلديث وفيه (:الجزائر) األوسط؛ المغرب بالد في والفقهية العقدية المرجعية تاريخ : المبحث األول   
 وفتاويه مالك لعلم النقلة وأهم عموما، واألندلس املغرب إىل( وفقها عقيدة) املالكي املذهب دخول تاريخ

  ..واألوزاعي احلنفي مذهب حمل وحلوله واجتماعيا، سياسيا ملذهبه مكنت اليت واألسباب وعقيدته،
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 ويتناول: الفقهية المرجعية بلورة و بناء في ودورهم الجزائر في المالكي المذهب أعالم :الثاني المبحث    
 وردودهم القضاء، وتوليهم وفتاويهم مؤلفاهتم خالل من قواعده أسسوا الذين اجلزائر يف املذهب أعالم يف البحث

 املذهب على ردودهم ذلك من أدل وال ، والسالطني احلكام وحىت العلماء من املذهب عن خرج من كل على
 منكر على الرد يف النرباس( "هـ085ت) املسيلي علي أبو فكتب اإلسالمي؛ املغرب يف انتشر ملا الظاهري

 سلطان ابن القاسم أبو قسنطينة خطيب واجه كما حزم، ابن على" الزواوي علي بن حيىي زكريا أبو" ورد ،"القياس
 هو املذهب خمالفة يرون املالكية وكان_  النبوية، للسنة املخالفة البدع من مبجموعة القائلة" األندلسية الطائفة" 

 إىل تؤدي وهي ظنية مالك أقوال" قوهلم عليهم ردوا أخرى جهة ومن جهة، من هذا_ النبوية للسنة خمالفة
 يف والشرح التأليف باب من أما األقوال، من وغريها ،"أصحابه اختلف ما حق على مالك كان ولو"  ،"املهالك
 .بعضها عن احلديث وسيأيت حتصى أن أكرب فهي املذهب

  وفيها أهم النتائج/ والتوصيات... الخاتمة:
 مفهوم المرجعية الدينية: )الفقهية والعقدية(:: لتمهيديالمبحث ا

  أوال: تعريف المرجعية لغة واصطالحا:

 من مادة"رجع" وهلا معان عدة يف اللغة:  1المرجعية: لغة:

، م طَّر د   َكب ري   َأصجل   َوالجَعنيج   َواجلج يم   قال ابن فارس: الرَّاء   َقاس  رَار   َرد   َعَلى يَد ل   م نـج ع   َرَجعَ : تـَق ول  . َوَتكج  إ َذا ر ج وًعا، يـَرجج 
َرأَتَه ، الرَّج ل   َورَاَجعَ . َعادَ  َعة   َوه يَ  امج َعة   الرَّجج َعى. َوالرِّجج  .2الر ج وع  : َوالر جج

 .إ لَيجه م َرددته َأي أَهله إ ىَل  ورجعته.ورجوعا رجعا يرجع َرَجعَ : َويـ َقال
ما. لَيأجخ ذ ك َنانَته إ ىَل  َأو ليستله َسيجفه إ ىَل  يَده وأرجع  َسهج

ع إ ىَل  احلارة الجَمَواض ع من رجعت إ ذا قطاعها بعد الطري ر ج وع: والرجاع  .الجَبار َدة الجَمَواض 
 .ومرجعة رجعا الجَعَرب مست َوقد

 .سفر نضو مثل سفر رجيع وبعري
 .3{الرجعى َربك إ ىَل  إ ن: }التـَّنجز يل َويف  . ورجعاك. َمقجص ور ورجوعك مرجعك َوجل عز اهلل إ ىَل : َويـ َقال

 .مرجع مجع األج م ور مراجع اهلل َوإ ىَل . رجعانك: قَال وا َور مبَا 
رَأَته فاَلن طلق: َويـ َقال َعة ميلك َطاَلقا امج َعة الّرجج  .أَيجضا َمقجص ور والرجعى َوالرَّجج

                                                           

 .1/161اللغة، ابن دريد،  مجهرة -1
 (.2/14معجم مقاييس اللغة، ) - 2

 58سورة العلق:  - 3
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 خالصة األمر: أن رجع، تأتي بمعان ثالث: 
 العود إىل األمر السابق: أي: عاد إىل األصل األول الذي ابتدأ منه األمر، فهو مصدره ومنبعه.األول: 

ع  ومنه املرجعية أيضا.  4ومنه: إذا تكرر الرجوع. فهو الَرجج
 العود مطلقا.الثاني:  
  احملاورة.الثالث: 
عيَّة َرجج 

 5:يف معجم اللغة العربية املعاصرة : كما جاء وامل
ع. إىل منسوب مؤنَّث اسم - 1  َمرج 
ع من صناعيّ  مصدر - 2  .سابقة تارخيّية خلفّية: َمرج 
 .الحق أو سابق مفسِّر أو مرجع إىل الضمري إحالة( نح: )الضَّمري مرجعّية• 
عيَّة•  ع شخص أو جهة سلطة،: دينيَّة َمرجج   أمرها من عليها يشكل أو خيص ها فيما معيَّنة دينيَّة طائفة إليه تـَرجج 
 ".االحتالل شرعية بعدم الدَّولة يف الدينيَّة املرجعيَّة أفتت"

: ال يتناىف مصطلح املرجعية مع املعاين اللغوية ملادة:" رجع" بل هو من أحد معانيه الدالة على اصطالحا
  العودة إىل أصل ثابت.

الكلي واألساس املنهجي، املستند إىل مصادر وأدلة معينة؛ لتكوين معرفة ما أو وهي كما عرفها بعضهم: اإلطار 
 6إدراك ما، يبىن عليه قول أو مذهب أو اجتاه يتمثل يف الواقع علما وعمال.

وأحسب أن هذا التعريف على طوله جيمع كل التيارات واملذاهب الفكرية والعقدية السماوية منها والوضعية،   
 نقيد املرجعية بالدين اإلسالمي والوحي الرباين والسنة النبوية فنقول:وهلذا ميكن أن 

األسس الربانية المستنبطة من الوحيَ ْين لسياسة األمة في مختلف مناحي الحياة، يتحاكم  المرجعية:
 الناس إليها أثناء االختالف والتنازع.

املطلقة يف االستنباط، وإمنا العصمة للكتاب والسنة، وإمنا قيدته: " املستنبطة من الوحيني" أي:  ليس هلا العصمة 
ثم البد أن تكون المرجعية المطلقة  . ، كما أن ليس ألي إنسان سلطة التشريع املطلقأي الرجوع إىل العلماء

 .هلل تعالى

                                                           

 .141العربية، وسر اللغة فقه -4
 .2/868املعاصرة  العربية اللغة معجم -5
 . 382هـ ، ص:1431، رجب05معناها وأمهيتها وأقسامه، سعيد بن ناصر الغامدي، جملة جامعة أم القرى، العدد: املرجعية - 6
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كتب أئمة الفقه واحلديث والدراسات اإلسالمية القدمية املتتبع لإن    ثانيا: تاريخ ظهور هذا المصطلح:
ال يكاد يظفر باستعمال هلذا املصطلح عند العلماء، وإمنا يستعملون بعض معانيه، كمصدر، والدليل، املرجع، 

  من الصحابة وغريهم. ويقصدون يف ذلك إما الكتاب والسنة، أو العلماء 
استعملت هذا املصطلح واشتهر عنها ذلك، وهي الشيعة، خاصة يف إال أن ظهرت يف اإلسالم طائفة تنتسب إليه 

ثنا عشرية تأخذ صفة تتلبس بالقداسة، وتكاد تصل إىل العصمة عند كثري واملرجعية عند اإل»العصر احلديث، 
 7«.بذاته يصبح مرجعيةمنهم، وبذلك يتحول املرجع من ممثل للمرجعية فكرية أو عقدية إىل كونه 

عند املسلمني فأحسب أهنم أخذوه عن هؤالء من حيث كثرة  اإلنسانية الدراسات االجتماعيةأما يف    
يأخذ معناه حسب وروده يف السياق  املصطلح االستعمال، وإن كان معناه الغوي واالشتقاقي صحيحا، فإن

 للمتكلم فيتمايز املعىن السين عن املعىن الشيعي. أيضاوبالنظر 

في  ومن جانب أثرها ودورها، من جانب مصدريتها تظهر أمهيتها من جانبني:: ثالثا: أهمية المرجعية
 .المجتمع

تربز أمهية املرجعية الدينية عند املسلمني من حيث كوهنا من اخلالق املعبود جل جالله؛ أ/ من جانب مصدريتها:  
 .ملا استقر يف النفوس من التعظيم لشريعته وأحكامه اليت جتلت يف األوامر والنواهي

على ورثة العلم النبوي جانبا من التبجيل والتقدير العظيم هلؤالء العلماء  –الربانية –مث أضفت هذه السمة       
والفقهاء من قبل عامة الناس، فأصبحوا يرون أن خمالفتهم هو خمالفة للكتاب والسنة، خاصة إذا كان من األئمة 

 هم. املتبوعني؛ كأيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد وغري 

       ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ   ۈئ  ۈئی   ی  یی    ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئچ وألن املسلم يقرأ قوله تعاىل: 

  8چ   ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ               ۈئ  ۈئ  ۈئ  ۈئ

ينبغي أن   9 چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ھ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻچ وقال أيضا:    
يرجع إىل املصدر املعصوم القرآن والسنة، وهذا ال يتأتى له إال باملصدر الثاين وهم العلماء الذين يوقعون عن اهلل 

 تعاىل. وهبذا تتبلور املرجعية الدينية املتمثلة يف الوحي اإلهلي مث العلماء.

                                                           

 .381الرجع السابق، ص: - 7

 .05سورة النساء:  - 8

 .7األنبياء:  - 9
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خاصة  صناعة اجملتمعات وبناء ذهنياهتا إن املرجعية هلا أثر واضح يف: من جانب أثرها ودورها في المجتمعب/ 
إذا كانت تستمد شرعيتها من الدين السماوي غري حمرف أعين بذلك اإلسالم، فقد ال يتأتى لكثري من املرجعيات 
الوضعية أو السماوية احملرفة الثبات أمام االنتقادات واخلروج عن قوانينها؛ لذلك فإن املرجعية الفقهية اإلسالمية 

/ حتمي اجملتمع 51نفوس الناس، فاملرجعية املوحدة والثابتة : لتأثري يف حتظى مبكانة بارزة مما ميكنها من التفاعل وا
 من التفرق واالختالف.

   / تريب يف نفوس أتباعها حسن االنقياد لشرع رهبا تعاىل.52
 / تعزز مكانة العلماء وتربز دورهم يف األمة.50
 / حتّصن أفراد اجملتمع من االحنالل والتفسخ واتباع كل ناعق.51

 
 المبحث األول: تاريخ المرجعية العقدية والفقهية في بالد المغرب األوسط؛)الجزائر(:

 :يمالكالمذهب  الالمغرب اإلسالمي قبل دخول  أوال:  
الفتح األول للمغرب، إذ   من العلماء والدعاة القادمني مع وفودكان مصدر أهل املغرب يف العقائد والفقه       

من شوائب  جاءهم باإلسالم الصايف الذيكان الفتح العقائدي هلذه البالد هو األساس األول واألمسى للفتح 
على طريقة املذهبية أو  ال كان يف تدينه باإلسالم متمسكا به  املغرب يومئذف ..» النحل اليت نشأت فيما بعد،

يف معامالته كال، بل نراه بعيدا عن ذلك كله...فكانت العقيدة والعبادة  السياسية يف عقيدته أو يف عبادته أو
 .10«واملعاملة هي كل ما جاء به الصحابة والتابعون معهم لفتح هذه البالد. 

وقلوهبم ورأوها فطرية  -السكان األصليون –دخلت عقيدة التوحيد وعبادة اهلل تعاىل عقول الرببر هكذا         
 والبيزنطيني الرومان والوندالمثل  مقبولة فسعوا إىل االستزادة منها من العلماء، فأدركوا أن الفاحتني ليسوا غزاة

ة ويعرفها خبالقها ومعبودها منا قدموا بالعلم الذي يفتح القلوب واألبصار واألفئدجاؤوا ألخذ بالدهم وثرواهتم إ
 .احلق

 وبذلك كان إسالم الرببر مبكر جدا فقد دخلوا فيه أفواجا، وشاركوا يف بناء حضارة اإلسالم وفتح البالد اجملاورة  
  11وسامهوا يف ختطيط القريوان مع الفاحتني.

                                                           

 .1/234. وحنوه يف:  1/213تاريخ اجلزائر العام، عبد الرمحن اجلياليل:  - 10

 بتصرف. 355/351العرب للمغرب، حسني مؤنس؛ ص:ينظر: فتح  - 11
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وكان أهل املغرب مرجعهم يف تدينهم وشعائرهم الكتاب والسنة وسرية اخللفاء الراشدين وما كان عليه    
وكان أهل املغرب يف صدر اإلسالم يذهبون يف عقائدهم وعباداهتم » قال العالمة عبد الرمحن اجلياليل: الصحابة، 

ومعامالهتم حسب ما يرشد إليه الكتاب والسنة، وما ورد يف ذلك من آثار عن السلف الصاحل، من غري انتماء 
 12«.إىل مذهب أو طائفة أو فرقة أو حنلة.. 

ويعلموا أهله تتميما عبد العزيز إىل املغرب ليفقهوا  نهج العلماء الذين بعثهم عمر بننا يف ميتجلى ذلك بيّ و     
ة طرية كما رووها كان هؤالء الفقهاء على مذهب الصحابة الكرام عقيدة وفقها فنشروها غض، و للفتح اإلسالمي

 إمساعيل ويل 155 سنة ويف ».. املهاجر، قال ابن عذاري: أيب بن وكان أمريهم إمساعيل  يف مجيع أبواب الشريعة
 على حريصاً  زال وما وال وخري أمري خري فكان العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري قبل من أفريقية املهاجر أيب بن

 أهل علم الذي وهو العزيز عبد بن عمر دولة يف يده على بأفريقية الرببر بقية سلمأ حىت اإلسالم إىل الرببر دعاء
 بن الرمحن عبد منهم وفضل علم أهل التابعني من عشرة - عنه اهلل رضي - عمر معه وبعث واحلرام احلالل أفريقية

 - حترميها نوايفب التابعون هؤالء وصل حىت حالالً  بأفريقية اخلمر وكانت وغريمها التجييب مسعود بن وسعد رافع
 13..«.– عنه اهلل رضي

  14هؤالء العلماء هم:و 

هـ، 155 ـ 44 سنة احملرم يف إفريقية على العزيز عبد بن عمر واله :املهاجر أيب بن اهلل عبيد بن إمساعيل .1
 وكان واليا عاملا.

  . (بإفريقية هـ 128ت) ؛مثامة أبو اجلذامي، سوادة بن بكر .2
 (هـ 110 حوايل ت) سعيد أبو القتباين، الر عيين عاهان بن ج عثل   .3
 120 ت مصر أهل لتفقيه أرسله عنه اهلل رضي عمر بأن الوهم ودفع موالهم،: القرشي جبلة بن حبان .1

  .بالقريوان هـ 122 وقيل هـ
 .(بالقريوان ت) مسعود أبو: التجييب مسعود بن سعد .0
 جابان.: وقيل الفارسي، جعبان ابن طلق  .6
 قضاء ويل من أول وهو(:... هـ 110 سنة بالقريوان ت) اجلهم أبو التنوخي، رافع بن الرمحن عبد .8

 . هـ110 سنة هبا وتويف القريوان
                                                           

 .1/234تاريخ اجلزائر العام،  - 12

 .1/48واملغرب،  األندلس أخبار يف املغرب البيان - 13

 لكتاب ،التكملة25/451دمشق، ابن عساكر،  ، تاريخ-268 -7/138وامللوك، ابن اجلوزي،  األمم تاريخ يف ينظر: املنتظم - 14
 ،2/85، هتذيب التهذيب، ابن حجر، 1/176الصلة، للقضاعي، 
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 .الكناين بردة أيب بن املغرية بن اهلل عبد .8
 .هـ155 بالقريوان ت الرمحن عبد أبو احلبلي، املعافري يزيد بن اهلل عبد .4
 .املعافري حي بن وهب .15

فقد كما  ظهر ذلك من خالل ترامجهم، ورع،  ى جانب كبري من العلم والزهد والعل كان هؤالء العلماءو       
أصوله األوىل وقواعده الصحيحة اليت بنت مرجعية دينية قائمة على الكتاب والسنة واإلمجاع نشروا اإلسالم على 

 نشر ويف واحلديث وتفسريه الكرمي القرآن يف هامة آثار العشرة هلؤالء وكان ».. املتوارث عن الصحابة الكرام،
 أحكام وتركيز اخلارجية النحل مةمقاو  على املسلمني أمور والة الصحيحة، وساعدوا واإلعتقادية العملية السنة

 حنظلة مجع هـ122 سنة بطنجة صفوان ابن حنظلة على اخلوارج ثارت ملا أنه املالكي روى فقد الرببر بني اإلسالم
 هبا ليقتدي الرسالة هذه فكتبوا أهلها ليفقهوا إفريقية إىل العزيز عبد بن عمر بعثهم الذين وهم إفريقية علماء

 يعلمون وسلم عليه اهلل صلى نبيه وسنه وبكتابه باهلل العلم أهل فإن ...»: وهي  15«فيها ما ويعتقدوا املسلمون
 ومتشاهبة، وحمكمة، وخمربة، ومنذرة، ومبشرة، وزاجرة آمرة: آيات عشر إىل وجل عز اهلل أنزل ما مجيع يرجع أنه

 األولني، خبرب وخمربة بالنار ومنذرة باجلنة، ومبشرة املنكر، عن وزاجرة باملعروف فآمرة وأمثال، وحرام وحالل
 فمن واعظة وأمثال جيتنب، أن أمر وحرام يؤتى، أن أمر وحالل هبا، يؤمن ومتشاهبة هبا، يعمل وحمكمة واآلخرين،

 فيما العلم ويرد احلرام، وحيرم احلالل حيلل ومن املنذرة، وأنذرته باملبشرة استبشر فقد الزاجرة وتزجره اآلمرة يطع
 واآلخرة الدنيا حياة وحيا وأجنح وأفلح فاز فقد صاحلة ونية واضحة طاعة مع ،اهلل إىل الناس فيه اختلف
 16«.والسالم

وأن هذه املذاهب  فظهر من خالل هذه الرسالة أن الكتاب والسنة مها املرجع األساس عند التخاصم والنزاع،   
العقدية اجلديدة اخلارجية حنل حمدثة ال أصل هلا من كتاب اهلل وال سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وإمنا الفوز 

الذي كان عليه  األولىل العهد إفعاد أهل املغرب  والفالح يف الدنيا واآلخرة هو التمسك هبما والعمل مبا فيها،
 السلف.

 صدر اإلسالم لذلك على مذهب مجهور السلف من األمة واعتقادهم وهو املذهب فكان املغاربة يف ..»    
 17.«احلق إىل أن حديث فيهم بدعة اخلارجية ألول املائة الثانية من اهلجرة..

                                                           

 (.261- 265):النبوة، علي حممد الصاّليب، ص منهاج على الراشدي واإلصالح التجديد معامل العزيز عبد بن عمر - 15
 .153 -152/ 1 للمالكي، النفوس،  رياض  - 16

 .1/63االستقصا ألخبار املغرب األقصى، للساّلوي،  - 17
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.. فالعقيدة اإلسالمية والقيام جبميع الواجبات الدينية كان ذلك كله سائر على الطريقة »قال العالمة اجلياليل:  
انتهجها أو اضطر لألخذ هبا أهل املذاهب اليت  شائبة فيه ملنهج خاص أو منحى من املناحي املختلفة السلفية ال

 18«. اإلسالمية فيما بعد..

 احلركات اخلارجية والشيعية اليت ظهرت بسبب اخلالفات بني والة البالد أن اعتنق أهل املغرب مث ما لبث   
، فانقسم املغرب اإلمساعيلية الشيعةو  ذاهب الصفرية واإلباضيةفيهم امل؛ فازدهرت وسوء معامالهتم ألهلها وقادهتا

  19إىل دويالت متناحرة خمتلفة العقائد وكان أشدها على اإلسالم التشيع الباطين.
إىل املغرب واملالكي  ويف خضم هذا وذاك تزامن مع وجود هذه احلركات واملذاهب دخول املذهب احلنفي     

وأما ملك فقد  هـ،105ق إىل الوجود تارخييا فقد تويف إمام املذهب أبو حنيفة سنة االسبّ  األول باعتباراإلسالمي 
الذين أرسلهم عمر بن عبد العزيز؛ لالستزادة من العلم  نتيجة رحلة تالميذ أولئك العلماء اوكانهـ، 175تويف سنة 

وزاعي واملالكي، فتتلمذ هلؤالء جلة من الفقهاء ، فأخذوا املذهب احلنفي واألموا العراق والشام مث احلجاز للحجفيمّ 
بيد أن رحلتهم إىل مالك وتالميذه ختتلف عن الرحلة إىل أيب حنيفة  »مذاهبهم يف املغرب واألندلس، الذين نشروا 

ن له أكثر يف بالد ومذهبه مما وطّ  20«..ا ونوعا فقد اهتموا أكثر مبالكواألوزاعي والثوري والليث بن سعد كمّ 
  .املغرب

 وظهر وقتنا إىل خراسان بالد من وكثري النهر وراء وما والعراق الكوفة على حنيفة أبي مذهب وغلب»..    
 جبزيرة قدمياً  املغرب من وراءها ما شيء منه ودخل منها فانقطع عام أربعمائة من قريب إىل كثرياً  ظهوراً  بإفريقية

 مذهب عليها غلب أن إىل أوالً  األندلس جزيرة وعلى الشام على األوزاعي مذهب ، وغلبفاس ومبدينة األندلس
  21.«فانقطع املائتني بعد مالك

َاف ظ الجَفق يه مسَ عت» وقال أبو احلسن املغريب:  د بن َعليّ  حم َمَّد أَبَا احلج ء يف   انتشرا مذهبان يـَق ول َأمحج  أَمرمَها بَدج
َهب َوالس لجطَان بالرياسة  يويل اَل  َفَكانَ  قبله من الجق َضاة َكاَنت ي وس ف أَب و الجق َضاة َقَضاء وىل ملا فَإ نَّه   حنيَفة أيب َمذج

هبه إ ىَل  واملنتمني َأصجَحابه إ الَّ  إفريقية أَعمال أقجَصى إ ىَل  الجمشرق أقجَصى من الجب اَلد َقَضاء  22.«مذج

                                                           

 .1/142العام، تاريخ اجلزائر  - 18

ويرى د:حسني مؤنس أن هلذه احلركات األثر البارز انتشار اإلسالم بني بربر املغرب، والتفاف أهله حول دعاهتا، وبذلك صح إسالم  - 19
. واحلقيقة أن هذا الكالم فيه نظر؛ إذ مل تكن الدعوة العبيدية إال وباال على 355الكثريين منهم.." ينظر: فتح العرب للمغرب: ص،

 اإلسالم وأهله فكانت دعوة باطنية مارقة أنكرها علماء األمة مجيعا وهذا ال حيتاج إىل دليل، 

 (؛ بتصرف.118-1/117احلياة العلمية يف إفريقية، يوسف بن أمحد حوالة، ) - 20

 (.66-1/60ترتيب املدارك، للقاضي عياض، ) - 21
 (.1/164املغرب، ) حلى يف املغرب - 22
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      المذهب المالكي في المغرب اإلسالمي:ثانيا:

ال شك أن لعلم املدينة مكانة عظيمة عند أهل املغرب؛ إذ هي مهبط الوحي ومركز وجود علماء أجالء؛       
فقد تتلمذ ملالك الكثري منهم  من جهة أخرى، وللعبادة من جهة  للعلم لذلك حظيت باهتمام املغاربة يف الرحلة

وأسسوا قاعدة مرجعية فنقلوا موطأه وفتاواه وأقواله،  كان هلم الفضل الكبري يف نشر مذهبه يف املغرب واألندلس
 .يف البالد اليت انتشر فيه دفاعا عنه واحتجاجا لهتخريجا و للفقه والفتوى تأصيال وتنظيرا و 

 ومن هؤالء: 
 وابن سعد، ابن والليث الثوري وسفيان مالك من مسع. احلسن العبسي: أبو التونسي زياد بن علي -1

 بن وأسد وشجرة وسحنون راشد بن البهلول منه مسع. مثله بإفريقية بعصره يكن مل وغريهم، هليعة
: يونس بن سعد أبو قال. الثالثة مالك من مساعه وكتب ،الموطأ مالك عن وروى. وغريهم الفرات

 .يعرفونه يكونوا ولم مالك قول لهم وفسر المغرب، سفيان وجامع الموطأ ادخل من أول هو
 تفقه به الشريازي قال. الفقه سحنون معلم وهو العلم طلب يف والعراق احلجاز دخل قد وكان

 .23زنته من خري كتاب وله مبالك وتفقه مذهبه على كتب وله سحنون
 .وكان أشهر من نشر مذهب مالك يف املغرب               

 عدالً  فقيهاً  ثقة ثبتاً  كان: التميمي العرب أبو قال الرمحان عبد أبو كنيته» القاضي: غامن بن اهلل عبد -2
 ويل وملا ... ،اعتماده وعليه مالك من فسمع والعراق والشام احلجاز إىل ودخل...قضائه يف

 ويقوم ابنته يزوجه أن عليه عرض مالكاً  أن ويقال. به وسر أصحابه، بذلك مالك أعلم القضاء
 ،مدون مالك من مساع وله. تزوجتها القريوان إىل أخرجتها إن: له وقال املقام، عن فامتنع عنده،
 24.«املوطأ ومسع. مسائل اجملموعة يف ومنه. انقطع

                                                                                                                                                                                     

 

 (.3/85للقاضي عياض، ) ترتيب املدارك، - 23
 (.66-3/60ترتيب املدارك، للقاضي عياض، ) - 24
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 السعدي قال:  يقول محاد ابن مسعت   وقته. يف القريوان فقيه الفارسي فروخ بن اهلل عبد حممد أبو -0
 25عندي. األرض أهل أرضى هو قال.فيه القول حسن مرمي أيب بن رأيت

 الضبط يف أفريقية أهل خري زياد بن علي كان: سحنون قالوكان ثقة،  أشرس:  بن الرحيم عبد -1
 26.املنكر عن والنهي باملعروف األمر شديد وكان الرواية، على أحفظ أشرس ابن وكان للعلم،

 بتونس، زياد بن علي إىل اختلف مث القرى، ببعض القرآن علم كان وقد :سنان بن الفرات بن أسد -0
 أبو قال وغريه. موطأه، انس ابن مالك من فجمع املشرق، إىل رحل مث بفقهه، وتفقه منه وتعلم فلزمه

 أن وسأله حنيفة، أيب كتب هذه وقال وهب ابن إىل أتى مصر أسد قدم ملا: الشريازي اسحاق
. طلب ما إىل فأجابه القاسم ابن إىل فذهب. وأىب وهب ابن فتورع. مالك مذهب على فيها جييب

 فيه، قال ما ومنها به، وأظن وأحسب أخال: قال شك وفيما. بقوله مالك عن حفظ فيما فأجابه
 مالك، قول صلأ على باجتهاده فيه قال ما ومنه مثله، ومسألتك. وكذا كذا لةأمس يف يقول مسعته

 من مساعه القاسم ابن إيلّ  دفع إفريقية إىل اخلروج أردت وملا: .. قال.األسدية الكتب تلك وتسمى
 فيه، أجبتك مما خالفه فما الكتاب هذا يف أنظر ولكن. شغل على وأنا أجبتك رمبا يل وقال. مالك

 وأنا المدونة الكتب وهي قال. مين فكتبوها الكتب هذه يف مصر أهل إيل ورغب. فأسقطه
 27الكتب. تلك القاسم ابن عن الناس وأخذ. دونتها

 وفقهه وبثوه في الناسالذين سمعوا من مالك ودونوا علمه من أهل العلم من أهل املغرب  طائفةفهؤالء    
اقتصرت عليهم ملقام احلديث عن املغرب اإلسالمي، على غرار غريهم أيضا من املدنيني والشاميني واملصريني 

 ممن مسع مالكا وتفقهوا له. واألندلسيني
 فجملة وافرة نذكر منهم:املغرب إفريقية و من أهل هبه والتزموه ذوا مبذين مل يسمعوا مالكا وأخذأما ال 
 واحلجاز، مصر إىل رحلته يف سحنون فسمع :هـ(215)التنوخي حبيب بن سعيد بن سحنون سعيد أبو -1

: سحنون قال. ومائة وتسعني إحدى سنة إفريقية، إىل وانصرف ..، وأشهب، وهب، وابن القاسم، ابن من
 ابن القاسم، ابن إىل وخرجت: قال. القاسم ابن مات وفيها. وتسعني إحدى سنة جدابية أهل مين مسع

 ومائتني، وثالثني أربع سنة إفريقية، قضاء سحنون ويل .سنة ثالثني ابن إفريقية وقدمت. وعشرين مخس
 كتابه يف متيم بن أمحد بن حممد قال... ،مات أن إىل قاضياً  يزل فلم. سنة وسبعون أربع ذاك إذ وسنه
 البارع الفقه. غريه يف اجتمعت قّلما خالل فيه اجتمعت. البدن فقيه للعلم حافظاً  ثقة سحنون كان: قال

                                                           

  .156املغريب، ص: متيم بن أمحد بن العرب حممد إفريقية، أبو علماء (، طبقات0/332الكامل، ابن عدي، ) - 25

 (. 3/80(، ترتيب املدارك، للقاضي عياض، )1/102الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، ) - 26

 (. 15/226سري أعالم النبالء، الذهيب، ) - 27
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 انتشرت.والسماحة واملطعم، امللبس، يف والتخشن الدنيا، يف والزهادة احلق، يف والصرامة الصادق، والورع
  28.وتقدميه فضله على واجتمعوا عصره، أهل اإلمامة له وسلم. واملغرب املشرق يف إمامته

 ألف ثالثني من أكثر عنه روى مدة جالسه ممن مالك أصحاب فقهاء من إفريقية أهل منقال ابن حبان: 
 29عنه. روى باملغرب ومذهبه مالك علم أظهر الذي وهو مذهبه على يفرع وكان مسألة

 عاملاً  مأموناً  فقهه على وكان: العرب أبو قال » :ه (222) الصمادحي معاوية بن موسى جعفر أبو -2
 اجلراح، ابن وكيع من مسع. وغريهم والبصريني، والكوفيني املدنيني، رجاله عن األخذ كثري والفقه، باحلديث
 ابن من ومسع الضرير، معونة وأيب اهلل، عبد بن وجرير وطبقتهم، مهدي، بن وعلي عياض، بن والفضل
 ..قالالقرشي، يزيد بن وأمحد وضاح، ابن منه ومسع إفريقية، أهل وعامة سحنون منه سمع. وغريه القاسم

 قلت: مغيث الفارسي،قال وعباس معاوية، بن موسى إال حمدث، إفريقية يف يكن مل: الكويف احلسن أبو
. منه بالفتوى أحق سنة ثالثني منذ اجلامع يف جلس ما: فقال اجلامع، يف يفيت جلس موسى إن لسحنون

  .30«اجملالس..  يف يديه بني ويقدمه العلم يف حقه ويويف ويعظمه جيله سحنون وكان
 وتعظيما أن يقدمه سحنون ومن هو يف العلم والفقه.قلت: كفى به تشريفا 

 وابن السهمي بكر بن اهلل عبد مسع. القريوان أهل يف السجلماسي: عداده حيىي أبو حيىي بن محاد -0
 .31القريوان املاجشون ابن بفقه قدم من أول وهو. املاجشون

 يف الشريازي وعّده وهب، ابن أصحاب أكابر من فقيهاً  األزدي: وكان الرمحن عبد بن زيد بن بشر بن زيد -1
 32. الثقات ثقة وكان: وضاح ابن قال. الطبقة هذه فقهاء

 رأيت ما: سحنون قال. وقبله سحنون أيام تونس قضاء شجرة شجرة: وويل أبو املعافري عيسى بن شجرة -0
 سحنون أصحاب من مجاعة شجرة عن وأخذ. طرابلس قاضي وشرحبيل شجرة إال البلدان قضاة من

  33وغريهم.

                                                           

   (،1/155واملغرب، ابن عذاري املراكشي، ) األندلس أخبار يف املغرب (، والبيان06-4/48ترتيب املدارك، للقاضي عياض، ) - 28
 (.1117األصفهاين، ) حممد بن إلمساعيل الصاحلني، السلف سري

 (.8/255الثقات، ) - 29

،  ، ينظر أيضا: 156املغريب، ص: متيم بن أمحد بن العرب حممد إفريقية، أبو علماء (.طبقات2/245تاريخ مصر، البن يونس، ) - 30
 (.54-4/53ترتيب املدارك، للقاضي عياض، )

 (.4/57للقاضي عياض، )ترتيب املدارك،  - 31
 (.18/277تاريخ اإلسالم، الذهيب، ) - 32

 (25/54(، تاريخ اإلسالم، الذهيب، )4/53التكملة لكتاب الصلة، ابن األبار، ) - 33
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فانتشر يف املغرب  ؛يفتون ويقضون بني الناسبه  اطني الفقه والعلم على مذهب مالكهؤالء وغريهم كانوا أس     
يف زمنه ال يويل  نسليمان بن عمرا ومكن له القضاة إذ كان سحنون ال يويل القضاء إال من كان مالكيا، كما كان

من األمري حممد بن األغلب الذي نصر املذهب ملا ز  ؛ وقد كانا من األقران يف بلد واحدإال من كان حنفيا
  34.استقضى سحنونا

حالة العلم والفقه في افريقية وأبرز علمائها الذين بثوا علم مالك ونشروا ويصور لنا القاضي عياض       
 ألنه انس، بن مالك مذهب غمرها قد سحنون، رحلة قبل أفريقية كانت: احلارث بن حممد قال» :مذهبه قائال

 قليل يف كان إمنا والفتيا الفقه كان( أن. )منه أنس ومسع بن مالك لقي كلهم رجاًل، ثالثني من أكثر إليها رحل
 والعقل الدين، فضل ذلك مع له واجتمع املذهب، بذلك سحنون قدم مث البالد، علماء يف ذلك كما منهم،
 مبتدئاً  كأنه زمانه وصار القلوب وأحّبته الوجوه، إليه فمالت. للمسلمني فيه اهلل فبارك. واالنقباض والعفاف والورع

 وابن فقيهها، عبدوس وابن تأليفا،ً  وأكثرهم عاملها( فرأيته) القريوان، أهل سرج أصحابه فكان. قبله ما حّمىا قد
 حداد بن وسعيد للبدعة، وأعذهلم السنة يف أصلبهم ومحديس زاهدها، وجبلة حافظها، عمرو وابن عاقلها، غامن

 مقصورة الصفات هذه لكل وتصونا للوقار وأشهدهم واحلديث للكتب أرواهم مسكني وابن وفصيحها، لساهنا
 35.«وقتهم على

  :ألسباب التي مكنت لمذهب مالك في المغربثالثا: ا

 : يأيتلقد اجتمعت ملذهب مالك الكثري من العوامل اليت مكنت له منها الذاتية منها واخلارجية واملتمثلة فيما  

  العوامل الذاتية:أ/ 
والفقه  واإلتقانخاصة يف املدينة النبوية؛ إذ كان مثال للحفظ مكانة مالك يف العلم والعمل والزهد والورع  -1

 ، وسارت بعلمه وفقهه الركبان.الفضائل الباهرةو  واالجتهاد

الطبيعة املكانية اليت وجد فيها مالك أعين "املدينة النبوية" ومكانتها الدينية يف نفوس املسلمني؛ إذ هي مهبط  -2
الوحي ومهاجر النيب صلى اهلل عليه وسلم، وقد ورث أهلها علم النبوة وتناقلوه جيال بعد جيل إىل عصر 

  عني. مع علو يف اإلسناد وقرب مالك زمنيا فهو من أتباع التابمالك 

                                                           

 (، باختصار.4/06ترتيب املدارك، للقاضي عياض، ) - 34

 (.4/01ترتيب املدارك،) - - 35
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_ عمل أهل املدينة_ والتقليل  واعتماده احلديث واألثر فضل علم املدينة ومتيز أصول االستدالل عند مالك، -3
  .من القياس والرأي

تأثر املغاربة مبالك خاصة الذين رحلوا إليه للسماع منه وأخذ العلم، وقد ظهر نبوغه على أقرانه يف املدينة  -4
    سلفا. ، فقد أعجبوا به ملا ذكرناوغريها

 ب/ العوامل الخارجية:

اعتمد الناس يف  كثرة الحركات الخارجية والفرق الكالمية التي ظهرت في افريقية بعد العهد األول: -1
العهد األول من دخول اإلسالم إىل املغرب القرآن والسنة واألثر دون غريها؛ فلما ظهرت الطوائف الكالمية 

أصحاب أيب حنيفة يف املذهب نبذ أهل املغرب كل حنلة وطائفة واحلركات اخلارجية ووقع االختالف بني 
 ورجعوا إىل القرآن والسنة حىت إهنم رفضوا اإلمجاع والقياس.

اجلياليل وهو يتحدث عن ظهور اخلالفات يف مذهب أيب حنيفة مما أدى إىل نفور عبد الرمحن قال العالمة 
فابتعدوا لذلك عن مذهب أيب حنيفة الذي اشتهر  ..»أهل املغرب منه واعتمادهم الكتاب والسنة فقط:

أهله بالرأي والقياس فرتكوا فقهه ونبذوا عقائد املعتزلة ... ومتسكوا بالكتاب والسنة متسكا شديدا حىت إهنم 
  36«.رفضوا اإلمجاع والقياس.. 

واألمراء  ةالواللقد كان  :المذهب لما استقضوا أعالم المالكية "األغالبة"أمراء الساسة و نصرة بعض  -2
ون القضاء من كان على مذهبهم إذ كانوا حنفية، وملا كثر املالكية والسالطني الذين حكموا املغرب وإفريقية يولّ 

وتناحرت  ء ضاق األمر وظهرت القالئل والفنتوانشر املذهب املالكي انتشارا واسعا خاصة بني الرعية والعلما
بعض  أراد _ كما سبق بيانه_ مث مع املالكية من جهة أخرى،، واشتد اخلالف بني احلنفية أنفسهم الطوائف
" أن يستقضي أعلم الناس وأحقهم بالقضاء فوقع االختيار على سحنون بعد بن األغلب التميميحممد األمراء "

نقطة حتول بالنسبة للمذهب، حيث مكن له وكان سحنونا ال يويل  ، ومن هنا كانتأن دار عليه عاما كامال
   37على مذهب أهل املدينة. أكثرهاالقضاء إال من كان مالكيا، وبذلك أصبحت إفريقية 

                                                           

 .1/216تاريخ اجلزائر العام،  - 36

واملغرب، ابن غذاري املراكشي،  األندلس أخبار يف املغرب (، والبيان06-4/48املدارك، للقاضي عياض، ) يبينظر: ترت - 37
 يف املذهب (. الديباج154-151العرب، )ص: إفريقية، أبو علماء ، طبقات467-466(، احملن، أبو العرب املغريب، ص:1/155)

 (.1/165املذهب، ابن فرحون، ) علماء أعيان معرفة
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رضوه و ، يف الفتوى والعقيدة انتشر املذهب وساد وإليه حتاكم الناس ماوهب :ياتتولى فقهاء المالكية القضاء والف -3
، وكان لتويل سحنون القضاء وغريه من املالكية األثر من املذاهب الكالمية والفقهية إال قليال وتركوا غريه اونبذو 

خاصة ملا اشتهر عنهم من الصرامة يف احلق وعدم اخلوف من السلطان، البارز يف سيادة املذهب يف املغرب، 
ملواثيق العظيمة واألميان املغلظة من حممد بن ونصرة املظلوم ورد الظامل أيّا كانت منزلته، وقصة أخذ سحنون ا

 .خري دليل على ذلك األغلب ملا استقضاه

 عليه وأغلظ حواًل، عليه أدير أن بعد القضاء سحنون ويل: سحنون بن حممد قال:».. جاء في ترتيب المدارك
 وثالثني أربع سنة رمضان من الثالث االثنني يوم فويل اإلميان، بأشد األغلب بن حممد عليه وحلف. الغلظة

 أن بعد اجلامع، املسجد يف بعده، األحد يوم للناس قعد مث. أعواناً  يلتمس القضاء، يف ينظر أياماً  فأقام. ومائتني
 أحدمها: ضمينان األمري من كان حىت األمر، هذا قبول أرى أكن مل: سحنون وقال. كثري بدعاء ودعا ركع

 وأعوانك، وقرابتك، بيتك، بأهل أبدأ: له قلت أين حىت رغبت، ما كل يف يدي وأطلق طلبت، ما كل أعطاين
 تبدأ ال نعم: يل فقال قبلي، كان من عليهم جيرتئ مل إذ طويل؛ زمان منذ هلم، وأموال الناس، ظلمات قبلهم فإن
 ما هذا، مع عزمه من وجاءين. مرات ثالث اهلل،: يل قال اهلل،: له فقلت. رأسي مفرق على احلق واجر هبم، إال

 .38«رده يف سعة لنفسي أجد ومل األمر، هذا يستحق أحد أجد فلم وفكرت نفسه، على املرء خياف

 المبحث الثالث: أعالم المذهب المالكي في الجزائر:
واألقصى األثر البالغ يف بروز علماء من املغرب األوسط  األدىنكان الزدهار احلواضر العلمية يف املغرب      

)اجلزائر( كان هلم الدور البارز يف التمكني للمذهب املالكي والدفاع عنه خاصة مع ظهور الدولة العبيدية 
 استطاع املذهب أن يتبوأ مقاما عاليا.واملوحدية، ومع تويل املالكية القضاء يف املغرب وإفريقية 

انه من املغرب ري عن واقع احلياة العلمية اليت عليها ج منأىيف مل يكن املغرب األوسط المدرسة المغربية: 
األقصى واألدىن إذ هي امتداد هلا وينبوع واحد ال تفصله احلدود السياسية املعاصرة، فكان املغرب وإفريقية كلها 

ين أخذوا عن مالك أو عن تالميذ مالك، ممن نقلوا د اشرتك روادها وأئمتها يف الشيوخ الذذات واقع علمي موح
أسسوا منهم علي بن زياد ، وعبد الرحيم بن األشرس، والبهلول بن راشد، وعبد اهلل بن غامن،   املوطأ واملدونة، 

هـ( صاحب 213، مث انتقل األمر إىل عاملني كبريين: أسد بن الفرات )للمغرب كله مرجعية علمية فقهية مالكية
 مث من بعدهم ابن أيب زيد. ( صاحب املدونة عن مالك،245، وسحنون )األسدية

                                                           

 (.4/06ترتيب املدارك، للقاضي عياض، ) - 38
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وألن األمر يتعلق باملغرب األوسط حتديدا سأحاول أن أبني أشهر أعالمه املالكية الذين مكنوا للمذهب     
 ني:، وميكن احلديث عن هذا حتت عنصرين اثنونصروه ودافعوا عنه خاصة يف العصور األوىل من وجوده يف إفريقية

 األول: من جانب التأليف والتدريس، ويلحق به القضاء أيضا.

 .الثاني: من جانب الدفاع والردود على المخالفين

    القضاء:التدريس و أوال: خدمة أعالم الجزائر للمذهب المالكي من جانب التأليف و 

مسائل اإلمام مالك الفقهية والعقدية، لقد بدأ علماء املالكية يف التأليف مبكرا منذ العهد األول، خاصة تدوين   
منذ دخوله إىل املغرب عن طريق ، وظهر ذلك من خالل املدونة وغريها، كما اهتموا بنقل املوطأ ونشره وشرحه

إال أن تعاقب الدويالت املنشقة عن اخلالفة العباسية يف املشرق سواء املؤيدة  هـ،183علي بن زياد التونسي ت:
جعل املذهب املالكي يرتاوح بني املد واجلزر، وبني الظهور أحيانا واالحنصار أحيانا أخرى  هلا أو املستقلة عنها

حسب عقيدة وفقه تلك الدول اليت ظهرت يف املغرب، وميكن عرض حالة املذهب من حيث التأليف والشرح 
  واالنتشار ومن خالل ذلك نبني األزمات اليت تعرض هلا. والتدريس

واإلدريسية، واألغلبية، مث العبيدية، مث  يف املغرب األوسط عدة دول : الرستمية،ملالكي املذهب ايش القد ع   
 :مث احلمادية واملرابطني واملوحدين الصنهاجية،

كان املذهب اإلباضي اخلارجي هو املذهب الرمسي للدولة، فنصرته ودعت إليه ونشرته، واستقدمت ونسخت      
كتب علمائها، ومكنت هلم يف املساجد واألماكن العامة، ودعت ملناظرة علماء املذاهب األخرى، وهذا شأن كل 

لكتاب والسنة، غري أن املذهب احلنفي دولة قامت على مذاهب وحنل معينة تعتقد أهنا الناصرة للدين وامللة وا
 واملالكي ال يزال منتشرا بني أظهرهم.

وكان باململكة التيهرتية مذاهب غري اإلباضية؛ منها الصفرية..والعراقيون الشهريون » قال العالمة املبارك امليلي:     
وعلماءها وحلق دروسها، وكانوا بالرأي والقياس، واحلجازيون الشهريون بالسنة واألثر، وهلذه الطوائف مساجدها 

 .39«بتيهرت جيتمعون للمناظرة واملباحثة يف دائرة األدب وقانون العلم بغاية احلرية 

وال مينعون أحدا من الصالة يف مساجدهم وال يكشفونه عن حاله، ولو رأوه رافعا »ونقل عن ابن الصغري قوله: 
  40«.رفع يديه منعوه وزجروه فإن عاد ضربوهيديه، ما خال املسجد اجلامع فإهنم إذا رأوا فيه من 

                                                           

 (.75-2/78تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، ) - 39
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قلت: ألن املسجد اجلامع يدل على مذهب الدولة وسلطاهنا، وهو جامع اإلمام، ورمز من رموز ما تدين به تلك 
 الدولة من عقيدة وفقه، ولو خال منه ذلك لكان غريه أقرب للخلو، وكان أقرب للزوال واالندثار.  

اء املالكية إىل جانب شيوخ املذهب اإلباضي اخلارجي الذين كان هلم الرأي ومل مينع هذا كله من ظهور علم
نبغ يف العصر الرستمي عدد كبري من العلماء، كان شيوخ املذهب منهم بصفة خاصة » والسدد يف الدولة وقد 

الرحمن  كإبراهيم بن عبدميثلون فئة اجتماعية ذات شأن كبري يف "تاهرت"، وكان بينهم علماء سنيون مالكيون 
 .41«التنسي المالكي، وقاسم بن عبد الرحمن، وزكريا بن بكر، وابن الصغير المالكي

وإن كانت الدولة الرستمية خارجية يف عقيدهتا إباضية يف فقهها إال أهنا مسحت للمذهب املالكي بالظهور     
لدينية يف املذاهب، وليس رغبة واالنتشار ولو بنسبة معينة، للحصول على الرضا على ما تصنع نظري هذه احلرية ا

يف املالكية وعقيدهتم السنية ولكن حفاظا على مجع قلوب علمائهم وعامتهم على هذه الدولة، وجتنبا للصدامات 
  واخلالفات اليت قد تؤول إىل الثورات والنزعات اليت تقض أضجاع الدولة.

 بني الناس:ومن علماء املالكية الذين برزوا يف املغرب األوسط، وقد نشروه 

ثجل   يف   ه وَ  َومم َّنج »: الجَعَرب   أَب و قَالَ  :ه 042أبو الوليد مروان المسيلي  /51 نِّ  م  ن ون   س   بجن   َمرجَوان   َسع يد ، بجن   س حج
َمَة، َأيب   ، بجن   َعام ر   آل   َموجىَل  َوه وَ  َشحج ًا َشيجًخا، ث َقًة، َكانَ  نَاف ع  ن ون   وََكانَ  ، فَاض ال وََكانَ  ،..َصاحل   َله   يـَعجر ف   س حج

َله   ء   يـ رجَمى وََكانَ .َفضج ب يه ، م نَ  ب َشيج نجه ، بَع يًدا وََكانَ  التَّشج ن ون   ق يلَ  َوَقدج  م  ب يَه، يـََرى َمرجَوانَ  إ نَّ : ل س حج َبلج  فـََلمج  التَّشج  َذل كَ  يـَقج
ن ون ، َعَليجه    . 42«َرَوى َما إ ال يـَق ول   ال َمرجَوان  : فـََقالَ  س حج
د ملكانته وعلمه ، وإمنا حسد أبو الوليمي به أهل السنة املالكيةقلت: هذا منوذج من نبذ املالكية للتشبيه الذين ر    

يغري املنكرات قدر طاقته، ويظهر مرا باملعروف ينهى عن املنكر، آوفضله عند الناس، وكان قواال باحلق صادحا به، 
 األغليب.ل فعله يف قصر األمري ذلك من خال

َسب ه   يـَوجَمئ ذ ، ل أَلم ري   ق يلَ  وََكانَ » : الجَعَرب   أَب و قَالَ         فـََواىفَ  طََلب ه ، يف   فـََوجَّهَ  م َشبِّه ، إ نَّه  : اأَلغجَلب   بجن   حم َمَّد   ه وَ  َوَأحج
يًّا د خ ول ه   قـَبجلَ  ، أَوج  ع ود   ب َيد ه   َخص  نجه   َمرجَوان   فََأَخَذه   ط نجب ور  ، ب نَـزجع   م  ي   َفَدَخلَ  َفَكَسرَه ، َعن يف  ص   بجن   حم َمَّد   إ ىَل  اخلَج

، ي   َوَخَرقَ  وََكَذا، َكَذا يَد ي م نج  َكَسرَ  َقدج  ب الجَباب   َشيجًخا إ نَّ : َله   فـََقالَ  اأَلغجَلب  ص  ه ، ع نجدَ  نَاز لَت ه   ل َعظ يم   ث َيابَه   اخلَج  نـَفجس 

                                                                                                                                                                                     

 (.2/75املصدر نفسه، ) - 40

  .237الدولة الرستمية يف املغرب اإلسالمي، حممد عيسى احلريري، ص: - 41

 .1/222عالمة اجلياليل، .ينظر: تاريخ اجلزائر، لل2/352. رياض النفوس، 116-110طبقات علماء إفريقية، ص:  - 42
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[ 1: اإلخالص{ ]َأَحد   اللَّه   ه وَ  ق لج : }َعَليجه   فـََقرَأَ : َله   فـََقالَ  َصَنَع، ف يَما اأَلم ري   َعاتـََبه   اأَلم ري   َعَلى َمرجَوان   َدَخلَ  فـََلمَّا
 43«.َخَتَمَها َحىتَّ 

هـ: 206ذكر يف قصة جاءت يف عجائب اآلثار يف املفتني، وله  الفقهاءوكان من : المغربي الميلي علي/ 20  
 إبراهيم الشيخ أن احلوادث من اإلسكندرية وفيه من الباشا حضر أوائله ويف االثنني بيوم احملرم شهر استهل» قال: 

 وما أكلها جيوز ال امليتة حكم يف الكتاب أهل ذبيحة أن الفقه درس يف قرر باإلسكندرية املالكي بباشا الشهري
 تكلموا مث واستغربوه أنكروه ذلك الثغر فقهاء مسع فلما كتبهم يف ويبدلوا يغريوا أن قبل فإنه اآلية إطالق من ورد
 علي الشيخ عن ذلك تلقيت وإمنا وعلمي بفهمي ذلك اذكر مل أنا: فقال وعارضوه املذكور إبراهيم الشيخ مع

 فألف بالواقع يعلمه مبصر املذكور شيخه إىل أرسل أنه مث بعلمه موثوق متورع عامل رجل وهو المغربي الميلي
 الطرطوشي اإلمام قول واعتمد املذاهب يف واخلالفات املشايخ أقوال فذكر فيها وأطنب ذلك خصوص يف رسالة

 إىل وأرسلها كراسة عشر الثالثة حنو وهي وحكامه الوقت علماء على باحلط الرسالة وحشا احلل وعدم املنع يف
 وانتهى للملة خمالفون أكثرهم الوقت وأهل خصوصا واإلنكار اللغط فكثر الثغر أهل على فقرأها إبراهيم الشيخ
 وأرسل املسألة لتحقيق الوقت مشايخ جيمع بان إليه وتقدم مبصر بك كتخدا إىل مرسوما فكتب الباشا إىل األمر

 العبارة العروسي حممد الشيخ فلطف األمر عليهم وعرض املشايخ بك كتخدا فأحضر املصنفة أيضا بالرسالة إليه
 منعزل وهو وفضله علمه ينكر ال ومشايخهم مشايخنا عن تلقى العلماء من رجل: الميلي علي الشيخ وقال
 بعد وننهي جملسكم غري يف ونتذاكر به جنمع أن واألوىل خلل بعض وبعقله املزاج حاد أنه إال الناس خلطة عن

 اجلواب وأرسل احلضور عن فأىب للمناظرة يدعونه علي الشيخ إىل وأرسلوا يوم ثاين يف فاجتمعوا إليكم األمر ذلك
 44«املغاربة..  جماوري من شخصني مع

ألن الشرع كان عزيزا حممي اجلناب،  –كغريه من مالكية ذاك الزمان   -وكان ال خياف يف اهلل لومة الئم،     
مقدرا مبجال يف نفوس الناس، ال يعرفون غريه من التشريعات وال يركنون إىل الفلسفات والكالميات، منهجهم 

 الكتاب والسنة، ومل يكن فقه مالك إال من هذين املصدرين الشريفني.

  -إدريس – مجع الناس»  نت مالكية،هـ(  فقد كا011-182أما املناطق اليت كانت حتت حكم األدارسة )   
 45«.على عقيدة السلف، ودعاهم إىل االقتصار على مذهب اإلمام مالك، وجاء باملوطأ فنشره بينهم..

                                                           

 .2/352. رياض النفوس، 116-110طبقات علماء إفريقية، ص:  - 43
 .3/624اجلربيت،  حسن بن الرمحن عبد - 44
 .201-205تاريخ اجلزائر، للعالمة اجلياليل،   - 45
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واشتهر عن أئمة  الدولة اإلدريسية االعتناء بالعلم فكانوا حكاما وقضاة يف نفس الوقت؛ لذا مل يكن هلم ..  
هـ اختار عامر بن حممد 184جيلس للحكم بني الناس،  ويف سنة األول  مام إدريس، ألن اإلمنصب القاضي

 .  46حيكم وفق املذهب املالكيوكان  ، وقد مسع مالكا،..القيسي وعينه قاضيا

كانت تابعة للخالفة العباسية، اليت كانت تأخذ مبذهب أيب :  هـ(246 -هـ181) أما اململكة األغلبية       
عظيم عند الشعب، فانتشر بذلك  أيضا، ولكن ال يزال يتمتع املالكية بتقدير واحرتامحنيفة، فأصبحت حنفية 

،.. وطاملا شاهدنا اجلدل االختالف بني أتباعهما حىت صار إىل البطش والمالكي 47لمذهبان الحنفيا
 باملخالفني إىل حد القتل، لكن املالكية تصلبوا يف التمسك مبوقفهم حىت النهاية.

ام على املذهب األول واألفارقة وزعماؤهم على املذهب الثاين، فبطش هبم احلكام فزاد ذلك من فكان احلك     
 48.تقدير الناس هلم

قلت: ومن هنا بدأ أهل املغرب باالهتمام مبذهب مالك والتمسك به أشد التمسك ورأوا يف اخلروج عنه     
 خروجا عن الدين والعقيدة الصحيحة، فأصبح بذلك املرجعية الفقهية والعقدية للناس يف تلك البالد.

ب االعتزالية ...وقد منع  القاضي وكانت العقائد و مباحث أصول الدين بعيدة عن األراء الفلسفية واملذاه     
وملا أصبح االعتزال هو املذهب الرمسي للدولة العباسية أرغم  الصالة خلف املتكلمني الذين جيادلون يف الصفات..

األغالبة الناس على هذا املذهب،.. ولكن ذلك مل مينع األغلبية الساحقة من التمسك بعقائد أهل السنة والعمل 
 49مالك وأيب حنيفة. ا.هـ على مذهيب اإلمامني 

 الفضالء أيضا:العلماء ومن  

  50/ أبو حممد عبد اهلل التاهريت: وكان فاضال عابدا، وكان يشري إىل احملبة والشوق.50

                                                           

 .126-120دولة األدارسة باملغرب، سعدون نصر الدين، ص:   - 46
 عارفاً  بالفقه بصرياً  كان. املسند صاحب احلافظ الفقيه البوني عيسى بن حممد بن أمحد العباس أبو ومن أعالم احلنفية: القاضي - 47

 . 144، اليافعي،  اليقظان وعربة اجلنان مرآة هـ،285تويف سنة  .احلنفية أعيان من القدر كبري عابداً  زاهداً  وعلله، باحلديث

 .216تاريخ اجلزائر، للعالمة اجلياليل،  - 48

 . بتصرف.265-1/268اجلزائر، للعالمة اجلياليل، تاريخ  - 49

 .1/182رياض النفوس،  - 50
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 املأمونني، احملدثني وثقات احلديث حفاظ من بتاهرت وكان :هـ(246/ أبو عبد الرمحن بكر بن محاد: )ت:51
 وهبا تاهرت وسكن وغريهم، سحنون ابن وبإفريقية حجر، بن وبشر مرزوق بن وعمرو مسدد ابن باملشرق مسع
  52.املغرب أفاضل من ،افقيه ورجاله، بالحديث اعالم ،اشاعر وكان  51.تويف

له مختصر المدونة، والواضحة والموازية، وكتاب جامع  (: هـ315 )ت الفضل بن سلمة البجائي/ 50
 .53مسائل الموازية

التأليف تدريس وتعليم تلك املؤلفات ومناقشة مسائلها وقضاياها، مث إجازهتا وفق شروط وعادة ما يتبع    
ولعل  وبذلك أسهم ابن سلمة يف التمكني للمذهب املالكي رغم استفحال أمر العبيديني يف إفريقية ،اإلجازة

 الفضل كان يف مثل منزلة ابن أيب زيد القريواين يف املغرب األدىن. اهلل أعلم.
 ابن مروان بن حماسقضاء الدور البارز، واألمهية القصوى يف احلكم بني الناس مبذهب مالك فمن القضاة ولل  

 يف فعدل ،وأصحابه مالك بمذهب عالما ورعا وكان هـ،245سنة  القريوان قضاء : فقد ووىلالهمداني سماك
  54.واليته يف أحدا يهيب يكن ومل أحكامه،

، غريت معامل احلياة هـ( وقضائها على الدول السالفة الذكر163 -095) و بعد جميء الدولة العبيدية    
ضربت املذاهب و العلمية والثقافية والعقدية من جذورها، وأسست ملرجعية هدت أركان عقيدة أهل املغرب، 

ات إن املذهب املالكي _ عقيدة وفقها_ تعرض هلز ة )املالكي واحلنفي ( يف صميمها، وميكن القول الفقهية السن
ملذهب  – عنيفة، وامتحن أعالمه كثريا من أمراء هذه الدولة اليت حكم املغرب اإلسالمي، خاصة ملا التزمه

عامة الناس ووجدوا فيه النصرة للكتاب والسنة واتباع األثر، ونبذ البدع الكالمية العقدية والطرق   -املالكي
ني خمالفة شديدة، حيث استنكرها العلماء والفقهاء اخلارجية، اليت ظهرت بني أظهرهم ورأوا أهنا خمالفة لألصل

الربانيني، مما زاد من غيظ األمراء املخالفني للمذهب فكادوا له ورموه بقوس واحدة فحاربوه واستبدلوه بغريه من 
 املذاهب وأردوا أن هبا يلزموا الناس عامتهم وعلماءهم، ولكن أىب اهلل للمغرب إال عقيدة مالك ومذهبه.

وكثريا ما عقدت جمالس املناظرة واملساجلة بني شيوخ املذهب املالكي مذهب البالد القدمي وبني رؤساء »..     
وزعماء املذهب الشيعي اجلديد، وكانت هناك املساجالت واجملادالت بني فقهاء املذهبني طاملا أفحم فيها الشيعة 

                                                           

 .2/21(.  رياض النفوس، 4/12معجم البلدان، ياقوت احلموي، ) - 51

 .126احل مريى، ص: اهلل عبد بن حممد اهلل عبد األقطار، أبو خرب يف املعطار (. و الروض2/43األعالم ، للزركلي، ) - 52
. ومساه ابن فرحون: ابن مسلمة، وقال من أعيان العلماء املعاصرين هلؤالء األمراء _ أي بين 1/207تاريخ اجلزائر، للعالمة اجلياليل، - 53
 . 682ينظر الشجرة الزكية، ص  -عبيد
 .1/124البيان املغرب، ابن عذاري،  - 54
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وعظمت فيها احلوادث والوقائع استشهد فيها باحلجة وقاطع الربهان، وجرت هناك حمن ورزايا ملشيخة املالكية 
عدد عظيم من العلماء والعباد، ومل ينج أحد من املذاهب األخرى يومئذ إال احلنفية ملوافقتهم للشيعة يف مسألة 

   .55«التفضيل فكان فيهم القضاء والرئاسة...
: منهمولقد وقف علماء املالكية يف وجه العبيديني وأنكروا عليهم هذه النحلة مما جر عليهم الويالت والقتل،      

 56 .ابن برذون، وابن هذيل

 ، ولوالهم لكفرت العامة، وأشهرهم يف ذلكطمينيايف وجه الفالفضل الكبري يف الوقوف لمالكية فكان ل    
 كما سيأيت يف الردود إن شاء اهلل.    57واملساجالت حىت مع أئمتهم،احلداد صاحب املناظرات  نسعيد ب

القريوان وأخربهم إىل مجع زيادة اهلل األغليب علماء إفريقية  ،ملا اشتد اخلطب، وعظم األمر، واستفحل التشيعو     
 تونس مدينة إىل قياإفري فقهاء اهلل زيادة ورفع»  بأمر الدعي العببيدي فتربؤوا منه وأعلنوا لعنه قال املراكشي:

 وقال أمره يف وتفاوضا الربيد، صاحب الصائغ بن اهلل عبد عند فاجتمعوا الشيعي اهلل عبد أيب على هبم مستظهرا
 نهماي اهلل عرض وعمر بكر اأب يعلن كتامة مع علينا اخلارج الصنعاين هذا لكم يقول األمري أن) الصائغ ابن هلم

: مذهبه يف خيالفه ومن املؤمنني: أصحابه ويسمى ارتدوا - وسلم عليه اهلل صلى - النيب أصحاب أن ويزعم
 وأفوتهم قتله على الناس وحرضوا منه، والبراءة لعنه الفقهاء فأظهر( رأيه خالف من دم ويبيح الكافرين

 .58«بمجاهدته

ومما زاد من متسك موا خبروجه عن الكتاب والسنة والعقل، كوهلذا نبذ علماء املالكية املذهب العبيدي وح     
بقاء علمائهم بني ظهراهنم وعدم مغادرة املغرب شرقا أو إىل األندلس، فكانوا  ؛عامة أهل إفريقية باملذهب املالكي

 .هلم عونا على الثبات مع احملن والفنت اليت مروا هبا

 مالك ونافحوا عنه: ومن فطاحلة العلم والفقه يف املغرب األوسط يف زمن الفاطميني، الذين بقوا على مذهب    
ولكن ما لبث أن هجر البالد ملا ظهر يف العبيديني وأتباعهم ه (، 522) تاألفريقي  البزاز نظيف بن محمد

. النساك العباد املعدودين واألئمة البارعني والفقهاء الراسخني العلماء من كان  »قال ابن فرحون: سب السلف،
 هذا أجلس أن يسعين مل بالقريوان نظيف بن اهلل عبد أبو كان لو: يقول تعاىل اهلل رمحه زيد أيب بن حممد أبو كان

 بن بكر أيب أصحاب من طبقة أعلى يف يعد وكان وورعه ودينه وفقهه وحفظه لفهمه مين بذلك أوىل ألنه اجمللس
                                                           

 .1/353تاريخ اجلزائر، للعالمة اجلياليل،  - 55

 .1/120املغرب، ابن عذاري،  ينظر: البيان - 56

 .3/132تاريخ املغرب العريب، سعد زغلول عبد احلميد،  - 57
 ، البيان املغرب - 58
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 من فيها ظهر وملا الرياسة من هرباً  املشرق إىل إفريقية من خرج إمامته اشتهرت وملا القاسم بن يشبه وكان اللباد
 .السلف سب
 دخل فلما والصلحاء العلماء من مجاعة املوضع ذلك دخل وقد الكتب فيه تباع موضع إىل دخل أنه وذكر     
 السكاكيين اجمللس ذلك يف وكان إفريقية أهل من ألحد تكن مل هيبة له كان ألنه وهيبة له إجالالً  كلهم قاموا

 حبراً  فوجده مسائل عليه فألقى ألختربنه واهلل كبرياً  أمراً  الرجل هذا أعطي لقد: قال له تعظيمهم رأى فلما الشاعر
 لكان الرجل هلذا رؤوسهم على الناس قام لو: السكاكيين فقال الكتاب من جييب إمنا وكأنه الدالء تكدره ال

 59«.قليالً 
كفرهم ومروقهم   ملا رأواوذكر املالكي مجلة من العلماء والزهاد الذين جاهدوا بين عبيد يف واقعة " وادي املاحل"،    

إسحاق السبائي،  وأبو، منصورتميم، أبو عبد الملك مروان بن أبو العرب بن عن الدين والشريعة، منهم:  
 60.سي، أبو سليمان ربيع القطانوأبو الفضل المم  

يف عصر بين عبيد حاولوا نشر عقائد اإلمساعيلية الروافض بني أهل املغرب األوسط وغريهم، فاستجاب       
بعضهم ورفض آخرون، وكان فقهاء املالكية على اخلصوص يف حمنة عظيمة مع هؤالء الروافض من الشيعة إىل سنة 

حيث اختلف محاد بن بلكني على باديس وفسدت ذات البني بينهما فأعلن محاد برفض عقائد  هـ،457
الروافض وإلغاء مذهب الشيعة والتمسك مبذهب أهل السنة، فانقطعت بذلك دعوهتم باجلزائر،... وانتهز املعز بن 

نة وحمل الناس على فانتحل يومئذ مذهب أهل السباديس هذا املوقف فأعلن انفصاله عن الدولة العبيدية، 
  61.مذهب اإلمام مالك  ومنعهم من تعدد المذاهب..وأمر بإخراج حتى أصحاب أبي حنيفة السنيين

فلما وطن أركان دولته حارب الشيعة واستأصل شأفتهم، وقضى على حنلتهم، فكان بذلك أعظم خدمة     
فاقتتلوا مقتلة عظيمة علماء والزهاد والعباد، فقد شارك يف حماربتهم القدمها للمغرب كله، وللمذهب املالكي أيضا، 

فكانت هذه احلركة الدينية الفقهية باملغرب » فخربوا ديارهم وحموا آثارهم وشردوهم وفرقوا مجعهم وصفوفهم، 
  62«.العريب حركة قوية نشطة أكثر ما خدمت فقه مالك واستقالل البالد

وقد ظهر يف هذه املدة أشهر علماء اجلزائر ممن خدموا السنة النبوية واملذهب املالكي على وجه اخلصوص،     
، خاصة مع ظهور الدولة احلمادية يف وغريه "كالتلقني"ودّرسوا كتب املالكية املشهورة  "املدونة"و، "املوطأ"فشرحوا 
ون "املوطأ" و"املدونة" و"التلقني" لعبد الوهاب كانوا على مذهب مالك يدّرس»حيث هـ(، 055 -550جباية: )

                                                           

 (.1/434الديباج املذهب ،  ينظر أيضا ترتيب املدارك ، عياض، ) - 59

 هـ.333. وقد وقعت هذه امللحمة يف سنة:2/335رياض النفوس،  - 60

 بتصرف يسري. .1/347اجلياليل، تاريخ اجلزائر، للعالمة  - - 61

 هـ.430. كان ذلك يف سنة:1/348املصدر نفسه: - 62
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وعقيدهتا عقيدة أهل السنة واجلماعة...إال ما شذ منها من سكن جبال جباية من أهل كتامة، فإهنم على مذهب 
الشيعة، .. كما أن أهل جبال أوراس وباغاية وإحدى مدن بنطيوس كانوا على رأي اخلوارج، ويعرفون بالواصلية 

، أما أهل هتودة باجلنوب الشرقي من مدينة بسكرة فهم يومئذ على ذهب إليه أهل العراق من إباضية املذهب
 :وأشهر العلماء الذين فقهوا أهل اجلزائر ونشروا علم مالك   63«األحناف

 باهلل املؤيد رقّاه العباس، أبا يكىن املقري، 64ئيالباغا الربعي اهلل عبد بن حممد بن أمحد بن عليّ  بن / أمحد51
 العلم أهل من وكان الفقيه، اإلشبيلي عمر أيب مكان بقرطبة الشورى خطّة إىل الثانية دولته يف احلكم بن هشام

 غلبون بن الطيب أيب عن مبصر روى ،مالك مذهب على والفقه القرآن علوم يف له نظري ال وكان والذكاء والفهم
 65هـ.010 سنة بباغاية ومولده ،151 سنة القعدة ذي من خلت ليلة عشرة إلحدى وتويف األدفويب، بكر وأيب

 اجمليدين العلم، يف واملتسمني باملغرب، املالكية أئمة : مناألسدي الداودي نصر بن أمحد جعفر أبو/ 50
 اىل انتقل مث ،الموطأ شرح في كتابه أملى وبهابطرابلس،  كان. بسكرة من وقيل المسيلة، من أصله للتأليف،
 اهلل عبد أبو عنه أخذ والنظر، واحلديث اللسان من حفظ له جميداً، مؤلفاً  متفنناً  فاضالً  فقيهاً  وكان تلمسان،

 شرح في النصيحةو" الفقه"، في الواعيو" الموطأ"، شرح في النامي" كتاب وأّلف تفقه، وعليه البوين،
 وغري "األموال"، وكتاب "البيان"، وكتاب األصول"، و"كتاب القدرية"، على الرد في و"اإليضاح البخاري"،

 66ذلك.
 عبيد، بين مملكة يف سكناهم القريوان علماء من معاصريه على ينكر كان أنه وبلغين قال القاضي عياض: 

 ومل وحده، كان درسه ألن أي لك، شيخ ال أسكت فأجابوه. بذلك مرة إليهم كتب وأنه أظهرهم، بني وبقاؤهم
 يفقهه شيخ له كان لو أنه ويشريون بإدراكه، وصل ما اىل وصل وإمنا مشهور، إمام عند علمه أكثر يف يتفقه

 لإلميان، صاحلة وبقية اإلسالم، على هلم تثبيت املسلمني عامة من هناك من مع بقاءهم أن لعلم الفقه حقيقة
 67الشرين. خري فرجحوا واآلالف األلف العامة من فيها بقي من لتشّرق إفريقية عن العلماء خرج لو وأهنم

                                                           

 .1/376املصدر نفسه: - 63
 (.1/320وقسنطينة. معجم البلدان، احلموي، ) جّمانة بني إفريقية أقصى يف كبرية مدينة: وياء وألف، معجمة، بَاغايَة:الغني - 64

 (. 28/36، تاريخ اإليالم، للذهيب، )87األندلس، ابن بشكوال،  أئمة تاريخ يف الصلة - 65

ط: بشار عواد(، معجم  5/41(، (، تاريخ اإلسالم ، للذهيب، )30(. الديباج املذهب، ابن فرحون، )7/152ترتيب املدارك، )  - 66
 (. 2/154املؤلفني، رضا كحالة، )

 (.7/152ترتيب املدارك، ) - 67
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 قدم.حممد أبا: يكىن الوهراين، عمرون بن طلحة بن يوسف بن اهلل عبد :هـ425عمرون الوهراين، أبو /  50
 الثقات من: وكان. العام ذلك يف الكبري السيل وقت إشبيلية وسكن مئة، وأربع وعشرين تسع سنة تاجراً  األندلس

 نافذا وكان والطب، باحلساب علم له وكان.ونظرائه زيد أيب ابن حممد أيب إفريقية شيوخ عن واسعة رواية   له
 68.فيها
 له القابسي، احلسن أيب أصحاب أعيان من مالكيّ  فقيه البوين، األسدي حممد بن مروان امللك عبد / أبو51

   69،هـ115 سنة قبل ومات إليها، فنسب ببونة فأقام إفريقية إىل انتقل األندلس من وأصله املوطّإ، شرح يف كتاب

 70.تونس وفقه الناس بعنابة أخذ الفقه والحديث من
 املرية واستوطن والفروع، باألصول معرفة له كانت.حممد أبا: يكىن املسيلة، من أصله محو بن اهلل /  عبد50

 71.مئة وأربع وسبعني ثالث سنة: وتويف. هبا عليه وقرىء
  
هـ( فكانت احلياة العلمية والثقافية مزدهرة إذ كانوا أقرب إىل مذهب 035-472وأما يف عصر املرابطني:) 

الموطأ، والصحيحين، والرسالة البن أبي زيد، املالكي؛ فكانت كتب املالكية تدرس يف احلواضر العلمية منها : 
 .72. (والتلقين، والتهذيب للبردعي، واالستذكار..

 بابن تفقه سفاقس نزل قريواين اللخمي بنت بن باللخمي: وهو املعروف الربعي حممد علي بن احلسن أبو/ 51
 السيوري وكان فتاويه وطارت أيامه يف وظهر. والسيوري والتونسي الطيب وأيب خلدون بنت بن الفضل وأيب حمرز

 .عليه طعناً  فيه الرأي يسيء
 به وتفقه مجلة إفريقية رياسة فحاز أصحابه بعد وبقي األدب من حظ ذا متفنناً  ديناً  فاضالً  فقيهاً  احلسن أبو وكان

 تعليق وله. مفوز بن اجلليل وعبد الصفاقسي احلميد وعبد املازري اهلل عبد أبو عنه أخذ صفاقس أهل من مجاعة
  73.وأربعمائة وسبعني مثان سنة تويف. حسن مفيد "التبصرة": سماه المدونة على كبير

 74السالم: الذي استقر بتلمسان ومات يف الدولة املرابطية.أبو حممد عبد / 52

                                                           

 .75. اجلزائر يف مرآة التاريخ،حممد امليلي و عبد اهلل شريط، ص:287األندلس، ابن بشكوال،  أئمة تاريخ يف الصلة - 68
 (.1/012معجم البلدان، احلموي، ) - 69

 .75اجلزائر يف مرآة التاريخ،حممد امليلي و عبد اهلل شريط، ص: - 70

 .287األندلس، ابن بشكوال،  أئمة تاريخ يف الصلة - 71
 .71اريخ، حممد امليلي و عبد اهلل شريط، ص:اجلزائر يف مرآة الت - 72

 .32/105تاريخ اإلسالم ، للذهيب،  - 73
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 والتمسك بظاهر االجتهادنبذوا مذهب مالك ودعوا إىل  هـ(668-هـ010) وملا جاءت دولة املوحدين،    
انتصار األشاعرة على السلفية، ومل  فكانوا أول من أدخل املذهب األشعري إىل املغرب اإلسالمي، فتمّ ، النصوص

 75ينصرها إال أفراد قليلون.

ورغم سيطرة املوحدين على شؤون احلياة العلمية، إال أنه مل مينع من وجود علماء مالكية حافظوا على مشوخ    
 ، منهم:املذهب يف املغرب األوسط

تسهيل "، و"التبيين في شرح التلقين"  : ولد يف جباية، ولههـ068أبو عبد اهلل حممد بن علي ابن الرمامة: 51
 76"، كان مياال إىل مذهب الشافعي.المطلب في تحصيل المذهب

َمام  : هـ061أبو حممد عبد اهلل بن حممد األشريي / 52  بن   اهلل   َعبجد   بن   حم َمَّد   بن   اهلل   َعبجد   حم َمَّد ، أَب و الَعالََّمة ، اإل 
، ي   َعل ي  َهاج  ريج ي   الصِّنـج  .اأَلش 
يـجر    أَيَّام   يف   َولده َمعَ  ب بَـغجَدادَ  مسَ عَ  .إ فجر يجق َيةَ  م ل وجك مَحَّاد   ل َبين   قـَلجَعة   َوه يَ  الجغرب، يَل ي مم َّا إ فجر يجق َية إ قجل يجم آخرَ  ب ليَدة  : َوَأش 

رََة، ابجن  َموجَهب   بن   اهلل   َعبجد   بن َوَعل يّ  َغزجل وجَن، بن   َعل يِّ  بن   َأمحجَدَ : َعنج  َفَحدَّثَ  ،الَماِلِكيَّة ِكَبارِ  ِمنْ  وََكانَ  ه بَـيـج
، ي اجل َذام يِّ ، َوالَقاض   77.َومَجَاَعة   ع َياض 

. املعّدل املالكّي، الفقيه التّـلجم سايّن، الت جييّب، إسحاق أبو العاّلمة، ،موسى بن حممد بن حيىي بن إبراهيم/50
 عّدة يف نفيًسا كتابًا اخل الف شرح يف صنَّف. العلوم يف بارًعا ور ًعا، صاحلًا، فاضاًل  : كان[هـ 660: املتوىف]

 78البّناء. ابن علي احلسن أيب: عن وحدث ،وأفتى وأعاد، ودر س،. شاء ما فيه أحسن جمّلدات،

وميكن القول من خالل ما سبق عرضه إن املذهب املالكي أىب أن خيرج من املغرب رغم النكبات واحملاربات     
اليت تعرض هلا مع سائر تلك الدويالت اليت عرضنا تارخيها معه، فهو يكبو أحيانا وينشط أحيانا أخرى، حىت 

 وقتنا احلاضر، رغم أن الدولة العثمانية كانت حنفية يف قلوب كل املغاربة إىل يتبوأهامتكن من استعادة املكانة اليت 
  .املذهب، ولكن مخد خبمودها وذهاهبا من إفريقية

                                                                                                                                                                                     

 .71اجلزائر يف مرآة التاريخ، ص:  - 74

 (.2/338تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث، املبارك امليلي، ) - 75

 .71اجلزائر يف مرآة التاريخ، ص:  - 76

 (.10/150سري أعالم النبالء، للذهيب، ) - 77
 (.45/144تاريخ اإلسالم ، للذهيب، ) - 78
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ه(، وخلص املذهب ونقح فصوله عكف الناس على كتبه حفظا وشرحا وتلقينا، 610وملا جاء ابن احلاجب )ت
 أبي كتاب ولما جاء ن خلدون:فكان ألهل املغرب مرجعا يف املذهب امللكي إىل أزمان متأخرة جدا، قال اب

 فجاء مسألة كل في أقوالهم وتعديد باب كل في المذهب أهل طرق فيه لخص الحاجب بن عمرو
 املغرب طلبة من الكثري عليه عكف السابعة املائة آخر املغرب إىل كتابه جاء وملا للمذهب.. كالبرنامج
 كان فانه املغرب إىل جلبه الذي هو الزواوي الدين ناصر علي أبو مشيختهم كبري كان ملا جباية أهل وخصوصا

 األمصار سائر إىل انتقل ومنهم تلميذه يف جباية بقطر وانتشر به فجاء ذلك خمتصره ونسخ مبصر أصحابه على قرأ
 فيه الرتغيب من الدين ناصر الشيخ عن يؤثر ملا ويتدارسونه قراءته يتداولون العهد هلذا باملغرب الفقه املغربية وطلبة

 وسابق تونس أهل مشيخة من وكلهم هارون وابن رشد وابن السالم عبد كابن شيوخهم من مجاعة شرحه وقد
 من يهدي واهلل دروسهم يف التهذيب كتاب يتعاهدون ذلك مع وهم السالم عبد ابن ذلك يف اإلجادة يف حلبتهم

 79«.مستقيم صراط إىل يشاء

 المخالفين.: من جانب الدف اع والردود على  ثانيا   

مل خيل عصر من عصور اإلسالم من وجود طائفة من علماء املذهب يفقهون الناس به، ويدرسونه، وينصرونه، 
، وقد سبق مجلة منها يف وينافحون عنه، ويردون غريه من املذاهب، وقد اشتهر بعضهم يف الرد على من خيالفه

  :ثنايا الرتاجم، وال بأس أن أذكر  بعضها استقالال

هـ(: قال الغربيين: 085كتاب "النرباس يف الرد على منكر القياس" أليب علي احلسن بن حممد املسيلي، )ت/ 51
 80ت عنه، ومل أره،..رب وهو كتاب مليح على ما أخ

 إحدى سنة تويف ببجاية ،الزواوي حيىي بن حيىي زكريا أبو الويل الصاحل / كتاب يف الرد على ابن حزم: للفقيه52

 81.وستمائة عشرة
، فاضل.تطوان نزيل طيين،نالقس سلطان بن القاسم " االنتصار للسنة والرد على الطائفة األندلسية": أليب/ 50

 82.حسن بين بقبيلة املغرب بالد يف بقية هلا زالت ال اليت الضالة الطائفة العكارين "يف تأليفوهو 

                                                           

 (1/063املقدمة، ) - 79

 .33عنوان الدراية، ص: - 80

حمرم:  13جملة األمحدية ، العدد:مسري القدوي، مقال:، ينظر: الردود على ابن حزم، 356الوفيات، ابن قنفذ القسنطيين، ص:  - 81
 324، ص: 1424

 .263، عادل نويهضمعجم أعالم اجلزائر،   - 82



 27 

فقد كانت له مناظرات مع أيب  هـ(352)ت مالك سعيد بن احلداداإلمام  جيلّ وممن كان يدافع عن السنة و    
 وبني احلق والصواب. عبد اهلل الشيعي طاملا أفحمهم ورد أقواهلم وزيفها

 وعبيد أخيه العباس وأيب الشيعي اهلل عبيد أيب املارقني الكفرة مع الدين يف مقامات له وكانت»: املالكي عنه وقال
 83.«وتعطيلهم وزندقتهم كفرهم فيها أبان اهلل

َة، َمَقاَمات   َله  : َحار ث ابجن   قَالَ       اَلم، َعن   الدَّفع يف   حَمجم وَدة َومَواقف   َكر ميج َها نَاظرَ  الس نَّة، َعن   َوالذَّبِّ  اإل سج  أَبَا ف يـج
َلة إ ىَل  الدَّاع ي الشِّيجع يِّ  اهلل   َعبجد   َأيب   َأَخا املعجوق يّ  الَعبَّاس   اد ابجن   فـََتَكلَّم اهلل ، ع بَـيجد َدوج  س لطَاهنم، َسطجَوة خَيَفج  وملَج  احَلدَّ

ك يف   اهلل اتَّق  ! أَبَة يَا: حم َمَّد   أَب و َولد ه: َله   قَالَ  َحىتَّ  ، َله   َمنج  َحسجيب  : قَالَ . تَبالغ َوالَ  نـَفجس  بت   د ينه َوَعنج  َغض 
 عجَتز َلة َشيجخ َمعَ  َوله.َذبـَبجت

َرَوان، ات  م َناَظرَ  الَفرَّاء امل َا َرَجعَ  ب الَقيـج بتد َعة م نَ  عدد   هب 
 
 .84امل

وكان هلؤالء األعالم الفضل الكبري بعد اهلل تعاىل يف نصرة السنة واملذهب املالكي يف إفريقية، حىت أصبح ال     
، ولو ذهب وبياهنادليل ملسائله، وخترجيها، وشرحها تيرى إال مذهب مالك وااللتزام به، والدعوة إليه والذب عنه وال

  أحد جلمع مؤلفاهتم ومناظراهتم وردودهم لكتب أسفارا كبرية، وحسيب أن أشرت إىل بعض ذلك. واهلل أعلم. 

 الخاتمة:

فقه كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل و هم العلماء الذين يبينون للناس عقيدهتم  ةإن املقصود باملرجعية الديني .1
 عليه وسلم.

دينية يلزم الرجوع إليها لتوحيد كلمة املسلمني ومجع مشلهم وتثبيتهم على احلق إن لكل أمة مرجعية  .2
 لدين، ومحاية اجملتمع من التفرق الديين واالجتماعي.وا

إن للحكام واألمراء الدور البارز واحلاسم للتمكني ألي مذهب أو عقيدة لذلك وجب على من اسرتعاه  .0
 نة وفهم علماء األمة الربانيني.اهلل أمر املسلمني أن يسوسهم بالكتاب والس

لقد كان لعلماء اجلزائر دور بارز وهام يف بلورة الفقه املالكي والدفاع عنه وتأسيس املرجعية الفقهية  .1
 والعقدية هلذا البلد، للحفاظ على اهلوية اإلسالمية.

ة من العلماء لقد مّر الفقه املالكي يف املغرب األوسط مبحن عديدة حورب فيه واستبعد ولكن بفضل ثل .0
 الربانيني صمد يف وجه كل املذاهب والعقائد املخالفة هلدي القرآن والسنة؛ حىت مّكن له من جديد.

 متيز مذهب اإلمام مالك بعدة مسات جعلته يتبوأ مكانة عالية يف قلوب الناس. .6
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اقع علميا من أهم الركائز اليت تساهم يف التأصيل ملذهب معني، والتجسيد يف أرض الو يعترب القضاء  .8
 وعمليا.

لقد ثبت أن للجزائر علماءها وفقهاءها الذين كانوا يضاهون فقهاء وعلماء القريوان وفاس وغريها من   .8
 احلواضر يف إفريقية واألندلس وحىت يف املشرق اإلسالمي. 

هلل رب هذا فما كان من توفيق فمن اهلل وحده، وأسأله أن يعصم من اخلطأ والزلل، وآخر دعوانا أن احلمد 
 العاملني.
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