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(10)The doctrine of Imam Malik 
  مملكممم مذىب اال( 01)

 مؤسسو واصول مذىبو وانتشمره
 مؤسس المذىب : االممم مملك 

ىـ 39اوال : اسمو : ىو االممم مملك بن انس بن عممر االصبحي ولد سنة 
 ىـ .073، وتوفي سنة 

ولد وعمش في المدينة اشتير بملعمم والفقو والحديث وكمن من اكمبر 
الفقيمء ، وقد ذاع صيتو ورحل اليو النمس لكي يأخذوا الحديث عنو ، فيو اممم 

 دار اليجرة وفقيو االمة كمم يقول عنو ذلك المؤرخون والمترجمون .
 وكمن يجل العمم والعمممء ويقدرىم ويقدميم عمى اصحمب الجمه والسمطمن .

وتطيب واذا اراد ان يخرج كي يحدث الحديث اغتسل ولبس احسن ثيمبو 
 وجمس بوقمر وىيبة .

وكمن االممم مملك عظيم المحبة لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ، مبملغم 
في تعظيم حديثو ، حتى كمن ال يركب الدآبة في المدينة مع ضعفو وكبر سنو ، 

 ويقول ال اركب في بمد فييم جسد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم مدفون .
مملك السنة واالثمر ىو تأليفو لكتمب )الموطأ( ومن اعظم مم خدم بو االممم 

الذي جمع فيو من احمديث النبي ) محمد صمى اهلل عميو وسمم ( الصحيحة واقوال 
 الصحمبة والتمبعين وفتموييم ورتبو عمى ابواب الفقو . 

ثمنيم : اصول مذىبو : قمم مذىب االممم مملك عمى االصول االولى التي قمم 
 بي حنيفة ويقوم عمييم كل مذىب وىي : عمييم مذىب االممم ا

. ثم 4. ثم اجممع الصحمبة 9.  ثم السنة النبوية  2القران الكريم  .0
 القيمس .
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وممم اختمف فيو مذىب االممم مملك عن مذىب االممم ابي حنيفة انو ال 
 يقول بمالستحسمن كمم يقول بو الحنفية ، بل كمن يقول بملمصملح المرسمة .

االممم مملك ىو )عمل اىل المدينة(  فيو يرى ان وممم خص بو مذىب 
عمميم حجة ، وىو اقوى من الخبر الواحد الصحيح ، ولذلك اشترط االممم مملك 

 في قبول العمل بخبر الواحد اال يخملف عمل اىل المدينة . 
 ثملثم : من اشير تالميذ االممم مملك : 

 ه( 030ه ــ 021ــ ابن القمسم ) 
القمسم العتيقي ، قد درس عمى االممم مملك والزمو ىو عبد الرحمن بن 

 كثيرا وىو اعمم تالميذه بو ومن اشيرىم . 
وقد عرف بملتقوى والزىد ، والورع ، والصبر ، والى جمنب ذلك كمن يجمنب 

 الحكمم وال يقبل جوائزىم وكمن يقول ليس بقربيم خير .
د صحب االممم وقد كمن البن القمسم الفضل الكبير في نشر المذىب ، فق

مملك عشرين سنة وىو صمحب كتمب ) المدونة ( في مذىب االممم مملك ومن اجل 
 كتبيم . 

 رابعم : انتشمر المذىب المملكي : 
لقد انتشر مذىب االممم مملك في بداية االمر في الحجمز الن االممم مملك قد 

م انتشر مذىب عمش حيمتو كميم في المدينة التي كمنت ال تزال ممتقى الحجيج ومني
 المملكية الى البمدان االخرى . 

وقد انتشر مذىب االممم مملك في المغرب العربي واالندلس والقمرة االفريقية 
كثيرا الن رحمة المغمربة وسفرىم غملبم كمن الى المدينة التي ىي دار العمم فمقتصرا 

 عمى االخذ من عمممء المدينة الذين كمنوا من اتبمع االممم مملك . 
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ونقل اصحمب االممم مملك المذىب المملكي الى مصر وانتشر مذىبو فييم 
 حتى غمب المذىب المملكي عمى الديمر المصرية قبل دخول االممم الشمفعي الييم .

وفي ايممنم ىذه فأن مذىب االممم مملك موجود في اغمب البالد االسالمية 
 وخمصة بالد المغرب العربي والقمرة االفريقية . 

 


