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عقيذة اإلهام هالك وهوقفه هي علن الكالم
أنس إبراىيـ محمد عبد الباقي

جامعة االماـ الميدي -كمية االداب -قسـ الدراسات االسالمية
مستخمص

ييدؼ ىذا البحث إلى بياف عقيدة أىؿ السنة والجماعة ،مف خالؿ الحديث عف عقيدة إماـ مف أئمة اليدي  ،وأحد مؤسسي

المذاىب الفقيية  ،أال وىو اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل – إماـ دار اليجرة  .يتناوؿ البحث آراء اإلماـ مالؾ في بعض مسائؿ

العقيدة مثؿ  :تعريؼ اإليماف وأدلة زيادتو ونقصانو  ،ومسألة الصفات اإلليية  ،السيما صفة االستواء عمى العرش  ،ومسألة
خمؽ القرآف وغيرىا .ثـ يوضح البحث موقؼ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل مف عمـ الكالـ ،حيث نيي عف الخوض فيو كغيره مف

وشنع عمى مف خاض غمار ىذا العمـ .ومف النتائج التي توصؿ إلييا البحث أف اإلماـ مالؾ عمى
وذـ ىذا العمـ ّ
العمماء ّ ،
الرغـ مف شيرتو بالفقو إال أف لو آراء في أصوؿ الديف والعقيدة.
Abstract

This research aims to release doctrine of the Sunnis and the community, by alking about
the doctrine of the imam of the imams of a sacrificial animal, and one of the founders of
 the schools of Islamic jurisprudence, namely Imam Malik - God have mercy on himthe imam of Dar al-Hijrah. This paper deals with the views of Imam Malik in some faith
issues such as: the definition of faith and evidence of increase and decreasing, and the
issue of the divine qualities, especially prescription equator on the throne, and the issue
 of the creation of the Koran and others. Then search shows the position of Imam MalikGod's mercy - of Theology, where he is forbidden to go into it, like other scientists,
edema of this science and Hna on who played the captain's flag.It is the findings of the
research that Imam Malik in spite of his fame jurisprudence, however, his views on the
origins of religion and belief.
مقـــدمة

الحمد هلل رب العالميف  ،الذي بدأ خمؽ اإلنساف مف طيف  ،ثـ جعؿ نسمو مف ساللة مف ٍ
َّ
ماء مييف  ،والصالة والسالـ
ٍ
محمد صاحب الشرع المتيف  ،وعمي الصحابة والتابعيف  ،ومف تبعيـ بإحساف إلي يوـ الديف  .أما بعد فإف اإلماـ
عمي سيدنا

مالؾ – رحمو اهلل – إماـ دار اليجرة ُ ،يعد مف أىـ الشخصيات في تاريخ الفكر اإلسالمي  ،فيو أحد األئمة األعالـ  ،واليو
ُينسب المذىب المالكي  ،الذي انتشر في العالـ اإلسالمي عموماً وفي شماؿ أفريقيا خصوصاً  .ولشيرة ىذا اإلماـ وعمو كعبو
في عموـ اإلسالـ ؛ تأوؿ عمماء عصره الحديث الذي أخرجو الترمذى  ،وابف حباف  ،والحاكـ  ،وأحمد  ،والنسائى  ،وعبد
الرزاؽ الصنعاني بألفاظ متقاربة (يوشؾ أف يضرب الناس أكباد اإلبؿ  ،فال يجدوف أحداً أعمـ مف عالِـ المدينة )  .والمفظ

ضربت إليو أكباد اإلبؿ  ،وقصده طالب العمـ مف كؿ حدب وصوب  ،ينيموف
لمترمذي  ،وانو اإلماـ مالؾ عالـ المدينة  ،الذي ُ

مف معينو الصافي  ،فأثني عميو العمماء ثناءاً عاط اًر  ،فقد قاؿ اإلماـ النووى الشافعي في اإلماـ مالؾ  :إماـ دار اليجرة ،
وأحد أئمة المذاىب المتبوعة  ،وىو مف تابعى التابعيف .

ولقد اشتير اإلماـ مالؾ بالعمـ والفقو والحديث والفتيا  ،حتى سار

إبراز

رمت مف خالؿ الكتابة في ىذا الموضوع تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا :
المثؿ  ( :ال ُيفتي ومالؾ بالمدينة )  .ولقد ُ
دور اإلماـ مالؾ وجيوده في خدمة الشريعة في جانب العقيدة وأصوؿ الديف  ،إلقاء الضوء عمي دور اإلماـ مالؾ في تدريس

وبياف عقيدة أىؿ السنة والجماعة  ،ودفاعو عنيا  ،ورده عمي المبتدعة والمنحرفيف  ،توضيح موقؼ اإلماـ مالؾ مف عمـ الكالـ
 ،الذي ابتدأه المعتزلة ومف نسج عمي منواليـ مف ِ
الفرؽ الضالة .
مولد اإلمام مالك والحياة الفكرية في عصره

ُولد اإلماـ مالؾ عمي أرجح الروايات عاـ 93ىػ َّ ،
وعمر دى اًر طويالً – عميو رحمة اهلل – إذ بمغ عمره حوالي ستاً
1
وثمانيف سنة  ،وكانت وفاتو عاـ 179ىػ  .وعمي ىذا فإنو عاش فترة مف عمره في العصر األموي حوالي تسعة وثالثيف عاماً

 ،وعاش فترة مف عمره أيضاً في العصر العباسي حوالي سبعة وأربعيف عاماً.

 1اٌفٙشعد  ،أت ٛاٌفشض ِذّذ تٓ اعذك تٓ إٌذ ، ُ٠داس اٌىرة اٌعٍّ١ح – ت١شٚخ  ،ص 339
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مالؾ  ،قد كثر الكالـ حوؿ العقائد  ،فكاف الخوارج وليـ آراء في فيـ الديف ،وفي فيـ العقيدة ،وكاف الشيعة بفرقيـ المختمفة

مف كيسانية وامامية وغيرىما  ،وكاف المعتزلة وليـ مناىج في تفسير النصوص الخاصة بالعقيدة ليست لغيرىـ وكانت ىنالؾ
رؽ أخري  . 1ولقد ظيرت معظـ ىذه الفرؽ في العصر األموي ،ولقد كاف ىذا العصر ُم ْس رح اً ألفكار ومذاىب تُدس
نِ َح ٌؿ وِف ٌ
بيف المسمميف في الخفاء فتفسد عقيدتيـ ،وتمبِّس عمييـ الحؽ السائغ القويـ بأمور يصعب عمي العقؿ فيميا واستيعابيا  ،أو ال
يعرؼ العقؿ البشري حقيقتيا ،مثؿ البحث في القضاء والقدر وارادة اإلنساف وغيرىا  ،وبجانب ىذه المسائؿ والمباحث فينالؾ

حركة فكرية أخري  ،ابتدأت في العصر األموي  ،ونمت وآتت أكميا في العصر العباسي  ،تمؾ ىي حركة االتصاؿ بالفمسفة

اليونانية  ،فقد ابتدأت في عيد األموييف  ، 2ابتدأىا الخميفة األموي خالد بف يزيد  " ،فإف خالد بف يزيد بف معاوية  ،كاف مف

أعمـ قريش بفنوف العمـ  ،ولو كالـ في صنعة الكيمياء والطب  ،وكاف بصي اًر بيذيف العمميف متقناً ليما  ،ولو رسائؿ دالة عمي

معرفتو وبراعتو  ،وأخذ الصنعة عف رجؿ مف الرىباف ُيقاؿ لو مريانس الرومي  ،ولو فييا ثالث رسائؿ تضمنت إحداىما ما
جري لو مع مريانس المذكور  ،وصورة تعممو منو  ،والرموز التي أشار إلييا ". 3
شيوع الجدل بين المذاىب في العصر األموي:

لقد ُوجد في العصر األموي أيضاً أولئؾ الذيف ُسموا بالزنادقة  ،الذيف كانوا يبثوف بيف المسمميف عقائد وآراء فاسدة ،
قُصد منيا ىدـ اإلسالـ عقيدة وشريعة وأخالقاً  ،وىكذا فقد فشا في العصر األموي الجدؿ بيف المذاىب المختمفة مف خوارج ،
وشيعة  ،ومرجئة  ،ومعتزلة وغيرىـ  . 4وبظيور تمؾ الفرؽ ظيرت العديد مف المعتقدات المنحرفة والبدع  ،ففي أواخر عصر

التابعيف – مف أوائؿ المائة الثانية – حدثت بدعة الجيمية منكرة الصفات  ،وكاف أوؿ مف أظير ذلؾ الجعد بف درىـ  ،فطمبو
خالد بف عبد اهلل القسري  ،فقتمو بواسط(.) 6( )5

ثـ ظير بيذا المذىب الجيـ بف صفواف  ،ودخمت فيو بعد ذلؾ المعتزلة  ،وىؤالء أوؿ مف ُعرؼ عنيـ في اإلسالـ أنيـ أثبتوا
ثـ حدث بعد مذىب التجسيـ
حدوث العالـ بحدوث األجساـ  ،وأثبتوا حدوث األجساـ بحدوث ما يستمزميا مف األعراض.

7

المضاد لمذىب االعتزاؿ ظيور محمد بف كرَّاـ  ،زعيـ فرقة الكرامية*  ،وأثبت الصفات حتى انتيي فييا إلي التشبيو والتجسيـ
الفرق في عصر اإلمام مالك:

اشتيرت مذاىب الفرؽ مف القدرية والجيمية والمعتزلة والكرامية والخوارج والروافض والق ارمػػطة والباطنية  ،حتى مألت األرض

يبؽ مصر مف األمصار  ،وال قطر مف األقطار
 ،ومنيـ مف نظر في الفمسفة  ،وسمؾ مف طرقيا ما وقع عميو اختياره  ،فمـ َ
إالَّ وفيو طوائؼ كثيرة مف ذلؾ  .8وتعتبر فرقة المعتزلة مف أبرز تمؾ الفرؽ  ،وعمي الرغـ مف أنيا نشأت في العصر األموي ؛
إالَّ أنيا شغمت الفكر اإلسالمي في العصر العباسي ردحاً طويالً مف الزمف  .9كؿ ىذا يدؿ عمي أف حركة الجداؿ في المذاىب
الدينية واآلراء السياسية المصبوغة بالصبغة الدينية كانت في العصر األموي حركة عظيمة  ،وقد كاف ليا أثر كبير في العمـ

والسياسة واألدب  ،وقد صدرت الفرؽ في ىذا العصر عف عقميات مختمفة مف فرس وروـ وسرياف وعرب وغيرىـ  ،وكانت ىذه

العقميات تؤمف بأدياف مختمفة مف ييودية ونصرانية ومجوسية ووثنية وغيرىا .
اتصال الفرق بالفمسفة اليونانية في العصر العباسي:

 1ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،اإلِاَ ِذّذ أت ٛص٘شج  ،داس اٌفىش اٌعشت – ٟاٌما٘شج  ،ص 387
 2أت ٛدٕ١فح د١اذٗ ٚعصشٖ ٚآساؤٖ ٚفم ، ٗٙاإلِاَ ِذّذ أت ٛص٘شج  ،داس اٌفىش اٌعشت – ٟاٌما٘شج  ،ص 85
ٚ 3ف١اخ األع١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ  ،اتٓ خٍىاْ  ،جـ  ، 2ص224
 - 4فجش اإلعالَ  ،ادّذ أِِ ، ٓ١ىرثح إٌٙضح اٌّصش٠ح – اٌما٘شج  ،ص 301
ٚ - 5اعظ تٍذج ذمع ت ٓ١اٌىٛفح ٚاٌثصشج ٚ .ئّٔا عُّ١د ٚاعظ ألٔٙا ِرٛعطح تّٕٙ١ا  .أظش ِ :عجُ اٌثٍذاْ ٠ ،الٛخ اٌذّ ، ٞٛداس ئد١اء
اٌرشاز اٌعشت – ٟت١شٚخ  ،جـ ، 5ص347
ِٕٙ - 6اض اٌغٕح إٌث٠ٛح  ،اإلِاَ اتٓ ذ ، ٗ١ّ١ذذم١ك ِذّذ سشاد عاٌُ ِ ،ىرثح اتٓ ذ – ٗ١ّ١اٌما٘شج  ،جـ  ، 1ص309
 /7اٌّشجع ٔفغٗ ٚ ،اٌجضء  ،ص .310
 - 8اٌّٛاعع ٚاالعرثاس تزوش اٌخطظ ٚا٢شاس ( اٌّعشٚف تاٌخطظ اٌّمش٠ض٠ح )  ،ذم ٟاٌذ ٓ٠أدّذ عٍ ٟاٌّمش٠ض ، ٞذذم١ك ِذّذ ص، ُٕٙ٠
ِىرثح ِذت – ٌٟٛاٌما٘شج  ،جـ ، 3ص424
 - 9ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،ص 124
* فشلح اٌىشاِ١ح ذٕغة اٌِ ٟذّذ اتٓ وشاَ اٌغجغرأ ِٓ . ٟاٌفشق اٌّشثٙح اٌر ٟشثٙد اٌخاٌك تاٌّخٍٛق ٚظٙشخ ف ٟاٌعصش األِ. ٞٛ
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لقد كانت تمؾ الحركات والفرؽ في الدولة األموية عمي البساطة في أفكارىا  ،ولـ تعمؽ تعاليميا واعتقاداتيا  ،ولـ تصؿ إلي

درجة القواعد المنظمة  ،وانما وصمت ىذه الدرجة في صدر العصر العباسي ؛ لما أخذ خمفاء الدولة العباسية يناصروف

الحركة العممية وينيضوف باألساس الذي وضعو العمماء في الدولة األموية  .مستعينيف عمي ذلؾ بترجمة الفمسفة اليونانية ،

وما وصمت إليو األمـ قبميـ  . 1وىكذا ورث العصر العباسي كؿ الفرؽ والحركات الدينية التي ظيرت في العصر األموي  ،بؿ

وعمقت تمؾ الفرؽ مباحثيا وأفكارىا عندما اتصمت بمصدريف رئيسييف أوليما مصدر شرقي ذو طابع ديني  ،تمثؿ في الديانات
المختمفة كالييودية والنصرانية  ،والنحؿ والوضعية كالصابئة والمجوسية والبرىمية  ،وثانييما مصدر غربي ذو طابع إنساني

تمثؿ في الفمسفة اليونانية

2

في ىذا العصر  ،الذي شيد حركة جداؿ واسعة في المذاىب الدينية  ،واآلراء السياسية  ،عاش

أمامنا مالؾ بف أنس – رحمو اهلل – إماـ دار اليجرة  ،فناصر مذاىب أىؿ السنة والجماعة وقمع البدعة والضاللة  ،فأكرـ بو
قدـ و ٍ
مف ٍ
إماـ م َّ
أستاذ ُمعمِّـ .
ُ
عقيدة اإلمام مالك رحمو اهلل.
اإلماـ مالؾ عمماً مف أعالـ الحديث وعمماً مف أعالـ الفقو أيضاً  ،فناؿ اإلمامة فييما  ،ولكنو عاش في عصر اضطربت فيو
المنازع الفكرية  ،فمف آراء منحرفة في السياسة  ،إلي آراء منحرفة في العقيدة  ،كالقوؿ بأف اإلنساف مجبور عمي أفعالو غير

مختار  ،وأف مرتكب الكبيرة كافر أو أنو في منزلة بيف المنزلتيف ( منزلتي الكفر واإليماف )  ،وآخروف يقولوف  :ال يضر مع

اإليماف معصية  ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة  .ثـ كاف أولئؾ الذيف خاضوا في السياسة مف فرؽ الخوارج والشيعة وغيرىما ،
فكاف البد أف يرشد إماـ دار اليجرة الناس إلي ما يتبعونو في ىذه المتاىات الفكرية المنحرفة عف الصراط المستقيـ.

مفيوم العقيدة:

قبؿ أف نعرض عقيدة اإلماـ مالؾ نبيف مفيوـ العقيدة  ،فالعقيدة في المصطمح اإلسالمي ىي جممة األصوؿ اإليمانية التي

جاء بيا الشرع  ،ودعا اإلنساف إلى اإليماف بيا إيماناً يقينياً ال شؾ فيو .واإليماف باهلل تعالى ىو أصؿ العقيدة وعميو تُبنى
األصوؿ األخرى :اإليماف بالمالئكة والكتب السماوية واألنبياء والرسؿ والقضاء والقدر واليوـ اآلخر .ولقد سمؾ اإلماـ مالؾ

في ىذه األمور ما سمكو في الفقو والحديث فقد قرر أنو يجب إتباع السنة  ،واتباع منيج السمؼ الصالح  .وسار عمي السنة

في دراستو لمعقيدة  ،فكاف يدعو الناس إلي أخذ العقيدة مف كتاب اهلل تعالي  ،وسنة رسولو صمي اهلل عميو وسمـ  ،بدالً مف

حكـ العقؿ المجرد. 3

تعريف اإلمام مالك لمتوحيد واإليمان والصفات:

نبدأ أوالً في عرض عقيدة اإلماـ مالؾ بتعريفو لمتوحيد  ،ومذىبو في الصفات  .أخرج اليروي عف الشافعي قاؿ ُ :سئؿ مالؾ
عف الكالـ والتوحيد  .فقاؿ مالؾ  :محاؿ أف ُيظف بالنبي صمي اهلل عميو وسمـ أنو عمـ أمتو االستنجاء ولـ يعمميـ التوحيد .
 .4أي حتى يقروا بأنو ال

أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يقولوا ال إلو إال اهلل )
والتوحيد ما قالو النبي صمي اهلل عميو وسمـ ُ ( :
معبود بح ٍ
ؽ إال اهلل  .وأما عف قوؿ مالؾ في الصفات  ،فقد روى ابف عبد البر النمري عف مالؾ بف أنس – رحمو اهلل – في

أمروىا كما جاءت  ،نحو حديث التنزيؿ  ،وحديث أف اهلل خمؽ آدـ عمي صورتو  ،وأنو يدخؿ
األحاديث في الصفات أنو قاؿ ُّ :
قدمو في جينـ  ،وما كاف مثؿ ىذه األحاديث

5

 .وكاف اإلماـ مالؾ يقوؿ في تعريؼ اإليماف  :إف اإليماف إقرار بالمساف

،وتصديؽ بالجناف  ،وعمؿ باألركاف  . 6وعمي ىذا القوؿ  ،فإف اإليماف قو ٌؿ وعمؿ  ،أو اعتقاد وعمؿ  ،وأنو يزيد وينقص ،
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي  ،فيذا ىو مذىب السمؼ – رضواف اهلل عمييـ – في تعريؼ اإليماف  ،أو بياف حد اإليماف.
وعمي ىذا يتبيَّف لؾ فساد ما ذىب إليو القدرية مف أف اإليماف ىو المعرفة بالقمب! وفساد ما ذىب إليو الكرامية مف أف اإليماف

 - 1فجش اإلعالَ  ،أدّذ أِ ، ٓ١ص303
 - 2اٌجأة اإلٌ ِٓ ٟٙاٌرفى١ش اإلعالِ ، ٟدِ .ذّذ اٌث ، ٟٙص 55
 - 3ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،ص 410 – 409
 - 4صذ١خ ِغٍُ  ،وراب اإلّ٠اْ  ،تاب األِش تمراي إٌاط در٠ ٟمٌٛٛا ال ئٌٗ ئال هللا ِذّذ سعٛي هللا  ،جـ  ، 1ص ، 51دذ٠س سلُ 324
 -5جاِع ت١اْ اٌعٍُ ٚفضٍٗ  ،اتٓ عثذ اٌثش إٌّش ، ٞاٌّىرثح اٌرٛف١م١ح – اٌما٘شج  ،ص 369
 - 6ششح اٌعم١ذج اٌطذا٠ٚح  ،اتٓ ات ٟاٌعض اٌذٕفِ ، ٟىرثح اٌصفا – اٌما٘شج  ،ص 269
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ىو اإلقرار بالمساف فقط ! وىكذا يتبيف لؾ أيضاً أف اإلماـ مالؾ واجو مذاىب شتي  ،وأنو كاف في دراستو لمعقيدة يتبع المنقوؿ
مف نصوص القرآف الكريـ  ،وأحاديث النبي صمي اهلل عميو وسمـ. 1
مذىب اإلمام مالك في مسألتي رؤية اهلل تعالى والقدر:

في مسالة رؤية اهلل عز وجؿ  ،ذىب اإلماـ مالؾ إلي أف المؤمنيف يروف اهلل عز وجؿ يوـ القيامة بأبصارىـ  ،واستدؿ عمي

ذلؾ بالنصوص مف كتاب اهلل وسنة رسولو صمي اهلل عميو وسمـ  .فمف القرآف الكريـ استدؿ بقولو تعالي  ( :لمذيف أحسنوا

الحسني وزيادة )  . 2حيث فُسِّرت ( الزيادة ) بأنيا النظر إلي اهلل تعالي يوـ القيامة  .وبقولو تعالي  ( :وجوه يومئذ ناضرة إلي
ربيا ناظرة )  .3ثـ فسَّر اإلماـ مالؾ قولو تعالي  ( :كال إنيـ عف ربيـ يومئذ لمحجوبوف )  .4فقاؿ  :إنو النظر إلي اهلل عز

وجؿ . 5وقد أثار المعتزلة مسألة رؤية اهلل تعالي يوـ القيامة  ،فأنكروىا وأولوا النصوص السابقة  ،التى استدؿ بيا أىؿ السنة
والجماعة عمي رؤية اهلل عز وجؿ  .واتفقوا جمعييـ عمي نفي رؤية اهلل تعالي باألبصار  ،وقالوا إنو سبحانو وتعالي يستحيؿ

أف ُيري  ،وصار أكثر المعتزلة إلي أف البارئ تعالي ال يري نفسو

6

 .ولكف اإلماـ مالؾ الذي يتبع النصوص يقرر رؤية اهلل

تعالي  ،متمسكاً بظواىر النصوص  ،غير متأوؿ ليا  ،ومف غير أف يتعرض لكيفيتيا  ،وكونيا كرؤيتنا في الدنيا  ،بؿ إنيا

عمي نحو يميؽ بذات اهلل تعالي  . 7وأما في مسألة القضاء والقدر فإف اإلماـ مالؾ كاف يؤمف بالقضاء والقدر  ،خيره وشره مف

اهلل تعالي  ،دوف أف يخوض فيما خاض فيو القدرية والجبرية حوؿ أفعاؿ اإلنساف  ،مف أنو قادر عمييا أو مجبور  ،وغير ذلؾ

مف الترىات واألباطيؿ التي قالت بيا الفرؽ المنحرفة والضالة  .وقد روي اإلماـ مالؾ في ( الموطأ ) مف األحاديث ما يبيف

شئ كما ينبغي  ،الذي ال يعجؿ شئٌ أناه ( أي أخرَّه ) َّ
ىذا المعتقد  .فقد بمغو أنو كاف ُيقاؿ  :الحمد هلل الذي خمؽ كؿ ٍ
وقدره ،
حسبي اهلل وكفي  ،سمع اهلل لمف دعا  ،ليس وراء اهلل مرمي  ( 8أي غاية ُيرمي إلييا )  .وقد بمغو أيضاً أنو كاف ُيقاؿ  :إف
9

 .فالمعني أف اهلل تعالي قد َّ
قدر األرزاؽ في سابؽ عممو وأف كؿ

أحداً لف يموت حتي يستكمؿ رزقو  ،فأجمموا في الطمب
إنساف لف يموت حتي يستوفي تمؾ األرزاؽ قمَّت أو كثرت  ،فما عمي اإلنساف إذف إال أف يتقي اهلل تعالي  ،ويطمب تمؾ

األرزاؽ باألوجو الشرعية  ،التي بيَّنيا الشرع الحنيؼ.

ثـ روي اإلماـ مالؾ حديثاً فيو حكـ القدرية عف عمو أبي سييؿ بف

فقمت  :رأيي أف تستتيبيـ فإف تابوا واال
مالؾ أنو قاؿ  :كنت أسير مع عمر بف عبد العزيز فقاؿ  :ما رأيؾ في ىؤالء القدرية ؟ ُ
10
عرضتيـ عمي السيؼ  .فقاؿ عمر بف عبد العزيز  :ذلؾ رأيي  .قاؿ اإلماـ مالؾ  :وذلؾ رأيي  .أي أف مذىب اإلماـ مالؾ
ورأيو في القدرية أنيـ ُيستتابوف  ،بأف يقاؿ ليـ  :أتركوا ما أنتـ عميو وأنزعوا عنو ، 11واال ُعرضوا عمي السيؼ .
اإلمام مالك ومسألة خمق القرآن:

وقد أثار المعتزلة في عصر اإلماـ مالؾ مسألة خمؽ القرآف  ،ففي المائة الثانية مف اليجرة امتحف المأموف الناس بخمؽ

القرآف  ،وىي أعظـ الفتف في ىذه األمة  ،وأوليا بالنسبة إلي الدعوة إلي البدعة  ،ولـ َي ْدعُ خميفة قبمو إلي ٍ
شئ مف البدع
وقد أثار الجعد بف درىـ ىذه المسألة  ،ثـ تمقفيا عنو المعتزلة  ،وقد أخذىا عف رجؿ كاف يريد إفساد العقيدة اإلسالمية وىو

12

ييودي  .فقرر أف القرآف مخموؽ  ،وتبعو طائفة مف المسمميف  ،وقاؿ غيرىـ إنو غير مخموؽ  ،والمستعصموف عمموا أف ىذه

.

فتنة تُثار بيف المسمميف ؛ فأمسكوا عف الخوض فييا  ،وكاف مف ىؤالء اإلماـ مالؾ  – 13رحمو اهلل – الذي كاف يقوؿ  :القرآف

 - 1ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،ص 410
 -2عٛسج ٔٛ٠ظ  ،ا٠٢ح 26
 -3عٛسج اٌم١اِح  ،ا٠٢ح 23 ، 22
 - 4عٛسج اٌّطفف ، ٓ١ا٠٢ح 15
 -5ششح أصٛي اعرماد أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،اٌذافع ٘ثح هللا تٓ اٌذغٓ اٌالٌىائ ، ٟداس اتٓ دضَ – ت١شٚخ  ،ص ِٚ 204اتعذ٘ا
ٌّ - 6ع األدٌح ف ٟلٛاعذ عمائذ أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،اإلِاَ اٌج ٟٕ٠ٛعثذ هللا تٓ عثذ اٌٍّه  ،ذذم١ك د .فٛل١ح دغ ، ٓ١اٌّإعغح اٌّصش٠ح
ٌٍٕشش  ،ص101
 - 7ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،ص 411
ِٛ - 8طأ اإلِاَ ِاٌه  ،وراب اٌمذس  ،تاب جاِع ِا جاء ف ٟأً٘ اٌمذس  ،ص 530
 - 9اٌّٛطأ  ،ص530
 - 10اٌّٛطأ  ،ص 529
 - 11االعرزواس اٌجاِع ٌّزا٘ة فمٙاء األِصاس  ،اٌذافع أتٛعّش ٛ٠عف تٓ عثذ اٌثش إٌّش ، ٞداس لر١ثح – دِشك  ،جـ  ، 26ص103
 - 12ذاس٠خ اٌخٍفاء  ،اإلِاَ جالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ط ، ٟداس إٌّاس – اٌما٘شج 397 ،
 -13ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،ص 411
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كالـ اهلل  ،وليس بمخموؽ  .ولقد أورد الحافظ ىبة اهلل الاللكائي * أحاديث في كتابو ( شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة

) توضح معتقد اإلماـ مالؾ وحكـ مف قاؿ إف القرآف مخموؽ  .عف ابف أبي أويس قاؿ  :سمعت خالي مالؾ بف أنس وجماعة
1

 .وعف أبي محمد يحي بف خمؼ

العمماء بالمدينة فذكروا القرآف فقالوا  :كالـ اهلل  ،وىو منو  ،وليس مف اهلل شئٌ مخموؽ
المقري** قاؿ  :كنت عند مالؾ بف أنس فأتاه رج ٌؿ فقاؿ  :يا أبا عبد اهلل  ،ما تقوؿ فيمف يقوؿ  :القرآف مخموؽ ؟ قاؿ  :كافر
زنديؽ  ،اقتموه  .قاؿ  :إنما أحكي كالماً سمعتو  .قاؿ  :لـ أسمعو مف ٍ
أحد  ،إنما سمعتو منؾ  .قاؿ أبو محمد  :فغمظ ذلؾ

عمي  ،فقدمت مصر  ،فمقيت الميث بف سعد *  ،فقمت  :يا أبا الحارث ماتقوؿ فيمف يقوؿ القرآف مخموؽ ؟ وحكيت لو الكالـ
َّ

2

الذي كاف عند مالؾ  ،فقاؿ  :كافر  .فمقيت ابف لييعة**  .فقمت لو ما قمت لميث بف سعد  ،وحكيت لو الكالـ  .فقاؿ  :كافر

كافر . 2وعف أبي ىماـ سعيد بف البكراوي قاؿ  :سمعت أبا مصعب يقوؿ  :سمعت مالكاً يقوؿ  :القرآف كالـ اهلل وليس

بمخموؽ . 3وقد بيَّف اإلماـ ابف أبي العز الحنفي أيضاً مذىب أىؿ السنة مف أىؿ المذاىب األربعة في تمؾ المسألة  ،ومف
ضمف ىؤالء الفقياء قطعاً اإلماـ مالؾ  ،حيث قاؿ  ( :وبالجممة فأىؿ السنة كميـ  ،مف أىؿ المذاىب األربعة وغيرىـ مف
السمؼ والخمؼ  ،متفقوف عمي أف القرآف كالـ اهلل غير مخموؽ ). 4
مذىب اإلمام مالك في مرتكب الكبيرة:

وأخي اًر نتحدث عف مذىب اإلماـ مالؾ في مرتكب الكبيرة  ،حيث ثارت في العصر الذي عاش فيو  ،والعصر الذي

سبقو مسألة مرتكب الكبيرة  ،فقاؿ الخوارج أف مرتكب الكبيرة كافر مخمد في النار  ،وذىب المعتزلة إلي أف مرتكب الكبيرة في
منز ٍ
لة بيف المنزلتيف  ،ليس بكافر وال مؤمف  .بينما قالت المرجئة  :ال تضر مع اإليماف معصية  ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة

؛ ولذلؾ قالت المرجئة  :إف مرتكب الكبيرة ال يحكـ عميو ٍ
بحكـ في ىذه الدنيا  ،وانما ُيرجأ أمره إلي اهلل تعالي يوـ القيامة
ُ
.وكاف رأي اإلماـ مالؾ في مرتكب الكبيرة أنو ُيعذب في نار جينـ بمقدار معصيتو  ،واف شاء غفر اهلل تعالي لو ؛ لقولو –
6

5

 .ثـ قاؿ اإلماـ مالؾ في ىذا المقاـ  :إف

سبحانو وتعالي – ( إف اهلل ال يغفر أف ُيشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلؾ لمف يشاء )
العبد إذا ارتكب الكبائر كميا بعد أال يشرؾ باهلل شيئاً  ،ثـ نجا مف ىذه األحواؿ  ،رجوت أف يكوف في أعمي الفردوس  .إف كؿ
كبيرة بيف العبد وربو ىو منيا عمي رجاء  ،وكؿ ىوي ليس ىو عمي رجاء  ،إنما ييوي بو في نار جينـ.

7

فيذه ىي عقيدة اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل تعالي – التى ىي عقيدة أىؿ السنة والجماعة  ،فالعقيدة ىي :تصديؽ القمب تصديقاً

جازماً ال يقربو شؾ بأف اهلل تعالى واحد في ذاتو وصفاتو وأفعالو .والتصديؽ بما جاء مف عند اهلل تعالى  ،وأما السنة فيي
ٍ
بإحساف إلي يوـ الديف .
طريقة الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ  ،والجماعة ىي جماعة المسمميف  ،وىـ الصحابة والتابعوف ليـ
فإتباعيـ ىدي  ،وخالفيـ ضالؿ  ،قاؿ تعالي لنبيو صمي اهلل عميو وسمـ  ( :قؿ إف كنتـ تحبوف اهلل فاتبعوني يحببكـ اهلل

ويغفر لكـ ذنوبكـ واهلل غفور رحيـ ).

8

إذف عقيدة أىؿ السنة والجماعة – كما مضي – اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو

واإليماف باليوـ اآلخر وبالقدر خيره وشره  .وىذه األصوؿ خالؼ فييا مف خالؼ  ،وانحرؼ عنيا مف انحرؼ مف الفرؽ الضالة

كالقدرية والجيمية والمرجئة والمشبية والمجسِّمة وغيرىا مف الفرؽ  ،التي ظيرت في زمف الصحابة والتابعيف  ،أما المذاىب

الفقيية التي ظيرت في ذلؾ الزمف ( بعد عصر الصحابة وكبار التابعيف ) ُفينسب جميع أصحابيا إلي مذىب أىؿ السنة
والجماعة . 9ومعموـ أف األئمة األربعة – رحميـ اهلل تعالي – لـ يكونوا سوي عمماء أعالـ مف عمماء األمة  ،أكرميـ اهلل

 - 1ششح أصٛي اعرماد أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،ص 120
 -2اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ  ،ص 121
 - 3اٌّصذس اٌغاتك ٔفغٗ  ،ص 122
 - 4ششح اٌعم١ذج اٌطذا٠ٚح  ،اتٓ ات ٟاٌعض اٌذٕف ، ٟص 188
 -5اٌفِشق ت ٓ١اٌفِشق  ،عثذ اٌما٘ش تٓ طا٘ش اٌثغذاد ، ٞذذم١ك ِجذ ٞفرذ ٟاٌغ١ذ  ،اٌّىرثح اٌرٛف١م١ح – اٌما٘شج  ،ص 84/55
* اتٛاٌماعُ ٘ثح هللا اتٓ اٌذغٓ تٓ ِٕصٛس اٌشافع , ٟعاػ ف ٟتغذاد ِٚاخ تٙا عٕح ٘418ـ
** اتِ ٛذّذ ٠ذ ٟتٓ خٍف اٌّمشئ اٌثغذاد , ٞأدذ اٌمشاء اٌّشٛٙس ٛ٘ٚ ٓ٠اٌشا ٞٚاألٚي ٌمشاءج دّضج تٓ دث١ة اٌىٛف. ٟ
* اٌٍ١س تٓ ععذ اٌفم ٗ١اٌّصش , ٞواْ عاٌّا تاٌفمٗ ل ً١ف ٟاٌصٕاء عٕٗ واْ أفمٗ ِٓ اإلِاَ ِاٌه ئال اْ اصذاتٗ ٌُ ٠مِٛٛا تٗ .
** عثذ هللا تٓ ٌ١ٙعٗ – تفرخ اٌالَ ٚوغش اٌٙاء – ِذذز اٌذ٠اس اٌّصش٠ح ِع اٌٍ١س تٓ ععذ .
 - 6عٛسج إٌغاء  ،ا٠٢ح 48
 - 7ذشذ١ة اٌّذاسن  ،ص 207
 - 8عٛسج آي عّشاْ  ،ا٠٢ح 31
 - 9أدب االخرالف ف ٟاإلعالَ  ،د .طٗ جاتش اٌعٍٛأ ، ٟاٌّعٙذ اٌعاٌٌٍّ ٟفىش اإلعالِ ، ٟص 87
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تعالي بأمانة العمـ  ،والقياـ بواجبو ؛ فوصميـ اهلل بنور المعرفة والفيـ ؛ ورثوا كتاب اهلل وسنة رسولو صمي اهلل عميو وسمـ ،

وسنة الخمفاء الراشديف الميدييف مف بعده. 1
قول اإلمام مالك في مسألة االستواء

ُيروي عف اإلماـ مالؾ قو ٌؿ مشيور في مسألة االستواء  ،استواء الرحمف عمي عرشو ؛ وذلؾ عندما سألو رج ٌؿ عف ىذه
المسألة  .فأباف اإلماـ مالؾ الفيـ الصحيح لتمؾ المسألة  ،كما بيَّف غيرىا مف مسائؿ االعتقاد عمي مذىب أىؿ السنة
والجماعة  ،ومنيجيـ في فيـ النصوص  .إف سوء الفيـ لتمؾ النصوص كاف مصدر انحراؼ ِ
لمفرؽ الضالة  ،وىؿ أوقع
القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجيمية والرافضة وسائر طوائؼ أىؿ البدع إال سوء الفيـ عف رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو
وسمـ 2لقد خاضت ِ
الفرؽ المذكورة سابقاً في المسائؿ االعتقادية  ،وكانت مف أىميا مسألة الصفات * ؛ ألنيا يتفرع عنيا
مسائؿ كالجبر واالختيار والبعث والنبوة ؛ بؿ وجميع العقائد الدينية  ،بحيث يمكف القوؿ  :إف ما سوي عقيدة الصفات وما

يتعمؽ بيا مف أحكاـ ىو إما مقدمة ليا أو فرع عنيا  .وباإلضافة إلي ماسبؽ فإف مسألة الصفات كانت محو اًر لتشعب الفرؽ

المختمفة . 3ولمثؿ ىذه الفرؽ أنبري اإلماـ مالؾ يدافع عف معتقدات أىؿ السنة والجماعة  ،ويبيِّف لمناس المعتقد الصحيح مف
بيف تمؾ المعتقدات الفاسدة  .ومما أثارتو تمؾ ِ
الفرؽ  ،وشذت بو  ،اتباع ما تشابو مف القرآف  ،وتوغميا في التشبيو ؛ حتى

وقعوا في التجسيـ الصريح  .ومف اآليات القرآنية التي اتخذتيا المشبية والمجسمة أساساً لمتشبية والتجسيـ  ، 4قولو تعالي ( :

ولعنوا بما قالوا بؿ يداه مبسوطتاف ينفؽ كيؼ يشاء )
وقالت الييود يد اهلل مغمػػولة غمت أيدييـ ُ
6
عمي العرش استوي )

5

 .وقولو تعالي  ( :الرحمف

ض فمما بطؿ أف يكوف اهلل َع َرضاً ثبت أنو جسـ
وحجة أولئؾ المشبية أنو ال يقوـ في المعقوؿ إال جسـ أو َع َر ٌ
عما يقولوف عمواً كبي اًر ) .

7

( تعالي اهلل

انتشار أقوال المشبية ورد اإلمام مالك عمييم:

ولما انتشرت أقواؿ المشبية جاء رج ٌؿ إلي اإلماـ مالؾ  ،إماـ أىؿ السنة والجماعة  ،يسػػألو عف االستواء في قولو
تعالي  ( :الرحمف عمي العرش استوي )  .فقاؿ اإلماـ مالؾ  :االستواء معموـ  ،والكيػػؼ مجيوؿ  ،واإليماف بو واجب ،

والسؤاؿ عنو بدعة . 8وقد ُروي ىذا القوؿ برواية أخري  ،فعف جعفر بف عبد اهلل قاؿ  :جاء رج ٌؿ إلي مالؾ بف أنس  .فقاؿ :
 :يا أبا عبد اهلل ( الرحمف عمي العرش استوي ) كيؼ استوي ؟ قاؿ  :مارأيت مالكاً وجد مف ٍ
شئ كموجدتو مف مقالتو وعاله
فسِّري عف مالؾ فقاؿ  :الكيؼ غير
الرحضاء – يعني العرؽ – قاؿ  :وأطرؽ القوـ جعموا ينتظروف ما يأتي منو فيو  .قاؿ ُ :
معقوؿ  ،واالستواء منو غير مجيوؿ  ،واإليماف بو واجب  ،والسؤاؿ عنو بدعة  ،فإني أخاؼ أف تكوف ضاالً  ،وأمر بو
فأخرج. 9

مذىب اإلمام مالك من مذاىب السمف:

كاف ذلؾ مذىب اإلماـ مالؾ في مسألة االستواء الذي قرره  ،وحكاه عنو العمماء  ،كاإلماـ الحافظ ابف كثير  ،حيث

قاؿ " :وانما نسمؾ في ىذا المقاـ مذىب السمؼ الصالح مالؾ واألوزاعي والثوري والميث بف سعد والشافعي واحمد واسحؽ بف
راىويو وغيرىـ مف أئمة المسمميف قديماً وحديثاً  ،وىو إمرارىا كما جاءت مف غير تكييؼ وال تشبيو وال تعطيؿ  ،والظاىر

منفي عف اهلل  ،فإف اهلل ال يشبيو شئٌ مف خمقو  ،وليس كمثمو شئٌ وىو السميع البصير ".
المتبادر إلي أذىاف المشبييف ٌ
ِٛ - 1لف األِح ِٓ اخرالف األئّح  ،اٌش١خ عط١ح ِذّذ عاٌُ ِ ،ىرثح داس اٌرشاز – اٌّذٕ٠ح إٌّٛسج  ،ص 53
* اٌصفاخ اإلٌ١ٙح ِ :ا ٠جة هلل ذعاٌ ِٓ ٝصفاخ ِٚا ٠غرذِٕٙ ً١ا ِٚا ٠جٛص ف ٟدمٗ ذعاٌ. ٝ
 - 2اٌشٚح  ،اتٓ ل ُ١اٌجٛص٠ح  ،داس اٌفىش – ت١شٚخ  ،ص 65
 -3لض١ح اٌصفاخ اإلٌ١ٙح ٚأشش٘ا ف ٟذشعة اٌّزا٘ة ٚاخرالف اٌفشق  ،د .دغٓ ِذشَ اٌغ١ذ  ،ص 35/33
 - 4اٌجأة اإلٌ ِٓ ٟٙاٌرفى١ش اإلعالِ ، ٟدِ .ذّذ اٌثِ ، ٟٙىرثح ٘ٚثح – اٌما٘شج  ،ص 36
 - 5عٛسج اٌّائذج  ،ا٠٢ح 64
 - 6عٛسج طٗ  ،ا٠٢ح 5
 - 7اٌفصً ف ٟاًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌذً  ،اتٓ دضَ ِ ،ىرثح اٌّصٕ – ٟتغذاد  ،جـ 117 ، 2
 - 8إٌّخٛي ِٓ ذعٍ١ماخ األصٛي  ،اإلِاَ أت ٛداِذ اٌغضاٌ ، ٟذذم١ك ِذّذ دغٓ ٘١ر ، ٛداس اٌفىش ت١شٚخ  ،ص 250
- 9ششح أصٛي اعرماد أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،ص ٚ . 180أظش  :ذشذ١ة اٌّذاسن  ،جـ ، 2ص38
 - 10ذفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ ، ُ١اٌذافع تٓ وص١ش  ،ذذم١ك ِذّذ ٔاصش اٌذ ٓ٠األٌثأِ ، ٟىرثح اٌصفا – اٌما٘شج  ،جـ  ، 3ص250
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ويقوؿ اإلماـ الذىبي في ىذا الموضوع حاكياً مذىب السمؼ مف األئمة كاإلماـ مالؾ وغيره " إف إثبات الصفات واألسماء هلل

تعالي ال يستمزـ أف يكوف الخالؽ مماثالً لخمقو  ،وال ُم ْشبياً ليـ  ،فيو تعالي موصوؼ بصفات الكماؿ الالزمة لذاتو  ،وىي
قديمة أزلية واجبة بقدـ الموصوؼ  ،ووجوبو  ،وىذا حؽ ال محذور فيو  .والذي عميو أىؿ الحؽ مف السنة أنو تعالي ال

يوصؼ بالجسمية أصالً  ،بؿ وال في فطرة العرب جاىميتيا واسالميتيا أف اهلل جسـ أبداً ( تعالي اهلل عف ذلؾ عمواً كبي اًر"

1

وحكي أيضاً اإلماـ السيوطي في شرحو لمموطأ  ،مذىب اإلماـ مالؾ مف جممة ما حكي مف مذاىب السمؼ  .فقاؿ  " :ولقد

.

أجمع أىؿ السنة والجماعة عمي أف العيف واليد والرجميف ليست بجوارح كجوارح المخموقيف ؛ ألنو ( ليس كمثمو شئ وىو

السميع البصير "(  .)3 ( )2وأورد الشيخ إبراىيـ الباجوري في كتابو ( شرح جوىرة التوحيد ) قوؿ اهلل تعالي  ( :ويبقي وجو ربؾ
ربؾ ذو الجالؿ واإلكراـ )  . 4ثـ بيَّف مذىب السمؼ في ىذه المسائؿ  .فقاؿ  " :لفظة ( الوجو ) ظاىر معناىا يفيد الجارحة ،
واهلل تعالي منزه عف الجوارح ؛ ألف الوجو ىو الذي تقع بو المواجية  ،فيي لفظة ظاىرىا فيو تشبيو الخالؽ بالمخموؽ  .ولقد

كاف موقؼ السمؼ مف ىذه النصوص تنزيو اهلل تعالي عف الظاىر المتبادر مف ىذه النصوص "  5وىكذا يتبيف لؾ مذىب
نحو يميؽ بجاللو – َّ
اإلماـ مالؾ في مسألة ( االستواء ) مف أف االستواء معموـ بالكتاب والسنة  ،وكيفيتو عمي ٍ
جؿ وعال – وال
يعمـ ىذه الكيفية إال اهلل تعالي  ،وال يدركيا البشر  ،واإليماف باالستواء واجب ألنو نطؽ بو الكتاب والسنة .

وننفي عف اهلل

تعالي التشبيو  ،فإف التشبيو عقيدة مبتدعة  ،دانت بيا الفرؽ الضالة مف المشبية والمجسِّمة  ،التي حادت عف طريؽ السمؼ
رضواف اهلل عمييـ .

مرويات اإلمام مالك في بعض مباحث العقيدة في كتابو ( الموطأ )
ألَّؼ اإلماـ مالؾ كتابو ( الموطأ )  ،الذي أودعو أصوؿ األحكاـ  ،وتوخي فيو إيراد القوي مف حديث أىؿ الحجاز  ،كما

نقؿ ما ثبت لديو مف أقواؿ الصحابة وفتاوي التابعيف  ،ورتبو عمي أبواب الفقو

6

 ،مثؿ باب الطيارة  ،باب وقوت الصالة ،

باب السيو  ،باب الزكاة  ،وغيرىا  .وقد اُعتبر ( الموطأ ) ثمرة جيد اإلماـ مالؾ لمدة أربعيف سنة  ،وىو أوؿ كتاب في
الحديث والفقو ظير في اإلسالـ  ،وقد وافقو عمي ما فيو سبعوف عالماً مف معاصريو مف عمماء الحجاز

الشافعي في ( الموطأ )  " :ال أعمـ كتاباً في العمـ أكثر صواباً مف كتاب مالؾ ".

8

7

؛ ولذلؾ قاؿ اإلماـ

وعمي الرغـ مف أف كتاب ( الموطأ ) ىو

كتاب حديث وفقو  ،إال أف اإلماـ مالؾ ضمنو بعػػض األحاديث في النيي عف القوؿ بالقدر  ،وما جاء في أىؿ القدر  ،وعقد

لذلؾ بابيف في كتابو ( الموطأ ) الباب األوؿ  :باب النيي عف القوؿ بالقدر والثاني  :باب جامع ماجاء في أىؿ القدر .

ولعؿ السبب في تضميف اإلماـ مالؾ لتمؾ األحاديث  ،التي تتعمؽ بمبحث اإللييات مف العقيدة وأصوؿ الديف ىو شيوع القالة

في القدر مف أتباع الفرؽ الضالة كالقدرية والجبرية والجيمية والمعتزلة وغيرىا  .لقد انحرؼ في تفسير باب القدر طوائؼ عدة

منيـ  :الطائفة األولي  :الجيمية أو الجبرية  ،الذيف أنكروا قدرة العبد  .فقالوا  :إف العبد مجبور عمي أفعالو  ،ال اختيار لو وال
قدرة  ،وال إرادة فالعبد مثؿ الريشة في اليواء تحركيا الرياح بغير إرادة منيا  ،وال اختيار

9

 .والطائفة الثانية ىـ  :القدرية أو

 .10ولقد توسط أىؿ السنة

المعتزلة  ،قالوا  :إف اإلنساف خالؽ ألفعالو خيرىا وشرىا  ،وليس هلل تدبير  ،وال إرادة بفعؿ العبد
والجماعة  ،فأثبتوا لمعبد قدرة واختيا اًر وارادة  ،ولكنيا تابعة لمشيئة اهلل – َّ
جؿ وعال – وقدرتو وارادتو  ،وأف أحداً ال يستطيع أف

يفعؿ شيئاً إال بإرادة اهلل ومشيئة . 11

ولكف كما رأيت مماسبؽ فقد خالؼ في ىذا األصؿ طوائؼ كالقدرية والجبرية

وغيرىما ؛ فمذلؾ استحؽ ىؤالء المقت والذـ  ،وأف ُيقاؿ إنيـ مجوس ىذه األمة ؛ ألنيـ أثبتوا خالقيف مع اهلل تعالي  ،حيث قالوا

 1إٌّرمِٕٙ ِٓ ٟاض االعرذاي  ،اٌذافع أدّذ عصّاْ اٌز٘ث ، ٟذذم١ك ِذة اٌذ ٓ٠اٌخط١ة  ،اٌٍّّىح اٌعشت١ح اٌغعٛد٠ح  ،ص 86-85
 -2عٛسج اٌشٛس ، ٜا٠٢ح 11
 - 3ذٕ٠ٛش اٌذٛاٌه ششح ِٛطأ اإلِاَ ِاٌه  ،اإلِاَ اٌغٛ١ط ، ٟداس اٌفىش ت١شٚخ  ،جـ  ، 2ص799
 - 4عٛسج اٌشدّٓ  ،ا٠٢ح 27
 - 5ششح ج٘ٛشج اٌرٛد١ذ  ،ئتشا٘ ُ١اٌثاجٛس ، ٞص 158
 - 6اٌّمذِح  ،عثذ اٌشدّٓ تٓ خٍذ ، ْٚص490
 - 7دجح هللا اٌثاٌغح  ٌٟٚ ،هللا اٌذٍ٘ ، ٞٛص ٔ 335مالً عٓ  :أدب اإلخرالف ف ٟاإلعالَ  ،ص 117
 -8اٌثاعس اٌذص١س ششح اخرصاس عٍ َٛاٌذذ٠س  ،اٌذافع اتٓ وص١ش  ،ذذم١ك ادّذ ِذّذ شاوش  ،داس اٌرشاز ِ ،ىح  ،ص 26
 - 9االلرصاد ف ٟاالعرماد  ،اإلِاَ أتٛداِذ اٌغضاٌ ، ٟداس اٌفىش – ت١شٚخ  ،ص ٚ ، 67أظش  :ششح ج٘ٛشج اٌرٛد١ذ  ،ص 244
 - 10اًٌٍّ ٚإٌذً  ،اتٛاٌفرخ ِذّذ عثذ اٌىش ُ٠اٌشٙشعرأ ، ٟذذم١ك عثذ اٌعض٠ض ِذّذ اٌٛوِ ، ً١ىرثح اٌش٠اض اٌذذ٠صح  ،ص 45
ِ - 11ذاضشاخ ف ٟاٌعم١ذج ٚاٌذعٛج  ،صاٌخ تٓ فٛصاْ اٌفٛصاْ  ،ص 197
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 :إف اإلنساف يخمؽ فعؿ نفسو استقالالً ؛ وبذلؾ ضموا ؛ وبذلؾ استحقوا المقت  ،والذـ مف أىؿ الحؽ ؛ ألنيـ خمطوا ىذا
1

األصؿ العظيـ  ،وىو اإليماف بالقدر

األحاديث التي رواىا اإلمام مالك في موضوع القدر:

وفي ىذا الموضوع روي اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل – أحاديث في شأف القدرية  ،وبياف معتقد أىؿ السنة والجماعة مف

الصحابة في شأف القدر  ،وقد بمغت ىذه األحاديث عش اًر  .ومف ىذه األحاديث اآلتي :

-1روي اإلماـ مالؾ عف زيد بف أبي أُنيسة  ،عف عبد الحميد بف عبد الرحمف بف زيد بف الخطاب أنو أخبره عف مسمـ بف
يسار الجيني أف عمر بف الخطاب سئؿ عف ىذه اآلية  ( :واذا أخذ ربؾ مف بني آدـ مف ظيورىـ ذريتيـ وأشيدىـ عمي

أنفسيـ ألست بربكـ قالوا بمي شيدنا أف تقولوا يوـ القيامة إنا كنا عف ىذا غافميف )  .فقاؿ عمر بف الخطاب سمعت رسوؿ اهلل

صمي اهلل عميو وسمـ ُيسأؿ عنيا  .فقاؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ  " :إف اهلل تبارؾ وتعالي خمؽ آدـ ثـ مسح ظيره
بيمينو فاستخرج منو ذرية فقاؿ  :خمقت ىؤالء لمجنة وبعمؿ أىؿ الجنة يعمموف  .ثـ مسح ظيره فاستخرج منو ذرية فقاؿ خمقت

ىؤالء لمنار وبعمؿ أىؿ النار يعمموف " فقاؿ رجؿ  :يارسوؿ اهلل ففيـ العمؿ  .قاؿ  :فقاؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ ( :
إف اهلل إذا خمؽ العبد لمجنة استعممو بعمؿ أىؿ الجنة حتي يموت عمي عمؿ مف أعماؿ أىؿ الجنة فيدخمو ربو الجنة  .واذا

خمؽ العبد لمنار استعممو بعمؿ أىؿ النار حتي يموت عمي عمؿ مف أعماؿ أىؿ النار فيدخمو ربو النار "

2

 .قاؿ ابف عبد

البر النمري في شرحو ليذا الحديث  " :وفي ىذا الحديث دلي ٌؿ عمي أف اهلل – عز وجؿ – قد سبؽ في عممو ما يكوف  ،وأنو
في كتاب مسطور  ،جري القمـ فيو بما يكوف إلي آخر األبد  ،وأف العباد ال يعمموف إال فيما عممو اهلل عز وجؿ وقضي بو
َّ
وقدره "  -2 3وروي اإلماـ مالؾ عف زياد بف سعد  ،عف عمرو بف مسمـ  ،عف طاوس اليماني أنو قاؿ  :أدركت ناساً مف

الع ْجز وال َك ْيس أو الكيس والعجز "  4قاؿ ابف عبد البر
أصحاب رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ يقولوف  " :كؿ شئ بقدر حتي َ
عف ىذا الحديث  ( :قد تواترت اآلثار عف السمؼ الصالح بالنيي عف الجداؿ فيو  ،واالستسالـ لو  ،واإليماف بو ) -3 . 5
وروي اإلماـ مالؾ عف أبي الزناد  ،عف األعرج  ،عف أبي ىريرة أف رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ قاؿ  " :ال تَسأؿ المرأة
ص ْحفتيا ولتنكح فإنما ليا ما قُ َّدر ليا " 6قاؿ ابف عبد البر في ( االستذكار ) معمقاً عمي ىذا الحديث " :
طالؽ أختيا لتستفرغ َ

" فيو إثبات القدر  ،واإلقرار بعدـ العمـ بو  ،بقولو صمي اهلل عميو وسمـ  ( :فإنما ليا ما قُ َّدر ليا )  . "7كانت تمؾ ىي بعض
االحاديث التي رواىا اإلماـ مالؾ في مبحث اإللييات مف عمـ العقيدة أو أصوؿ الديف  ،حوؿ موضوع القدر  ،الذي شاع
القوؿ فيو في عصر الصحابة  ،وفي عصر اإلماـ مالؾ ؛ مما اقتضي معو رواية األحاديث واآلثار عف النبي صمي اهلل عميو

وسمـ والصحابة رضواف اهلل عمييـ ؛ لبياف معتقد أىؿ السنة والجماعة في موضوع القدر .

وىكذا رأيت اإلماـ مالؾ يدعو

الناس إلي أخذ العقيدة مف النصوص  ،مف كتاب اهلل تعالي  ،وسنة رسولو صمي اهلل عميو وسمـ  .وىكذا رأيت أيضاً أف

اإلماـ مالؾ يؤمف بالقضاء والقدر خيره وشره مف اهلل تعالي  ،دوف أف يخوض فيما خاض فيو الخائضوف مف الفرؽ الضالة

كالقدرية والجيمية والجبرية وغيرىا .

األحاديث التي رواىا اإلمام مالك في مبحث الغيبيات:

وأما في مبحث الغيبيات أو السمعيات كالجنة والنار والصراط والميزاف وغيرىا  ،فقد عقد اإلماـ مالؾ كتاباً في ( موطأه )

سماه ( كتاب جينـ )  .وأورد فيو باباً واحداً  .ثـ روي الحديثيف اآلتييف :

 -1عف أبي الزناد عف األعرج عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ قاؿ  ( :نار بني آدـ التي
ٍ
بتسعة وستيف
يوقدوف جزٌء مف سبعيف جزءاً مف نار جينـ ) .فقالوا يا رسوؿ اهلل إف كانت لكافية قاؿ  ( :إنيا فُضمت عمييا

ِ - 1ذاضشاخ ف ٟاٌعم١ذج ٚاٌذعٛج  ،ص 198
 -2اٌّٛطأ  ،اإلِاَ ِاٌه  ،وراب اٌمذس  ،تاب إٌ ٟٙعٓ اٌمٛي تاٌمذس  ،ص 528
 -3االعرزواس اٌجاِع ٌّزا٘ة فمٙاء األِصاس  ،اتٓ عثذ اٌثش  ،جـ  ، 26ص85
 - 4اٌّٛطأ  ،ص529
 - 5االعرزواس  ،جـ ، 26ص 100
 6اٌّٛطأ  ،تاب جاِع ِاجاء ف ٟأً٘ اٌمذس  ،ص 529
 - 7االعرزواس  ،جـ ، 26ص 105
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جزءاً )  -2 1وعف مالؾ عف عمو أبي سييؿ بف مالؾ عف أبيو عف أبي ىريرة أنو قاؿ – في صفة نار جينـ  : -أترونيا
حمراء كناركـ ىذه ؟ ليي أسود مف القار  .والقار ِّ
الزْفت 2قاؿ ابف عبد البر معمقاً عمي الحديث األوؿ  " :ليس في ىذا الحديث
ما يحتاج إلي القوؿ ؛ وفيو إباحة الخبر عف القيامة واآلخرة  ،وحاؿ النار – أجارنا اهلل منيا وزحزحنا عنيا – وفيما نطؽ بو
3

القرآف مف الخبر عف اآلخرة والجنة والنار مافيو معتبر ألولي األبصار " .

آثار اإلمام مالك العممية في العقيدة وأصول الدين
ألَّؼ اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل – مؤلفات كثيرة غير كتابو ( الموطأ ) مروية عنو  .أكثرىا بأسانيد صحيحة في غير ٍ
فف

مف العمـ  ،لكنيا لـ تشتير كما اشتير ( الموطأ )  ،ولـ يواظب اإلماـ مالؾ عمي إسماعيا وروايتيا

4

.ومف تمؾ العموـ التي

صنؼ فييا اإلماـ مالؾ  ،وناصر فييا معتقد السمؼ َّ ،
ورد فييا عمي الفرؽ المنحرفة والضالة  ،عمـ العقيدة أو عمـ أصوؿ

الديف  .ومما أُثر عف اإلماـ مالؾ في ذلؾ رسالة إلي ابف وىب  ،عبد اهلل أبي محمد بف وىب بف مسمـ القرشي  ،الذي

صحب مالكاً عشريف سنة ُيسمي ( ديواف العمـ )  ،وسماىا بعضيـ برسالة اإلماـ مالؾ في القدر والرد عمي القدرية  .5قاؿ ابف
فرحوف المالكي  :ىو مف أشيرىا في الباب  ،ومف خيار الكتب المتداولة في القدر والرد عمي القدرية .

وكذا مدحو القاضي

عياض  ،وقاؿ  :ىو مف خيار الكتب في ىذا الباب  ،الداؿ عمي سعة عممو – أي اإلماـ مالؾ – بيذا الشأف

6

 .يقوؿ

أحد
القاضي عياض في ىذا الموضوع  " :وسائر تآليفو – أي اإلماـ مالؾ – إنما رواىا عنو مف كتب بيا إليو ،أو سألو إياىا ٌ
مف أصحابو  ،ولـ تروىا الكافة  ،فمف أشيرىا رسالتو إلي ابف وىب في القدر والرد عمي القدرية  ،وىو مف خيار الكتب في

7
عدد كبير مف
ىذا الباب"  .يتضح مف ىذا الكالـ أف تآليؼ اإلماـ مالؾ في العموـ األخري لـ يروىا الكافة  ،أي لـ يروىا ٌ
تالميذه  ،أو ممف سمعيا منو ؛ ولذلؾ تجد أقواؿ اإلماـ مالؾ متناثرة ىنا وىناؾ  ،في كتب العمماء  ،مروية بأسانيدىا المتصمة

إلي اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل.

موقف اإلمام مالك من عمم الكالم

لقد شيدت الدولة االموية ظيور عمـ الكالـ  ،فقد نشأ ىذا العمـ نتيجة لمصراع الفكري بيف المسمميف وأصحاب الديانات

األخري ؛ ذلؾ أف اإلسالـ قد انتشر في أقطار حافمة بشتي الديانات كالييودية والنصرانية والمزدكية *ونحو ذلؾ . 8ولقد أثار

أصحاب تمؾ الديانات بعض الشبيات حوؿ اإلسالـ عقيدة وشريعة  ،وحوؿ نبي اإلسالـ محمد صمي اهلل عميو وسمـ  ،فقاـ

بعض عمماء المسمميف يدافعوف عف العقائد اإلسالمية  ،مستخدميف األدلة العقمية والمنطؽ والفمسفة ؛ وذلؾ أف ىذه الديانات

بد مف منازلتيـ بسالح الفمسفة والمنطؽ ومف ىنا
قد اصطبغت صبغة فمسفية  ،وتأثرت بالمنطؽ والفمسفة اليونانية  ،فمـ يكف ٌ
نشأ عمـ الكالـ وكاف ىدفو الدفاع عف العقائد اإلسالمية  ،ال تقرير وتدريس العقيدة كما فعؿ المعتزلة  ،الذيف أدخموا في قضايا
الديف أشياء خالفت ما كاف يعتقده الصحابة والتابعوف وجميور األمة  ،وكانت عناويف كتبيـ تحت لفظ عمـ الكالـ ؛ لذلؾ وقع

عمييـ الذـ مف الفقياء والمحدثيف كاالماـ مالؾ والشافعي واحمد بف حنبؿ – رحميـ اهلل – وغيرىـ  .وسوؼ نبيف موقؼ اإلماـ
مالؾ مف عمـ الكالـ في المطمب التالي  ،إف شاء اهلل تعالي .

تعريف عمم الكالم ُ :عِّرؼ عمـ الكالـ بتعريفات عدة  ،تظير ىذه التعريفات أف الوظيفة األساسية ليذا العمـ ىي الدفاع عف

عقائد اإلسالـ  .واليؾ فيما يمي بعضاً مف ىذه التعريفات :

 -1اٌّٛطأ  ،وراب ج ، ُٕٙتاب صفح ج ، ُٕٙص 571
 - 2اٌّشجع اٌغاتك ٔفغٗ  ،ص 572
 - 3اٌرّ١ٙذ ٌّا جاء ف ٟاٌّٛطأ ِٓ اٌّعأٚ ٟاألعأ١ذ  ،اتٓ عثذ اٌثش إٌّش ، ٞذذم١ك أعاِح تٓ ئتشا٘ ، ُ١داس اٌفاسٚق – اٌما٘شج  ،جـ ، 16
ص 433
 - 4اإلِاَ ِاٌه ِٚىأح وراتٗ اٌّٛطأ  ،د .ذم ٟاٌذ ٓ٠إٌذ ٞٚاٌّظا٘شٚ ، ٞصاسج اٌصمافح ٚاإلعالَ – اإلِاساخ اٌعشت١ح اٌّرذذج  ،ص 91
 * -5اٌّضدو١ح ٔ :غثح ئٌِ ٟضدن اٌفاسع ٟاٌٌّٛٛد عاَ ٘487ـ لاي عٕٗ اٌشٙشعرأ : ٟأدً ِضدن إٌغاء ٚأتاح األِٛاي ٚجعً إٌاط
ششواء ف ٟرٌه  .اٌشٙشعرأ ( ٟاًٌٍّ ٚإٌذً – )86
 -1اٌذ٠ثاض اٌّز٘ة فِ ٟعشفح أع١اْ اٌّز٘ة  ،اتٓ فشد ْٛاٌّاٌىٔ ، ٟمالً عٓ  :اإلِاَ ِاٌه ِٚىأح وراتٗ اٌّٛطأ  ،ص 92
 -6ذشذ١ة اٌّذاسن  ،اٌماض ٟع١اض  ،جـ  ، 2ص 91
 - 7ذشذ١ة اٌّذاسن  ،جـ ، 2ص 91
 - 8ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،د .أدّذ ِذّٛد صثذ ، ٟداس إٌٙضح اٌعشت١ح – ت١شٚخ  ،ص 29
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 -1التعريؼ األوؿ  :تعريؼ الجرجاني  ،حيث إنو عرؼ عمـ الكالـ بموضوعو فقاؿ  ( :عمـ الكالـ عمـ باحث عف األعراض
الذاتية لمموجود مف حيث ىو قاعدة اإلسالـ ). 1

 -2التعريؼ الثاني  :تعريؼ الفارابي  ،الذي ذىب إلي أف عمـ الكالـ  ( :ممكة يقتدر بيا اإلنساف عمي نصرة اآلراء واألفعاؿ
2

المحمودة التي صرح بيا واضع الممة  ،وتزييؼ كؿ ما خالفيا باألقاويؿ )

 -3التعريؼ الثالث  :تعريؼ عضد الديف اإليجي  ،صاحب كتاب ( المواقؼ في عمـ الكالـ )  ،حيث يعرؼ عمـ الكالـ بأنو
3

 ( :عمـ يقتدر معو عمي إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع ال ُشبو )
 -4التعريؼ الرابع  :تعريؼ العالمة ابف خمدوف  ،حيث عرؼ عمـ الكالـ بأنو  " :عمـ يتضمف الحجاج عف العقائد اإليمانية

باألدلة العقمية  ،والرد عمي المبتدعة والمنحرفيف في االعتقادات عف مذاىب السمؼ وأىؿ السنة "  . 4إذا طالعنا ىذه التعريفات

 ،نجد أف أصحابيا قد عرفوا عمـ الكالـ بوظيفتو  ،حيث تتفؽ ىذه التعريفات في أف وظيفة عمـ الكالـ ىي الدفاع عف

معتقدات السمؼ بواسطة األدلة العقمية وابطاؿ عقائد المنحرفيف والمبتدعة  ،ودفع ال ُشبو التي تُثار حوؿ اإلسالـ .
موضوع عمم الكالم  :ىو ذات اهلل تعالي  ،وصفاتو وافعالو في الدنيا كحدوث العالـ  ،وفي اآلخرة كالحشر  ،وأحكامو فييما
كبعث الرسؿ  ،والثواب والعقاب  . 5والبحث عف الجواىر واألعراض  ،والمراد بالجواىر الماىيات  ،وىي تنحصر في خمسة

:الييولي والصورة  ،والجسـ  ،والنفس  ،والعقؿ .

وأما األعراض فيي الموجودات التي تحتاج في وجودىا إلي موضع  ،أي

محؿ تقوـ بو كالموف  ،الذي يحتاج في وجوده إلي جسـ يقوـ بو

6

 .وقيؿ في موضوع عمـ الكالـ الموجود مف حيث ىو

موجود ، 7فعمماء الكالـ يقسموف الوجود إلي قسميف  :واجب الوجود  ،وممكف الوجود  ،ويستدلوف بممكف الوجود  ،الذي

يتكوف مف جواىر وأعراض عمي واجب الوجود  .وقيؿ أيضاً أف عمـ الكالـ موضوعو  :المعموـ مف حيث يتعمؽ بو إثبات
العقائد الدينية تعمقاً قريباً أو بعيداً  ،والمقصود ( بالعقائد الدينية ) المنسوبة إلي ديف اإلسالـ . 8
موقف اإلمام مالك من عمم الكالم

لـ يكف عمـ الكالـ مقبوالً عند أىؿ السنة والجماعة مف الفقياء والمحدثيف  ،بؿ كاف مكروىاً ومنيياً عنو  ،فمثالً موقؼ

األئمة األربعة  :مالؾ  ،وأبي حنيفة  ،والشافعي  ،واحمد بف حنبؿ – رحميـ اهلل – مشيور في النيي عف الكالـ والخوض فيو

 .والسبب في نيي ىؤالء األئمة عف الخوض فيو ؛ أف عمـ الكالـ يشتمؿ عمي أمور مخالفة لمحؽ الذي ورد في الكتاب والسنة
 ،وليذا ال نجد عند الذيف يتعاطوف عمـ الكالـ مف اليقيف والمعرفة ما عند عواـ المؤمنيف فضالً عف عممائيـ

9

 .ولقد أورد

القاضي عياض في كتابو ( ترتيب المدارؾ )  ،وابف عبد البر النمري في كتابو ( جامع بياف العمـ وفضمو ) كثي اًر مف الروايات

ذـ عمـ الكالـ
عف اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل – تبيف موقفو مف عمـ الكالـ  ،وأىؿ األىواء والبدع  ،وكيؼ أف اإلماـ مالؾ َّ
والجدؿ والمراء .

روايات عن اإلمام مالك تنبين موقفو من عمم الكالم:

 -1قاؿ مصعب بف عبد اهلل الزبيري  :كاف مالؾ بف أنس يقوؿ  :الكالـ في الديف أكرىو ؟ ولـ يزؿ أىؿ بمدنا يكرىونو وينيوف
عنو  ،نحو الكالـ في رأي جيـ والقدر وما أشبو ذلؾ  ،وال أحب الكالـ إال فيما تحتو عمؿ  ،فأما الكالـ في ديف اهلل وفي اهلل
10

 .ومراد اإلماـ مالؾ مف

إلي ؛ ألني رأيت أىؿ بمدنا ينيوف عف الكالـ في الديف إال فيما تحتو عمؿ
عز وجؿ فالسكوت أحب ِّ
ىذا القوؿ أف الكالـ فيما تحتو عمؿ ىو المباح عنده  ،وعند أىؿ بمده يعني العمماء منيـ رضي اهلل عنيـ وأخبر أف الكالـ في

 - 1اٌرعش٠فاخ  ،عٍ ٟتٓ ِذّذ اٌجشجأ ، ٟذذم١ك ئتشا٘ ُ١األت١اس ، ٞداس اٌىراب اٌعشت – ٟت١شٚخ  ،ص 128
 - 2ئدصاء اٌعٍ ، َٛأتٔ ٛصش اٌفاسات ، ٟذذم١ك د .عصّاْ أِِ ، ٓ١ىرثح األٔجٍ ٛاٌّصش٠ح  ،ص 131
 - 3اٌّٛالف ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،عضذ اٌذ ٓ٠اإل٠ج ، ٟعاٌُ اٌىرة ت١شٚخ  ،ص ٚ . 7أظش  :وشاف اصطالداخ اٌفِٕ ، ْٛذّذ عٍ ٟاٌرٙأٞٛ
 ،داس اٌفىش – ت١شٚخ جـ ، 1ص 22
ِ - 4مذِح اتٓ خٍذ ، ْٚص 507
 -5اٌّٛالف ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،ص 7
 - 6اٌرعش٠فاخ  ،اٌجشجأ ، ٟص 122/70
 - 7اٌّٛالف ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،ص 8
 - 8وشف اٌظٕ ْٛعٓ أعاِ ٟاٌىرة ٚاٌفٕ ، ْٛداج ٟخٍ١فح  ،داس اٌفىش ت١شٚخ  ،جـ  ، 2ص 1503
 - 9ششح اٌعم١ذج اٌطذا٠ٚح  ،اتٓ أت ٟاٌعض اٌذٕفِ ، ٟىرثح اٌصفا – اٌما٘شج  ،ص 26
 - 10جاِع ت١اْ اٌعٍُ ٚفضٍٗ  ،ص 367
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الديف نحو القوؿ في صفات اهلل وأسمائو وضرب مثالً فقاؿ  ( :نحو قوؿ جيـ في القدر ) والذي قالو مالؾ – رحمو اهلل – قالو
جماعة الفقياء والعمماء قديماً وحديثاً مف أىؿ الحديث والفتوي  ،وانما خالؼ ذلؾ أىؿ البدع المعتزلة وسائر الفرؽ  ،وأما

الجماعة فعمي ما قاؿ مالؾ رحمو اهلل  ،إال أف يضطر أحد إلي الكالـ فال يسعو السكوت إذا طمع برد الباطؿ  ،وصرؼ

صاحبو عف مذىبو  ،أو خشي ضاللة عامة أو نحو ىذا. 1

 -2ورواية اخري أوردىا ابف عبد البر عف اإلماـ مالؾ في معني الرواية األولي مف أف أىؿ المدينة يحبوف الحديث عف الفقو
والسنف  ،فعف مالؾ أنو بمغو عف قاسـ بف محمد قاؿ  :أدركت الناس وما يعجبيـ القوؿ  ،إنما يعجبيـ العمؿ. 2

 -3وفي رواية أخري يبيف اإلماـ مالؾ أثر المراء في الديف عمي القمب  ،حيث قاؿ  :المراء والجداؿ في العمـ يذىب نور العمـ

مف قمب العبد  .وقاؿ  :إنو يقسي القمب ويورث الضغف  .قاؿ الزىري  :رأيت مالكاً وقوماً يتجادلوف عنده  .فقاـ مالؾ ونفض

رداءه وقاؿ  :إنما أنتـ حرب  .قاؿ الييثـ بف جميؿ  :قيؿ لمالؾ  :الرجؿ لو عمـ بالسنة يجادؿ عنيا ؟ قاؿ  :ال  .ولكف يخبر
3

 .وقاؿ أبو طالب المكي  :كاف مالؾ أبعد الناس عف مذاىب المتكمميف  ،وأشدىـ بغضاً

بالسنة فإف قُبؿ منو واال سكت
لمعراقييف وألزميـ لسنة السابقيف مف الصحابة والتابعيف .
4
وكاف مالؾ كثي اًر ما يتمثَّؿ  :وخير أمور الدنيا ما كاف سنِّة ** وشر األمور المحدثات البدائع

 -4وفي الرواية التالية ينيي اإلماـ مالؾ عف مجالسة أىؿ البدع  ،وأخذ العمـ عنيـ  .قاؿ اإلماـ مالؾ بف أنس – رحمو اهلل -
 :ال يؤخذ العمـ عف أربعة  :سفيو معمف السفو  ،وصاحب ىوي يدعو إليو  ،ورجؿ معروؼ بالكذب في أحاديث الناس  ،واف
كاف ال يكذب عمي رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ  ،ورجؿ لو فضؿ وصالح وال يعرؼ مايحدث بو. 5

 -5قاؿ ابو عبد اهلل محمد بف احمد بف اسحؽ بف خويز منداد المصري المالكي في كتاب ( اإلجارات )  .قاؿ مالؾ  :ال

تجوز اإلجارات في ٍ
شئ مف كتب األىواء والبدع والتنجيـ  .وذكر كتباً  .ثـ قاؿ  :وكتب أىؿ األىواء والبدع عند أصحابنا ىي
كتب أصحاب الكالـ مف المعتزلة وغيرىـ  ،وتُفسخ اإلجارة في ذلؾ  .وقاؿ في كتاب ( الشيادات ) في تأويؿ قوؿ مالؾ  :ال
تجوز شيادة أىؿ البدع  ،وأىؿ األىواء  . 6وىكذا يتضح لنا موقؼ اإلماـ مالؾ – رحمو اهلل – مف عمـ الكالـ مف خالؿ

الروايات التي ذكرناىا آنفاً  ،مف أنو كاف ينيي عف الكالـ والخوض فيو  ،وينيي كذلؾ عف مجالسة أىؿ األىواء والبدع وأخذ

العمـ عنيـ  ،بؿ ورد شيادتيـ ونحو ذلؾ .

ثـ إف اإلماـ مالؾ كاف يحب الكالـ فيما تحتو عمؿ مف الفقو والسنة .

وفقنا اهلل واياكـ إلي العمؿ بالكتاب والسنة  ،والتمسؾ بيما وبسنة الخمفاء الراشديف الميدييف .

النتائج:

 -1إف الحديث الذي رواه الترمذي  ( :يوشؾ أف يضرب الناس أكباد اإلبؿ فال يجدوف أحداً أعمـ مف عالـ المدينة ) المقصود
بو اإلماـ مالؾ ؛ مما يدؿ عمي مكانتو  ،ورسوخ قدمو في العمـ

 -2سار اإلماـ مالؾ في دراستو لمعقيدة عمي الكتاب والسنة  ،فكاف يدعو الناس إلي أخذ العقيدة منيما.

 -3عقد اإلماـ مالؾ بابيف في كتابو ( الموطأ ) في الحديث عف مسألة القدر ؛ مما يدؿ عمي شيوع القالة في القدر  ،وأف

اإلماـ مالؾ قد تصدي لمفرؽ الضالة كالقدرية  ،والجبرية  ،والجيمية  ،والرافضة وغيرىا .

-4إف موقؼ اإلماـ مالؾ مف عمـ الكالـ ىو النيي عف الخوض فيو  ،وكاف يكره المراء والجداؿ في الديف .
 -5إف اإلماـ مالؾ لو مؤلفات غير ( الموطأ )  ،فمو كتب في العقيدة وأصوؿ الديف .
التوصيات :

 -1االستمرار في إقامة مثؿ ىذه المؤتمرات مف قبؿ المؤسسات األكاديمية

 - 1جاِع ت١اْ اٌعٍُ ٚفضٍٗ  ،ص 368
 - 2اٌّشجع ٔفغٗ  ،ص 257
 - 3ذشذ١ة اٌّذاسن  ،جـ ، 2ص 38
 - 4اٌّشجع اٌغاتك  ،جـ ، 2ص39
 - 5جاِع ت١اْ اٌعٍُ ٚفضٍٗ  ،ص 310
 - 6جاِع ت١اْ اٌعٍُ ٚفضٍٗ  ،ص 369
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 -2إنشاء جمعيات تحمؿ مسمي ( جمعية اإلماـ مالؾ العممية ) في المدف والقري  ،تقوـ بعقد الدروس والمحاضرات والندوات
عف المذىب المالكي .

 -3تخصيص جائزة باسـ اإلماـ مالؾ تُمنح لمباحثيف في مسابقة لمكتابة حوؿ شخصية اإلماـ مالؾ ومذىبو الفقيي  ،ومذىبو
في العقيدة وأصوؿ الديف.
المصادر والمراجع:
 -1أت ٛدٕ١فح د١اذٗ ٚعصشٖ ٚآساؤٖ ٚفمٗ  ،اإلِاَ ِذّذ أت ٛص٘شج  ،داس اٌفىش اٌعشت – ٟاٌما٘شج
 -2ئدصاء اٌعٍ ، َٛأتٔ ٛصش اٌفاسات ، ٟذذم١ك د .عصّاْ أِِ ، ٓ١ىرثح األٔجٍ ٛاٌّصش٠ح
 -3أدب اإلخرالف ف ٟاإلعالَ  ،د .طٗ جاتش اٌعٍٛأ ، ٟاٌّعٙذ اٌعاٌٌٍّ ٟفىش اإلعالِٟ
 -4االعرزواس اٌجاِع ٌّزا٘ة فمٙاء األِصاس  ،اتٓ عثذ اٌثش إٌّش ، ٞداس لر١ثح – دِشك .
 -5االلرصاد ف ٟاالعرماد  ،اإلِاَ أت ٛداِذ اٌغضاٌ ، ٟداس اٌفىش – ت١شٚخ
 -6اإلِاَ ِاٌه ِٚىأح وراتٗ اٌّٛطأ  ،د .ذم ٟاٌذ ٓ٠إٌذ ٞٚاٌّظا٘شٚ ، ٞصاسج اٌصمافح ٚاإلعالَ – دٌٚح اإلِاساخ اٌعشت١ح
اٌّرذذج .
 -7اٌثاعس اٌذص١س ششح اخرصاس عٍ َٛاٌذذ٠س  ،اٌذافع تٓ وص١ش  ،ذذم١ك ادّذ ِذّذ شاوش  ،داس اٌرشاز – ِىح اٌّىشِح .
 -8اٌرعش٠فاخ  ،عٍ ٟتٓ ِذّذ اٌجشجأ ، ٟذذم١ك ئتشا٘ ُ١األت١اس ، ٞداس اٌىراب اٌعشت ، ٟداس اٌىراب اٌعشت – ٟت١شٚخ
 -9اٌرّ١ٙذ ٌّا ف ٟاٌّٛطأ ِٓ اٌّعأٚ ٟاألعأ١ذ  ،اتٓ عثذ اٌثش إٌّش ، ٞذذم١ك أعاِح ئتشا٘ ، ُ١داس اٌفاسٚق – اٌما٘شج .
 -10اٌجأة اإلٌ ِٓ ٟٙاٌرفى١ش اإلعالِ ، ٟدِ .ذّذ اٌثِ ، ٟٙىرثح ٘ٚثح – اٌما٘شج
 -11اٌشٚح  ،اتٓ ل ُ١اٌجٛص٠ح  ،داس اٌفىش – ت١شٚخ
 -12اٌفشق ت ٓ١اٌفِشق  ،عثذ اٌما٘ش تٓ طا٘ش اٌثغذاد ، ٞذذم١ك ِجذ ٞفرذ ٟاٌغ١ذ  ،اٌّىرثح اٌرٛف١م١ح – اٌما٘شج
 -13اٌفصً ف ٟاًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌذً  ،اتٓ دضَ ِ ،ىرثح اٌّصٕ – ٟتغذاد
 -14اٌفٙشعد  ،أت ٛاٌفشض ِذّذ تٓ اعذك تٓ إٌذ ، ُ٠داس اٌىرة اٌعٍّ١ح ت١شٚخ
 -15إٌّرمِٕٙ ِٓ ٟاض اإلعرذاي  ،اٌذافع اٌز٘ث ، ٟذذم١ك ِذة اٌذ ٓ٠اٌخط١ة  ،اٌٍّّىح اٌعشت١ح اٌغعٛد٠ح
 -16إٌّخٛي ِٓ ذعٍ١ماخ األصٛي  ،اإلِاَ اٌغضاٌ ، ٟذذم١ك ِذّذ دغٓ ٘١ر ، ٛداس اٌفىش – ت١شٚخ
 -17اٌّمذِح  ،عثذ اٌشدّٓ تٓ خٍذْٚ
 -18اًٌٍّ ٚإٌذً  ،أت ٛاٌفرخ ِذّذ عثذ اٌىش ُ٠اٌشٙشعرأ ، ٟذذم١ك عثذاٌعض٠ض اٌٛوِ ، ً١ىرثح اٌش٠اض اٌذذ٠صح
 -19اٌّٛالف ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،عضذ اٌذ ٓ٠اإل٠ج ، ٟعاٌُ اٌىرة – ت١شٚخ
 -20اٌّٛاعع ٚاالعرثاس تزوش اٌخطظ ٚا٢شاس ( اٌّعشٚف تاٌخطظ اٌّمش٠ض٠ح )  ،ذم ٟاٌذ ٓ٠أدّذ تٓ عٍ ٟاٌّمش٠ض ، ٞذذم١ك
ِذّذ صِ ، ُٕٙ٠ىرثح ِذت – ٌٟٛاٌما٘شج .
 -21اٌّٛطأ  ،اإلِاَ ِاٌه تٓ أٔظ
 -22ذاس٠خ اٌخٍفاء  ،اإلِاَ جالي اٌذ ٓ٠اٌغٛ١ط ، ٟداس إٌّاس – اٌما٘شج
 -23ذاس٠خ اٌّزا٘ة اإلعالِ١ح  ،اإلِاَ ِذّذ أت ٛص٘شج  ،داس اٌفىش اٌعشت – ٟاٌما٘شج
 -24ذشذ١ة اٌّذاسن ٚذمش٠ة اٌّغاٌه  ،اٌماض ٟع١اض تٓ ِٛع ٟاٌ١ذصث. ٟ
 -25ذفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ ، ُ١اٌذافع تٓ وص١ش ِ ،ىرثح اٌصفا – اٌما٘شج
 -26ذٕ٠ٛش اٌذٛاٌه ششح ِٛطأ اإلِاَ ِاٌه  ،اإلِاَ جالي اٌذ ٓ٠األعٛ١ط – ٟداس اٌفىش – ت١شٚخ
 -27عم١ذج اٌّغٍُ  ،اٌش١خ ِذّذ اٌغضاٌ ، ٟداس اٌذعٛج – اإلعىٕذس٠ح
 -28فجش اإلعالَ  ،أدّذ أِِ ، ٓ١ىرثح إٌٙضح اٌّصش٠ح – اٌما٘شج
 -29ف ٟعٍُ اٌىالَ  ،د .أدّذ ِذّٛد صثذ ، ٟداس إٌٙضح اٌعشت١ح – ت١شٚخ
 -30لض١ح اٌصفاخ اإلٌ١ٙح ٚأشش٘ا ف ٟذشعة اٌّزا٘ة ٚاخرالف اٌفشق  ،د .دغٓ ِذشَ اٌغ١ذ
 -31ششح أصٛي اعرماد أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،اٌذافع ٘ثح هللا تٓ اٌذغٓ اٌالٌىائ ، ٟداس اتٓ دضَ – ت١شٚخ
 -32ششح اٌعم١ذج اٌطذا٠ٚح  ،اتٓ أت ٟاٌعض اٌذٕفِ ، ٟىرثح اٌصفا – اٌما٘شج
 -33ششح ج٘ٛشج اٌرٛد١ذ  ،اٌش١خ ئتشا٘ ُ١اٌثاجٛسٞ
 -34وشاف اصطالداخ اٌفِٕ ، ْٛذّذ عٍ ٟاٌرٙأ ، ٞٛداس اٌفىش  -ت١شٚخ
 -35وشف اٌظٕ ْٛعٓ أعاِ ٟاٌىرة ٚاٌفٕ ، ، ْٛداج ٟخٍ١فح  ،داس اٌفىش – ت١شٚخ
ٌّ -36ع األدٌح ف ٟلٛاعذ عمائذ أً٘ اٌغٕح ٚاٌجّاعح  ،اإلِاَ اٌج ٟٕ٠ٛعثذ هللا تٓ عثذ اٌٍّه  ،ذذم١ك د .فٛل١ح دغ، ٓ١
اٌّإعغح اٌّصش٠ح ٌٍٕشش
ِ -37ذاضشاخ ف ٟاٌعم١ذج ٚاٌذعٛج  ،صاٌخ تٓ فٛصاْ اٌفٛصاْ  ،داس اٌعاصّح – اٌش٠اض
ِ -38عجُ اٌثٍذاْ ٠ ،الٛخ اٌذّ ، ٞٛداس ئد١اء اٌرشاز اٌعشت – ٟت١شٚخ
ِٕٙ -39اض اٌغٕح إٌث٠ٛح  ،اإلِاَ اتٓ ذ١ّ١ح  ،ذذم١ك ِذّذ سشاد عاٌُ ِ ،ىرثح اتٓ ذ١ّ١ح اٌما٘شج
ِٛ -40لف األِح ِٓ اخرالف األئّح  ،اٌش١خ عط١ح ِذّذ عاٌُ ِ ،ىرثح داس اٌرشاز – اٌّذٕ٠ح إٌّٛسج
ٚ -41ف١اخ األع١اْ ٚأٔثاء أتٕاء اٌضِاْ  ،أت ٛاٌعثاط أدّذ تٓ ِذّذ تٓ خٍىاْ  ،ذذم١ك د .ئدغاْ عثاط  ،داس صادس –
ت١شٚخ .
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