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  الكور السالم بن المختار الحاجد. 
 

 ؤها املالكية كتوجه علمي فقهي له حضوره البارز يف الغربو تتبنظرا للمكانة السامقة اليت 
ناصروه ملا متثله من مرجعية بوصفها مذهبا فقهيا له أتباعه وم اإلسالمي بفضائه الرحب، واعتبارا  

ا متي  به الغرب ومل _ تدوينا وتنقيحا واختصارا وتعليقا وتدقيقا_  الذين أولوه كل عناية واهتمام
ملكانتها الرم ية يف وجدان وعقل املسلم بوصفها آخر  اإلسالمي من ارتباط قوي مبدينة الرسول 

حىت آخر حلظات حياته، وتويف  مهبط للوحي، وموطن مجاعات األصحاب الذين الزموا الرسول 
 سالم، وهي صفاتوهو راض عنهم، وألهنا كانت كذلك موطنا جلماعة احلل والعقد يف دولة اإل

مسة بارزة، وتوجها راسخا، وقد جتسد  جعلت ارتباط سكان الغرب اإلسالمي مبدينة الرسول 
 ذلك يف مظهرين بارزين مها:

االلت ام مبذهب اإلمام مالك باعتباره عاملا من أجل علماء املدينة قدرا ضربت إليه أكباد  .1
 ". اإلبل شرقا وغربا، بل عرف يف زمنه ب "عامل املدينة

 .اإلمام نافع وهو كذلك من سكان املدينة وأجالئها ىءااللت ام مبقر  .2
نظرا لكل ذلك، واستنادا ملا حظيت به الدراسات اليت تتناول املذهب تفصيال وتأصيال من  

عناية واهتمام، آثرت أن أجعل موضوع هذا البحث}مالمح الرؤية العقدية عند اإلمام مالك{ ملا 
تضى سطية وارتباط بالنص الشرعي، والت ام مبنهج السلف الصاحل، واستيعاب ملقمتثله هذه الرؤية من و 

  .النص يف إطاره الشمويل ،مع اعتبار املقاصد الكلية للتشريع

                                                           
 - باحث يف جمال احلوار الديين والثقايف يف احلضارة اإلسالمية  
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ي يف هذا البحث أن أبرز مالمح الرؤية العقدية عند إمام دار اهلجرة، وهي رؤية عقدية ومهم 
، يتأس  على نصو  ثابتة وقواعد رصينة، تشكل مع املذهب الفقهي منهاجا إسالميا متكامال

وال يعين الرتكي  على اجلانب الفقهي عند اإلمام مالك من قبل العامة واخلوا  غياب الرؤية العقدية، 
ففي صدر اإلسالم مل يكن هناك متاي  للفنون، وكان علم الشريعة كال متكامال يشمل العقيدة 

  ..والفقه والتفسري واحلديث و

ه من خالل ما كتب يف املوطأ، ويف رسالتيكون  ،ح الرؤية العقدية عند اإلمام مالكحتديد مالمو 
ليه هذه ومما هتدف إ هناك، إىل الليث بن سعد، وما نشره عنه تالميذه من شذرات مبثوثة هنا أو

كما كان له مذهبه الفقهي القائم بنفسه املتمي  عن   ا  الدراسة إيضاح حقيقة مؤداها أن اإلمام مالك
السلف الصاحل  منهجريه يف فروعه وأصوله، فإن له كذلك رؤيته العقدية ومنهجه املتأس  على غ

الروافد الوافدة على الثقافة اإلسالمية، وبعيدا عن منهج عن بعيدا  ،املرتك  على النص الشرعي
 نقصد ااحلجاج الكالمي ومؤثرات الفلسفة واملنطق الصوري، وكلمة السلف حينما نستعملها فإمن
.، وال 1بالسلف املعىن االصطالحي للكلمة الذي يعين القرون الثالثة امل كاة من عمر هذه األمة 

 أقصد املصطلح املتداول الذي حييل إىل فئة أو حنلة.

ويتكون هذا البحث من تقدمي وحمورين وخامتة، وسيكون احملور األول حمورا استهالليا للموضوع، 
للبحث وهو احملور الثاين، وقبل أن أتكلم عن املالمح واحملددات ومدخال رئيسيا للمحور الرئيسي 

 من الالزم حتديد مصادر الرؤية العقدية عند اإلمام مالك فما هي هذه املصادر ؟.

 

هما ما فهمتعتمد الرؤية العقدية عند اإلمام مالك على مصدري الوحي "الكتاب والسنة "ك
الصحابة الكرام والراسخون يف العلم من جيل الصحابة والتابعني وتابعي التابعني، وحينما نتناول 
مكانة املصدرين ومرجعيتهما عند اإلمام مالك لن تعوزنا األمثلة ولن ينقصنا الدليل، ولو استعرضنا 

دية عند اإلمام لوحيد للرؤية العقاألقاويل والقرائن الدالة على أن منهج السلف الصاحل يعترب احملدد ا
مالك لطال بنا االستطراد ، باعتبار أن ذلك سبيل املومنني ، وأن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ما 
ترك شيئا يقرب من اجلنة ويباعد من النار إال دل عليه ، وقد بني للناس ما ن ل إليهم ، وتتأس  

                                                           

 .9. حممد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي،  1



 الكور السالم بن المختار الحاجد. 

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

17 

ية عند من شيء "، وعليه فإن مصادر الرؤية العقد هذه الرؤية على قوله تعاىل "ما فرطنا يف الكتاب
 اإلمام مالك تتمثل يف:

وقد "أخذ القراءة  1القرآن: اإلمام مالك أحد املعدودين من طرف الداين يف طبقات القراء .1
وكان شديد  2عرضا  عن نافع بن أيب نعيم، روى القراءة عنه أبو عمرو األوزاعي وحيىي بن سعيد"

آن قد عقد بابا يف املوطأ )رواية حممد بن احلسن الشيباين( بعنوان باب فضل القر االحتفاء بالقرآن، و 
، وتناول كثريا من احملاور القرآنية، وأثر عنه أنه كان يقول 3وما يستحب من ذكر اهلل ع  و جل

وقد صنف مكي القيسي كتابا يف ما روي عن مالك يف التفسري ومعاين  ،4"القرآن هو اإلمام"
 .5القرآن
لسنة، وأشدهم هبا متسكا، وأكثرهم ا يف سنة: كان رمحه اهلل من أكرب علماء عصرهال .2

 جمللسها توقريا و كان كثريا  ما يتمثل بقول الشاعر:

 6وخري أمور الدين ما كان سنة       وشر األمور احملدثات البدائع

دالة تشي مبكانة السنة يف عقل ووجدان اإلمام  وإحياآت وللتمثل هبذا البيت معان عميقة،
 .مالك

ومما يدل على متسكه بالسنة ما رواه عنه سفيان بن عيينة قال: } سألت مالكا  عمن أحرم من 
املدينة وراء امليقات، فقال هذا خمالف هلل ورسوله أخشى عليه الفتنة يف الدنيا والعذاب األليم يف 

اب فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاآلخرة، أما مسعت قوله تعاىل: 
{، وقد كان مالك رمحه اهلل شديد احلذر والتوقي من تلك الفتنة وذلك العذاب األليم، ونظرا 7أليم. 

                                                           

  7الشيخ حممد بن عبد الرمحن املغراوي، عقيدة اإلمام مالك صفحة  1
 (291/  1) -مش  الدين أبو اخلري ابن اجل ري، غاية النهاية يف طبقات القراء  2
 (.263/    1)ج  -رواية حممد بن احلسن  -اإلمام مالك، املوطأ  3
 8عقيدة اإلمام مالك،   . 4
  8. املصدر نفسه،   5
 38/    2)ج  -ك وتقريب املسالك . أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب، ترتيب املدار 6
 (40/ 2. ترتيب املداركوتقريب املسالك )ج7
 



 

   18 

  م2013هـ/ 1435 األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك

لذلك قال عنه أمحد ابن حنبل: إذا رأيت الرجل يبغض مالكا  فاعلم أنه مبتدع، وقال ابن املهدي: 
حيب مالك بن أن  فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت أحدا  يتناوله فاعلم أنه  إذا رأيت احلجازي

، وقد كان مرجع احملدثني ألنه }صرييف فطن ميي  الصحاح من ال يوف بالتجربة ويف 1على خالف
 {2حمل الواقعة بعيار ما ملست أيدي الناس وبصرت به أعينهم

السلف الصاحل ويرتسم  الك جيلم كان اإلمام م  أقوال الصحابة والراسخني يف العلم: .3
خطاهم، ويرى يف ذلك اتباع سبيل املومنني، ألهنم محلة الدين، وهم السابقون االولون، ومنهم أهل 

أن صدقوا ما  بيعة الشجرة الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه، ومنهم الذين شهد هلم الرسول 
فقد رروي أن رجال جاء إليه   عاهدوا اهلل عليه، وكان يكره من يقدحون يف أصحاب الرسول

}فجعل يقع يف مجاعة من الصحابة مثل: أيب بكر، وعمر، وعثمان، وغريهم، فقال له: أنت من 
الفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم ؟ قال: ال. قال: أنت من الذين تبوءوا الدار 

 ين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرواإلميان من قبلهم؟ قال: ال. فقال: أشهد أنك لست من الذ
{. ونستشف من هذه الواقعة موقف مالك ممن يقدحون يف 3لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان.

وهو موضوع سنتناوله يف البحث بقدر من التكثيف. وبعد استعراضنا ملصادر  أصحاب الرسول 
هذه الرؤية ، فما هي مالمح الرؤية  الرؤية العقدية عند إمامنا مالك خنلص إىل مالمح وحمددات

 العقدية عند اإلمام مالك، ذلك ما سيكون موضوعا للمحور الرئيسي : 

                                                           

 (38/    2)ج  -املصدر السابق  1
  175املستشار عبد احلليم اجلندي مالك بن أن  إمام دار اهلجرة صفحة  2
: د اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميمي احلنفي مث الشافعي )املتوىفأبو املظفر، منصور بن حممد بن عب 3

 ( احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 403/    5)ج  -هـ( تفسري السمعاين 489
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رؤية دات تربز كنه وضوابط هذه التتجلى مالمح الرؤية العقدية عند اإلمام مالك من خالل حمدم  
 ومن أمهها: 

: وقد كان شديد التحري يف النقل وأثر عنه قوله} إن هذا العلم التقيد بالنص الشرعي أوال :
عند هذه  قال رسول اهلل  يقول  ندين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعني ممم 

وإن أحدهم لو اؤمتن على بيت  ،فما أخذت عنهم شيئا األساطني وأشار إىل مسجد رسول اهلل 
مال لكان أمينا إال أهنم مل يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا ن دحم على 

{، ومع شدة حتريه يف رواية احلديث من حيث السند واملنت، وعدالة وضبط الرواة فقد أورد 1بابه 
رساله  يكن يتكلم إال عن من يثق بإيف املوطأ أحاديث مرسلة وبالغات وأحاديث منقطعة }ألنه مل

وبالغاته، ولذا كانت عنايته الشديدة بتخري من حيدثه ويشافهه ،فإنه إن كان ثقة يف نفسه وعقله 
{ ويتجلى ذلك من خالل أقوله املنسجمة مع النص ونستعرض مناذج 2وفقهه أغىن عن السلسلة

 منها:

 ديد رؤيته يت تعترب مرجعية ودالة يف حتحتديده ملفهوم التوحيد فمن مقوالت اإلمام مالك ال
ومنهجه العقدي قوله يف أمهية ومكانة وتعريف التوحيد :}حمال أن نظن بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
أنه علم أمته االستنجاء ومل يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قاله النيب صلى اهلل عليه وسلم: أمرت أن 

 {3فما عصم به الدم واملال حقيقة التوحيد. ،هللأقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال ا
 وعلى نف  النهج 4قوله يف اإلميان: كان قول مالك أن اإلميان قول وعمل، وي يد وينقص ،

أمجع أهل الفقه واحلديث على أن اإلميان قول وعمل وال عمل  }سار املالكية فقد قال ابن عبد الرب 

                                                           

مة ئأبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب،  االنتقاء يف فضائل الثالثة األ1
 ( 16/    1الفقهاء ، )ج 

  229حممد أبوزهرة، مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه،    2
/ 5زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي الشهري بابن رجب  فتح الباري )3

99 ) 
 (582/    3)ج  -أيب بكر بن اخلالل السنة  4
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ا ذكر والطاعات كلها عندهم إميان إال م ،واإلميان عندهم ي يد بالطاعة وينقص باملعصية ،إال بنية
  .{1عن أيب حنيفة وأصحابه فإهنم ذهبوا إىل أن الطاعات ال تسمى إميانا قالوا إمنا اإلميان التصديق

 :زيادة اإليمان ونقصانه
على جاللة قدره ومكانته العلمية واستناده إىل بعض الدالالت النصية من قبيل  ورأي أيب حنيقة

قوله تعاىل "فما أنت مبومن لنا ولو كنا صادقني" فإنه  مرجوح لكثرة األدلة املعارضة، ومستند 
اجلمهور أنصع وأقوى فقد أورد البخاري يف صحيحه أن اإلميان }قول وفعل، وي يد وينقص، قال 

ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  چ وقوله:   [٤الفتح: ]چ ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ اهلل تعاىل 

وحديث الرسول صلى  2[١٢٤ التوبة: ] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
يفهم من سياقه أنه ال يكون أكمل حىت  3اهلل عليه وسلم "أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا 

يكون غريه أنقص.. ومن الدالئل على أن اإلميان قول وعمل كما قالت اجلماعة واجلمهور قول اهلل 
ع  وجل وما كان اهلل ليضيع إميانكم مل خيتلف املفسرون أنه أراد صالتكم إىل بيت املقدس فسمى 

قول وعمل كما قال مجهور أهل العلم بالفقه ، وهذا كله يدل على أن اإلميان 4الصالة إميانا
، وكان معاذ بن جبل يقول ألصحابه تعالوا بنا ساعة نؤمن أن نذكر اهلل فجعل ذكر اهلل 5واحلديث
، عليه اجلمهور من أهل السنة واجلماعة، 7وقول مالك إن اإلميان قول وعمل ي يد وينقص 6من اإلميان

  ذلك استوى فيه الناس، ومل يكن للسابق فضل علىوهو"درجات ومنازل يتم وي يد وينقص ولوال

                                                           

هـ( التمهيد ملا يف 463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  1 
 (238/    9)ج  -املوطأ من املعاين واألسانيد 

 (10/    1)ج  -صحيح البخاري حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،  2
 د بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهمايناحلديث أخرجه أبوعبد اهلل احلاكم حمم 3

هـ(يف املستدرك على الصحيحني كتاب اإلميان  حتقيق: مصطفى 405النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: 
 عبد القادر عطا

 (245/    9)ج  -التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  4
 (283/    8)ج  -االستذكار  عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن 5
 (246/    9)ج  -التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  6
 (36/    1)ج  -االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  7
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، ويقول البيهقي إن السنة عندنا أن اإلميان قول وعمل، ي يد وينقص، وهو قول أئمتنا 1املسبوق."
مالك بن أن ، وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ، وسفيان بن سعيد الثوري ، وسفيان بن عيينة 

، وبه جاء اخلرب  2اجلوارح يف طاعة اهلل أمجع من اإلميان اهلاليل ، وأن األعمال والفرائض وأعمال
وهذا   3عن مجاعة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل

ويف كتابه  4ما يقرره األشعري يف كتاب اإلبانة حيث يقول وأن اإلميان قول وعمل ، ي يد وينقص 
{، وما أسلفته من نقول 5اإلميان قول وعمل ي يد وينقصمقاالت اإلسالميني } ويقرون بأن 

 نستشف منه ارتباط اإلمام مالك مبقتضى النص، والت امه به.
  كان موقفه من الصفات هو موقف السلف الصاحل الذين آمنوا مبا   الصفات: منموقفه

جاء عن اهلل على مراد اهلل، ومبا جاء عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم على مراده، فقد سئل 
األوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه األحاديث اليت جاءت يف التشبيه فقالوا: 

كنا عند مالك، فقال رجل: يا أبا عبد اللَّه، »وقال ابن وهب:  ، 6أمروها كما جاءت بال كيفية.
كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء مث رفع رأسه، فقال: « الرمحن على العرش استوى»
وع. وأنت عنه مرف« كيف»كما وصف نفسه ، وال يقال له: كيف، و« الرمحن على العرش استوى»

سألت األوزاعي، وسفيان الثوري، ».وقال الوليد بن مسلم: « رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه 
ومالك بن أن ، والليث بن سعد، عن األحاديث اليت فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما 

  .7 «جاءت بال تفسري. وقال أمحد بن حنبل: يسلم هلا كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول
  يقول أمروها كما جاءت بال كيفية وال تفسري ، وهيفاإلمام مالك اتباعا ملنهج السلف الصاحل

باعتبار الكيفية متشاهبة ؛ ألنه ال ميكن أن نعرف كيفية ذات اهلل فبالتايل ال ميكن أن نعرف كيفية 

                                                           

 (211/    1)ج  -ابن أيب زمنني، أصول السنة  1
 (329/    1)ج  -البيهقي، القضاء والقدر  2
 (25/    1)ج  -الطربي، صريح السنة   3
 (27/    1)ج  -أبو احلسن األشعري، اإلبانة عن أصول الديانة   4
 (227/    1)ج  -أبو احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني  5
 (377/    2)ج  -البيهقي، األمساء والصفات  6
 (252/    1موطأ مالك )ج  7
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، وقد طبق اإلمام مالك ذلك املنهج عمليا يف دروسه العلمية، ويف كتابه 1صفات اهلل ع  وجل
قا من لقة بصفات اهلل جل جالله ومل يتناوهلا بتأويل وال تعطيل انطالاملوطأ فقد أورد األحاديث املتع

منهجه أهنا متر كما جاءت، فقد أورد احلديث الذي يورد صفة احلياء } وأما اآلخر فاستحيا 
 دون أن خيوض يف كيفية اصفة احلياء.  ،2فاستحيا اهلل منه{

 الصفات الخبرية
 :هاذكرها بال تعليق ومن يف املوطأ أحاديث تتناول الصفات اخلربية

 3إن اهلل ال ميل حىت متلوا، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. -
 4اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد. -

يا أمة حممد: واهلل ما من أحد أغري من اهلل أن ي ين عبده أو ت ين أمته، يا أمة حممد: واهلل  -
 5تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا.لو 

إن اهلل تبارك وتعاىل ين ل كل ليلة إىل السماء الدنيا، حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول:  -
 6من يدعوين فأستجيب له ؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له 

ك، ثناء عليأعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك، ال أحصي  -
 7أنت كما أثنيت على نفسك.

 8إذا أحب عبدي لقائي ، أحببت لقاءه ، وإذا كره لقائي ، كرهت لقاءه . -

                                                           

 (112/    1)ج  -ملراسيل أبو داود، ا 1
 (139/    2موطأ مالك )ج  2
هـ( احملقق: بشار 179مالك بن أن  بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  113/  1موطأ مالك  3

 حممود خليل  -عواد معروف 
 233/  1املصدر نفسه  4
 236/ 1املصدر نفسه  5
 244/  1املصدر نفسه   6
 244/  1املصدر نفسه  7
 393/  1املصدر نفسه  8



 الكور السالم بن المختار الحاجد. 

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

23 

من تصدق بصدقة من كسب طيب وال يقبل اهلل إال طيبا، كأمنا يضعها يف كف الرمحن  -
 1فريبيها كما يريب أحدكم فلوه أو فصيله حىت تكون مثل اجلبل.

قتل أحدمها صاحبه : كالمها يدخل اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل يضحك اهلل إىل رجلني، ي -
 2اهلل، فيقتل ، مث يتوب اهلل على القاتل ، فيقاتل يف سبيل اهلل ، فيستشهد.

 3ال ينظر اهلل يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا. -
 ،الن ول ،الغرية ،الغضب وقد استعرض مالك األحاديث اليت تتضمن آيات الصفات مثل )

هذه النصو  دون تعليق، ومن عادته يف  (، وأمرَّ  النظر ،الضحك،الكره ،احلب ،السخط ،ضاالر 
املوطأ أن } يعلق على النصو  اليت فيها خالف بني أهل املدينة وغريهم، أو يكون له رأي يف 
 توجيه النص ، أما هذا فإلمجاع السلف على إثباته ، والقول بظاهره أقره على ما هو عليه، ولو كان

{ ، وقد خلص العالمة حممد سامل بن عبد الودود عددا من  4هناك ما يفضي خالف الظاهر لبينه
هذه الصفات يف منظومة له يف العقيدة صدر هبا نظمه ملختصر خليل املسمى التسهيل والتكميل 

 ل.   مير ما يف وصفه جاء من الـــــوحي كما يفهم من فيهم ن ، وبني التعامل مع هذه الصفات بقوله:

 :من اإلشكاالت اليت جاهبت الفكر العقدي السين مسألة خلق  قوله في خلق القرآن
القرآن اليت قال هبا اجلعد بن درهم ، وتبناها اجلهم بن صفوان ، ومن بعد ذلك صارت شعارا فكريا 
للمعت لة ، مث صار القول خبلق القرآن يف مرحلة الحقة فتنة عرفت يف التاريخ اإلسالمي مبحنة خلق 

ه الفتنة واحدة من أسوأ موجات اإلكراه واإلرهاب الفكري يف تاريخ اإلسالم القرآن ، وقد واكبت هذ
، فقد بدأ املامون يف إكراه الناس على القول خبلق القرآن ، وبعده واصل املعتصم هنجه فواصل 
سجن أمحد بن حنبل مث ضربه ضربا مربحا باستشارة قاضي قضاته املعت يل أمحد بن أيب دؤاد ، حىت 

تلف ، وكي ال تقوم العامة اهلائجة خارج القصر باضطراب ال يعرف كيف السبيل أشرف على ال
{ ومن بعد املعتصم جاء الواثق وواصل هنج سابقيه يف 5للسيطرة عليه ، أمراملعتصم باإلفراج عنه

                                                           

 174/ 2املصدر نفسه  1
 363/  1املصدر نفسه  2
 85/  2املصدر نفسه  3
   115عقيدة اإلمام مالك،    4
 (43/    1مسند أمحد )ج  5
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اإلكراه واإلرهاب الفكري ، وبعد الواثق جاء املتوكل فأهنى احملنة ، وعاد إىل هنج السلف وانكشفت 
 . الغمة

وقد كان مالك بن أن  يقول القرآن كالم اهلل، ويقول من قال القرآن خملوق يوجع ضربا وحيب  
وهو ما تبناه أبو احلسن األشعري فقد أثبت أن القرآن كالم اهلل غري خملوق ، ومن  ،1حىت يتوب

، 2ق.و قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم ال يقال اللفظ بالقرآن خملوق وال يقال غري خمل
وقد أزعج علماء السلف يف مسألة خلق القرآن أهنا ارتبطت بنفي صفة الكالم عن اهلل ، واهلل جل 

. والقرآن كالم، وقد عطف األمر وهو القرآن اجالله أثبت الكالم لنفسه فقد كلم موسى تكليم
ومعلوم أن [ ٥٤األعراف: ] چں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  على اخللق

غايرة. وقال تعاىل :}الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان "فخص القرآن بالتعليم ؛ العطف يقتضي امل
ألنه كالمه وصفته ، وخص اإلنسان بالتخليق؛ ألنه خلقه ومصنوعه، ولوال ذلك لقال: خلق القرآن 

،  وجاء 4وقال مالك القرآن كالم اهلل وكالم اهلل من اهلل، ولي  من اهلل شيء خملوق. ،3واإلنسان
  5مالك رجل فقال له ما تقول فيمن يقول القرآن خملوق قال زنديق فاقتلوه.إىل 

 :أنكر املعت لة رؤية اهلل ألهنا تعين التحي  وأن اهلل جل جالله يف جهة  قوله في الرؤية
   ٿ  ٹ   ٹچ ومكان ، مما يعين اجلسمية واهلل من ه عن ذلك ، واحتجوا بقوله تعاىل : 

، على أن اهلل ع  وجل ال يرى باألبصار ، وبقوله 6  [١٠٣األنعام: ]  چ ٹ  ٹ  ڤ
 تعاىل " لن تراين " و"لن" تدل على النفي على سبيل التأبيد . ويرى بن كثري أن لن لنفي التأبيد يف

ر وهكذا أطَّ  7الدنيا ، مجعا بني هذه اآلية، وبني الدليل القاطع على صحة الرؤية يف الدار اآلخرة.
ان إمامنا رؤية ،مث أولوا مجيع اآليات الواردة يف الرؤية لتالئم من عهم يف التن يه ، وكاملعت لة قوهلم يف ال

                                                           

 (35/    1)ج  -االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  1
 (227/    1)ج  -مقاالت اإلسالميني وإختالف املصلني  2
 (454/    13)ج  - 852احلافظ بن حجر، فتح الباري  3
 (43/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  4
 (44/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  5
 (55/    1)ج  -اإلبانة عن أصول الديانة  6
 (469/  3) -تفسري ابن كثري 7
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مالك رمحه اهلل يؤمن بالرؤية انطالقا من النصو  الشرعية ، وقد قيل له يا أبا عبد اهلل أيرى اهلل يوم 
 آخرين وقال لقوم [ ٢٢القيامة: ] چپ  ڀ    ڀ    چ القيامة فقال نعم يقول اهلل ع  وجل 

وقد قال له بن نافع يا أبا عبد اهلل  1[١٥المطففين: ] چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ 
: وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة ينظرون إىل اهلل قال نعم بأعينهم هاتني؟ فقلت له فإن قوما  
يقولون ال ينظر إىل اهلل وإن ناظرة مبعىن منتظرة إىل الثواب قال كذبوا بل ينظر إىل اهلل، أما مسعت 

 ر إليك أفرتى موسى سأل ربه حماال  ؟ فقال اهلل لن تراين يفقول موسى عليه السالم : رب أرين أنظ
الدنيا ألهنا دار فناء وال ينظر ما بقي مبا يفىن، فإذا صاروا إىل دار البقاء نظروا مبا بقي إىل ما بقي 

زهرة يرى  ، وإذا كان أبو 2.[١٥المطففين: ] چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ وقال اهلل: 
ال خطابيا بعث إليه اإلميان بظاهر املنقول ، ولي  برهانا منطقيا حىت يناقش يف هذا التقرير دلي

، فإن مالكا انطالقا من الت امه األكيد وإميانه الراسخ  3بأساليب املناطقة، ويوضع على أقيستهم 
مبرجعية النص يري يف اإلميان بالرؤية مرتك ا عقديا أكيدا، فقد قال حيىي بن معني: عندي سبعة 

ومن ضمن األحاديث الواردة يف الرؤية ما أخرجه البخاري  ،4ديثا يف الرؤية كلها صحاحعشر ح
عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه: أن أناسا يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم قالوا: يا رسول 

م  رؤية الش نعم، هل تضارون يف» :اهلل هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال النيب صلى اهلل عليه وسلم
وء وهل تضارون يف رؤية القمر ليلة البدر ض » :، قالوا: ال، قال«بالظهرية ضوء لي  فيها سحاب

قالوا: ال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: " ما تضارون يف رؤية اهلل ع  وجل  ،«لي  فيها سحاب 
 .5"يوم القيامة، إال كما تضارون يف رؤية أحدمها

                                                           

 (36/ 1الفقهاء )ج االنتقاء يف فضائل الثالثة اإلئمة 1
 (42/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  2
 166اإلمام مالك،    3
 -اعة شــرح أصــول اعتقاد أهل الســنة واجلمأبو القاســم هبة اهلل بن احلســن بن منصــور الطربي الرازي الاللكائي،  4

 (548/    3)ج 
رَّة{{ ِن ، بَاُب قـَْولِِه: }ِإنَّ اللََّه الَ َيْظِلُم ِمثْـَقاَل ذَ ( ِكَتاُب تـَْفِسرِي الُقْرآ44/    6)ج  -صحيح البخاري  5

 4581[، رقم احلديث 40]النساء: 
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  :الصحابة ظهرت بدعة معبد اجلهين ، وغيالن الدمشقي ، يف آخر أيام قوله في القدر
ويون  األسواري يف القول بالقدر وإنكار إضافة اخلري والشر إليه ، ونسج على منواهلم واصل بن 

، وكانت هذه إحدى إشكاالت الفكر العقدي اإلسالمي اليت مل حتسم بعد ، وقد  1عطاء الغ ال
 قدر مبنهج السلف ، فقد قال لرجل سأله عن القدر ِإنَّ اهللَ كان مالك رمحه اهلل ملت ما يف مسألة ال

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  چ تـََعاىَل يـَُقوُل: 

، 2َفاَلبُدُّ ِمْن أَْن َيُكوَن َما قَاَل اهلُل تـََعاىَل  [١٣السجدة: ] چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ا  . وقال القاسم بن احلكم سألت مالكوقال يف تعريف القدرية أهنم من يقولون ما خلق املعاصي

هم إن الذين يقولون االستطاعة إلي :سألت أبا سهيل كما سألتين فقال :عن القدرية من هم ؟ فقال
، 4، وكان رأيه فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإال قتلوا يعين القدرية3شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا.

]البقرة: چ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑچ وسئل عن ت ويج القدري، فقرأ: 
، وألن القول بالقدر وخلق القرآن، تبنامها املعت لة ، وفرضوا القول هبما حني كانت هلم 5[221

صولة ودولة فأرهقوا املخالفني ومارسوا القهر واإلكراه ، إال أن دولتهم سرعان ما دالت ، ومقالتهم 
ن أظهرها يف جحره، وصار من اعتقدها جلي  اختفت وانطمرت كما قال الاللكائي }واجنحر م
نَّا  إِ  {واإلمام مالك يؤس  رؤيته على قوله تعاىل :6من له ، وخبأ نفسه يف السرداب كامليت يف قربه.

وعلى  [.49]القمر :  چحت  خت              مت  ىت  يت        ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ُكلَّ ش
 قدر من مرتك ات اإلميان الستة . آيات كثرية وأحاديث نبوية صحيحة ، فاإلميان بال

 :ظهرت مشكلة مرتكب الكبرية وكانت إشكاال عقديا كبريا ،  قوله في مرتكب الكبيرة
وقد جعل اخلوارج مرتكبها يف من لة بني املن لتني "اإلميان والكفر" وقالوا إنه خملد يف النار ، وكان من 

                                                           
 (28/    1)ج  -امللل والنحل  1
 (326/    6)ج  -حلية األولياء وطبقات األصفياء أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد،  2
 (48/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  3
 (326/    6)ج  -حلية األولياء وطبقات األصفياء  4
 املرجع السابق نفسه. 5
 (16/    1)ج  -شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  6
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نتائجها اخلطرية استباحة الدماء واألعراض من قبل اخلوارج ، مما أدى إىل إخراج الكثريين من امللة 
وبالتايل استباحة دمائهم ، وهذا ما جعل منها سببا مباشرا لفنت كربى أرهبت العباد ، وخربت البالد 

تصدوا رج حادا ، ف، مما جعل موقف علماء السلف صارما يف هذه املسألة ، وجعل موقفهم من اخلوا
هلم بقوة وعنفوان ردعا للفنت ونشرا للسلم وحتقيقا لألمن ، وكان رأي مالك صرحيا واضحا يف 
املوضوع منسجما مع رأي السلف ، فقد قال له أبوحنيفة إن لنا رأيا  نعرضه عليك فإن رأيته حسنا  

مون قال ما أرى ذنبون كلهم مسلمضينا عليه ، وإن رأيته سيئا  تنكبنا عنه ال نكفر أحدا  بذنب ، امل
، وقال ابن نافع مسعت مالكا  يقول إن العبد إن ارتكب الكبائر كلها بعد أن ال يشرك  1هبا بأسا .

باهلل شيئا  مث جني من األهواء رجوت أن يكون يف أعلى الفردوس ألن كل كبرية بني العبد وربه هو 
  2منها على رجاء، وكل هوى لي  هو منه على رجاء، إمنا يهوي بصاحبه يف نار جهنم.

 كانت نظرته إىل الصحابة الكرام نظرة إجالل واحرتام باعتبارهم   صحابة:قوله في ال
ڍ  چالسابقني األولني ومحلة الدين والنور واهلداية إىل أصقاع األرض، وقد زكى اهلل إمياهنم فقال

، وهنى رسول صلى اهلل صلى اهلل عليه [137البقرة]چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بل  مد أحدهم وسلم عن سبهم فقال ال تسبوا أصحايب

د }إن اهلل ع  و جل نظر يف قلوب العباد بع :، وروى يف موطئه عن ابن مسعود قوله3«وال نصيفه
قلب حممد صلى اهلل عليه و سلم فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون 

وروي  4هو عند اهلل حسن وما رأوه سيئا فهو عند اهلل سيئ {على دينه فما رآه املسلمون حسنا ف
عن ابن مسعود أنه قال من كان منكم مستنا فليسنت مبن قد مات فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة ، 
أولئك أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم كانوا واهلل أفضل هذه األمة وأبرها قلوبا ، وأعمقها علما 

                                                           
 (48/    2ترتيب املدارك وتقريب املسالك  )ج  1
 (49/    2املرجع نفسه  )ج  2
َناِقِب بَاُب قـَْولِ 8/    5)ج  -صحيح البخاري  3

َ
ا »النَّيبِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه وَسلََّم :  ( ِكَتاُب امل َلْو ُكْنُت ُمتَِّخذ 

 3673رقم احلديث « . َخِليال  
 (355/    1املوطأ )ج  4
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ارهم ختارهم اهلل لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هلم فضلهم واتبعوهم يف آثا، وأقلها تكلفا ، قوم 
 .1، ومتسكوا مبا استطعتم من أخالقهم ودينهم فإهنم كانوا على اهلدى املستقيم

لي  ملن سب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف الفئ حق، قد  :وكان مالكا يقول
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  :على ثالثة أصناف فقال قسم اهلل الفئ

الحشر: ] چې  ې  ى  ى  ائ  ائ چ اآلية وقال [٨الحشر: ] چۇ 

ٱ  ٻ  چ اآلية وقال [ ٩الحشر: ] چې  ې  ى  ى  ائ  ائ   چ   [٩

الحشر: ]چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ

، ويف حلية األولياء أن مالكا قال: من تنقص أحدا 2اآلية وامنا الفئ هلؤالء الثالثة األصناف [١٠
من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو كان يف قلبه عليهم غل فلي  له حق يف يفء 

ٱ  [ حىت أتى قوله 7]احلشر:  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ املسلمني، مث تال قوله تعاىل: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  

ية فمن تنقصهم أو كان يف قلبه عليهم غل فلي  له يف الفيء اآل [١٠الحشر: ]چڀ
 }وندين حبب السلف الذين اختارهم :احلسن األشعري حيث يقول ، وعلى هنجه سار أبو 3حق

ني. اهلل تعاىل لصحبة نبيه صلى اهلل عليه وسلم، ونثين عليهم مبا أثىن اهلل به عليهم ، ونتوالهم أمجع
ونقول: إن اإلمام الفاضل بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى اهلل عنه، وأن 

سول ه على املرتدين، وقدمه املسلمون باإلمامة ، كما قدمه ر اهلل سبحانه وتعاىل أع  به الدين، وأظهر 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم للصالة، ومسوه بأمجعهم خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، مث عمر 
بن اخلطاب رضى اهلل عنه، مث عثمان بن عفان رضى اهلل عنه، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، 

هم ضي اهلل عنه فهؤالء األئمة بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وخالفتمث علي بن أيب طالب ر 

                                                           
/    1)ج  -املنتقى من منهاج االعتدال  مش  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، 1

77) 
 (36/    1)ج  -االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  2
 (327/    6)ج  -حلية األولياء وطبقات األصفياء  3
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وقال أشهب كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويني وكانوا يقبلون على جملسه  1خالفة النبوة
فناداه يا أبا عبد اهلل فأشرف له مالك ومل يكن إذا ناداه أحد جييبه أكثر من أن يشرف برأسه ، 

لطاليب إين أريد أن أجعلك حجة فيما بيين وبني اهلل ، إذا قدمت عليه فسألين قلت مالك فقال له ا
قال يل. فقال له قل ، قال من خري الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ قال أبو بكر قال 

ل االعلوي مث من ؟ قال مالك مث عمر ، قال العلوي مث من ؟ قال اخلليفة املقتول ظلما  عثمان، ق
 . 2العلوي واهلل ال أجالسك أبدا  قال له مالك فاخليار لك.

كان اإلمام مالك رمحه شديد التمسك مبذهب السلف   ثانيا : االلتزام بمنهج السلف الصالح:
ويرى أن اخلري يف ما سبقوا إليه، وقد حدث عنه مطرف فقال }مسعت مالكا  إذا ذكر عنده فالن 

ه ل عمر بن عبد الع ي  رمحه اهلل تعاىل سن رسول اهلل صلى اهلل عليمن أهل ال ي  واألهواء يقول: قا
وسلم ووالة األمر بعده سننا  األخذ هبا إتباع لكتاب اهلل واستكمال لطاعة اهلل وقوة على دين اهلل ، 
لي  ألحد بعد هؤالء تبديلها وال النظر يف شيء خالفها. من اهتدى هبا استنصر ومن انتصر هبا 

من تركها اتبع غري سبيل املؤمنني وواله اهلل ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا  ، فهو منصور، و 
 .{3وكان مالك إذا حدث هبذا ارتج سرورا  

ويتجلى متسك اإلمام مالك مبنهج السلف يف رسائله وفتاواه وسلوكه العملي، وما اعتباره لعمل  
بن  نهج السلف، ويف رسالته إىل الليثأهل املدينة أصال من أصوله إال مظهر من مظاهر الت امه مب

سعد يظهر ذلك جبالء ووضوح حيث يقول فيها }اعلم رمحك اهلل أنه بلغين أنك تفيت الناس بأشياء 
خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندنا وببلدنا الذي حنن فيه ، وأنت يف إمامتك وفضلك ومن لتك من 

ا جاءهم منك، حقيق بأن ختاف على نفسك أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على م
وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن اهلل تعاىل يقول يف كتابه: والسابقون األولون من املهاجرين 
واألنصار. اآلية .وقال تعاىل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .اآلية. فإمنا الناس 

وهبا ن ل القرآن وأحل احلالل وحرم احلرام إذ رسول اهلل بني  تبع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة

                                                           

 (28/    1)ج  -اإلبانة عن أصول الديانة  1
 (45/ 44/   2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  2
( ،وترتيب 98/    8سري أعالم النبالء هيب مش  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذ 3

 ( 41/    2)ج  -املدارك وتقريب املسالك 
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ما  أظهرهم حيضرون الوحي والتن يل ويأمرهم فيطيعونه ويسن هلم فيتبعونه ، حىت توفاه اهلل واختار له
عنده صلوات اهلل عليه ورمحته وبركاته.مث قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر من بعده 

هبم مما علموا أنفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ، مث أخذوا بأقوى ما وجدوا  ، فما ن ل
يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهدهم ، وإن خالفهم خمالف أو قال امرؤ غريه أقوى منه وأوىل ترك 

 .1قوله وعمل بغريه، مث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن

مالك عمل أهل املدينة على أحاديث اآلحاد يف بعض األحيان، " باعتبار أن ذلك هو  و قدم
الرأي املشهور املعمول به يف املدينة هو سنة مأثورة مشهورة ، والسنة املشهورة مقدمة على خرب 

، وباعتبار عمل أهل املدينة أثرا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وهو أوثق نقال 2اآلحاد "
قوى من أحاديث اآلحاد، ويتأس  ذلك على قول ربيعة الرأي شيخ إمامنا مالك } ألف عن وأ

، وقد أس  املالكية هلذه الرؤية من خالل النص حيث 3ألف أحب إيل من واحد عن واحد {
يقول القرايف إن كون املدينة تنفي خبثها كما ينفي الكري خبث احلديد ينفي عن أهلها اإلمجاع على 

، وفعال كانت املدينة خالصة اخلالصة ألهل السنة واجلماعة وأتباع السلف 4تباره خبثا اخلطأ باع
الصاحل الذين ال ينتسبون لغريهم من الطوائف والنحل انسجاما مع وصف مالك ألهل السنة حينما 
سئل}من أهل السنة يا أبا عبد اهلل ؟ قال: الذين لي  هلم لقب يعرفون به ، ال جهمي وال رافضي 

{، وقد ظلت املدينة بصورة عامة بتأثري اإلرث النبوي ومتسك أهلها به حمصنة وبعيدة 5 قدري.وال
 عن املؤثرات الوافدة على العقيدة اإلسالمية .

 :االبتعاد عند الجدل والمراء :ثالثا

كره املراء ويبتعد عن اجلدل، وكان موقفه من اجلدل صارما يكان اإلمام مالك تبعا لسلف األمة   
فقد روي عنه قوله: } لي  اجلدال يف الدين بشيء ، وقال : املراء واجلدال يف العلم يذهب بنور 
العلم من قلب العبد، وقال إنه يقسي القلب ويورث الضغن قال ال هري رأيت مالكا  وقوما  يتجادلون 

                                                           
 (43/ 42/    1)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  1
 303حممد أبوزهرة،، مالك حياته وعصره وآراؤه وفقه،    2
 (46/    1)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  3
 (154/    2شرح تنقيح الفصول يف علم األصول )ج أبو العباس شهاب الدين القرايف،  4
 (41/    2ترتيب املدارك وتقريب املسالك  )ج  5
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ال إمنا أنتم حرب، قال اهليثم بن مجيل قيل ملالك: الرجل له علم بالسنة عنده فقام ونفض رداءه وق
وروي عنه أنه }حلقه رجل  {1 جيادل عنها؟ قال ال ولكن خيرب بالسنة فإن قبل منه وإال سكت.

يقال له ابو اجلويرة يتهم باألرجاء فقال يا أبا عبد اهلل امسع مين شيئا  أعلمك به وأحاجك وأخربك 
احذر أن اشهد عليك قال: واهلل ما أريد إال احلق امسع فإن كان صوابا  فقل إنه أو برأي فقال: 

فتكلم، قال فإن غلبتين، قال اتبعين قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال: فإن جاء رجل فكلمناه 
فغلبنا، قال اتبعناه، فقال له مالك يا عبد اهلل بعث اهلل حممدا  بدين واحد وأراك تنتقل، وقال عمر 

، وكان ينطلق من مرجعية الوحي 2 بن عبد الع ي  من جعل دينه عرضا  للخصومات أكثر التنقل.{
بوصفه مصدر التشريع ولي  اجلدل واحلجاج ويف ذلك السياق يقول} أكلما جاءنا رجل أجدل 

ءه بعض جلدله، وكان إذا جا -صلى اهلل عليه وسلم -من رجل، تركنا ما ن ل به جربيل على حممد 
 .3ا أنت فشاك، اذهب إىل شاك مثلك، فخاصمهألهواء، قال: أما إين على بينة من ديين، وأمم أهل ا

أن من مالمح الرؤية العقدية عند اإلمام مالك التمسك بالنص وانتهاج هنج السلف  ؛واخلالصة
ميحص احلق، وال يستبني به السبيل ، بل رمبا جلب الشك  وعدم االجنرار وراء خصومات وجدل ال

إىل االحنراف عن الصراط السوي، ورأي اإلمام مالك أنه يسعنا ما وسع سلف األمة ، فقد   وقاد
كانوا أحر  على أدياهنم ،وأكثر تبصرا ، وأقرب من نبع النبوة، وبذلك رفض الدخول يف 
املماحكات الكالمية ،واحلجاجات اإلل امية، اليت اقتحم غمارها املتكلمون، فطرحوا بذلك من 

ثر مما حلوا من املشكالت، رغم أن علم الكالم ما أخذ به من أخذ به من أهل السنة املعضالت أك
واجلماعة إال لغرض الدفاع عن احلق وعقائد أهل السنة، من خالل جماهبة اخلصم بسالحه ،وهو 
الدليل العقلي والربهان املنطقي وقد كان دافعهم لذلك منهجي حبت مؤداه أنه من غري الوارد أن 

 اخلصم مبا ال يسلم به، والقرآن دعا إىل إعمال العقل والفكر يف األنف  واآلفاق، حتتج على
واستخدم القرآن الدليل العقلي يف إثبات مرتك ات اإلميان ويف التدليل على وجود اخلالق "أم خلقوا 

اهلل  من غري شيء أم هم اخلالقون " وقال يف التدليل على استحالة تعدد اإلله "لوكان فيهما آهلة إال
لفسدتا " ولو كان معه إله آخر "لذهب كل إله مبا خلق "، واستدل على البعث باإلنشاء على غري 

                                                           

 (39/    2املرجع السابق  )ج  1
 (39/ 37/   2ترتيب املدارك وتقريب املسالك )ج  2
 (99/    8سري أعالم النبالء )ج  3
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مثال "قل حيييها الذي أنشأها أول مرة "، ورغم استغالل املتكلمني هلذه االستدالالت إال أن 
مة ملا امنهجهم على حد قول بن رشد ظل منهج جدل ال منهج إقناع، وال يصلح للعلماء وال الع

}علم يتضمن احلجاج عن العقائد ولكن ابن خلدون يعرف علم الكالم بأنه: 1فيه من اختالالت
اإلميانية، باألدلة العقلية، والرد على املبتدعة املنحرفني يف االعتقادات عن مذاهب السلف وأهل 

 .{2السنة.

أقحم  ميانية ،ولكنهوعلى كل فإن علم الكالم قدم الكثري من اجلهود للدفاع عن العقائد اإل
الفكر العقدي يف متاهات كان يف غىن عنها إذ ال ترتقي بالفكر اإلنساين وال يتوقف إثبات  العقائد 

 اإلميانية عليها . 

 رابعا عدم الخوض في المتشابه:

  مالك رفض اخلوض يف املتشابه باعتباره بابا للفتنة، وهو يف ذلك جيسد واحدا من ضوابطتبىنم 
ڱ    ڳ   ڳ    ڳ  ڱچ:العقدية املتمثل يف التمسك بالنص فاهلل جل جالله يقولرؤيته 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  

ورغم ما تثريه الواو يف هذه  [٧آل عمران: ] چۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى
ية من إشكال إذ حيتمل أن تكون عطف نسق وحيتمل أن تكون حرف استئناف، فكال اآل

االحتمالني جيي ه السياق اللغوي، فعلى احتمال كوهنا عطف نسق تكون معرفة املتشابه مما هو متاح 
للراسخني يف العلم، وعلى كون الواو استئنافا تكون معرفة املتشابه مما استأثر اهلل بعلمه، وحظ 

قرائن }ني يف العلم وغريهم من املومنني يتحدد يف اإلميان والتسليم ، ويرى بن قدامة أن مثة الراسخ
 }ويضيف حممد االمني الشنقيطي أن  3منفرد بعلم تأويل املتشابه .{ -سبحانه-تدل على أن اهلل 

ا يؤيد أن الواو استئنافية ال عاطفة، داللة االستقراء يف القرآن أنه تعاىل إذا نفى عن اخللق شيئا مم

                                                           

 .  9مناهج األدلة يف اعتقاد امللة ،   بو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد، أ 1
 (264/  1) -مقدمة ابن خلدون  2
 (216/    1روضة الناظر وجنة املناظر )ج ابن قدامة املقدسي،  3
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  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤچ وأثبته لنفسه، أنه ال يكون له يف ذلك اإلثبات شريك كقوله: 

[ 187 األعراف:]چ  ىئ  ی  ی    ی     یچ  ، وقوله[٦٥النمل: ]  چڤ  ڦ  ڦ   ڦ

[ ، فاملطابق لذلك أن يكون قوله: 88 القصص:]چ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ ، وقوله: 
وما يعلم تأويله إال اهلل ، معناه: أنه ال يعلمه إال هو وحده كما قاله اخلطايب وقال: لو كانت الواو 
يف قوله: والراسخون يف العلم للنسق مل يكن لقوله: كل من عند ربنا فائدة: والقول بأن الوقف تام 

راسخون ابتداء كالم، هو قول مجهور العلماء لألدلة القرآنية اليت على قوله: إال اهلل، وأن قوله : وال
 .{1ذكرنا.

ء والتميي  بني ملا يف املتشابه من االبتال} وتقسيم القرآن إىل حمكم ومتشابه له حكمته البالغة 
إىل  هالثابت على احلق واملت ل ل فيه ، وملا يف تقادح العلماء وإتعاهبم القرائح يف استخراج معانيه وردم 

{وتأسيسا على فهم اآلية انطالقا 2احملكم من الفوائد اجلليلة والعلوم اجلمة ونيل الدرجات عند اللَّه
من أن الواو لالستئناف وليست للنسق، والنسجام ذلك مع سلوك السلف الصاحل كان مذهب 

إياكم  }مالك عدم اخلوض يف املتشابه ، والتوقف عنه كما توقف سلف األمة، وروي عنه أنه قال
والبدع، قيل : يا أبا عبد اهلل وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون يف أمساء اهلل وصفاته وكالمه 

، ويف عصر مالك 3وعلمه وقدرته ، وال يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان.{
 حلقات اد ، مرابطني يفرضي اهلل عنه والعقود السالفة كان سلف األمة مشغوال بنشر العلم واجله

العلم وحمتسبني يف ثغور اجلهاد، ومل يكن الكالم واجلدل شأهنم إذ ليسوا أصحاب ترف فكري، 
وليسوا أصحاب تذبذب وشكوك ، فقد دخل اإلميان يف قلوهبم ، فاستمسكوا بالعروة الوثقى، 

 واتبعوا منهاج النبوة، فكانوا خري خلف خلري سلف.

 : مع أهل األهواء والبدع خامسا: الصرامة القاطعة

كان مالك صارما يف مقاطعة أهل األهواء والبدع، ونظرة يف سلوكه وتعامله معهم ندرك من 
خالهلا رأيه فيهم فقد حدث عنه مصعب بن عبد اهلل قال مسعت مالك يقول إن أهل بلدنا يكرهون 

                                                           

 (192/    1حممد االمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )ج  1
 (338/    1الكشاف عن حقائق غوامض التن يل  )ج أبو القاسم ال خمشري،  2
 (217/    1البغوي، شرح السنة  )ج  3
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ليم له وأما ما سبيله اإلميان به واعتقاده والتس اجلدال والكالم والبحث والنظر إال فيما حتته عمل ،
ان ك  { وكان من الرافضني لعلم الكالم وبني رأيه فيه بقوله }لو1مناظرة فال يرون فيه جداال وال

الكالم علما، لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا يف األحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل 
لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن اهلل  عن القرآن ) }سأله :وقد قال لرجل 2على باطل.{

، وما دام علم الكالم باطال يدل على باطل انطالقا من 3عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكالم {
قول مالك رمحه اهلل فإن االقرتاب منه مفسدة ولذلك تعامل معه انطالقا من قوله }الدنو من الباطل 

وال  لدنيا بفساد دين املرءف عن احلق ، وال خري يف شيء من اهلكة ، والقول يف الباطل يصد
 .4{مرؤته

يسا على ما سلف كانت رؤية مالك تتأس  على الصرامة والقطع مع أهل األهواء أوت 
{ ورفض 5والبدع، فقد قال يف حق الذي سأله عن االستواء }إين ألظنك ضاال  أخرجوه عين 

}أما أنا فعلى بينة من ريب، وأما أنت فشاك فاذهب إىل : الكالم معهم وقال ألحدهم ملا جاءه
ومما   6[.. اآلية. 108:  يوسف]چ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌچمثلك فخاصمه.مث قرأ: 

يَن بِاْلَكاَلِم تـَ َْنَدَق َوَمْن طََلَب اْلَماَل بِاْلِكِيْمَياِء أَفْـَل َ  يؤثر عنه أنه قال: َوَمْن طََلَب  )َمْن طََلَب الدِّ
ونستعرض  .8إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء أهل السنة  ، وقال:7َب احلَِْديِث َكِذَب(َغرِي

شذرات من تعليقاته ومالحظاته على الفرق اليت ظهرت يف زمنه وقد ظهرت فرقتا القدرية واجلهمية 
مع القول بالقدر، فكانت اجلهمية أتباع جهم بن صفوان تلميذ اجلعد بن درهم تقول باجلرب املطلق 

لى سبيل ىل املخلوقني عوبأن اإلنسان كالورقة يف مهب الريح القدرة له وال إرادة، وتنسب األعمال إ

                                                           

 (513/    2)ج  -ابن عبد الرب  االستذكار  1
 (217/    1)ج  -البغوي شرح السنة  2
 (73/ 72/    5)ج  -ذم الكالم وأهله أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري اهلروي،  3
 (74/    5)ج  -ذم الكالم وأهله  4
 39/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  5
 (41/    2)ج  -املرجع نفسه  6
 (71/    5)ج  -ذم الكالم وأهله  7
 (326/    6)ج  -حلية األولياء وطبقات األصفياء  8
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، ويف مقابلها القدرية اليت ترى أن لإلنسان احلرية 1اجملاز كما يقال زالت الشم  ودارت الرحى 
 املطلقة، وأنه خيلق أفعاله بإرادته احلرة، وجلنوح الطائفتني إىل طريف اإلفراط والتفريط فقد كان موقف

طأ من أقواله يف ذلك السياق ماروى يف املو اإلمام مالك املطابق ملذهب السلف يرفض املنهجني، و 
}عن عمه أيب سهيل بن مالك، أنه قال: كنت أسري مع عمر بن عبد الع ي  ، فقال: ما رأيك يف 
هؤالء القدرية ؟ قال: فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن قبلوا ذلك ، وإال عرضتهم على السيف، فقال 

ال يصلى خلفهم  }: وقال يف حقهم 2رأيي.عمر بن عبد الع ي : وذلك رأيي قال مالك: وذلك 
وقال ما رأيت أحدا من أهل ، {3وال حيمل عنهم احلديث وإن وافيتوهم يف ثغر فاخرجوهم منه

وبنف  الصرامة والقطع عامل اجلهمية فقد طرد عبد امللك بن  4القدر إال أهل سخافة وطيش وخفة
لشيعة: "إمنا هؤالء قوم أرادوا القدح يف وقال يف شأن ا ، 5املاجشون، ألنه كان يُتهم برأي جهم.

النيب صلى اهلل عليه وسلم فلم ميكنهم ذلك فقدحوا يف أصحابه حىت يقال: رجل سوء كان له 
 كان  ، وكما كان يرفض التشيع الغايل،6أصحاب سوء، ولو كان رجال صاحلا كان أصحابه صاحلني.
ب نقال عنه: كنا عند مالك إذ وقف تبعا لسلف األمة يقدم أبابكر وعمر وعثمان فقد قال أشه

عليه رجل من العلويني وكانوا يقبلون على جملسه فناداه يا أبا عبد اهلل فأشرف له مالك ومل يكن إذا 
ما بيين إين أريد أن أجعلك حجة في :فقال له الطاليب ،ناداه أحد جييبه أكثر من أن يشرف برأسه

وبني اهلل، إذا قدمت عليه فسألين قلت مالك قال يل، فقال له قل قال من خري الناس بعد رسول 
قال العلوي مث من ؟ قال مالك مث عمر ، قال العلوي مث  ،اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال أبو بكر

 واهلل ال أجالسك أبدا  قال له مالك فاخليارمن؟ قال اخلليفة املقتول ظلما  عثمان، قال العلوي 
 .7لك.

                                                           
 (140/    1)ج  -الفرق بني الفرق  عبد القاهر البغدادي، 1
 (71/    2 موطأ مالك )ج 2
 (47/    2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك  3
 (34/    1)ج  -االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  4
 (36/    1)ج  -هتذيب املدونة  أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين الرباذعي، 5
 (580/    1)ج  -الصارم املسلول على شامت الرسول  ابن تيمية، 6
 (45/ 44/     2)ج  -ترتيب املدارك وتقريب املسالك 7
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وموقفه من املشبهة ال خيتلف عن غريهم من الطوائف فقد أثر عنه قوله } من وصف شيئا من 
ذات اهلل مثل قوله وقالت اليهود يد اهلل مغلولة وأشار بيده إىل عنقه، ومثل قوله وهو السميع البصري 

ما من بدنه قطع ذلك منه ؛ ألنه شبه اهلل بنفسه، مث قال مالك : أفأشار إىل عينيه أو أذنه أو شيئا 
مسعت قول الرباء حني حدث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ال يضحى بأربع من الضحايا، 
وأشار الرباء بيده كما أشار النيب صلى اهلل عليه وسلم بيده قال الرباء: ويدي أقصر من يد رسول 

م ، فكره الرباء أن يصف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إجالال له وهو اهلل صلى اهلل عليه وسل
{، ويسجل ابن عبد الرب أن أهل السنة جممعون 1خملوق، فكيف اخلالق الذي لي  كمثله شيء 

على اإلقرار بالصفات الواردة كلها يف القرآن والسنة، واإلميان هبا، ومحلها على احلقيقة ال على اجملاز 
ل باضية واحلرورية وأهال يف اإل، وقد بني رأيه يف اخلوارج فق2يكيفون شيئا من ذلك إال أهنم ال

، وقد سئل عن ما يقرتفه اخلوارج من إراقة دماء 3األهواء كلهم أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال قتلوا
إال و  وهنب األموال فقال }الدماء موضوعة عنهم وأما األموال فإن وجدوا شيئا عندهم بعينه أخذوه

مل يتبعوا بشيء من ذلك وإن كانت هلم األموال ألهنم إمنا استهلكوها على التأويل .... فاخلوارج 
 .4قاتلوا على دين يرون أنه صواب

سلف من نقول ندرك مدى متسك مالك مبنهج السلف، ونستجلي مالمح رؤيته  ومن خالل ما
 بالنص.العقدية، مبا فيها من مشول للمرتك ات العقدية، وارتباط 

                                                           
 (146/ 145/    7التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  )ج  1
 (145/    7املصدر السابق  )ج  2
 (47/    3)ج  -املدونة الكربى مالك بن أن ،  3
 (48/    3)ج  -املدونة الكربى  4
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ين موضوع له أمهيته البالغة ، إذ يع تناول البحث مالمح الرؤية العقدية عند اإلمام مالك ،وهو
إعادة االعتبار للنص الشرعي والرجوع إليه منطلقا ومرجعا ، وبعد استعراضنا ألهم مالمح هذه 
الرؤية جيدر بنا أن نتوج البحث ببعض اخلالصات واالستنتاجات، إثراء للمؤمتر  وإسهاما يف تعميق 

 القا من ذلك سأتقدم ببعض التوصيات :النقاش، واستشرافا لعمل أكثر عمقا ومشوال، وانط

فكر و مع ارتقاء ال إعادة بناء الدرس العقدي حىت ينسجم مع التطور العلمي اهلائل ، .1
اإلنساين ، فمن غري الوارد أن يظل رهني مصطلحات كانت نتاج حقب غابرة ، وأسري فكر أصبح 
متجاوزا ، فأن يظل الدرس العقدي مرتبطا مبصطلحات  اجلوهر والعرض واحلال والكسب والطفرة 

ع األمة ، وال م ينسجم مع واقع والتولد ، فهذا هو اجلمود العقلي والكساد الفكري ، الذي ال
 متطلبات العصر .

إعادة االعتبار للنص القرآين يف بناء وصياغة الدرس العقدي باعتباره املرجع القطعي األول  .2
للتشريع ، وتغييبه يعين االحنراف عن اجلادة وحرمان العقل املسلم من رؤية صائبة متماسكة وطرح 

ليت تفرزها لم ، وحيصنه من التيارات اجلارفة اسليم ، يساير حركة التاريخ ، ويوجه ويسدد العقل املس
 مؤثرات العوملة . 

حترير هذا الدرس من الطابع السجايل واحلروب القدمية ، واستبعاد املعارك اليت كانت قد  .3
اندلعت يف القرون السحيقة من قبيل احلرب مع اجلهمية واملعت لة واملرجئة باعتبارها إضاعة للوقت 

نعه ال للفكر اخلالق ، وحصرا للعقل املسلم يف دائرة مفرغة تعيق عطاءه ومتوتبديدا للجهد ، وتعطي
 من التطور ، وتشغله بآالم التاريخ وجراحه ، عن حتديات احلاضر ومتطلباته .  

استغالل ما ي خر به النص القرآين من دالئل عقلية تثبت مرتك ات اإلميان ،وتدفع العقل  .4
استدالل لنظر واالعتبار ، مع االهتمام مبا تتضمنه من قياس ونظر و وحتف ه للتفكر والتأمل والتدبر وا

، يرتقي بالعقل اإلنساين ،ويقود إىل حقيقة الدين ، مع تثمني ما بذله األئمة من جهود علمية 
خملصة ،بدل الرتكي  الشديد على ما ميكن أن يكون قد صدر عنهم ، أو نسب إليهم من أخطاء 

مغمورة يف حبر حسناهتم ال اخر ، وتوبتهم النصوح وإنابتهم هلل هفوات ، وهي _ إن صحت _ أو
، وميحوها ما تعرضوا له من ابتالءات وحمن كان فيها متحيص ، وألن احلقائق الغيبية التتأتى معرفتها 
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إال من خالل النص ، وال يتأتى اإلميان والتسليم هبا إال من خالل العقل ، فالبد من ت اوج اإلثنني 
رض بينهما حىت تكتمل عناصر الرؤية ، وقدميا قال أبو احلسن األشعري }إن الت ام حرفية ودرء التعا

النص ،وحترمي استعمال العقل يف تأييد ما ورد به ال يقول به إال كسول أو جاهل ، مث يتبع ذلك 
قائال : ومع هذا فاجلري وراء العقل غري حموط بسياج من الشرع ، وخباصة يف اآلراء اليت تتصل 
بالعقيدة أمر خاطئ  أيضا ، بل يعترب أشد خطأ وأكثر خطرا ، وإذن فمن اخلري للحق يف ذاته ، 
وللجماعة اليت تعمل على اكتشافه أن تتخذ يف ذلك منهجا وسطا ي اوج بني العقل والنص حىت 

 1نتجنب األخطاء اليت تنتج من االعتماد على أحدمها{

ية واقع، دون الدخول يف احلجاجات اخلطابتكييف الدرس العقدي مع مقتضيات النص وال .5
اليت أرهقت األقدمني وحصرهتم يف دوائر مفرغة. مع ربط الدارس بالنص الشرعي بوصفه املرجعية 

 الوحيدة للمسلم، وتكييفه مع واقع األمة الفكري والثقايف والديين هتذيبا وتنقيحا وتطويرا . 

ا متتاز به ة العقدية عند اإلمام مالك ملأوصي بتبين مشروع علمي يعىن بتحرير ونشر الرؤي .6
من وسطية وتبصر، وباعتبارها تكريسا للوحدة املذهبية يف بالد الغرب اإلسالمي، والتجان  العقدي 

 من أكرب عوامل األلفة ودواعي االنسجام .

نشر هذه الرؤية يف شكل كتاب يكون متاحا للعلماء واملتعلمني من خالله توزيعه على  .7
وتوزيعة على شكل كتاب رقمي يتمتع مبي ات البحث امليسر عن املعلومة بغية تعميم نطاق واسع، 

 النفع به على الدارسني وطلبة العلم .

 واهلل املوفق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

                                                           
  135محود غرابية، أبو احلسن األشعري،   1
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تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب  .1
الصارم املسلول على  .هـ(728حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: القاسم بن 

شامت الرسول احملقق: حممد حمي الدين عبد احلميد الناشر: احلرس الوطين السعودي، اململكة 
 العربية السعودية

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى األصبهاين )املتوىف:  .2
 -هـ1394جبوار حمافظة مصر، -عادةحلية األولياء وطبقات األصفياء الناشر: الس .هـ(430

 م1974

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  .3
الطبعة: الثانية  عهـ( تفسري ابن كثري  احملقق: سامي بن حممد سالمة دار طيبة للنشر والتوزي774

 م1999 -هـ1420

-ملعرفةالشافعي فتح الباري  دار ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين أمحد  .4
  1379بريوت، 

أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف :  .5
إشراف: د عبد اهلل  عادل مرشد ، وآخرون -هـ( مسند أمحد احملقق : شعيب األرنؤوط 241

 م2001 -هـ 1421سالة الطبعة األوىل، بن عبد احملسن الرتكيمؤسسة الر 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  .6
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد اهلل بن حممد  .هـ( األمساء والصفات458)املتوىف: 

 -هـ  1413العربية السعودية الطبعة: األوىل،  اململكة -احلاشدي مكتبة السوادي، جدة 
 م 1993

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  .7
احملقق: حممد بن عبد اهلل آل عامر الناشر: مكتبة العبيكان  .هـ( القضاء والقدر458)املتوىف: 

 م2000 -هـ 1421الرياض / السعوديةالطبعة: األوىل،  -
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ل البغدادي احلنبلي  .8 أيب بكر بن اخلالل أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون اخَلالَّ
وىل، الرياض الطبعة: األ –احملقق: د. عطية ال هراين الناشر: دار الراية  .هـ( السنة311)املتوىف: 
 م1989 -هـ 1410

لشافعي ا حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي .9
 حممد زهري الشاويش الناشر: املكتب-حتقيق: شعيب األرنؤوط .هـ( شرح السنة516)املتوىف: 

 م1983 -هـ 1403دمشق، بريوت الطبعة: الثانية،  -اإلسالمي 

سنة  يةممطبوعات جممع البحوث اإلسال .أبو احلسن األشعري ،محود غرابية .10
 م القاهرة 1973النشر 

اسم القريواين الرباذعي. هتذيب املدونة. حتقيق أبو سعيد خلف بن أيب الق .11
 وتعليق أبو احلسن أمحد فريد امل يدي م ش 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي  .12
هـ(. املراسيل. حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  بريوت 275السِِّجْستاين )املتوىف: 

 1408الطبعة: األوىل 

عباس شهاب الدين أمحد بن إدري  بن عبد الرمحن املالكي الشهري أبو ال .13
هـ(. ج ء من شرح تنقيح الفصول يف علم األصول. حتقيق ناصر بن علي 684بالقرايف )املتوىف: 

 م . 2000 -هـ  1421بن ناصر الغامدي، الناشر: جامعة أم القرى 

اييين، أبو ي األسفر عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي التميم .14
، بريوت الطبعة: الثانية –دار اآلفاق اجلديدة  .هـ( الفرق بني الفرق429منصور )املتوىف: 

1977 

هـ( ذم 481أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري اهلروي )املتوىف:  .15
املدينة  - ماحملقق: عبد الرمحن عبد الع ي  الشبل الناشر: مكتبة العلوم واحلك .الكالم وأهله

 1998-هـ 1418املنورة الطبعة: األوىل، 

 عبد الرمحن بن خلدون، املقدمة .16
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هـ( ترتيب املدارك 544أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب )املتوىف:  .17
 وتقريب املسالك الناشر: مطبعة فضالة احملمدية ، املغرب الطبعة: األوىل

نية دار الطبعة الثا .ام دار اهلجرةاملستشار عبد احلليم اجلندي مالك بن أن  إم .18
 املعارف مصر

زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي  .19
هـ الطبعة : 1422 -السعودية / الدمام  -دار ابن اجلوزي  .فتح الباري ،الشهري بابن رجب

 الثانية ، حتقيق : أبو معاذ طارق بن عوض اهلل بن حممد

علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اهلل بن أبو احلسن  .20
هـ( مقاالت اإلسالميني وإختالف 324موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري )املتوىف: 

 م2005 -هـ 1426احملقق: نعيم زرزور املكتبة العصرية الطبعة: األوىل،  .املصلني

 بن إمساعيل بن عبد اهلل أبواحلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن .21
احملقق:  .هـ( اإلبانة عن أصول الديانة324موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري )املتوىف: 

 1397القاهرة الطبعة: األوىل،  –د. فوقية حسني حممود دار األنصار 

أبوعبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم  .22
هـ( املستدرك على الصحيحني 405ماين النيسابوري املعروف بابن البيع )املتوىف: الضيب الطه

حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بريوت الطبعة:  "كتاب اإلميان"
 1990 – 1411األوىل

 حتقيق الناشر دار صادر بريوت بدون تاريخ .مالك بن أن . املدونة الكربى .23

مش  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف:  .24
ب الدين احملقق: حم .هـ( املنتقى من منهاج االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعت ال748

 اخلطيب
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هـ(. موطأ 179مالك بن أن  بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .25
لة ل مؤسسة الرساحممود خلي -احملقق: بشار عواد معروف  .ال هريمالك رواية أيب مصعب 

 هـ1412سنة النشر:

هـ( 833مش  الدين أبو اخلري ابن اجل ري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف:  .26
 هـ1351مكتبة ابن تيمية  .غاية النهاية يف طبقات القراء

لقلم  سن دار ارواية حممد بن احل -مالك بن أن  أبو عبداهلل األصبحي املوطأ  .27
 م د. تقي الدين الندوي  1991 -هـ  1413دمشق الطبعة : األوىل  -

هـ( 179ال هري مالك بن أن  بن مالك بن عامر األصبحي املدين )ت:  .28
حممود خليل ، مؤسسة الرسالة  -موطأ مالك رواية أيب مصعب احملقق: بشار عواد معروف 

 هـ 1412

الناشر مكتبة   .عقيدة اإلمام مالك ،الشيخ حممد بن عبد الرمحن املغراوي .29
 مصر ،الرتاث اإلسالمي القاهرة

 .حممد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسالمي .30
 سوريا    .دار الفكر دمشق

 م1997مكتبة اإلجنلو مصرية  .مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه ،حممد أبوزهرة .31

مي بد اجلبار ابن أمحد املروزى السمعاين التميأبو املظفر، منصور بن حممد بن ع .32
اس احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عب .تفسري السمعاين هـ(489احلنفي مث الشافعي )املتوىف: 

 هـ1418السعودية الطبعة: األوىل،  –بن غنيم الناشر: دار الوطن، الرياض 

حملقق: حممد ا .حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي صحيح البخاري .33
زهري بن ناصر الناصر دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد 

 هـ1422عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي املعروف بابن  .34
 حتقيق وختريج وتعليق: عبد اهلل بن حممد عبد .ةهـ( أصول السن399أيب َزَمِنني املالكي )املتوىف: 
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بية السعودية اململكة العر  -الرحيم بن حسني البخاري مكتبة الغرباء األثرية، املدينة النبوية 
 هـ 1415الطبعة: األوىل، 

بعة الط  .مناهج األدلة يف اعتقاد امللة، حممد بن أمحد ابن رشد، أبو الوليد .35
 د قاسم مكتبة  اإلجنلو املصرية الثانية حتقيق الدكتور حممو 

حممد بن جرير بن ي يد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  .36
الكويت  –احملقق: بدر يوسف املعتوق دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي  .هـ( صريح السنة310

 1405الطبعة: األوىل، 

مي مكتبة الرتاث اإلسال .عقيدة اإلمام مالك ،الشيخ حممد عبد الرمحن املغراوي .37
 القاهرة مصر 

هـ( 548أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف:  .38
 امللل والنحل الناشر: مؤسسة احلليب

  رواية حممد بن احلسن دار القلم -مالك بن أن  أبو عبداهلل األصبحي املوطأ  .39
 قيق : د. تقي الدين الندوي م حت 1991 -هـ  1413دمشق الطبعة : األوىل  -

أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي  .40
هـ( روضة الناظر وجنة املناظر 620مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 م2002-هـ1423الناشر: مؤسسة الريمان للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية 

مش  الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف :  .41
هـ( سري أعالم النبالء احملقق : جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط 748

 م 1985هـ /  1405مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

 كين الشنقيطي )املتوىف :حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجل .42
ريوت دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ب .هـ( أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن1393

 مـ 1995 -هـ  1415لبنان -
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املؤلف: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، ال خمشري جار اهلل )املتوىف:  .43
 -الثة بريوت الطبعة: الث –العريب هـ( الكشاف عن حقائق غوامض التن يل دار الكتاب 538

 هـ 1407

أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي )املتوىف:  .44
هـ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي 418

 م2003هـ / 1423السعودية الطبعة: الثامنة،  –دار طيبة 

بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب أبو عمر يوسف  .45
هـ( التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي 463)املتوىف: 

 هـ1387املغرب -، حممد عبد الكبري البكري الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن .46
هـ( االستذكار  حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض الناشر: دار الكتب 463)املتوىف: 
 2000 – 1421بريوت الطبعة: األوىل،  –العلمية 

أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  .47
 يتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضهـ( االن463)املتوىف: 

 .اهلل عنهم دار الكتب العلمية

 

 

 

 

 

 

 


