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  د. أحمد عبد الصمد محمد األمين
 

مما ال شك فيه أن منزلة العلماء وفضلهم على األمة اإلسالمية ، ال خيفى على عاقل ، كما أن 
دورهم يف عزة األمة وقوهتا مبا يقومون به من حفظ الشريعة ومحايتها أمر معلوم ، فهم فخر األمم ، 

الك الظالم و وعنوان جمدها ، فالعلماء للناس كالشمس للدنيا ، وكالعافية للبدن ، وكالبدر يبدد ح
، وقد جاءت النصوص الشرعية املستفيضة يف كتاب اهلل عز وجل ويف سنة النيب صلى اهلل عليه 

ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ژ وسلم يف بيان فضلهم فمن هذه النصوص قول اهلل تعاىل 

 [، 18]آل عمران:  ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ ڄ ڃ 
 يفقهه يف الدين ( متفق عليه .: )من يرد اهلل به خرياً وقول النيب 

ومن هؤالء العلماء األجالء ، واألعالم األفذاذ ، الذين شهدت األمة بفضلهم وإمامتهم يف 
الدين ووفور علمهم ، اإلمام مالك بن أنس ، إمام دار اهلجرة النبوية ، صاحب املذهب الفقهي 

فه من شاء اهلل سرية هذا اإلمام وموقاملشهور ، أحد األئمة املتبوعني ، ويف هذا البحث سأتناول إن 
 التفرق يف الدين ،  وموقفه من بعض الفرق الضالة املنتسبة لإلسالم .   

 موضوع البحث هو  موقف اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل من الفرق املنتسبة لإلسالم . 

 أهداف البحث : 

 إبراز موقف اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل من الفرق والتفرق يف الدين .  -1

                                                           
 -  أستاذ العقيدة والثقافة اإلسالمية  املساعد جبامعيت األزهري وتبوك   
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 معرفة دور اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل يف التصدي للفرق الضالة املنتسبة لإلسالم .  -2
 الوقوف على أقوال وأدلة ومنهج اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل يف الرد على الفرق .     -3

  ي التحليلياملنهج الوصفمنهج البحث :  

 وسيكون البحث بإذن اهلل يف أربعة مباحث كما يلي:  خطة البحث:

 املبحث األول: حياة اإلمام مالك ومكانته العلمية .    
 املبحث الثاين: حملة تارخيية عن نشأة الفرق يف اإلسالم .   
 : موقف اإلمام مالك من البدع يف الدين وأهلها املبحث الثالث    
 املبحث الرابع : موقف اإلمام مالك من الفرق الضالة املنتسبة لإلسالم :    

 اخلامتة وتشمل أهم النتائج والتوصيات .   
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 المطلب األول : اسمه  ونسبه ومولده  ووفاتـه :

بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن  عامرهو أبو عبد اهلل ، مالك ابن أنس بن مالك بن أىب 
بن مالك بن زيد بن شداد بن زرعة وهو  خثيل بن عمرو بن احلارث وهو ذو أصبح بن عوف

فهم حلفاء عثمان أخي طلحة  املدين حليف بين تيم من قري محري األصغر احلمريي مث األصبحي
يك األزدية وأعمامه هم : أبو هي عالية بنت شر  بن عبيد اهلل أحد العشرة املبشرين باجلنة. وأمه

 أوالد أيب عامر. سهل نافع ، وأويس ، والربيع  ،والنضر

م ، عام موت أنس 712ه املوافق 93ولد اإلمام مالك باملدينة النبوية ، على األصح يف سنة 
اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ونشأ يف بيت علم وفضل ، يف صون ورفاهية وجتمل ، وهو  خادم رسول

ر اهلجرة النبوية ، وأحد األئمة األربعة أصحاب املذاهب املشهورة عند أهل السنة ، وإليه إمام دا
 .  1ينسب املذهب املالكي

م 795ه املوافق 179تويف اإلمام  مالك رمحه اهلل تعاىل باملدينة النبوية ، يف ربيع األول سنة 
 .2، عن عمر يناهز مخساً ومثانني سنة ، ودفن  بالبقيع 

 الثاني: دراستـه ،  وشيــوخه ،  وتالميـذه :المطلب 

طلب اإلمام مالك العلم وهو صغري ، وهو ابن بضع عشرة سنة ، حيث وجهته أمه إىل طلب 
هب مطرف ، قال مالك : قلت ألمي أذ قالالعلم ، وكان هلا الفضل يف تربيته تربية علمية ،) 

طويلة على رأسي ثياباً مشمرة ووضعت ال فأكتب العلم؟ فقالت تعال فالبس ثياب العلم ، فألبستين
وعممتين فوقها ، مث قالت : اذهب فاكتب اآلن ، وقال رمحه اهلل: كانت أمي تعممين وتقول يل 

 .  3اذهب إىل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه(

 

                                                           
  49-8/48سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ج  1
 27/119هتذيب الكمال ، يوسف بن الزكي عبد الرمحن بن احلجاج املزي ، ج  2
 .  1/31،ج القاضي عياضوتقريب املسالك ،  ترتيب املدارك  3



  
 

108 

 م2013هـ / 1435 األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك

 شيوخه :

رمز هوكان من شيوخه الذين درس عليهم العلم ، أبو بكر بن عبد اهلل بن يزيد املعروف بابن 
ه( ، وكان من أكثر املشايخ أثراً يف شخصيته وعلمه ، قال مالك : ) كان يل أخ يف 148)ت 

سن ابن شهاب فألقى أيب يوماً علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت فقال يل أيب أهلتك احلمام عن 
 ، 1طلب العلم فغضبت وانقطعت إىل ابن هرمز سبع سنني، ويف رواية مثان سنني مل أخلط بغريه(

 . 2وقال رمحه اهلل تعاىل : )وكنت آيت ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حىت الليل(

ومن شيوخه نافع موىل ابن عمر ، روى عنه مالك يف موطئه مائة واثنني وثالثني حديثاً ، وحممد 
بن شهاب الزهري ، وجعفر الصادق ، وربيعة بن أيب عبد الرمحن ، وسعيد املقربي ، وحممد بن 

ر ، وعبد اهلل بن دينار ، وأخذ عن غريهم حىت بلغ عدد شيوخه ثالمثائة من التابعني وستمائة املنكد
 . 3من تابعي التابعني 

)وتأهل للفتيا، وجلس لإلفادة، وله إحدى وعشرون سنة، وحدث عنه مجاعة وهو حي شاب 
ازدمحوا عليه ، و طري، وقصده طلبة العلم من اآلفاق يف آخر دولة أيب جعفر املنصور وما بعد ذلك

 . 4يف خالفة الرشيد، وإىل أن مات(

 تالميذه : 

لإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل العديد من التالميذ ما يفوق األلف وأربعمائة متليذاً خنص بالذكر 
 :أشهر تالميذ مالك وأخص أصحابه والرواة عنه و الناشرين ملذهبه وهم منهم :  

 عبدالرمحن بن القاسم   -1
 عبداهلل بن وهب بن مسلم القرشيأبو حممد  -2
 أشهب بن عبدالعزيز القيسي العامري -3

                                                           
  1/31ترتيب املدارك ج 1
 1/32املصدر السابق ج 2
   51-8/49سري أعالم النبالء ج 3
 8/55املصدر السابق ج  4
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 أبو حممد عبداهلل بن عبد احلكم  -4
 أسد بن الفرات  -5
 أصبغ بن الفرج بن سعيد  -6
 عيسى بن دينار  -7
 . 1سحنون : عبد السالم بن سعيد التنوخي -8

 المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه :

درجة من العلم والتقى والصالح مما جعل أهل العلم يف عصره بلغ اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل 
يثنون عليه أجزل الثناء فمن أقواهلم يف الثناء عليه ، قول سفيان بن عيينة : )ما رأيت أحداً أجود 

 . 2أخذاً للعلم من مالك وما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء(
فلما رأى  يه إعظاماً وكان الثوري يف جملسهوقال بن حنبل: كان مالك مهيباً يف جملسه ال يرد عل

إجالل الناس له وإجالله للعلم أنشد:       يأىب اجلواب فما يراجع هيبة ...       فالسائلون 
 نواكس األذقـــــــــــان

 3أدب الوقار وعز سلطان التقى ...     فهو املهيب وليس ذا سلطان

. وقال القعنيب: )ما أحسب 4ل الرجل: حدثنا مالك (قال بشر احلايف: )إن من زينة الدنيا أن يقو 
 بلغ مالك ما بلغ إال بسريرة كانت بينه وبني اهلل تعاىل رأيته يقام بني يديه الرجل كما يقام بني يدي

، وعن ابن عيينة قال : مالك عامل أهل احلجاز، وهو حجة زمانه . وقال الشافعي وصدق  5األمري(
. وقال الذهيب رمحه اهلل تعاىل : )ومل يكن باملدينة عامل من بعد 6النجموبر إذا ذكر العلماء فمالك 

                                                           
و )الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب أبو  245-1/150،جوتقريب املســــــــــــــــالك  ترتيب املدارك 1

 (53-8/52و)سري أعالم النبالء ج 127( -1/52إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون ج
 1/9الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،ج 2
  1/12الديباج املذهب ج 3
 1/12املصدر السابق ج  4
 1/12املصدر السابق ج 5
  8/57سري أعالم النبالء ج 6
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وقال ابن عيينة: ) ما حنن عند مالك،  1التابعني يشبه مالكاً يف العلم، والفقه، واجلاللة، واحلفظ (
. وقال:  )كان مالك 2إمنا كنا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه(

يبلغ من احلديث إال صحيحاً، وال حيدث إال عن ثقة، ما أرى املدينة إال ستخرب بعد موته يعين ال 
 .  3من العلم(

قال يونس: مسعت الشافعي يقول: )مالك وابن عيينة القرينان، ولوال مالك وابن عيينة،  لذهب 
 ك، واالوزاعي، ومحاد. وقال ابن مهدي: )أئمة الناس يف زماهنم أربعة: الثوري، ومال4علم احلجاز(

. وروى القعنيب، عن ابن عيينة، قال: )ما ترك 5بن زيد، وقال: ما رأيت أحدًا أعقل من مالك(
. 7. وقال ابن سعد: )كان مالك ثقة، ثبتاً، حجًة، عاملاً، ورعًا (6مالك على ظهر االرض مثله(

. وقال ابن 8 أشد تقوى(وعن ابن مهدي قال: )ما رأيت أحداً أهيب، وال أمت عقالً من مالك، وال
، وقال ابن مهدي : )إذا رأيت  9وهب: )ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه(

احلجازي حيب مالك بن أنس فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت أحدا يتناوله فاعلم أنه على خالف 
 رمحهم ، أنس بن ومالك ، الثوري سفيان و ، األوزاعي عن  مهدي بن الرمحن عبد وسئل،  10السنة (

 و باحلديث عاملم  مالك و ، بالسنة عاملم  واألوزاعي   ، باحلديث عاملم  سفيان )) : فأجاب ، مجيعاً  اهلل
 . 11(( السنَّة

                                                           
  8/58املصدر السابق ج 1
 8/73سري أعالم النبالء ج 2
 املصدر السابق نفس اجلزء  والصفحة 3
 74-8/73املصدر السابق ج 4
 8/76املصدر السابق ج 5
  1/321وحلية األولياء ج 8/110املصدر السابق ج 6
 8/111سري أعالم النبالء ، ج 7
 8/113املصدر السابق ج  8
 املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة 9

 1/51ترتيب املدارك ج 10
 .  332/  6   احللية   أخرجه أبو نعيم يف   11
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 قد و ، البدعة ضدَّ  هاهنا السنة )) : السابق مهدي بن الرمحن عبد قول يف  الصالح ابن قال
 يأ بالسنة عاملاً  فكان السنتني بني مجع  مالك و ، مبتدعم  هو و احلديث أهل من اإلنسان يكون

وقال ابن حنبل  ..1 (( بدعة غري من احلق   أهل مذهب مذهبه كان أي ، للسنة ُمعتقداً  و ، احلديث
  . 2( رمحه اهلل: )مالك أتبع من سفيان وإذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع

كان املسملون من الصحابة رضي اهلل عنهم يف عهد النيب صلى اهلل وسلم متمسكني باإلسالم 
الذي أمرهم بلزوم اجلماعة وهناهم عن الفرقة ، قال اهلل تعاىل : )واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا( 

 ، ين أصوله وفروعه يف حياة النيب صلى اهلل عليه وسلم[، وقد اكتمل الد103سورة آل عمران ]
وبعد وفاته ظل الصحابة رضي اهلل عنهم  متبعني للدين الذي تركهم عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ومستمسكني به يف عهد اخللفاء الراشدين ، إال أنه يف آخر عهدهم ، ظهرت نواة احنراف 

عتقاد  م ، ووقع التفرق يف األمة بظهور بعض الفرق املبتدعة يف االعن النهج القومي واالعتقاد السلي
كاخلوارج ، والرافضة ، والقدرية ، واملرجئة ، واجلهمية ، مث تتابع تفرق األمة بكثرة الفرق واختالفها 
يف دين اهلل تبارك وتعاىل ، وظلت طائفة من املسلمني على ما كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 . 3ه من الدين واالعتقاد عرفوا فيما بعد بأهل السنة واجلماعةوأصحاب

وقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أصحابه بوقوع التفرق واالختالف يف أمته من بعده ، يف 
َفَسيَـَرى اخِتالَفًا   يحديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنه مرفوعًا : ) إِنَُّه َمن يَِعْش ِمنُكم بَعدِ 

، وأمرهم بلزوم اجلماعة ، وما عليه هو وأصحابه من الدين ، عندما يقع ذلك التفرق  4(َكِثريًا
فعن معاوية بن أيب سفيان مرفوعاً  )أال إن من قبلكم من أهل الكتاب افرتقوا على واالختالف ،  

                                                           
، مان الشهرزويبن عبد الرمحن بن عثفتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه ، عثمان  1

 . 213ص 
 1/12الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ج 2
 . 85-28شرح أصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة أليب القاسم الاللكائي ، ص 3
 4609ح رقم  4/326أخرجه أبو داود ، باب يف لزوم السنة ج 4
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ثنتني وسبعني ملة، وإن هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون ىف النار، وواحدة ىف 
  .1اجلنة، وهى اجلماعة(

وقد جاء وصف اجلماعة اليت أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم باتباعها عند التفرق واالختالف 
نَي ِملًَّة  يف حديث عبد اهلل بن عمرو بقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) َوتـَْفرَتُِق أُمَّيِت َعَلى َثاَلٍث َوَسْبعِ 

 .  2َما أَنَا َعَلْيِه َوَأْصَحايب(  :اِحَدًة ، قَالُوا : َوَمْن ِهَي يَا َرُسوَل اللَِّه ؟ قَالَ ُكل ُهْم يِف النَّاِر ِإالَّ ِملًَّة وَ 

وال يزال أثر هذا التفرق يف األمة املسلمة إىل يومنا هذا، بسبب اجلدال واخلصومات يف الدين، 
دى إىل ضعفهم ، مما أ والتأثر بعقائد تلك الفرق الضالة ، اليت أدت إىل اختالف وتفرق املسلمني

 وهواهنم على سائر األمم .

 المطلب األول : موقف اإلمام مالك من البدع 

الشيء املخرتع على غري مثال سابق، قال ابن فارس : )الباء والدال والعني أصالن:  :البدعة لغة
أحدمها ابتداء الشيء وصنُعه ال َعْن ِمثال، واآلخر االنقطاع والَكالل. فاألول قوهلم: أْبدْعُت الشيَء 

ژ هلل تعاىل: ا قواًل أو ِفعاًل، إذا ابتدأَته ال عن سابق مثال. واهلل بديُع الّسمواِت واألرض... قال

[، أي ما كنُت أّول . واألصل اآلخر قوهلم: أُْبِدَعِت 9]األحقاف   ژڈ ڈ ژ           ژ  ڑ ڑ   
 . 3الراحلُة، إذا َكّلت وَعِطبت(

َعاىَل وقال الزبيدي : )والِبدُْع ، بالَكْسِر : اأَلْمُر الَِّذي َيُكوُن أَوَّالً ، وَكذِلَك الَبِديُع ، وِمْنُه قـَْولُه تَـ 
اُل : )ُقْل ما ُكْنُت ِبْدعاً من الر ُسِل( ، َأي ما ُكْنُت أَّوَل َمْن أُْرِسَل ، َقْد أُْرِسَل قـَْبِلي ُرُسلم َكِثريم . ويـُقَ 

                                                           
  4599ح رقم   4/324أخرجه  أبو داود يف كتاب  السنة ، باب شرح السنة ج  1
 ( وحسَّنه . 2641باب يف افرتاق األمة ح رقم )  5/26أخرجه الرتمذي ج 2
 . 011-1/109معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، ج 3



   د. أحمد عبد الصمد محمد األمين

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

113 

، ويقال : ابتدع فالن بدعة، يعين : ابتدأ 1ِبدْعم يف هذا اأَلْمِر ، َأْي أَوَُّل ملَْ َيْسِبْقُه َأَحدم( : ُفالنم 
 . 2طريقة مل ُيسبق إليها. والبدعة : اسم هيئة من االبتداع، كالرفعة من االرتفاع 

ضاهي الشرعية ت: عرف اإلمام الشاطيب البدعة بقوله : )طريقة يف الدين خمرتعة البدعة اصطالحا  
، وعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية ممثاًل هلا  3يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل سبحانه(

اَداِت ،  بقوله : )َواْلِبْدَعُة : َما َخاَلَفْت اْلِكَتاَب َوالس نََّة أَْو إمْجَاَع َسَلِف اأْلُمَِّة ِمْن ااِلْعِتَقاَداِت َواْلِعبَ 
َناِء يِف اْلَمَساِجِد َواَلَِّذيَن َوارِِج َوالرََّواِفِض َواْلَقَدرِيَِّة َواجلَْْهِميَّة وََكاَلَِّذيَن يـَتَـَعبَُّدوَن بِالرَّْقِص َواْلغِ َكأَقْـَواِل اخلَْ 

َطَواِئُف ِمْن اْلُمَخاِلِفنَي  ايـَتَـَعبَُّدوَن حِبَْلِق الل َحى َوَأْكِل احلَِْشيَشِة َوأَنـَْواِع َذِلَك ِمْن اْلِبدَِع الَّيِت يـَتَـَعبَُّد بَِ 
يِن ِهَي َما ملَْ َيْشَرْعُه اللَُّه َوَرُسولُُه َوهُ  4لِْلِكَتاِب َوالس نَِّة َواَللَُّه أَْعَلُم ( َو َما وقال أيضاً ) اْلِبْدَعَة يِف الد 

صاحب ه بفيأو فعٍل مل ُيسََتَّ  ، وعرفت بأهنا )إيراد قولٍ  5ملَْ يَْأُمْر بِِه أَْمَر إجَياٍب َواَل اْسِتْحَباٍب (
  6( الشريعة وُأصوهلا املتقنة

 يفلشرع ا يف)أصلها ما ُأحِدَث على غري مثال سابق ، وتطلق : وقال ابن حجر العسقالين 
الدين بعد  يفالِبدعة : احلدث  وعرفها الفريوز ابادي بقوله : )،  7مقابل الُسّنة فتكون مذمومة(
 .  8بعد النيب من األهواء واألعمال(اإلكمال ، أو ما استحدث 

يتلخص من هذه التعريفات للبدعة أهنا احلدث يف الدين بعد الكمال ، وأهنا تقع يف األقوال 
 واألعمال واإلعتقادات . 

وقد قسمت البدعة إىل عدة أقسام باعتبارات خمتلفة ، فباعتبار احلكم على فاعلها تنقسم إىل 
ضــــــــــابط  : (غري مكفرة ، قال الشــــــــــيخ حافظ احلكمي رمحه اهللقســــــــــمني : بدعة مكفرة ، وبدعة 

                                                           
 20/308تاج العروس من جواهر القاموس ، حممد بن حممد بن عبد الرزاق الزبيدي ، ج 1
 1/38، ج أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي 2
 1/26اإلعتصام ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب ج 3
 18/346جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 4
 108-4/107املصدر السابق ج 5
 39املفردات يف غريب القرآن ، الراغب األصفهاين ص  6
 4/253فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ج 7
 ، مادة بدع 3/906القاموس احمليط ، حممد بن يعقوب الفريوز ابادي ج 8
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البدعة املكفرة : من أنكر أمراً جممعاً عليه ، متواتراً من الشـــــــــــــــرع معلوماً من الدين بالضـــــــــــــــرورة من 
جحود مفروض ، أو فرض مــا مل يُفرض ، أو إحالل حمرم أو ميرمي حالل ، أو اعتقــاد مــا ينزه اهلل 

ي أو إثبات ؛ ألن ذلك تكذيب بالكتاب ومبا أرســـــــــل اهلل به رســـــــــوله ورســـــــــوله وكتابه عنه ، من نف
مثل بدعة اجلهمية يف إنكار صــــفات اهلل عز وجل ، والقول الق القرآن ، . صــــلى اهلل عليه وســــلم

أو خلق أي صـــــفة من صـــــفات اهلل ، وكبدعة القدرية يف إنكار علم اهلل وأفعاله ، وكبدعة ا ســـــمة 
 القه .. وغري ذلك.الذين يشبهون اهلل تعاىل 

: هى ما مل يلزم منه تكذيب بالكتاب  وضـــابطها –البدع اليت ليســـت مبكفرة  : والقســـم الثاين
قروهم مثل بدع املروانية ) اليت أنكرها عليهم فضالء الصحابة ومل يُ ه وال بشيٍء مما أرسل اهلل به رسل

لصـــــــــلوات لها( ، كتأخريهم بعض اعليها ،ومل يكفروهم بشـــــــــيء منها ومل ينزعوا يداً من بيعتهم ألج
إىل أواخر أوقاهتا ، وتقدميهم اخلطبة قبل صالة العيد، وجلوسهم يف نفس اخلطبة يف اجلمعة وغريها 

)1 . 

وباعتبار االعتقاد والعمل ، إىل بدعة إعتقادية ، وبدعة عملية ، وباعتبار احلقيقة واإلضافة ، 
من الكتاب  ما ليس له أصل يف الدين ، وال دليل عليهاإىل بدعة حقيقية وإضافية ، والبدعة احلقيقية 

أو السنة أو اإلمجاع ،  كبدعة إنكار السنة النبوية ، وبدعة البناء على القبور ، والطواف حول 
األضرحة ، وبدع القدرية والرافضة واخلوارج املرجئة واجلهمية ، أما البدعة اإلضافية يكون فيها أصل 

داع حيصل بسبب ما يضاف إىل العمل من صفة ، أو كم ، أو زمان أو العمل مشروع ، لكن االبت
مكان ، أو جنس ، ومن أمثلتها : الصلوات املبتدعة كصالة الرغائب ، وصالة ليلة النصف من 

 . 2شعبان ، والتلحني يف القراءة واآلذان ، والذكر باالسم املفرد 

قال ابن رجب  ( )كل بدعة ضاللة :دوالبدعة يف الشرع مالزمة لصفة الضاللة؛ للحديث الوار 
رمحه اهلل تعاىل : )فكل من أحدث شيًئا ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو 

 .  3ضاللة، والدين منه بريء(

                                                           
  274-273أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ، حافظ بن أمحد حكمي ص  1
 1/219اإلعتصام ، الشاطيب ج 2
  1/226ج، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبليجامع العلوم واحلكم ،  3
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للَُّه اونقيض البدعة  السنة ،   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : )الس نََّة   طَرِيَقُة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى 
 . 1ُد(َعَلْيِه َوَسلََّم َوالتََّسن ُن ِبُسُلوِكَها َوِإَصابـَتُـَها َوِهَي   أَْقَسامم َثاَلثَةم   أَقْـَوالم َوأَْعَمالم َوَعَقائِ 

وقد كان اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل متبعاً للسنة مالزماً وداعياً هلا ، مبتعداً عن البدع وأهلها 
مالك ذلك إال خلطورة البدع ، وهدمها للدين ، وتفريقها جلماعة املسلمني  حمذراً منهم ، ومل يفعل

)وهلذا اشتد نكري السلف واألئمة هلا وصاحوا بأهلها من أقطار األرض ، قال ابن القيم رمحه اهلل : )
وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا يف ذلك ما مل يبالغوا مثله يف إنكار الفواحش والظلم والعدوان 

 . 2(إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد(

قال أبو نعيم يف احللية  يف ترمجة اإلمام مالك : )ذكر اتباعه السنن وكراهيته احملدثات كان رمحه 
 . 3اهلل تعاىل كثرياً ما يتمثل: ) وخري أمور الدين ما كان سنة..  وشر األمور احملدثات البدائع (

ترمجة اإلمام مالك : )باب اتباعه السنن وكراهيته احملدثات وبعض ما وقال القاضي عياض يف 
 . 4روي عنه يف عقائد أهل السنة والكالم يف أهل األهواء(

مسعُت مالكاً يقول من أحدث يف هذه األمة شيًئا مل يكن عليه سلفها، فقد  قال ابن املاجشون
 چ چ چ ڇژ اهلل يقول: زعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خان الرسالة، ألن 

فما مل يكن يومئذ دينًا فال  [)٣]املائدة: ژ  ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 . 5( يكون اليوم ديناً 

وقد ذم اإلمام مالك ومنع من البدع احلقيقية واإلضافية يف العبادات، والبدع احلقيقية يف 
   :اإلعتقادات ، وقد نقلت عنه أقوال كثرية يف ذلك نكتفي بذكر بعضها فيما يلي 

                                                           
    4/180ج،  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 1
 1/372مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ، ابن القيم اجلوزية ج 2
 1/12حلية األولياء ج 3
 1/51ترتيب املدارك ج 4
 1/33اإلعتصام للشاطيب ج 5
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حكى ابن العريب عن الزبري بن بكار قال : مسعت مالك بن أنس ـ وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد 
اهلل من أين أحرم ؟ ـ قال : من ذي احلليفة من حيث أحرم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال 

القرب  عند : إين أريد أن أحرم من املسجد فقال ال تفعل قال : فإين أريد أن أحرم من املسجد من
قال : ال تفعل فإين أخشى عليك الفتنة فقال : وأي فتنة هذه ؟ إمنا هي أميال أزيدها قال : وأي 
فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إىل فضيلة قصر عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ؟ إين 

ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ژ مسعت اهلل يقول : 

 . 1[63النور:   ] ژڳ 

وقال ابن حبيب : أخربين ابن املاجشون أنه مسع مالكاً يقول : التثويب ضالل ؟ قال مالك : 
ومن أحدث يف هذه األمة شيئاً مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

[ ، فما مل يكن 3]املائدة: ژ چ چ چ ڇ ژ خان الدين ألن اهلل تعاىل يقول : 
كرهه أن املؤذن    وإمنا التثويت الذي( قال الشاطيب رمحه اهلل تعاىل : )كون اليوم ديناً يومئذ ديناً ال ي

كان إذا أذن فأبطأ الناس قال بني األذان واإلقامة : قد قامت الصالة حي على الصالة حي على 
 . 2الفالح وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب احملدث (

رمحه اهلل تعاىل  وحذر منها ، علم الكالم واجلدال املؤدي ومن البدع اليت ذمها اإلمام مالك 
للخصومات والتفرق يف الدين ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : )وأهل الكالم الذين 
ذمهم السلف ال خيلو كالم أحد منهم على خمالفة السنة ورد بعض ما أخرب به الرسول كاجلهمية 

ض والقدرية واملرجئة ، ويقال بأهنا ال بد أن ميرس السنة باحلق والصدق واملشبهة واخلوارج والرواف
والعدل كما ال ميرس بكذب وال ظلم فإذا رد اإلنسان باطل بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما 

 .  3ذمه السلف واألئمة (

                                                           
  1/90اإلعتصام ج 1
 1/325املصدر السابق ج 2
 3/374درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ج 3
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ابة صحقال مالك رمحه اهلل : ) هذه البدع من الكالم، ولو كان الكالم علمًا لتكلم فيه ال
. وعن أشهب بن عبد العزيز ، قال : مسعت مالك 1،كما تكلموا يف األحكام والشرائع ( والتابعون

ابن  أنس يقول : ) إياكم والبدع فقيل : يا أبا عبد اهلل وما البدع ؟ قال : أهل البدع  الذين 
لصحابة ا يتكلمون يف أمساء اهلل وصفاته وكالمه وعلمه وقدرته ، وال يسكتون  عما سكت عنه

)كره مالك أن حيدث با)يعين آيات وقال القاضي عياض رمحه اهلل : .  2والتابعون هلم بإحسان(
وأحاديث الصفات( عوام الناس الذين ال يعرفون وجهه وال تبلغه عقوهلم فينكروه أو يضعوه يف غري 

 البحث يف التعمق يفوقال العالمة الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل : )اعلموا أن كثرة اخلوض و  .3موضعه(
 .   4آيات الصفات، وكثرة األسئلة يف ذلك املوضوع من البدع اليت يكرهها السلف(

وكان مالك يقول: ) املراء واجلدال يف العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وقيل له : الرجل 
، وأخرج ابن  5له علم بالسنة أجيادل عنها؟ قال: ال ولكن ليخرب بالسنة فإن قبل منه وإال سكت(

اهلل الزبريي قال : ) كان مالك بن أنس يقول : الكالم يف الدين  عبد الرب عن مصعب بن عبد
بلدنا يكرهونه وينهون عنه ، حنو الكالم يف رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك  أكرهه ومل يزل أهل

أَحب   كوت عّز وجل فالس، وال أحب الكالم إال فيما ميته عمل ، فأما الكالم يف دين اهلل ويف اهلل
 .  6إيلَّ ألين رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكالم يف الدين إال فيما ميته عمل(

قال القاضي عياض: قال أبو طالب املكي :  )كان مالك أبعد الناس من مذاهب املتكلمني 
 . 7(وأشدهم بغضاً للعراقيني: وألزمهم لسنة السالفني من الصحابة والتابعني

ڈ    ژ  ژر بن عبد اهلل قال: كنا عند مالك، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد اهللوعن جعف

[.كيف استوى ؟ فما وجد مالك من شئ ما وجد من مسألته، فنظر 5]طه: ژژ ڑ
                                                           

 73-5/72( )ذم الكالم وأهله ، أبو إمساعيل األنصاري ج 2/39ترتيب املدارك، القاضي عياض )ج 1
  1/88احلجة يف بيان احملجة ، أبو القاسم األصفهاين ج 2
 1/53ترتيب املدارك ج 3
 2، ص  األمساء والصفات، حممد األمني الشنقيطيمنهج ودراسات آليات  4
  1/12حلية األولياءج 5
  2/191جامع بيان العلم وفضله ، أبو عمر يوسف بن عبد الرب ج 6
 .107-8/106سري أعالم النبالء ج  7
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إىل األرض، وجعل ينكت بعود يف يده، حىت عاله الرحضاء ، مث رفع رأسه، ورمى بالعود، وقال: 
منه غري جمهول، واالميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك الكيف منه غري معقول، واالستواء 
 . 1صاحب بدعة . وأمر به فأخرج (

اإلجارات  وروى ابن عبد الرب عن حممد بن أمحد بن خويز منداد املصري املالكي قال يف كتاب
وذكر  والبدع والتنجيم  من كتابه اخلالف: قال مالك ال جتوز اإلجارات يف شيء من كتب األهواء

أصحاب الكالم من املعتزلة وغريهم  كتباً مث قال : وكتب أهل األهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب
 .  2وتفسخ اجارة يف ذلك (

ومن قول مالك يف السنة: عن مطرف بن عبد اهلل، مسعت مالكاً إذا ذكر عنده فالن من أهل 
االمر  هلل صلى اهلل عليه وسلم، ووالةالزيغ واألهواء يقول: قال عمر بن عبد العزيز : )سن رسول ا

بعده سنناً، األخذ با اتباع لكتاب اهلل، واستكمال لطاعة اهلل ، وقوة على دين اهلل، ليس ألحد 
تغيريها، وال تبديلها، وال النظر يف شيء خالفها، من اهتدى با، فهو مهتد ، ومن استنصر با ، 

مصرياً  ؤمنني، وواله اهلل ما توىل، وأصاله جهنم وساءتفهو منصور ، ومن تركها ، اتبع غري سبيل امل
. وكان مالك إذا حدث با ارتج سروراً ، وجاءه رجل من أهل املغرب فقال: )إن األهواء كثرت 3(

ببالدنا فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ مبا تأمرين به. فوصف له مالك رمحه اهلل شرائع 
)وعن احلسن بن  .4واحلج. مث قال: خذ بذا وال ختاصم أحداً ( اإلسالم: الصالة والصوم والزكاة

علي احللواين: مسعت إسحاق بن عيسى يقول: قال مالك : )أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، 
، وعن معن بن عيسى قال  5(تركنا ما نزل به جربيل على حممد صلى اهلل عليه وسلم جلدله؟ !

شر أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي فكل ما وافق الكتاب مسعت مالك بن أنس : )يقول إمنا أنا ب
 . 6والسنة فخذوه وكل مامل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه(

                                                           
 (. 326-6/325)حلية األولياء ج 1
 2/195جامع بيان العلم وفضله ج 2
  8/98سري أعالم النبالء ج 3
   1/13املذهب ج الديباج 4
 (6/324)حلية األولياء ج 5
 1/72إيقاظ مهم أويل األبصار لإلقتداء بسيد املهاجرين واألنصار ، صاحل بن حممد الفالين ج 6
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 المطلب الثاني : موقف اإلمام مالك من أهل األهواء والبدع : 

يخ اإلسالم قال شتقدم الكالم عن تعريف البدع  ، وفيما يلي تعريف بأهل البدع واألهواء ، 
ْنَد أَْهِل اْلِعْلِم رمحه اهلل تعاىل )  واْلِبْدَعةُ   الَّيِت يـَُعد  ِبَا الرَُّجُل ِمْن أَْهِل اأْلَْهَواِء َما اْشتَـَهَر عِ ابن تيمية  

فَِإنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن ِة بِالس نَِّة خُمَاَلَفتُـَها لِْلِكَتاِب َوالس نَِّة ؛ َكِبْدَعِة اخْلََوارِِج َوالرََّواِفِض َواْلَقَدرِيَِّة َواْلُمْرِجئَ 
َرمُهَا قَاُلوا : ُأُصوُل اثـَْنتَـنْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة ِهَي أَْربَعم : اخْلََوارُِج َوالرََّواِفُض  اْلُمَباَرِك َويُوُسَف ْبَن َأْسَباٍط َوَغيـْ

 . 1َواْلَقَدرِيَُّة َواْلُمْرِجَئُة ...(

ذوا البدع أهل األهواء ألهنم اتبعوا أهواءهم فلم يأخوقال الشاطيب رمحه اهلل تعاىل : )مسي أهل 
األدلة الشرعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل عليها حىت يصدروا عنها بل قدموا أهوءاهم واعتمدوا 
على آرائهم مث جعلوا األدلة الشرعية منظورًا فيها من وراء ذلك وأكثر هؤالء هم أهل التحسني 

 . 2فة وغريهم(والتقبيح ومن مال إىل الفالس

وقد كان اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل متمسكاً بالسنة ، حمباً ألهلها ، جمانباً ألهل البدع واألهواء 
، مبغضًا هلم ، حمذراً ومنفراً منهم ، وقد رويت عنه أقوال كثرية يف وجوب التزام  السنة والتمسك 

ألقوال ما يلي :  قال بن وهب: ومسعت با ، وذم أهل البدع واألهواء ، والتحذير منهم فمن هذه ا
مالكاً يقول إذا جاءه أحد من أهل األهواء : ) أما أنا فعلى بينة من ريب ويف رواية )من ديين(. وأما 

ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ژ أنت فشاك فاذهب إىل شاك مثلك فخاصمه مث قرأ : 

 . 3[ 108]يوسف:  ژڈ ڈ ژ ژڑ ڑ  ک ک ک ک  گ 

ول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وقد مت هذا األمر واستكمل فينبغي أن وقال مالك : ) قبض رس
تتبع آثار رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وأصحابه وال يتبع الرأي فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل 

 .  4آخر أقوى يف الرأي منه فاتبعه فكلما غلبه رجل اتبعه أرى أن هذا بعد مل يتم(

                                                           
 35/414جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 1
  1/420اإلعتصام ، للشاطيب ج 2
  9/112و ج 6/324حلية األولياء ج 3
 1/403، ج  1/76اإلعتصام للشاطيب ج 4
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يا أبا عبد اهلل، أسألك عن مسألٍة أجعلك حجًَّة فيما بيين وبني وجاء رجلم إىل مالك، فقال 
اهلل عز وجل، قال مالك: )ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل، سل، قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة 

 .  1( الذين ليس هلم لقبم يعرفون به، ال جهميٌّ، وال قدريٌّ، وال رافضيٌّ 

لدارمي قاال ثنا عثمان قال : ) جاء رجل إىل مالك عن عثمان بن صاحل وأمحد بن سعيد ا
وسأله عن مسألة قال فقال له قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كذا فقال الرجل أرأيت قال 

النور:   ] ژڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ژ مالك 
 3أهل السنة(، وعن احلنيين قال قال مالك بن أنس : ) إياكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء 2[63

 . 4وعن ابن وهب: مسعت مالكاً يقول: )ليس هذا اجلدل من الدين بشيء(

قال إبراهيم بن املنذر: حدثنا معن، وغريه، عن مالك، قال: )ال يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه 
يعلن السفه، وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إىل هواه، ومن يكذب يف حديث الناس، 

 .  5مه يف احلديث، وصاحل عابد فاضل إذا كان ال حيفظ ما حيدث به (وإن كنت ال أهت

وقال ابن وهب : مسعت مالكا يقول : ما من آية يف كتاب اهلل أشد على أهل االختالف من 
ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ أهل األهواء من هذه اآلية : 

[، قال مالك :  106]آل عمران:  ژۅ ۉ ۉ         ې ې ې ې        ى 
فأي كالم أبني من هذا ؟ فرأيته يتأوهلا ألهل األهواء ورواه ابن القاسم وزاد : قال يل مالك: إمنا 

 . 6هذه اآلية ألهل القبلة وما ذكره يف اآلية قد نقل عن غري واحد(

                                                           
   35ص ، أبو عمر بن عبد الرب ، االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء  1
 6/326حلية األولياء ج 2
  6/327املصدر السابق ج 3
 8/67سري أعالم النبالء ج  4
 . 69-8/68املصد ر السابق ج 5
 1/38اإلعتصام ، ج 6
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 موقف اإلمام مالك من الخوارج والمرجئة : المطلب األول : 

رج عن كل من خ  فرقة ضالة من فرق األمة اإلسالمية عرفها الشهرستاين بقوله : )الخوارج: 
اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة على 

، من أبرز عقائد  1واألئمة يف كل زمان(األئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعني بإحسان 
اخلوارج قوهلم بتكفري مرتكب الكبرية ، وأنه خملد يف النار ، ويرون اخلروج على احلاكم الظامل ، 

 . 2وفرقهم الكبار ستة 

املرجئة : فرقة  منحرفة من فرق األمة اإلسالمية من أبرز عقائدهم أن اإلميان هو المرجئة : 
ن العمل ال يدخل يف حقيقة اإلميان ومفهومه ،وأن اإلميان ال يزيد وال ينقص التصديق واملعرفة، وأ

 . 3، وهو شيء واحد ، وأنه ال تضر مع اإلميان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة وهم أصناف

 الرد على معتقداتهم الباطلة : 

ة وكان بري وملا جرى خالف يف كفر صاحب الك)  قال شارح رسالة ابن أيب زيد القريواين :
الصحيح عدم كفره نبه عليه بقوله:  وأنه  أي واحلال والشأن  ال يكفر أحد  ممن حكم بإسالمه 
 بذنٍب من أهل القبلة  أي الصالة، واملعىن: أن من تقرر باإلميان اجلازم إميانه وميقق باإلتيان 

كفر عندنا إنه ال يبالشهادتني إسالمه إذا ارتكب ذنًبا ليس من املكفرات وكان غري مستحل له ف
بارتكابه، وال خيرج به عندنا عن اإلميان صغريًا كان الذنب أو كبريًا، خالفًا للخوارج يف التكفري 
بارتكاب الذنوب ولو صغائر، وللمعتزلة يف إخراجهم العبد بالكبرية من اإلميان وإن مل تدخله يف 

 .  4(الكفر إال باستحالٍل، وهذه القاعدة قال با مالك

                                                           
)الفرق بني الفرق ، عبد القاهر  1/113، حممد بن عبد الكرمي الشــــــــهرســــــــتاين ج امللل والنحل ، الشــــــــهرســــــــتاين 1

 (55البغدادي ، ص
 املصدرين السابقني نفس اجلزء والصفحتني . 2
 191-190، والفرق بني الفرق ص  1/138امللل والنحل ج 3
 300-1/299الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين، ج  4
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وأخرج ابن عبدالرب عن أشهب بن عبدالعزيز قال ) قال مالك : فقام الناس يصلون حنو بيت 
 ک ک     گ گ گژ املقدس ستة عشر شهراً ، مث أُمروا بالبيت احلرام فقال اهلل تعاىل )

[ أي صالتكم إىل بيت املقدس ، قال مالك : وإين ألنكر بذه اآلية قول املرجئة 143]البقرة : ژ 
قال ابن وهب مسعت مالكاً يقول : ) إن املرجئة أخطأوا وقالوا ،  1لصالة ليست من اإلميان (: إن ا

. قال ابن وهب مسعت مالكاً 2قواًل عظيمًا قال إن أحرق الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم(
وقيل له إن أهل األهواء حيتجون علينا حبديث كل مولود يولد على الفطرة. احلديث فقال احتجوا 

 . 3يهم بأخرى اهلل أعلم مبا كانوا عاملني(عل

قال ومسعت مؤمل بن اهاب يقول مسعت عبدالرزاق بن مهام يقول مسعت ابن جريج وسفيان 
الثورى ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس يقولون : ) االميان قول وعمل يزيد 

على املرجئة يف قوهلم حبرمة االستثناء ، يرد بذلك 5وقال مالك: ) أنا مؤمن واحلمد هلل(،  4وينقص(
 يف اإلميان ، وهو قول القائل )أنا مؤمن إن شاء اهلل(.

قال زهري بن عباد قلت ملالك : ) ما قولك يف صنفني عندنا بالشام اختلفوا يف اإلميان؟ فقالوا 
ئسما قالوا. ب]ال[يزيد و]ال[ينقص. قال بئس ما قالوا قلت قالوا إنا خناف على أنفسنا النفاق. قال 

قلت فإن قالوا حنن مؤمنون إن شاء اهلل قالت األخرى اإلميان واجب وإميان أهل األرض كإميان أهل 
السماء. قال: ال تقولوا. قلت : فإن قالوا حنن مؤمنون حقاً. قال ال تقولوا قلت فما ينبغي للطائفتني 

 عليه لكالم. فإن النيب صلى اهللأن يقولوا؟ قال يقولون حنن مؤمنون : فيكفوا عما سوى ذلك من ا
ھ ے   ژوسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهلل ... احلديث. وقال تعاىل: 

[. قال زهري فقلت له فإن 94النساء: ] ژے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 
الطائفتني بعضها بعضاً. فاسرتجع وتعجب وقال يل وقد أفلح الناس يصلون إىل بيت املقدس ستة 

                                                           
 34ص االنتقاء  ،  1
 1/54ترتيب املدارك ج 2
 1/54ترتيب املدارك ج  3
  34االنتقاء ، ص 4
 1/53ترتيب املدارك ج 5
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]البقرة  ژ ک ک     گ گ گژ شهراً مث أمروا بالصالة إىل البيت احلرام فقال اهلل:  عشر
[. يعين صالتكم إىل بيت املقدس وإين ألنكر بذه اآلية قول املرجئة إن الصالة ليست من 143: 

اإلميان. ]وهو بذلك يرد عليهم يف قوهلم بأن العمل ليس من اإلميان وأنه جمرد التصديق فقط [،  
قال زهري وقد كان دخل على مالك من سأله عن حنو هذا فأمر به فأخرج وكأنه ملخزياً . قال غري 

. وقال الفروي  1واحد مسعت مالكًا يقول اإلميان قول وعمل وينقص وبعضه أفضل من بعض(
مسعت ابن أيب حنيفة يقول ملالك : ) إن لنا رأيًا نعرضه عليك فإن رأيته حسنًا مضينا عليه وإن 

أيته سيئاً تنكبنا عنه ال نكفر أحداً بذنب. املذنبون كلهم مسلمون قال ما أرى با بأساً . فقال له ر 
داود ابن أيب زنرب وإبراهيم بن حبيب وابن نافع الصائغ يا أبا عبد اهلل إن هذا يسوق الكالم إىل أن 

ڄ  ڄ  ڄژ اهلل: ديين دين املالئكة، وجربائيل وميكائيل. فقال ال واهلل الدين يزيد. قال 

ژ ... ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ پژ [. وقال تعاىل : 4الفتح: ]ژ  ڃ

 . 2[260اآلية.  ]البقرة : 

 الدعوة إلى هجرهم : 

قال مالك: )وال يسلم على أهل البدع وال يُناكحون وال ُيصلى خلفهم مجعة وال غريها وال 
مرضاهم وال على قتلى اخلوارج  ، )وال يصلى على أحد من أهل األهواء، وال يعاد3ُتشهد جنائزهم(

)...4 .  

 رد شهادتهم :

روى معمر بن عيسى عن مالك قال : ) ال جتوز شهادة اخلوارج وال رافضي يسب السلف وال 
وقال مالك ] ال يصلى عليهم [ وال يسلم على أهل القدر وال على أهل . 5قدري يدعو إىل القدر(

                                                           
 1/52املصدر السابق ج 1
 1/54املصدر  السابق ج  2
  1/95التهذيب يف اختصار املدونة ، سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين ،  ج 3
 2/249، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ، أبو عبد اهلل حممد احلطاب ، ج 1/128املصدر السابق ج  4
 2/896الكايف يف فقه أهل املدينة ، أبو عمر بن عبد الرب ، ج 5
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. قال الواقدي : )وال جتوز شهادة القدري  1دهتم(األهواء كلهم وال يصلى خلفهم وال تقبل شها
ه جمماًل وروي عنه إذا كان الذي يدعو أو اخلارجي والرافضي. وقد روى عن مالك منع شهادت

 .2(داعية

 القول باستتابتهم وقتلهم : 

قال صاحب هتذيب املدونة : )قلت: أرأيت قتل اخلوارج ما قول مالك فيهم؟ قال: قال يل 
 . 3ضية واحلرورية وأهل األهواء كلهم: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإال قتلوا (مالك يف اإلبا

فقيل ملالك ما ترى فيهم؟ )يعين املرجئة( قال، قال اهلل تعاىل: فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا )
 . 4الزكاة فإخوانكم يف الدين (

واختلف أصحاب مالك رمحه اهلل تبعاً الختالف أقواله يف سبب قوله بجر واستتابة وقتل وعدم 
قبول شهادة أهل البدع ، فقال بعضهم لكوهنم كفاراً عنده ، وقال آخرون بل فعل ذلك على وجه 
التأديب والتربي والبغضة هلم ، وفصل آخرون ، فقالوا : بل حكم على بعضهم بذلك من أجل  

 . 5، وحكم على آخرين على وجه التأديب والبغضة هلم  كفرهم

واحلق أن القول يف ذلك ليس على إطالقه ، فمالك رمحه اهلل مل يقل باهلجر واالستتابة والقتل 
وعدم قبول شهادة املبتدع مطلقًا بل فصل يف ذلك حبسب حال املبتدع ، واملصلحة الراجحة يف 

 احلكم . 

                                                           
   1/5459االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ، أبو عمر بن عبد الرب ، ج  1
 1/54ترتيب املدارك ج  2
 1/530الكربى ، مالك بن أنس ، ج املدونة  3
 . 1/54ترتيب املدارك ج 4
 والشـــــــرح والتوجيه والتعليل ملســـــــائل املســـــــتخرجة ، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشـــــــد القرطيبالبيان والتحصـــــــيل  5
 1/5460ج ، االستذكار 4/213، الذخرية ، شهاب الدين القرايف ، ج18/149، ج 410/ 16ج
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ة ، ) الفاسُق باعتقاده: إذا كان متحف ظًا يف دينه، فإن شهادته مقبولقال ابن القّيم رمحه اهلل: 
وإن حكمنا بفسقه ، كأهل البدع واألهواء الذين ال ُنَكف رهم ، كالرافضة ، واخلوارج ، واملعتزلة ، 

 . 1وحنوهم ، هذا منصوُص األئمة ...(

 المطلب الثاني: موقف اإلمام مالك من القدرية والجهمية 

 مام مالك من القدرية : موقف اإل

: فرقة ضالة ، تنتسب لإلسالم ، قسمها ابن تيمية إىل أصناف مخسة ، و هي : القدرية 
القدرية الغالية ، مث ا وسية، مث ا ربة ، مث املشركية ، مث اإلبليسية ، بيد أن هذه األصناف تعود إىل 

 رأيني يف القدر :  

 قول وهو . العباد بأفعال السابق اهلل علم إنكار : األول : باطلني أصلني إىل يعود األول الرأي

 . به ائلونالق انقرض وقد ، الغالية القدرية مذهب ، املشيئة عموم إنكار : الثاين و صفوان. بن جهم

 ال حق هو و ، السابق اهلل بعلم اإلقرار : األول : باطل ثانيهما أصلني على يقوم الثاين الرأي و
 و مبشيئتهم االختيارية العباد أفعال جعلوا حيث ، اخللق و املشيئة عموم إنكار : ينوالثا . فيه مراء

 .2 ا وسية بالقدرية املسمون وهم ، الشيعة متأخرو و املعتزلة قول هو و ، حدهم و قدرهم

  : الباطلة معتقداتهم على الرد

ما خلق ]اهلل[  قال الكرابيسي : )مسعت مالكًا وسئل عن القدرية من هم؟ قال من قال:
املعاصي. وقال القاسم بن احلكم سألت مالكًا عن القدرية من هم؟ فقال سألت أبا سهيل كما 

. وعن ابن وهب، 3سألتين فقال الذين يقولون االستطاعة إليهم إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا (
ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ ژمسعت مالكًا يقول لرجل سأله عن القدر: نعم قال اهلل تعاىل 

سأل رجل مالكًا فقال الفواحش كتبها اهلل : )  ،  وقال مصعب4[13السجدة: ] ژٹ 

                                                           
 253ص حممد بن أيب بكر أيوب)بن قيم اجلوزية( ، الطـ ُرق احُلكمية يف السياسة الشرعية ،  1
 260-256/  8جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج 2
 1/54ترتيب املدارك ج  3
 6/326حلية األولياء ج 4
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علينا . قال نعم: قبل أن خيلقنا. وال بد لكل من كتب اهلل عليه ذلك أن يعملها ويصري إىل ما قدر 
عم ال ن. وعن ابن وهب قال : ) مسعت مالكا يقول لرجل سألتين أمس عن القدر ق1عليه وكتب (

ٿ ٿ ٿ ٿ     ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ    ڤ   ڤ  ژقال إن اهلل تعاىل يقول: 

[ ، فال بد من أن يكون ما قال اهلل 13السجدة: ] ژڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ 
 . 2تعاىل (

وقد صنف اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل رسالة يف الرد على القدرية قال ابن فرحون يف معرض  
هذا الباب رسالته يف القدر والرد على القدرية وهو  كالمه عن مصنفات مالك  : )فمن أشهرها يف

 . 3]من[خيار الكتب الدالة على سعة علمه(

  : هجرهم إلى الدعوة

قال صاحب هتذيب املدونة : ) قال مالك: وال يسلم على أهل البدع وال يُناكحون وال ُيصلى 
أهل األهواء، وال يعاد ، )وال يصلى على أحد من 4خلفهم مجعة وال غريها وال ُتشهد جنائزهم (

  5مرضاهم وال على قتلى اخلوارج(

ئل مالك عن أهل القدر أنكف عن كالمهم ؟ قال : نعم إذا كان  وقال القاضــــــي عياض ) ســــــُ
مبا هو عليه ، ويف رواية أخرى قال : ال يصــــــــلي خلفهم وال يقبل عنهم احلديث وإن وافيتموهم يف 

قال ســـــــــــــئل مالك بن أنس عن تزويج القدري فقرأ : ، وعن مروان بن حممد  6ثغر فأخرجوهم منه(

                                                           
 1/54ترتيب املدارك ج  1
 6/326حلية األولياء ج 2
 1/14الديباج املذهب ج 3
  1/95التهذيب يف اختصار املدونة ،  ج 4
 2/249ومواهب اجلليل ج 1/128املصدر السابق ج 5
 1/53ترتيب املدارك ج 6
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[ ، وســـــــــــــــئل مالك عن القدرية 221]البقرة :1ژڎ ڎ ڈ   ڈ ژ ژ   ڑژ 
 . 2فقال : ) قوم سوء فال جتالسوهم ، قيل وال تصلي وراءهم ؟ قال : نعم(

 رد شهادتهم :

ال و  روى معمر بن عيسى عن مالك قال : ) ال جتوز شهادة اخلوارج وال رافضي يسب السلف
)وقال مالك ] ال يصلى عليهم [ وال يسلم  . قال أبو عمر بن عبد الرب :3قدري يدعو إىل القدر(

.  قال الواقدي 4على أهل القدر وال على أهل األهواء كلهم وال يصلى خلفهم وال تقبل شهادهتم (
ته شهاد: )وال جتوز شهادة القدري الذي يدعو أو اخلارجي والرافضي. وقد روى عن مالك منع 

 .5جمماًل وروي عنه إذا كان داعية (

  : وقتلهم باستتابتهم القول

قال أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهلل : )ومذهب مالك وأصحابه أن القدرية يستتابون قيل ملالك  
[ صلى عليهمعنه ، وقال مالك ]ال يكيف يستتابون قال يقال هلم اتركوا ما أنتم ما أنتم عليه وانزعوا 

 .6على أهل القدر وال على أهل األهواء كلهم وال يصلى خلفهم وال تقبل شهادهتم( وال يسلم

ابن يونس قال مالك : ) يستتاب أهل األهواء من القدرية وغريهم وذلك إذا كان اإلمام  وعن
 . 7عداًل وال يصلى عليهم  قال سحنون أدباً هلم(

يستتابوا،  كاً يقول: ) رأيي فيهم أنوعن ابن أيب عاصم، مسعت سعيد ابن عبد اجلبار، مسعت مال
 .  8فإن تابوا، وإال قتلوا ،يعين القدرية(

                                                           
   1/326حلية األولياء ج 1
 16/380البيان والتحصيل ج  2
  2/896الكايف يف فقه أهل املدينةج 3
    1/5459االستذكار  ، ج 4
 1/54ترتيب املدارك ج  5
 املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة 6
   6/278التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف العبدري ج 7
 . 6/326حلية األولياء ج8
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)وقال إمساعيل القاضي : مل ير مالك استتابة القدرية وسائر أهل :  وقال أبو عمر بن عبد الرب
األهواء وقتلهم إن مل يتوبوا من جهة الكفر وإمنا رأى قتلهم من جهة الفساد يف الدين ألهنم أعظم 

 .  1اداً من احملاربني (فس

 موقف اإلمام مالك من الجهمية : 

 / هـ 128 ت ) مؤسسها صفوان بن اجلهم إىل تنسب  ، املنحرفة الفرق من فرقة : الجهمية
وأبرز عقائد اجلهمية هي القول بنفي أمساء وصفات اهلل تعاىل ، وأن اإلنسان ال يقدر  ( م 746

نيان، فعله ال يوصف باالستطاعة والقدرة، وأن اجلنة والنار تفعلى شيء، وهو جمبور مسري مقهور يف 
وقالوا أيضا بأن  وأن اإلميان هو معرفة اهلل حىت لو كفر اإلنسان باللسان، والكفر هو اجلهل باهلل ،

  2القرآن خملوق . وأن اهلل ال يرى يف الدار اآلخرة .

  : الباطلة معتقداتهم على الرد

له ما تقول فيمن يقول القرآن خملوق قال زنديق فاقتلوه فقال يا أبا  وجاء إىل مالك رجل فقال 
 .  3عبد اهلل ليس هو كالمي، إمنا هو كالم مسعته. قال مل أمسعه أنا إال منك(

وعن ابن أيب أويس، مسعت مالكاً يقول: )القرآن كالم اهلل، وكالم اهلل منه، وليس من اهلل شيء 
القرآن خملوق فهو كافر، والذي يقف أشد منه يستتاب وإال ضربت خملوق  زاد غريه عنه، ومن قال 

عنقه. ويف رواية ابن نافع عنه جيلد وحيبس من قال ذلك . ويف رواية بشر بن بكري التنسي يقتل وال 
  4تقبل توبته(

. وهو يرد بذلك على 5وقال مالك رمحه اهلل تعاىل :  )قال واهلل يف السماء وعمله يف كل مكان(
ة يف قوهلم : إن اهلل يف كل مكان . قال ابن نافع وأشهب وأحدها يزيد على اآلخر. قلت : اجلهمي

                                                           
 . 1/960االستذكار ج 1
 199 ص ، للبغدادي ، الفرق بني الفرق،    108-107، ص  التبصري يف الدين ، طاهر بن حممد اإلسفراييين 2

  . 86 / 1 للشهرستاين ، النحل و امللل و ،
 1/53ترتيب املدارك ج 3
 1/53املصدر السابق ج 4
 1/52املصدر السابق ج 5
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[ . ينظرون إىل  23 - 22] القيامة:  ژپ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ       ژ يا أبا عبد اهلل : 
عىن اهلل؟ . قال نعم بأعينهم هاتني. فقلت له فإن قومًا يقولون : ال ينظر إىل اهلل ، إن ناظرة : مب

ۇ ۇ  ژمنتظرة إىل الثواب. قال : كذبوا بل تنظر إىل اهلل أما مسعت قول موسى عليه السالم: 

[.  أفرتى موسى سأل ربه حماالً؟ فقال اهلل )لن تراين( يف الدنيا  143] االعراف: ژ  ۆ ۆ
ا بقي. وقال م ألهنا دار فناء وال ينظر ما بقي مبا يفىن فإذا صاروا إىل دار البقاء نظروا مبا بقي إىل

،  وعن ابن وهب، قال: قال  1[ 15] املطففني:  ژڌ  ڌ      ڎ ڎ ڈ   ڈ ژ  اهلل:
. وهو بذلك يرد عليهم يف إنكارهم 2مالك: الناس ينظرون إىل اهلل عزو جل يوم القيامة بأعينهم(

 لرؤية املؤمنني لربم يف الدار اآلخرة .

  : هجرهم إلى الدعوة

على أهل البدع وال يُناكحون وال ُيصلى خلفهم مجعة وال غريها وال قال مالك: ) وال يسلم 
. )وال يصلى على أحد من أهل األهواء، وال يعاد مرضاهم وال على قتلى 3ُتشهد جنائزهم(

 . 4اخلوارج..(

  : وقتلهم باستتابتهم القول

وسائر أهل  ية)وقال إمساعيل القاضي : مل ير مالك استتابة القدر :  قال أبو عمر بن عبد الرب
األهواء وقتلهم إن مل يتوبوا من جهة الكفر وإمنا رأى قتلهم من جهة الفساد يف الدين ألهنم أعظم 

روى ابن نافع، عن مالك: )من قال: القرآن خملوق، جيلد وحيبس. قال: ، و 5فسادًا من احملاربني (
رواية ابن نافع عنه جيلد  ويف .6ويف رواية بشر بن بكر، عن مالك قال: يقتل، وال تقبل له توبة(

 وحيبس من قال ذلك. ويف رواية بشر بن بكري التنسي يقتل وال تقبل توبته. قال الربكاين والتسرتي
                                                           

  6/326حلية األولياء ج 1
 املصدر السابق نفس اجلزء والصفحة 2
 1/95التهذيب يف اختصار املدونة ،  ج 3
 2/249، مواهب اجلليل ج 1/128املصدر السابق ج 4
 . 1/960االستذكار ج 5
 1/174ترتيب املدارك ج 6
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. وقال ابن  1من شيوخنا العراقيني معىن اجلوابني ]حيبس أو يقتل[ املستبصر الداعية ويضرب غريه(
القاسم: )من قال إن اهلل مل يكلم موسى تكليماً استتيب فإن تاب وإال قتل( وابن حبيب وغريه من 

 . 2أصحابنا يرى تكفريهم (

 المطلب الرابع: موقف اإلمام مالك من الرافضة

: هم الذين رفضوا زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وذلك أهنم أرادوه الرافضة
ربأ من أيب بكر و عمر رضي اهلل عنهما ، فلم يفعل ، ، وقد انقسمت الرافضة إىل فرق كثرية أن يت

، من عقائدهم االعتقاد بأن اإلمامة ركن من أركان اإلميان ، وأهنا بالنص ،  وقد جاء النص بإمامة 
أيب بكر  نعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، وأنه أحق باإلمامة  بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم م

وعمر وعثمان رضي اهلل عنهما ، واالعتقاد بعضمة األئمة وهم اثنا عشر إماماً كل واحد منهم 
يوصي بالذي قبله ، والغيبة )وهي غيبة اإلمام قبل جميئه وظهوره( ، والتقية )وهي إخفاء الرافضي 

اهلل عنه  ضيخالف ما يبطن خوفًا على عقيدته ونفسه (، والرجعة )وهي اعتقادهم أن عليًا ر 
سريجع بعد وفاته ليقتص من ظامليه (،  والرباءة من الشيخني ، أيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما ، 

 .3والقول بردة وتكفري الصحابة ، وأهنم حرفوا القرآن الكرمي ،  و يرون السيف على األمة 

 الرد على معتقداتهم الباطلة :

ة الرافضة ، حبيث جعلهم أسوأ أهل الضالل شدد اإلمام مالك رمحه اهلل يف حكمه على الشيع
والزيغ، فقال رمحه اهلل فيما نقله عنه القاضي عياض : ) قال مالك: أهل األهواء كلهم كفار، 
 .4وأسوؤهم الروافض. قيل: النواصب؟ قال: هم الروافض، رفضوا احلق ونصبوا له العداوة والبغضاء (

الذين يسبون الصحابة: ))إمنا هؤالء أقوام أرادوا القدح وقال اإلمام مالك رمحه اهلل عن الرافضة 
يف النيب صلى اهلل عليه وسلم، فلم ميكنهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه حىت يقال: رجل سوء، ولو  

                                                           
 1/52املصدر السابق ج 1
  274-2/273، القاضي عياض جالشفا يف التعريف حبقوق املصطفى 2
 1/85، امللل والنحل ج 25الفرق بني الفرق ، ص  3
 1/54ترتيب املدارك  ج 4



   د. أحمد عبد الصمد محمد األمين

 

 الجامعة األسمرية اإلسالمية

131 

 ٱژ ، وقال ابن كثري عند قوله سبحانه وتعاىل:  1كان رجاًل صاحلا لكان أصحابه صاحلني((

ٿ  ٿ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ       

]الفتح: ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ
قال ابن كثري رمحه اهلل: )) من هذه اآلية انتزع اإلمام مالك رمحة اهلل عليه يف رواية عنه بتكفري  [29

لصحابة رضي االروافض الذين يبغضون الصحابة رضي اهلل عنهم قال: ألهنم يغيظوهنم، ومن غاظه 
قال و  . 2اهلل عنهم فهو كافر هلذه اآلية، ووافقه طائفة من العلماء رضي اهلل عنهم على ذلك (

القرطيب رمحه اهلل : ) لقد أحسن مالك يف مقالته وأصاب يف تأويله، فمن نقص واحًدا منهم أو 
 .  3طعن عليه يف روايته، فقد رّد على اهلل رّب العاملني وأبطل شرائع املسلمني(

 الدعوة إلى هجرهم :

قال مالك: )وال يسلم على أهل البدع وال يُناكحون وال ُيصلى خلفهم مجعة وال غريها وال 
، )وال يصلى على أحد من أهل األهواء، وال يعاد مرضاهم وال على قتلى  4ُتشهد جنائزهم (

 . 5اخلوارج...(

ترو  الشيعة فقال: ) ال تكلمهم والوقال أشهب بن عبد العزيز سئل اإلمام مالك رمحه اهلل عن 
 . 6عنهم ؛ فإهنم يكذبون(

وسئل مالك عن أهل القدر أيسلم عليهم ؟ قال ال يسلم عليهم . قال ابن القاسم : وكأىن 
  رأيته يرى ذلك ىف أهل األهواء كلهم ومل يبينه . قال ابن القاسم : وذلك رأىي أن ال يسلم عليهم .

                                                           
 581الصارم املسلول على شامت الرسول ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ص  1
 362/ 7ج أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ، تفسري القرآن العظيم ،  2
  297/  16جاجلامع ألحكام القرآن، تفسري القرطيب ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب  3
  1/95التهذيب يف اختصار املدونة ،  ج 4
 2/249، مواهب اجلليل ج 1/128املصدر السابق ج 5
 1/26ج  منهاج السنة النبوية  ، شيخ اإلسالم ابن تيمية ،6
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ال يسلم على أهل القدر وال على أهل األهواء كلهم ، يريد الذين  قال حممد بن رشد : قوله إنه
) وكان مالك يقول: إذا علمت أن اإلمام من . 1يشبهون القدرية من املعتزلة والروافض واخلوارج(

أهل األهواء فال تصل خلفه وال يصلى خلف أحد من أهل األهواء. قلت: أفسألته عن احلرورية ؟ 
)وقال مالك ] ال يصلى عليهم [ وال . 2دي أن احلرورية وغريهم سواء(قال: ما اختلف يومئذ عن

 .  3يسلم على أهل القدر وال على أهل األهواء كلهم وال يصلى خلفهم وال تقبل شهادهتم (

 رد شهادتهم : 

روى معمر بن عيسى عن مالك قال : )ال جتوز شهادة اخلوارج وال رافضي يسب السلف وال 
 . 4(قدري يدعو إىل القدر

وقال مالك رمحه اهلل : ) ] ال يصلى عليهم [ وال يسلم على أهل القدر وال على أهل األهواء  
 .  5كلهم وال يصلى خلفهم وال تقبل شهادهتم(

قال الواقدي : )وال جتوز شهادة القدري الذي يدعو أو اخلارجي والرافضي. وقد روى عن مالك 
 .6( منع شهادته جمماًل وروي عنه إذا كان داعية

 القول باستتابتهم وقتلهم : 

قال هشام بن عمار: مسعت مالكاً يقول: )) من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عائشة 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې      ې              ژ رضي اهلل عنها قتل، ألن اهلل تعاىل يقول فيها:  -

 . 7(([ من رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل17]النور:  ژى 

                                                           
 .  18/149البيان والتحصيل ج1
 1/176املدونة الكربى ، مالك بن أنس ، ج 2
 1/5459االستذكار ج 3
 2/896الكايف يف فقه أهل املدينةج 4
 1/5459االستذكار ج 5
 1/54ترتيب املدارك ج  6
 1/144الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة : أيب العباس أمحد بن حممد ابن حجر اهليتمي ، ج 7
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وقال أبو عمر ابن عبد الرب : ) رأى مالك وحده من بني سائر الفقهاء استتابة أهل القدر 
 . 1وسائر أهل االهواء(

)وقال إمساعيل القاضي : مل ير مالك استتابة القدرية وسائر أهل األهواء وقتلهم : وقال أبو عمر
يف الدين ألهنم أعظم فسادًا من إن مل يتوبوا من جهة الكفر وإمنا رأى قتلهم من جهة الفساد 

 . 2احملاربني (

  أوال  : النتائج

يعترب اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل علم من أعالم هذه األمة وعلمائها األجالء املشهود  -1
 هلم بالفضل واإلمامة يف الدين . 

كان مالكًا رمحه اهلل تعاىل متمسكًا بالكتاب والسنة عاماًل بما يف األقوال واألعمال    -2
 واإلعتقادات . 

كان مالكاً رمحه اهلل تعاىل ينهى عن الكالم واجلدل يف الدين املؤدي للتفرق واخلصومات  -3
. 

 البدعة هي احلدث يف الدين بعد كماله وهي أقسام ، وكلها ضالل . -4
 اهلل تعاىل جمانباً للبدع وأهلها ، حمذراً ومنفراً منها ومن أهلها .  كان مالكاً رمحه -5
يعترب موقف اإلمام مالك من أهل األهواء والبدع من أشد املواقف نظرًا خلطورة البدع   -6

 وأهلها على اإلسالم .
يعترب اإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل خطر أهل البدع على اإلسالم وأهله أشد من خطر  -7

 .احملاربني 
كان مالك رمحه على عقيدة السلف الصاحل ، وقد تبني ذلك يف رده على العقائد الباطلة  -8

 ألصحاب الفرق املنحرفة .

                                                           
 1/4122االستذكار ج 1
 .  1/960املصدر السابق ج 2
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يرى مالك رمحه اهلل هجر واستتابة وقتل وعدم قبول شهادة أهل البدع واألهواء ، من فرق  -9
حة الراجحة ب املصلاخلوارج واملرجئة والقدرية واجلهمية والرافضة ، وذلك حسب حال املبتدع وحس

. 
 تفرد مالك وحده بني سائر الفقهاء بالقول باستتابة أهل البدع .  -10

 ثانيا  : التوصيات : 

 االهتمام بالدراسة العلمية ملختلف جوانب حياة اإلمام مالك .  -1
 االستفادة من نتائج البحوث العلمية عن اإلمام مالك يف معاجلة قضايا األمة اإلسالمية  -2

 القرآن الكرمي  

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين  -1
الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز واالختصار ،أبو عمر بن عبد الرب النمري القرطيب 

 )املكتبة الشاملة(
قيق صورة ، حافظ بن أمحد احلكيمي ، ميأعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املن -2

 -حازم القاضي ، الطبعة : الثانية ، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
 ه 1422اململكة العربية السعودية ، 

االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي اهلل عنهم ،   -3
 بن عبد الرب النمري القرطيب ، دار الكتب العلمية ، بريوت  اإلمام أيب عمر يوسف

إيقاظ مهم أويل األبصار لإلقتداء بسيد املهاجرين واألنصار ، صاحل بن حممد بن نوح   -4
 ه . 1398 –العمري ، الشهري بالفالين ، دار املعرفة ، بريوت 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة ، أبو الوليد حممد بن أمحد  -5
بنان ل –بن رشد القرطيب ، حققه : د حممد حجي وآخرون دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

 م .  1988 -هـ  1408، الطبعة : الثانية ، 
موعة اق الزبيدي ، ميقيق جمتاج العروس من جواهر القاموس ، حممد بن حممد بن عبد الرز   -6

 من احملققني ، دار اهلداية . 
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التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل ، دار  -7
 ه 1398الفكر ، مكان النشر بريوت ، سنة النشر 

تاريخ دمشق ، على بن الشيخ ايب حممد احلسن ابن عساكر ،  مصدر الكتاب : ملفات  -8
)املكتبة  http://www.ahlalhdeeth.comورد من على ملتقى أهل احلديث و 

 الشاملة ( 
التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ، طاهر بن حممد اإلسفراييين ،  -9

 م . 1983، 1ميقيق كمال يوسف احلوت ، عامل الكتب ، بريوت ، ط: 
ة ضي عياض ، مصدر الكتاب : موقع الوراق .)املكتبترتيب املدارك وتقريب املسالك ، القا -10

 الشاملة( 
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،ميقيق : تفسري القرآن العظيم ،  -11

م 1999 -هـ 1420سامي بن حممد سالمة : دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة : الثانية 
 . 

ار عواد ميقيق : د. بش بن احلجاج املزي ، هتذيب الكمال ، يوسف بن الزكي عبد الرمحن -12
 م 1980 –ه 1400بريوت ،الطبعة األوىل ،  –مؤسسة الرسالة   معروف

التهذيب يف اختصار املدونة ، سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين ، ميقيق وتعليق أبو  -13
 احلسن أمحد فريد املزيدي . 

ق : الرتمذي السلمي ، ميقي اجلامع الصحيح سنن الرتمذي: حممد بن عيسى أبو عيسى -14
 بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب : أمحد حممد شاكر وآخرون ، 

 –جامع العلوم واحلكم ، أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي : دار املعرفة  -15
 ه . 1408بريوت ،الطبعة األوىل ، 

ة الريان د زمريل ، مؤسسدراسة وميقيق: أبو عبد الرمحن فواز أمح جامع بيان العلم وفضله -16
 هـ.  2003-1424دار ابن حزم ، الطبعة األوىل  -

اجلامع ألحكام القرآن، تفسري القرطيب ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  -17
األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ، ميقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش الناشر: 

 م .  1964 -هـ 1384هرة الطبعة: الثانية، القا –دار الكتب املصرية 



  
 

136 

 م2013هـ / 1435 األعمال الكاملة لمؤتمر اإلمام مالك

احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ، أبو القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل   -18
 م 1999 –ه 1919األصبهاين ، ميقيق حممد بن ربيع بن هادي ، دار الراية ، الرياض 

كتاب ألصبهاين ، دار الحلية األولياء وطبقات األصفياء : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ا -19
 ه . 1405بريوت ، الطبعة الرابعة ،  –العريب 

درء تعارض العقل والنقل ، شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، ميقيق : حممد  -20
 ه 1391الرياض ،  -رشاد سامل  : دار الكنوز األدبية 

لوراق  تاب : موقع االديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ابن فرحون مصدر الك -21
 )املكتبة الشاملة(

الذخرية ، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف ، ميقيق حممد حجي، دار الغرب ، مكان  -22
 م . 1994النشر بريوت ، سنة النشر 

د الرمحن ميقيق عبذم الكالم وأهله ، أبو إمساعيل عبد اهلل بن حممد األنصاري اهلروي ،   -23
 م 1998-هـ 1418العلوم واحلكم ، املدينة املنورة ، عبد العزيز الشبل ، مكتبة 

 سنن أيب داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين : دار الكتاب العريب ـ بريوت  -24
سري أعالم النبالء ، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب مصدر الكتاب : موقع   -25

 )املكتبة الشاملة( يعسوب
شرح أصول إعتقاد أهل السنة واجلماعة أليب القاسم الاللكائي ، بتحقيق د. أمحد سعد  -26

 م 1995 –ه 1416،  4محدان الغامدي، ط : دار طيبة الرياض ، ط : 
الشفا بتعريف حقوق املصطفى ، العالمة القاضي أبو الفضل عياض اليحصيب ،  مصدر  -27

 الكتاب : موقع يعسوب )املكتبة الشاملة (
د ميقيق : حممد عبد اهلل عمر احللواين ، حممد كبري أمح م املسلول على شامت الرسول ،الصار  -28

 ه 1417بريوت ، الطبعة األوىل ،  –شودري ، دار ابن حزم 
الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة : أيب العباس أمحد بن حممد بن حممد  -29

راط ،  بن عبداهلل الرتكي وكامل حممد اخلبن علي بن حجر اهليتمي ، ميقيق : عبدالرمحن 
 م . 1997بريوت ، الطبعة األوىل ،  –مؤسسة الرسالة 
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فتاوى ومسائل ابن الصالح يف التفسري واحلديث واألصول والفقه ، عثمان بن عبد الرمحن  -30
بن عثمان الشهرزوي ، ميقيق د. موفق عبد اهلل عبد القادر ، مكتبة العلوم واحلكم ، عامل 

 ه  1407، بريوت ،  الكتب
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي:  -31

 ه 1379بريوت ،  -دار املعرفة 
الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية : عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي أبو منصور  -32

 م . 1977 بريوت ،الطبعة الثانية ، –: دار اآلفاق اجلديدة 
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين : أمحد بن غنيم بن سامل النفراوي : رضا  -33

 فرحات : مكتبة الثقافة الدينية : موقع مكتبة املدينة الرقمية )املكتبة الشاملة( 
 القاموس احمليط ، حممد بن يعقوب الفريوز ابادي ، املكتبة الشاملة بدون بيانات أخرى  -34
الكايف يف فقه أهل املدينة : أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  -35

النمري القرطيب ، ميقيق : حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين : مكتبة الرياض احلديثة، 
 .   م1980هـ/1400الرياض، اململكة العربية السعودية ،  الطبعة : الثانية، 

 عامر اجلزار  ، الناشر : دار الوفاء ، -سالم ابن تيمية ، أنور الباز جمموع فتاوى شيخ اإل -36
 م .  2005هـ /  1426الطبعة : الثالثة ، 

مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني : حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو  -37
الثانية ،  ةبريوت الطبع –عبد اهلل : ميقيق : حممد حامد الفقي ، دار الكتاب العريب 

 م . 1973 – 1393
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