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ملخص البحث

حياول الباحث من خالل هذا البحث أن يسلط الضوء 
على موقف اإلمام مالك من الفرق اليت كانت منتشرة 
يف عصره من خالل عرض الباحث ملوقف اإلمام من 
أهم الفرق املنتشرة يف ذلك العصر وأمهها الشيعة جبميع 
طوائفهم والقدرية الذين أفرد هلم اإلمام مالك كتابًا يف 
الرد عليهم وأفرد هلم بابًا يف موطئه وكذلك موقف اإلمام 
مالك من اخلوارج واملرجئة من خالل عرض أهم املسائل 
موقف  الباحث  الفرق وعرض  تلك  هبا  اختصت  اليت 
اإلمام مالك من اخلوض يف املتشاهبات ويعرض الباحث 
هذه  مع  مالك  اإلمام  تعامل  طرق  الثاين  املبحث  يف 

الفرق.

الكلمات المفتاحية: مالك بن أنس، الفرق املنحرفة،أهل 
السنة واجلماعة، اإلسالم

Abstract 

The study attempts to highlight the position of 
Imam Malik bin Anas on deviant sects which 
emerged and developed during his 

time. It discusses the views of Imam Malik on 
other Muslim sects like Shi’its and its school 
of thoughts,  Qadarites, where he authored a 
specific book and a chapter in his “Muwatta” 
in response to their central teachings, Khariji, 
Murji”it and Mu’tazilites. This paper also 
discusses the views of Imam Malik and his 
response to important issues related to those 
sects such as “al-mutasyabihat” and the creation 
of Al-Quran. Imam Malik’s ways and methods 
in dealing with those sects are also highlighted.

Keywords: Imam Malik bin Anas; Deviant 
Sects; Sunnite; Islam.

المقدمة: 

منذ ظهور الرسالة اإلسالمية يف اجلزيرة العربية وأهل 
الكفر والنفاق حياولون تشويه الدين اإلسالمي وتقويض 
أركانه، واشتدت هذه اهلجمة على اإلسالم بعد وفاة 
الصحابة،  عصر  وذهاب  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب 
فبدأت الفرق اليت تدعي اإلسالم ويف حقيقتها شر كبري 
وخطر مستطري على األمة املسلمة،بدأت بتشويه الدين 
من  كثري  يف  الطعن  عبثًا  وحاولوا  املسلمني،  وحرب 
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مسلمات العقيدة مستعينني بأحاديث مكذوبة عن النيب 
صلى اهلل عليه وسلم، أو بتأويل فاسد ملا صح من األثر، 
أو بدعوى ضالل من رباهم النيب صلى اهلل عليه وسلم 
وصحبوه وشهد هلم باخلريية، لعلمهم أهنم إذا طعنوا يف 
ما  تكذيب  عليهم  األمة يسهل  وأئمة  الصحابة  عدالة 
نقلوه من فقه وحديث حىت يصلوا  للطعن يف الرسالة 

نفسها.

وانربى هلؤالء املرجفون أئمة األمة وجهابذهتا، وأظهروا 
بالدليل واحلجة  املبتدعة وخبث مقصدهم  فساد رأي 
املقنعة، فحموا بيضة اإلسالم ونفوا عن الدين حتريف 

الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني.
وكان اإلمام مالك بن أنس ممن وقف ضد أصحاب تلك 
الفرق الضالة، وهو إمام دار اهلجزة، والنجم يف مساء علم 
احلديث، وصاحب الفتوى يف عصره، والعابد التقي الورع 
فسخر علمه للدفاع عن الدين، وإظهار باطل املبطلني 
وكان له – رمحه اهلل- منهجًا فريدًا يف التعامل مع أهل 
األهواء والبدع فلقي القبول عند أهل السنة واجلماعة، 
وأدعى كل فريق االنتساب ملدرسته ومنهجه يف العقيدة  
وما ذلك إال لسالمة رأيه، ودقته يف حتري احلق، ووقوفه 
على النصوص الشرعية دون تأويل أو حتريف أو تشبيه 

أو متثيل فكان حبق املمثل ملنهج أهل السنة واجلماعة.

موقف اإلمام مالك من المبتدعة
إن اإلمام مالك نشأ يف وقت وبيئة انتشر فيها اإلسالم، 
ودخل يف اإلسالم أتباع أديان وفلسفات متعددة، ومل 
يكن كل من دخل يف اإلسالم حمبًا للدين وأهله، بل 
حملاولة  اآلخر  البعض  ودخل  مصلحًة  بعضهم  دخل 
تشويه الدين وهدم أركانه كما فعل بولس مع املسيحية.
وكان مالك على علم ودراية مبقولة أهل األهواء والرد 
عليها وقد تعلم هذا العلم من شيخه ابن هرمز الذي 
والبدع  األهواء  أهل  على  بالرد  الناس  أعلم  من  كان 
كما ذكر مالك نفسه ).Iyad, n.d‘( . وكان يقول : 
) جالست ابن هرمز ثالث عشرة سنة يف علم مل أبثه 
ألحد من الناس( )Ibn Farhun, n.d(ولعل ذلك العلم 

هو الرد على أهل األهواء والبدع.

فكان رمحه اهلل يبغض املتكلمني وعلم الكالم الذي ال 
ينفع، بل كان يرى أنه لو كان علمًا لعلمه الصحابة 
والتابعون من بعدهم،  وكان إذا سأله الرجل عن شيء 
من أهل األهواء يقول له اقرأ: )مل يكن( فيقرأ إىل قوله 
 (Al-Quran, 98: 1-5) القيمة(  دين  )وذلك  تعاىل: 
الناس  فيضرب بيده على منكب الرجل ويقول ماأمر 

.)Al-Zawawi, 1904(هبذا

أن  ميكن  اليت  السيئات  أسوأ  أن  مالك  اإلمام  ويرى 
يفعلها اإلنسان هي أن يتلبس بقول ألهل األهواء وذلك 
ألنه يرى أن أهل األهواء أغلبهم جيب أن يستتابوا وإال 
البدع،  يف  بينهم  تفاوت  مع  كقرًا  أو  حدًا  إما  قتلوا 
ولذلك كان أحب إليه أن يفعل اإلنسان الكبائر دون 
التلبس بالبدع من أن يقول قواًلبدعيًا ويصلي ويصوم 

)‘Iyad, n.d.(. ويفعل اخلريات

وخالصة القول: أن مالكًا مل يكن حيب اجلدل يف الدين، 
وكان يبغض أهل األهواء والبدع، و يرى أهنم أشد الناس 
خطرًا على األمة اإلسالمية ملا يشيعونه من كالم خالفوا 
الصاحل  والسلف  الصحابة  وأقوال  والسنة  الكتاب  فيه 
وترك ما ابتدعوه يف الدين واجب على املسلمني وأسلم 

هلم.

موقف اإلمام مالك من الروافض

عن  املنحرفة  الفرق  من  الروافض  مالك  اإلمام  عد 
واجلماعة،  السنة  أهل  منهاج  عن  واخلارجة  اإلسالم 
ووصفهم بأن«هؤالء أقوام أرادوا القدح يف النيب صلى 
اهلل عليه وسلم، فلم ميكنهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه 
يقال: رجل سوء، ولو كان رجاًل صاحًلا لكان  حىت 

.)Ibn Taimiyyah, 1986(»أصحابه صاحلني

وهذا فهم عميق من إمام دار اهلجرة يف مقصد الرافضة 
عليه  اهلل  صلى  النيب  أصحاب  يف  القدح  من  وغريهم 
وسلم وز وجاته الطاهرات فالرافضة وغريهم من أهل 
البدع أرادوا طعن النيب والرسالة من خالل طعنهم مبن 
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أوصل إلينا هذه الرسالة، وإىل هذا املعىن ذهب اإلمام أبو 
زرعة الرازي بقوله: “اذا رأيت أحدًا يشتم أصحاب 
النيب صلى اهلل عليه وسلم  فأعلم أنه زنديق”و”الذي 
يشتم أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ليس له سهم 

-أو قال: نصيب- يف اإلسالم”.

الرافضة  غالة  كفر  على  مالك  اإلمام  استدل  وقد 
هارون  أن  عياض  القاضي  وذكر  الكرمي،  بالقرآن 
الرشيد دخل املسجد، فركع مث أتى قرب النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، مث أتى جملس مالك فقال: السالم عليك 
ورمحة اهلل وبركاته، فقال مالك: وعليك السالم ورمحة 
أصحاب  سب  ملن  هل  ملالك:  قال  مث  وبركاته،  اهلل 
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الفيء حق؟ قال: ال وال 
كرامة، قال: من أين قلت ذلك؟ قال: قال اهلل: )ِلَيِغيَظ 
فهو  عايهم  فمن   ،,)Al-Quran, 48:29))اَر �ُكفَّ

ْ
ال ِبككِهككْم 

أخرى  مرة  واحتج  الفيء،  للكافر يف  كافر، وال حق 
 ,)Al-Quran, 59:8) )ُمَهاِجِريَن

ْ
ُفَقَراِء ال

ْ
بقوله تعاىل: )ِلل

وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أصحاب  فهم  قال: 
ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم 

َّ
الذين هاجروا معه وأنصاره، )َوال

ككِذيككَن َسَبُقوَنا ِبككاإِليككَمككاِن َوال 
َّ
َنا َوإِلْخككَواِنككَنككا ال

َ
ككَنككا اْغككِفككْر ل ككوَن َربَّ

ُ
َيككُقككول

َرِحيٌم( َرُءوٌف  كككَك  ِإنَّ ككَنككا  َربَّ َمككُنككوا 
آ
ا ككِذيككَن 

َّ
ِلككل  

ًّ
ِغككا وِبَنا 

ُ
ُقل ِفككي   

ْ
َتْجَعل

هلم  حق  فال  هؤالء  عدا  فما   ،(Al-Quran,59:10)
.)‘Iyad, n.d.)»فيه

ِبكككِهكككْم  ))ِلَيِغيَظ  اآلية:  هذه  من  إن  كثري  ابن  قال 
اَر(((Al-Quran(48:29,،انتزع اإلمام مالك رمحة  �ُكفَّ

ْ
ال

اهلل عليه يف رواية عنه بتكفري الروافض الذين يبغضون 
يغيظوهنم،  ألهنم  قال:  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة 
هلذه  كافر  فهو  عنهم  اهلل  رضي  الصحابة  غاظ  ومن 
العلماء رضي اهلل عنهم على  اآلية، ووافقه طائفة من 
ذلك«(.Ibn Kathir, n.d).وقال القرطيب: »لقد أحسن 
مالك يف مقالته وأصاب يف تأويله، فمن نقص واحدًا 
منهم أو طعن عليه يف روايته، فقد ردّ على اهلل ربّ 
(Al-Qurtubi, n.d.)»املسلمني شرائع  وأبطل  العاملني 
وبناًء على ذلك مل يقبل اإلمام مالك شهادة الروافض.

.)’Iyad, n.d.)

مقاالته  بعض  يف  الروافض  بكفر  مالك  اإلمام  وقطع 
وذكر أهنم أسوأ أهل الكفر  فقال فيما نقله عنه القاضي 
وأسوأهم  كفار،  كلهم  األهواء  أهل   : عياضقائال 
الروافض. قيل: النواصب؟ قال: هم الروافض، رفضوا 

احلق ونصبوا له العداوة والبغضاء(
.(Ibn Abd al-Bir, n.d.)

وعلى ذلك ال يقبل خالف الروافض لألمة يف املسائل 
الفقهية والعقدية، فاليعترب قوهلم وال يلتفت خلالفهم، 
وعلى هذا سار املالكية وغريهم من املسلمني وال يلتفت 
إىل الفتاوى الشاذة اليت تظهر بني حني وآخر وتدعي 
إىل  ينسب زورًا  الذي  الروافض  التعبد مبذهب  جواز 
مذهب اإلمام جعفر الصادق، وال خيفى على املطلع أن 
هذه الفتاوى ال تعدو عن كوهنا سياسية أو كيدية من 
بعض املشتغلني بالعلم والواقفني على أبواب السلطان 

فنسأل اهلل السالمة يف الدين.
و مثال ذلك ما ذكره ابن عبد الرب يف االستذكار:قال 
أبو عمر: فعلى هذين القولني مجاعة علماء السلف إال 
الروافض، وهم ال يعدون خالًفا؛ لشذوذهم فيما ذهبوا 
إليه يف هذا الباب عن سبيل املؤمنني وال حجة هلم يف 
 Al-Quran:) ))ْيَماُن َداُووَد

َ
قول اهلل تعاىل: ((َوَوِرَث ُسل

Al-) ))ِل َيْعُقوَب
آ
ِني َوَيِرُث ِمْن ا

ُ
27:16)وقوله: ))َيِرث

داود  من  ورث  إمنا  سليمان  ألن   (Quran,19:6

.(Ibn Abd al-Bir, n.d)..واحلكمة والعلم  النبوة 
قوهلم  فليس  الروافض  :”...وأما  القرطيب  وقال 
مما يشتغل به وال حيكى مثله، ملا فيه من الطعن 
Al-)”املؤمنني لسبيل  واملخالفة  السلف  على 

.(Qurtubi, n.d.
وقال رمحه اهلل:”قيل أليب عبداهلل: فإن قال رجل: أنا 
أذهب إىل حديث أيب أيوب )حُبب إيّل الغسل( قال: 
حنن ال نذهب إىل قول أيب أيوب، ولكن لو ذهب إليه 
ذاهب صلينا خلفه، قال: إال أن يترك رجل املسح من 
أهل البدع من الرافضة الذين ال ميسحون وما أشبهه، 

(al-Qurtubi, n.d.)”...فهذا ال نصلي خلفه
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موقف اإلمام مالك من القدرية

األهواء  أهل  عن  احلديث  مقاًل يف  مالكًا  االمام  كان 
والبدع كما يف منهجه الذي اتبعه يف التعامل مع أهل 
الفرق املنحرفة لكن جند اإلمام مالك أكثر من الكالم 
عن القدرية والتحذير منهم والتربي من قوهلم.بل ألف 
 Ibn Farhun,) اإلمام مالك رسالًة يف الرد على القدرية
بابًا يف كتابه “املوطأ” ذكر  .n.d) وكذلك خصص 
القدريني، وأن اإلميان  فيه األحاديث اليت ختالف قول 
بالقدر هي من أركان اإلميان لدى املسلمني ومن هذه 

األحاديث:

َحاِفُظ 
ْ
ٍف ال

َ
ُد ْبُن ُجْمَعَة ْبِن َخل ُبو ُقَرْيٍش ُمَحمَّ ْخَبَرَنا اَأ 1-اَأ

َنٍس  ِني َماِلٌك َيْعِني اْبَن اَأ
َ
ث َة ، َحدَّ

َ
َنا َيْحيكَكى ْبُن َنْضل

َ
ث ، َحدَّ

نَّ  ِبككي ُهككَرْيككَرَة , اَأ ْعكككَرِج ، َعككْن اَأ
َأ
َنككاِد ، َعككِن اال ِبككي الككّزِ ، َعككْن اَأ

َدُم 
آ
َم ، َقاَل : » َتَحاجَّ ا

َّ
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

َّ
ى الل

َّ
ِه َصل

َّ
َرُسوَل الل

ِذي 
َّ
ْنَت ال ُه ُموَسى : اَأ

َ
َدُم ُموَسى , َفَقاَل ل

آ
َوُموَسى ، َفَحجَّ ا

ْنَت  َدُم : اَأ
آ
ُه ا

َ
ِة , َفَقاَل ل َجنَّ

ْ
ْخَرْجَتُهْم ِمَن ال اَس َواَأ ْغَوْيَت النَّ اَأ

ى 
َ
َعل َفاُه 

َ
َواْصط َشككْيٍء  ُكككّلِ  َم 

ْ
ِعل ُه 

َّ
الل اُه 

َ
ْعط اَأ ككِذي 

َّ
ال ُموَسى 

ْمٍر  ى اَأ
َ
وُمِني َعل

ُ
َفَتل ِتِه ؟ َقاَل : َنَعْم , َقاَل : اَأ

َ
اِس ِبِرَسال النَّ

(Malik, n.d.).« َق
َ
ْخل ْن اُأ يَّ َقْبَل اَأ

َ
َر َعل ُقّدِ

2- وحدثين حيىي عن مالك عن زيد بن أيب أنيسة عن 
أنه  اخلطاب  بن  زيد  بن  الرمحن  عبد  بن  احلميد  عبد 
أخربه عن مسلم بن يسار اجلهين أن عمر بن اخلطاب 
من  آدم  بين  من  ربك  أخذ  وإذ  اآلية  هذه  عن  سئل 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلني فقال عمر بن اخلطاب مسعت رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم إن اهلل تبارك وتعاىل خلق آدم مث مسح ظهره 
للجنة  فقال خلقت هؤالء  ذرية  منه  فاستخرج  بيمينه 
فاستخرج  ظهره  مسح  مث  يعملون  اجلنة  أهل  وبعمل 
النار  أهل  وبعمل  للنار  هؤالء  خلقت  فقال  ذرية  منه 
يعملون فقال رجل يا رسول اهلل ففيم العمل قال فقال 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إن اهلل إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل 
من أعمال أهل اجلنة فيدخله ربه اجلنة وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من 

أعمال أهل النار فيدخله ربه النار( 
.(Malik, n.d.)

عن  بن سعد  زياد  عن  مالك  عن  وحدثين حيىي   -3
أدركت  قال  أنه  اليماين  طاوس  عن  مسلم  بن  عمرو 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  أصحاب  من  ناسا 
اهلل  قال طاوس ومسعت عبد  بقدر  يقولون كل شيء 
بن عمر يقول قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كل 
والعجز( الكيس  أو  والكيس  العجز  بقدر حىت  شيء 

.(Malik, n.d.)

ذهب  ما  تؤيد  اليت  األحاديث  من  عدد  مالك  وذكر 
اليه من وجوب اإلميان بالقدر ولعل اهتمام مالك بالرد 
انتشر  احلجاز  ألن  رأيهم  فساد  وإظهار  القدرية  على 
فيها القول بالقدر على حنو دعا اإلمام مالك للرد عليهم 
تارًة بتصنيف مستقل وتارًة بتخصيص كتاب يف املوطأ  
اهلل  أنه رمحه  يعلم  مالك  اإلمام  واملطلع على مقاالت 

كان على دراية واضحة مبذهبهم.
كان اإلمام مالك يرى أن يستتاب القدرية وإال قتلوا 

واقتدى برأي سيدنا عمر بن عبد العزيز بالقدرية.
(.Malik, n.d)(Ibn Abi ‘Asim, 1979)،بل عد اإلمام 
مالك الذين يقولون بالقدر من املشركني الذين ال جيوز 
تزوجيهم وال جتوز شهادهتم وال يصلى عليهم وال يقبل 

)(‘Iyad, n.d.)(Ibn Abd al-Bir, n.d.).حديثهم

ومع أن اإلمام مالك كره  جدال أهل األهواء والبدع 
القدرية  عندما سئل عن جمادلة  عنه  اهلل  أنه رضي  إال 
باحلجة  عليهم  يرد  أن  ويقدر  مقالتهم  يعرف  أمر من 
باملعروف  ويأمرهم  عليهم  احلجة  يقيم  أن  والربهان 
يأمر  كان  األحيان  بعض  ويف  املنكر.  عن  وينهاهم 

(‘Iyad, n.d.).بالكف عن جمادلتهم
ولعل اإلمام مالكًا رغم معرفته خبطورهتم إال أنه يرجو 
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أن يهديهم اهلل إىل الصواب ويعودوا اىل احلق.

موقف اإلمام مالك من الخوض في المتشابهات

األمساء  يف  اخلوض  يف  منهجًا  مالك  لإلمام  كان 
والصفات والتشاهبات تبع فيه منهج الصحابة رضوان 
مالك  وكان  املتشاهبات  يف  اخلوض  يف  عليهم  اهلل 
جازمًا  إميانًا  يؤمن  أن  املسلم  على  الواجب  أن  يرى 
املطهرة  السنة  وصحيح  الكرمي  القرآن  يف  ورد  مبا 
تأويلها  حياول  أن  دون  وإمرارها  املتشاهبات  من 
والليث  كالسفيانان  األئمة  مذهب  وهو  وتكييفها 
العلماء من  وغريهم  والشافعي  واسحاق   واألوزاعي 
والثوري،  مالكًا،  سألت  قال:  مسلم  بن  وليد  فعن   
واألوزاعي، والليث بن سعد عن األخبار يف الصفات؛ 

(al-Baihaqi, 1980) (فقالوا أمِرّوها كما جاءت

أنس  بن  مالك  قال: كنا عند  اهلل  بن عبد  عن جعفر 
َعْرِش 

ْ
ى ال

َ
ْحَمُن َعل فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد اهلل، }الرَّ

اْسَتَوى{ (al-Quran, 20:5(كيف استوى؟ فما وجد - 

مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إىل األرض، 
يعين   - الرحضاء  عاله  يده  يف  بعودٍ  ينكت  وجعل 
الكيف  وقال:  بالعود،  ورمى  رأسه  رفع  مث   - العرق 
واإلميان  جمهول،  غري  منه  واالستواء  معقول،  غري  منه 
به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة 

 . )‘Iyad, n.d.( وأمر به فأخرج

من الواضح هنا أن مذهب اإلمام مالك يف املتشاهبات 
هو عدم اخلوض فيها بل اعتبار من يتكلم يف اآليات 
والضاللة،بل  البدع  من  التشبيه  ظاهرها  يوهم  اليت 
وشدد اإلمام مالك وغريه على من حياول إثارة مسائل 
املتشاهبات واخلوض يف األمساء والصفات دون السكوت 
أهل  يعرف  مالك  كان  و  السادات  عنه  عما سكت 
البدع  فيقول: ) أهل البدع الذين يتكلمون يف أمساء 
اهلل وصفاته وعلمه وقدرته وال يسكتون عما سكت 

عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان (
.)al-Zawawi, 1904)

هذا وقد كثر يف زماننا من خيوض يف أمساء اهلل وصفاته 
وينسب ذلك ألئمة األمة وقد رأيت خالل حبثي أكثر 
من مائة عنوان يتحدث عن األمساء والصفات والعدد 
يكن  أمل  الباحثني  اسأل  ولكن  بكثري  ذلك  من  أكثر 
حريًا بنا أن نصرف هذا الوقت واجلهد على مواضيع 
أخرى ونقف على ما وقف عنده الصحابة والتابعون 
ونؤمن مبا ورد دون تشبيه او تعطيل أو متثل او تكييف 
كانوا  فقد  الصاحل  سلفنا  فعل  كما  اآليات  هذه  ومنر 
أن  حياولوا  مل  ذلك  ومع  العربية  للغة  منا  فهما  أكثر 
يفسروا هذه اآليات أو أن خيوضوا هبا أو أن يضيفوا 
هلا  التعرض  دون  تركوها  بل  مفسرة  عبارات  إليها 

واخلوض مبعناها. 

موقف اإلمام مالك من المعتزلة

مل يكن للمعتزلة يف عصر اإلمام مالك صولة وإمنا زاد 
شرهم بعد وفاة اإلمام مالك لكن خالف مالك املعتزلة 

يف أشهر املسائل اليت خالفوا فيها املسلمني وأمهها 

1- مسألة القول بخلق القرآن: 

مل يشتهر عن املعتزلة مسألة كقوهلم خبلق القرآن فقد 
امتحن يف تلك املسألة خلق كثري من املسلمني، وقتل 
وعذب بسببها الكثري، وأشهر من ثبت بتلك احملنة إمام 
أهل السنة أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل فقد كان املعتزلة 
النكري  القرآن خملوق، وشدد اإلمام مالك  إن  يقولون 

على من يقول هبذا القول وعده زنديقًا حده القتل
.(Ibn Abd al-Bir, n.d.) (‘Iyad, n.d.)

لكن من الواضح أن القول خبلق القرآن مل ينتشر إال بعد 
وفاة اإلمام مالك فمالك مل يسمع تلك املقالة الغريبة 

إال من الرجل السائل.
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2- مسألة رؤية اهلل عز وجل في اآلخرة:
 

خالف املعتزلة أهل السنة واجلماعة وقالوا أن املسلم ال 
َيْوَمِئٍذ  القيامة وأولوا قوله تعاىل: }ُوُجوٌه  يرى ربه يوم 
َها َناِظَرٌة{ أي منتظرة ثواب اهلل عز  ى َرّبِ

َ
اِضَرٌة }22{ ِإل نَّ

أننا  السنة واجلماعة ونصوا على  وجل وخالفهم أهل 
نرى ربنا يوم القيامة بقدرة اهلل عز وجل بكيفية يعلمها 
اهلل وكان جواب مالك يف ذلك موافقًا ملا أمجع عليه 
أهل السنة واجلماعة من القول برؤية اهلل عز وجل يف 

اآلخرة

على  يزيد  قال:  وأحدمها  وأشهب،  نافع،  ابن  فعن 
ى 

َ
اِضَرٌة }22{ ِإل اآلخر: يا أبا عبد اهلل: }ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّ

َها َناِظَرٌة{ (al-Quran, 75:22-23(، ينظرون إىل اهلل؟  َرّبِ

قال: نعم بأعينهم هاتني؛ فقلت له: فإن قومًا يقولون: 
الثواب.  منتظرة  مبعىن  }َناِظَرٌة{  إنَّ  اهلل،  إىل  ينظر  ال 
قال: كذبوا بل ينظر إىل اهلل أما مسعت قول موسى عليه 
 )al-Quran, 8: 143) ْيَك{ 

َ
ِإل ْر 

ُ
نظ اَأ ِرِنككي  اَأ السالم: }َرّبِ 

ن َتَراِني{
َ
أفترى موسى سأل ربه حمااًل؟ فقال اهلل: }ل

(al-Quran, 8: 143( أي يف الدنيا ألهنا دار فناء وال 
ينظر ما يبقى مبا يفىن فإذا صاروا إىل دار البقاء نظروا 
ِهْم َيْوَمِئٍذ  ّبِ

ُهْم َعن رَّ  ِإنَّ
َّ

مبا يبقى إىل ما يبقى وقال اهلل: }َكا
َمْحُجوُبوَن{.

َّ
ل

.(al-Quran, 83: 15)

 
القيامة؟  قال ابن عبد الرب: سئل مالك أيُرى اهلل يوم 
ككاِضككَرٌة  نَّ َيككْوَمككِئككٍذ  : }ُوُجوٌه  يقول اهلل عزَّ وجلَّ نعم  فقال: 

َها َناِظَرٌة{  ى َرّبِ
َ
}22{ ِإل

 
َّ

(al-Quran, 75: 22-23) وقال لقوم آخرين: }َكا

َمْحُجوُبوَن{
َّ
ِهْم َيْوَمِئٍذ ل ّبِ

ُهْم َعن رَّ ِإنَّ

.(al-Quran, 83: 15) 

موقف اإلمام مالك من المرجئة

وقف اإلمام مالك موقفًا حامًا من املرجئة وعدهم من 
الفرق اخلارجة عن منهاج أهل السنة واجلماعة. وكان  
يقول:« إن املرجئة أخطأوا وقالوا قواًل عظيمًا، قالوا: 
الكعبة أو صنع كل شيء فهو مسلم، فإن  إن أخرق 
تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين(

.(Ibn Farhun, n.d.) (al-Quran, 9 :11)

موقف اإلمام مالك من الخوارجاخفت حدة 
الخوارج في عصر اإلمام مالك لكن آثار مسائلهم 

العقدية بقيت تتداول بين العلماء وأهم هذه 
المسائل

1- حكم مرتكب الكبيرة

فقد اختلف أهل السنة واجلماعة مع املعتزلة واخلوارج 
واملرجئة يف حكم مرتكب الكبرية وأول من أثار هذه 
القضية هم اخلوارج الذين أعلنوا أن مرتكب الكبرية يف 
النار وجاء املرجئة ليتطرفوا يف احلكم أيضًا ويقولوا إن 
مرتكب الكبرية مؤمن يدخل النار فال يضر مع اإلميان 
معصية مث حاول املعتزلة أن يتوسطوا يف األمر فقالوا: 

إنه مبنزلة بني املنزلتني 

وقد وقف اإلمام مالك ضد هذه اآلراء مجيعها مؤيدًا 
ملذهب أهل السنة واجلماعةيف أن مرتكب الكبرية ليس 
بكافر كما ادعى اخلوارج وأنه مؤمن عاصي أمره إىل 
اهلل إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وقال ابن أيب حنيفة 
ملالك: إن لنا رأيًا نعرضه عليك فإن رأيته حسنًا مضينا 
عليه وإن رأيته سيئًا تنكبنا عنه. ال نكفر أحدًا بذنب, 

املذنبون كلهم مسلمون قال ما أرى هبذا بأسًا
)Ibn Farhun, n.d)
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2- الخروج على الحاكم

هؤالء  فريى  اخلوارج  مسائل  أشهر  هي  املسألة  هذه 
سقوط بيعة احلاكم إذا رأوا منه ما خيالف الشرع – 
بزعمهم- واالمام مالك وإن كان يؤيد اخلروج على 
احلاكم إذا كان ظاملا واخلارج عليه من أهل الصالح 
إن  باخلروج-  أفىت  لكنه ال خيرج مع من خرج كما 
مل  ولكنه  الذكية  النفس  حممد  مع  الرواية-   صحت 

)al-Tabari, 1997(خيرج
ظلم  عن  خرجوا  من  قتال  مالك  اإلمام  جيوز  مل  و 
السلطان إال إذا كان السلطان عاداًل وهم شقوا عصى 
للسلطان  حيل  فال  متظلمني  خرجوا  إذا  أما  الطاعة 
قتاهلم استفتاه الرشيد عن حكم قتال من خرجوا على 
السلطان، فأجابه مالك: إن كان خروجهم عن ظلم 
من السلطان فال حيل قتاهلم، وإن كانوا إمنا شقوا عصى 

)Al-‘Asqalani, n.d.(الطاعة فقتاهلم حالل
وسئل مالك عن احلاكم إذا قام من يريد إزالة ملكه هل 
جيب الدفاع عنه فقال: “أما مثل عمر بن عبد العزيز 
فنعم وأما غريه فدعه وما يريد فينتقم اهلل من ظامل بظامل 

مث ينتقم اهلل منهما مجيعًا”.
فمالك حيرم الدفاع عن اإلمام الظامل ضد من يريد أن 
يزيل ملكه فقد وضع مثااًل للحاكم الذي جتب معونته 
على اخلارجني عليه وهو عمر بن عبد العزيز مع معرفته 

أنه قل أن يوجد مثله
على  اخلروج  يرى  مالك  اإلمام  أن  القول،  وخالصة 
احلاكم الظامل إذا كان اخلارج متظلمًا وتقيًا وال يرى 
يف  رأيه  عليهأما  خرج  من  على  الظامل  إعانةاحلاكم 
اخلوارج فاإلمام مالك يعد اخلوارج من الفرق املارقة 
التكفري  أوهلما  قوالن  تكفريهم  يف  عنه  ورد  ولكن 

)Ibn Taimiyyah, n.d(.واآلخر التوقف

منهج اإلمام مالك في التعامل مع المبتدعة

1-التمسك بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة:
املبتدعة  ملواجهة  السبل  أفضل  أن  مالك  اإلمام  يرى 

هو معرفة الدين الصحيح، والتمسك بالشرع الواضح، 
واألخذ بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم، فمن متسك 
بالقرآن، وحتصن بالسنة، واسنت بسنة اخللفاء املهديني 
والصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني عصم نفسه من 
الفنت، ووقى دينه من الشبه واخلصومات، فكان مالك 
إذا ذكر عنده أهل االهواء يقول: ) قال عمر بن عبد 
ووالة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  سن  العزيز: 
األمر بده سننًا األخذ هبا اتباع لكتاب اهلل واستكمال 
بعد هؤالء  ليس ألحد  اهلل  دين  على  وقوة  اهلل  لطاعة 
تبديلها وال النظر يف شيء خالفها ومن اهتدى هبا فهو 
اتبع  تركها  ومن  منصور  فهو  هبا  استنصر  ومن  مهتد 
جهنم  وأصاله  توىل  ما  اهلل  وواله  املؤمنني  سبيل  غري 

وساءت مصريًا(
إن  له:  يقول  مالك  إىل  املغرب  أهل  من  رجل  وجاء 
رأيتك  أنا  إن  نفسي  فجعلت  ببالدنا  كثرت  األهواء 
أن آخذ مبا تأمرين به فوصف له مالك شرائع االسالم 
والصالة والصوم والزكاة واحلج مث قال خذ هبذا وال 

ختاصم أحدًا.

2- ترك مجادلتهم
حذر اإلمام مالك من خمالطة أهل االهواء والبدع 
هو  العموم  على  املنهج  هذا  وكان  وجمادلتهم 
منهج السلف الصاحل من أهل السنة واجلماعة فلم 
بدعته وذكر  أظهر  مبتدع  أي  يكونوا حياورون 
الشافعي أنه إذا أتاه بعض أهل األهواء يقول: أما 
أنا فعلى بينة من ديين وأما أنت فشاك فاذهب إىل 
شاك مثلك فخاصمه مث قرأ: { قل هذه سبيلي 

أدعوا إىل اهلل على بصرية أنا ومن اتبعين 
(al-Quran, 12:108){ )Ibn Farhun, n.d.)

بني  اجلدل  انتشر  إذا  أنه  مالك  اإلمام  ويرى 
العقيدة غرضًا  املسلمني وأصبحت اخلصومة يف 
للمناقشة، ويأيت من الناس من أويت جداًل وقدرة 
على الكالم يفنت كثريًا ممن ال حظ له يف العلم، 
نصل يف هناية املطاف إىل إنكار مسلمات الدين 
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من  أجدل  أو كلما جاء رجل   ( يقول:  وكان 
رجل يريد أن يرد ماجاء به جربيل إىل النيب صلى 

(al-Zawawi, 1904() اهلل عليه وسلم
وهناك ملحظ خطري جيب أن يتنبه له من يرد على أهل 
األهواء والبدع فكثري من هؤالء يظهروا بدعتهم بني 
املسلمني لسنوات وال يلتفت إليها أحد أو يكتبون كتابًا 
حياربون فيه الدين وال جيد الكتاب طريقه للشهرة فما 
يكون من هذا املبتدع إال ان يعطيه لبعض املتحمسني 
فيه من جتاوزات  ما  الدين فريى  الغرية على  أهل  من 
وحياول الرد على أفكار املبتدع فيشتهر أمره بني الناس 
اتباع  للفكرة  يصبح  و  يعلم  يكن  مل  من  به  ويعلم 
ومؤيدين يف حني أنه لو ترك الكتاب أو الفكرة دون 
أن خياض هبا لنسيت وماتت بعد فترة من الزمن فكثري 
من الكتب واألفكار املنحرفة ماتت مبوت أصحاهبا ومل 

جتد هلا مؤيدًا لعدم انتشارها بني الناس.
فكتاب سلمان رشدي طبع منذ سنوات ومل يلتفت اليه 
أحد ولكن بعد أن أثار بعض املتحمسني قضية الكتاب 
صار الرجل معروفًا بعد أن كان نكرة وكتب كثري من 
الكتاب ردودًا عليه مع أن الكتاب ال يسوى مثن املداد 

الذي كتب به.
عدة  األهواء  أهل  مع  اخلوض  ترك  من  مالك  وقصد 

أمور أمهها:
من  فكثري  به  يتكلم  من  بقلة  الباطل  ميوت  أن  أواًل: 
هلا  والداعون  هبا  املناقشون  قل  ملا  دفنت  األفكار 

واملصغون مسعًا حملتواها. 
على  بالردود  األمة  علماء  وقت  يضيع  ال  أن  ثانيًا: 
املبتدعة فكل يوم يأيت مبتدع بفكرة جديدة أو قدمية 
نبشت من مهدها ولو أردنا أن نفند كل قول ورأي 
من  فكثري  للمسلمني  ترجى  فائدة  بال  الزمان  لضاع 
املبتدعة  على  بالرد  الشتغاهلم  أنفسهم  الموا  العلماء 

وترك التصنيف يف كتاب اهلل عز وجل .
فيؤمنوا  الناس  عوام  على  األمر  يلتبس  ال  أن  ثالثًا: 
بالفكرة ويصعب بعد ذلك إقناعهم بغريها فالعامل يقنع 
العاطفي  الكالم  فيقنعهم  العوام  أما  والربهان  بالدليل 
واملسبوك ويقنعهم صاحب اجلدل وال ينظرون يف كثري 

من األحيان للدليل. 

3- محاورتهم لمن ملك القدرة على ذلك

أهل  هجران  إىل  دعا  مالك  اإلمام  أن  من  بالرغم 
الرد  أنه صنف يف  إال  والبدع وترك جمادلتهم  األهواء 
الرد  يف  أقوال  له  وكانت  ذكرنا  كما  القدرية  على 
هنيه  فكان  وغريهم  واخلوارج  واملرجئة  الرافضة  على 
عن اخلوض يف جداهلم ملن مل يكن عارفًا ملقاالهتم أو 
إيثارًالسالمة الدين وامتثااًل ألمر اهلل عز وجل لنبيه يف 

اإلعراض عن اجلاهلني 
وهو  األهواء  أهل  على  يرد  أن  احتاج  من  أما 
عارف ملقاالهتم متمكن من دينه فال بأس بذلك 
فقد كتب إليه تلميذه ابن فروخ يستشريهفي أن 
يكتب  أن  يريد  وأنه  البدع  فيها  انتشرت  بالده 
كتابًا يف الرد عليهم فكتب إليه مالك يقول له: 
) إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل وهتلك 
ال ترد عليهم إال من كان عارفًا ضابطًا مبا يقول 
هلم ال يقدرون أن يعرجوا عليه فهذا ال بأس به، 
وأما غري ذلك فإنين أخاف أن تكلمهم فتخطئ 
بشيء  منه  يظفروا  أو  خطئك،  على  فيمضون 
سئل  وعندما  ذلك)(.  متاديًا يف  ويزدادوا  فيطغوا 
قال:  عن كالمهم؟  أيكف  القدريني  عن  مالك 
نعم إذا كان عارفًا مبا هو عليه ويأمرهم باملعروف 
(‘Iyad, n.d.)وينهاهم عن املنكر وخيربهم خبالفهم

الخاتمة:

اهلجرة وموقفه من  دار  إمام  فكر  اجلولة يف  بعد هذه 
الفرق اليت كان يف عصره توصلت الدراسة إىلأناإلمام 
مالك حبق هو ممثل ملنهج أهل السنة واجلماعة يف التعامل 
الصافية  العقيدة اإلسالمية  الضالة ويف فهم  الفرق  مع 
اليت جنت من لوثة علم الكالم البدعي واملنطق اليوناين، 
املبتدعة كان واضحًا يف عدم جمالستهم  و موقفه من 
ويف بعض األحيان طردهم من أي اجتماع للمسلمني 
السنة وبينهم  تقارب بني أهل  فضاًل عن حماولة إجياد 
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أو نقاط مشتركة.إن اإلمام مالك -كبقية أئمة السلف 
الصاحل -مل يكنيخوض يف املتشاهبات من اآليات ومل 
احلديث  أو  الكرمي  القرآن  من  املشكل  تفسري  حياول 
اآليات  من  ورد  مبا  اإلميان  منهجه  كان  بل  الشريف 
وال  متثيل  وال  تكييف  بال  وإمرارها  السنة  وصحيح 
تعطيل وال تشبيه وال تأويل فكان منهجه حبق األسلم 
وأصحاب  البدع  حماربة  يف  املنهج  وزماننا.أما  لزمانه 
األفكار اهلدامة–كما يراه اإلمام مالك- فيكون بالعلم 
العلماء  وأقوال  والسنة  بالقرآن  والتمسك  الصحيح 
بالفهم  والتحصن  واجلماعة  السنة  أهل  من  العاملني 
وقواعدهم  الغرب  فلسفة  بتعلم  ال  لإلسالم  الصحيح 

وحماولة تفسري اإلسالم بأسسهم وفهمهم. 
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