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ممدمة

يمتهج نبيه قو،
لقد جعل افه تعال حيرة حلقه ! jvjtjJ،؛ لوحيه،
الستسلمين لشرعه المنقادين لأمره أفضل أولياته ،ذلك أن الجاة والعادة والفوز

والفلاح والنجاح ل الدنيا والأحرة مرتبهن و0ل\ءة افه تعال و٠لاءة رموله معتقدأ
وأحلأنا وعملا ،وذلي ما التزمه ملف ،هذه الأمة المالح ،ومنهم إمام دار الهجرة،
الذي صللث ،السبيل الأقوم ق اعتقاده وحمايته لخناب ،العقيدة ورعايته لمنهج التوحيد
حتى أضاء بعباراته الفذة وألفاهله الباإيغة دروب ٥١ ١١ ،؛^ ،ومن ذلك ،قوله!

لن

نصالح آخر هذه الأمة إلا ط صلح به أولها .
فهي لعمري منهج متكامل ،ولقد أحسن حض رد عل السائل عن كيفية
امتواء رب العزة والخلال ،بقوله ت الامتواء معلوم والكيف محهول والؤال ،عنه

بدعة ،وق رده عل آحر يريد أن يتزيد أمتالأ ي الأجر ~ زعم — فيحرم من المدينة
بدل ذي الحليفة؛ إذ يقولت تللثح فتنة ،لقد سمعن ،اممه تحال يقول؛ ؤ3رنوو_ أؤ.؛و،
يئالهؤث عى م«ءأن تمييمم فينة أرُ,م-يبمم عذاب ،أيده لالور;ما'].
وعل هذا كان دأب نجباء المالكية ،ق صفاء التوحيد والتزام النهج الرباي
وسلوك سبيل الممهلفى قو .ولقد حاء هذا الكتاب لاماؤلة جانب من اللثام عن
ذلأث.،

د• أحد محمدذي النويين الحافظ

قر|م |ومجتامج|ومحيا
€س اووودو1تم

حماي ة علم اء الم -الك

ية لخناب ال توحيد

لكنت ي (طابة) ااLركة منأ الدولة الإسلأب ند حبائ ربما با لر

يح نمرها من مدن الأرض؛ إذ كاك مرتع الإسلام ،ودار الهجرة ،وٌقام الّكا ٌ
فمنحها اغ تعال من الحصانة ما لر ييع أبواحا مفتوحة يلج إليها غثاء النرين ،بل
مد عهلر الوحي كل منفذ قد بمالها منه زخرف الشرك؛ وأنزل اممه جلت عظمته بان
لابتيها من الرحمة والرأفة ما لرنحتمع لسواها؛ استجابة لدعاءمحييالأولن والأخرين•

اللهم اجعل بالديتة صعقي ما جعلت بمكة من الثركة ران ولا غرو فهي مأرز
الإبجان" :إن الإيإن ليأرز إل المدينة كا -أرز الحية إل جحرهاس ،ذلك الإيان الذي

قد يزايل بعض أفراد محتمعه كل ذنب إلا الشرك ،يعل أن امحتقر ق ءلوب،م قول اش
تعال •' ؤإفآئة لايعفرأنيثرثيدء ؤيثغرمادوة دلملث لمن ئثاء هلالماء;خ ،]٤وبعد

أن مازج نفوسهم قول رسول اممه ه؛ ®ما من نفس تموت لا تشرك ياممه شيسا ،إلا
حلت لها المغفرة ،إن شاء اش عذحا ،ؤإن ثاء افه غفر لها؛ ُؤإلأقه لأبمؤرآفط/بم
اّ وعل ذلك تامحر المجتمع الذي رباه محيي
بهء ؤشر ما دو 0دلؤث, ،لمن يشاء
الخلق بتوحيد اممه تعال فخالهل الإيإن بشاشان قلوب ،أهله ،فامحتقر ق كفابما الخثر
الراسخ والرجاء العريض والخوف العميق ،والحياء الحاصن ..فاصعحتا الذنوب،

لاتقارف فيه إلا نزرآ ،وإذا وقحت ،فمن ورائها ن إت التقوى ،التي تنهل للمغفرة،
()١

أحرجه البخاري كتاب أبواب فقائل الدبة بابح(هد\ر  .) ١وملم كتاب الحج باب فضل

المدينة ودعاء الخما فو فيها بالركة ،وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها
 . ) ١من حدسف أنس رصي اض محه.

()٢

أحرجه البخاري كتاب أبواب فقائل المدية باب الإيان يأرز إل الدية ح(  ■) ١ ٨٧٦وملم

ك^.١-تاب الإيإن باب بيان أن الإسلام بدأ غريأ وسيعود غرييآ،ا وأنه يارز بين السجدينح(ية  .)١من
• ٠١ Ml
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حديث أي هريرة رصي اق عنه.

()٣

أحرجه اللألكاتي ي المة (  ،)١ ٠ ٦٨/٦رعزاْ ابن م ل شبُْ (ا ٢٥ ٠ ٩ /إل أب مل

الموصل ق مندْا ومدار الحديث عل موسى بن عبيدة الربدي .وقد قال فيه الإمام آخمدت (لا يكتب
حديثه) ،وقال النساش! (ضعيف) ،وقال ابن حجرت (صعيف) .انظر؛ متزان الاعتدال (؛،)٢ ١٣ /
والقريب صر؛  ■٣ ١ ٥وهو من جديث جابر بن عبد القه رضي ائته عتها■

n

حيا يا• علما ء ا را ليل• حنس.ساا 'ب ا من ن  •،حا-

وتقودإل عفوقيوم الماوات والأرض؛ الذي له الخلق والأم مه؛اسل نقد عدل؛

لأنه الالك الذي ءالت ^؛ ^ ٠٥٥٧معاد درووإن  ، i،Jحكنث ئضنعفها دكديي ين ص
ماعظيما هلالنساءت *  .]٤فهو النقار لكل ذنب عدا الترك يه سحانه؛ يقول عل

رصي افه محه" :ما ل القرآن آية أب إل س مده الأية؛ يمي ت ^^ ١٥لأبمغن؟ن
ثمثهءدهنج_مادوق ده دن قاء ^' .،١وفال ابن ءمرأ كنا معتر اصحاب الشي
قولا نشك ق ءد.اب آكل مال الشم وشامل -الزور وتاني الرحم حى نزلت هذْ
الأة نامكا عن الشهادة"لأأ .وعل محيا الأصل امر أشيدت وشاثج الجت،ع
الدق؛ فكان ولاء كل فرد فيه ف تعال ولرسوله قووللمومتين ،فلا أحد فيه سول

أحدأ لا يؤمن إي،انه ،ولا أحد فيه ينع غر النهج الرباق ،ولا أحل• عنضع لخر ، tJaj
ثريعة الرحمن ،ولا أحد تلقى اساء من عير مشكاة المرة ،كالة ما كانت العلاقة

التي تربمله ُدلاكا الوني يه• ؤإلأفهوالشرك أوالفاق ،وأياكان  ، ٧١٥فهوالخروج
من دائرة الإسلام.

لقدتكون هذا الجتعع الثال ق طيية الغراء ،فكانت ،متطلق الخهاد ،ومبعث،

إشعاع نورالهداية ،بعد أن أحرزت حائزة وحوم ،الهجرة إليهامجن دارادراسج~ وهي
كل دار لا تقوم فيها شريعة الإسلام — ليارز إليها الومتون من كل أصقاع الأرض
فيستقللوا براية القيادة الإسلامية ولا نحضعوا لراية الكفر" وعي كل راية غر راية
الإسلام.

وبأد.ا حمعت ،ؤلمة بين لابنيها محمعآ من الصحابة ~ رصران اض علتهم ~ ل)

تبم*ع مثله عل أرض سواها ،فربوا ق أحضان قيادتهم الأمينة وعيوا منها عقيدتهم
( ٢١

رواه الترمذي كتاب نمير القرآن باب ومن عورة الشاءح(م؛ُآ  .)٣ ٠وانفلر؛ م—ثر القريي

<ه،) ٢٤٦ /وتفياينمح؛د< .) ٥٥٦/١

()٢

نف يرال«لمى ( •) ٤٥٠ /aوصية الأّاء-ي شرح صحح الخارى (. ) ١ ٣٨/(A

٦

حماي ة علياء اوام الك_^ ية حناب التوحي د

القويمة .فكانوا ايفه الناس بالوحي ،وأعلمهم باكزيل ،وأمرهم بأحكام الشؤع
الهلهر ،مازجوا الأسس الأحلافية الرفيعة بالتوحيد الخالص ،فاصلت ي نفوسهم
عفلمة الخالق ،رتعمقت ،ي كٍاغرم دلالات ،الضوة ،واستقرت ل والمع محمعهم

الإسلامي الرصن تط؟؛ةاتا اهمع ايلهر ،الذي تقوم فيه الحياة عل المودية ه

وحده .ذلك الث/ع الذي جاءت ،إحدى آخر آياته ئزولأ لتعلن كٍال الرسالة ،وتمام
العمة ،وتين أن اكي ه فد أدى الأمانة ،وبلغ الرسالة ،وكرمن أن شريعة افه كل
لا يتجزأ .سواء منها ما اختص بالممرر والاعتقادأوما اختص؛الشعائر والعبادات،

أوما تعلق بالحلال والحرام ،أوما ارتبط باكفليمات الاجتماعية والدولية .فمجمؤع
ذللئ ،هو ارالدينء الذي يقول اش عنه ق الأية الأتية إنه أكماله .وهو ارالعمأن ،التي
يقول فيها للذين آمنرات إنه أتمها عليهم .إنه النهج الربال الذي ارتقا ٠الله للمومنن،

واستبداله بغثرْ مما صغ البشريعني رفقن ألوهية النه~ ّيحانه~ واءتال ااءعل ملهيانه
تعال ق أرصه .ذلك ما اعتقدْ الصحابة رمحوان افه تحال عليهم ،فآمنوا بكإل الدين

وممام الشرع حتن أنزل الله تعال علتهم قوله سحائه"ُؤآووم أ'كئث ٣ ،د؛0،ؤأ

وأثئت ،عوقأ نتق ورضي.تا نآهأ آلإنأم دكأه[الالدة؛'آ] ،ففي اليوم الذي نزك
فيه هذه الأية ق حجة الودلع أكمل الله هذا الدين .ما عادت فيه زيادة لتزيد .وأتم
نعمته الكرى عل الومن،ن بيذا الهج الكامل الشامل .ورصي لهم الإسلام دينا فمن
لا يرتضه منهجا لحياته— إذن— فإنعا يرفض ما ارتضاه اممه

يقول ماللئ،

رحمه اف ،تعال؛ من أخدن ،ل هيبْ الأمة سيئا ثأيكن عليه تلمها؛ قدرعم أف رسول
الله.حال الئناله؛ لأف اله يقول؛  ^٢^٠أ'كمدتا م دي0ؤأ وأئنت،عوئم نتق
ما لمْي،كل يومئن .دينا؛ هلا يكون اليوم دينارأ.،
ورضيت ،لكم آلإناثم
الاعممام لأثاطيص:؛هأ.

m

حماي ة علساء المالك

ين لخناب التوحي د

عل هذا تكون ذلالئا المجتمع التحرر من كل عبوديات الأرض ،فلا ممود ب

غثر فاطر العبيد .فتهدب داحل أحضانه أجلة المحابة وعلءاؤ-٠م عل ييتم ،المربي)
ه و دربوا عل ذللث ،المنهج الفريد ،اليتم ،يملك وحده إنقاذ الثرية من سفوح
الخاهلمية برتقي  ٦١-ق المرتقي الصاعد فيبالغ  ٦١-إل تلك القمة ال سامقة ،3 ،مثل ذلك

الزمن القيامي؟ إ ذاائ ٠الزمن اليتم ،شهد حنودأ لا مثيل لها  ،3تاريخ البشرية من
الإنجازات القاتمة واقعا ،بعد أن أشاد الحقائق  ،3الأرواح والتصورات ق الأذهان،
والتوجيهات ق الأفكار والتشريعات ق الحياة بتوفيق من اف تعال ..بعيدأ عن
الأبتدلع والتزويؤ ،والاستدراك عل \ذشو\آ المهلهر ،وقد أجاد حان بن ثابت رصي
اض عنه ق وصفه حين قال:

إن الزوامتح من فهر ؤإحوتبمم

قد سوا نة للناس تتبع

يرصمم) حاكز ص لكنت سريرته
سجية تلك متهم غ ير محدثة

تقوى الإله دم الخم بمبع
إن الخلائق فاعلم شرها البلع

لقد طهرت سرائر الصحابة رصي اغ عنهم وطابت ،خباياهم ،وفهموا أن
القاصد إكاِ الأعإل فحنت ،فعالهم ،وتعلقوا باض تحال وأرادوا الأخرة وسعوا
لها معيها ،وأدوا تكاليفها ،ونيخوا يتعاما ،وأقاموا سعيهم لها عل إي،ان حمقي

ليس محرد تمن ،ولكنه إيان وقر  ،3نلوبم وصدقته أتمالهم• فكانوا حيارآ عديلا م
محرمهم صعيهم للاحرة من لدائنه الدنيا الهليبة ،ولكنهم مدوا أبصارهم إلآفا ،3أعل؛

فلم يكن متاع الأرض هدفهم ولا غايتهم .يل كانوا نحسيدأ حقيقيا لقول اش تحال:
ءؤ ومنأزدأ'لآح-زْ وسمح)تاساتها وهومؤمن ءأولتلئ.ا دكا0سه<مث،كط 4
زاداسدفيسىمحرسد(م/بثأ).

حم

ا ين عيا ء المالكّة حنا'ي الند حسل

لالإماء:ها] ،بعد أن اسحضروا نول الض قو"إنا الأعال باوات"اأ؛ وحعلوْ

نصب أعينهم ،فخلصت نواياهم وعملوا بالوحي وؤلفقوا ينشرونه ل حياة الني
ه وبعد مماته .ذللئ ،أئبم أحدوا عنه هوكل ثيء رأى العيزت وصلوا كا رأيتموق
أصل  ،' ٢٠لتأحدوا متامحككم '٣؛ ،فكان حففل القرآن ورواية الستة ميدان تنافسهم،
وتْليقهءا محاحة تسابقهم ،يقول أبوعبد الله الحاكم الني ا؛ورىت روى الخدين ،عن
الُك ،هؤ■ من الصحابة أربعة آلاف رجل وامرأة ،صحبوه شأ وعشرين محنة بمكة
قيل الهجرة ،يم يالدينة بعد الهجرة؛ حففلوا عنه أقواله وأفعاله ،ونومه ويققلته،
وحركته وسكونه ،وقيامه وقعوده ،واجتهاد 0وعبادته ،وسرته ،وسراياْ ومغازيه،

ومزاحه وزجره ،وحهلته ،وأكله وشربه ،ومنيه ومحأكونه ،وملاعبته أهله ،وادييه
فرمه ،وكتبه إل اللمن والمشرك^نا وعهوده ومواثيقه ،وألحاظه وأمامه وصفاته،

هدا محوي ما حفغلوا عنه من أحكام الشريعة ،وما سألوه عنه من العثادات ،والحلال

والحرام ،أو نحاكموا فيه إليه؛؛؛ .فامتلأيت ،صدورهم قرآنآ وقلوحم إيانا وأفثدمم
إحسانا .وناموا بمهمة الرمل الأول التي هي حماية حناب ،التوحيد؛ قال الله تعال ت
اثو أق .لا إله إلا أيأ ةزلوو4 0
إلا
يجوتآ ارسكا ين ؤلك ثن
[الأنياءت  ٢٥إا ،فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منل .أن بعث ،اممه الرمل للناس .لا تبديل
ل)١

أخرجه الخاري كتاب بدء الوحي باب كيف لكن بدء الوحي إل يمول اض قو ح( • ) ١

وملم كتاب الإمارة باب قوله ه•' إنكا الأعكال بالنية وأنه يدخل خنه الغزو وغيره من الأعمال
ح(لأ _.) ١ ٩ ٠حديث عم رصي اف ى.
( *^■^١ )٢الخارق محاب الأذان باب الأذان للم افر إذا لكنوا حاف والإقامة وكذلك بم ة

رجع ح(  .) ٦٣١واللفظ له• وم لم محاب المساحي باب  " ٢٠أحق بالإمامة ح(ةم؛آ') .من حديث
مالك بن الحريرث رصي الته عنه.

( )٣أخرجه م لم كتاب الحج باب امحتحباب رمي جرة العقبة يوم الحر راكبا .وبيان قوله هر
كاحذوا مناسككمح(ماه  •) ١٢من حديث جابر رصي اض عته.
()٤

الدخل إل محاب الإكلمل ،ص ( .) A-U

حماي ة علم اء المالك

ية لخناب التوحيد

فيها ولاتحويل• تال ابن ممر ق مسيرْ كول اف مال؛ وقنرإو

كلتا

١١٥؛؟^ هلالز•رت ]١ ١أي؛ إن،ا أمرت بإخلاص العبادة ه وحاو 0لاشريالث،
هكذا أمر اش — جل جلاله — نسه محمدأقؤ أن يكون أول المالمين من أمته؛
لأيآين
يقول أبوعبد اف القرطي عندتفره لقول اا؛؛ه جالت ،عثلمته؛
أرإ^،سدإإث ،ه تالزمتآ؛]؛ث وكدللئ ،كان قإنه كان أول مجن حالفح دين آباثه و•حالح
الأصنام ،وحيها وأسلم فه وآمن به ودعا إله. ١٢٢.
إن التوحيد االةصود هو ذللث ،الذي ي9لال توحيد الإلهية ،ؤيثمل توحيد

العبودية ،ؤيتفلم توحيدالأسإءوالصفات .فلاانفصال قيه ب؛ن الألوهية والربوبية،
ولا محال ذهلكركفي١لألومةولأ jانمادة ،ولا مرر فته للالخاد ق الأمإء
والصفات < .إنه التوحيد ايادي م ،الني قق جنايه حماية محكمة ،ومد كل طريمح ،تحل
ثه ويوصللق اكرك دلومن

إنه التوحيد النمس عل تواعد ثابتة ث؛وت النواميس الكونية ،منهجها قويم

وصراؤلها مستقيم؛ يقول عيد  ٠٥١بن م عود رمي افه عنه؛ حهل لنا رمول اه< ه

خهلآ ثم قال؛ هذا ميل افه  ،نم حهل خهلوءلا عن يمينه وعن شعاله وقال؛ هده
مل عل كل ميل منها ميطان يدعو إليه • وقرأ -ووأن ذداو«<؛ز ،مسبجثا

مع؛؛ وي ثئعوا ألثيد ثسق يم ص ثخيلأ قم وصم عهء ممؤظم
تثقون ه[الأنعامتمآه  .]١إن هن.ا الوين صر يعته كعقيدته ق تقرير صفة الشرك أوصفة
الإسلام .بل إن مريعته هي الأرجة الواقعية لعقيدته ..ذللئج ما كرمته موصى
الوح؛؛ن من خلال عرضها لمنهج الإسلام ،يقول الني .؛ فمن رغبا عن سنتي

()١

•ض امأنس(أ.)٣٨/

()٢

الخا.علأحك1مالقرآن(ه؛/أأ؛ا).

حماي ة علماء المالكة لخن

فليس مي '  . ٠١إنه ايهج الذي يعظم أجور

ا ت ال نج ح—-ا-

ؤيشع عل التدع؛ن ،فعمل

نلل  jمنة خثر من عمل ممر ل بدعة• كا جاء عن الرباض بن سارة رصي اف

عنه 3الت قال رسول اف

ؤإياكم ومحدثات الأمور ،فإن كل محدثة يعل ،وكل

بدعة ضلالة"'".

لقد تام الصحابة رصي اممه عنهم حميعآ أحن قيام بواجبهم نحام دين اغ
— ت حال— حفظآ وتبليغأ ودعوة وجهادأ؛ فكانوا أكثر الخلق حشية ف تعال ،وأرعاهم
ذلثو؛أإ وأحففلهم للسنة ،وأكملهم عدالة ،وأبعدهم عن الخنا وأآهم عن الكذب،
وأحرصهم عل استقامة السالمان ،فجمعوا القرآن واجتمعوا عليه ،وحفظوا السنة
واستوثقوها ،فكان منهم عل،اء فقهاء أجلة ل! يعرف التارخ لهم نفلراء؛ أمثال أي بكر
وابنته عائشة ،و عمر ن الخيناب وابنيه عيد اض وحفصة ،وعثإن ن عفان ،وعل

بن أب طالب ،وعد الرحمن ن عوف ،والنم ن العوام واسه عبد الله ،وؤللحة ن

عند افه ،وسعد بن ش رمام ،،وأي عيية بن الخراح ،وسعتي بن نني ،لعد اش بن
م عود ،وزيد ن ثابنا ،وعبد النه ن عباس ،ومعاذ ن جبل ،وأم الزمنن أم سلمة،
وأنس ن مالك ،وأي سعيد الخيري ،وأب هريرة ،وهمد اض بن عمرو ،وش موسك،

الأشعري ،وملكان الفارّي' و جار بن مد اٌّ • ■ ■ رصي افّ عنهم أ"؛محين• لقد تربوا
حميعأ ق أحضان الرعاية النبوية التي سعت ،منذ اللحنلة الأول إل نطهم محتمعهم
الوليد من أتون الشرك وحفظه من أوضار ،لتشييد استقامته ورص تماسكه ق مثل
الأىحح(م»ه).رِئاباوكاحاب
()١
اصتهحباب الكاح لن تاثت شه إليه ووجد مرنة ،واشتغال من عجز عن الون بالصومح( .) ١٤٠ ١
من حديث أس رصي الله عنه.

( )٢منن الترمذي كتاب العلم باب ما حاء ق الأحد بالة واجتناب البدعة ح(  ،) ٢٦٠ ٠وسنن
أبي! داود كتاب المنة باب ل لزوم المنة ح( ( .) ٣٩٩١وصححه الألبابيت صحيح سنن الر٠ذيت
.) ٢١٥٧

حياي ة علياء المالخّة لخناب التوحّ د

تلك الفلروف الأسثنائية الشائكة؛ لتوفر الضإنات الحيوية الكفيلة بنموه وخمايته
من المضلات وتحصينه من الفتن.

لقدكانت ١اللبنة الأول ق تثييت هذا المجتمع منجدة ق الاستسلام لصوص
الوحي كاملة ،والحث عل التحذير من اجتزائها ،والغ من أخذها تفاؤيق؛ يقول
عمر بن الخطاب رصي اف محه" :إذا جادلكم أهل البيع بمشاه القرآن فخذوهم

بالسنن ،فإن أصحاب ال نن أعلم بكتان افه  . ٠١١يقول مخ الإسلام ابن تيمية
معلقا عل كلمة عمر هذ0ت فإن النافق لا يعتقن .وجوب اتبيع الكتاب والسنة واتباع

الإجاع؛ إذ ليس  ،3باؤلن الأمر مدينا باتاع النص والإخماع ،بل يأحد من النص
والإ^ُإع ما بمج به ١ا .وذللث ،ما يشهد له حديث عقبة بن عامر الحهتي رصي الله

عته ،قال• إن رمول افُ ء تلا ُؤءةأؤمآكثمةإ الدوثاجاءِ
ولاإبي الظل ثى؛ Acيديه ولايى-تقيث نتيت من ذكي همو هلسات] ٤ ٢ - ٤ ١ :
فقال رمول اممه ء ُإنكم لن ترجعوا إل افه بثيء أحب إليه من ثيء حرج منه®
لقد فهم الصحابة رصي افه عنهم أن الحياة ق الوحي والعزة ق الكفاح
لإقامة الحق ،والجد ل الحهاد ننرأ للخر ،والودي ز الانتصار لإعلاء كلمة اف
تعال ،وعلو الهمة ق محلل— Vالنهاية ق مثيله ..والفوز ق الحنة والكرامة ل تحصيل
الرضوان..

وتعلموا رصي النه عنهم تأسيا عل ذللئ ،أنه ما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن
مثل ما تعرصت ،له نفى رسول اف جومن الأذية والقائمة ل مثيل دعوة التوحيد،
()١
()٢

بيان تلبيس الحهمية ل تأسسن يدعهم الكلامية ( ؛.) ١٩٤ /
الرجع نفسه.

()٣

أحرجه الحاكم ل مستدركه ح (  ،) ٣٦٥١وقال عنه ت (هدا حديث صحيح الإسناد وب

نحرجاه) .وصححه الدهى.

حماي ة علماء ألمالكية لحن

اب ال—وح—د

وأنه لا يمكن لأحد يزعم أنه صاحب دعوة وأنه يتامى ق دعوته يرمول اف قؤ،
ؤيتحمر تول اظه تعال ي وصف علاقة الٌ؛ي ه بالو٠نتيتوكن •جاء^غم

رتوح تن أنلهظم  ^٠^٤ءقسي ماعنستم ه[الضة;مأا] ...لا يمكن ^١
المذكور إن صدق ق دعوته أن مبمن يئمسه عن أن يصبئ ق إسالة حثايا التوحيد ما

تمرض م الني.؛ ؤ ماء=قاثلآنفيآمغوس-ماثادممآ'يراب ح؛31قئ\'ءن
 1^9ولأ
و؛لآمثئأإصآمعنمءتءدلألك<أظنلأ
تكة ؤً ،بفيآئه ولابملمث موهايبث آك==ئارمحألآثالوث< يذعدؤ
 ،] ١٢٠فاعظم؛يءتنبني عليه شئون
قلاإلاكيب لهار.يمحء'ءلص-ؤآ
الأمة ومصالح اللة خماية التوحيد ،ولذا لر يكن لنم تحت أي ذريعة أن يفصل
نف ه عل نفس الشي >•.قرغب ق الراحة والسلامة ولايذل نف ه ق افه تعال ،يل
عليه أن يصحب الإخلاص ق اليأماء والضراء ،وأن يكابد الأهوال يرغبة ونشاط

ق نثردين افه تحال ،ؤيحلم يميتاأن أعز ننس عل افه تعال وأكرمهانفس الشي ه
وقل تحرصت مع كراٌتها للية واض^ل ،فوجب عل سائر الأنقى أن ني فت فإ
تعرصت له ،ولايكترث فا أصحابها محلاعن أن يريئوايانفهم عن •نثايعتها.

ولهدا كان الصحاية رصي اهه عنهم حين ب يدحروا نفا ولا مالأ ق نصرة
التوحيد أول الناس بفقه وأعالمهم؛شرع؛ ،لآ تكشف  ،لهم من أسرار القرآن ولما
شاهدوه س ميد الأنام عليه الصلاة واللام ،و؛ءا تحل لهم من آيات الإعجاز

وتطييقات

مئيا٠م؛القرآن .قال تحال:ؤهنناص

ألمؤهنوثبمغثوأ ًظ'ده ئأولأدئتينَلإ ،نئن نتثم عذت تنممهوأ ف ،أليبي

ولبمدروأوتهل إداثثوأش نه محدتحى أ0هتاكوة:مآملا] ٠كان متهم
فقهاء مكثرون ق الفقه والرواية• وقد سالك ،التايعون منهج الصحاية ~رصوان

■ I

حماي ة عيا ٧١٧١ ،جل

اب النموحسد

اض عليهم— ق العلم والفقه ق أحكام الشريعة ،وعنهم أحدوا الكتاب والسة
عنا واتاعا وسمتا ودلا ،ك،ا نقلوا عنهم احتهاداتمم ،محتدين بمم ءي،ا وصعوْ من
صوابهل ،وما امتخلصوْ من نواعد وما استبهلوْ من مقاييس .وهكدا كان الأئمة
من بعدهم ل حرصهم عل العمل بالكتاب والسة ،واتاعهم لفهم ملفهم من
الصحابة والتادع^ن ممن عمت الشهادة لهم بالخمية والصلاح.

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد الأعراق والأجناس الداحلة

إل الإسلام؛ بدأ المتمسكون بمحجة الطلم ،المتثبثون بمنهج الصحابة —رصي الله
عنهم" يتميزون عن غيرهم ،و؛دأُت ،دائرة الاختلاف بيتهم وبض غثرهم تتسع،
وءلفق بعض فقهاء الأمصار يركن إل الرأي ،نمج ،بعض الفتن وأحن.ت تتوالد،
واسحدث الحيل ،ونشات اجلدارس الفقهية وتعددت ،محكانت الدينة الي عاش ل

أكنافها الهاجرون والأنصار موئل الستة ومنيي البدعة ،وكان علعاوها ورثه العالم
النبوي وامتدادا للرعيل الأول ،وكان ممن بز نفلراءه ق ذلك الإمام ماللئ ،الذي لعب
؛(-إمام دار الهجرة) ،تلك الدارالتي كانت زكاتها ظاهرة وعلامات رفعة شأنها باهرة؛
يقول ابن تيمية( -مذهب أهل الدينة النبوية ~ دار المنة ودار الهجرة ودار النصرة إذ
فيها سن النه لرموله محمد قو سنن الإسلام وشرائعه ،ؤإليها هاجر الهاجرون إل

افه ورموله ،و;أا كان الأنصار الذين توءوا الدار والإيإن من نلهم  -مدهبهم ل

زمن الصحابة والتابع؛ن ،وتابعيهم أصح مياهك ،أهل الدائن الإسلامية ثرنا وغربآ،
فيالأصول،والهموع)را>ّ

مموعاكاوى('آ/أهأ)•

حماية علماء الم الئة حناب النوحّد
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ق ا لمدينة النيويه قامت حدور التواصل وقت إنشاء االجتْع عل التوحيد
والإثناء والحبة والتوالي؛ للنهوض بأعباء دولة موحدة متمكنة منجمة ،ذات

تثريع حم تقر وأوصلمع مرموقة .يقول تعال واصفا مكونات ذلك المجتمع الفريد؛

• ^•١٠؛> تما أؤبجإ ودوهمح-نك عق أُفبإ وأوكا0

ه[الحثر:ا؛].

وعل هدا استقاضنا دار الهجرة ،ففتح إمامها عينيه ق جو يتجد الوحي ل
كل أرجائه؛ توحيدا وتوالدا  ٠ ٠وعل دلك تربى متيعومدهيه ،فكانوا من أعرف الخلق

مدي السلف ،وأحرصهم عل ملامة العتمل ،وأكثرهم بدارا إل تبيان التوحيد؛

ففي الأسإء والصفات يقول أبو عمر الطلنكيت(أمم الملمون من أهل السنة

عل أن معنى نوله تعال؛ ؤوبموتكرفيآكتم ه[الحديدت  ]٤وتحوذلك من القرآن!
أنه علمه ،وأن اش تعال فوق المسموات بياته ،مستوعل عرشه كيفه شاء)ر  ٠٢فاض

 بحانه -مع كل أحد ،ق كل ونت ،مطلع عل ما يعمل كل محلوق ،بممر بإياق العباد أو يذرون' وهي حقيقة هائلة حن يتمثالها القلب؛ إذ هي كفيلة وحدها
أن ترغ مستشعرها وتطهره ،وتشغله عن كل أعراض الفانية ،كإ نحعله يعيش
حذرا دائإ وحشية دائمة .ثم محلفق يتحدث عن صفة الاستواء فقال؛ (وقال أهل
العلو سل الخفارص1:ةآ.

حم اي ة علم ا ء الم الك

ية لخن ا ب ال توحيد

المنة ق قوله• ^ ،!٢٠٥٢ؤالمإتنغأيزئ هلطه؛ه]ت إن الاستواء من اض عل عرشه
عل الحقيقة لا عل المجاز ،ممي .قال قوم من العتزلة والحهمية :لا يجوز أن ثص
اش عز وجل بميم الأمإء عل الحقيقة ويمي -يا المخلوق .فنفوا عن اض الحقائق

من أسإئه ،وأنتوها لخلقه ،فإذا نئلوا ما حملهم عل هن-ا الزيغ؟ قالوا :الاجتإع ق
التسمية يوجب الشبيه .قلنا :هدا خروج عن اللغة الي حوحلبنا حا؛ لأن العقول ق
اللغة أن الاشتياء ق اللغة لا يجمل بالتسمية ،ؤإنإ تشبيه الأشياء بأنفسها أوحيئات
فيها كالبياض بالبياض ،والمواد بال واد ،والطويل بالطويل ،والقصر بالقصِ،

ولوكانت ،الأمإء توجب اشتباهآ لاشتبهن ،الأشياء كلها لشمول اسم الثيء لها،
وعموم تسمية الأشياء به ،فنالهم :أتقولون إن افه موجود؟ فان قالوا :نعم .قيل
لهم• يلزمكم عل دعواكم أن يكون مشبها للموجويين .ؤإن قالوا :موجود ولا
يوجب ،وجوده الاشتباه بينه وبين الوجودايت .،قلتا :فكدللث ،هو حي ،ءال ،٦قادر،
مريل ،سمتع ،بصر ،متكلم ،يعي ولا يلزم اثتياهه بمن اتصف حن ْ.الصفات)ُا،ا

ثم طفق يجل جانبا من فوائد معرفة أمإء اممه تحال فقال( :من تمام المعرفة
بأسإء الله تعال وصفاته التي يستحق حا الداعي والحافغل ما قال رمول الله ه
المعرفة بالأمإء والصفاتر وما تتممن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق ،ومن ب
يعلم ذللئ ،ب يكن عالما لعاق الأسإء ولا متقيدا؛ل.كرها ما تدل عليه من العاق)أأ؛.

وستكون اللوحة أكثر وصرحا إذا جعنا أقوال ■^ ١۶المالكية بدءآ بالإمام
ماللث ،الذي كاننن ،الحامية العقدية لديه؛الغة المدة؛ لدللث ،رفقي الدعاء بمثل

()١

المرجمر نف ه.

()٢

فح ابري(اا.) ٢٢٦ /

حم

يا سيدى؛آ؛ .رغم أنه اسم ثابت

اي ة علماء المالك

يه لخن ا ب التوحي د

يقول مالكت إنإ ق القرآن ؤرتآغن-ر ل

ولؤلدق ه ل«ك؛ه] ،ما ل القرآن أحب إل؛ ودعاء الأسياء -عليهم الصلاة واللام -رم.
وكراهة الإمام مالك_رحمه اض تعال_لالوءاء ذا الاسم؛ لكونه لر يثبت عنده
اس،ا طه تعال؛ فلم يعد 0من الأمإء الحسنى .وعل ذلك فالأصل الذي بني عليه

الإمام مالك _ رحمه اممه تعال_كراهته للدعاء  ١^-الاسم؛ أصل صحيح ،وهو أنه ال
يدعى اطه_تعال —إلا بأمائه الحسنى الثابتة بالوحي .وأسإؤء— جل وعلا— توفيقية،
ضر أن هل،ا الاسم عل المحح ثايت ،،وعليه فيجوز دعاء اطه — تعال — ؛هر؛؛ا
وقد أحرج أبو نعيم ل إطار حساسية ماللث ،تلك عن محي بن الربيع قال:
كنت ،عند هاللث ،بن أنس ولحل عليه رحل فقال يا أيا عبئ اطه ،ما تقول فيمن يقول

القرآن محلوق؟ فقال مالك :،زنديق فاقتلوه ،فقال :يا أبا  -Upاطه إنإ أحكي كلاما
سمعثه ،فقال :لر أسمعه من أحد إنإ سمعته منك ،وعفلم هدا القولُ .٢
()١

ايان واكحصل(؛/آه؛ك

ق وفل .بني ءامر إل رسول،
( )٢كإ جاء ل حل ث يو اف بن الشخر رضي الق ،عنه ،قال;
اش ه فقالنات أنتؤ سيدنا ،فمأالت الساو اطه تبارك وتعال  ،قلتان وأقفلنا ضنلأ ).وأعظمنا حلولا،

فقال :،قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يتجريتكم الشيطاناا أحرجه أبو داود في(ال نن)(كتاب
الأدب)(باب ق كراهة المادح) حديث ،رقم ( ) ٤٨ • ٦قال ابن حجر (فح الباري)(:) ١٧٩ / ٥
(رجاله ثقات ،وقان صححه غثر واحل .).وقال الناوي(فيض القدير)(( :)١ ٥ ٢ / ٤مكن ،عليه أبو

داود ثم الندري)اه— ..وأحرجه البخاري ل الأدب المفرد(  .) ٢١١والناني ( ،jعمل النوم والللة)
بيرفيقولاكا'لّيللوّيلي).سشستييكر
ص'هآحليث،رقم(هأآ)(ذكر

بن نافع حدثنا.بز حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت عن أنس .الحدينح بنحوه .وله حلريق أحرى عن أنس
عند الإمام أحمد(الند) *ا  ٢ ٤ ١ /و<يقان آخران عن حماد به رواهما الإمام أحمد -أيفأ( -ال ند) ٣
 ١ ٥٣ • /وه  . ٢ ٤قال ابن حمد

(المارم النكي) ص ( ; ٢ ٤ ٦ول السند باِ ناد صحيح عل شرًل

م لم ض■ أنم  . ..الخل.ي.ثؤ) .رالخن .ت ،صححه الألبان ق صحح الخامع الحغس (".) ٢٢٦ / ٢
()٣
()٤

إك،ال العلم يفوام ُم ام(تما/ا>ها).
انظر :بحثؤ عقدي  ،3لفظ .ال يال للنّخ يوش ال عيد محس. ١٧٨ :

()٥

الخلية( ) ٣٢٥ ;٦وأرجه اللأتكاتي ق دح أصول اعتقاد أمل الة والح،اعة()٢ ٤ ٩ /١

من طريق أي محمد تعيى بن حلف ،عن ماللث ،،وأورده القاضى عناقي ق ترتيب ،الل.ارك(أ.)٤ ٤ /

حم اية علم اء الم الك

ية لخناب التوحيد

يقول شخ الإسلام ابن تيمية؛ وأما مالك بن أنس نقل عنه من غثر وجه الرد
عل من يقول القرآن نحلوق ،واستتابته ،وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحاده ١١آ٠

بحامحمية التوحيد هده امتمرأ أعلام

الملتتزمون يأصول الدهبج عقيدة

التوحيد وتعظيم السنة عل تفاوت محينهم؛ فلم ينتلف قولهم ق توحيد الإلية ،كإ ب
يضعلرب لهم كلام ل توحد الربربتة ،وب يتعارض لدى الثابتتن منهم عل النهج
موف ل توحيد الأسإء والصفات.

ولهدا كان الأئمة القيمون من أصحاب مالك كعبد الرحن بن القاسم
وعبد الله بن وهب ،وأمد بن الفرات وعد العزيز بن ا،لاحشون ،وتلاميذ تلامذته

كسحنون وأصبغ بن الفرج ،وأناع ميمه لكبا عمر بن همد الر ،وابن  ٧١نيد
الشرواف ،وأي عمر الهللمنكي ،وأبا بكر محمد بن موهب ،وهمد العزيز بن بحى

الكتاف ،ورزين بن معاؤية صاحب ريي اكحاح ،والأصيل ،دأبا الوليدالفرمحي،
وش عمرو الدابي) ،ومكي ااقسى ،،وابن أبي) نمقن...كان هؤلاء عل عقيدة السااما
الصافية .وقل .امتهلوا إثبات نماعة عقيدتمم بإبطال الغيس العالق ببعض الأذهان
ؤإثبات الكلام فه تعال ونفهم ،صفة الخلق) عن القرآن .يقول الإمام مالك بن أنى
رحمه اممه :اممه ق الهاء ،وعالمه  )jكل م؛كان لا محلومه ميء؛آ*ؤ
وكذلك تواترت تقولهم  )jشان القائلاز ،بالقدر ،وماهم فيه من صياع
وتشتتا؛ يقول أبونعيم عن ابن وهّءا محال! سمعت مالكا يقول لرحل ت محالتتي أمس
عن القل.ر؟ قال؛ نعم .قال؛ إن افه تعال يقول؛ ؤ ولزشدثا

سر،هانُ.نها

ءإ-مح ■حم)آلملّ ،ثغ) لأملأن جهئر منى الحثؤ ؤإلناسي ،أجع.وئ -ه[ الجدة ] ١٣ :فلا
بد أن يكون ما قال اطه تعالأ'آ؛.
()١
()٢

اكاوى ،اهمتم(،ه\/م).
العلوسز ،اسرص:خما.

()٣

الحلة( .) ٣٢٦/٦

 .عداء

اواو>ط

ط.

او

ض

وتال القاصي ء؛اض• مثل الإمام مالك عن ااقدرية من عم؟ قال؛ من قال؛
ما حلق العاصي ،ومثل كذلك عن ^;.،٥١١؟ تاوت هم الذين يقولون إن الأسألاعة
إليهم ،إن شازوا اًناعوا ،محإن شازوا عموا^.،

وأحرج ابن أي عاصم عن معيد بن عبد الجار قال ت سمعت مالك بن أنس
يقول• رأيي فتهم أن يستتابوا؛ فإن تابوا ،ؤإلأتتلوا• يعني •، ١٢^٠١٥١١
وقال ابن عبد الر 1محال مالك ت مارأيت أحدأمن أهل اليور ،إلا أهل مخافة
وطيش وذم

وقال القاصؤر عياضرت قال ماللث،ت لا تحوز شهادة القدري الن،ى يدعوولا

الخارجي،والرامح"•
وكان مالك يكرم الفرق الحرفة عقديا ؤيكفر أهالها ،ومن ذلك أته تال حن

ه

اسنرق رواج المدري! لا روجه؛ قال اف4ثعال 1ؤوةم؛ت محن
لاورة:؛أأااْ/

ومحال؛ من ،وصم ،سيئا من ذات ،اش تعال وأمار إل ثيء منر جث>ل ْ-يع .او

شمع أوبصر  ^٥دلك ث؛ لأقه مته اف ،بقسهر" .ومحال فيضر محال

ئوق

كامحر :محامحتلوْس.

وعل ذللث ،درج أصحابه يقول أبو عبد افه عبل• الرحنر بن القاسم العتقير
صاح ،-ماللث ،النوق منة  ١٩١ه؛ أرى من قال إن اش إ يكلم مومهمر أن يتتاب
تريب الدادك( .) ٤٨ /Tوانظر :شرح أصول اعتمادأهل المة والخاص(.)٧ ٠ ١ /Y
الأمماءص:أمأ.
ريبادوارك(آ/لأأ).

الة لأبن أي ص( ،) ٨٨ /١الحلة(\ا.) ٣٢ ٦
الشفانماضرآ/إيأ).

الرم نفسه.
االرمعتفسه.

حم اي ة علم اء المالك

ية لخن اب النوبي

فإن تاب ؤإلأ قتل ،أرا 0من الحق الواجب وهو الذي أدين اض ءاوهُاُ .غال الإمام
أصخ بن الفرج بن سعيد بن ناغ النوق مسة  ٢ ٤لإى' ل شأن استواء اف تعال عل
عرشة وهو م تتو عل عرشه وبكل مكان عالمه وإحاطنبم.، ٠٢

وهذا الإمام إٌمأعيل بن أي أويس النوق ستة  ٠٢ ٢ ٦يقول ق شان الموقف

الأسلم ق القرآزت القرآن كلام اف وعلمه ووحيه وتنزيله ،فمن قال نحلوق فهو
كام ،هده مقالة حال ماللث،أ 'آ؛• وثل روي أيما عن الإمام عبد الملام بن سعيد

النتوحي اللقب سحتون مئله فيمن ثال ليس فه كلام اثه كافرأ؛/
بل كانوا ينوحون غاية الأدب ق الألفاظ -والنعابثر ،ويكرهون محا فد يكون له

ماس بالتوحتد ،ومن ذلك قول ،بحى بن ءبراهتم الطلثطل التتوق متة  ٠٢ ٥ ٩ق

كتاب سير الفقهاء ~وهو كناب جليل غزير الحالم؛"—،ت كانوا —يعني أئمة المالكية —
يكرهون فول الرجل  -يا خيبة الدهر ،وكانوا يقولون؛ افة هو الدهر ،وكانوا يكرهون

فول الرجل رغم أنفي فه ،ؤإنإ يرغم أنفح الآكافر ،وكانوا يكرهون فول الرجل:
وافه حين ،كان أوأن اطه كل مكان؛؛"؛.

وهدا العلامة أبوعبد اممه محمد بن أي زمجن المالكي الرف سنة  ٠٣٧٨يقرر
بتحن وتبصر عقمدة ال لف ؤ ف كثايه أصول المنة قاتلا  -ومن قول أهل المسنة ان اش
عر وجل خلق العرش واختمه بالعلووالارتفاع فوق حيع ما خلق ثم اسوى عليه
()١

اوانراكسل(أا/ههم).

()٢

ءا؛ة الأماف  jالردض المهاف( ا.) ٥٧٧ /

()٣

ذم الكلام وأمله(؟.) ٦٣ /

()٤

انظرن الثما بتعريف حقوق الصطص ( آ.) ٢٧ ٤ /

()٥

()٦

يالأمافواردضالهاورا/لإبه).

المرجمر السابق والصفحة نمها ،وهذا التزاما بإ حاء ز الستة المطهرة ،كإ ل صحيح مسالم/

كتاب الألفاظ من الأدب /باب الهي عن ب الدهر /حراّ  ،) ٢٢٤عن ش هريرة رصي افه عنه أن
الى ه قال! قال افه عز وحل؛ يب ابن آدم الدهر وأن الدهر بندي الليل والهار •

حماي ة علم

اء الم الكية "? wL،الندحيذ

كيف ثاءأ  .٠وكان قد قال ق كتابه الدكورت حدثني ومحب عن ابن وصاح عن زمر
بن هماد عن عيال فاد '.كان كل من أدركته من الشاخ؛ مالك بن أنس ،وصفيان
بن عتبة ،وفضل بن هماض ،وهمس بن يوض ،وهمد اض بن ايارك ،دوكح بن

ابراح وغ؛رهم ممن أدركت ،من فقهاء الأمصار ،مكة والدية والعراق والتام وممر
وغثرهايقولون• القرآن كلام اطه ،ليس بخالق ولامحلوق ،ولاينفعه علم حش يعلم
و.<.ن أن القرآن كلام اف ليس خالق ولا محالوقس.وتال:ومن تول أ< ال نة:
أن القرآن كلام اف وتتريله ،ليس؛خالؤ ،ولا محلوق ،منه تيارك وتعال بدأ ،ؤإليه
يعودأم .ثم نقل عن مسلمة بن القاسم توله ت كلام اش عز وجل منزل مفروق ليس
بخالق ولا محلوق ،لا تدخل فيه ألفاظنا ؤإن تلاوتنا له غيّ محلوقة ،ومن زعم أن
القرآن محلوق ،فقدزعم أن علم اض محلوق ومن زعم أن علم افه محلوق فهوكافرا؛/

ولا تنفى أن ممرا مما هوى فيه التكلمون هو التكلف ،الأصالح ١بل مو التقدم؛،ن
ييتم ،افه ورسوله ،والتغافل البمثح عن كون،دن*ا القرآن العري ،افن العجز وهدا
الم ،قو مع فصاحته العللقة ؤبيانه البليغ واجتهاده ق إرشادء للأمة وشدة نصحه
ؤ ،تليغه لدين افه تعال يمكن أن يقصد محن نصهإ خلاف ،ظاهرهما أوعناطبا الأمة

بجا لا تفهم ،أو يأتياعا بجا يوتعها ق الشيها كيف ،يكون ذللث ،من النص قؤ وهو
البعوُث ،لإقامة التوحيد ل حياة الخلق ،ؤإنقاذ البتر من الترك؟

ثء أياإنكقر

ئدا

هلهمر.] ١٧ - ١٦ :

فلاداعي إل التكلف ،،ولاحاجة إل تأؤيل محتثاب٠امحت ،القرآن والستة الصحيحة ،بل
لا بد من الإبجان بدللث ،كله عل الوجه اللائق بجلال اطه تعال.ءؤوأؤسمن فيأيأمِ
()١

أصول او_ة

()٢
()٣
()٤

أصول المةص:أاا.
از-؛عش.
الرمع نفسه صرت ٠٨٧ — ٨٦

حماي ة علبماء الم الختت حنان التو حسد

مؤلؤل ءاننا يم ءكز تنعنيرثاه[شصرانتي].

كيلك لكن اكدرن من عناء الألكٍة بالمالف؛ فهذا أمد بن الفرات

؛'[بن سان أبو عد اض الوق ط  -]-٠٢١٣إلكم الرافن باشروانلكفة ،لكن مثهورأ بالفضل والدين ،ودينه ومذب المنة لا يعرف غرها ،قال بكر
بن حماد! قلت لحنون؛ إتهم يقولون! إن أسد بن الفرات يقول القرآن نحالوق؟ فقال
سحتون! واش ما قاله ،ولوناله ما ةالناْأاا.

وقال أبو م ليإن داود بن محيى؛ رأيت أسد بن الفرات يعرض الضر،

هلطهتّا\ -
لمالؤي أوأإثئ أظ آثت لآإنهإلأ انأ
فتلا هده الأية!
] ١٤؛ فقال عند ذلك ،أسد؛ ؤيح لأهل البيع ،هلكتخ هوالكهم ،يزعمون أن اش

حل وعز حلق كلاما ،يقول ذللث ،الكلام المخلوق؛ وظ اثن لآاJه إلا
وقد دون الإمام الدهي ملخصا لمنافلرة الإمام محمد بن الإمام سحنون ~أىت محمد
وأبوه" وهما بالمنزلة المعلومة ق الهرم المالكي ،ونقالها نصا محققوه ،فقالوا؛ حضر محمد
بن سحنون تالتووّ ،ثة  ] ٢٥٦يوما عند عل بن حميد الونير ،ولكن عل أي،نيه ،ولكن

محل محمدأؤيحفلمه ويك،رْ ،ولكن ق محله جاعة ممن محن المنانلر ،،وأحضرمعهم
سيخا فدم من المشرق يقال له أبوّلي،ان النحوي ،صاحب ،الكاتي المغر ،ولكن
يقول بخلق القرآن ،ؤيذهب ،إل الاعتزال ،فقال عل بن حميد الوزير لحمد؛ يا أبا

عد اشإن هدا الميح وصل إلينا من الشرق ،وقدتنانلر معه هؤلاء فنافلمره أنت ،،فقال
محمد؛ تقول أٍأا المخ أوتسمع؟ فقال له المخ• فل يا بني ،فقال محمد؛ أرأيته كل
محلوق هل يدل لخالقه؟ فكت ،المخ ولر محر جوابا ،ومغى وقتا طويل وانحصر

ولريألتابثيء؟ فر؛دللث ،عل بن حميد وأهل المجلس .ف ئل ابن محنون أن محن لهم
()١

طثات ض ،افرمة ص . ٨٢ :وترب الدارك (•.) ١٠ • ١ /T

()٢

تريك ،اسرك (م .) ٣٠١

حم

اة علم

ا ء الماليت لخن—ا ت التوحي د

معش مواله مذا ،تقال إن تال إن كل محلوق يذل لخاكه يقد ممر؛ لأته جعل اكرآن

ذليلا؛ لأنه يذما إل أنه نحلوق ،تال اش مروجل*

ونصاعؤزوأ مإيي

انطل ئ بم؛ا دنو ولا بى نفي' ثنيل تو>حكمتيد هلست ٤ ١ :أ• ؤإن تال إنه ال

يذل ،تقدرمع إل مذهب أمل السنة؛ لأنه لايذب ي مذ* الخالة إل أنه محلوقأ . ٠١
وقال محمد ين أب زمضزت ومن قول أعل المنة أن القرآن كلام اطه
وتزيله ،لمص بخالق ولا محلوق ،منه شارك وتعال يدأ ؤإليه يعولأى.

وقال؛ وتال ابن وصاح؛ ولا يع أحدأ أن يتول كلام افه نط حش يقول؛ ليس
بخالق ولامحلوق ،ولايثنعه علم حش بملم محفوقن أن القرآن كلام افه يس بخالق
ولا نحلوق ،منه عز وجل بدأ ُإليه يعود ،ومن قال يضر هذا فقد ممر بافه العفلممر'أ؛،
وقال؛ وقال مسلمة بن القامم؛ كلام افه عز وجل منزل مترومحا لٍس بخالق ولا

محلوق لا تدخل فيه ألفاظا ،وإن تلاومما له صر ئودن؛ لأن اكلأوة عي القرآن
بعينه فمن زعم أن التلاوة محلوقة ،فقد زعم القرآن محلونا ،ومن زعم أن القرآن
محلونا ،فقد زهمم أن ملم افه محلوق ،ومن زعم أن علم افه نحلوق فهو كافرأى.
قُهومذعبصداالالكيناالاجمو.ونُ /

وهذا غبي اللك ين الاحشون القرثي مولاهم النول منة  ١ ٢آم يقول؛ صمعت
من أدركت من ءل،اتنا يقولون■ القرآن كلام الله غثر محلوق•' ١٦

رياضاكوس(.) ٣٥١T0 ./١وسر أعلام النلأء محقأ بإشراف الأرزوط(.) ٦٢ /\r
أصول ال نة ص; . ٨٢
الصدر نف ه صت1د
ألمصدر نفه

—. ٧٨

ريبا1دارك(ماةا).
المصدر نف ه.

n

حا

 '٧عب

ا ت ا لها 0دت

حا

ب ا ل ني حاو

*ذاوتدكان أبومحمدهمداض بن أبى زيد الق؛وواني شخ المالكين؛ وم اللقب
؛ ٠٠^١،الصغير ،الدي ألف أهم مصنفات المالكية وأصخمها؛ إذ جاء عل نائمة
كتيه كتان النوادر والزيادات ،واختماره للممدونة ،وكتابه النية ،وكتاب الاقتداء
بمدمب ٧١٠ ،؛ ،،ومن مصنفاته الش لها تعلق يالميله ت *قيمة رسالته ،وكتابه الثقة

بالاره والتوكل عل افه ،ورسالة ق الرد عل القدرية ،ورسالة ق التوحيد • • .توقرحه

اطه تعال سنة  ، ٠٣٨٦وتدعدمن أبرز علمإءالغرب الإسلامي الدين اشتهروابالتزام
عقيدة التوحيدوالعمل عل نثرها ،ومن كلعاته الذائعة ق شأن القرآزت فمإاجتمعت،
الأئمة عليه من أمور الديانة ،ومن السنن الش حلاقها يدعق وضلالة؛ أن كلامه صفة

من صفاته ،ليس بمخلوق ميل ،ولا صفة لمخلوق فيثقل ،وأن الره عز وجل كالم

موصى بلأاته ،وأسمعه كلامه لا كلاما قام ق عيرهل ا ،وتأكيدا منه عل تيمية القران
وتعفليمه لشأنه مغ السفر به إل أرض الكفارنائلين اتفق الفقهاءأنه لايسافربالقرآن
إل أرض انمدوق المرايا والعكر الصغثر الخوف ءليهر  . ٢٢وقال ،ق شأن العيةت
وأنه [تعال] فوق صإواته عل عرشه دون أرصه ،وأنه ق كل مكان
وقد لخص أبو همد الله محمد بن همد افه بن عيسى بن محمد الري ،الإلمري

المعروف ،بابن أبى رمن؛ن المالكي المتوق؛  —٠٣٩٩محت ،باب ق الإيإن بصفات افه
وأّإئه من كتابه أصول ،السنة عقياوه المالكية ،تلخيصا لا غبار عليه؛ حيث ،قال؛

واعلم أن أهل العلم بافه و؛،ا جاءت به أنساوه ورمله يرون الخهل بإ ب محر به
تارك وتعال عن نف ه علما ،والعجز ما ل! ييع إي،انا ،وأتبمم إما ينتهون من وصفه
بصفاته وأسمائه إل حيث انتهم ،ق كتابه ،وعل لسان تيه ،وقد قالان وهو أصدق
()١
()٢

ءاةالأ>.انر؛"/آا/مآ).
الزائر والزياداترمآ'/آمأ-أم.

()٣

اجماعالحوشبمبص:؛ها

حماية علي

اء المالية جل

ات اك حسد

القاتلينت ؤس شء هاللف إلا ؤجهه• ه[اائمصتخخ] ،وقاوت ؤ م أى _« أكث

م أس ميد بيي وبتمء هلالأسام؛ها] ،ونالت ؛ؤو؛حنرحكم آقع سثه< ه
نأل ءمران؛خآ] ،وتال؛ ؤ؛ذا مئإتهء وثخت نو من نيتي ه[الحجرتهأ] ،وقال!

ه[ط>:اّ،ا]،وقال :ؤو،لهأزإوأث

ؤ؛ثك.؛آياهلاس؛خ؛]وقال•'

يدآئومنلولد غينآ؛اوأللمونموأمم] ،إ بز،؛ ١٠مبسوءلتان

ندة;  ،] ٦٤وتالأ ااؤوإ'لأرءس

جميعا ئمبمتهء <وم آؤقحمي يإكمتؤإت منلؤينت.ب؛—نوء هتالرمرت  ،] ٦٧ونال •

وم مث؛كما آصسمع يأيتينء هل'لهتأإ] ،ونال،؛ ^^ ٠٢آس موّى قعفيما ه
لالن اء:أأا] ;، Jlij ،ؤ أس مزالث1يت علأر«شهلالور:هما ،وقال)؛ ^^^٠

قن ادئ ألمزم لا تاخدءُ .محثه م وُ ه[اوهمة:ههأآ] ،وئال; ^ ا'لأنو

ثألأف ثإلْلتهرؤأتايأ' هلالخلبم'مآ .ومثل هدا ق القرآن ممر ،فهوتارك ونعال ،نور
ال موات ،والأرض كإ أمحر عن نف ه ،وله وجه ونفس وغر ذلك كإ وصف به

نفسه ،ؤيمع ؤيرمح ،ؤيتكلم ،الأول ،ولا ثيء نله ،والأحر الافي إل ،غثر مائة ال
ثيء يعده ،والظاهر العال فوق كل ثيء ما حلق ،والباطن بطن عالمه بخلمه تعال

ءاؤوهوي؛لإ،سء عبم ه ،حي نوم،

ساولأ زم . ٠١٠ . ..4

يقول ،ابن عمررصي اش عنها؛ ذكر رمول،افه المسيح بغ) ظهراف الناس ءقال،ت

إن افه ليس بآعور ،ؤإن المسيح الدحال ،أعور الخن المض ،كأن عينه عنبة طاب ؛ . ٠٢
لقد كانت مقدمة رسالة ابن أي ريي وشرحها للإمام القاصي عبد الوهاب بن نصر
را)

أصول المنة صرت . ٦٠

()٢

أحرجه البماوي كتاب ال؛وجي باب ؛رل الاته لعاد•

ه ،ومحوله جآ

إويثاهح( • ٢٧ ٤ ' ٧من هدا الطريق ;لمظ؛(ذكر الدجال بمد انبي صل اف عتله وملم يقال:

إن اض لا نحفى عليكم ،إن اس ليس بأعور "وأثار يد ٠إل عينه~ ؤإن السخ الدجال أعور عين

اكنى ،كان ب عب طاب") .وززا؛ برمحاب القن واشراط الثائ ناص الدخال زصض وظ
منهح(آآ  ٠٢ ١عذنابع ،عن ابن عنر دثوعا وفه؛ "إن اث تنالبىباعور ،ألا pjاثبح الدجال
أعور العض البمى كأز به عب طانة

ح—٠١ساي—ت علما ء المالكبت لحنسات ال ني حساس

البغدادي النول سنة  ٤٢٢م دليلا صارخآ عل رعاية أئمة  litلكية لخناب التوحيد
وذودهم عن السنة .يقول ابن أي زيد ق حعلبة رسالته المدكورة! باب ما تتعلق به
الألسنة وتعقده الأنثدة من واجب أمور الديانات؛ من ذلك الإيان بالقلب والمعلق
باللسازت أن افه إله واحع ،.لاإله غارْ ،ولاشبيه له ،ولامر له ،ولاولدله ،ولا
والد له ،ولا صاحبة له ،ولا شريك له ،ليس لأوليته ابتداء ،ولا لآ-حريته انقضاء،
ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ،ولا بمنهل بامره التفكرون ،يعتبر التفكرون باياته

ولا يتفكرون ق ماهية ذاته؛ ^ولأ يج٠لودا يشء ئ  ٠٠٤۶؟إلا يما ساء و<لإعلإنسنه

ألثمؤبأ'محولأ دمدم جهثلثا وهوأدمي؛ الظني هلاوترة;ههأ] ،وهو العليم
الحثر ،الدبر القدير ،السميع المر ،العل الير ،وأنه فرقا عرثه المجيد بياته،
وهوبكل مكان يعلمه'آ* .وتد وصف الإمام الذمي ابن أبير زيد بقوله :وكان رخمه
الأ4ءل<يقةاللففيالأصول،ولأيدري الكلام ،ولأيتأولءى.

واكيدأ لاصقامة ابن أب زيد رمه افه عل عقيدة السلف ،،والصيع بما ل
مؤلفاته معها يقول عنه ابن القيم :وكذلك ذكر مثل هدا ل نوادره وغ،رها من
كتبه ،وذكر ل كتابه الفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب تعال عل عرسه

بذاته انم نقرير• فقال :نمل فيا اجتمعت ،عليه الأمور من أمور الديانة من
السنن التي حلاقها بدعة وضلالة إن ائه سبحانه وتعال اسمه له الأماء الحسنى
والمنان العل لر يزل بجمح صفاته وهو سبحانه موصوف ،بان له علط وثيرة

وإرادة ومشيئة أحامحل عنا بجمح ما بدا قبل كونه ثعلر الأشياء بإرادته وقوله:

ُؤإثآ مْأ إدآ آتاد تثا أنبمود
()١

4تص;  ،] ATوأن كلأُه صفة من

مقدمة رسالة القثرواف (ص؛ )ا تاب ما تطق يه الألسنة ووعتةار 0الأغثدة من واجب أمور

اادياناتا ط•' مطبعة مصطس الخلي ،الهلعة الثانية ( .)—٠١٣٦٨
٢رlعلأمسمء( .) ١٧/١٢
()٢

<سا ؛"٠

-ك

ات

ء ا .ي ا

ِ

صفاته ليس بم،غالوق؛ي؛؛دولاصفة لخلوق ء؛؛ْدوأن اش م وجل كالم مومى عاليه
الصلاة واللام يدانه وأسمعه كلامه لاكلاما قام ق ضْ وأنه بمع ؤيرى وشهس

ؤسط وأن يديه مسويان ؤوأمحير،جمثاقمتثه< يزم أكنت نألتحنزت
منلوؤ؛ت همينوء هلالزمر:يأ] ،وأن يديه غير نمته ق ذلك وق توله سأءانهت
^مامنتك آن ئنثد تا •فالأئئةتى هلصْ:ي]ا ) وأنه محيء يوم القيامة يعد أن لر
يكن جائيا واالالك صفا صفا لعرمن الأمم وحسابها وعقابها وواييا فيغفر الن يساء
ؤيعذب من يشاءوأنه يرصى وتب التوايئن ويسخط عل من كفريه ؤيغم ،فلايقوم

ثيءلغضبه وانه فوق سمواته عل عرشه دون أرصه وأنه ق كل مكان يعلمه وأن اف
سبحانه كرسيا ك،ا فال عز وجل! ؤوأ،طؤسةه السمؤاتوألأرءيىهلالمةتْْ،]٢
وك،ا جاءت به الأحاديث أن افه بحانه يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء
فال محاهد كانوا يقولون مجا الموات والأرض ق الكرمي إلا كحلقة ملقاة ق
فلاة من الأرض وان اه بحانه يرام أولياوْ ق الحاد يأيصارعم لا بماعون ق

رؤيته ك،ا فال عزوجل ق كتابه وعل لسان رسوله قوور-مح؟بجمذئابجخ أج"
إل ن؛انالآ ،] YrYY:_i [^.وفال رمول افه قوق فول افه م وجل؛
آدا ه[يوس;اُأ] ،هو التْلر إل وجهه الكريم وأنه يكلم
ؤثو٠ءئآإئا لى
عبادة يوم القيامة ليس ييته وييتهم واسهلة ولا ترجان وأن الختة والنارداران قدحلقتا
أعدت الخنة لال٠ؤ٠تإن التققن والنارللكافرين الخاحدين ولا يفتيان والإيان بالقدر

حيره وشرءوكل ذلك فئفيرم ربناسبحانه وتعال وأحصاه علمه وأن مقادير الأمور
بيده ومصدرمحاعن قضائه تفضل عل من أ«لاءه فوفقه وحبب الإي،ان إليه ونمه ق

تالإه؛ءسرْ له ورح له محيره ونورله تلبه فهداه وؤؤ ش بندأثث ئهوآلثهثرى ه
لالآءراف؛خم<اا .وحيل من عصاه وكفريه فاسلمه ؤيسره فحجبه وأضله ت ؤوسح

حم اي ة علم ا ء الم الك

ثة لخن ا ب التوحبو

بملل ش تجن كُ ولئاتنشداه[امفتيا] ،وكل ينتهي إل مابق عمله لامحيص
لأحد عنه وأن الإبجان قول باللسان ؤإحلاص بالقلب وعمل بالحوارح يزيد ذلك
وينقص بانمسة نقصا عن حقائق الكإل لامحهل للأي،ان ولاقول إلابعمل

ولا قولولأع٠ل إلا بنٍةولأقولولأءملولأنية إلا بموافقة المة  ...إل أن

قال؛ وكل ما قدمنا ذكره فهوقول أهل المنة وأئمة الماس ق الفقه والحديث عل ما

بيناه ،وكله قول مالك ،فمنه منصوص من قوله ،ومنه معلوم عل ماJهبه  ، ٢١١إل أحر
ما نقل عنه رحمهم الله تعال حميعا.

ولقد كانتح كتب ،القاصي عبد الوهاب ق العقيدة أصولأ ق ذلك .ومنها!
الممهيد والإنصاف.

وهذا أبو بكر محمد بن الئليب بن محمد المعروف بالبائلأل ستة التوق

~ - ٠٤ ٠٣وإن صنم ،أشعريا" فإنه يقول؛ فإن قال قاثل؛ أتقولون! إنه ي كل
مكان؟ قيل• معاذ اطه ،بل هومتوعل عرته ،كما أ-؛صرنا ق كتابه ،فقال!

هلطه:ه] ،وقال :ؤإوه سمأك ولثن

ألصنبخ نتئ

• ١ء ،وقال؛ ؤءبنقر ش ف ،الثء أ 0تنش تلإآلأزص ه

[اللكتا"ا]ا ولو كان ق كل مكان ،لكان ق بهلن الإنسان ،وفمه ،وق الحثوش،

والواضع الش نرغب ،عن ذكرها ،ولوجب أن يريد بزيادة الأمكنة إذا حلق منها ما
لر يكن خلقه ،ؤينقمى بنقصا  ١٦٠إذا بملل منها ما كان ،ولصح أن يرغم ،إليه إل نحو

الأرض ،ؤإل خلفنا ،ؤإل يميننا ،وشإئلنا ،وهن<ا قد أجع المسلمون عل خلافه،
ونحطتة قائله.

اجتعلع الخيرش الإسلاصة ( ١٥٥ — ١٥٠ /Y؛

حماي ت علم اء المامة حن اب النوحي د

ثم؛ ) lJبعد ذللث !،وصفاُتح ذاته إ تزل ،ولا يزال ،موصوفآ -يا ،وهى! الحياة،
والعلم ،والقدرة ،والمع ،والبصر ،والكلام ،والإرادة ،والوجه ،واليدان،

والعينان ،والغض— ،،والرصارا؛• وهو القائل• وبجب أن يعلم أن صانع العالم حلتج
قدرته واحد أحد ،ومعنى ذللئؤ أنه ليس معه إله سواه ،ولا يستحق العبادة إلا إواهُآُ.
وس المالكية المشهورين بإثبات عقيدة ال لف أبو عمر أحمد بن محمد بن

عبد النه الهللممنكى التو ،3ستة  ٢ ٩؛ص حيث قال •،أجع المسالمون من أهل المنة

عل أن افه استوتم ،عل عرسه بياته• وقال ،أيضا• أجع أهل المنة عل أنه تعال استوي
عل عرسه عل الحقيقة لا عل المجاز ،ثم سا ،3ي نده عن  ، ٧١١٠قوله! اف ل المإء

وعلمه ل كل مكان ،ثم قال! وأجع الملمون من أهل المنة عل أن معنى قوله

تعال! ؤو،تومنكت أين مآمحتإ هلالخد;د;٤ا ،ونحو ذللث ،من القرآن بأن ذللثح علمه،
وأن افه فو ،3المإوات بياته م توعل عرسه ،كيم  ،ساءُ ا.

أما الخافنل إنام القراء أثولمرو محان بن سعيد الداف النوق سنة ٥٤ ٤ ٤
صاحبح السلمر فقد قال  ،3أرجوزته التحر وسمها بعقود الدياثة!

كل م ثوّنكط ب ْ-نكلتا
ك 1لأمه وئوله ق ديم
والمرل ،3 ،كتابه اقفل

ولر ي زل ،مديرا حك يا
وهوقوى عزئه العظيم
ب انه كلام ه المنزل،

عل رنوله المك ،الصادق

َل4سبلوقولأخ-امحر؛*

أما أبوالقاسم همد اممه بن حلم ،القرمح ،الأندلي المالكي المتوق ستة  ٤ ٥ ٥م
فقد قال  ،3الخزء الأول من كتابه الاهتداء لأهل الحق والاقتداء من ث رح المخلص
()١

محمؤعكاويانسمية(هx٩٩ ~ ٩٨ /

()٢

الإنمافص:م.

()٣

ناوي ابن سمية(م ،) ٣٢ ١ /واجماع الحوض الإملأمة ص:ا-لإ

()٤

الخوولاعلاسرص:هأآ.

ح

اي ة علط ،المالك

ت حمان اكب ح

د

للشيخ أبي) الخن القابى رحمه اض تعال ل نرح حديث النزول عن مالك عن
ان شهاب عن أب عد الله الأغر وأنجا سلمة ن مد الرحمن عن ش هريرة رصي
اطه عته أن رسول اف ه قال؛ ينزل ربنا كل ليلة إل ال ماء الدنيا— حين يبقى

ثلث الليل الأخر— فيقول؛ من يدعون) فأسنجيب له ،ومن يالي فاعْليه ،ومن
يستغفر فاغفر له ' '• قال؛  )jهدا الحديث دليل عل أنه تعال ق الماء عل العرش

فوق سبع مسماوات من غم تماسة ولا تكييف؛ ك،ا قال أهل العلم ،ودليل قولهم
أيضا من القرآن قوله تعال؛

علاالمرهم،آسوئ ه[طهته] ،وقوله تعال؛

ؤ تم أسشن عل آلمي ،ما أكم * 0ددي؛فء يل) ثملؤ ة* ٌيع ه[اوجدةت  ،] ٤وقوله تعال؛
^^١

ِإث

نة هلالإّرا:،أأ] ،وقوله؛ جزئ الأم ِمن الياء إل

الآنصهلالخدة؛ْ] ،وقوله تعال؛ يجشمع ألنلتهًكث وآلثيح إقو هلالعارج:أ]،
وقوله لعيسى عليه اللام؛ ول ،متوييلش ور١ؤادلثا إل هتآل^ عمرانت  ٥٥آ ،وقوله؛

ؤلبسلع< دايع أهيخنث-أش ذمح> آلسايجأج'هلاسرج:أ-م]؛ و١لعروج هوالصعود.
قال ماللث ،ان أنس رحمه الله تعال؛ اف عز وجل ل الماء ،وعلمه  )jكل مكان ال
نحلو من علمه مكازص.

وق إءلار هدا وإ؛هلالآ لما استمرأه بعض متأخرة المالكية من اكاويل؛ بناء عل
ما يعتور أحرف الحر من الاشتراك ل المعنى جاءت؛ الأمثلة القرآنية كشرة ليرهنه عل

دحض ما ذم ،إليه أولثلث ،المؤولة؛ يقول النه تعال؛

ل حديع الثنل ه

لطه:الأ] ،أي عل حدوع الخل ،ويا قال تعال؛ <ثيأمشفياء أن محق
 Aت اس:،آ-ا] أي :ن عل الهاء؛ يعني عل العرش ،وما قال تعال؛
(  ) ١أحرجه البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليلح(  .) ٦٣٢ ١ومسامىاب الصلاة
باب الترغيب ي الدعاء والذكر ل آخر الليل رالإجابة فهح(حهي).
 ٢٢١غاية الأٌاف ل الرد عل المهاف  ١١ا  ،) ٥٥٨واجمنع الخيرش الإسلامية ص*وم•

ني.ءا ء ا  • wNl >—•،Jحب ب ا د

رؤئ-؛*مأف٥١ ،؛،

محا-

،^١ ]٢؛ عل الأرضأ  . ٢١وقد سقت الإشارة أته حقن قيل

لمالك  ،٢٥۶ءزأم؛ياآستوئ هلد:ه] كف اصتوى؟ تال ماك رخمه افه لماظه:
استواوْ معقول ،وكٍفيتبم محهولة ،و'سؤالك عن محيا يدعة ،وأراك رجل موءُ .٠

ومحيا الإمام أيو عمر يوسف ين عمد الثر المري الأنيلي المالكي النوق
ستة - ٠٤ ٦٣سين عقيدته ق اكوحيدوالإي،ان؛ من خلال إبانه للمنات الش ينفيها

الأشاعرة؛ حنث قال رحمه اطه تعال' أهل الستة ء؛م*ون عل الإقرار يالمنامت،
الواردة كلها ق القرآن والمة والإيان بما ،وحملها عل الحقيقة لا عل الجاز ،إلا

أبمم لا يكنون شينا من ذللت ،ولا يجدون فيه صفة محمورةأ' 'أ؛ .وقد قال حن انتهى
إل شرح حديث ،نزول اطه تعال السائق من موؤيأ الإمام ءاللت،أ؛اأ وفيه دليل عل
()١

همشسمي(آ.) ٤٥٣ /

()٢
()٣

الممهد( .)\ rA/U
الممهد(ي0/أ\).

(٤؟ وض حديث النول ض أف رم ،رض اث ى ان الض ئال تنزل زق كل له إلالثإء
الدثا ...الحديث ،القدم ،وتدروا ،مالل؛ ،ق الوطأ ،كتاب القرآن ،باب،ا حاء ق الوءا«،ح ر* ،)٣
ا  .٢ ١ ٤ /ومنه الشيخان ك،اتقاوم؛ الخاوي ق صحيحه كتاب التهجد ،؛اب ،الرءاء واكلا؛ من

آحر اللل ،ح (  ،) ١ ١ ٤ ٥وكتاب الوحيد ،باب توله اف تعال؛

آن؛ثزؤأ مأنم آم ه

ح (  .) ٧٤ ٩٤وملم  jكتاب صلاة الم ارين ،ياب الترمح والذكر فيآ-م اللل والإحابه ب،ح
الةل،ياذكراينمدالرفيالممهيد<يمحآا)،

حيث ،تال .رحديثج التزول هدا صحيح الإمناد لا عنتلفه أهل ١لحال ايحه ق صحته ،وعر حديث،
منقول،ن طرق، ،تواتره ،ووحر ،ممرة ءن أخار العدول عن الض هو).
يمحومن أدر أدلة اللف ءل علر افه تائك يتعال)؛ لأن النول لن،ا كون من اعل ،كا أن الخعود
إما يكون من أمغل .وقد اتفق اسه اللأ ،عل إناٌت ،هدْ اكنة ا؛ه تارك وتعال عل الوجه اووي
يلمق بجلاله وعفلمته ،مؤمن؛ن أن نزوله لا يشيه نزول الحلوين ،تهو م تو عل مرمه ،بائن من

حلقه ما اح،ر حل شأنه ،وينزل كل ليلة إل صءا« الدنيا ،وينزل عشية رقة ،وينزل يوم القيامة لفصل

المضاء ،ولا منافاة ب؛ن اصتراته صحانه وعلو* ،ويع ،نزوله؛ لأنه ينزل نزولايلق بجلاله ومنلمته ال

ير.دك له الخلوتون كيفية ،ولاكنيا .ك،اقال شخ الإّّلأم اين تعيه "رحمه افه~ ميتا  ١٠ه_ ،اءتقادْ

من حد.يح ،النول؛ (اتفق صلم ،الأية وأتحتها ،وأهل العلم بالتة والخاويح ،عل تصديق ذلك،،

وتلقيه بالقبول ،ومن تال ما ناله الرسول ه تقوله حق وصدق ،ؤإن كان لايمرنه حقيقة أ،ا اشتمل

عليه محن العال ،كمن قرأن القرآن ولريفهم ماتيه من ١لء١بي ،فإن أصدق الكلام كلام افه ،وخر الهدي
هد.ي محي  .)%انفلر؛ رتايته صمة العلو .لابن ندامة ،تحقيق؛ احدالغامدي ص؛ا'حا .

■حماي ة عيا ء المالكب حن

اب النوحبد

أن اه عز وجل ل السإء عل العرش من فوق مع مإوات ،كإ قالت الحإعة،
وهو من حجتهم عل المعتزلة والحهمة ل قولهم ت إن اف عر وجل ل كل مكان،
ولس عل العرش• وال-لل عل صحة ما قاله أهل الحق ل ذللث ،قول افّ عز وجل•

ؤالرءس عل اد-مح) اسوئ

وقوله عر دجل• ؤ م أنتوى ءدآلمي،

ما ل،لامندوبجء مآ زؤ آ ثيع هلالجدة:أ] .وقوله؛ ؤ م  ٥٣١إل فثة بجإ
د'ءانهلسات:اا]  .. ٢١١وذكر حملة نصوص دالة عل العلو .إل أن ناوت وهذه

الآياُت ،كلها واصحات ل إبطال قول المعتزلة .وأما ادعاوهم المجاز ق الاستواء،
ونولهم ل اويل ^ ١٣؛! ،ه '.امتول ،فلا معنى له؛ لأنه غر ظاهر ق اللغة؟ ومعنى
الاستيلاء ل اللغة الغالبة ،واف لا يغالبه ولا يعلوه أحل ،-وهو الواحن -الممد ،ومن

حق الكلام أن محمل عل حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز ،إذ لا ميل إل

ابماع  Uأنزل إلما من ربما إلا عل ذللئ ،،ؤإنإ يوجه كلام اف عز وجل إل الأنهر
والأظهر من وجوهه ،ما ب يمغ من ذللئه ما محبإ له التسليم ،ولو سبغ ادعاء الجاز

لكل ملخ ما بنج ئيء من العبارات ،وجل اف عز وجل عن أن نحاطب إلا بإ تفهمه
العرب ،ق معهود محاطباتها مما يمح معناه عند المامعين .والاستواء معلوم ق اللغة

ومفهوم ،وهو العلو والأرت٠اع عل الثيء والاستقرار والتمكن فيه ،نال أبو عبيد
ق ق وله تعال! ؤآّتوئ ه قال! علا .قال! وتقول العرب ،ت استوين ،فوق الدابة،

واستوبن ،فوق البيت •،وقال غره؛ امتوى أي؛ انتهى ثثابه واستقر ،فلم يكن ،ف
سبابه مز يدر ٠٢

ثم تال! الاستواء! الاستقرار ق الحلو ،وحذا حاطثنا اف تعال ق كتابه فقال!

ؤ لستوأ عل يلهئقء يم ئدؤوأ سه ييمو إدا آسونم علته ه[الزحرف ،] ١٣ :وقال
()١

()٢

افه؛د(يم .) ١٣١

حماي ة علماء المالك

ية لحن_.انم ال ند حسل

عل آلؤدي ه[مدت؛ ؛]'وقال تعال! ^؛ ٥١آستؤممث أئن ؤعن تنك هل
تعال•
المحه[الؤضن:مآ] .وقالالشام:
فاوردتم ماء شفاء قفرة

وقد حلق الجم اليائ فامحتوى

وهل»ا لا يجوز أن يناول فيه أحد امتول؛ لأن النجم لا يتول .وقد ذكر النضر
بن ثمتل~ وكان ثقة مامونا جليلا ل علم الديانة واللغة" قال :حدتني الخليل

~ و حبك بالخليل" قال؛ أتيت أبا ربتعة الأمابي ،وكان من أعلم من رأيت ،فإذا
هو عل مطح ،فسلّمنا ،فرد عليتا اللام ،وقال :امتووا فبقينا متحاّرين وإ ندر ما

قال ،فقال لنا أعراي إل جانه؛ إنه أمركم أن ترقعوا ،فقال الخلل :هو من قول اممه
ؤ تم أن٣وءةإئ آلسمنيه[اوقرة;بمأ] ،فمعدنا إليهُا؛.
وقال ق الرد عل استدلال أهل التأويل بقول اممه م وحل :ؤماهقوث«ن

،،۶۶ممئق إلا هوراإعهتِه[ادجادلة:؟]؛ قال :فلا حجة لهم ق ٠لاهر هنْ الأية؛ لأن
عناء الصحابة واكا؛عين الذين حملتإ عنيم الظويل ق القرآن قالوا ي تأويل هال0

الأية؛ هو عل العرش وعلمه ق كل مكان ،وما حالفهم ق ذلك ،أحد يجتج بقولهر . ٢٢
وهذا المذهب الذي أبعلله ابن عبد البر أي؛ تأويل استوي يامحتول ،هو

مذهبا أكثر الأسارة .وقد بالغوا ق الاحتجاج له ،والرد عل من حالفهم ق الذي
ذهبوا إليه من مهلهل التاؤيل.

وردأللصاع بأملأ منها بالغ ابن عبد الر ل يحص حججهم وقل تحقق له رحمه
الق تعال ما أراد ،ثم عمل عل حشد الأدلة -كإ مر -لإثبات علو افه جلت ،عظمته،
وكان مما قال ق ذللث :،ومن الحجة أيما ؤ ،أنه م وحل عل العرش فوق السإوات

السبع؛ أن الموحدين أحمحين من العرب والعجم إذا كر-أم أمر أو نزلت ،بم سدة
()١
()٢

الصدر ال سابق شه.
المصدر السابق(/U

حماي ة عيا ،اكالك

ة حل اب اكوحب ل

رسوا وجوههم إل الماء بتغيثون ربمم تارك وتعال .وهدا أشهر وأعرف عند

الخاصة والعامة من أن محتاج ب إل أكثر من حكايته؛ لأنه اصعلرار لر يوثفهم عليه
التي أراد مولاعا عتمها وكانت عليه
أحد ،ولا أنكره عليهم م لم .وتد تال ق
رتبة مؤمنة فامحرمحا رسول افه قق بأن قال لهات أين اممه ؟ فأشارت إل او،اءت نم
قال ئ" :من أنا"؟ نالت :رسول افه .تال" :اعتقها فإما سؤت'رُ فاكتفى رسول
اف ه منها برفعها رأسها إل الماء ،وامتغنى بدلك ما سواُْآ .،فأنت رخمه
اممه علو اطه عل حلقه ،ولا شك  jأن هدا الاعتقاد الدي سه ابن عبد الر وأثته
بالحجج التي لا مطعن فيها محالف عقاند الأشاعرة خملة وتفصيلا ،ؤيردها عدما

جله وتفصيلا .ذلل— ٠أمم أي الأشاعره من غريب صنعهم أمم اتفقوا عل تأؤيل
الصفات ،وجعلها عل الجاز لا عل الحقيقة ،إلا ّع صفات سموها الواجبة .بل

إن كثبمرأ من الأشاعرة يرى أن مل نصوص الصفات عل الحقيقة كفر ،وقادهم هدا
^^^لالأهرجإلاترءمبأنالأطبملواهرالفرقان
وق ذلك يقول ابن عبد الر :ليس ل الاعتقاد كله ى صفات افه وأممائه إلا

ما جاء منصوصا ل كتاب ،افه أوصح عن رسول الله أوأخمعت عليه الأمة ،وما جاء
من أحبار الأحاد ل ذللث ،كله أو نحوه يسلم له ولا ينافلر فيهُ؛*.
أما ابن رشد القرطص الحد أبو الوليد التول ستة •  ٥٢ه ،واللم ،ينيخ
الذمإ وهوفقيه ومدُئ ،شرح منن الن ائي ومشكل الأثار للطحاوي؛ فكان عل
منهج الحدنن من السلف ،ل إنا'— ،العقيدة ،وله كلام ل فتاويه العلبوعق انتقد فيه
(  ) ١رواه مسلم كتاب الساجدباب تحريم الكلام ل الصلاة ونح ما كان من إباحته ح(م\'*اه).
عن ععاوية بن الحكم السلمي.
()٢

المهد(/U؛•؛؛).

()٣

اطر :أضواءاويان( .) ٢٦٧/7

()٤

جامع بيان العالم وضاله (,) ١١ ٨ — ١١٧ /U

حماية علماء البم_التن

منهج الأثاعرة ق إثبات عقيدة

بت لحن

ان اكو حب ي

وهع ذلك أنصفهم بعدل كجإعة من أهل

المنة قد انحرفوا ل جوانب ،وكان ممن أب لاه الاستواء وفره Jالعالو ،ومحنه قول
من فسره بالامحتيلأءءآ*.
وقد علق عل قول ماك :وإن،ا ض عمر بن عبد العزيز هدا الماء يض

الحجرة المريقة حئن كان الناس يصلون إليه ،وجعلوه مصل .قاتلات أما الصلاة

إل ذر النبي ه فهو محفلمور؛ لما جاء عن النبي ه س قوله :اللهم لا نجعل فري

وثنا يعبد ،اشتد غضب الله عل قوم انحدوا قبور أنبيائهم م اجد أ ا ،فثناه عمر ين
عبدالعزيزمحددآ عل هيئة لايمكن من صل إل القبلة اس<تقبالهأا؛.
لقد كان ابن رمحد الحد من أجدر أعلام المالكية بدراسة عقيدته التي جاءت
صمن كتابه المقدمات الممهدات ،غير أنه لر محفل بإ يستحق من الاهتإم؛ لأن

جبلة المالكية وممر من  ١٤^١الداهب ،الأخرى الاحتفاء ؛المختصرات والحوامحي
والتقريرات دون المعلولات .ولدللث ،لر نحد عقياوة ابن رشد الذكورة رغم أهميتها
ممرا من العناية من قبل حملة العقيد,ة الصحيحة ،ؤإن مرحها محمد بن إبراهيم بن

خليل التتاتي المتول سنة  ٩٤٢م سرحآ غير متلائم هع فملها ونصاعتها• • سوى أن
شهاب الدين

ن غانم المراوى النول سنة •  ١ ١ ٢م ل كتابه الفواكه الدواق

بثرح رسالة ابن انجا نيد القيرواف؛ صمن الفصل الأول مجن مرحه لها حديثا بين فيه
بعضا من جوانب عقيدة التوحيد.

سطصدبر،أحمالأمارىاكرهم،اضفى
 ٦٧ ١م أقوالا غاية ق النصاعة ووصوح المعتقد ،عزاها له ق نف يره ،ميجا قوله؛
()١

١ننلر :ا  jLJواسل( ) ٣٦٩r٦٨/١ء

()٢

اخوجه الخاوي كاب الخلأة باب  ٥٥ح(ه"ا؛-ا'-آأ) .وم لم كاب ال ا-بمل .ومواضع

الصلاة باب النهي عن بناء الساجد عل اشور( .) ٥٣ ١عن عاتثة وعثد اض بن هماس رضي اض محهم.
()٣

السان راكحصل( .) ٦٢٦ - ٦٢٥/١٧

حما يه علسبم

ا ء المالكإ لحنا

ا ل نو حبسا—

وقئ كان الصدر الأول لا ينفون الخهة ،بل نطقوا هم والكافة بإثباتبما ض تعال ،ك،ا
نهلق كتابه وأمحر رسوله قو ،ولر ينكر أحد من اوسالفا المالح أنه امتوى عل
العرش حقيقة ،وخص العرش بذلك دون غبره؛ لأنه أعفلم محلوفاته ،وإن،ا جهلوا
كيفتة الاستواء ،فإنه لا تحلم حقيقته ،ك،ا نال مالائ،ت الاستواء معلوم والكيف  ،محهول

والسؤال عن الكف دعة ،وكيلك هالت ،أم طمةُاُ ...ثم ذكر كلام أي باكر
الحضرمي ل رسالته الش مإها بالإبجاء إل م ألة الأضواء وحكايته عن القاضي
عبد الوهاب :،أنه استواء الذات ،عل العرض ،وذكر أن ذللث ،نول القاضى أي بكر بن

الطييؤ الأشعري كبير الطائفة ،وأن القاضي عبد الوهاب ،نقله عنه نصا ،وأنه قول
الأشعري وابن فورك  ،3بعض كتبه ،وقول الأءلابي ٠وغثره من الفقهاء والحدس.

ثم قال :قال القرطبي :وهو قول أبير عمر بن عبد الر والطلمتكي وغرهما من
ثم قال بعد أن حكي أربعة عنر قولا• وأنلهر
الأني ،_Jوتابع ابن القيم
الأقوال ما تظاهريتح عليه الأي والأحبار ،وقال جع الفضلاء الأحيار :إن اف عل
عرئه ك،ا أحجر ق كتابه وعل لسان نبيه بلا كيفح ،باش من خميع حلقه .هدا مدهب،
الملف ،الصالح فيانقل محهم الثقات،ءا؛.
وقال ق شرحه لحدبث ،أبغض الرحال إل اممه الألد الخصم '  : ٠٣هدا
الشخص الذي يبغضه اطه هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ،ورده بالأوحه
()١

يثير إل نول أم ملمة رّصى اض عتها ل نوله تعال؛

عزالعمّي>اسوئ ه قالت؛

الاستواء غير محهول ،والكيف غثر معقول ،والإقرار به إيإن ،والخحود يه كفر.

قال شخ الإسلام؛ روقد روي ط! الخواب عن أم سلمة ~رصي اش عنها~ موقوفا ومرفوعا ،ولكن
ليس إسناده مما يعتمد عليه).انظرت محمؤع الفتاوى (ه/ه■ ) ٦٣

()Y

اجشاع الحوش الأسلاب (  .) YA>-YA. /Yوم أعثر عل هذا الكلام ق الجامع لأحكام

القرآن• فلمل ابن قيم الحورية إنإ نقله منه بالعتي .واف أعلم.
( )٣أحرجه البخاري كتتاب الظالم باب قول اف تعال؛ ^وهو ألد الخصّامهلاوقرةأة ] ٢٠
.) ٢٤٥وسلم محاب الملم بابفيالأنم الخصمحر ) Y٦٦Aا

٠

ا ،الألم

حس

اب او

ح

ا-

الفاسدة ،والشٍه ا،لوهمة ،وأشد ذلك ،الخصومة ق أصول الدين ،كإ يع لأكثر
اد؛كلمين ايرصقن عن الطرق ،الش أرشدإليهاكتاب ،اا 4وستة رسوله قو وسالف،

أمته ،إل ءلر ،3منيعة ،واّءللأحات غرعة ،وتوانٍن جدلتة ،وأمورصناعية ،مدار
اكثرهاعل آراء سوفطائية ،أو•ناقضات لفظية ،يتثأ سهاعل الأحدنيهاسته

ربعايعجز عتها ،وشكوك يذم ،الإيإن معها ،وأحسنهم انفمالأعتهاأجدلهم ال
أعلمهم ،فكم من عا!؛ يفاد الشبهة لا يقوى عل حالها ،وكم من متفصل محها ال
يدرك حقيقة علمها ،ثم إن عولأء قد ارتكبوا أنواعا من الحال لا يرتضيها البله
ولا الأْلفال ،لما بحثوا عن تحثز الخوامر والاران والأحوال ،فآحدوا فيا أماك
عنه الملف ،الصالح من كيفيان ،تعلقان ،صفة اف تعال ١١أ- .إل أن قال ولا
فرقا،ن الثحث ،عن كيفية الذان ،وكيفية الصفان ،،ومن توقف ،ق هدا فليعلم أنه
إذا كان عجز عن كيفية نفه«ع وحولها ،وعن كيفية إدراك ما يدرك به؛ فهوعن

إدراك مره أعجز ،وعاية علم العالم أن يقهع يوجود فاعل لهده الضوعانج منرْ
عن الشبيه ،مقدس عن الطير ،متمفؤ يصفان ،الكيال ،مص ثبت ،النقل عثه بثيء

من أوصافه وأسيائه قبلناه واعتقدناْ وسكتنا ء،ا عداه ،ك،ا هوؤلريق ال لفؤ ،وما

ءداْ لا يأس صاجمه من الزلل ،ؤيكهم ،فا الردع عن الخوم ،ي طرفا التكل٠ين
ما تبت ،عن الأئمة التقدء،ن كعمر ين عبد العزيز وماللئ ،ين أنس والشافس ،وقد

٥؛^ يعص الأئمة بان الصحابة لرعنوصوا ق الخوعروالعرض وما يتعلق؛دللت ،س

مباحث ،التكل٠ان ،فمن رعبح عن ءلريقهم فكفاه صلالأرى .قال؛ وأفقي الكلام
بكثثر من أهله إل الشلث ،،وبعضهم إل الإلحاد ،وبعضهم إل التهاون؛وءلاتفح
العبادان ،،وسبك ،ذللت ،إعراضهم عن نموص الشاؤع ،وممللهم ■حقاتق الأمور س
()١

اسمان اتجضسة الواطةص:ي•

()٢

المدر \وبق.

حماي ة علم ا ء المالكة لخنا ب ال نوحب د

غثره ،وليس ل قوة العقل ما يدرك ما ق نصوص الثايع من الحكم التي استأثر ب،
وقد رجع ممر من ألمتهم عن محلييقهم ،حتى جاء عن إمام الحرمتن أنه قال :ركبئ

الحر الأعغلم ،وغصئ ف كل مح،؛ ض عنه أهل العلم ف طلب الحق فرارأ من
التقليد ،والآن فقئ رجعت واعتقدت مذهب المسالفرا/
ومن علمإء المالكية الغاربة الدين اشتهروابالانتصارلمدهب اللف ومعارضة

ما درج عليه الأشاعرة ق ميدان الاعتقاد؛ الإمام أبوعبد الله محمد ين أحد الناوي
الدلائي ،الفامي المتوق ستة  ١١٣٦ه؛ حيث ألف كتابه جهد المقل القاصر ق نصرة
الشخ عبد القادورآ؛ ،وقد قرر فيه عقيدة ال لف ،ورد من حلاله عل الأثاعرة،
وحاول يحفى مزاعم المكي.

وأما كال الدين محمد ين حبيب النه الثنقيهلي الذي اشتهر بلقبه المجيدري
بن حب الله اليعقوي المتوق منة  ١٢٠٤ه فقد لخحى منهجه العقدي بصفة

عامة ،قائلا؛ اعلم يا مكلف أن الله أوجب عاليك أن توحده فتعتقي يقينا بدليل

الكتامحب واله أو هما معا أن افه موجود لا مبه له ْع غثره ق دائن ،ولا صفة
ولا فعل ولا اسم ولا حكم ولا عبادة ولا غر ذللئ ،،فهو واحد لا يقبل النرك
ق م يء ،وصفاته — تعال — عل الحقيقة ،فحياته وعالمه وقدرته ؤإرادته وسمعه
وبصره وكلامه واستواؤه عل عرشه ،وكل صفة وصف الله تبا نف ه ،أو

وصفه تبا رسوله ه ئصئه تبا عل الوجه اللائق بجلاله وكاله ولا توولر'آ؛.
وهكذا ب يتوال المجيدري ق رده عل ما زعمه الأشاعرة من تقسيم صفات الله تعال
إل واجبة وسلبية ونفسية ومعنوية ،حيث قال؛ وكون الواجب من صفاته ثلاثة عشر

منها ت سليايتج وسها سع يقال لها العاق م يروعنا الهم ،هو ولا عن أصحابه
()١
، ٢١
()٣

. ١٠٩ — ١٠
الرجع نف ه
وآحر العهد بشأنه أنه لا زال محلو طآ.
<سن الصراط ك—م سعيري ص!^. ١٦

ء

حماي ة علم اء الم الك

ين لخنا ب التوحيد

رصي اض عنهمر . ٠١

وعل ذلك حدد ايجيدري أساب الضلال ل فهم صفات اش تعال
نائلا• اعلم أن أشد ما أصل الخلق هو قياس الغاب عل الثامحد ،حش أحالوا
عل اممه ما لر تدركه عقولهم ،ولر يعلموا أنه وهم ،شائنون غاية الا؛نة..أآ؛.

وعل هدا الأساس نظم الجيدري  -رحه ارأ؛ه تعال  -عقيدة التوحيد تمرأ عن النهج
ال لفي لطائفة يرة ص عاناء المالكية ُإقيم شقيط ،قائلا:

آي الكتان وأحب ار النبي وم ا
^تاضءنهاموىأعسالخيرةءن

حاء الثقات به عن صالح اللف
تج الحنيفية اليفاء ذو حنقا

وه المواد كإ

يكو الداد سوادا أبيضن الص»حفا

نالصط فىحن ناءن_دانحلأفهم

عل التمك بالقرآن ذي الترف

وباينءي س أو ست صحابت ه

طرآ وحذرنا س بدعة الخلفج

مرح—ات ظن ون غير محيية

شتثا عن الحق بل نقمي إل التلف

فالحق إياك أن تع دل م واه ب ه

لأيعدلاللؤلؤ الكنوز بالحزف^

رين عل القلمج يك

ومن أعلام المالكية التأحرين ثمن كان من أتباع اللقط العلامة أحمد ين عل
بن حسان ين مترف الأحائي المالكي النوق منة  ١٢٨٥هر .وقل■ نظم المقدمة
العقدية لرسالة ابن أب زيد ااقارواني بقصيدة بسيْلة بديعة ،حاء ق مطللها:

الحمد ض حمدآ ليي منحمزا

عل أيادي ه ما عشى وما ظهزا

تم الملام وس_اليلم المهيمن م ا

هب الصتا فادؤ العارض اشلزا

()١
()٢
()٣

الرجعنف هص;خا".
ازجعفهص;آد
الرجع نفسه.

حم اي ة علماء المالك

إل أن قال

ية لخن ا ب التوحيد

باب ما تعتقيه القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور

الداناتت

وأولالفرءسإبم_الافؤادن_اوا
أف الإله إله واح

د صم

د

ربالس— سمواتوالأرصم بنلسفا

نطقالل

انطفياكمقدخم١

فلأإاه حم وي من للأن
رب سواه تع

ام ب را

ال من لن افيسرا

إلأن قال:

إذ العلو به الأحبار قد وردت

عن الرسول قناع من روى وقرا

قافه حق عل اك امحوى وعل

المشاطوىوعناككتفكنطرا

وضبالفإjلكالأماك نلأ
وأذ أوص امح ه لست رمح_سدثة

ك د اك أس إوه ائ نى لمن ذكزا

رآذ أحمعه

ك -لائه غيث من لقأسمز ١^١

نمممولأناصج;ه

ول؛ ي زل من صف ات افه معوا

يل ونحمل حففلآ ل الم دور كإ

بالحط يشته ق الصحف من رثزا

وأف م وم ى كلي م افه كلمه

إكه ف وق ذاك العل

ور إذ حضزا

فالثه أممع ه من عثر واس حلة

من وصفه كنإت تحتوي عزارآ؛

وأن تن زي له الق

عنق اه ثيء سح شاهد وبزى

وأما السيخ ميدي يايب ين الخ سيدي ال نقيعلي التوق سنة  ١٣٤٢ه فقد أعلن
أن الصواب ق العقيدة رفض التاؤيل الكلأس والإيإن بإ حواه الكتاب والستة

وجعله عقيدة وسريعة ومنهجا وملوكا ،ففي المعتقد لا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف
ولاتععليل ولاتحريف . .وق الشرائع لا استقلال لأراء الفقهاء بتثرح ،وإن،اتعرض
()١

قطف الحتى الدان؛ شرح مقدمة رسالة ابن أي زيد اكرواق صتأُ , ٥ ٠ — ٤

٢٦

حا

ل

ه

"t

انت ي حا-

 tw-خ

هذه الأراءعل المحدرين فاوافقهامل ،وماعارصهاردورض ،بعيدأعن تقليدغير
العصوم ،ق تحصن واحتإء بالقرآن وصحاح المنن من مضلات الأهواء واJدع/١١
لقد كان لابه الحظ الأكبر والصيب الأول ق دفع البيع ودحضها ؤإظهار
المن والعمل بما ،فقد وحد غالبية الاس ق بلاده يدينون بالعقيدة الوسطى لأي

الحسن الأشعري ،للفق بمالج ذلل ،-يكل ما أتيح له من وماثل ؤيرد عليه ،فرد ما
ذم ،إليه الأشاعرة منالتاويلخوفا من ابمام التشبيه ،نائلا:
وفي أحاديث عن الثق اة
ما أوه م التنب يه ل آي ات
فهي صف ات وصن ،الرخمن

مب ا وواح ب ،ب ها الإيم ان

!  ٢٠عل فناه رها تبق يه ا

وتحذر اكأؤيل والثشبي ها

ق ال ب دا الثلاث ة الق رون

بر ق اتثاعهم مقرون

والح

كا يحفى البيع وشغ عل لعاما ،وأعل صوت الحسبة ق وحه النكرات،
فقال:

كن للاله ن اص
وك ن •ع الح

ق ال ذي

ي

د ن

ع ا

س

ولا تم

واسلك مب

ف ا كف

()١

رآ

وأن

اف

يل الصملفى

ىأولم

ا

ك
رمح

ا ٥من

ك دائ را

واء0أوص

وت

ألي

رالن

اك

علي

س يك

را

ائ
ه س

را
ائرا

في الأحرا

انظرن أحد بن ديديه ،التزعة السلفية ق شم باب ين الشخ سيديا ص*'  * ٤وهوبحث لا زال

٠طوئعلالآلة الكاتة.

م

اء الم الك

حم اي ة علم

ية لخن

ا ب التوحيسد

ثم عرج عل اسءين من أهل التصوف داعيا إل الإنكار عليهم ،ومحرصأ
عل مفاصلتهم ،ومحذرا من الخزعبلات التي يروجون لها ،ئالأت
ْر مه
ن ي أم
وكن لق وم أح دنوا
ن

دم

وه وا شه

وزعم

ناعا

وا م

واحتكرا أ،و

ات را

ومولوا دف

ر

را

فاحك

م بم ا يد أظهروا

ف لا مث

واعتدروا مع

لاشلأ

وأورن

ؤإن دع

ايرا

واحتكوا الحواصرا

ت ،أك اب

ا حم

اجرا

ادل

ار في هم

ب

اأصاغ

دعته

ف ات ز ،ال

ل ،أم

رائ را

رهم إل ى مرا

الأمراء ظ

اهرا

ول إطار ذلك لا يتردد باب ل جهره بالخفى عل السنة ومحاربة ما سواها،
فيقول;

آم ن أخ ي واسق—م

ونم—ج أخمد الت

واجتب ال ب ل ال

تغ ررك أصغ اث  ١٠^١؛

لأتم؛ك ،لبن ل دى

خر القرون قد عدم

جب

ه عمم

أح دثه من ب ي
من بعدم

اف

د أن ز ك

 ٢ ١ ١يشتر إل نوله تعال:
يبما؟ث[الاد اوة":ا]

قط ع ب ات

"الي

زم

وم أمم ،لكم"<ا،

'م؛ أَتملث دهإ ^^ ٢وأشق ءور' ء ورضيت يلإ الإ.تئم

ححا تحس عسا ت ا لعا لحد

و|ع دمامحح ل

دى

حنا ِا

ا ل ن ي حاء

جع عل غ دير حم

)(١

ومنعار،اء^ الغارة الأفذاذالدين عرفواباعتقادالافون؛او ماحالفه
من العقائدت العلامة الفقيه عيداض ين إدؤيس التو■عي الفامي النوق سنة  ١٣٠٠م

يقول عيد الخفيفل الفامي ق ترحمته لهت العالم العلامة الحدث الأثري السلفي الرحال
العمرأبوسا1ر ....ملفي الحقيدة أثرى الدم ،عاملايثناهرالكتاب والسنة ،نابيائا

؛ماوهبه فائابنصرته

سواهما من الأراء والفرؤع المتتيطة ،منفرأمجن التقليد،

داعياإليه ،محامرأ؛دلك ،عل الرؤوس ،لاتياب فيه ذاملعلة ،صديدأعل حهماثه من
ااعلءاء ابامدين وعل اليتدعق والتصوفة الكاذين ،مقرعا لهم ،مسفها أحلامهم،
مهللاآراءهم ،مالنا فاتْريعهم ،ولريرجع عن ذلك ،مئاو اعتقده ،ولافل من عزمه
كثرة معاند تهم له ،ونالك ،عادة من ذاق حلاوة العمل بثلا٠ر الكتاب والسنةرأ.،
أما العلامة الحجة الخافنل محمد الأم،ن بن محمد الختار الشنتعلي اللم !،آبه
بن محلور ،التوى سنة  ١٣٩٣يفقد ئل :اعلموا أف هده الصفة التي ص الاستواء

صفة كال وجلال تمدح بما رب> السموات ،والأرض ،والقرينة عل أتما صفة كإل

وحلال أل اطه ماذكرهاق موصع من كتابه إلأممحوبة بايبهر العقول من صفات،
جلألهوكالهاض،صج
جع عل غدير حم.
( )١الرج^ السابق نفسه ،وأشاربقوله ربمدُا صح لدكا
إل حديث رييبن أرئم رمى القه عنه تال؛ تام رمرلط القه يوتامنا حمُلءأا * ب،ا؛ يدُهم ،حما * يئن
ُكئ.اللط.سداه.أذ

د ٠ ،.عظ  ٠ذؤ .؛ "، 1U ،أما س .آلاiL

اكان

!ناناأناشٌ

)أخرثطم'قممبكار
الصحابة /باب،سمحا.لضينشطاوج/ح(يىإ؛)• .
()٢

رياض

()٣

متهج ودراسامحت ،لايات الأصإء واكفامحت ،ص؛ . ١٥

٦

حم اي ة علماء الم امة لحنا ب التوحّد

وهوالذي ناقش الشبهة التي زعمها بعض المؤولة ق طرق الأية ارابعة من

سورة الحلءيد؛ حث سرد الشبهة يم قال•

استوي عل العنشهلالحالدت  ] ٤يدل

عل أنه تعال م تو عل عرسه عال عل جتع خلقه ،وقوله تعال! ؤ وهو مع؛كم أيى
ذناكم4تالحد,د;؛]يوهم خلافذلك.
وابواب• أنه تعال م تو عل عرسه ك،ا قال بلا كيف ولا تنبيه ،استواء

لافا بكاله وجلاله ،وحميع الخلائق ق يدء أصغر من حمة خردل ،فهو مع حميعهم
يالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعال علوا كبثرا ،فلا منافاة
(خن علوه عل عرشه ومعيته لخمح الخلائق.

ألا ترى"وفه المثل الأءل~ أن أحدنا لوجعل ق يده حبة من خردل أنه ليس

داخلا ق سيء من أجزاء تللث ،الحبةْ ،ع أنه محتعل بجميع أجزائها وْع جح أجزائها،
وال مواُت ،والأرض ومن فيهإ ق يده أصغر من حبة خردل ق يد أحدنا ،وله الثل
الأعل سبحانه وتعال علوا يرا ،فهو أقرب إل الواحد منا من عتق راحلته ،بل

من حبل وريده ،مع أنه م تو عل عرشه ،لا نحفى عليه ئيء من عمل خلقه جل
وءلأُا؛ا وهذا كلام تشد له الرحال؛ إذ هوغاية ق المماسة.
وقائله هو من ذكر —رحمه الله تعال— أن القرآن العظيم دل عل أن مثجث
الصفات ،يرتكز عل ثلاثة أص ،من أتمها كلها فقل• وافق الصواب ،وكان عل

الاعتقاد الذي جاء ثه اليي ه واعتقده أصحابه والتابعون لهم من ال لق ف الصالح،
ومن أخل بواحد من تللئ ،الأسس الثلاثة فقد صل بحسمي ،م توى إخلاله .وذك
ما دل عليه صرح القرآن العغليم ومنصوصى سنة سيد الأنام ه'.

الأساس الأول؛ تثزلأ  -جل وعلا  -عن أن يشبه ئيء من صفاته شيئا من
صفات الخلوفن .ؤيدل عليه قوله تعال! ءؤولَؤةلبءشح؛ ه لالنورى:ا،]١
()١

ت

دفع ابمام الاضطراب ص ّ

الكاب ص; . ١ ٩ ١

اسل عام

اء ا

لت'• حبا 'ب اك

حد

ؤ وثم مكؤر لا ,صحؤ؟ ثمديملالإحلأص'.أ]،رؤ؛لأ ثئمبجأ ئو الأثاث ه
لاوءل:إب].

الأساس اثالت الإيإن بإ وصف اف 4به نفه؛ لأل اطه تعال لا بمنه أملم يه

س ا ض ،ؤيدل عليه قوله تعال; ؤءأتم

ه[اوترة; .] ١٤٠

والإيإن با وصمه به رموله.؛ لأنه لا أعلم باق بعد اف س رسول افه ه
الدي نال ي جمه؛ ؤ محبماي؛ءلق نيآوءاه'لنئوإبجمما ه[الجمت'آ-أ]• وند
شدد الشيخ رحمه اه تعال التكثر عل من أخد بأحد هذين الأصلن دون الأخر،
وبض عمق غلالته ونيف ما ذهب إليه.

وأوضح أن مثله ق الضلال من أثبت الصفات ف— ،تبارك وتعال— ولكنه
شبه صفات الباري بصفات الخلوقن.

ومن الأدلة الش حشدها ليرهنه عل رمحوخ هدين الأصلين توله تعالت

ؤثبموألثييعالم؛-ز ه[الشورى.] ١١ :
إن العني الذي تدل عليه هدْ الأية أن اممه جالت ندرته لر يزل متصفا بالمع
والبصر اللاممين بجلال اطه وكإله ،وأسملع الخلوتان وأبصارها تناسب حالهم،
فلا تشابه بين صفاته حالت،عهلمتهوصفات الحلوتين.

أما الأساس اكاس فهو قطع الأٍلإع عن محاولة إدراك الكه أو تصور
حقيقة الكيفية؛ لأذ ذللث ،متحيل .دالوقؤع فيه مفض إل الزيغ والضلال .وبين

الشح أن افه تعال نص عل ذللث ،،فقال؛ ؤ مأثما<\نلإرمم وماجثهم
يمءءلما ^[^٠؛ ] ١١٠؛ وبمدانفى جنس أنو ١٤الإحاءلة عن الكيفية ،فالإحاطة السنية
^لممنفية ءنرب،الخالأ،؛
()١

انظر :أضواء او1ن() ١٠١ /Yوئ؛ . Uu

حماي ة علماء المالك

ية لحن

ا ض ال ند حج ي

ذلك أن الخلوق سيظل قاصرا غاية القصور وعاجزأ غاية العجز عن معرفة
حقائق ذات افه تعال وكنه صفاته حلت عفلمتا> سحانه.

ومن المتاحرين من علمإء المالكية الممتدين بهدي السالف الإمام العلامة

المحر ،محمد سالر بن محمد عال بن عبد الودود ،الذي لر يعرف العصر مئله عنأ،
وموسوعية ،وحفظا ،ونظا ،ومعرأالتوق رحمه افه تعال منة  ١٤٢٩م؛ حيث يقول
ل م قدمة نفلمه المتهور لمختصر حليل ،الذي سءاْ؛ التهيل والتكميل لفقه متن

حليل ،وتوحد مقدمته ق العقيدة مهلبوعة ومتداولة يثرح الشيح محمد الخن بن

الددو ،وقد سمت هذه افلقدمة اعتقاد السلف ،وأفردت بالهلح ومما حاء فيها!
بالب دءباسم اممه في الت قدي م
ف ال محمد ب

الر نفع

و ا ل وصف بال رحمن والرحيم

^نل محم -ئ نال ند

إلأن قال:
ه

مع الذي نق وله ؤط ثفه

^ إنملجمميهمكف1حاّتوى

كي ف،1محيفقللأك يف،1ما

وما نق ول ق صف

ات قدم

إل أن يقول:

ياق محل يكشما عن س انا يضع

د-دم هءلبخم

بفضله الخالق :داة بانمن

مب*وءل

طا

كلتائ—نا سم،تج——ها

فه و؛ —ذا من حلمي ببن

ترىولأي1راةمن اذوثمر

حتى يموت مثل ما حا ق الخير

يصرمحبم»<ب

بىستجثّبيعفب

ان ك

مف ماء سع

حم

ا ئ ة علما ء المالك

ية حنا

التب حي د

ار أن يزن ئ عب د أو أمه

لثوثمز،ألأىسئ

ولس بتحب ي من الخز ولا

من صربه ماك التعوض مثلا

يغ

ثم يقول ت
وليز ي أذن لشيء أدنه

ولأاوذ«مذىاكومامح

أطيب عندْ مى المسك الدكي

ألأنئال:
أس إوه الحسنى عل الصفات

دك ي ذئن أوجة الن__فاة

فأثب توا من وصفه ما الش الفن

أنث وانن وا ما نفى نم تفوا

راجبرا المكابلإرا.م

ول وب إ ف يه اختلاف الئلف

ردوْحلانماده

لا تشرك وا ق نوع ها عباده

ل

أوت1نذروا لصالح أولول

ولأممث_رابآازوتء_وا

ولاو1طوف وا حوله أوئدبحوا

لائع بدوه سوى ما ئ د س_رغ

قد نت قزب بجف مانل'

أو دفع ما ص ث لمخل وق ولا

نب لغ ذا منممحنلأ

و4ل ر!-وية زلخدوة..

فهوالدي تعتول ه ال وج وه

لأنحعالراإذاذء وت1موطا

ومن بمن فنا

دوكوالإبم انلكسشل

عف سسدآ بقال—سا مع نول وعمل

ل

ني ادة ونقما الثل احثنل

فأذ

فلا يم وا ولدآعب د ع

ث ف ي ئنة دبالثم

حم

اية علماء المالك

يه لحن

ان ال تو حجي

وبالخملمة فان علماء المالكية الشين بمنهج إمام دار الهجرة كانوا عل مدى

التاريخ من أكثر أهل الأرض نصاعة معتقد وكال توحيد ،يقول ابن القيم؛ الوجه

الرابع عثر؛ أف الحهمية لما قالوا إف الاستواء جاد صرح أهل الثنة يائه م تؤ
بذاته عل عرشه ،وأكثر ض صرح بدلك أئمة المالكية ،فصزح به الإمام أبو محمد
بن أبي) زيد ق ثلاثة مواضع من كتبه ،أسهرها الرسالة ،وق كتاب جامع الوادر،
وؤ) كتاب الأداب ،فنن أراد الوقوف عل ذلك فهدم كتبه ،وصثح بدلك القاصى

عبد الوهاب ،وقال؛ إئه استوي باليات عل العرش ،ومحزح به القاصي أبو بكر
الباقلأني وكان مالكيا ،حكاه عنه القاصهم ،عبد الوهاب نصا ،ومزح به أبو عبد
افه القرطي في كتاب مرح أساء افه الحستى ،فقال؛ ذكر أبو بكر الحضرمي من
قول الطثري يعني محمد بن جرير وأب محمد بن أبي ،زيد وحماعة من شيوخ الفقه
والحديث ،وهو ءلاهر كتاب القاصى عبد الوهاب عن القامى ،أب بكر وأف الحز

الأشعري ،،وحكام القاصي عبد الوهاب عن القاصي أبي ،بكر نصا ،وهو انه سبحانه
م ت و عل عرسه بياته ،وأ٠لاإقوا ق بعض الأماكن فول ،حالقه.

قال؛ وهدا قول ،القاصى أبي ،بكر  ،jتمهيد الأواو له ،وهو قول ،أي عمر ين
عبد البر ،والطلمنكي وغرهما من الأندلنين ،،وقول الخطابي ؤ ،شحار الدين .وقال

أبو بكر محمد بن موهب ،المالكي ؤ ،ثرح رسالة ابن أبي) زيد؛ قوله إثه فوق ،عرشه
الجيد بذاته ،ثمش يوق ،وعن ،عند حمتع العزب واحد .ون ،الكتاب والنتة يصديق
ذللث ،وهو قوله ثعاث،؛ ^ آنؤئ عل آلع ،؟هلالأضاف:أه] ،ويال،؛ ءؤألثحمس عل
*  ،]٥وساقاحديثي
أت-رهم،آلجئ ه[طه!  ،]٥وقالا؛ؤ بخامذايثم من ،مذهتِ
يا،والمعراجإئضنةى">ُ
()١

فيإثاربإإ،ال ،اء.

()٢

كا جاء عن أنس رصي الله عنه ق صعمحي البخاري ومسلم وغّرهما.

()٣

ممراكوضبص> :هموئسها.

حم

اي ة علما ء

حنا نمج ال توحي د

ءال ٠الإمام الدهى; كان علماء المغرب لا يدخلون ق الكلام ،بل يتقنون الفقه
أو الخاليث> أو العربية ،ولا نحوصون ق العقولأُن ،،وعل ذليثه كان الأصل ،وأبو

الوليد بن القرصي ،وأبوعمروامملمكي ،ومكي القيى ،وأبوعصوالداف ،وأبو
عمر بن عبد الثر ،والعلإءر . ٢١

فليس يعد الوحي إلا الرأي ،ذللثؤ أن الإنسان إنإ تعبده اش تعال بالوحي
المؤسس لتوحيد العبادة الذي من أجله يعن ،الرز وأنزلت ،الكتب ،،وثرعن،

الشرائع ،وأقيمت ،سوق الحهاد وحلقت ،الحنة والنار ،قال ،اش تعال• ^؛٩٦مه
ينمإن-كءبج ثبموو إلا متئ إلإ < ٥١ 4لا إك ^١٥١

وعر

هدا المبدأ بدل أئمة المالكية وعلماؤهم كغبمرهم من اذلم،ن أعفلم الومع ق ترسيخ
التوحيد ،وأبلوا بلاء حنا ق الذب عن حنابه ،وأدوا الأمانة ق إبلاغه ،وليس

المقصود أن غبرهم لر تكن له ق ذلك ،جهود تذكر فتشكر ،يقول ،العلامة مبارك الميل
رحمه  !،٧٥١ولبستؤ الدءو 0إل التوحيد؛مذهبه خاصى ،ولكنه دين افه العام
كانت ،عناية المالكية كب؛ثرة بتوحيد العبادة حيث ،بالغوا ق كثرة النقول) ق

توصح معناها ،وتبيان شموليتها لسائر القرب الظاهرة والباحلنة واستحقاق الله
تعال إياها وحده.

ك،اربهلواممرأمن أسباب الشرك؛الغلوفي الأفاصل ،سواءكانواأحياءأوميت؛ن.
ووزعوا الشرك نوعين  Iأحدهما الشرك الأكبر الن*ي ينال أصل التوحيد وهوالخرج
من الملة ،والثاني) الشرك الأصغر الذتم ،ينال كال التوحيد ،وإن لر يكن محرجا من
اللة ،إلا أنه الوسيلة الأخطرإل الأكثر.

()١

سرأءلأماولأء(¥ا/ي0هك

()٢

رّالآ الشرك ص:ب.0

حم-اد ة علماء الماوكبة لخناب التي حيد

:1سممام  aiiiiJli ajJtlLoJIوهلة وهلدها0ر ك قة1ح:1

بإ أن علمإء المالكية استقوا علومهم ق أجواء علمية منعمة بمر ال نة وروح
الخلافة الراشدة وأئيج حياة الصحبة النقية؛ فقد طعتهم الأستإمة ق تحصيل العلوم
مند أوقات مبكرة اقتداء بإمام المدهب الذي بدأ ~ رخمه الله تعال ~ ق ؤللمب العلم
مكرأ ،حنث ذكر عن نف ه أنه كان يأق نافعا وهوغلام ،ك،ا لفآ ق حلقة ربيعة وق
أذنه سف .قال القاصى ءياضت وهذا يدل عل ملازمته الهللبة من صغرْلآ؛.

وقد كانت أمه من أحرص الناس عل توجيهه إل«؛؛ ،_ iLJالعلم ،ذك أما ذات
مرة ألب ته ثيابه وأرسلته إل حلقة ربيعة ،ثم قالت ،له• تعلم من أدبه قبل ءالمهُآا.
وهدا س شدة ذكائها؛ إن البداءة بالوسائل قبل القاصد ،والعالم أسامه كإل الأدب
وحمال الخلق وحن السمن .،وحذا التأسيس نشأ ماللئ ،نابغة اجتمعت له الحافظة
والذكاء .وتميز بلزوم اكس والتزام منهج المدرسة العمرية؛ ق بعدها عن الاقتيات
ومعارصة الس يالعقل؛ يقول صدقة بن عبد افص كان عمر بن الخهناب يقول! إن

اصحاب الراي اعداء ال نن اعيتهم ان محففلوها وتفلتت ،متهم أن يعوها واستحرا
حن سئلوا أن يقولوا• لا نعلم ،فعارصوا المسن؛رأت،م  ، ٠٣١ورغم تفوق المل.رسة
العمرية ق هذا الميل فإنه يعل النهج العام للصحابة رضي افه 'همنهم ،فحن محيى

بن أسيد أن عل بن أي ءلاو-ا أرسل همد الاه بن عباس إل أقوام حرجوا فقال له:
()١
()٢

تري ،-المدارك وتقريب الم الك(.) ١٣٣ / ١
تمدة١لخجاب( .)٢• ٧/٢

()٣

أصول الة لأبن أف زممح ،ص■ . ٥ ٢

حمسا ذ ع الم

ا ء المالكين لحن —ات التو حي د

إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالة ُ  •،وعن مسروق

قال عبد افه بن

مس-عود؛ لا ياق عليكم عام إلا الذي بعده شر منه ،لا أعني عاما أخصب من عام
ولا أمطر من عام ،ولكن ذهاب علمايكم وخياركم ،ثم محدث قوم يقيسون الأمور
برأتم فيهدم الإسلام ويثلمل٢ا ٠وقد رسخ هذا الخصور عن أصول الأبتديع لدى

أغلب علياء الأمة ،يال أنوتقر ئن م ذاوي :أهل النأي <ولم أفز . ٠٣١٤ ^١
ظل علمإء المالكية بماريون البدعة ؤيعدونيا أصل الانحراف ،متمسكان

ل ذ للث ،بقول ابن مسعود رصي اممه عنه ت اتبعوا ولا نيتيعوا محقي كفيتم ر؛،،

رقول ابن عثاس رصي الله عنقا؛ ش أحدث وأيا لتس ِفي كتاُب اشأ ،ولم°
كص به ئئة من زئوو  ،. ٠٠٥١لمً يدر ما ص عاثه إذا ثش اش عز وجو"ُْ/
فرحم الله أولخك السالم ،الأئمة من الصحابة والتابمن ومن سار عل مجهم من
علمإء النهج القويم من مالكية وغثرهم ،وحزاهم افه عن الإسلام خثر الخزاء.

وما أجل وصاة ابن عباس رصي افه عنهإ لعثإن بن حاصر الأزلي؛ قال:
قلتآ لأبن عياص :أوصني ،قال :عليالثإ بالاستقامة ،انع ولا تيتيع '.،٦
لقد بدأ الأستيثاق والخحري مبكرأ عند المالكية؛ حنث كان منهج مالك
ل ا لتلقي إما طريق المض أوعن ؤلريق الساع ،يقول ابن سعد؛ سئل مالك عن
حديثه؛ أس،اغ هو؟ فقال! منه سعلع ،ومنه عنضرَآ .،وكلتا الحالتين كان الحفظ فيها
أماس التلقي ،وقاية للسنة من عاديات الزمن التي حذر منها ابن عباس
()١

الرمع نف ه ،صتّآه .

()٢

سنناللارر(:ا/ا'م\'ا).

()٣
()٤
()٥

الأءممامص:ه*اد
أصول ال نة لابن مد0صتآ"ه .
ذم الكلام

()٦

أصول ال نة لأبن أي نمين ص؛ . ٥٧

()٧

اصاة ق علم الرواية ص. ٢٧ • :

حم

اي ة علم

جة لخن

اء المالك

ا'ب النه ح

د

رهمي افه عنهإ؛ حث قال• لا ياق عل الناس عام إلا أحدثوا فيه يدعة ،وأماتوا فه
سنة محي نحياالبدع وتموت الن"راا.
ض ا ستإت علياء افالكية ق ااا.ود عن السنة

وق إطار ذلك صف

الشتخ العلامة صاء الدين أبو الماس أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن عمر
القرطي رسالة مإها"زجر المتري عل ش الحسن الأشعري" ،رد فيها عل بدعة
هجوا الإمام الأشعري ،وقد أعجب ثيا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فةرظهاُآ/
وحدرا مما حديث ،ابن م عود رصي الله عنه أن أمور ال الم؛ن ستوول إليه؛

"

:ذموذ ،نشد \ئئ

يئالأ:فيثوذ ا'لأثوز <بي"<م؛ كان

 ،^uيمول :إن هزا البلد -بمني المدينة -إنا بمزأ فيه عل العالإ؛؛ ،وكانت ،لمالك
صوابعل منهجية ق انتماء من يتعلم عل أيد-رم ،حيث ،قال؛ أدركت- ،؛ذا البلد مئيخه

أهل فضل وصلاح محدثون ،ما سمم؛؛ ،من أحد منهم شيثآ قل ،قيل له؛ لمَيا أبا عبد
اممه؟ قال؛ كانوا لا بمرفون ما محدثوزرْ؛.

إضافة إل هذا النهج المنقطع اممر ق التحري واكبت ،كان شحار مالك،

العقدي بتا عل قول النه تعال؛ ؤلإسَئديءّمحنحٌ ؤهوألسيحآلعيهر ه
تالشودمحا-ااء ،وعل ما حل• ث به أبو هريرة رصي النه عنه قال؛ كان رسول افه أو

يوما بارزأ للناس فأتى رحل فقال؛ يا رسول اف ما الإيان؟—...ثم ذكر الحديتؤ
وفيه-؛ قال؛ يا رسول اممه ما الإحسان؟ قال؛"أن تعبد افه كأنك ترام ،فإنالت ،إن ال
()١
()٢

أصول ،السنة لأن أب زنن _؛^A
انفلر :طقات الثانمة امرى( .) ٤٢٣ !٣وطلع القصيةص:

أيير الهوى صلت ،حهااك عن القصد
()٣

الأءممامص0:ما.

()٤

تربب ادوارك ومرس،

()٥

التمهيد ئاق انيط 1من انمان والأمانيد(ا.) ٦٦ /

(آ.)٢ • /

فها أئت لا مدى لخير ولا مدي

حم

اي ة علم

ا ء المالك

ثه حنا ب ال توحيد

تراه فإنه يراك '١؛ .وعل ما نقله أبوأمامة رصي اممه عنه أن رمحول اممه ه

حلق

الله الخلمق ،وقفي القضية ،وأخذ ميثاق النين ،وعرشه عل الماء فاخذ أهل
بيمينه ،وأهل الثمال بنده الأحرى وكلمتا يدي الرحمن يمتن ُ ؛ ،وعل ما نقاله النواس

بن سمعان قال• قال رسول اممه ه• ما من قلب إلا وهو بن أصبعن من أصاح
ر؛لث ،،فإذا شاء أن يقيمه أقامه ،ؤإذا ساء أن يزيغه أزاغه  • ٠٣١وعل ما رواه صفوان

بن سليم قال :حدثني رحال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدش عن أبيه عن
رسول الله ق أنه حرج عن بعضونسائه ،فإذا حلقة ق الجد ...ثم ذكر حديثا وفيه؛
• • • إف محاك ري أن يدخل معي من أمتي من يقربه عيي الخة ،فاءهلازأ سبعن
ألفا ،ثم استزدته فزادي مع كل ألف سعن ألفا ،ثم استزدته فاثار إل يكفيه هكذا
وهكذا  ،فقال أبوبكر حبنا يا رمحول القه ،فقال عمر؛ يا أيا يكر دعنا ندخل الحنة،

قال أبوبكر• يا عمر وما تبقي حفنتان من حفنات افه ،ؤوآلأرآنىجيتعسا ثعنبستهو
جم آلأثثخ وإكثنو؛ث ثفيبمنتغينمحث هُ؛ا إيإنا وعقيدة .وعل قول عمر

بن الحطاب رصي اممه عنه! الئنة ما تنه اممه ورسوله ،لا ثبعلوا حطا الرأي ننة
للأمة  ، ٠٠٠وتبعا لذللث ،حاء قول تلميذ ماللمث ،عبد الرحمن ين القاسم؛ لا ينبغي لأحد
أن يمحق الله إلا بإ وصف  ،يه نف ه ق القرآن ،ولايثبه يديه بثيء ،ولا وجهه بتيء،
ولكن يقول؛ له يدان كإ وصف نف ه ق القرآن ،وله وجه كإ وصف  ،نف ه ،يقف
عندما وصف به نف ه ق الكتاب ،فإنه تبارك وتعال لا مثل له ولا شبيه ،ولكن هو

()١

أحرجه البخاري محاب اشرباب هوله ممال :ؤ!ل اشًءنوة طأ

صكابالإمان،بابأركاناومانح(بم).

( )٢انظز :الرد عل الحهنة باب ذكر قم افه نمال _\ . ١ ir
()٣

أصول

()٤

أصول ال نة لأبن أي زمتض ص. ٦٨ :

()٥

الأءممامص;همآا.

حماي

ة م؛  ٥٠٥٧مح

ات ال ني ح_ا.

افه لا إله إلا هو كإ وصف نفه ،ؤيداه مسوخان كإ وصفها ؤوإمح؛رض جميعا

ئعنبمئه ,قم آلإشمؤ ؤألتثوت تثلهنت ففنوء ه [١لزمرت ] ٦٧؛ كإ وصف
نفه .وأصاف قاتلات وكان مالك يعظم أن محدث أحد بيده الأحاديث التي فيها•
أن افه حلق آدم عل صورته وصعفهارا /فكان تأسيس عقيدة مالك ومن

انتهج نيجه عل ما حدث به أبو موسى الأشعري رصي افه عنه حين

كنا ق

سبر ْع البي ،ه فإذا أهبهل الناص كثروا ،ؤإذا علو يروا ،فقال رسول افه

أتيا الناس اربعوا عل أنفكم ،إنكم لا تدعون أصم ولا غائبآ  ٠٢٢١وعل ما
نقله هشام بن عروة عن أبيه قال؛ قال رسول افه ةؤ 1إن الشيطان ياق أحدكم
فيقول؛ من حلق السإء؟ فيقول؛ اف ،فتقول؛ من حلق الأرصى؟ فيقول! اف،

فيقول :من خلق اف؟ فإذا وحد أحدكم ذلك فليقل؛ آمت باض ورسوله ثلاه.
( )١أصول النة لابن ش زمنثن ص؛ه''ا• ومن أش-هر الأحاديث الثار إليها هنا ما رواه أبو
هريرة رصي الله عنه أن الّكا قو تال• حلق اش آدم عل صورته ،طوله ستون ذراعا ،فلمإ حلقه فال!

اذهب فسلم عل أولثلث ،،الفر من اللأتكة ،حلوس ،فامحتمع ما نحيونك ،فإما تحيتلث ،وتحيه ذريتك،

فقالت السلام عليكم ،فقالوا .اللام عليك ورحمة الله ،فرادوْ• ورحمت اف ،فكل من يدحل الحنة عل

عليه؛ إذ
صورة آدم ،فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الأن • وهو غير نابل للتفعيف لاتفاق
رواه الخاري ق كتاب أحاديث الأنبياء ق باب حلق آدم وذؤيته ،الحديث رةم( .) ٣٣٢ 1وق كتاب
الأسدان ق باب بدء اللام ،الحديث رقمر  •) ٦٢ ٢٧ورواه مسلم ق كتاب الحنة ق باب يدحل الحنة

أقوام أفثدمم مثل أفثدة العلير ،الحديث رقم(  .) ٢٨٤ ١يا أنه لا داعي لتضعيفه أو تأويله ،بل اللازم
تصديقه والإيإن بمحترا 0عل الوحه اللائق بجلال اض تعال.

( )٢أحرجه البحاري كتاب الغازي باب عروة ■حيثرح(ه  ٤٢٠؛ ،قال ت رحدثتا مونى ينإنإعيل،
حدثثا عبد الواحد ،عن عاصم ،عن أف عثعان ،عذ ر مونى ادنعري رصي اض عنه ثالت لما غزا

رسول افآ صل افه عليب وملم حيبمر ~أومحالت لما توجه رمحول اطه صل اف عاشأوسلم~ أشرف الناص
عل راد يرفنوا أصوابم بالثير• افه أير ،اقه أكثر .لا اله إلا افه -ممال رنرل افه صل اق علنه

وسلم؛ أربعوا عل أنضآهم ،ائكم لا ثدعوو أصم رلأ عاياط إيآقم تدعون سمينا بصيرا قريبا وهو

تعئإ •..الحب.يث .وأحرجه أيضا ق كتاب الدعوات ،باب الدعاء إذا علا عمة ،حديث ( ،) ٦٣٨ ٤

ؤق كتاب الئوحيدط باب ؤوكاد ٠سممعأ

حديث (  •) ١٧٣٨٦وأحرجه نسلم كتاب الدكر

والدعاء باب انتحناب حفص الصوت بالدكرح( ) ٢٠ ٦٧عن أي مونى بنم لففل اشحاري.
( )٣احرجه مسلم كتاب الإيإن باب بيان الوسوسة ق الإيإن ومحا يقوله من وجدهاح( .) ١٣٤

حس

١

 "٠عصب

١ Vل

 - OOحّا

V

 ١ن ن»

ح

ا-

وعل ذا الزلال انماق ابن اجابة إمام دار الهجرة لما طل عن الإيان -زد
وذلك ق كتاب اش ،فتيل له :ؤينقص يا أبا
ويضس؟ يقال :يزيد

صد اه؟ نال :ولا أنيئ أن أبلغ هذارآ؛.
تال ممد بن أي زمتئن معلقا عل حديث موصى بن عب أن جور؛ل تال
لومرل اث هو" :ألا أعلك دئء "...ثم ذكر الدعاء ول أوله" :يا نور الموات
والأرض ' '< تال محمد :فهذه صفات ربنا ال؛ي وصف ٠١• ،نف ه ق كتابه ،ووصفه
بأا نييه ،ولهى ق ميء منها تحديد ولا مييه ولا تقدير ،نسيحان من لمى كمثله
ثيء ومحوالمح البر .ب تره العيون فتحدْ كيف عوكينوبه ،لكن رأته القلوب
ق حقاتق الإي،ان؛"'٠؛ إنه منهج الإيان ومللث ،التمييز .ودرب التحري محو

الذي حدابالك ~ رحه افه تعال ~ أن مدد منهج ميمه  jالتوس ممن يتلقمح ،عغبمم
العلم بتصغنه المشتغلإن به إل أربعة أصنا؛:،
.١

صف يكذب ق حديثه ولا يكدب ق علمه.

٠٢

صتف جامل يإ عنده ■

٠٣

صنف يرمه الناس يالموءء

 <٤صف راع ،ومحم الدين كانواأمحلالأن يكثيؤ عنهم العلم ق نفلرماللث،ا
فهم أمحل التقوى والولع والصيانة والإتقان والعلم والفهم ،يعرفون

ما نحرج من روومهم وما يصلون إليه غدأ ،فهم الأحرى والأحدى
بالأحدعنهم ،فارتوى مالك صن معينهم الثر ،ومل من علمهم الوافراء.،
()١

ثة ل الأصل ،ولكني امحقيم زائدة.

()٢

إرس اللاكص:اْ.

()٣

الكنىوالأّإّ ،وس( ،) ٦٨٠ /Tوالعجم الأوط سراق(ا.) ٠٢ /

()٤

١مول١لمةص. v٤ :

()٥

انئأر:اساتامرى(ه/يآأ).

حم

ا ن علم

ا ء المالك

ثة حن

ا'ب ال ني حب اِ

ضىالأخالعنالأضافسالأول؛ل

كان يعقد أن العلم بالمنزلة التي توجب التحري ل أخده .يقول — رخمه
افٌ تعال ~ ل ذلكت إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تاحدون دينكمُا'.

بل ق صريح كلام مالك أنه لا يؤخذ العلم عن أربعة ،حث قال! ال
يوحد العلم من أربعة ؤيوحد من سوى ذللئ،ت لا يوحد من سفيه ،ولا
يوحد من صاحتا هوى يدعو الارس إل هواه ،ولا من كداب يكدب

ل أ حايين ،الناس ؤإن كان لا يتهم عل أحايين ،رسول افه ه ،ولا من
ئيح له فضل وصلاح وعبادة ،إذا كان لا يعرف ،ما

ولقد سار ^ ،١،المالكية اللتزمين بال ة عقيدة وملوكآ ق ذللث ،المهيع ترسا
منهم لختلى ماللث ،الذي يرى أن السنة الش يعد التزامها مهللبا ئرعيآ صروريا؛
تتمثل ق الاستقامة عل محنريق الحق ومج صراتل اممه المستقيم الذي سلكه رسول
الاه قو وتعه عليه صحابته رصي اش عنهم• وساء عل ذلك عمل الالكية عل
استسقاء تللث ،المحجة وذللت ،المنهاج من إمام مذمهم وس عامره س تلامذته،

فاختاروا الأخذ عن بعضهم لحلوأسانيدهم ،واكتبوا من آحرين متهم دماثة الخلق
وحن الروية ،وعل يي■ كوكبة متهم أخرى تفتقت ،مداركهم واتسعت ،عقولهم،
فعلت ،منازلهم ق الشتر المعقلن والاجتهاد المتروي ل الصوص ترحيحآ وخمعا
واستخلاصأ س غجر جمرة أو خمود ،ل انقيادأ وتعفليأ لتللتح المحوص وأخذآ
بمقتضياتبا والتزاما ؛قدسيتها ،فجمع اش للم تقيمجن منهم بجن رجاحة العقل

وحماقة الرأي ،وصلاح الأنفس ،وصدق الحدين ،،ومحلمتح المريرة ،وبذلالث،
استوي عود الذهب ،واكتمل بناؤه العلمي ،وألم ،أتباعه العالم والصر علميه والمثابرة
()١
()٢

ذمالكلأموأعاله(ه/أا.)/

حم

اي ة علم

اء البمالخبة لخن

اب ال تو حي د

ق س يل تحصيله ،فكانوا خنارون شيوخهم احتيارأ ؤيتتقونيم انتقاء ،ناميا يإمامهم،
كا قال عنه سفيان بن عيينة :رحم اش ماللك ،ما كان أشد انتقاءْ للرجال !،فهو ال

يباغ من الحديث إلا حديثآ صحيحا ،ولا محدث إلا عن ثقات الناسُا .،كإ سلكوا
منهجه ل تحذير الأمة من الإحداث ق الدين ،واستمسكوا بقوله! من أحدث ق

هده الأمة شيثا لآ يكن عليه صلفها فقد زعم أن رسول ،اممه ؤوحان الدين؛ لأن افه

يقول■' ورث؛ أ'كدف لم ديقة ٢ه•-فا لر يكن يؤمني ديتآ لا يكون اليوم ديناءآ'.
لقد كان نول صفيان الثوري رحمه اض حاصرآ ز أذهان المالكية :البدعة أح ،_-إل
إبليس من المعصية ،فالمعصية يتوب صاحبها لأنه يرى نف ه عل صلأل ،والبدعق ال

يتوب ،صاحبها لأنه يرى نف ه عل

.٢

أما تعفليم المالكية لصوص الشرع وتحربمم لسنة المصعلفى قو والتزامهم
لها وتحذيرهم من محالفتها؛ فهو أشهر أمرهم .متأثرين ق ذللن ،بمؤسس المذهب؛
م تحضرين بعض ما ورد عنه ق ذللث ،،يقول أبو نعيم :حاء رحل إل ماللثح وسأله
عن مسألة ،فقال له :ئل رسول افه

كذا ...فقال الرحل :أرأبن..،؟ فال م:

ؤءنحدرآئ؛؛ ،ءثالأؤذعى موأ أن ممدهم فتنة أرهصتبم عداب ألث ه
لالنورت'اا"]ر؛ُ .وكذللث ،نوله ق إجابته لن ماله :من أين أحرم؟ نال :من ذي الحليفة،
من حث أحرم رسول افه  -قو ،فقال الرجل :إل أريد أن أحرم من المجل من عند
الضر ،قال ماللث :،لا تفعل؛ فإف أحشى عليالثج الفتنة! فقال الرجل :وأي فتنة ز هذا؟

إنإهي أميال أريدهارغبة ق الأجر! قال ماللن :،وأي فتنة أءذلم من أن ترى أنلئ ،تاق
؛فضيلة قصر عنها رسول افه ~ ه؟! ؤإف سمعن ،افه ~ تعال — يقول :ؤث1حدر
()١

سراعلأم النلأء(.)٣٧/A

()٢

الأءممامص:هآ•.

()٣

ذمالكلأموس( .) ١٢١/0

()٤

حدةالأوى(،أ/؛-آم)ؤ

٢٩

حم اي ة علم اء الم الك

ية لخن اب ال توحي د

^١؛؛ ،ءثالمذعر> أز،ثآ أن تحبيم نتنة أر.نميمم عياب ألم ه لالور:مأآآآ*.
ولقد كان لقول م القدم :إياكم وأصحاب الرأي! فإنم اعداء أهل

الةُ  ٠أثره الكبثر ق دأب أئمة الالك؛ة عل التحذير عن أهل الرأي ،وق تعظيمهم
لهذه النصوص .وهذا ما جعل همين منهم يرثون عن الإمام مالك التزامه بالسنة

وتعظيمه لها؛ إل درجة أنه لر يكن محدث أو يفتي إلا عل طهارة؛ إحلالا لأمر اض
~ حت ال ~ لرسوله ه ،وكان إذا أراد أن يجلس للحديث اغتل وتبخر وتهليب ،فإذا

رفع أحدصوته ق محل ه زجره ،وقال؛ قال الله ~ تعال —؛ ؤ تلإ؛ااقن  ٢٣١٠لامئمأ

أصوم مدا صنت اي هتالخجراتت ،]٢فمن رغ صوته عند حديث رسول الله قو؛
فكاما رغ صوته فوق صوت رسول الله  . ٠٣١٠وتللئ ،مزايا نادته بإذن الله تعال إل

حن الخاتمة؛ يقول إسإعيل بن \لي أويس :مرض مالك ،مألئ بعض أهكا عإ
قال عند الوُت ،،نالوا :تشهد ،ثم تال :ؤش ألأنر مزيد ؤمى بمد ه ر"[الروم;أ].
وكاث سعة علمه ند مكنته من التأليف ق محالات كشره ،وأتاحت ،له

فرصة ضع المؤلفات ،فكان من أبرز ما أنتج يراعه كتابه :الموطأ اللدي طبق الأفاق،
وامرأبتج له أعناق الدارسن من كل أصئلع الأرض ،وم الأمر الذي لر تتميز به
بقية مؤلفاته التي ،يقول عنها القاصى عياض :فإما رواها عنه ض كتب ؟بما إليه ،أو
سأله إياها ،أو آحاد من أصحابه ،وم تروها الكافةرْ،ا
لأولانمفاءالذتم،اضخمءحس

المؤسس عل النتل فها واصتد.لألأ ،وعل نلائ ،صار ض من  ١^٣ق ئمحتلفخ العصور.
()١

انظ ; -زض ال،الك ص . ١ ٥ :وانممار الفقم المالك ءس:ا■ . ١ ٥

()٢
( ٢٣
()٤

امحقاد أعل المة ص:مآ  ، ١وحك الأويء(ا•.) ٣٢٧ /
اكظم لأبن الخونّمح(،م ■ ) ١٣١
الأما j ،نقاتل الثلاه الأنمت الفقهاء ص. ٤ ٤ :

()٥

انظر :تربب الدارك(أ'/لأ'-ه).

حماي ة علماء المالك

ية حن

سات الني حي د

1ومفحواوهوم،قالاؤمه : dj^JUxJI

لقد أحد ءد\ء المالكية عن إمامهم معايشة العلم حياة وسلولك ومنهجآ ،حتى
أئاموْ ق سرهم وأحلاقهم ومعاملامم حيا يآراءاه الناس ،ذلك أنم ورثوا عنه

قوله؛ حقا عل س طن— ،العلم أن يكون عليه وقار ومكينة ،ؤيكون مبدأ لازثار س
كان مالائ ،مديد الخشية ف تعال ،وب يكن يتلقى العلم إلا عن الرامخن

فيه،

به ،فأسس منهجا ذا قواعد مؤ صلة ودعائم راسية ،ومحالم كانت،

زاراّا ق ميدان الهللي ،والإفتاء والتدريس لأناعه ،فكانوا متالأللتأنر ق الأحد،

وأسوة ل التبت ،،ورموزأ للتحري ق النقل والفتوى ،فعقد صفاتم تلك ،مدة
حطتهم وسرعة أوبتهم للحق ،وفزع ممر منهم إل قوو :لا أدرى حض محك الأمر
ل ن قومهم أو لا محيون طمأنينة للجواب .مقتبس؛ن ذلك من مبرة إمامهم العطرة؛
إن عرف يرفقه البات للخوصى ق القرصيان والحديث ،عن الأرأيتيات؛  ،٠ونبدْ

للحيل الفقهية ،فاصهلغ منهجه بالصفاء ،وحلا مدهيه من متنانفات الأفهام،
وتل ل متبعيه مذوذ الأراء ،وانعا»متإ لدى التمسك؛ن بمنهجه متطرفات المنانع،
وحافوا عوارصن الأغالي3ل ،فتكونت ،ليتم منهجية علمية مديدة الحساسية نحاه
نحالفات السمن ،العالمي ،القائم عل الإذعان للوحي والتشبث ،بفهوم السلف،
()١

م ند األوطآ للجوهري ص ت " . ٩

()٢

مسلالح كلامي مشم س نول القاتل( :أرأيت لو لكن كدا...؟).

حماي ة علط• ،؛٧١٧

لجان اك حِ ل

والإعراض عن المواء والخيل ،بل كان من قلد مالكا منهم يرفض أن تكون م ائل

النريعة هدفآ لخيال الجادلن ومراء المارين ،ولر يكن مأخذهم إلا من القرآن نمأ
أو عموما أو دلالة ،معتقدين أنه مشتمل عل كليات الشريعة ؤمامْلن1فيآلكتف

ينسوهلالأذعام؛مّاآ] ،فلم يبق ثيء بماج الناص إليه إلا واشتمل علميه هذا القرآن؛
عبارة ؤإثارة ودلالة واقتفاء ،وأيقنوا أن السنة الموية جاءت لبيان تلك الكليات

<نأئلاص آليْمح قو ص نا زل ءي هم ثص هلالحل:أ ]٤؛
فقد بينت هذ 0السنة المهلهرة ما ل ذللث ،الذكر من الأحكام والشرائع وغر ذللن ،من
أحوال القرون المهلكة بأفان؛ن العذاُِح ،والأمم الناحية مضل التوحيد والاستقامة.
ونفلرا لإمامه مالك ل الحديث ،،وتعلقه بالّة ،وعلوكعبه ل الفقه ،وبلوغه أبعد

الشاوق الرواية ،ونفاذالبصرة ل الفتيا ،والتسديدق امتنامحل الأحكام ،وخرته الذهلة
بالمدينة النبوية وأهلها ،ومراعاة منه للمدة التي احتضنت ،حلالها الّم ،ه ،والوحي
يمنحه ويمئيه ،واكتنافها للخلافة الرائدة ص بعده أيام المهديين رصي اش عنهم؛ فإن
ذللث ،كله قد دفعه إل اعتباراتفاق أهل المدينة ل عصره تواترايمثل السنة المأثورة ،مماقاده
إل تقديمه عل خر الأحاد والأخذ بالقياس ،كا لعام إل أن جعل من فتوى الصحابة

~رصوان اطه عليهم ~ م تندأيركن إليه إن إ محي ل القرآن ولأل السنة طلبته ،وقد أنع
تللث ،الفتاوى بفتاوى التا؛عئن ،كا أخذ بالامتحان التمثل ل العمل بأقوى الدليلين،
عملا عل حففل مقاصد الثرع ،وكانت ،له عناية فاتقة بالصالح المرملة ،واهتام باغ

ي د الذراع ،وقد كان حكمه عل الوصائل تبعا لأحكام الغايات ،وكان خبيرا بمنازل
الفتوى ،حتى قيل ت لا يفتى وماللئ ،ل اللينةر •'١وعل هذا النهج باغ الماعة مار
أتثاعه ،كإ استمسكوا بسبيله ل بعده عن المحاباة ل الحق أوالمجاملة فيه ،فكانوا يعلون

شان الحسبة والأمر ؛العروق ،والنهي عن النكر ،ويرون ذللث ،سفينة نجاة المجتمع،
()١

١ظر:مشسج( .) ٣٥٦/١

حساا اه

عناء

او

والميل إل حففل قيمه وأحلاهه ،ذلك أن إمامهم لكن ممن ناك يداللأءق سيل الحق.

وسثا من معتقي معتقد  ، ٥٧١من  ٤^١مالك بالأثر الذي أحرجه
ابن وصاح عن أشهب قايات لكن محاللث ،رحمه افه يكرم البيع حص ما لكن منها ق
^ ١١١قللوا واشن للدعان باطلرصاد ،كأمل كيف محكي الإمام محمد بن أحد بن
همد الاه ايروف بابن حويز منداد اكري المالكي أن أهل اعلأم أمل بيع ،وأن
الأشعرية *نهم* كيلك نقل همه أشهر من تشسثا من المالكية بالمعارصة الشديدة

لذم ،الأشاءرةت الخافنل ام 7والإمام بدون مجنانع أبو عمر ابن عبد اير؛ إذ
يقول •،حدتتا إماهمل بن مد الرحمن ثنا إبراهمم بن بكر ،؛ال،؛ ،معتر أبا عبئ اض
محمل بن أمد بن إسحاق بن حويز متداد اكري المالكي ق كتاب ،الإحارامت ،من
كتابه ق الخلاف هال :،هال ،مالك :لا تحوز الإجارات ق شئ من كب أمحل الأهواء

واللثع والتثجيم ،وذكر كتبآ نم قال :وكنمذ أهل الأهواء والبيع عند أصحابئا هي
كتب أصحاب الكلام من المعتزلة ومرهم ،وشخ الإجارة ق ذلك ،،وكيلك ،كتب
القضاء؛النجوم وعزائم الحز وماأشبه ذلكءى.
وأما أبوالوليد سليإن بن حلف الباجي المالكي المتوق ستة  Jk٤٧٤فقد أوق
الكيال ،ق نبد 0للبدعة من حلال ،رسالته الش ّاهات حكم بدعة الاجملع ق مولد

الني ق وقد أنكر فيها الاحتفال ،بالولد الموي وحكم عليه بالبدعة.
؛نضاكاكهاف المالكي التوفىثة١ص

ق كتاب
فلا اصؤح *ن قوله ق تديع المحتفالن بالولدأ لا أملم لهدا الولد
ولا ستة ،ولا يتمل عمله عن أحد من عناء الأمة ،الدين محم القدوة ق الدين،
المتمسكون باثار التقدصإن ،بل هو بدعة أحدثها ااب3لالون ،وشهوة ننس اعتتى ١٢
()١
()٢

الأءصامص:بم؛أ'-هف
(.) ٩٤٢ /X
جامع

٩

حساي ة علماء المالحة حن

،اني ألند ح

د

الأكالون ،بدليل أثا إذا أدرا عليه الأحكام الخسة ئنا :إما أن يكون راجا ،أو
مندوبا ،أومباحا ،أومكروها ،أو محرما• وهو ليس بواجب إحاعآ ،ولا مندوبا؛ لأن

حفيقة الندب؛ ما طله المع من غر ذم عل تركه ،وهدا لر يأذن فته  ،٤^١ولا
فعله الصحابة ،ولا التابعون ولا العبياء التدينون— فيإ علمت —،وهدا جواي عنه بين

يدي النه إن عنه مئك ،ولا جائز أن يكون مباحآ؛ لأن الأبتديإ ل الدين ليس مباحآ
بإحماع ال لمن .فلم يبق إلا أن يكون مكروهآ ،أوحرامارأ/
وأما العلامة أبو عبد افه محمد بن محمد البدري الفامي الشهبر بابن الحاج
المتوق سنة  — ٠٧٣٧فقد قاوت فإن حلا — أي عمل المولد — منه — أي من اليلع —
وعمل طعاما فقهل ،ونوى به الولد ودعا إليه الإخوان وملم من كل ما تقدم ذكره
— أ ي من الفاسد— فهو بدعق بنفي نيته فقط ،-إذ إن ذللئ ،زيادة ل الدين ليس من

عمل اللف الماصتن ،واتاع ال لف أول بل أوحمح من أن يزيل نية محالفة لما كانوا

عليه؛ لأمم أند الناس اتباعا لسنة رصول ،الله جؤ ،وتعنليا له ول نته قو ،ولهم قدم
ال بق ق البائرة إل ذللث ،،ولر ينقل عن أحد منهم أنه نوى الولد ،ونحن لهم تع،
في عنا ما ومعهم. ٠٢ '...

وتهلا؛قآ مع هذا الوقف يقول ،العلامة أبو العباس القباب أحد بن قاسم
ابذامي التوؤ ،بعد منة - ٥٧٨ ٠عندما مثل عن أفعال ،ومظاهر يقوم حا الحتفون
بذكرى الولد —؛ حمح ما وصمت ،من محدثالت ،البيع التي محب نهلعها ومن نام ما أو
أعان علتهاأومص فادوامهافهوّماع ق بدعة وضلالة ؤينلن؛جهله أنه؛دلل؛ ،معفلم
لرمول افه ه قاتم بمولده ،وهومحالف ،منته ،مرنكم ،لنهيات مى عتهاهو ،متذلاهر

بذللتج محديثه ف ،الدين ما ليس منه ،ولوكان
()١
()٢

الوردقصلمنمسياقص;خ-ه.
 ^١لأبن

٣

له حق التعظيم لأطلع أوامره فلم

عليّا ء ال <ا0دبة لخنا'ب ال نب حبي

ثيدث ل دينه ما ليس منه ،ولر يتعرض ئا حدر اش تعال منه حيث  jLi؛

أل!زا  !^١٥٥عث م«؛ل أن تحيبمم نئنة أؤِصنئلم ثياب أيئ ه لالور:ما"]ر .٠
أما علامة القاصد أبوإمحاق إبراهيم بن مرصى الشاطئ النوق منة —٥٧٩ ٠
فقد قال عن بدعة الولد! إقامة الولد عل الوصم ،المعهود ؛؛ن الناس بدعة محدثة،

وكل بدعة صلألة ،والإنفاق عل إثائ الدعة لا بحور • ٢٢

وأما الشخ العلامة أبو عبد اف محمد الحفار الغرناحلي النوق ستة —٥٨ ١ ١
فقد قال؛ ليلة الولد ر يكن اللف ،الصالح وهم أصحاب ،رسول اض هو والتابعون
لهم محتمعون فيها للعبادة ،ولا يفعلون فيها زيادة عل سائر ليال السنة؛ لأن البي ه
لا يعفلم إلا بالوجه الذي سرع فيه تعفليمه ،وتعفليمه س أعظم القرب ،إل اغ ،لكن
لا يتقرب إل افه جل جلاله إلا بجا شماح والدليل عل أن اللفح المالح لر يكونوا
يزيدون فيها زيادة عل ٌائر الليال أمم اختلفوا فيها؛ فقيل إنه ه ولد ق رمضان،
ونيل ق ربيع ،واختلف ،ق أي يوم ولد؛ عل أربعة أقوال ،فلوكانت ،تللث ،الليلة التي
ولد ق صيحتها نحدث فيها عبادة بولاية خير الخلق هو؛ لكانت ،معلومة مشهورة

لأيقع فيها اختلافح. ٠٣١ ...

ولدللئ ،لر بملوا أن نثعا نيادة تعفليم لر يشرعها الشاؤع ،وقد حل
ردهم عل الب؛نال ،ء،ن ق احتفالهم بالوك النبوي استنباؤنا عقليا جيلا؛ إذ

قالوا إن يوم الحمعة حير يوم ء1اعتط عليه الشمس ل؛ا .وأفضل ما يفعل
ق ا ليوم الفاصل صومه ،وقد مى التي  %عن صوم يوم الخمعة مع عفليم
فضله ،فدل هدا عل أنه لا تحدث عبادة ق زمان ولا ق مكان إلا إن ثرعتح،
()١

المعيار المعرب للوشرسي ( ،) ٤ ٩ / ١ ٢

()٢

المار المب(ه'/اهآ).

()٣

ارجعف(ما/ا،ا-،بأ).

()٤

أخرجه مسلم كتاب الحمعث باب شل يوم الحمعةح(  .) ٨٥٤من حديث أي محريرة رصي اممه عنه.

حم اي ة عيا ء ال _بم_ ^لك_^ رة لخن

ا ب التوحي د

وما لر يمآ لا يفعل؛ إذ لا يأق آخر هذه الأمة اهدي تما أتى به أولهارا/
وبالخملمة فقد تواترت نقول علمإء المالكية ق هدا المعنى ،ؤإن نطحت حمؤع منهم،

وجعك عيدآكا هو حال بعض الناحرين منهم ،وهوالأمرالذي ستفتح بابااخرنع
الأعياد عل مماريعه؛ إذ قد يجيء قوم فيقولون عن يوم هجرة المي ه إل المدينة
إنه يوم أعز اممه فيه الإسلام فينبغؤى أن يجتمع فيه ويتعبد ،وياق آخرون ؤيزعمون
الأمر نف ه عن االيالة التي أمرى به  Mفيها؛ إذ قد حمل له فيها ولأمته من الشرف
والمزايا ما لا يقدر قدره فتحدث فيها عبادة ...فلا يقف ذلك عند حد ،والخير كله

ل ا تلع السلف الصالح الذين اختارهم اممه لصحبة نبيه ،.فإ فعلوا فعلناه ،وما

تركوا تركناه ،فإذا تقرر هذا ؤلهر أن الأجت،إع ق تلك الاإيالة ليس بمهللموب شرعا،
بليؤمربتركه؛آّ،

يقول أبوالعباس أخمد بن بميى الونشريؤي المتوق ستة  !—٠٩ ١ ٤والتعظيم له
صلأ؛إحداثبدعلإشسالمالحرم.
من خلال ما تقدم يتبين أن من أقوى الذاهب ،ق محال ّد أبواب البيع ،بل
ومن أعظمها ردأ للمثتدعات والمحدثات ؤإعلأن الحرب علميها؛ الذهب ،المالكي
الأصيل بثوبه القتيؤبؤ قبل أن تدخل إل فهوم بعض أتياءه الأصول الفاما»ة.

()١

انظر :المار العرب (.)١ • • - ٩٩ /U

()٢
()٣

انظر :اشروان عر اكت.وات الأسلاب ص• :
المار ايرب ص/ههآ).

جمايه عياء المالك

جة حسان ال نب حب ي

1وور1م الإمام 0اوك  acliiiqؤهلمواواءهاو% 0

كإ سيق ،مميزت ~ ق الدينة ~ كوكية من الصحابة ~رصى افه عنهم~ بالفمه

ورحاحة القول وسداد الاراع ،وكان إمام أولئك ومركز حركتهم ايحدث الفاروق
صر رصي اف عنه• وقد انتقل نمههم إل فقهاء المدينة السبعة! سعيد بن السب،

وعروة بن الز؛2ر ،والقاسم بن محمد بن أن بكر الصديق ،وعبيد اف بن عبد اف
بن عمة ،وخارجة بن زيد ،وميان بن ب ار ،ومار بن ب• اف بن عمر• وعن

هؤلاءورث تركتهم العلمية الثرة تلاميدهم من أصراب ابن شهاب اازهمى ومحي
بن معيد الأنصاري ،ونيل بن أملم مول عمر بن الخطاب ،وذاني مول ابن عمر،
وربيعة الرأي ،وأب الزناد • • .وقد ترك هؤلاء ■حيعهم لإمام دار الهجرة مالك ،بن أنس
منهجا متكاما sعلما وعملا ،نليه فيه من صار عل دربه من أتباعه .يقول ابن تيمية!
وكان أهل المدينة فيإ يعملون! إما أن يكون سنة عن رسول افه قؤ ،ؤإما أن يرجعوا

إل قضايا عمر بن الختلماب رصي اف عنه .ؤيقال! إن مالكا أخد جل الموؤلآ عن ربيعة،
وربّمة عن سعيد بن المسمب ،وسمد بن المسب عن عمر ،وعمر محيمذ • ٠

هكذا توارث أجيال المالكية كابرأ عن كابر ما بعث الله جلمتج قدرته به رسوله
هووأنزل به كتابه ،وشرعه طريقا بينة معالمه ،معصرمة أصوله ،مضمونة نتائجه،

مأمونة عواقيه؛ مثصل باثلة موصل إليه ،قال تعال! ؤوأ 0هءتن.ا صا-رني ،مسستقيما

ئأئعو؛ ولا ئئنوا ألقيد نمى يكم عن شه ،ه[الأنمام:مه .] ١
محموعاكاوى0آ/لإام).

حماي ة  ،• Upاو م التّ_5ت حاس اك حس د

فدربوا عل الأسماك بالوحي ،والنأي عن التفيهق والمملف والأبتدلع،
يقول ابن عبد البمر ل كتاب ،الشهادايت ،ل تاؤيل قول مالكات لا تحوز شهادة أهل

اليع وأهل الأهواء ،نال؛ أهل الأهواء عند مالك ،وسائر أصحابنا هم أهل الكلام،
فكل متكلم فهومن أشل الأهواء والبلع أشعريا كان أوغثر أشعري ،ولا تقبل له
شهادة ل الإسلام أبدأ ،وتأجر ؤيودب عل بدعته ،فان تمادى عاليها استتيسؤ منهار ا.
ؤإمعانا ل تمنيف أهل البلع والأهواء يقول أبوصر' أجع أهل العلم من الأمصار!
أن أهل الكلام أهل بلخ ونخ وخلال ،ولا يعدون عند الخمح ق حمح الأمصار ل
طقاُت ،العناء ،ؤإنإ

أهل الأثر والتفقه فيه ،ويتفاصلون فيه ،؛الإتقان واليز

والفهم^■

فلا أوضح من هدا التشخيص الذي يسن بجلأء سحاقة الهوة ؛؛ن التيعن
والبتدعن ،إنه محبمر يؤكد أنه ؤإن وجدلتا حمؤع من الناحرين خاصة قد نكثت ،عن
مسللأا مالك ،العقدي ،رعم انصوائها صمن المنتسن إليه فإن ذلك ،ليس هو الأصل
ل أتثاع مدهثه؛ إذ لر يكن الأصلأء من المالكية يعرفون سوى عقيدة اللف ،،وما
دربوا إلا عل الإبان والتصديق والاستسلام والانقياد لما ل الوحيض.

) ١١
()٢

منهج الأثاعرة ز العقدة ص؛ .٧ ١
اننلر :الهدية

إل الطائفة التيجانة ص. ٤ ٤ :

ن محاس

اء السالك

اك

ح

ا-

 *staqoاومأالوه < 1 ai_JI Cmلأاوأدرااا  1 CmIوممد1يه ه

لقد تحل عبياء المالكية سنام الإنصاف وذروة العدل ق شأن الصحاية رصي

اض عنهم ،فلم يبنوا أحدأ منهم بسوء ،بل كان ديدثبمم الترمحي عنهم والأعراف
بمتازلهم الرفعة ،ومايقتهم المطلقة ق الخير؛ يقول هشام ين عإر• سمعت مالكا

يقول؛ من ب أيا بكر وعمر ثل ،ومن ب عاتشة  -رمحي  ٠٥١محها  -قتل؛ لأن اه

تعال يقول ن؛ها '.ؤ

؟ئداإنَئر هم؛إى.ه[مد;ب\ ]،

من رماها فقد حالف القرآن ،ومن حالف القرآن . ٢١١٠٢٠

تال الإمام القرطبي  Iلقدأحسن مالك ق مقالته وأصاب ق  ،،JiUbفن نقص
واحدا منهم [يعني الصحابة] أوطعن عليه ق روايته؛ فقد رد عل  ١٥١رب ،العال؛ن

،وأبمللشرائعالسالمين،قالاش،ثعالت ؤءئثدمح4هطكتيمعث7آؤدآثلكأأجاره
^^زىإدتايمةكئآفج-تؤ ه
[اكح:بمآا الأيه .وقاو،ت
بي،ثائهادةهمسيى
والملاح ،قال ،افه ئعالت ٠ؤلإث١ل ثدؤأ ما عتهدؤأ أثتءثسعهلالآحزام:،مآ] .وداو،ت

ه
أؤ؛ث هممحأثن دينمحهم
 إل ةوله-هبمممحرث هتالخثر:ا<آ ،ثم تال عز ُن نائل ث ؤوأؤ:قثثءوه[الخثر١^ ,]،\:
ألدارد!لإيتنمنٌت ه-إو قوله-
كله ح عليه بارك ويثاث ،بمحايم ومال امرهم ،و؛او ،زثول افه 'حتث الناس
(،١

اكراعق ايحرقة لأبن حجر الهبمى ،صرت ، ٣٨ ٤

م

حم اي ة علم اء المالك

قزفيئلمشينس<ا/

ية لخت ساب التوحيد

محانمظن1ن1ظكلمممقبجض

ذما لمْهمك ئدأخدم زَلأئة"ءأ،ص.
إنبمم الجل الذي نثر الإسلام بعدأن تربى عل يدي سيدالأنام ،.يقول ابن
ممر ~ رحمه ال؛ه ~ ق تمسثر قوله تعال• ؤ؛ادثدةرلأس ءآلإ؛ث *ىف 7آثداث وآلكدار

محإدآءيتبمم /يتثم رها،؛^ ١تعوق

تث أف وإ؛بمولآسالإ ف ءبجإ-هميذر

تئعنعقاقئئJ
وععاوأ
فانتوئ هك ثؤغ ،بمجب ألمكع شى ج \وئ1و نبمدأثق ادن
ألمنلحتتثتيمثعفتأنلمحإعثليعا ه[الفتحثآ •]٢ؤمن هده الأية انتنع الإمام
ماللئ ،رحمه الق ~ ،ق رواية عته ~ تكفير الروافض ،الدين يبغضون الصحابة ،قال!

لأمم يغيظومم ،ومن غاظ الصحابة ت فهوكافر؛ لهده الأية ،ووافقه ءلائفة من العال،اء
عل ذللث ،،والأحاديث ،ق فقائل الصحابة ،والنهي عن التعرض لهم؛مساءةت كثيرة،
ؤيكفيهم تناء الله عليهم ،ورصاه ءنهمأ؛آ• فمن الل-هي أن من تقص الصحابة رصي
الله عنهم أو بهم فقد طعن ق تزكية افّ تعال لهم ورسوله ه ،ولا يكون ذللت ،إلا
من نفس؛لغت ،النهاية ل الخبث؛ إذكيف ،يتنقصون وقد اختارهم الله تعال واحتباهم
لصحة نسه ه!!

()١

أخرجه البخاري كتاب الشهادات باب لا يشهد عل شهادة جرر إذا أشهد ح( .) ٢٦٥١

ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة تم الذين يلومم ثم الذين يالومم ح( .)٢ ٥٣٥

من حديث عمران بن حصآن رصي اض عنهم •٧^١
( )٢أخرحه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب فول الني ه لو كنت متخذا خليلا
ح(مماآ*م) .ومسلم كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة ح(  .) ٢٥٤١من حديث أي؛ب
سعيد الخيري رصي افه عنه.
()٣
()٤

يقول أبوالوليدبن رثياإلالكي واصماالصحابة رمحي اض عنهم أجع؛ن• كلهم
محمودعل مافعله ،القاتل متهم واكتول ق الخنة ،فهذاالذي محب عل كل مصلم أن
يعتتقدْ فيإشجربيتهم؛ لأن اف تعال فدأش عليهم ق ك؛نابه وعل لسان رسوله فقال

عز من ٠اتلت

'ؤ محق مثئ ،للشابج _ ،صران ،] ١١٠ :وهال :رؤ وةثهث>

محه ومثلل هلاوترُ:0آإ]١؛ أي؛ حيارأ عدولا ،وفال رمول اض قوت عثرة
من قريش ق ابنة أ  •،نمى فيهم عليا ومحللحة والزبثر ،والذي يقول أثمة أمل

الستة والحث •،إن عليآ رضي اطه عنه ومن اسعه كان عل الصواب والحت ،،ؤان ءللأءة
^^ترلإركاظءلالخطأ،إلأبيرأياذلك ،ياجهادهما،فكانمسمائس؛إذهما

من أمل الاجهاد ..إل أن هال! "والدي ةلا 0من أتم اجهدوا فأصاب عل وأخطأ
ءiلحة والزبثرموالمحح الذي يلزم اعتقاده ،فلعل أجران لوافقته الحق باجتهاده،
ولطلحة والزبيرأجرلاجتهادهماوبافه التو

ومذاموالإنصاف والعدل ق شأن

ساك درب الحديث عن الذي جرى بينهم رمحي افه محهم .ؤإن كان الأملم الابتعاد
عن تحليتهم ،يقول أبوعبد اا؛ه القرطص رحه افه تءالت ولا محوز أن ضب إل أحد
من الصحابة خطأ مقطؤع به؛ إذكانواكلهم اجتهدوافي،افعلوه وأرادوااف عزوجل،
وهم كلهم لنا أئمة ،وفد تعيدنا بالكف عإ شجر بينهم ،وألا تذكرهم إلا بأحسن
الذكرلحرمة الصحة ولنهي التي قوعن سهمُم ،وأن افه غمر لم وأخير بالرصا
()١

مله ابن ممر ق جا»ع الماسي ( ٠ ٦ا /م ند ابن ممر) من ُلريق شريك ،به ،لكن دثع ب•

ايزيدا بدل! اشردُ وذكر ،اف،ي ق صع الزواتد رتما/أأآ)،رتالت اروا ،الءلراقبآماسد،

وأحدعارجاله رجال انمأ<حا .وروا ،اين معد(أ ،) ١ ٢١٨— ١ ٦٨/والقوي ق ال،ورغة والتارح
("آ ، ٢٨٤ /وابن ب الم ق الأمباب رص  ، ٤ ٢ ٠؛ من طريق همد العزيز بن ساْ ،وابن الديم ل

بب الهللب ،ذنائح حلب (ا/ومآ'-؟آ)من يلرض الميت ،بن حرام؛ كلاهماعن حسب ،بن أي
ثابت ،عن ابن عم ،به -لجاءس ابن سعل•؛ 'م ،متب بن ش ثابت قال• بلغم ،عن ابن عم*•
()٢

اليان واكءمءل(آا-/أ؟اأ"ا^

( ٢٣

أخرجه الخاوي ئام ،فخاتل المحاه ؛ام ،ثول الشي قو "لو كت. ،تخدأ حللا"

^■ .) ٣٦٧١وم لم محاب فضائل المحاه باب تحريمباسح( .) ٢٥٤١

حم

اي ة علياء الم الك

بت لخنس امب ال ته حد

عنهم هذا مع ما ند ورد من الأحار من زق محتلنة عن الني Mأن طالحة شهيد
بمني عل وجه الأرضأ  ، ٠١غلو كان ما خرج إليه محن الخرب عصيانا لر يكن بالقتل
فيه شهيدا ،وكيلك لوكان ما خرج إليه حهلآ ل التاؤيل وتقصيرأ ق الواجب عليه؛
لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل ق طاعة .فوجب ُهمل أمرهم عل ما بيناْ .ومما يدل
عل ذللثا ماندصح وانتثرمن أحمار عل بأن قاتل الرب؛ر ق النار'آآ ،وقوله؛ سمعت
رسول اطه ه يقولت بشر ناتل ابن صفية بالنار أم .ؤإذا كان كذلك فقد نت أن

لوكان كذلك لر يقل الني
طلحة والزبير غثر عاصيتن ولا آثم؛ن بالقتال؛ لأن
ه ل طلحة شهيد ولر بجر أن قاتل الزبير ل المار ،وكذلك من قعد غير نحش
ق ا لمأؤيل؛ بل صواب أراهم اف الاجتهاد .ؤإذا كان كذلك ،لر يوجب ذلك ،نمهم
والثراءة منهم وتميقهم وإ؛هلال فضائلهم لجهادهم وعظم عنانهم ق الدتن رصي
افه ^.، ١١٠

(  ) ١إشارة إل أحاديث منها ما أحرجه الألباق ل صحح الخاْع الممر (  ، ٢٣ ٩١٥ول الصحيحة
( ،) ١ ٢ ٥من حديث جائر وش هريرة وش سعيد رصي اض عائم أحمُين.
( )٢قال الشخ شعيب الأرنورط وآخرون ل تحقيقهم لسني الإمام أخمدت (إسناده حض ،عاصم—
وهو ابن ش الجود الكول— يتقاصر عن رتبة الصحيح ،شيبان؛ هو ابن عبد الرحمن النحوي نبت
إل "نحوة" طن س الأزل لا إل علم المحو .وأحرجه الطيالي (  ) ١٦٣عن شسان ،بمدا الإسناد.
وأحرجه ابن معد م  ،١ ٠٥والزار(  ) ٥٥٦و(ههه) ،واممراف(  ) nr)j ) ٢٢٨من <ق عن

( )٣نال محققو م ند الإمام أحمد! إسناده حض -زاددةت هو ابن قيامة• وأحرجه الترمذي ( ) ٣٧ ٤٤
من طريق معاينة بن عمرو ،عن ذامم•؛ ،مدا الإساد-

وأخرجه ابن سعد م  ،١ • ٥وابن أبير ن—ة ٢ا ، ٩٣ /وابن أي عاصم(  ) ١٣٨٩من طرشن عن
عاصم بن بمدلة^ به ■ وانظ ما قبله -ابن صفية! هر الربثربن العوام ،أمه صفية بنت عبد المطلب عمة
رسول اض قو .وصححه الحاكم ز المستدرك (  ،) ٥٥٨٠وبمه الذهبي ل العليق.

()٤

الحا٠علأحكامالقرآن( .) ٣٢٢ - ٣٢١/١٦

حماي ة علماي المالكة حن

ا ت النم ح

اّ

هكذا ببغي أن يكون اللم ق تحفظه واحترازه من الونؤع ق أعراض
الصحابة ،فهم أهل السابقة والقفل .يقول أبوالوليد بن رشد اLالكيث تعليقآ عل
نول اض ٠عالتؤ إا0كقص يى ألثومه آهنثأوأ ثلنيمإ

الأية ،فأرادت عائشة رصي الاثه عنها بقولها وافه

ما رأيت ما ترك الناس ق

هذه الأية نسبة التقصير إل من أم لئ ،من الصحابة عن الدحول ق الحرب الش

ونعت بينهم واعتزلهم وكف عنهم ولر يكن مع بعضهم عل بعض ،ورأت أن الحفل

لهم والواجب عليهم إنا كان أن يروموا الإصلاح ^ . ٠١١٠٠ -وهذا احتهاد وهي أهل

له اّصي افه عنها ،علما وفها وسإقة منزلة .ولهذا كان مرقق الإمام مالك — رخمه
اممه  -حازما ذ الذب عن الصحابة رصي اف عنهم ورعايته لحرمتهم ،الأمر الذي
دفُه بحزم إل الوقوف ق نواصي الرافضة الحاشن عل الساومإ ،فجعلهم أسوأ أهل

الضلال وأشذ أصحاب الزخ؛ حيث ،قال رحمه الله فيإ مله عنه القاصي عياض! تال
مالائ،ت أهل الأهواء كلهم كفار ،وأمورهم الروافص .قيل :الواصب؟ قال :هم
الروافص ،رفضوا الحق ونمثوا له العا.اوة والغضاء  ٢٢١ا ولا ثالث ،أنمم أصحاب

نواص كاذبة حاطثة ،وأصحاب عإئم غطت ،تحتها أنولع السوء والضحشاء.
هدا وقد أضج أبو نعيم عن همد اف العنثرى قال :قال ماللث ،بن أنس :من

تنمص أحدأ من أصحاب رسول الله قؤ أوكان ق قلبه عليهم غل؛ فليس له حق ل
لء السلمين .ثم تلا قوله تعالت ءؤدأل!كث■ ■؛اءُو toبمدهم بموأوى رثا آعنتر
يا وِلإحويثا آؤ؛رنك سبمؤيا يالإبمني ولامتمل ل هلوثاغلا لقيث ثاموِأ وت\اقو
رءوف ثم ه[الحشر ١ ٠ :ا ،فمن تتمصهم أو كان ق قلبه عليهم غل فليس له ل
()١
()٢

اليان واسل( .) ٣٦٠/١٦
الالاركلاوقاضىءياض(أ/هأ).

n

■حماية عيا ء الماوية لخن —ات ال ّتسه ح

د

الفيء حزرا' ،بل كان النكتر من عالك  -رخمه اف تعال  -عل •نتقمي الصحابة

~ ر همي اض عنهم ~ شديدأ .يكر ل محل ه مْ رجل ينتقص أصحاب رمرل اض
آثدأث عزالةمار
قو  ،فقرأ مالك تول اف ~ تعال ~ت ؤءس ةثو 4أثإ رآك؛وا
رجا« يمم مينهم رئثا نجدا.بممة محلا  otأش دة-وثا سماهم ف وسيؤُ ثذ

أرأل-ءممحد'إلث
فا سوئ

رأقأتحر

لنج |ثهلثم<قارربم< ثأستثظ

^يدء يجبألإخع إمكعم^أكماره تاكلح؛هاآ] ،فقال .من أصح ق

فله غيفل عل أحد من أصحاب رمول اض قو فمد أصابته الآيةر,،٢

يقول القاصي عياض رخمه اطه تعال :وكيلك نسر بتكمر غلاة الرافضة ق

فولهم؛ إن الأئمة أفضل من الأنياءرم.
وتال القاصي ممد بن همد اض أبو بكر بن العري) اشافري الإشيل اطئالكي
النوق منة -٠٥٤٣ت ما رضيت المحارى واليهود ق أصحاب موسى وعيسى،

ما رصيت الرواففى ق أصحاب محمد ه ،حض حكموا عليهم بأنمم فد اتفقوا
عل الكفر والباطل• فا يرجى من هؤلاء ،وما يتبقى منهم؟ وفد فال اض تعال:

ؤ وئوة؛أ؛\في؛ «ا»نوأيذووٍؤأآدنإحثت لمسثاثثه؛زق \يزييى 9كثاآسءف

آمحس■ ثن ملهم وثاهس لم دبمم أركذ ألمح ،ثم وق؛محلرم محا بمي ■مثهم أثأ ه
لالور:هه] ،وهذا قول صدن) ،ووعد حق .وفد انقرض عصرهم ولا حليفة فيهم

ولاقض ،ولاأمن ولامكون ،إلا ،jفللم وتعل وغصب وعرج وتشتت وإثارة
ثائرةأا؛ب يدا فول ابن ،العري ،وب ينهل• إلا شراذمهم الأول قبل أن تغلغل العداوة ق
مفاصلهم ويستقر الحقل• عل أعل السنة ق نقومهم ،فيكف به لورأى ما استمرأته
()١

.) VYV/I ( ، ٧٨١ ^٢

()٢

المدر نف ه.

()٣

المدر نف ه.

()٤

العواصم منامامص:هخاا

n

حسا J؛- ،نسط  ١ V-لما للي

-حمام

اك

ح

ا-

فلولهم التأخرة من محاربة الإسلام وأهله ،والضيق عل أهل السنة والرمي بم
ل كل مكان! أ وليس ذللث ،غربجآ؛ فإ دامت ،الأصول منحرفة ،فلا ترجى استقامة
المركع• بمول الإمام العلامة القرطي المالكي ي ت،سرهت (أما الروافض فليس
قولهم مما يشتغل به ولا محكي مثله ،لما فٍه من الطعن عل السالف ،والخالفة ليل

وتال رحمه الأهت.-.رإلأ أن يرك رجل المسح من أهل البيع من الرافضة الذين
لايمسحون وما أشبهه ،فهذا لامل حلفه). ..ءآ/

وتال أيضا( ... :وقد طعن الرافضة نحهم اف تعال ق القرآن)ام.
وعل ^ا الوتف الفاضح للروافص الجوس البغض لل هم عليه من الضغينة

عل الحق والشن ل القؤآن والطاول عل أصحاب الشي  Mمار أغلب ءال،اء
المالكية الثابمن عل الحجة ،ذللتج أمم ؤللوا عل تعانب ،حقبهم متفشن عل أن
الأّتخفاف ،بالشريعة الإسلامية كفر؛ كإ صرح باز١١؛ ،ابراميم بن عل بن محمد
بن فرحون اليعمري المالكي النول ّثة  —٠٧٩٩ح؛ن قال :فصل :ومن استخف،
بالقرآن أو بثيء منه أو جحيم أو حرفا منه أو كاوب سيئا منه ،أو أست ،ما نفاْ أو

نفى  ١٠أثبته عل علم منهبذللت ، ،أوسلث ،ق ثيء منذللث،فهوكافر عند أهل العلم
بإحماع ،وكذللث ،من غم شيثا منه أوزادفيه كفعل الباطنية والإّءاءيل؛ة ،أوزعم

أنه ليس بحجة الني قوأوليس فيه حجة ولا معجزة ،كقول هشام الفوطي ومعمر
الصيمري ،أنه لا يدل عل افه ولا حجة فيه لرسوله ولايال؛ل عل ثراب ولا عقاب

ولا حكم ،فلا محالة ق كفرهما حن.ا القول ،وكن.للث ،بكفرهما ؤإنكارهما أن يكون ق
()١
()٢

الخاح لأحكام القرآن ( ١ ٦ ١ /aا
الخا.علأحكامالقرآن(اا'/؛ا

()٣

ارجعف>(ا/هح).

٦

حماي ة علماء الم الك

ية لحنان الني حج ي

سائر معجزات الرسول ه حجة له ،أو ل خلق ال موات والأرض دليل عل اغ

بحانه لمخالفتها الإجإع والفل التواتر عن النثي ه باحتجاجه بزا كله وضريح
.،١^^١

هكذا *كاث مواقف هؤلاء الأعلام ق استسلامهم للوحي ،وانقيادهم لهدي
السلف ،وبغضهم لريان البيع والخرافات والدجل داخل ايجتهع الإسلامي

ولحفهم للهلرق والأهواء والنحل النحرفة ،ووقوفهم عند حتمية إثبات الحق
والقول به والدفيع عته• والتزامهم بالنهج الربان الذكامل؛ ودحضهم للهنرق

والأهواء والنحل المنحرفة .القائم عل العدل وميزان الفعل الذي نزل به الإسلام
الماق ،طريقا قويا قاصدأ موصلا إل تحقيق حلافة الله تعال ق أرصه ،عل وجه
بجمع؛؛ن مرصاة الخالق وسعادة الخلق.

تمرة الحكام  jأصِول الأقفب رماهج الأحكام(آ.) ٢٨٣ /

ح__يس

ساو س_ت علماء المالك

ن لحنسات الني حب—ا-

ووء1وم1ولي 0وانمافمم وقأةهام و1توامملمأ:

لقد كان ماك —رحه اف تعال" غاية ق الإنصاف والتواضع والوؤع ،عميق

الفكرة ،غاتر الفقه ،يعيدأ عن الإمحات والتقوتع عل الذات وامملف ،وما نمته ق
معارضة أمر الخليفة الصور ت<وبأ موطئه إلا صفحة من  llj؛ ،الصور الزامية .يقول
ماالن ١ ، !،حج أبو جعفر الصور دءازإ ،فالحالت ،عاليه فحادثته ،وسألني فأجبته،
فقال؛ إف عزمت أن آمر بكمك هذه اش قد وضعت [بمي ا،لوطأ] فتنح نسخا،
ثم أبعث ،إل كل ممر من أممار اللم؛ن منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بإ فيها ولا
يعتدوها إل غيرها ،ليدعوا ما سوى ذللثؤ من هذا العلم المحدُثؤ؛ فإل رأين ،أصل
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم ،ئلتا؛ يا أمير المؤمن؛ز ،،لا تفعل هذا! فإن الناس ند
سمت إلهم أناويل) ،وسمعواأحادث ،وروواروايات ،وأحدكل ،قوم بجأسخاإليهم
وعملوا به ،ودانوا به س اختلاف أصحاب ،رمول الأة قق وغيرهم ،ؤإل ردهم عإ
اعتقدوه شديد ،فنع الناس وما هم عليه ،وما احتار أهل كل بلد لأنف همُ*؛ ،فهذا
نموذج س أعنلم صور التعلق بالحق والتجرد له ،والبعد عن التعصب ،ومحبة الذات.
ذللئ ،أن العلم إذا ر بمحبه تمديق ولر يؤازره عمل وثقوى لا ينمى بصرة ،فأهل

الم؛رة هم أولو الألباب،؛ ك،ا قال تعال<:أو;نيونُل مينون صه؛

توطإلأوهكهترؤؤ\ألأف ه[الزمر:م؛].
الو"j؛ ،رواية محمد بن الحس(. )٥ / ١

حم

اي ة ■tiU

؛ ،المالكة ب

اب النزحي د

مالك بإ هم عليه من الوصوعية والتعلق
وعل هدا فليس غر يا أن نجد
بالحقيقة ،فقد كان منهللق النهج العقدى المالكي نصوص الوحتين وفهم السالف
المالح الصاق من العوائد والبيع والحدثان والمنكرات لها ،فكان الانتساب إل

الذهب المذكور انتابا أصيلا لأهل الثم نه والحإعة ،وياسارحاع أمإء بعفى أئمة
الذهب المالكي الذين مبق ق هذا البحث ورود أمإئهم يتب؛ن مدى ثمك المالكية
بمنهاج أهل الستة والحإعة.
ومن الحميل ق هذا المقام أن تكون البداءة بامامهم إمام دار الهجرة الفقيه
الحدث الارع الإمام مالك بن أنى .الذي كان أحد أعلام أئمة الها-ى من أشل
ال نة والحإعة الوهلن لأن يقتدي  ٢٠٦٠ق هل.ا الباب العظيم.
لقد مر معنا ق هاوا البحث أن مالكا رحمه الله تعال حينإ مأله أحد المثتدعة

عن كيفية الامتواء؟ مك.ما وأؤلرى حش علته الرحماء <م

الامّتواء معلوم،

والكتف محهول ،،والإيان به واجب ،،والسؤال ،عنه بدءةُا ■،وهذا الجواب من الإمام

مالك ،قاعدة ق حميع صفات اممه حل حلاله وتقل .حم ت ،أمإوه؟ وأما تلاماوة الإمام
ماللث ،فقد ساروا عل منهاج النبوة ،وكانوا من أئمة السلف ،؛ أهل السنة والحإعة،
ومنهم:

 ٠ع بد الرحمن بن القاسم الحتقي المتوق ستة  ١٩١ه.
 ٠و عبد الله بن وهب ،بن م لمة القرمحي مولاهم المتوق حم نة  ١ ٩٧ه.
 ٠ا لإمام محمد بن إدريس الشافعي مومحس الذهب ،العروذا بامحّ مه والتوق
 ٠ع بد اممه بن م لمة بن قعنب ،القعتى ادتوق حم نة  ٢ ١آه.

 ٠و أسهب مكإن بن عبد العرمحر القي العامري المرق حم نة ١ — ٥٢ ٠ ٤
الاصاد  jالاعتقاد للغزال ص:دمآ.

حماي ة عسا ء المالئة حنا ■ ٠٠ ٠ال تي حبساو

 ٠وبشر بن عمر الحكم بن عمة الزهراف الأندى التوق سة .;،٢ ٠ ٧
 ٠و أمد بن الفرات بن سنان النوق محنه . J،Y ١ ٣

 ٠ع بد الملك بن عبد العزيز ين أي ملمة الماجنون القرثي مولاهم النول
سةّآا'اه.

الولسة؛أأم.

 ٠م د الملك بن"مب بن شان بن هارون اللمي الألهري القرطى أبر
مروان عال؛ الأندلس ،وفقيهها ق عمره ،والنول سة .-٥٢٣٨
 ٠م حنون عبد اللام بن معيد بن حييب التتوحي التتول ستة ,— aY ٤ ٠

• أبو مصعب أحمد بن أي بكر القاسم

النول منة .-٠٢٤١

وغرهم....

لقد كانوا أئمة ل سإحة ،وأصحاب اتبلع واقتداء ل سعة أفق؛ ذلك أن
إمامهأأ مالكآ — كإ مر معنا  -كان —رحمه الله تعال— مديد النكثر عل التعصبان،
كامل التعلق بكتاب الله -تعال -ومحنة بيه  ٠وفهم ال لف ،نابدألما عارض ذلك.
ومن الأثور عنه ل هدا القمار فوله؛ ليس كل ما يقول الرجل -ؤإن كان

فاصاد-ينع ،وتجعل منة ،ويدهب به إل الأمصار ،قال تعال؛ ^ ^٥عتاد * الدين
ينثمنوذالمول متبعوفأحننهه[الزم:ي؛-ح؛]اه.
لقد كان مالك محذر أصحابه من التعصب لقوله ،أوالتعلق برأيه ل مواجهة

النص؛ حيث نال :إن،ا أنا بشر أحض وأصيب ،فانثلروا ل رأيي؛ فكل ما وافق
الكتاب والسنة فخذوا به ،وكل ما ل؛ يوافق اتكتاب والسنة فاتركوُْآا .ذلك أنه كان
()١
()٢

ترسالدارك(ا/أما).
الأءممام(آ/؛'م).

حماي ة علما ،-المالك

ين حن

اب ال نزحي د

يرى أن صلاح حلم ،الأمة لا يكون إلا بانتهاج ما لكن عله نلمها من التمسك
يالكتايح والستة ،ولاJلاان ،قاوت لا بملح آخرهذ 0الأمة إلاما أصلح أولهارا؛.
ولقد لكنتج محبة السنة النبوية والذود عنها والسعي إل حفظها؛ أحد أهم
الأمبابح اش دفعت ،مالكا إل تصنيف ،موؤك الذي توحي فيه احتار أقوى أحاديث،
أهل الحجاز ممزوجة يأوثق ما نقل من أقوال الصحابة ،محشوة بأصوب فتاوى
التا؛عين ،من غثر انتصار لرأى ،أونبذ لحقيقة ،أورقص لحجة راجحة.
وقد وريث ،عن مالل؛ ،كراء علمإء المالكية هذاالنهج ،فذمواالتعص ،وومحموه

بكل نعويت ،القبح■ يقول أبوالعباس القرى ،وهومن يراء عبياء المالكية! قد صل
بعض الاس ،فحماله التعمسيج لمذهبه عل التصريح؛،ا لا كبوز ق حق العلمإء الذين

هم نجوم اللةُ  ،٠بل عد المقري معارضة الموص باقوال الرحال من أشع أنولع
التعصس ،وأبثع صنوف ،التنكيس ،عن مهع الحق ،فذكر جلة من القواس الفقهية
تعد جواهر ق هذا الخصم ،حيث ،يقول! قاعد٥ت لا محوز رد الأحاديث ،إل الذاهب
عل وجه ينقمى من -؛جتها ،ويذه_ ،بالثقة بذلاهرها؛ فإن ذلك ،إفساد لها وغمى من

منزلتها ،لا أصالح اف الذاهب ،بق ائها ،ولا رفعها بخفض درجاما ،فكل كلام
يوحذ منه ويرد إلا ما صح عن رمحول النه ه'

ولتصويب ،التصور وريع الغلوالذهبي؛ يهلالعنا بقاعدة أحرى نحن أحوج
ما نكون إليها ل هذا الزمان الذي استشرى فيه التعصّب ،الذهبي ،والتعلق بآراء

الرجال ،؛عيال■آ عن أي متني من الوحي ،فيقول! قاعدة! لا بحوز التعمب ،لامن.ايربا،
؛الانتصاب للأنتصار بوصع الحجاج وتقريبها عل الطرق الخدلية ،هع اعتقاد الخهلأ
()١

الردءلالخهبص!:آا.

()٢

نفحالد_(،آ/اآه).

()٣

ماءداكري('ا/آ'بمم).

حبماسد عبما ء اليّسألت_^ بة حن

ا"ب ا ل تي حب ا-

والمرجوحية عند المجيب كإ يفعله أهل الخلاف ،إلا عل وجه التدريب عل نصب

الأدلة والتعلم ل لوك الطريق بعد بيان ما هو الحق؛ فالحق أعل من أن يل علميه
وأغالب من أن نجآبُا/
وهكذا نجد الفلرة نف ها عند الإمام المراق  _< -سن م لكه ق كتابه الذخرة

قائلات وقد آثرت ،التنييه عل مذهب الخالضن لنا من أئمة الذاهب الثلاثة وماحذهم

ق ممر هن المسائل؛ تكميلا للفائدة ،ومزيدأ ق الامحللاع؛ فإن الحق ليس محصورأ ق
جهة؛ فيعلم الفقيه أي الذهبتن أترب للتقوى ،وأعلق بالسبب الأنوىر .٠
وهذا الإمام الشاطئي سن أسباب التعصب المذهثي ومقاره ،وأنه حروج
عل منهج السلف ،فيقول 1ولقد زل يسبب الإعراض عن الدليل والاعتعاد عل

الرجال ،أقوام ،حرجوا بسبب ذللث ،عن جادة الصحابة والتاJعان ،واتبعوا أهواءهم
بغثر علم؛ فصلوا عن مواء ال بيلُ <

والخلاصة ت أن الإمام مالكا من أجل ءلإء الأمة قدرأ ،وأكثرهم تعلقا بالدليل،
وأوضحهم م الكآ ،وأنصحهم عقيدة ،وأبعدهم عن التعصب لرأيه أو رأي غره،
ولر يكن يترك الدليل ليعارضه باراء الرحال ،وكذللخ ،كان كبار عناء المالكية الذين
ائتوا به؛ إذ كانوا س أشد الناس نأيا عن الارتماء ق أتون التحمسبج .لما رأوا فيه من
التعارض مع المفلومة الإسلامية ،ومقت ،العقول الليمة لما يفقئ إليه من التهارش
المودي إل تمزق كيان المجتمع الإسلامي ،ومثز المشاحة والبغضاء والإعراض

عن الوحي ،وهو الأمر الذي يتعارض ْع نصوص ممرة ،ظلت ،تد<ءو إل الألفة
والحبة ونشر الإخاء عل الحق ،كقول افه جل ذكرهتءاؤ وأغمموأ إتز أذم جمعا
()١

المربع نف ه( .) ٣٩٧ /Tوانفلر :د .محمد الخار الأس\ ،قب \ص :مدارمه ومولفاته

()٢
()٣

الدمحرة(؛/هم؛).
الأءممام(؛/آ-م).

حماي ة علم

ا ،-المالك

ية لخن

اب النو حع د

ولا ثزمأ و\ذهما ست\شءلإثم إدَمحم نداء أقف ه

ه زآو ممرازامأ• ،] ١

وآلثويقئ.تثب'أيتآء بمي 4تااتوةت ١٧؛ ،وقوله جل دعلأ•
وقوله تعال؛ ؤ
ُؤ.إثاآدتينوذابموْ ه لالحجر١تتُ ١آ• وقد ذكر الض .أن يحول الومنن الخنه
مشروط يتحاييهم ،كإ نقل عنه الزيمِ بن العوام رصي الثه عنه ت دب إليكم داء الأمم
قبلكم; الهد ،والبغضاء ،والبغضاءت هي الخالقة ،لا أقول تحلق الشعر ،ولكن تحلق
الدين ،والدي نمى بيده ~أو والدي نفس محمد بيدْ~ لا تدخلوا الخنة حتى تؤمنوا،

ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،أفلا أنبئكم بإ يثثت ،ذلك لكم ،أفشوا اللام بينكم .٠ ١
ولا أدعى لتفكك عرى المجتمع من اتثيع الهوى والتعصب للرأي ومقت الدليل
والإعراض عن الحق•

ظلأصل الضامن للنجاة يتمثل و التزام المحجة البيضاء التي تزكنا عليها
رسول اطه

تاللئا المحجة السالكة الش محار عليها أئمة السلف كإلك وعره من

الأئمة المقتدى تيم والتابحثتن لهم بإحسان ،رحمهم اش جيعاء
أعاشنا اممه عل ملة محمد ه ما عشنا ،وأماننا عليها إذا متا.

()١

إستاده صعتف بهالة مول آل الزبير ،وْع ذلك فقد جود إستاده الخاخغل الذري ل

"الترهمب" مآ/حأه ،واسي " jالجمع"  !٣• /Aهمد ارحمن :هر ابن مهدي -وأ-م-بم ابن
همد الر  jالتمهيد ا" ١ ٢ ١ /من محريق •رص بن معاؤية ،عن مد ارحمن بن •■ءا-ى:،إ-ا الإّ ناد•

ولإجه انماض( ) ١ ٩٣أوالترمذي (•  ،)٢ ٥ ١واو؛هني ق 'الشعب"(  ) ٨٧٤٧من <_ حرب

ين شداد ،يه .وسمط من مسند الطيالي الزبثر ين العوام.

وأحرجه اليهقى "jالمن" •  ، ٢٣٢ /١و'الشعب (  ) ٦٦١٣من ثريق معتمر بن سلي،ان ،ينأبته،
عن محي بن ش ممر ،به .إ يذكر نيه الإبن أيما.
وأحرجه الزار ( )٢ ' • ٢من ءر؛غ ،موص بن حلف ،عن بحمح ،بن ا؛و ،ممر ،عن بميا ،عن ُرل

لأبن اربثر ،عن ابن الإبثر ،أن رمرل اف قو ...قال الزار :ذكيا رواه موص بن حلف ،ورواه هشام
صاح— ،الدمتوائي ،عن بحى ،عن يمس ،عن مول للزبثد ،عن اربثد■

وإا؛ك أخي القارئ بمص الكب الش ورثها يرغ الألك؛ة ،وحلت لرن كاء
*!عتقدمم ،سْ ااكس؛ sالي تترع عل'عريهاتركت إمام دارالهجرة!
 - ١رسالة لأبن وهب ل الرد عل

مآ-رالأنفيالأسممببماإلأحد القضاة.
 ~ ٤رصالة إل حليفة الاسلمين هارون الرشيد ق الاداب والواعظ .وتد
طعن ق نستها إليه؛١أ.

 ~ ٥رسالته ق إحيع أهل ا،لدينة إل الليث بن
 ~ ٦كتاب ق التمر لغريب القرآن.

 Uا لزن الش أنتجتها انمقرية الاركة ل هدا الدان أوجاءت شاuة عف

سلامة همتهج الستقيمقن همتهم ،ضن أهمها!
 • ١أصول ،السنة للإهمام ابن أن زمتتن• وتد حققه الدكتور عبد اف البخاري،
وطح طبعته الأول عام —٠ ١٤١٥من تبل مكتبة الغرباء الأثرية.
 • ٢أصول ،ي البيع والسنن تأليف ،محمد أحد العدوي العالم الصري الأزهري
وهوتلخيص لكتاب الاعتصام لكاطي.
سخ محي الكي اكاصري ،تحقيق مصهلفى بام .
.٣

 . ٤الاعتصام تأليف إبراهيم بن موسى الشاطبي النوق ستة ٩ ٠لأم.

 ١٥البيع والحوادث تأليفه ابن وصاح الأندلي التوق محنة  ٢٨٧هر
 . ٦تنبيه الخلف ،الحاضر عل أن تفويض اللف لاينال الإجراء عل الفناهر،
()١

تريب سرك(أ.) ٩٣ /

()٢

اسورشه(آ)/بم).

حماي ة محيم سراع الم الك

ثة لحناب الني حي د

للإمام بدام بن الوصتري الئضلي المالكي التوق سة  ١٤٣٠ه.

 -٧جهود عناء المغرب ق اكفاع عن عقيدة أهل المنة للدكور إبراهيم
التهاص.

مخ نني اكين الهلال الالكي٠

٠٨

 .٩حطبة اللمطان المول سليإن ق الانتصار للمنة و الرد عل اللواف

الضالة ،نحقيقت العلامة محمد تقي الدين الهلال .مطبعة الساحل يانرباؤل.

•١ ٠

لغ اتبمام الاصطراب عن آيات الكتاب للمؤا محمد الأمن
المنقطى •

.١١

الرسالة المحتصرة ل مداهس ،أهل المنة ،له أيضا.

* ١ ٢الزجر والإقاع بزواجر الترع ايلماع لأبير عبد اض محمد بن المدنكنون.
. ١٣

سبل الرشاد ل هدى محر العباد من تاليفه أيضا.

*١٤

ال نن الواردة ل المتن وعواتلمها والماعق وأشراطها لأب عمرو

الدانالأندلي.
٠١٥

عقود المنة منتقى من الأرجوزة المنبهة للإمام أن عمرو الدال،
تحقيق! انمكتور الحسن وحاج ،رسالة دكتوراه.

٠١٦

عقيدة التوحيد الكثرى للشيخ محمد الكي بن عزوز المالكي
المغرب ت  ١ ٣٣ ٤ه ،تحقيق! الدكتور محمد رسيد يو غزالة الوق .الهلبعة

الأول لؤمةالرانسةوآ؛اه.
٠١٧
. ١٨

عقيدة الإمام ماااك ١لمصطفى باحو.
عقيدة الإمام ماسللمغراوي.

.١٩

عالهاء الغرب ومقاومتهم للبلع والتصوف والقبورية والمواسم

للمثبخ مصطفى باحو.

حماية علماء المالكية حنا ب ال—ت سرحي— د

كتاب الأمال ق القض عل الغزال لمحمد بن حلف الإلمري •
٢١
٢٢

٢٣

٢٤

كتاب الخامع لاين \لي زيد القيرواق ،ومحي احتوى عل أبواب ق المعتمد.
محتصر هدى الخليل ق العقائد وعبادة الخليل له أيضا.
مقدمة الرسالة لابن أي زيد القيرواق.
مقدمة كتاب الخاهع ق السنن ،تحقيق؛ عبد الجيد تركي ،وقد
ؤلبعته دار الغرب الإسلامي الهلبعة الثانية ستة . ٣١٩٩٠

. ٢٥مقدمة كتاب مفتاح التفقه الأصيل ق ث رح محتصر هدى الخليل ل العقاثد
وعبادة الخليل للعلامة محمد تقي الدين الهلال ،مكتبة الصحابة الإمارات

الطبعة الأول  ٤٢٢أم .ؤإن حرج الهلال ل آخر حياته عن الاثنماب إل
الذهب المالكي؛ محدك لا يغيب أن قاعدته العقدية قد تأت ل دائرته.

. ٢٦

منغلومة التحدير من البيع للاندزال ،ومحي أخذها من كتابه؛ تنبيه
الإخوان عل ترلث .البيع و العصيان ،تحقيق؛ محمد ستيتو .جامعة محمل.

الأول ،وجدةْ .ع سمخة راجعها محمل الأس بوخبزة.
الورد ق عمل الولد للشيخ أي حفص الفاكهاف ،تحقيق ت عل
• ٢٧
الحلي ،ئكتثة العارف بالرياض الطبعة الأول سة  ١ ٤ ٠ ٧م.

. ٢٨

نقلم القثروانية للثخ أحمد بن مشرف الأحمائي .من كتاب؛
محهلف الختى الدال للشيخ عبد المحن العباد.

٠٢٩

الوصول إل معرمحة الأصول ق مائل العقود ق المنة لأب عمّر
أحمد بن محمد المحامحرى الهللممنكى.

.٣ ٠

مشتهى الخارق الخال عل زلقاين ،التجال الخال للحلأمة محمد

الخضر بنماش•
وغيرها كشر٠ ٠.

'محسات علماء

المالحة

حن

ا 'ب ال ني ح

ا—

ااخاوِ0ة

إن التعرض لخانب من حياة الإمام مالك يرى أنه كان ثمنا بوراثة علم
سلفه ،وأن النهب الذي ينب إليه كان قد ناس قبله ،وأقيمت أصوله ونواعدْ،

فلم يزد أن التزم به واجتهد ق إطاره ،وعبارات الموطأ كافيه لتوصح ذلك ،فليس
قول مالك ق كتابه المدكورت والأمر المجتمع علميه عندنا ،. ٠ ٠أحن ما محمعت،..*،
الأمر عندنا ،...هذا أحب ما سمعت ، ٠٠ .الأمر ببلدنا ،...الذي أدركت ،عليه

الناس ،...أدركت ،أهل العلم ،...ممعن ،أهل العلم ،...النتئة عندنا...؛ ليت،
هذه العبارات إلا اعترافآ صارحآ بانتإء مالك لذم ،سلفي قد استقرت أعلامه
واستتبتح أمحه ،وسلسلته حلقاته ،يورئها حيل لمن بعدهم ،حتى جع أزمتها إمام
دار الهجرة ،وحالفها من بعده للمشبن حقيقة إل مذهبه.

وهذا ما أدى إل نصاعة المرهب ،الام ،،وقاد الحرين من أتباعه إل الأقتل.اء
بمان.هبإ السلف ،عقياJة وسالوكآ ،فتمسكوا بذلكه المذهٍب ،اإن.ي تركنا عليه المصهلفى

قو لنصل به إل دار الخنان ،إنه الهيع البئ الذي لا اعوجاج فيه ولا انحرادح،

