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خیر المرسلین سیدنا محمد المبعوث الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على 

    . وبعد: بشیرًا ونذیرًا وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى یوم الدین

) وقد لقد تفرقت امة االسالم الى فرق كثیرة ، وهذا ما اشار الیه رسولنا الكریم (  

إدعت كل فرقة من هذه الفرق انها على الصواب وبقیة الفرق على خطأ ولكل منها آراء 

ا هي على الحق وغیرها أفكار، كما ان قسما من هذه الفرق انتحلت احادیث مزورة لتظهر انهو 

ومن خالل دراسة المرجئة تبین ان لهذه الفرقة دور مهم في عصر الدولة  .على الباطل

  :فالمبحث االول تضمن االمویة وقد جعلت البحث على مباحث ثالثة

رجئــة والمبحــث الثــاني تخصــص لفــرق المرجئــة وآرائهــم أوًال: معنــى اإلرجــاء وثانیــًا: أصــناف الم

: الغسانیة وثالثًا: الثوباینة ورابعًا: التومنیة وخامسًا: المریسیة یة وتضمن أوًال الیونسیة وثانیاً الدین

: الغیالنیــــة وسادســـًا: العبیدیــــة وســــابعًا: الصــــالحیة وثامنــــًا: أصـــحاب محمــــد بــــن شــــبیب وتاســــعاً 

: نظریـة المرجئـة حـول ر: الجهمیة. أما المبحـث الثالـث تضـمن أوالً عش : الشمریة وٕاحدىوعاشراً 

الخالفة، وثانیًا: عالقة المرجئة بالدولة األمویة. وثالثًا: أدب المرجئة، وقد بذلت فـي هـذا البحـث 

قصــارى الجهــد وال أخفــي مــا صــادفني مــن مصــاعب منهــا نــدرة المصــادر والمراجــع المتــوفرة فــي 

وغیر ذلك من المصاعب التـي تواجـه الباحـث، وبـذلت مـا بوسـعي  مكتبة جامعتنا وضیق الوقت

فإن أخطأت فمـن نفسـي والشـیطان وٕان وفقـت فمـن اهللا تعـالى سـائًال المـولى عـز وجـل أن یكـون 

  .هذا العمل خالصًا لوجهه الكریم إعتمد البحث على مصادر رصینة موثوق بها وكذلك المراجع

  : ا اول

  أو :  ارء

  اإلرجاء لغة على معنین:

، یقال رجل مرجئ ومنه سمیت المرجئة مثال الموجعة .األول: هو التأخیر، مهموز

هذا همزت فإذا تهز قلت: هذا إذا همزت،  ه مرجئ مثال مرجعي،مثال مرجع، والنسبة إلی
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: أرجیت وأخطیت جیة بالتشدید ألن بعض العرب یقولرجل مرج مثال معط وهم المر 

  .)١(: من لم یهمز فالنسبة إلیه مرجيیهمز. وقیل، فال وتوضیب

 َوآَخُرونَ ، وقوله تعالى: ، أي أمهله وأخره)٢(َوَأَخاهُ  َأْرِجهْ  َقاُلوا  كما في قوله تعالى:

 ُتْرِجي . وقوله تعالى:تى ینزل اهللا فیهم ما یریدون منه، أي مؤخرون ح)٣(اللَّهِ  ِألَْمرِ  ُمْرَجْونَ 

  ، أي تقرب من تشاء وتؤخر من تشاء.)٤(َتَشاءُ  َمنْ  ِإَلْیكَ  َوُتْؤِوي ِمْنُهنَّ  َتَشاءُ  َمنْ 

وقال قوم من أصحاب الحدیث من أهل اللغة مثل عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة وغیره 

)) فقدموا القول وأخروا األیمان قول بال عملإن المرجئة إستحقوا هذا االسم ألنهم قالوا: ((

  .)٥(إستحقوا هذا اللقبالعمل فلذلك 

فال یقضي علیه ، ى یوم القیامةهو تأخیر حكم صاحب الكبیرة إل اإلرجاء إصطالحًا:

 تأخیر علي :بحكم ما في الدنیا، من كونه من أهل النار، أو الجنة أو من أهل النار، واإلرجاء

) (ن الدرجة األولى إلى الرابعةع)ال یضر یقولون، وعرف الجرجاني المرجئة: هم قوم )٦ :

والمرجئة هم الذین یقولون اإلیمان  .)٧(إلیمان معصیة وكما ال ینفع مع الكفر طاعةامع 

خرون الحكم : هم الذین ال یحكمون على أحد بشيء في الدنیا بل یؤ ، ویقول الفیومي)٨(قول

ونفي الوعید  ، والمرجئة في الحقیقة إنهم الغالة في إثبات الوعد والرجاء)٩(علیه إلى یوم القیامة

هرها وباطنها )  قوله ((المرجئة بدلوا سنة اهللا ظا( . والمروي عن الرسول)١٠(المؤمنین عن

، وقال علیه الصالة )١١(عداوة لنا من الیهود والنصارى)) ، وهم أشدوهم یهود هذه األمة

ر أمته أال ما بعث اهللا  نبیًا قط إّال وفي إمته قدریة ومرجئة یشوشون علیه أم(( والسالم أیضا:

: ((صنفان من ، وقال)١٢(وٕان اهللا عز وجل لعن القدریة والمرجئة على لسان سبعین نبیًا))

  .)١٣(ُأمتي لیس في اإلسالم نصیب المرجئة والقدریة))

م :م:  

هي من الطوائف اإلسالمیة التي ال یقل أثرها خطرًا في إتجاه السیاسة اإلسالمیة عن 

، ویذهب الحسن بن محمد بن الحنفیة في كتاب ((اإلرجاء)) إلى أن منشأ )١٤(والخوارجالشیعة 

: ، كما ذكره اهللا تعالى)١٥((علیه السالم) وذلك قال له فرعوناإلرجاء یعـــــــود إلى عصر موسى 

  ََیْنَسى وََال  َربِّي َیِضلُّ  َال  ِكتَابٍ  ِفي َربِّي ِعْندَ  ِعْلُمَها اْألُوَلى َقالَ  اْلُقُرونِ  َبالُ  َفَما َقال)١٦( ،

، )١٧(ویقال إن أول من وضع اإلرجاء ابو محمد الحسن المعروف بإبن الحنفیة وتكلم فیه

، ویقال أن )١٨(، إّال أنه لم یؤخر العمل عن اإلیمان كما قالت المرجئةویكتب إلى األمصار
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ین، اب علي ابن أبي طالب بعد الحكمأول ما وضع إسم اإلرجاء وظهر وشاع لما إفترق أصح

، وفرقة خرجت علیه ي سموا الشیعة فظهروا إسم التشیع: فرقة مع علفصار الناس ثالث فرق

لمرجئة ، وفرق كانوا مع معاویة بن أبي طالب فسموا اوا المارقة وظهر هذا اللقب علیهمفسم

  .)١٩(وظهر اللقب وٕاعلن إعالنها

الثاني من  وظهرت المرجئة في دمشق بتأثیر بعض العوامل المسیحیة خالل النصف

، ینهم هو إختالف األحزاب في الرأيوٕان السبب المباشر في تكو . )٢٠(القرن األول الهجري

والسبب البعید هو الخالفة فلوال الخالفة ما كانت خوارج وال شیعة وال مرجئة فنشأت المرجئة 

أبا بكر ، ورأت من الشیعة من یكفر القائلین بالتحكیملما رأت الخوارج یكفرون علیًا وعثمان و 

ا على ، وكل طائفة تدعى إنهم وكالهما یكفر األمویین ویلعنهموعمر وعثمان ومن ناصره

مبین فظهرت المرجئة تسالم ، وٕان من عداها كافر في ضالل الحق وٕانها وحدها على الحق

: الخوارج والشیعة واألمویین بعضهم الث، وال تكفر طائفة منهم وتقول إن الفرق الثالجمیع

.  )٢١(ضهم مصیب ولسنا نستطیع أن نعین المصیب فلنترك أمرهم جمیعًا إلى اهللامخطيء وبع

، ذاهبین إلى فاء عثمان وعلي ومعاویة وأنصارهموتخالف المرجئة الخوارج في تكفیرهم الخل

، وأن ذلك موكل إلى اهللا تعالى افرالقول بأن كل من آمن بوحدانیة اهللا ال یمكن الحكم علیه ك

. وعندما تسلم األمویین مقالید األمور قام )٢٢(مهما كانت الذنوب التي اقترفتها وحده یوم القیامة

، في مقابل لمرجئةجمهور من الناس یعرف بالسواد األعظـم بتشكیل فرقـة جدیدة تدعـى ا

الخوارج الذین لم یقروا بإمامة علي وال بخالفة معاویة وكذلك مقابل شیعة اإلمام علي الذین 

إن نواة هذه الفرقة كانت بین الصحابة في الصدر األول فإّنا نرى  .)٢٣(بإمامتهكانوا یعتقدون 

) إمتنعوا أن یدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد ( أن جماعة من أصحاب رسول اهللا

عثمان بن عفان مثل أبي بكر وعبد اهللا بن عمر، وعمران بن الحصین، وهذه النزعة إلى عدم 

بین المسلمین بعضهم وبعض هي األساس الذي بني علیه مذهب الدخول في الحرب التي 

  .)٢٤(اإلرجاء

:ف اأ :  

هم القائلون باإلرجاء في اإلیمان وبالجبر فـي األعمـال، ومـالوا إلـى قـول  أوًال: المرجئة الجبریة:

  .جهم بن صفوان في األعمال واإلكتساب منهم من جملة الجهمیة

  .تزلةان وبالقدر على مذهب القدریة المعهو القائلون باإلرجاء في اإلیم القدریة:المرجئة  ثانیًا:
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هم الخارجون عن الجبریة والقدریة وتعتبر هي  ثالثًا: المرجئة الخالصة أو المرجئة الخوارج:

  .)٢٥(، المریسیةلإلرجاء وهم خمس فرق: الیونسیة، والغسانیة، والثوبانیة، والتومنیةاألساس 

 اما :ا وآراؤ ق ا  

  : الیونسیة:أوال

هم أتباع یونس بن عون النمیري، زعموا أن اإلیمان في القلب واللسان، وانه هو  

المعرفة باهللا تعالى والمحبة والخضوع له بالقلب واإلقرار باللسان، انه واحد لیس كمثله شيء، 

 ما علیه حجتهم لومهم التصدیق لهم، ومعرفةمالم تعتم حجة الرسل علیة السالم فإن قامت 

من  وال إیمانا عندهم من جاء ما تفصیل معرفة ولیس اإلیمان من الجملة في عندهم من جاء

جملته، زعم هؤالء إن كل خصلة من خصائل اإلیمان لیست بإیمان وال بعض إیمان 

  .)٢٦(ومجموعها إیمان

. وزعم أن أبلیس كان )٢٧(ذكرناهاخصلة من تلك الخصال التي ویكون كافر بترك 

ى وأستكبر وكان من أب( :. لقوله تعالى)٢٨(ده غیر أنه كفر باستكباره علیهعارفًا باهللا وح

أما كالم  .)٣٠(وزعم ان المؤمن یدخل الجنة بإخالص ومحبة ال بعمله وطاعته. )٢٩(الكافرین)

وا له قوة واستطاعة بها یفعل الیونسیة في القدر قالوا إن اإلنسان لیس مجبرًا على أفعاله اثبت

  .)٣١(وما إختار فعله

  : الغسانیة: ثانیاً 

هم أتباع غسان بن أبان الكوفي ومذهبه في األیمان كمذهب یونس إال انه یقول 

خصلة من خصال اإلیمان تسمى بعض اإلیمان ویونس یقول كل خصلة لیس بإیمان وال 

وهذا الرأي یخالف رأي أهل  .)٣٢(بعض إیمان وزعم غسان أن اإلیمان ال یزید وال ینقص

 :فإنهم یرون أن اإلیمان یزید وینقص بزیادة الطاعات أو نقصها لقوله تعالى الحدیث والسنة،

 تصدقن، النساء، معشر ): (یا( ولقول رسول اهللا. )٣٣()تلیت علیهم آیاته زادتهم إیماناً (وٕاذا 

 وتكفرن اللعن، تكثرن(: قال اهللا؟ رسول یا ذلك وبم: فقلن )النار أهل أكثر رأیتكن فإني

 معشر یا إحداكن، من الحازم، الرجل للب أذهب ودین، عقل ناقصات من رأیت ما العشیر،

  .)٣٤(النساء)

 الذي الخنزیر هل أدري وال الخنزیر، أكل حرم قد تعالى اهللا أن : أعلموزعم إن قائالً 

 الكعبة، إلى الحج فرض تعالى اهللا أن أعلم: قال ولو مؤمنا، كان غیرها؟ أم الشاة هذه: حرمه
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 اإلعتقادات هذه أمثال أن ومقصوده مؤمناً  كان بالهند، ولعلها الكعبة؟ أین أدري ال أني غیر

 یشك أن عقله من یستجیز ال عاقال فإن األمور، هذه في شاكا كان أنه ال اإلیمان، وراء أمور

  .)٣٥(ظاهر والشاة الخنزیر بن الفرق وأن هي؟ جهة أي إلى: الكعبة أن في

  الثوبانیة:: ثالثاً 

هم أصحاب أبي ثوبان المرجيء وزعموا أن اإلیمان هو المعرفة واإلقرار باهللا تعالى 

ال یجوز في العقل أن یفعله وما جاز في العقل تركه فلیس من  اوبرسله علیهم السالم وبكل م

: أبو مروان غیالن بن ثوبان هذامن القائلین بمقال أبي اإلیمان وآخر العمل كله عن اإلیمان و 

، والعتابيمحمد بن شبیب و  ،شمر وموسى بن عمران، والفضل الرقاشي مروان الدمشقي وأبو

وهم فارقوا الیونسیة والغسانیة بإیجابهم في العقل شیئا قبل ورود الشرع  .)٣٦(وصالح قبة

وأن الكفر بالقلب ویزعمون أن الكفر هو الجحود واالنكار والستر والتغطیة  .)٣٧(بوجوبه

  .)٣٨(واللسان

  رابعًا: التومنیة:

 اسم وهو الكفر من عصم ما اإلیمان أن زعم الذى التومني معاذ أبى هم أتباع

 للخصلة یقال وال إیمان الخصال تلك ومجموع كفر منها خصلة ترك أو تركها من لخصال

  .)٣٩(أیمان بعض وال أیمان منها

 من شریعة الطاعة فتلك كفره على المسلمون یجمع لم التارك تركها إذا طاعة وكل

 وال بالفسق یسمى وال فسق أنه له فیقال بالفسق یرصف فریضة كانت إن تاركها اإلیمان شرائع

 الصالة مثل الفرائض وتارك كفر یكن لم إذا اإلیمان من الكبائر تخرج ولیس فاسق یقال

 لالستخفاف كفر وٕانما باهللا كافر بها واالستخفاف لها والرد بها الجحود على والحج والصیام

 فرغت وٕاذا أصلي الساعة: یقول مسوفاً  متشاغالً  مستحل لتركها غیر تركها وٕان والجحود والرد

 ولیس كفر لطمه أو نبیاً  قتل من أن یزعم معاذ أبو أذ كان بكافر فلیس عملي ومن لهوي من

 أن یزعم وكان له والبغض والعداوة االستخفاف أجل من ولكن كفر والقتل اللطمة أجل من

والى هذا المذهب یمیل  )٤٠(له ولي وال هللا بعدو لیس الكبائر أصحاب من بالفسق الموصوف

 القلب وبغیر بالقلب ویكون كثیرة خصال الكفر أن ویزعمون .)٤١(ابن الراوندي وبشر المرسي

 باهللا التكذیب وكذلك كفر علیه واإلستكبار هللا البغض وكذلك یكون وبالقلب كفر باهللا والجهل

 وبرسله باهللا االستخفاف وكذلك ونفیهم لهم واإلنكار لهم الجحود وكذلك واللسان بالقلب وبرسله
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 قائل وزعم كفر ذلك من أكثر هو ما أو والتثلیث التثنیة اعتقاد إلى التوحید ترك وكذلك كفر

  . )٤٢(الجوارح من غیرهما دون واللسان بالقلب یكون الكفر أن القول هذا

  خامسًا: المریسیة:

 أبي للقاضي تلمیذ الفقه، في المذهب عراقيّ  كان المریسّي، غیاث بن بشر هم أتباع

 أن وزعم بذلك، الصفاتیة فأكفرته القرآن، وخلق الصفات بنفي وقال الحضرمّي، یعقوب یوسف

 ناظره ولما بذلك. المعتزلة فأكفرته الفعل، مع استطاعة وال تعالى، هللا مخلوقة العباد أفعال

 ونفي. القرآن بخلق لقولك كافر نصفك: له قال الصفات ونفي القرآن خلق مسألة في الشافعيّ 

 هو اإلیمان وزعم إن .)٤٣(العباد وخلق إكتساب والقدر بالقضاء لقولك مؤمن ونصفك الصفات،

 أن ویزعم .بإیمان فلیس بتصدیق لیس وما التصدیق هو اللغة في اإلیمان ألن التصدیق

وقال: إن  .)٤٤(الراوندي ابن یذهب كان القول هذا وٕالى جمیعاً  وباللسان بالقلب یكون التصدیق

 عز وجل في االنسان لیس مجبرا على افعاله وأثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة قد خلقها اهللا

وزعموا أصحاب  .)٤٦(وتعالى كبیرة : كل ما عصى اهللا سبحانهوقال المریسي. )٤٥(الفاعلین لها

  .)٤٧(أن محال أن یخلد اهللا الفجار من أهل القبلة في النار بشر المرسي

  :سادسا: العبیدیة

 وٕان محالة، ال مغفور الشرك دون ما: قال أنه عنه حكى المكتئب، عبید وهم أصحاب

 الیمان وحكى السیئات، من واجترح اآلثام من اقترف ما یضره ال توحیده على مات إذا العبد

 لم كالمه وٕان غیره، شیئا یزل لم تعالى اهللا علم إن: قالوا أنهم وأصحابه المكتئب عبید عن

 صورة على قولهم تعالى عن اهللا أن وزعم. غیره شیئا یزل لم اهللا دین وكذلك. غیره شیئا یزل

 الرحمن صورة على خلق آدم ابن فإن الوجه، تقبحوا (ال :)( اهللا رسول لقول .)٤٨(إنسان

   .)٤٩(تعالى)

  :سابعًا: الصالحیة

 على تعالى اهللا معرفة هو اإلیمان زعم أن ،الصالحي عمر بن صالح أصحاب

: القائل وقول: قال. اإلطالق على به لجهل هو والكفر. فقط صانعا للعالم أن وهو اإلطالق،

 المحبة هي تعالى اهللا معرفة أن وزعم. كافر من إال یظهر ال لكنه بكفر لیس ثالثة، ثالث

 یؤمن وال باهللا، یؤمن أن العقل في ویصح. الرسول حجة مع ذلك ویصح. له والخضوع

 .)٥٠("تعالى باهللا بمؤمن فلیس بي یؤمن ال من: "قال قد السالم علیه الرسول أن غیر. برسوله



ا  زاقا روق .أ.د   

  

ا  _  آرا_  
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 )١٨٨ ( 

 

 إال له عبادة ال وأن تعالى، هللا بعبادة الصالة والزكاة والصیام والحج طاعات ولیست أن وزعم

 خصلة الكفر وكذلك. ینقص وال یزید، ال واحدة عنده خصلةواإلیمان  ٠معرفته وهو به اإلیمان

  .)٥١(واحدة

  ثامنًا: أصحاب محمد بن شبیب:

 مما اهللا عند من جاء به ما برسله وبجمیع والمعرفة باهللا اإلقرار اإلیمان أن زعموا

 ما وأما  .)٥٢(والحج وكل ما لم یختلفوا فیه والزكاة والصیام الصالة المسلمون: من علیه نص

 إیمان أنه وذلك یكفر ال للحق الراد فإن األشیاء في الناس اختالف نحو الدین من كان

 على وال -  سبحانه -  اهللا عند من به جاء ) ما( اهللا رسول على یرد لیس واستخراج

 عن نقلوه ما المسلمین على وال سبحانه اهللا عند من به جاء ما نبیهم عن نقلوه ما المسلمین

 اهللا عرف قد إبلیس أن وزعموا االستكبار هو ترك هللا والخضوع .علیه ) ونصوا( نبیهم

 یتبعض اإلیمان وأن كافراً  كان ما استكباره ولوال استكبر ألنه كافراً  كان وٕانما به وأقر  سبحانه

 كافراً  صاحبها ویكون إیمان وبعض طاعة تكون قد اإلیمان من الخصلة وأن أهله ویتفاضل

 كمثله لیس واحد اهللا أن یعلم رجل وكل الكل بإصابة إال مؤمناً  یكون وال اإلیمان بعض بترك

 وذلك باهللا معرفته وهو اإلیمان من خصلة وفیه األنبیاء بجحده كافر فهو األنبیاء ویجحد شيء

 - سبحانه -  اهللا عرف أو یقر ولم وٕان عرف عرف كان إن یقر وأن یعرفه أن أمره اهللا أن

 إیماناً  كله به أمر الذي كان وٕاذا به أمر ما ببعض جاء فقد ذلك فعل فإذا أنبیاءه وجحد

 وبرسله باهللا العارفین الصالة أهل من الكبائر مرتكبي أن ویزعمون .إیمان بعض منه فالواحد

  .)٥٣(الفسق من معهم بما فاسقون اإلیمان من معهم بما مؤمنون وبرسله به المقرین

  تاسعًا: الغیالنیة:

 باهللا المعرفة اإلیمان أن مروان من المرجئة القدریة فإنه زعمغیالن بن  أهم صحاب

 سبحانه - اهللا عند من جاء وبما الرسول به جاء بما واإلقرار والخضوع والمحبة تعالى الثانیة

األولى فطریة ضروریة بالمعرفة على أصله نوعان: فطریة، وهي عمله  المعرفة أن وذلك - 

وهذه المعرفة ال تسمى إیمانًا إنما االسمان هو المعرفة الثانیة  بأن للعالم صانعًا ولنفسه خالقاً 

  .)٥٤(المكتسبة

 أنه اإلیمان من الخصلة في الشمریة یوافقون أنهم الغیالنیة عن شبیب بن محمد وذكر

 یحتمل ال اإلیمان وأن انفردت إذا إیمان بعض لها یقال وال انفردت إذا إیمان لها یقال ال



مما  رما     

  

  ٢٠١٤) أذار( ) ١اد (

  

) ١٨٩ ( 

 

 ضرورة مدبرة محدثة األشیاء بأن العلم أن فزعموا العلم في خالفوهم وأنهم .والنقصان الزیادة

 اهللا صلى بالنبي العلم وجعلوا اكتساب ذلك من أكثر وال باثنین لیس ومدبرها محدثها بأن والعلم

 عند من جاء الذي كان إذا اإلیمان من أنه وزعموا اكتساباً  اهللا عند من جاء وبما وسلم علیه

 اإلیمان أن غیالن .إیماناً  مستخرجاً  الدین من شیئاً  یجعلوا ولم المسلمین بإجماع منصوصاً  اهللا

 وال قلیل في اإلیمان من ولیست اهللا فعل باهللا المعرفة وأن التصدیق وهو باللسان اإلقرار هو

 أن وزعم أن فجار أهل القبلة جائز .)٥٥(التصدیق هو اللغة في اإلیمان بأن واعتل كثیر

 ما مثل ارتكب من عذب أحداً  عذب فإن یخلدهم ال أن وجائز عنهم یعفو أن وجائز اهللا یعذبهم

  .)٥٦(مثله كان من كل عن عفا أحد عن عفا وٕان خلده إن وكذلك ارتكبه

  :عاشرًا: الشمریة

 باهللا المعرفة هو اإلیمان شمر وهم من المرجئة القدریة ویزعمون أن هم أصحاب أبي

 حجة علیه تقم لم ، واحد لیس كمثله شيء مالخضوع له بالقلب واإلقرار بهعز وجل والمحبة وا

 اهللا عند من جاء بما والمعرفة لهم والتصدیق بهم فاإلقرار الحجة قامت فإذا  )( األنبیاء

 إیمان بعض اإلیمان إیمانا وال خصال من خصلة كل ولیست. اإلیمان األصلي في داخل غیر

وشرط في خصال اإلیمان معرفة العدل یراد به القدر خیره  إیماناً  كانت كلها فإذا إجتمعت

 شبیب بن محمد وحكي .)٥٧(وشره من العبد من غیر أن یضاف إلى الباري تعالى منه شيء

 وبما به واإلقرار باهللا المعرفة هو اإلیمان أن یقول كان أنه شمر أبي عن سلیمان بن وعباد

 أو علیه منصوصاً  ذلك من كان ما القدر في قوله یعني العدل ومعرفة عنده من جاء

 به والعلم إیمان ذلك وكل والتوحید التشبیه ونفي اهللا عدل إثبات فیه مما بالعقول مستخرجاً 

 تضم لم ما إیمان أنها یقولون ال والمعرفة أبداً  كافر الشاك في والشاك كافر فیه والشاك إیمان

 فأقول أقید أن دون مطلق فاسق الملي الفاسق في أقول ال .إیماناً  جمیعاً  كانا وقعا وٕاذا اإلقرار

  .)٥٨(والقدر التوحید في قولهم رد من إكفار في قولهم .كذا في فاسق

فیها إن وقد زعموا أن فجار أهل القبلة جائز أن یدخلهم اهللا النار وجائز أن یخلدهم 

 ألنها المرجئة أصناف أكفر والجماعة السنة أهل عند الفرقة وهذه )٥٩(أدخلهم وجائز إال یخلدهم

 ألنه الحقیقة على شرك شمر أبو إلیه أشار الذي والعدل واإلرجاء القدر ضاللتي جمعت بین

 نفى به أراد ألنه تعطیل إلیه أشار الذي وتوحیده تعالى اهللا غیر كبیرین خالقین إثبات به أراد
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 في الشاك وان كفرة إنهم مخالفیه في وقوله األزلیة صفاته وسائر ورؤیته وقدرته تعالى اهللا علم

  .)٦٠(كافر كفره في الشاك وان كافر إنه فیه السنة أهل بقول مقابل كافر كفرهم

  : الجهمیة:حد عشرأ

 هو باهللا اإلیمان صفوان وهم من المرجئة الجبریة وزعموا أن بن هم أصحاب جهم

 باللسان اإلقرار من المعرفة سوى ما وأن فقط اهللا عند من جاء ما وبجمیع وبرسله باهللا المعرفة

 أتى إذا اإلنسان أن به وزعموا الجهل هو باهللا الكفر أن وزعموا .بإیمان فلیس والخضوع

 وأن فیه أهله یتفاضل وال یتبعض ال اإلیمان وأن بجحده یكفر ال أنه بلســــــــانه جحد ثم بالمعرفة

 خصلة الكفر وزعموا أن .)٦١(الجوارح من غیره دون القلب في إال یكونان ال والكفر اإلیمان

وكان جهم یكفر أهل التشبیه تكفیرًا صرحا ویقول  .)٦٢(باهللا الجهل وهو یكون وبالقلب واحدة

وزعم أن  .)٦٣(بنفي التشبیه ویظهر القول بخلق القرآن ویكفر من خالفه من ذلك ویسمیه مشركاً 

 ال وزعموا الجهمیة أنه .)٦٤(جمیع أفعال العباد مخلوقة قد خلقها اهللا عز وجل في الفاعلین لها

 علیه المسلمون اتفق ما رد وهذا النار في النار وأهل الجنة في الجنة أهل اهللا یخلد أن یجوز

 في الكفار ویخلد الجنة في الجنة أهل یخلد اهللا أن جهماً  إال كلهم المسلمون وقال .نصاً  ونقلوه

وزعموا . )٦٦((ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها) :وبدلیل قوله تعالى .)٦٥(النار

 والنار والجنة الجمادات، بمنزلة هو بل كاسبة، وال مؤثرة، ال أصًال، للعبد قدرة أیضًا أن ال

وكان جهم من أشهر رجال  .)٦٧(تعالى اهللا سوى موجود یبقى ال حتى أهلهما دخول بعد تفنیان

المرجئة على اإلطالق والیه یعزى الفضل في نشر المذهب في خراسان حتى نسب اإلرجاء 

عري في كتابه مما یجدر اإلشارة إلیه أن أبي حنیفة اتهم باإلرجاء وقد عده األش .)٦٨(إلیه

ولكنه كان  .عده الشهرستاني أحد رجال المرجئة. و )٦٩(أحد فرق المرجئة) (مقاالت اإلسالمیین

 من ویعده مذهبه، مثل اهللا رحمه حنیفة أبي عن یحكي كان غسان أن العجیب یقول : (ومن

 وعده. )السنة مرجئة وأصحابه حنیفة ألبي یقال كان! لعمري علیه، كذلك كذب ولعله المرجئة،

 اإلیمان: یقول كان لما أنه فیه السبب ولعل المرجئة، جملة من المقاالت أصحاب من كثیر

 مع والرجل. اإلیمان عن العمل یؤخر أنه ظنوا ینقص، وال یزید ال وهو بالقلب، التصدیق هو

 القدریة، یخالف كان أنه وهو آخر، سبب وله العمل؟ بترك یفتي كیف العمل في تخریجه

  .األول الصدر في ظهروا الذین والمعتزلة



مما  رما     
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. الخوارج من الوعیدیة وكذلك مرجئا، القدر في خالفهم من كل یلقبون كانوا والمعتزلة

ویقول احمد أمین: . )٧٠(أعلم) واهللا والخوارج، المعتزلة فریقي من لزمه إنما اللقب أن یبعد فال(

) في تعریفه اإلیمان بأنه التصدیق واإلقرار وأنه ال نقول كثیرة عن اإلمام (أبي حنیفةوأرى أن ال

األشعري في كتابه مقاالت یزید وال ینقص إلى غیر ذلك من أصول اإلرجاء وأبو الحسن 

اإلسالمیین نسبة إلى اإلرجاء وهو معروف بالدقة والضبط في النقل ولیس یضر أبا حنیفة 

والفهم بأن القول بقصر اإلیمان على  مطلقًا أن ینسب إلى اإلرجاء بالمعاني التي ذكرنا.

ن إختالف ، الما الخاصة فال یرون في ذلك بأساً . إتصدیق یضعف شأن العمل  فهم العملال

مفهوم اإلیمان عن مفهوم اإلعمال كالخالف بین مفهوم الصالة والصوم وكل ما في األمر 

أنهم غلبوا في مذهبهم جانب الرغبة على جانب الرهبة وجانب الرجاء على جانب الیأس 

قل بإعبادي الذین اسرفوا على انفسهم ال : (ع ذلك أحیانًا في مثل قوله تعالىوالقرآن نفسه إتب

ولیس ابو حنیفة  .)٧١()ذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیممن رحمة اهللا إن اهللا یغفر ال انطو تق

، إنما هاجم بعض المتكلفین ل ببحثه النظري في تعریف اإلیمانهو الذي یقلل من شأن العم

هذا المذهب ألن العاملة ال یفهمون األمور فهمًا فلسفیًا فإذا قیل لهم إن العمل لیس ركنًا من 

  .)٧٢(إلیمان قل شأن العمل في نظرهم وهذا الحقا

ا ا:  

  :و: م ا ل اأ

: إن اإلمامة تصلح في غیر قریش لمن كان قائماً  قال غیالن بن مروان المرجيء

بالكتاب والسنة فمن كان قائمًا بالكتاب والسنة فهو مستحق لها ال تثبت إال باإلجماع من 

األمة وقد وافق أبي شمر المرجيء غیالن في القول باإلمامة وٕانها تصلح في افیاء الناس 

  .)٧٣(كثیرة ممن كان قائمًا بالكتاب والسنة ویخالفه في أشیاء

هي أنه بعد انتخاب  )إن عقیدة المرجئة بالنسبة الى اإلمام خلیفة رسول اهللا (

. وال یشترط المرجئة ا قال شیئًا واعتبار أمره واجباً اإلمام بإجماع األمة  فتجب طاعته كلم

وقد توافق بعض أراء  .)٧٤(العصمة في اإلمام وكان انبثاق هذا التفكیر بسبب سیطرة بني أمیة

المرجئة أراء الخوارج حول اإلمامة كقولهم إنها لیست بواجبة، ویصلح لها من إستوفى األهلیة 

  .)٧٥(فسموهم مرجئة الخوارج غیر قریشي،ولو كان 
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:ا و ا  : م  

لخوارج : اتكفر طائفة منهم إن الفرق الثالثوال  ،ظهرت المرجئة تسالم الجمیع

صیب ولسنا نستطیع إن نعین ، وبعضهم ميء، وبعضهم مخطمؤمنونوالشیعة واألمویین 

فلنترك أمرهم جمیعًا إلى اهللا ومن هؤالء بني أمیة فهم یشهدون أن ال اله إال اهللا وأن  ،المصیب

أمرهم إلى اهللا الذي یعرف  محمد رسول اهللا، فلیسوا كفارًا وال مشركین بل مسلمین نرجيء

أیید ولكنه سرائر الناس ویحاسبهم علیها وینتج من هذا إن موقفهم إزاء حكم األمویین موقف ت

، فلیسوا ینحازون إلهم ویعملون سیوفهم یقاتلون في جیوشهم ولكنهم إزاء تأیید سلبي ال إیجابي

حكومة األمویین حكومة یرون ، وهم على ما یظهر ویین مثلهم إزاء الشیعة والخوارجاألم

  .)٧٦(شرعیة

ویرون  ،وأصحابه كنظرتهم إلى علي وأصحابهولهذا إنهم كانوا ینظرون إلى معاویة 

، وتصح الصالة اءهم مؤمنون ال یصح الخروج علیهموان خلف ،مهادنة بني أمیة صحیحة

ولذلك لم نر كبیرة فإن مرتكب الكبیرة ال یخرج من اإلیمان دهم وراءهم وٕاذا إرتكب أحـــــــــ

والخوارج  ،انوا یظطهدون المعتزلة العتزالهمكما ك ،رجائهاألمویین اضطهدوا مرجئا ال 

كما  ،أعمالهم إي، بل نراهم كانوا یستعملون من عرف باإلرجاء لخارجیتهم والشیعة لتشیعهم

فقد واله أعمال من  ،بثبات بن قطنة وهو شاعر المرجئة فعل یزید بن المطلب بن أبي صفرة

  .)٧٧(أعمال الثغور

، ولذلك فهي مشروعة حتى لو ن بأن حكومة بني أمیة بأمر الهوكان المرجئة یعتقدو 

ارتكبوا الكبائر ویجب محاربة من شهر على المسلمین سیفه یعنون بذلك الخوارج وأن قول 

 .)٧٨() أو (القدریة)عرضون انتقاد (المعتزلةالمرجئة هذا بحق بني أمیة في الحكم جعلهم یت

حكمه وتجنید الطاقات لتبریز  إسنادان لموقف المرجئة من معاویة بن ابي سفیان في وك

یین بطشوا بكافة و الفعال في استمرار المرجئة اذ أن األم األثرالمسلمین بطاعته  وٕاقناعخالفته 

. وعاش شیوخهم مرفهین برعایة بني أمیة في الشام والبصرة بإستثناء المرجئة اإلسالمیةالفرق 

، إن موقف المرجئة هذا كان مخالفًا هب بین أهلیهاكانت الفرصة كبیرة أمامهم لنشر المذلذلك 

وأصبحت  .)٧٩(بني أمیة كمغتصبین للخالفة إلىالتي كانت تنظر  األحزابلموقف كل 

على رأس الحكم كانت لهذه الفرقة  األمویینالمرجئة وسیلة لتوطید الحكم األموي وما دام 

. وعندما انقضا الصدر األول من الخالفة )٨٠(وشأنها المهم ومنزلتها المتمیزة كلمتها النافذة
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فنزح الكثیر منهم من  األمویینموقف المرجئة یتمیز بالنقمة على سیاسة  أصبح األمویة

البصرة الى الكوفة وهم ناقمون على سیاسة الحجاج بن یوسف الثقفي حاكم العراق حتى اذا 

، وبایعوه على كتاب األشعثثورة فإشتركوا في ثورة عبد الرحمن بن أشتد ساعدهم عولوا على ال

اهللا وسنة النبي (صلى اهللا علیه وسلم) وخلع أئمة الضالل وٕاستطاعوا أن یهزموا جیوش 

الحجاج في عدة معارك ولكنهم إنهزموا أمام جیوش عبد الملك بن مروان في معركة (دیر 

وساندوا حركة یزید بن المهلب بن أبي صفرة  .)٨١(فأوقع بهم الحجاج قتال وتذبیحاً  الجماجم)

على البصرة وما یلیها من بالد  واستولوایزید بن عبد الملك بن مروان  األمويفي عهد الخلیفة 

أمام  ة ولكن ابن المهلب إنهزمـــــبـال له أبو رؤـــــــل یقــــــفارس واالهواز وكان على رأسهم رج

هـ ووقع معظم المرجئة في أسر  ١٠٢جیوش األمویین بقیادة مسلمة بن عبد الملك سنة 

ئة رجل وضربت أعناقهم وقتل یزید بن المهلب وٕانتهت ام الجیش األموي نحوًا من ثالث

   .)٨٢(ثورته

وقام الحارث بن سریح على رأس المرجئة بثورة على األمویین في عهد الخلیفة مروان 

طالما حارب الحكومة األمویة  ر خلفاء بني أمیة في بالد ما وراء النهر،بن محمد آخ

الشتطاطها في جمع الضرائب من األهلین وكان یزعم أنه المهدي المنتظر الذي بعثه اهللا 

لتخلیص المضطهدین واألخذ بناصر المظلومین لذا أشعل نار الثورة على بني أمیة وسرعان 

لى شواطئ سیحون إضطر أمام ضغط جیوش األمویین بقیادة ما استولى على المدن الواقعة ع

أسد بن عبداهللا القسري والى خراسان الى التخلي عما فتحه من البالد واالنسحاب الى ما وراء 

هـ وقتل هناك ولم تكن ثورة الحارث اال نتیجة لتذمر الموالي وعلى رأسهم  ١٢٨النهر سنة 

وقد أسرف األمویین في تعقیبهم  .)٨٣(ةالمرجئة ویقال ألسباب قبلیة وعدوات شخصی

واستئصالهم خاصة في خالفة هشام بن عبد الملك كما نكلوا بشیوخهم في الشام وقتلوا بعضم 

وكان من نتیجة ذلك أن غیروا وسائل كفاحهم وتعاونوا مع المعتزلة في احتواء خلفاء بني أمیة 

شیعة في إتباع أسلوب الدعوة وحملهم الى إتباع سیاسة اإلصالح كما شاركوا الخوارج وال

 السریة المنظمة واتخذوا البصرة میدانًا لنشاطهم غیر ان حركتهم الجدیدة هذه لم تلقى الرواج،

وتوجه المرجئة بنظرهم نحو الشرق وطوعوا أرائهم اإلعتقادیة بما یتماشى وظروف الدعوة 

) تلقفوا فكرة (المهدي المنتظركما السریة واستفادوا من فكر الشیعة السیاسیة في هذا الصدد 
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، وسبقوا العباسیین إلى التنازل عن بعض إجراءاتهم ما ذكرنا في ثورة الحارث بن سریحك

  .)٨٤(المالیة في خراسان واتبعت سیاسة أكثر لینًا وٕاعتداالً 

في حین یذكر أحمد أمین إن بعض المستشرقین الحظوا إن الكالم على المرجئة وبدأ 

دها أحیط بشيء من الغموض وعلل ذلك بأن الدولة العباسیة دمرت هذه تكوینها وشرح عقائ

وذكر محمد جواد  .)٨٥(ألنها تناصر األمویین الى حد ما بهذه العقیدة ول، وأماتت القــــةالطائف

  .)٨٦((عندما انقرض األمویین فقد المرجئة مكانتهم وٕاعتبارهم ) مشكوراً 

أدب ا :  

كالمعتزلة الذین غلب لم یكن للمرجئة أدب في المعنى الصحیح ذلك ألنهم لو یكونوا 

وال كالخوارج الذین  ، وال كالشیعة الذین غلبت علیهم العاطفة والحزن العمیق،علیهم العقل

عة اإلرجاء نفسها وال تبعث آدابا، فإنما یبعث غلبت علیهم الشجاعة والقوة وذلك الن طبی

عنصر عقلي وقوي في ید صناع ولسان طلق وهذا هو الذي نراه في أدب  :اآلداب عنصران

المعتزلة فقد إتسعت عقولهم وشملت مناحي الحیاة الطبیعیة واالجتماعیة وكانت أداتهم 

وعنصر العاطفة  ،العربیة فأنتجت النتائج الوافرة اللسانیة والعلمیة أداة صالحة ثقفت بالثقافة

الشدائد كما هو الشأن في أدب الشیعة أو عاطفة الشجاعة  القوي من حزن عمیق وصیر على

والقوة وبعبارة مجملة عاطفة الحرب كما هو الشأن في الخوارج أما المرجئة فالعقیدة نفسها 

، وهذه أمور تهدئ العاطفة وتجعلها فاترة على المسالمة والوقوف على الحیادعندهم تثبت 

ا إلى هذا أن  لیست لهم ناحیة عقلیة واسعة عمیقة فهذوالعاطفة إذا إفترة ال تنتج أدبًا یضاف 

. وأورد األصفهاني شعرًا الحد شعراء المرجئة وهو )٨٧(وذاك یجعل نتائجهم االدبي ضعیف

ثابت بن قطنة الذي كان یعیش في العصر األموي وهذه القصیدة هي في عقائد المرجئة وفي 

  ما یلي أبیات تلك القصیدة : 

  داـِبِه أح لم نْشرك َأن نْعبد اهللا  ي ِإن سیرتناَیا ِهْند فاستمعي ل

  ونصدق الَقْول ِفیَمن َجار َأو عندا  نرجي اْألُُمور ِإذا َكاَنت مشبهة

  ًداـَطِریقا َواحِ  الدَِّماء سفك اِبنَ   الدَّم ِإالَّ َأن ُیَراد َال نسفك

  َغدااْلحساب  أجر التقي ِإذا وفى  ن یتق اهللا ِفي الدُّْنَیا َفِإن َلهُ م

  یْقض من َشْيء یكن رشدا رد َوَما  َوَما قضى اهللا من َأمر َفَلْیَس َلهُ 

  هداـواجت َقال ِفیَما َوَلو تعبد  كل اْلَخَواِرج مخط ِفي مَقاَلته
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  شهدا شقا العصا وبعین اهللا ما  ماـأما علي وعثمان فإنه

  )٨٨(وردا َأیَّة قـِبحَ  َأْدِري  َولست  یجزي علي َوُعْثَمان بسعیهما

وأورد األصفهاني أبیات شعر أخرى لعون بن عبید اهللا بن عبداهللا بن عتبة بن مسعود 

  الذي كان من أهل الفقه واألدب، وكان مرجئًا ثم عدل عن األرجاء وقال:

  افارق ما یقول المرجــئون  فأول ما افارق غیر شك

  ولیس المؤمن بجائریـنا  وقالوا مؤمن من ال جور

  )٨٩(وقد حرمت دماء المؤمنینا  حـاللوقالوا مؤمن دمه 

ا  

وفیقـه خرجـت بجملـة ) وبعـون اهللا وتن هذه الدراسة الموسومة (المرجئةبعد أن إنتهینا م

  :من النتائج فهي

 .فهومة اإلصطالحي السائد كله بدعةأن االرجاء بم -١

  .إفتراق المرجئة الى عدة فرق كل منها تخالف األخرى في تعالیمهم وآرائهم -٢

 إن اإلرجاء دخل في عقائد كثیرة من الفرق والمذاهب مثل الخوارج. -٣

اما موقفهم من اإلمامة فإنهم وافقوا الخوارج في نظریتهم السیاسیة حول الخالفة وقالوا: إن  -٤

 الخالفة تصح ان تكون لغیر القرشي.

وا بمشـروعیة خالفـة أثبت البحث ان موقف المرجئة من الدولة األمویـة كـان إیجابیـًا فـإعترف -٥

معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان والموقـــف اآلخـــر هـــو ســـلبي فقـــد قـــاموا وســـاندوا عـــدة ثـــورات مناهضـــة 

  .للخالفة األمویة
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 ١، بیروت  و ال . ت جو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب (دار صادر، أبابن منظور )١(

/٨٤.  

  .١١١، اآلیة سورة األعراف )٢(

 .١٠٦سورة التوبة اآلیة ) ٣(

 .١٥ سورة األحزاب، اآلیة) ٤(

، تح : د . عبد السالم سلوم نة في الكلمات اإلسالمیة العربیة، كتاب الزیالرازي، أو حاتم أحمد بن محمد) ٥(

 .٢٦٣. ت ) السامرائي (دار واسط للنشر ،ال. ب ، ال

: محمد سید كیالني، ، تح د بن عبد الكریم بن ابي بكر أحمد، الملل والنحلالشهرستاني، أبو الفتح محم) ٦(

 .١٣٩/ ١ م) ج ١٩٧٥، المعرفة للطباعة والنشر، بیروت (دار ٢ ط

(دار الكتاب العربي، ١، تح : إبراهیم اإلبیاري، ط ، التعریفاتالجرجاني، ابو الحسن علي بن محمد علي) ٧(

 .٢٦٨، هـ ) ١٤٠٥بیروت، 

(دار  ١، ط ، تح: خلیل المیسادیث الواهیةاهیة في األح، العلل المتنابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي) ٨(

 .١٥٩ /١ ) جهـ١٤٠٣الكتب العلمیة، بیروت، 

. ب الشرح الكبیر (المكتبة العلمیة، بیروت، ال، المصباح المنیر في غریأحمد بن محمد بن علي المقري) ٩(

 .٢٢٢-٢٢١/ ١ ت) ج

عروف واالعتبار بذكر الخطط واآلثار الم، المواعظ قي الدین ابو العباس أحمد بن علي، تالمقریزي) ١٠(

 .٣٥٠- ٣٤٩/  ٢ )، جبالخطط المقریزیة (دار صادر، بیروت، ال. ت

 .٢٦٢، الرازي، كتاب الزینة) ١١(

(مكتبة  ٢ط  ،د المجید السلفي، تح: حمدي بن عبالطبراني، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر) ١٢(

 .١١٧ /٢٠ م) ج ١٩٨٣، صل، المو العلوم والحكم

وآخرون (دار إحیاء : أحمد محمد شاكر الترمذي، محمد بن عیسى، الجامع الصحیح سنن الترمذي، تح) ١٣(

 .٤٥٤/  ٤ . ت) جال ، بیروت،التراث العربي

(مكتبة النهضة  ١٠ني والثقافي واالجتماعي، ط ، تاریخ اإلسالم السیاسي والدیحسن، حسن إبراهیم )١٤(

   .٤ /٢ م) ج ١٩٨٣، المصریة، القاهرة

لبحوث اإلسالمیة للدراسات والنشر، (مجمع ا ١ ، طمشكور، محمد جواد، موسوعة الفرق اإلسالمیة) ١٥(

 .٤٦١- ٤٦٠م)  ١٩٩٥، بیروت

 .٥٢-٥١، اآلیة سورة طه) ١٦(

 .٣٥٠- ٣٤٩/  ٢ ، الخطط جالمقریزي) ١٧(

 .١٦٦/  ١ ، جالشهرساتني، الملل والنحل) ١٨(
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 .٢٦٦، الرازي، كتاب الزینة) ١٩(

 .٤ / ٢ ، جحسن، تاریخ اإلسالم) ٢٠(

 .٢٨٠-  ٢٧٩، بیروت، ال. ت ) فجر اإلسالم (دار الكتاب العربي ، احمدأمین) ٢١(

 .٤/  ٢ ، جحسن، تاریخ اإلسالم) ٢٢(

 .٤٦٠، مشكور، موسوعة الفرق اإلسالمیة) ٢٣(

العربي والقاهرة، ال. میة (دار الفكر ، محمد تاریخ المذاهب اإلسال؛ ابو زهرة٢٨٠أمین فجر اإلسالم، ) ٢٤(

 .١١٩) ت

مید (دار ، تح: محمد محي الدین عبد الحالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بین الفرق) ٢٥(

؛ المقریزي، ١٦٢/ ١؛ الشهرستاني، الملل والنحل، ج ٢٠٢- ٢٥المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ال. ت) 

(الدار  ١ألدیان والمذاهب، ط محمد والمدخل إلى دراسة ا؛ اسود العمید عبد الرزاق ٣٥٠/ ٢الخطط، ج 

 .٤٦٤، ؛ مشكور، موسوعة الفرق االسالمیة١٤٦-١٤٥/ ٢م) ج  ١٩٨١العربیة للموسوعات، بیروت، 

ز ، التبصیر في الدین وتمیاالسفرایني، طاهر بن محمد ،٢٠٣- ٢٠٢، البغدادي، الفرق بین الفرق) ٢٦(

 ؛٩٨ /١ م) ج ١٩٨٣(عالم الكتب، بیروت،  ١ ، ط، كمال یوسف الوتتح ،الفرق الناجیة عن فرق الهالكین

  .١٤٠ /١ الشهرستاني، الملل والنحل ج

  .١٤٠/ ١ج  ، مقاالت اإلسالمیین،األشعري) ٢٧(

 .١٤٠/ ١الشهرستاني، الملل والنحل ج  )٢٨(

 .٣٤سورة البقرة، اآلیة ) ٢٩(

  .١٤٠/ ١الشهرستاني، الملل والنحل ج ) ٣٠(

د. محمد إبراهیم نصر (دار الجیل،  ، تحالفصل في الملل واألهواء والنحل ،علي بن احمدابن حزم، ) ٣١(

 .٣٤/ ٣ج  ت) ، ال.بیروت

، ؛ االسفراییني، التبصیر في الدین٣٥٠/ ٢ج  ،؛ المقریزي، الخطط٢٠٣البغدادي، الفرق بین الفرق، ) ٣٢(

 .٩٨ /١ ج

  .٢سورة األنفال، اآلیة ) ٣٣(

؛ ٩٨/ ١ج  ،. مصطفى دیب البغاد ، تحإسماعیل، الجامع الصحیح البخاري ، محمد بنالبخاري) ٣٤(

  .١٤٢ /١ ج ،الشهرستاني، الملل والنحل

  .٥٣١ /١ ج ،الشهرستاني، الملل والنحل) ٣٥(

؛ الشهرستاني، ٩٨/ ١ج  ،؛ االسفریني، التبصیر في الدین٢٠٧/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٣٦(

 .١٤٢ /١ ج ،الملل والنحل

 .٣٥٠/ ٢ج  ، الخطط،؛ المقریزي٢٠٤ الفرق بین الفرق، البغدادي،) ٣٧(

  .٢٠٧ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٣٨(
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 ج ، الخطط،؛ المقریزي٩٨/ ١ج  ، التبصیر في الدین،؛ االسفریني٢٠٣البغدادي، الفرق بین الفرق، ) ٣٩(

٣٥٠ /٢.  

  .٣٥٠ /٢ ، جمقریزي، الخططال ،٢٠٤/ ١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٤٠(

 .١٤٤/ ١الشهرستاني، الملل والنحل، ج ) ٤١(

  .٢٠٦/ ١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٤٢(

 .٣٥٠ /٢ ج ،؛ المقریزي، الخطط٩٩/ ١ج  ،االسفراییني، التبصیر في الدین) ٤٣(

  .٢٠٥ ، الفرق بین الفرق،؛  البغدادي٢٠٧/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٤٤(

  .٣٤،٨١/ ٣ابن حزم، الفصل في الملل. ج ) ٤٥(

مكتبة ( ١ ط ، موسوعة التاریخ اإلسالمي،أحمد ؛ شلبي،٢٠٧/ ١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٤٦(

 . ٢٣٣/ ٢) ج م ١٩٨٢القاهرة،  النهضة المصریة،

 .٢١١/ ١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٤٧(

 .٣٥٠ /٢ ج ، الخطط،المقریزي ؛٩٩/ ١ج ، االسفریني، التبصیر في الدین) ٤٨(

 .٤٣٠/ ١٢الطبراني، المعجم الكبیر. ج ) ٤٩(

  .١٤٥/ ١ ، ج؛ الشهرستاني، الملل والنحل١٩٨/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٥٠(

  .٢٠٧ ، الفرق بین الفرق،؛ البغدادي١٩٨/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٥١(

  .١٤٥/ ١الشهرستاني، الملل والنحل، ج ؛ ٢٠٧ ، الفرق بین الفرق،البغدادي) ٥٢(

  .٢٠١ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٥٣(

 .١٤٦/ ١الشهرستاني، الملل والنحل، ج ) ٥٤(

  .٢٠٠ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٥٥(

 .٢١٢ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٥٦(

  .١٤٦/ ١ ، جالشهرستاني، الملل والنحل) ٥٧(

  .٢٠٦ /١٩٩ /١ ، جمقاالت اإلسالمییناألشعري، ) ٥٨(

 .٢١٢/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٥٩(

  .٢٠٦ ،البغدادي، الفرق بین الفرق) ٦٠(

  .١٩٨ - ١٩٧/ ١األشعري، مقاالت اإلسالمیین، ج ) ٦١(

  .٢٠٥ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٦٢(

 .٢٨٢الرازي، الزینة، ) ٦٣(

 .٨١ /٣ ، جالفصل في الملل ،ابن حزم) ٦٤(

 .٢١٠ /١ ، جاألشعري، مقاالت اإلسالمیین) ٦٥(

  .٩٣سورة النساء، اآلیة ) ٦٦(
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  .٤٩، الجرجاني، التعریفات) ٦٧(

 .١٤٨ /٢ ، جالمخل في دراسة األدیان والمذاهب، اسود) ٦٨(

  .٢٠٤- ٢٠٢ /١ ج) ٦٩(

 .١٦٨-١٦٤ /٢ ، جالملل والنحل) ٧٠(

  .٥٣یة سورة الزمر، اآل) ٧١(

 .٣٢٢/ ٣(دار الكتاب العربي، بیروت، ال. ت) ج  ١أحمد، ضحى اإلسالم، ط  ،أمین) ٧٢(

 .٢٦٩الرازي، كتاب الزینة، ) ٧٣(

 .٤٦٤ ، موسوعة الفرق اإلسالمیة،مشكور) ٧٤(

 .١٤٩ /٢ ، جمدخل إلى دراسة األدیان والمذاهبال ،؛ أسود٣٢٣/ ٣ج  ،ضحى اإلسالم ،أمین) ٧٥(

 .٢٨٠، ر اإلسالم، فجأمین) ٧٦(

   .٣٢٥ /٣ ، جاإلسالمضحى  ،أمین )٧٧(

 .٤٦٢ ،مشكور، موسوعة الفرق )٧٨(

  .١٤٧ /٢ ج والمذاهب، األدیاندراسة  إلى، المدخل أسود )٧٩(

  .٤٦٤ ،مشكور، موسوعة الفرق )٨٠(

  .١٤٧ /٢ ج ،والمذاهب األدیاندراسة  إلى، المدخل أسود )٨١(

 /٤ هـ) ج ١٤٠٧ ،الكتب العلمیة، بیروت(دار  ١ ط ،وك، تاریخ األمم والملمحمد بن جریر ،الطبري )٨٢(

 .١٤٧ /٢ ج ،والمذاهب األدیاندراسة  إلى؛ أسود، المدخل ٣٢٦ /٣ ج ،؛ أمین، ضحى اإلسالم٤٨٧

 .٣٢٥ /٣ ج ضحى اإلسالم، ،أمین ؛٥ /٢ ج ،اإلسالمتاریخ  ،حسن )٨٣(

 .١٤٨ /٢ ج ،والمذاهب األدیاندراسة  إلىأسود، المدخل  )٨٤(

 .٢٨١ ،فجر اإلسالم )٨٥(

  .٤٤٦ موسوعة الفرق اإلسالمیة، )٨٦(

 .١٤٩ /٢ ج والمذاهب، األدیاندراسة  إلى؛ أسود، المدخل ٣٢٩- ٣٢٧ /٣ ج ،أمین، ضحى اإلسالم )٨٧(

 /١٤ ج ت) ، ال.(دار الفكر، بیروت ، تح: سمیر جابر،األغاني، الفرح علي بن محمد بن أحمد أبي )٨٨(

٢٦٢. 

  .٣٢٩ /٣ ، جضحى اإلسالم )٨٩(
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ادر واا :  

  أو : ادر :  

الفــــرق الناجیـــة مــــن الفــــرق التبصـــیر فــــي الـــدین وتمیــــز ، هـــــ) ٤٧١األســـفراییني، طــــاهر بـــن محمــــد (ت:  - ١

 .)م ١٩٨٣ -بیروت  -(عالم الكتب  ١ تح: كمال یوسف الحوت، ط ،الهالكین

تــح: محمــد محــي الــدین عبــد مقــاالت اإلســالمیین، ، هـــ)٣٣ األشــعري، أبــي الحســن علــي بــن محمــد (ت: - ٢

  .م) ١٩٨٥( ال. مط ،ال. ب، ٢ الحمید، ط

األغـاني، تـح: سـمیر جــابر ، هــ) ٥٧٦ األصـفهاني، ابـي الفـرج علـي بـن حسـین بـن محمـد بـن أحمـد (ت: - ٣

  ن). (دار الفكر، بیروت، ال.

 ط الجامع الصحیح البخاري، تح، د. مصطفى دیـب البغـا،، هـ) ٢٥٦ري، محمد بن إسماعیل (ت: البخا - ٤

 م). ١٩٨٧  -بیروت  -(دار ابن كثیر  ٣

الجـــامع الصــحیح ســـنن الترمـــذي، تـــح: أحمـــد محمـــد شـــاكر ، هــــ) ٢٧٩الترمــذي، محمـــد بـــن عیســـى (ت:  - ٥

  . ت).ال -بیروت  -وآخرون (دار إحیاء التراث العربي

دار ( ١ التعریفات، تـح: إبـراهیم اإلبیـاري، ط، هـ) ٨١٦الجرجاني، ابو الحسن علي بن محمد علي (ت:  - ٦

  هـ ). ١٤٠٥ -بیروت  -تاب العربيالك

العلـل المتناهیـة فـي األحادیـث الواهیـة، تـح: خلیـل ، هــ)٥٩٧ابن الجـوزي، عبـد الـرحمن بـن علـي (ت:  - - ٧

  هـ).١٤٠٣ -بیروت -(دار الكتب العلمیة  ١ المیس، ط

د. محمـد إبـراهیم نصـر  الفصـل فـي الملـل واألهـواء والنحـل، تـح،، هــ)٤٥٦ابن حزم، علي بـن احمـد (ت  - ٨

  ال. ت). -بیروت -(دار الجیل

كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة، تح: د. عبد ، هـ)٣٢٢الرازي، أبو حاتم أحمد بن محمد (ت:  - ٩

  ال. ت). -ال. ب -سلوم السامرائي (دار واسط للنشر السالم

الملــل والنحــل، تــح: ، هـــ)٥٤٨: الشهرســتاني، أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــریم بــن ابــي بكــر أحمــد (ت -١٠

  م). ١٩٧٥ -بیروت -(دار المعرفة للطباعة والنشر ٢ محمد سید كیالني، ط

المعجـــم الكبیـــر، تـــح: حمـــدي بـــن عبـــد المجیـــد ، هــــ)٣٦٠الطبرانـــي، ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب (ت:  -١١

  م). ١٩٨٣ –الموصل -( مكتبة العلوم والحكم ٢ السلفي، ط

 -بیـروت  -(دار الكتـب العلمیـة  ١تاریخ األمـم والملـوك، ط ، هـ) ٣١٠الطبري، محمد بن جریر (ت:  -١٢

  هـ).  ١٤٠٧

الكبیــر المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح ، هـــ)٧٧٠أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري (ت:  ،الفیــومي -١٣

  . ت).     ال -وتبیر  -(المكتبة العلمیة

واالعتبار بذكر الخطط واآلثار  المواعظ، هـ)٨٤٥ت: الدین ابو العباس أحمد بن علي ( المقریزي، تقي -١٤

  . ت). ال -بیروت -ط المقریزیة (دار صادرالمعروف بالخط
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 -بیروت -لسان العرب (دار صادر، )٧١١ت: الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور، أبو  -١٥

  . ت).ال

:م اا: 

 -(الدار العربیة للموسوعات ١ المخل في دراسة األدیان والمذاهب، ط، اسود، العمید عبد الرزاق محمد - ١

  م). ١٩٨١ -بیروت

  .ت) ال. -بیروت - (دار الكتاب العربي ١ ضحى اإلسالم، ط، أحمد أمین، - ٢

  . ت).ال - بیروت، فجر اإلسالم (دار الكتب العربیة - ٣

(مكتبة النهضة  ١٠ تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي، ط حسن، حسن إبراهیم، - ٤

  م). ١٩٨٣ -القاهرة -المصریة

  ).میة (دار الفكر العربي والقاهرة، ال. تتاریخ المذاهب اإلسال، ابو زهرة، محمد - ٥

  م). ١٩٨٢-القاهرة - ( مكتبة النهضة المصریة١ موسوعة التاریخ اإلسالمي، ط، شلبي، أحمد - ٦

 –والنشــر(مجمــع البحــوث اإلســالمیة للدراســات  ١ موســوعة الفــرق اإلســالمیة، ط، مشــكور، محمــد جــواد - ٧

 م). ١٩٩٥ -بیروت


