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  :الملخص

ھ��و ت��أخير حك��م ص��احب الكبي��رة إل��ى ي��وم القيام��ة، : ھ��و الت��أخير، أم��ا اص��ط�حاً : ا�رج��اء ف��ي اللغ��ة
الديني�ة والسياس�ية ف�ي عص�ر الدول�ة ا3موي�ة، والمرجئة ھي من الفرق ا�س�مية الم�ؤثرة ف�ي الحي�اة 

المرجئة الجبرية، والمرجئة القدرية، والمرجئة الخالصة، وافترقت المرجئة إل�ى : وھي على أصناف
اليونس�ية، والغس�انية، والثوباني�ة، : عدة فرق كل واحدة تخ�الف ا3خ�رى ف�ي تع�اليمھم وآراؤھ�م وھ�ي

وإل��ى الجان��ب ال��ديني والسياس��ي ظھ��ر للمرجئ��ة أدب . حيةوالتومني��ة، والمريس��ية، والعبيدي��ة، والص��ال
ثابت بن قطنة حيث كان�ت ل�ه قص�يدة ف�ي : سمي بأدب المرجئة فقد برز منھم العديد من الشعراء منھم

  .عقائد المرجئة
 
 

Al-Murji'a (postponing people; and they are regarded as an Islamic 
group)  

 
  Abstract 
     Al-Irja'a(postponing): in Arabic language means delaying, but 
scientifically means delaying the punishment of the sins doers to the 
judgment day. Al-Murji'a was one of those Islamic group who had effects 
on the social and religious life in Amway state. This group subdivided into 
jabria (obligatory) Al-Murji'a, Qadirai (fateful) Al-Murji'a and khalisa 
(pure) Al-Murji'a. Those main groups divided into sub groups and they were 
Al-Younisia, Al-Ghasania, Al-Thawbania, Al-Tomania, Al-Marisia, Al-
Abidia and Al-Salihia.  
     Beside the political and religious sides, Al-Murji'a had a kind of 
literature call Al-Murji'a literature. This kind of literature had many 
noticeable poets like Thabit bin Qutna who had a poem about Al-Murji'a 
thoughts.            
 

   
  :المقدمة 

 Q رب العالمين والص�ة والس�م على خير المرسلين سيدنا محمد المبعوث بش�يراً ون�ذيراً الحمد
  . وعلى اله وصحبه ومن اتبع ھداه إلى يوم الدين

  :اما بعد 
اWموي�ة م�ن الناحي�ة  الخ�ف�ةالمرجئة ھي من الفرق اWس�مية التي كان لھا اثر كبير ف�ي عص�ر 

فقد ك�ان الس�بب المباش�ر ف�ي ظھ�ور المرجئ�ة . لشيعة والخوارجالدينية والسياسية، وWيقل اثرھا عن ا
ت�دعي انھ�ا عل�ى الح�ق  فنشأت المرجئة لما رأت أن كل فرق�ة كان�تھو اخت�ف اWحزاب في الرأي، 

 أي فرق�ةالجمي�ع، وW تكف�ر وانھا وحدھا على الحق، وان م�ن ع�داھا ك�افر، فظھ�رت المرجئ�ة تس�الم 
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وارج والشيعة واWمويين بعض�ھم مخط�ئ وبعض�ھم مص�يب ولس�نا الخ: منھم وتقول إن الفرق الث�ث
وافترقت المرجئ�ة ال�ى ع�دة ف�رق ك�ل واح�دة . نستطيع ان نعين المصيب فلنترك امرھم جميعاً الى هللا

) المرجئ�ة(بـ الموسوم ھم، فوقع اختياري على ھذا الموضوعؤمنھا تخالف اWخرى في تعاليمھم وآرا
  .ي لھذه الفرقةلمعرفة الدور الديني والسياس

  
  :موضوع البحث

فرق المرجئة وآراؤھم الدينية، وفقد تناولت فيه معنى ا�رجاء، وكذلك نشأت المرجئة واصنافھا 
اWموي�ة، وتناول�ت ف�ي المح�ور  بالخ�ف�ةوتحدثت ع�ن نظري�ة المرجئ�ة ح�ول الخ�ف�ة وع�ن ع�قتھ�ا 

  .اWخير أدب المرجئة
  :6رجاءمعنى ا -
  :ين لغة على معني 6رجاءا

يق��ال رج��ل مرج��يء مث��ال  ،ومن��ه س��ميت المرجئ��ة مث��ال الموجع��ه .مھم��وز ،ھ��و الت��أخير :ول 8ا
 ،رجل مرج مثال معط: فاذا لم تھز قلت  ،ھذا اذا ھمزت ،والنسبة اليه مرجىء مثال مرجعي ،مرجع

م�ن : وقيل  .ف� يھمز ،ارجيت واخطيت وتوضيب: Wن بعض العرب يقول  ،بالتشديد ،وھم المرجية
   .)١(لم يھمز فالنسبة اليه مرجي
خ��ـرون آو: ((وقول��ه تع��الى  .أي امھل��ه واخ��ره )٢( ))ق��الوا ارج��ه واخ��اه(: (كم��ا ف��ي قول��ه تع��الى 

ترج�ي م�ن (: (وقول�ه تع�الى  .أي مؤخرون حتى ينزل هللا فيھم ما يريدون منه )٣( ))مرجون Wمر هللا
وقال ق�وم م�ن اص�حاب   .وتؤخر من تشاء أي تقرب من تشاء )٤( ))تشاء منھن وتوؤي اليك من تشاء

الحديث من اھل اللغة مثل عب�د هللا ب�ن مس�لم ب�ن قتيب�ة وغي�ره ان المرجئ�ة اس�تحقوا ھ�ذا اWس�م Wنھ�م 
  .)٥(فقدموا القول واخروا العمل فلذلك استحقوا ھذا اللقب) )اWيمان قول ب� عمل(: (قالوا 

  .)٦(اعطاء الرجاء :والثاني
  : اصط>حاً  6رجاءا

من كونه م�ن  ،ف� يقضي عليه بحكم ما في الدنيا ،ھو تأخير حكم صاحب الكبيرة الى يوم القيامة
ع�ن الدرج�ة اWول�ى ال�ى  )رض�ي هللا عن�ه(تأخير عل�ي :  �رجاءوقيل ا ،او من اھل النار ،اھل الجنة

ا W ينف�ع اWيم�ان معص�ية و كم� م�عW يضر : ھم قوم يقولون : وعرف الجرجاني المرجئة  )٧(الرابعة
   .)٨(مع الكفر طاعة

ھ��م ال��ذين W يحكم��ون عل��ى اح��د : ويق�ول الفي��ومي  .)٩(والمرجئ�ة ھ��م ال��ذين يقول��ون اWيم��ان ق��ول
والمرجئ�ة ف�ي الحقيق�ة انھ�م الغ��ة ف�ي  .)١٠(بشيء في الدنيا بل يؤخرون الحكم عليه ال�ى ي�وم القيام�ة 

  .)١١(ونفي الوعيد عن المؤمنين ءاثبات الوعد والرجا
المرجئ�ة ب�دلوا س�نة هللا ظاھرھ�ا وباطنھ�ا (: (قولة  )صلى هللا عليه وسلم(المروي عن الرسول و

الص��ة والس��م  هوق�ال علي� .)١٢())ود والنص�ارىھ�وھ�م اش�د ع�داوة لن�ا م�ن الي ،وھم يھود ھذه اWمة
ان هللا ع�ز قط اW وف�ي امت�ه قدري�ة ومرجئ�ة يشوش�ون علي�ه ام�ر امت�ه اW و ما بعث هللا نبياً (: (ايضا 

ص�نفان م�ن امت�ي ل�يس لھم�ا ف�ي (: (وق�ال  .)١٣( ))وجل لعن القدرية والمرجئى على لسان سبعين نبيا
   .)١٤())اWس�م نصيب المرجئة والقدرية

  
  : المرجئة نشأت-

اWس����مية الت���ي W يق���ل اثرھ���ا ف���ي اتج���اه السياس���ة اWس����مية ع���ن الش���يعة  الطوائ���فھ��ي م���ن 
يعود  �رجاءالى ان منشأ ا) )�رجاءا((سن بن محمد بن الحنفية في كتاب ويذھب الح .)١٥(والخوارج

ق�ال فم�ا ب�ال (: (كما ذكره هللا تع�الى  )١٦(وذلك عندما قال له فرعون )عليه الس�م(الى عصر موسى 
ول م��ن أويق��ال ان  .) ١٧())ق��ال علمھ��ا عن��د رب��ي ف��ي كت��اب W يض��ل رب��ي وW ينس��ى ،ول��ىالق��رون ا3

ل��ى إويكت��ب في��ه الكت��ب  .)١٨(ب��و محم��د الحس��ن المع��روف ب��ابن الحنفي��ة وتكل��م في��ها �رج��اءوض��ع ا
ويق�ال ان اول م�ا وض�ع اس�م  .)١٩(W انه ل�م ي�ؤخر العم�ل ع�ن اWيم�ان كم�ا قال�ت المرجئ�ةإ ،اWمصار
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فصار الناس ث��ث ف�رق  ،وظھر وشاع لما افترق اصحاب علي ابن ابي طالب بعد الحكمين �رجاءا
وفرق�ة خرج�ت علي�ه فس�موا  ،سموا الشيعة فظھ�ر اس�م التش�يع )رضي هللا عنه(ام علياWمفرقة مع : 

بن ابي سفيان فس�موا المرجئ�ة وظھ�ر اللق�ب  وفرقة كانوا مع معاوية ،المارقة وظھر ھذا اللقب عليھم
   .)٢٠(واعلن اع�نھا

رن بع��ض العوام�ل المس��يحية خ��ل النص�ف الث��اني م�ن الق�� بت�أثيروظھ�رت المرجئ�ة ف��ي دمش�ق 
   .)٢١(الھجري ا3ول

فنش�أت المرجئ�ة لم�ا رأت أن ك�ل  ،في ال�رأي الفرقوان السبب المباشر في تكوينھم ھو اخت�ف 
�ل مب�ين ض�وان م�ن ع�داھا ك�افر ف�ي  ،ت�دعى انھ�ا عل�ى الح�ق وانھ�ا وح�دھا عل�ى الح�قكانت فرقة 

الخ�وارج والش�يعة : ث منھم وتقول ان الفرق ال�ث� أي فرقةوW تكفر  ،فظھرت المرجئة تسالم الجميع
واWمويين بعضھم مخطيء وبعضھم مصيب ولسنا نستطيع ان نعين المص�يب فلنت�رك ام�رھم جميع�ا 

   )٢٢(.الى هللا
ذاھبي�ين ال�ى  ،وتخالف المرجئة الخوارج في تكفيرھم الخلفاء عثمان وعلي ومعاوي�ة وانص�ارھم

وان ذلك موكل الى هللا تعالى وحده يوم  ،رمن بوحدانية هللا W يمكن الحكم عليه كافآالقول بان كل من 
   .)٢٣(القيامة مھما كانت الذنوب التي اقترفتھا

بتش�كيل فرق�ة  ا3عظ�مقام جمھور من الناس يعرف بالس�واد  ا3مورمقاليد  ا3مويينوعندما تسلم 
لك وك�ذ ،مام�ة عل�ي وW بخ�ف�ة معاوي�ةإالخ�وارج ال�ذين ل�م يق�روا بف�ي مقاب�ل  ،جديده تدعى المرجئة

   .)٢٤(الذين كانوا يعتقدون بإمامته )رضي هللا عنه(علي ا�ماممقابل شيعة 
فانا نرى ان جماعة م�ن اص�حاب رس�ول هللا  ا3ولان ھذه الفرقة كانت بين الصحابة في الصدر 

عثم�ان ب�ن عف�ان  الخليف�ة عھ�د آخرامتنعوا ان يدخلوا في النزاع الذي كان في  )صلى هللا عليه وسلم(
وھذه النزعة ال�ى ع�دم ال�دخول ف�ي الح�رب  ،وعمران بن الحصين ،وعبد هللا بن عمر ،كرةمثل ابي ب

   .)٢٥(�رجاءالذي بنى عليه مذھب ا  ا3ساسالتي بين المسلمين بعضھم وبعض ھي 
  

  : المرجئة أصناف -
ق�ول  وم�الوا ال�ى ،وب�الجبر ف�ي اWعم�ال ،ف�ي اWيم�ان �رج�اءھم الق�ائلون با :المرجئة الجبرية: أو�ً 

   .واWكتساب منھم من جملة الجمھية ا3عمالجھم ابن صفوان في 
   .في اWيمان وبالقدر على مذھب القدرية المعتزلة �رجاءھم القائلون با :المرجئة القدرية : ثانياً 
ھ��م الخ��ارجون ع��ن الجبري��ة والقدري��ة وتعتب��ر ھ��ي  :المرجئDDة الخالصDDه او مرجئDDة الخDDوارج : ثالثDDاً 

و  ،و التومني����ة ،و الثوباين����ة ،والغس����انية ،اليونس����ية: وھ����م خم����س ف����رق  zرج����اءاWس����اس ل
   .)٢٦(المريسية

  
  :الدينية وآراؤھمفرق المرجئة  -

  :اليونسية:  أو�ً 
وان�ه ھ�و المعرف�ة ب�اQ  ،زعموا ان اWيمان في القل�ب واللس�ان ،ھم اتباع يونس بن عون النميري

م�الم تع�تم حج�ة  ،باللس�ان ان�ه واح�د ل�يس كمثل�ه ش�يء واWقرار ،تعالى والمحبة والخضوع له بالقلب
ومعرف�ة م�ا ج�اء م�ن عن�دھم ف�ي  ،فان قامت عليھم حجتھم لزمھم التصديق لھ�م ،الرسل عليھم الس�م

زعم ھؤWء ان كل  ،الجملة من اWيمان وليست معرفة تفصيل ما جاء من عندھم ايماما وW من جملته
   .)٢٧(وW بعض ايمان ومجموعھا ايمانخصلة من خصائل اWيمان ليست بايمان 

ب�اQ  وزع�م ان ابل�يس ك�ان عارف�اً  .)٢٨(بترك خصله من تلك الخصال التي ذكرناھ�ا ويكون كافراً 
وزعم  )٣٠())ابى واستكبر وكان من الكافرين(: (لقوله تعالى  .)٢٩(غير انه كفر باستكباره عليه ،وحده

   .)٣١(عمله وطاعتهW ب ،ان المؤمن يدخل الجنة باخ�صه ومحبته
على افعاله واثبتوا له قوة واستطاعة بھ�ا  اما ك�م اليونسية في القدر قالوا ان اWنسان ليس مجبراً 

   .)٣٢(يفعل وما اختار فعله
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  :الغسانية: ثانياً 
م�ن   خص�لةيق�ول ك�ل  الكوفي ومذھبه في اWيمان كم�ذھب ي�ونس اW ان�ه ھم اتباع غسان بن ابان

بعض اWيمان ويونس يقول ك�ل خص�لة ليس�ت بايم�ان وW بع�ض ايم�ان وزع�م  خصال اWيمان تسمى
   .)٣٣(غسان ان اWيمان W يزيد وW ينقص

ف��انھم ي��رون ان اWيم��ان يزي��د وي��نقص بزي��ادة  ،وھ��ذا ال��رأي يخ��الف رأي اھ��ل الح��ديث والس��نة
ولق��ول رس��ول هللا  .)٣٤( ))واذا تلي��ت عل��يھم ايات��ه زادتھ��م ايمان��ا(: (الطاع��ات او نقص��ھا لقول��ه تع��الى 

فقل�ن وي�م ذل�ك ي�ا  ،يا مش�عر النس�اء تص�دقن ف�اني رأي�تكن اكث�ر اھ�ل الن�ار(: ( )صلى هللا عليه وسلم(
ير ما رأيت من ناقص�ات عق�ل ودي�ن اذھ�ب لل�ب الرج�ل شن العرتكثرن اللعن وتكف: رسول هللا ؟ قال 

   .)٣٥( ))الحازم من احداكن يا معشر النساء
وW ادري ھل الخنزير الذي حرمه ھذه  ،م ان هللا تعالى قد حرم اكل الخنزيراعل:  وزعم ان قائ�ً 

غي�ر ان�ي W ادري  ،الكعبةاعلم ان هللا تعالى فرض الحج الى : ولو قال  ،الشاة ام غيرھا ؟ كان مؤمنا
ن�ه W ا ،كان مؤمنا ومقصود ان امثال ھذه اWعتقادات ام�ور وراء اWيم�ان ،؟ ولعلھا بالھند الكعبةاين 

ال�ى أي جھ�ة ھ�ي ؟ :  الكعب�ةW يستجيز من عقله ان يشك ف�ي ان  فان عاق�ً  ا3مورفي ھذه  كان شاكاً 
   .)٣٦(وان الفرق بين الخنزير والشاه ظاھر

  
 ً   :الثوبانية :  ثالثا

ھم اصحاب ابي ثوبان المرجيء وزعموا ان اWيمان ھ�و المعرف�ة واWق�رار ب�اQ تع�الى وبرس�له 
كل ما W يجوز في العقل ان يفعله وما جاز في العقل تركه فل�يس م�ن اWيم�ان واخ�ر وب ،عليھم الس�م

 ،ن الدمش�قياب�و م�روان غ�ي�ن ب�ن م�روا: العمل كله عن اWيمان ومن القائلين بمقالة اب�ي ثوب�ان ھ�ذا
   .)٣٧(وصالح قبه ،والعتابي ،ومحمد بن شبيب ،والفضل الرقاشي ،وموسى بن عمران ،وابو شمر

ويزعمون  .)٣٨(يجابھم في العقل شيئا قبل ورود الشرع بوجوبهإوالغسانية ب ،وا اليونسيةوھم فارق
  .)٣٩(ان الكفر ھو الجحود واWنكار والستر والتغطية وان الكفر بالقلب واللسان

  
  :التومنية :  رابعاً 
كھ�ا ھم اتباع ابي معاذ التومني وزعموا ان اWيمان ما عصم من الكفر وھو اسم لخص�ال م�ن تر 

وW بع��ض  وW يق��ال للخص��له منھ��ا ايمان��اً  ،ومجم��وع تل��ك الخص��ال ايم��ان ،كف��راو ت��رك خص��لة منھ��ا 
  .)٤٠(ايمان

وك��ل طاع��ة اذا تركھ��ا الت��ارك ل��م يجم��ع المس��لمين عل��ى كف��ره فتل��ك الطاع��ة ش��ريعة م��ن ش��رائع 
 ،يقال فاسق تاركھا ان كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له انه فسق وW يسمى بالفسق وW ،اWيمان

وتارك الفرائض مثل الص��ة والص�يام والح�ج عل�ى  ،وليس تخرج الكبائر من اWيمان اذا لم يكن كفر
وانم�ا كف�ر ل�س�تخفاف وال�رد والجح�ود وان تركھ�ا  ،كافر باQ الجھود بھا والرد لھا واWستخفاف بھا

لھ�وي م�ن عمل�ي فل�يس الس�اعة اص�لي واذا فرغ�ت م�ن : مس�وفا يق�ول  غير مستحل لتركھا متش�اغ�ً 
وليس م�ن اج�ل اللطم�ة والقت�ل كف�ر ولك�ن  ،او لطمه كفر بكافر اذا كان ابو معاذ يزعم ان من قتل نبياً 

من اجل اWستخفاف والعداوة والبغض له وكان يزعم ان الموصوف بالفسق من اصحاب الكبائر ليس 
   .)٤٣(وبشر المريسي )٤٢(والى ھذا المذھب يميل ابن الراوندي .)٤١(بعدو هللا وW ولي له

ويزعمون ان الكف�ر خص�ال كثي�رة ويك�ن بالقل�ب وبغي�ر القل�ب والجھ�ل ب�اQ كف�ر وبالقل�ب يك�ون 
ب�اQ وبرس�له بالقل�ب واللس�ان والجح�ود لھ�م  يبوكذلك البغض Q واWستكبار علي�ه كف�ر وك�ذلك التك�ذ

عتق�اد التثني�ة والتثلي�ث او م�ا ھ�و واWنكار ونفيھم واWستخفاف باQ وبرسله كفر وت�رك التوحي�د ال�ى ا
ي ان القائل بھذا القول ان الكفر يك�ون بالقل�ب وباللس�ان دون ر من ذلك كفر وزعم ابي معاذ التومناكث

  .)٤٤(غيرھما من الجوارح
  

 ً   :المريسية :  خامسا
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للقاض�ي اب�ي يوس�ف  ھم اتباع بشر ب�ن غي�اث المريس�ي ك�ان عراق�ي الم�ذھب ف�ي الفق�ه وتلمي�ذاً  
بذلك زع�م ان افع�ال العب�اد  )٤٥(ن فاكفرته الصفاتيهآالحضرمي وقال بنفي الصفات وخلق القريعقوب 

لة خل�ق أالشافعي ف�ي مس� هولما ناظر .مخلوقة Q تعالى وW استطاعه مع الفعل فاكفرته المعتزلة بذلك
ول�ك ن ونف�ي الص�فات ونص�فك م�ؤمن لقآنصفك كافر لقولك بخل�ق الق�ر :ن ونفي الصفات قال لهآالقر

  .)٤٦(بالقضاء والقدر وخلق اكتساب العباد
وم��ا ل��يس بتص��ديق فل��يس  ،وزع��م ان اWيم��ان ھ��و التص��ديق Wن اWيم��ان ف��ي اللغ��ة ھ��و التص��ديق

وال���ى ھ���ذا الق���ول ك���ان ي���ذھب اب���ن  ،وي���زعم ان التص���ديق يك���ون بالقل���ب وباللس���ان جميع���اً  ،بإيم���ان
واثبت�وا ان جمي�ع افع�ال العب�اد مخلوف�ة ق�د  ،ل�هعل�ى افعا ان اWنسان ليس مجب�راً : وقال  .)٤٧(الرواندي

   .)٤٨(خلقھا هللا عز وجل في الفاعلين لھا
المريس�ي  وزعموا اصحاب بش�ر .)٤٩(كل ما عصى هللا سبحانه وتعالى به كبيرة: وقال المريسي 

   .)٥٠(ان محال ان يخلد هللا الفجار من اھل القبلة في النار
  

  :العبيدية :  سادساً 
وان العب��د اذا م��ات عل��ى  ،م��ادون الش��رك مغف��ور W محال��ة: ق��ال  ،ي��د المكتئ��بوھ��م اص��حاب عب

ن عبي�د المكتئ�ب ع� )٥١(وحك�ى اليم�ان ،م�ا اقت�رف م�ن اWث�ام واجت�راح م�ن الس�يئات هW يضر هتوحيد
وك�ذلك دي�ن  ،وان ك�مه لم يزل شيئا غيره ،غيره ان علم هللا تعالى لم يزل شيئاً : واصحابه انھم قالوا

ص�لى (لق�ول رس�ول هللا  .)٥٢(زعم ان هللا تعالى عن قولھم عل�ى ص�ورة انس�ان ،غيره يزل شيئاً  هللا لم
   .)٥٣( ))دم خلق على صورة الرحمن تعالىآW تقبحوا الوجه فان ابن (: ( )هللا عليه وسلم

  
 ً   :الصالحية: سابعا
اWط�ق وھو زعم ان اWيمان ھو معرفة هللا تعالى على  ،ھم اصحاب صالح بن عمر الصالحي 

 ))ان هللا ثال�ث ث�ث�ة(: (وق�ول القائ�ل : فقط والكفر ھو الجھل به عل�ى اWط��ق ق�ال  ان للعالم صانعاً 
ويص�بح  ،زعم ان معرف�ة هللا تع�الى ھ�ي المحب�ة والخض�وع ل�ه ،ليس يكفر لكنه W يظھر اW من كافر

Qي�ؤمن برس�وله ،ذلك م�ع حج�ة الرس�ول ويص�ح ف�ي العق�ل ان ي�ؤمن ب�ا Wغي�ر ان رس�ول هللا  .)٥٤(و
   .)٥٥( ))W يؤمن باQ من Wيؤمن بي(: (قد قال  )صلى هللا عليه وسلم(

وان W عب�ادة ل�ه اW  ،وزعم ان الص�ة والزكاة والصيام والحج طاعات وليس�ت بعب�ادة Q تع�الى
 لةخص��W تزي��د وW ت��نقص وك��ذلك الكف��ر  ةواح��د خص��لةمعرفت��ه واWيم��ان عن��ده  اWيم��ان ب��ه وھ��و

  . )٥٦(ةواحد
  
  :نظرية المرجئة حول الخ>فة  -

بالكتاب والس�نة  تصلح في غير قريش لمن كان قائماً  ةماما�ان : قال غي�ن بن مروان المرجئ 
وقد وافق ابي ش�مر  ،ةبالكتاب والسنة فھو مستحق لھا انھا W تثبت اW باجماع من اWم فمن كان قائماً 

وانھا تصلح في افياء الناس ممن كان قائما بالكتاب والسنة ويخالفه  ةمامغي�ن في القول با� ئالمرج
   .)٥٧(في اشياء كثيرة

ھي انه بعد انتخ�اب  )صلى هللا عليه وسلم(ان عقيدة المرجئة بالنسبة الى اWمام خليفة رسول هللا 
المرجئ�ة العص�مه وW يشترط  .واعتبار امره واجباً  ،فتجب طاعته كلما قال شيئاً  ،اWمام باجماع اWمة

 أراء المرجئ�ة أراءوقد تواف�ق بع�ض  .)٥٨(وكان انبثاق ھذا التفكير بسبب سيطرة بني امية ،في اWمام
ويص�لح لھ�ا م�ن اس�توفى اWھلي�ة ول�و ك�ان غي�ر  ،الخوارج ح�ول اWمام�ة كق�ولھم انھ�ا ليس�ت بواجب�ة

   .)٥٩(فسموھم مرجئة الخوارج ،قرشي
  

   :ية ا�مو بالخ>فةع>قة المرجئة  -



  ا�نبار للعلوم ا�نسانية مجلة جامعة
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  

  ٢١٣                                                                                             المـــرجــئــــــة
 م حامد عبد عليعبدالمنع. ب.م     جھاد عبد حسين العلواني. د.م.أ

الخ��وارج : وتق��ول ان الف��رق ال��ث�ث  ،م��نھم طائف��ةوW تكف��ر  ،ظھ��رت المرجئ��ة تس��الم الجمي��ع
 ،ولسنا نستطيع ان نعين المص�يب ،وبعضھم مصيب ،وبعضھم مخطيء ،والشيعة واWمويين مؤمون

رس�ول  ومن ھؤWء بني امية فھ�م يش�ھدون ان W ال�ه اW هللا وان محم�داً  ،الى هللا فلنترك امرھم جميعاً 
الن��اس ب��ل مس��لمين نرج��يء ام��رھم ال��ى هللا ال��ذي يع��رف س��رائر  ،وW مش��ركين فليس��وا كف��اراً  ،هللا

س��لبي W  تأيي��دولكن��ه  ،تأيي��دويحاس��بھم عليھ��ا وين��تج م��ن ھ��ذا ان م��وقفھم ازاء حك��م اWم��ويين موق��ف 
م�ويين م�ثلھم ولك�نھم ازاء اW ،فليسوا ينحازون اليھم ويعمل�ون س�يوفھم يق�اتلون ف�ي جيوش�ھم ،ايجابي

ولھ�ذا انھ�م  .)٦٠(وھم على ما يظھر ي�رون حكوم�ة اWم�ويين حكوم�ة ش�رعية ،ازاء الشيعة والخوارج
 ،ويرون مھادنة بني امية صحيحة ،كانوا ينظرون الى معاوية واصحابة كنظرتھم الى علي واصحابة

واذا ارتك�ب اح�دكم كبي�رة  ،وتص�ح الص��ة وراءھ�م ،وان خلفاءھم مؤمنون W يص�ح الخ�روج عل�يھم
كانوا كما  ،W رجائه ولذلك لم نر اWمويين اظطھدوا مرجئاً  ،فان مرتكب الكبيرة W يخرج من اWيمان

ب�ل ن�راھم ك�انوا يس�تعملون  ،والخوارج لخارجيتھم والش�يعة لتش�يعھم ،يظطھدون المعتزلة Wعتزالھم
وھو شاعر  ،قطنةبن بن ابي صفرة بثبات  لبھكما فعل يزيد بن الم ،في اعمالھم �رجاءمن عرف با

   .)٦١(فقد وWه اعماW من اعمال الثغور ،المرجئة
ول�ذلك فھ�ي مش�روعه حت�ى ل�و ارتكب�وا  ،وكان المرجئة يعتقدون بان حكوم�ة بن�ي امي�ة ب�امر هللا

وان ق�ول المرجئ�ة ھ�ذا  ،يعنون بذلك الخوارج ،ويجب محاربة من شھر على المسلمين سيفه ،الكبائر
وك��ان لموق��ف  .)٦٢( )القدري��ة(او  )المعتزل��ة(ق بن��ي امي��ة ف��ي الحك��م جعلھ��م يتعرض��ون ال��ى انتق��اد بح��

المرجئة من معاوية بن ابي سفيان في اسناد حكم�ه وتجني�د الطاق�ات لتبري�ر خ�فت�ه واقن�اع المس�لمين 
ة باس��تثناء بطاعت�ه اWث�ر الفع��ال ف�ي اس��تمرار المرجئ�ة اذ ان اWم�ويين بطش��وا بكاف�ة الف��رق اWس��مي

ل�ذلك كان�ت الفرص�ه كبي�رة  ،وعاش شيوخھم مرفھين برعاية بني امي�ة ف�ي الش�ام والبص�رة .المرجئة
لموقف  كل اWحزاب الت�ي كان�ت  ان موقف المرجئة ھذا كان مخالفاً  ،امامھم لنشر المذھب بين اھليھا

وم�ا دام  ،لحكم اWمويواصبحت المرجئة وسيلة لتوطيد ا .)٦٣(تنظر الى بني امية كمغتصبين للخ�فة
 .)٦٤(كان��ت لھ��ذه الفرق��ة كلمتھ��ا الناف��ذه وش��انھا المھ��م ومنزلتھ��ا المتمي��زة ،لحك��ما رأساWم��ويين عل��ى 

اص�بح موق�ف المرجئ�ة يتمي�ز بالنقم�ة عل�ى سياس�ة  ا3مويةوعندما انقضى الصدر اWول من الخ�فة 
على سياسة الحجاج بن يوسف الثقفي  فنزح الكثير منھم من البصرة الى الكوفة وھم ناقمون ا3مويين

عب��د ال��رحمن ب��ن  حرك��ةفاش��تركوا ف��ي  ،ح��اكم الع��راق حت��ى اذا اش��تد س��اعدھم عول��وا عل��ى الث��ورة
واس�تطاعوا  ،وخلع ائمت�ه الظ��ل )صلى هللا عليه وسلم(وبايعوه على كتاب هللا وسنة النبي  ،اWشعث

ام�ام جي�وش عب�د المل�ك ب�ن م�روان ف�ي ولك�نھم انھزم�وا  ،ان يھزموا جيوش الحجاج في عدة معارك
وس�اندوا حرك�ة يزي�د ب�ن المھل�ب ب�ن اب�ي  .)٦٥(وت�ذبيحاً  فأوقع بھم الحجاج قت�ً  )دير الجماجم(معركة 

 البص�رةواستولوا على  )ھـ١٠٥-١٠١(صفرة في عھد الخليفة اWموي يزيد بن عبد الملك ابن مروان
Wولكن ابن المھلب انھزم  ،رجل يقال له ابو رؤبة رأسھمواز وكان على حوما يليھا من ب�د فارس وا

م ووقع معظ�م المرجئ�ة ف�ي اس�ر ٧٢٠/ھـ ١٠٢امام جيوش اWمويين بقيادة مسلمة بن عبد الملك سنة 
  .)٦٦(الجيش اWموي نحوا من ث�ثمئة رجل وضربت اعناقھم وقتل يزيد بن المھلب وانتھت ثورته

ة عل�ى اWم�ويين ف�ي عھ�د الخليف�ة م�روان ب�ن المرجئ�ة بث�ور رأسوقام الحارث ب�ن س�ريح عل�ى 
طالم�ا ح�ارب الحكوم�ة اWموي�ة  ،اخر خلفاء بن�ي امي�ة ف�ي ب��د م�ا وراء النھ�ر)ھـ١٣٢-١٢٧(محمد 

وكان يزعم انه المھ�دي المنتظ�ر ال�ذي بعث�ه هللا لتخل�يص  ،Wشتطاطھا في جمع الضرائب من اWھلين
وس�رعان م�ا اس�تولى  ،نار الثورة على بن�ي امي�ة لذلك اشعل ،المظطھدين واWخذ بناصر المظلوميين

طر امام ضغط جيوش اWمويين بقي�ادة اس�د ب�ن عب�د أضون ثم حعلى شواطيء سي الواقعةعلى المدن 
 ١٢٨الى التخلي عما فتحه من الب�د واWنسحاب الى ما وراء النھ�ر س�نة  ،هللا القسري والى خراسان

ويق�ال  ،المرجئ�ة رأس�ھماW نتيجة لتذمر الموالي وعلى  ولم تكن ثورة الحارث ،م وقتل ھناك٧٤٥/ھـ
وقد اسرف اWمويين في تعقبھم واستئص�الھم خاص�ة ف�ي خ�ف�ة  .)٦٧(ةWسباب قبلية وعداوات شخصي

وكان من نتيجة ذلك  ،كما نكلوا بشيوخھم في الشام وقتلوا بعضھم )ھـ١٢٥-١٠٥(عبد الملكبن ھشام 
ع المعتزلة في احتواء خلفاء بني امية وحملھ�م ال�ى اتب�اع سياس�ة ان غيروا وسائل كفاحھم وتعاونوا م
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 البص�رةواتخ�ذوا  ،السرية المنظمة الدعوةكما شاركوا الخوارج والشيعة في اتباع اسلوب  ،اWص�ح
 ،وتوجه المرجئة بنظرھم نحو الش�رق ،غير ان حركتھم الجديدة ھذه لم ت�ق الرواج ،لنشاطھم ميداناً 

Wعتقادية بما يتشمى وظروف الدعوة الس�رية واس�تفادوا م�ن فك�ر الش�يعة السياس�ي وطوعوا اراءھم ا
وس�بقوا  ،كم�ا ذكرن�ا ف�ي ث�ورة الح�ارث ب�ن س�ريح )المھدي المنتظر(كما تلقفوا فكرة  ،في ھذا الصدد

 .)٦٨(واعت�داWً  العباسين الى التنازل عن بعض اجراءاتھا المالية في خراسان واتبعت سياسة اكث�ر لين�اً 
ن بع��ض المستش��رقين Wحظ��وا ان الك���م عل��ى المرجئ��ة وب��دء تكونھ��ا ا: ح��ين ي��ذكر احم��د ام��ين ف��ي 

 ،وعل��ل ذل��ك ب��ان الدول��ة العباس��ية دم��رت ھ��ذه الطائف��ة ،وش��رح عقائ��دھا اح��يط بس��يء م��ن الغم��وض
عن�دما (: وذك�ر محم�د ج�واد مش�كور  .)٦٩(واماتت القول بھذه العقيده Wنھا تناصر Wمويين الى حد ما

  . )٧٠( )فقد المرجئة مكانتھم واعتبارھم ،ض اWمويينانقر
  

  :دب المرجئة أ-
 ،لم يكن للمرجئة ادب بالمعنى الصحيح ذلك Wنھم لم يكون�وا كالمعتزل�ة ال�ذين غل�ب عل�يھم العق�ل

وW كالخوارج الذين غلب�ت عل�يھم الش�جاعة  ،وW كالشيعة الذين غلبت عليھم العاطفة والحزن العميق
عنص�ر عقل�ي : فانم�ا يبع�ث اWدب عنص�ران  ،نفس�ھا W تبع�ث ادب�اً  �رجاءWن طبيعة اوذلك  ،والقوة

فق�د اتس�عت عق�ولھم وش�ملت  ،وھذا ھو ال�ذي ن�راه ف�ي ادب المعتزل�ة ،قوي في يد صناع ولسان طلق
ة وكانت اداتھم اللسانية والعلمية اداة صالحة ثقفت بالثقافة العربي ،مناحي الحياة الطبيعية واWجتماعية

وعنصر العاطفة القوية من حزن عميق وصير على الشدائد كما ھو الشأن ف�ي  ،فانتجت النتاج الوافر
 ،وبعبارة مجملة عاطفة الحرب كما ھو الش�أن ف�ي الخ�وارج ،او عاطفة الشجاعة والقوة ،ادب الشيعة

ر تھ��دىء وھ��ذه ام��و ،نفس��ھا عن��دھم تب��ث عل��ى المس��المة والوق��وف عل��ى الحي��اد فالعقي��دةام��ا المرجئ��ة 
يض�اف ال�ى ھ�ذا ان ليس�ت لھ�م ناحي�ة عقلي�ة  ،العاطفة وتجعلھا فاترة والعاطفة اذا افترت W تن�تج ادب�اً 

   .)٧١(فھذا وذاك يجعل نتاجھم اWدبي ضعيفاً  ،واسعة عميقة
وھو ثابت بن قطنة الذي كان يع�يش ف�ي العص�ر  ،Wحد شعراء المرجئة واورد اWصفھاني شعراً 

  : ة ھي في عقائد المرجئة وفيما يلي ابيات تلك القصيدة اWموي وھذه القصيد
  

  داــا          ان نعبد هللا لم نشرك به احـھند فاستمعي لي ان سيرتنيا  
  ونصدق القول فيمن جار او عندا ة         ـھـنرجو ا�مور اذا كانت مشبَ 

  دداــنا          سفك الدماء طريق واحد جـراد بـدم ا� ان يـ� نسفك ال
  وافى الحساب غدا ان له          اجر التقي اذا ـا فـفي الدني من يتق هللا 

  قضى هللا من امر ٍ فليس له          رد وما يقض من شيء يكن رشدا وما 
  ھداـال واجتـيما قـَعبد فـقالته           ولو تـوارج مخط في مـكل الخ

  داـعصا وبعين هللا ما شھـلھما           شقاً اـان فانـلي َ وعثمـا عـام
  )٧٢(ة ورداـحق ايُ ـت ادري بـان بسيعھما         ولسـيجزي علي َ وعثم

واورد اWصفھاني ابيات شعر اخرى لعون بن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود الذي كان 
  : وقال �رجاءثم عدل عن ا وكان مرجئاً  ،من اھل الفقه واWدب

  ئوناـمرجـقول الـايـارق ُ مـك        افـر شــارُق غيـفأول ما اف
  ريناـجائـنون بـمؤمـس الـوٍر         وليــن من ال جـوقالوا مؤم

  )٧٣(ؤمنيناـاء المـت دمـد ُحرمـ>ل         وقـه حـؤمن دمــوقالوا م
وھ��و فلس��فة  ،م��ن اب��واب اWدب جدي��داً  ف��تح باب��اً  �رج��اءنق��رر ان م��ذھب ا: ويق��ول احم��د ام��ين 

  .)٧٤(عفوال
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  ٢١٥                                                                                             المـــرجــئــــــة
 م حامد عبد عليعبدالمنع. ب.م     جھاد عبد حسين العلواني. د.م.أ

  الخاتمة
  وبعون هللا وتوفيقة خرجت بجملة من النتائج فھي  )المرجئة(بعد ان انتھينا من ھذه الدراسة المسومة 

   .بمفھومة اWصط�حي السائد كله بدعه �رجاءان ا -١
   .افتراق المرجئة الى عدة فرق كل منھا تخالف اWخرى في تعاليمھم واراؤھم -٢
   .عقائد كثيرة من الفرق والمذاھب مثل الخوارجدخل في  �رجاءان ا -٣
ان : اما م�وقفھم م�ن اWمام�ة ف�انھم وافق�وا الخ�وارج ف�ي نظ�ريتھم السياس�ية ح�ول الخ�ف�ة وق�الوا  -٤

   .الخ�فة تصح ان تكون لغير القرشي
اWموي�ة ك�ان ايجابي�ا بالنس�بة ب�اWعتراف بمش�روعية  الخ�ف�ةاثبت البحث ان موقف المرجئة من  -٥

خ�فة معاوية بن ابي سفيان والموقف اWخر ھو سلبي فق�د ق�اموا وس�اندوا ع�دة ث�ورات مناھض�ة 
   .للخ�فة اWموية

  :الھوامش
 .١/٨٤، لسان العرب، جابن منظور .١
 . ١١١سورة اWعراف، اWية  .٢
 .١٠٦سورة التوبة، اWية  .٣
 .٥١سورة اWحزاب، اWية  .٤
 . ٢٦٣الرازي، كتاب الزينة ،  .٥
٦. Wشعري، مقاWس�مين، جاW١/٢٠٢ت ا . 
 . ١/١٣٩الشھرستاني، الملل والنحل، ج .٧
 .٢٦٨الجرجاني، التعريفات،  .٨
 . ١/١٥٩ابن الجوزي، العلل المتناھية، ج .٩

 . ٢٢٢-١/٢٢١المصباح المنير، ج .١٠
١١. W٣٥٠–٢/٣٤٩ثار، جالمقريزي، الخطط وا . 
 . ٢٦٢الرازي، كتاب الزينة،  .١٢
 . ٢٠/١١٧الطبراني، المعجم الكبير، ج .١٣
 . ٤/٤٥٤ي، سنن الترمذي، جالترمذ .١٤
 . ٢/٤حسن، تاريخ اWس�م، ج .١٥
 . ٤٦١–٤٦٠مشكور، موسوعة الفرق اWس�مية،  .١٦
 .٥٢ – ٥١سورة طه، اWية  .١٧
 .٣٥٠ – ٢/٣٤٩المقريزي، الخطط، ج .١٨
 . ١/١٦٦الشھرستاني، الملل و النحل، ج .١٩
 . ٢٦٦الرازي، كتاب الزينة،  .٢٠
 .٢/٤حسن، تاريخ اWس�م، ج .٢١
 . ٢٨٠–٢٧٩امين، فجر اWس�م،  .٢٢
 . ٢/٤حسن، تاريخ اWس�م، ج .٢٣
 .٤٦٠مشكور، موسوعه الفرق اWس�مية،  .٢٤
 . ١١٩؛ ابو زھرة، تاريخ المذاھب اWس�مية، ٢٨٠امين، فجر اWس�م،  .٢٥
؛ ٢/٣٥٠؛ المقري�زي، الخط�ط، ج١/١٦٢؛ الشھرستاني، الملل والنحل، ج٢٠٢، ٢٥البغدادي، الفرق بين الفرق، .٢٦

 . ٤٦٤؛ مشكور، موسوعة الفرق اWس�مية، ١٤٦–W٢/١٤٥ديان والمذاھب، جاسود، المدخل الى دراسة ا
؛ الشھرس�تاني، المل�ل والنح�ل، ١/٩٨؛ اWسفرايني، التبصير في الدين،ج٢٠٣–٢٠٢البغدادي، الفرق بين الفرق، .٢٧

 .١/١٤٠ج
 . ١/١٩٨اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٢٨
 . ١/١٤٠الشھرستاني، الملل والنحل، ج .٢٩
 . ٣٤اWية سورة البقرة،  .٣٠
 . ١/١٤٠الشھرستاني، الملل والنحل، ج .٣١
 . ٣/٣٤ابن حزم، الفصل في الملل، ج .٣٢
  . ١/٩٨؛ اWسفرايني، التبصير في الدين، ج٢/٣٥٠، المقريزي، الخطط،ج٢٠٣البغدادي، الفرق بين الفرق، .٣٣
 . ٢سورة اWنفال، اWية   .٣٤
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  ٢١٦                                                                                             المـــرجــئــــــة
 م حامد عبد عليعبدالمنع. ب.م     جھاد عبد حسين العلواني. د.م.أ

 . ٥٣١، ٢البخاري، صحيح البخاري، ج .٣٥
 . ١/١٤١جالشھرستاني، الملل والنحل،  .٣٦
؛ الشھرستاني، الملل والنحل، ١/٩٨؛ اWسفريني، التبصير في الدين، ج١/٢٠٧اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٣٧

 .١/١٤٢ج
 . ٢/٣٥٠؛ المقريزي، الخطط، ج٢٠٤البغدادي، الفرق بين الفرق،  .٣٨
 . ١/٢٠٦اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٣٩
 . ٢/٣٥٠؛ المقريزي، الخطط، ج١/٩٨تبصير في الدين، ج؛ اWسفرايني، ال٢٠٣البغدادي، الفرق بين الفرق،  .٤٠
 . ٢/٣٥٠؛ المقريزي، الخطط، ج١/٢٠٤اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٤١
اب�ن . م٨٥٩/ھ�ـ٢٤٥ھو احمد بن يحيى بن اسحاق الرواندي او ابن الراوندي، والراوندية نس�بة إلي�ة، ت�وفي س�نة  .٤٢

 .١/٩٤خلكان، وفيات اWعيان، ج
 . ١/١٤٤والنحل، جالشھرستاني، الملل  .٤٣
 . ١/٢٠٦اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٤٤
 .١/٩٢الشھرستاني، الملل والنحل، ج. ھم الذين يثبتون Q الصفات بخ�ف المعتزلة الذين ينفونھا: الصفاتية .٤٥
 . ٢/٣٥٠؛ المقريزي، الخطط، ج١/٩٩اWسفرايني، التبصير في الدين، ج .٤٦
 . ٢٠٥غدادي، الفرق بين الفرق، ؛ الب١/٢٠٧مقاWت اWس�ميين، ج. اWشعري .٤٧
 . ٨١، ٣/٣٤ابن حزم، الفصل في الملل، ج .٤٨
 . ٢/٢٣٣؛ شلبي، موسوعة التاريخ اWس�مي، ج١/٢٠٧اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٤٩
 .١/١٣٦ھو اليمان بن رباب الثعلبي، ثم البيھسي الخارجي، الشھرستاني، الملل والنحل، ج .٥٠
 . ١/٢١١اWشعري،مقاWت اWس�ميين، ج .٥١
 . ١٤١ – ١/١٤٠الشھرستاني، الملل والنحل، ج .٥٢
 . ١٢/٤٣٠الطبراني، المعجم الكبير، ج .٥٣
 .٤/٦٦الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج .٥٤
 . ١/١٤٥؛ الشھرستاني، الملل والنحل، ج١/١٩٨اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٥٥
 . ٢٠٧؛ البغدادي، الفرق بين الفرق،، ١/١٩٨اWشعري، مقاWت اWس�ميين، ج .٥٦
 . ٢٦٩الرازي، كتاب الزينة،  .٥٧
 . ٤٦٤مشكور، موسوعه الفرق اWس�مية،  .٥٨
 . ٢/١٤٩؛ اسود، المدخل الى دراسة اWديان والمذاھب، ج٣/٣٢٣امين، ضحى اWس�م، ج .٥٩
 . ٢٨٠امين، فجر اWس�م،  .٦٠
 . ٣/٣٢٥امين، ضحى اWس�م، ج .٦١
 . ٤٦٢مشكور، موسوعة الفرق،  .٦٢
 . ٢/١٤٧مذاھب، جاسود، المدخل الى دراسة اWديان وال .٦٣
 . ٤٦٤مشكور، موسوعة الفرق اWس�مية،  .٦٤
 . ٢/١٤٧اسود، المدخل الى دراسة اWديان والمذاھب، ج .٦٥
؛ اس�ود، الم�دخل ال�ى دراس�ة اWدي�ان ٣/٣٢٦؛ امين، ض�حى اWس��م، ج٤/٨٧الطبري، تاريخ اWمم والملوك، ج .٦٦

 . ٢/١٤٧والمذاھب، ج
 . �٣/٣٢٥م، ج؛ امين، ضحى اWس٢/٥حسن، تاريخ اWس�م، ج .٦٧
 . ٢/١٤٨اسود، المدخل الى دراسة اWديان والمذاھب، ج .٦٨
 . ٢٨١فجر اWس�م،  .٦٩
 . ٤٦٤موسوعة الفرق اWس�مية،  .٧٠
 . ٢/١٤٩؛ اسود، المدخل الى دراسة اWديان والمذاھب، ج٣٢٩ – ٣/٣٢٧امين، ضحى اWس�م، ج .٧١
 . ١٤/٢٦٢اWغاني، ج .٧٢
  . ٩/١٦٢اWغاني، ج .٧٣
 . ٣/٣٢٩ضحى اWس�م، ج .٧٤

 
  المصادر

  ن الكريم آالقر
   )ھـ ٤٧١: ت (طاھر بن محمد                ،ا�سفرايني

 ،ع��ام الكت��ب( ١ط ،كم��ال يوس��ف الح��وت: ت��ح  ،التبص��ير ف��ي ال��دين وتمي��ز الف��رق الناجي��ة م��ن ف��رق الھ��الكين -١
   ).م ١٩٨٣ ،بيروت
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  ٢١٧                                                                                             المـــرجــئــــــة
 م حامد عبد عليعبدالمنع. ب.م     جھاد عبد حسين العلواني. د.م.أ

   )ھـ ٣٣: ت (ابي الحسن علي بن اسماعيل          ،ا�شعري
  ).م١٩٨٥ ،ب.W  ،طم .W( ٢ط ،محمد محي الدين عبد الحميد: تح  ،مقاWت اWس�ميين -٢

   )ھـ ٥٧٦: ت (ابي الفرج علي بن الحسين بن محمد بن احمد        ،ا�صفھاني
   ).ت .W ،بيروت ،دار الفكر(سمير جابر : تح  ،اWغاني -٣

   )ھـ ٢٥٦: ت (                       محمد بن اسماعيل  ،خاريبال
   ).م ١٩٨٧ ،بيروت ،دار ابن كثير( ٣ط ،مصطفى اديب البغا. د: تح  ،حيح البخاريالجامع الص -٤

   )ھـ ٢٧٩: ت (محمد بن عيسى                           ،الترمذي
   ).ت.W ،بيروت ،دار احياء التراث العربي( وآخروناحمد محمد شاكر : تح  ،الجامع الصحيح سنن الترمذي -٥

   )ھـ  ٨١٦: ت (محمد بن علي               ابو الحسن علي بن ،الجرجاني
   )ھـ ١٤٠٥ ،بيروت ،دار الكتاب العربي( ١ط ،اWبياري: تح  ،التعريفات  -٦

   )ھـ ٥٩٧: ت (عبد الرحمن بن علي                     ،ابن الجوزي
   ).ھـ ١٤٠٣ ،بيروت ،دار الكتب العلمية( ١ط ،خليل الميس: تح  ،العلل المتناھية في اWحاديث الواھيه -٧

  ) ھـ ٤٠٥: ت (الحاكم النيسابوري، محمد بن عبدهللا                    
  . )م١٩٩٠دار الكتب العلمية، بيروت، (، ١مصطفى عبدالقادر عطا، ط: المستدرك على الصحيحين، تح -٨

  ) ھـ ٦٨١: ت (ابن خلكان، ابو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن ابراھيم 
  ). م١٩٩٤دار صادر، بيروت، (إحسان عباس، : أبناء الزمان، تح وفيات اWعيان وأنباء -٩

   )ھـ ٤٥٦: ت (علي بن احمد                               ،ابن حزم
   ).ت.W،بيروت ،دار الجيل(محمد ابراھيم نصر.د: تح،الفصل في الملل واWھواء والنحل -١٠

   )ھـ ٣٢٢: ت (ابو حاتم احمد بن محمد                   ،الرازي
 .W ،ب .W ،دار واسط للنشر(عبد الس�م سلوم السامرائي . د: تح  ،كتاب الزينة في الكلمات اWس�مية العربية -١١

   ).ت
   )ھـ  ٥٤٨: ت (ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد        ،الشھرستاني

   ).م١٩٧٥ ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر(١ط ،محمد سيد كي�ن: تح ،الملل والنحل -١٢
   )ھـ ٣٦٠: ت (سليمان بن احمد بن ايوب                      ،الطبراني

   .)م ١٩٨٣ ،الموصل ،مكتبة العلوم والحكم( ٢ط ،حمدي بن عبد المجيد السلفي: تح  ،المعجم الكبير -١٣
   )ھـ ٣١٠: ت (محمد بن جرير                                    ،الطبري

  ).ھـ ١٤٠٧ ،بيروت ،دار الكتب العلمية( ١ط ،والملوكتاريخ اWمم  -١٤
   )ھـ ٧٧٠: ت (احمد بن محمد بن علي المقري                  ،الفيومي

   ).ت   .W ،بيروت ،المكتبة العلمية(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  -١٥
   )ھـ  ٨٤٥ :ت(تقي الدين ابو العباس احمد بن علي          ،المقريزي

   ).ت .W ،بيروت ،دار صادر(اعظ واWعتبار بذكر الخطط واWثار المعروف بالخطط المقريزية المو -١٦
   )ھـ ٧١١: ت (ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم             ،ابن منظور

   ).ت .W ،بيروت ،دار صادر(لسان العرب  -١٧
  

  المراجع
  أسود، العميد عبدالرزاق محمد

 .)م١٩٨١، بيروت، الدار العربية للموسوعات(١المذاھب، طالمدخل إلى دراسة اWديان و -١
  أمين، أحمد

 ).ت.دار الكتاب العربي، بيوت، W(١٠ضحى اWس�م، ط -٢
 ).ت.دار الكتاب العربي، بيروت، W(فجر اWس�م  -٣

 حسن، حسن ابراھيم
 ).م١٩٨٣رة، مكتبة النھضة المصرية، القاھ(١تاريخ اWس�م السياسي والديني والثقافي واWجتماعي، ط -٤

 أبو زھرة، محمد
 ).ت.دار الفكر العربي، القاھرة، W(تاريخ المذاھب اWس�مية -٥

 شلبي، أحمد
 ).م١٩٨٢مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، (١موسوعة التاريخ اWس�مي، ط -٦

 مشكور، محمد جواد
  .م١٩٩٥موسوعة الفرق اWس�مية للدراسات والنشر، بيروت،  -٧


