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  املدرس بقسم العقيدة والفلسفة 
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  ا باألخالق (عرض ومناقشة)األصول العقدية عند المرجئة وعالقته

  عنتر سيف النصر  

 –جامعة األزهر  –في كلية أصول الدين والدعوة  -قسم العقيدة والفلسفة 

  مصر - بأسيوط

  ANtarAli1692.el@azhar.edu.eg :اإللكتروني البريد

  الملخص :

 سنة اهللا تعاىل يف أرضه أن خيتلف الناس يف اجتاها�م ومعتقدا�م ولذلك يقول اهللا

َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن . ِإالَّ َمْن َرِحَم تعاىل: (

...) وكان من أهم أثر االختالف وجود الفرق اإلسالمية ومن بينهم فرقة املرجئة رَبُّكَ 

لكبرية، فالوضع واليت كان ظهورها كرد فعل للخوارج واملعتزلة يف شأن مرتكب ا

السياسي وما حدث بني الصحابة رضوان اهللا عليهم كان سببا رئيسا لظهور القول 

باإلرجاء مث تتطور حىت أصبح فرقة عقدية هلا أصوهلا ومعتقدا�ا واليت هي حمل دراستنا، 

وكان هلذه األصول العقدية أثرها على الفرد وا�تمع من الناحية العقدية واألخالقية، 

أردت بعد توفيق اهللا تعاىل ىل أن أساهم يف دراسة هذه الفرقة مربزا جانبا هاما ولذلك 

من خالل دراسة أصوهلا العقدية أال وهو اجلانب األخالقي ولذلك أمسيت البحث 

 – عـرض ومناقشة)   األصول العقديــة عند المرجئة وعالقتــها باألخالقبعنوان : ( 

احلالة و ارخيي و التحليلي و املنهج النقدي: ومنهجي يف البحث.، وهو املنهج الت

رأيهم يف  و -التعريف باملرجئة ونشأ�م و السياسية وأثرها يف ظهور الفرق اإلسالمية ، 

معتقدهم يف مرتكب الكبرية وعالقته و  - حقيقة اإلميان وعالقته باألخالق ومناقشتهم 

  ومناقشتهم.  موقفهم من الشفاعة وعالقتها باألخالقو باألخالق ومناقشتهم، 

 –حقيقة اإلميان  –الشفاعة  –األخالق  - : األصول العقدية  الكلمات المفتاحية

  الفرق اإلسالمية.
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Nodal Origins When Deferred And Their 

Relationship With Ethics (Presentation And 

Discussion) 

 Antar Saif Al-Nasr 

Department of Belief and Philosophy - Faculty of 

Fundamentals of Religion and Propagation - Al-Azhar 

University - Assiut - Egypt 
Email: ANtarAli1692.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The law of God Almighty is on His land that people 
differ in their attitudes and beliefs and that is why God 
Almighty says: (And if your Lord willed to make 
people one nation and still be different, among those 
who differed from the one who was different ... Its 
emergence as a reaction to the Kharijites and the 
Mu'tazila in the matter of the perpetrator of the big 
one. The political situation and what happened 
between the companions, may God be pleased with 
them, was a major reason for the emergence of the 
saying of delay, then it developed until it became a 
contractual group that has its origins and beliefs which 
are the subject of our study, and these contractual 
origins had an impact on the individual and pain 
Society of the ideological and moral, so I wanted after 
reconciling God Almighty me to contribute to this 
study of the band, highlighting an important aspect 
through the study of their assets Streptococcus not It is 
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the ethical side, and therefore I called the research 
entitled: (Nodal Origins at the Deferred and Their 
Relationship with Ethics). Presentation and discussion 
- and in the reasons for choosing the subject - and my 
method in the research. - And their opinion on the 
truth of faith and its relationship to ethics and their 
discussion - and their belief in the perpetrator of the 
great and his relationship to ethics and their discussion, 
and their position on intercession and its relationship 
to ethics and their discussion. 
Keywords: Doctrinal origins - Ethics - Intercession - 

The truth of faith - Islamic difference. 
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   يل ىل مل خل

دا  

الحمد � رب العالمین والص�الة والس�الم عل�ى أش�رف المرس�لین س�یدنا 
  وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین .وعلى آلھ  محمد 

  أما بعد 
  

فإن االنشغال ب�العلم م�ن أفض�ل القرب�ات الت�ي یتق�رب بھ�ا العب�د إل�ى   
ربھ، وخاصة إذا كان ھذا العل�م یم�س الجان�ب العق�دي ،و ل�ھ أث�ره عل�ى 
حیاة الفرد والمجتمع، ومن الجوانب العلمیة التي لھا أثر ف�ي ھ�ذا مج�ال 

میة فسنة هللا تعالى في أرضھ أن یختلف الن�اس ف�ي دراسة الفرق اإلسال

َولَـْو َشـاَء رَبـَُّك َلَجَعـَل النَّـاَس (تع�الى: اتجاھاتھم ومعتقداتھم ول�ذلك یق�ول هللا 

  )١(...)ِإالَّ َمْن رَِحَم رَبُّكَ  .أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن 

ث وسـبعین فرقـة، فرقـة ناجیـة، ، تنبأ بأنَّ األمة ستفترق إلي ثـالالنبيو 

أن�ھ ق�ال  ع�ن النب�ي م�ا رواه الترم�ذي بس�ندهومنـه والباقون في النار، 

"لیأتین على أمتي ما أتي على بني إسرائیل حذو النعل بالنعل، حت�ى إن 
كان منھم من أتي أمھ عالنیة ،لكان في أمتي م�ن یص�نع ذل�ك، وإن بن�ي 

فت��رق أمت��ي عل��ي ث��الث إس��رائیل تفرق��ت عل��ي ثنت��ین وس��بعین مل��ة ،وت

 ومـن هـي یـا رسـول اهللا واحدة قـالوا: ةمل وسبعین ملة ،كلھم في النار إال

 (حسن صحیح) "٢(قال ما أنا علیه وأصحابي(.  

األسباب التي أدت إل�ى ،وكان لوجود ھذا العدد الكثیر من الفرق   
فرق�ة المرجئ�ة والت�ي  ،ظھوره ومن بین الفرق التي ظھرت في اإلسالم

                                                 

 ).١١٩وجزء من اآلیة ( ١١٨سورة هود اآلیة رقم ( -  ١

) ٢٦٤١رقم/باب ما جاء في افتراق األمة (حدیث  -صحیح سنن الترمذي، كتاب اإلیمان - ٢

م، ینظر الفوائد المجموعة ٢٠٠٠الریاض، الطبعة األولي - )، مكتبة دار المعارف٥٤(صـ

بیروت  –) ط. المكتب اإلسالمي٥٠٢/ ١لإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (

 هـ.  ١٤٠٧
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 كرد فع�ل للخ�وارج والمعتزل�ة ف�ي ش�أن مرتك�ب الكبی�رة، رھاكان ظھو
فالوضع السیاسي وما حدث بین الصحابة رضوان هللا عل�یھم ك�ان س�ببا 
رئیسا لظھور الق�ول باإلرج�اء ث�م تتط�ور حت�ى أص�بح فرق�ة عقدی�ة لھ�ا 
أص��ولھا ومعتق��داتھا والت��ي ھ��ي مح��ل دراس��تنا، وك��ان لھ��ذه األص��ول 

 ،لمجتم��ع م��ن الناحی��ة العقدی��ة واألخالقی��ةالعقدی��ة أثرھ��ا عل��ى الف��رد وا
ت بعد توفیق هللا تعالى ل�ى أن أس�اھم ف�ي دراس�ة ھ�ذه الفرق�ة ردولذلك أ

مب��رزا جانب��ا ھام��ا م��ن خ��الل دراس��ة أص��ولھا العقدی��ة أال وھ��و الجان��ب 
  بعنوان  البحث األخالقي ولذلك أسمیت

  
  ھا باألخالق  )ــة عند المرجئة وعالقتــ(  األصول العقدی

  رض ومناقشةـع
   ي:وقسمت البحث إل

  مقدمة وتمھید وأربعة مباحث وخاتمة 
ومنھج��ي ف��ي  –: ذك��رت فیھ��ا أس��باب اختی��اري  الموض��وع  المقدم��ة
  البحث.

  
  -أسباب اختیار الموضوع :

  -األسباب التي أدت بي إلى الكتابة في ھذا البحث كثیرة من أھمھا:
الق�ول ف�ي اإلرج�اء الرغبة في دراس�ة ھ�ذه الفرق�ة م�ع بی�ان تفص�یل  -١

  وإبراز ما ھو صحیح من غیره.
  عرض األصول العقدیة عن المرجئة وبیان أثرھا على األخالق .-٢
ال����دفاع ع����ن العقی����دة اإلس����المیة الص����حیحة الخالی����ة م����ن الغل����و -٣

  واالنحرافات الفكریة المتطرفة.
  إلى غیر ذلك من األسباب التي دعتني إلى الكتابة في ھذا البحث.

  
  البحث منھجى في

  -:ةھج األتیااستخدمت في ھذا البحث المن
: حی�ث تتبع�ت األح�داث التاریخی�ة بإیج�از لمعرف�ة المنھج التاریخي -

  كیف نشأة فرقة المرجئة .
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: حی���ث أق���وم بع���رض أص���ول المرجئ���ة العقدی���ة  الم��نھج التحلیل���ي -
وأثرھ�ا عل�ى األخ��الق م�ع التحلی�ل والتبس��یط لیك�ون أدع�ى للمعرف��ة 

 ة دون تعقید.والفھم بیسر وسھول
حیث أقوم بنقد األصول العقدیة التى اعتمدت علیھ�ا : المنھج النقدي -

أث��رت عل��ى الجان��ب األخالق��ي ت��أثیرا  والت��يالمرجئ��ة ف��ي م��نھجھم 
  سلبیا مع بیان الوجھة الصحیحة في ھذا.

  
  الحالة السیاسیة وأثرھا في ظھور الفرق اإلسالمیةالتمھید : أما 

  -وأما المباحث:
  التعریف بالمرجئة ونشأتھم  ل:المبحث األو

   ومناقشتهم رأیهم في حقیقة اإلیمان وعالقته باألخالق  المبحث الثاني:

 باألخالقوعالقتھ  معتقدهم في مرتكب الكبیرة  المبحث الثالث:

  ومناقشتهم

  موقفهم من الشفاعة وعالقتها باألخالق ومناقشتهم.  المبحث الرابع :

  ائج والمراجع وفھرس الموضوعات.الخاتمة: وتشتمل على أھم النت
        وأن ،ا    وأن ،ا ا   ل أنأ 

       أم  ه، وو  ل ،لا  أد و ،ز   

       ىا م وإن ،ّوا ا  أ  ن ،وأ أ

ا، وط ا، وا أل أن    دم وآ إم   ء        

    ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب   .)١(    َوَما َتْوفِيِقي إِالَّ بِاهللاَِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

 
  

                                                 

 ).٨٨سورة هود من اآلیة رقم ( -  ١
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ا  

ق ار اظ  وأ ا ا  

  

ص�لى هللا علی�ھ  –ف�ي ظ�ل حی�اة النب�ي عاش المسلمون في الص�در األول 

ص��لى هللا  -ف��ي ج��ٍو مل�ئ باالس��تقرار العق��دي والسیاس��ي، ث�م انتق��ل النب��ي  –وس�لم 

إلى الرفیق األعلى ویت�ولى س�یدنا أب�و بك�ر الص�دیق خالف�ة المس�لمین  -علیھ وسلم

، ولك�ن  )١(مع حدوث بوادر یسیرة للخ�الف تمثل�ت ف�ي أح�داث س�قیفة بن�ي س�اعدة

وفي ھ�ذا یق�ول اإلم�ام تقر الخالف واستتب األمن وھدأت األوضاع،سرعان ما اس

  األشعري:

وأول ما حدث من االختالف بين المسلمين بعد نبيهم صلى اهللا عليـه وسـلم اخـتالفهم فـي ( 

اإلمامة وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما قبضه اهللا عز وجل ونقله إلى جنته ودار  

ي سقيفة بني سـاعدة بمدينـة الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم وأرادوا كرامته اجتمعت األنصار ف

عقد اإلمامة لسعد بن عبادة وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان اهللا عليهما فقصدا نحو مجتمع 

األنصار في رجال من المهاجرين فأعلمهم أبو بكر أن اإلمامة ال تكـون إال فـي قـريش واحـتج 

لم: اإلمامـة فـي قـريش فـأذعنوا لـذلك منقـادين، ورجعـوا عليهم بقول النبـي صـلى اهللا عليـه وسـ

إلى الحـق طـائعين، بعـد أن قالـت األنصـار: منـا أميـر ومـنكم أميـر وبعـد أن جـرب الحبـاب بـن 

  ٢)المنذر سيفه

یتربصون بهذا الدین الحق، ویضمرون له الكید منـذ  ولكن أعداء اإلسالم

كـن لـم یسـتطیعوا أن ینـالوا منـه بزوغ فجره فهم یـدبرون الكیـد لـه، واالنتقـام منـه، ول

                                                 

األنصار، وهي بجوار بئر ظلة كانوا یجلسون تحتها في المدینة، وبنو ساعده حي من  - ١

بضاعة في الشمال الغربي من المسجد النبوي. ینظر معجم البلدان  لشهاب الدین أبو عبد 

بیروت، بدون  –) ط. دار الفكر٣/٢٨اهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي  الرومي البغدادي (

  تاریخ.

شعري / عنى مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین/ ألبي الحسن علي بن إسماعیل األ -  ٢

  ) / الناشر: دار فرانز شتایز، بمدینة فیسبادن (ألمانیا)٢بتصحیحه: هلموت ریتر ( صـــــ

  م ١٩٨٠ - هـ  ١٤٠٠الطبعة: الثالثة، 
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شــیًئا فــي بدایتــه، ولكــن وجــدوا الفرصــة مهیــأة لهــم فــي النصــف الثــاني مــن خالفــة 

الفتنة التي قام بها عبـد اهللا بـن سـبأ تحـت شـعار أن علیـًا  ت؛ حیث حدثعثمان

وأن اإلمامـــة منصـــب  هـــو األحـــق بالخالفـــة، بعـــد رســـول اهللا بـــن أبـــي طالـــب

فیه، واستمر هؤالء ینادون بتلك الـدعوى، ممـا أدى بهـم إلهي، ولیس للبشر حاجة 

، واتســــعت فجــــوة االنشــــقاق بــــین المســــلمین، وإلنقــــاذ الصــــف إلــــي قتــــل عثمــــان

اإلسالمي من معرض هذه الفتنة ، قام بعض الصحابة بالتوجه إلى علي بن أبـي 

وترشیحه خلیفة للمسلمین، وبعد مفاوضات استمرت بینهم وجد علي بن  طالب

لب أن الواجـب یحـتم علیـه قبـول الخالفـة، وعنـدما تـولى خالفـة المسـلمین، أبي طا

 ، فطلـب علـيالقصـاص مـن قتلـة عثمـان ومـن معـه  طلب منه معاویة

مـــنهم تأجیـــل هـــذا القصـــاص؛ نظـــرًا لمـــا تمـــر بـــه الدولـــة اإلســـالمیة، مـــن ظـــروف 

فـي ومـن معـه رفضـوا التأجیـل؛ مطـالبین باإلسـراع  صعبة للغایة، ولكن معاویـة

ـــأ الفرصـــة ألعـــداء اإلســـالم، أن ینطـــووا داخـــل صـــفوف  أخـــذ القصـــاص، ممـــا هی

المســلمین؛ ناشــدین اتســاع الفجــوة بــین المســلمین، ممــا أدى بهــم إلــى تــدبیر مــؤامرة 

ترتـب علیـه مـا عـرف  خبیثة، أسفرت عن حدوث انشقاق عظـیم بـین الصـحابة 

 )١هـــ٣٧(ســنة  هـــ)، ثــم كــان علــى إثرهــا معركــة صــفین ٣٥بمعركــة الجمــل (ســنة 

  ، فـــإذ بمعاویـــةوفیهـــا تحققـــت أمـــالهم؛ وذلـــك عنـــدما كـــاد النصـــر یكـــون لعلـــي

ألصحابه  یأمر أتباعه برفع المصاحف على أسنة الرماح والسیوف، فقال علي

  إنها خدعة، ولكن أصحابه أرادوا منه قبول ذلك فوافق؛ دفعا إلراقة الدماء.

  

علـــى التحكـــیم،  معترضـــة  وحـــدث أن خرجـــت فرقـــة مـــن جـــیش علـــي

ســمیت بــالخوارج، وعلـــى النقــیض اســـتمرت فرقــة أخـــرى تســیر خلـــف اإلمــام علـــي 

  .فسمیت بالشیعة

  

فكــان هــذا الحــدث مــن األســباب الرئیســة لظهــور الفــرق اإلســالمیة ( وقــد 

علـــى التحكـــیم الباعـــث األول لظهـــور الفـــرق الدینیـــة فـــي  كانـــت موافقـــة علـــٌي 

بعـض المسـلمین المتعصـبین الـذین رأوا أن  اإلسالم، فقد كـان فـي معسـكر الخلیفـة

                                                 

مكان علي شاطئ الفرات من الجانب الغربي بین الرقة وبالس في أخر حدود العراق وأول  -١

 ).٣/٤١٤حدود الشام (ینظر: معجم البلدان 



       
  
 

 
 
 

٣٠٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ـــة النبـــي  ـــل ینبغـــي  الفصـــل فـــي موضـــوع خالف ـــى بشـــر ب ال یصـــح أن یوكـــل إل

    ١االحتكام فیه إلى الحرب والكفاح وسفك الدماء)

وكان من أولى الفرق اإلسالمیة التي ظھ�رت نتیج�ة ھ�ذا الح�دث    

وقال�ت  م عل�ي فرقتي الخوارج والشیعة، الخوارج ھي التي خرجت على اإلم�ا

ھذا باإلضافة إلى قولھم بان خلیفة المسلمین البد أن یك�ون ش�خص ال حكم إال � ،

یراقب هللا تع�الى ف�ي الس�ر والعل�ن من�زه ع�ن المعاص�ي ، ف�إذا ارتك�ب كبی�رة م�ن 

 ھالكبائر صح للرعی�ة خلع�ھ وتولی�ة غی�ره م�ن أھ�ل الخش�یة � تع�الى ألن بارتكاب�

  ل هللا تعالى للكافرین على المؤمنین سبیال.للكبیرة أصبح كافرا.وما جع

(...فأبوا إال خلعھ وإكفاره ب�التحكیم وخرج�وا علی�ھ فس�موا خ�وارج ألنھ�م 

  ٢خرجوا على علي بن أبي طالب رضوان هللا علیھ)

بینما كان للشیعة رأي مغ�ایر وھ�و حص�ر الخالف�ة ف�ي أوالد اإلم�ام عل�ي 

 للخالف�ة وبھ�ذا قاب�ل  اتب�ر مغتص�بھم ، یعوإذا تولى خالف�ة المس�لمین أح�د غی�ر

  الشیعة حكم األمویین بالرفض وعدم الدخول تحت لوالء الخالفة.

س�عت ف�ي اس�تقرار الوض�ع السیاس�ي في ظل ھذه األحداث ظھرت فرق�ة 

من جانب وإرجاء الحكم على مرتكب الكبیرة إلى هللا تعالى من جانب أخ�ر وھ�ذه 

( استسلموا لألمر الواقع، وقبل�وا الحك�م الفرقة أطلق علیھا أسم المرجئة فھم الذین 

  ٣)االستقراروإشاعة  -الحكم األموي –األموي، وھیئوا الجو الفكري لقبول الحكم 

  فإذن أقول:

لظھ��ور  ،قض��یة الخالف��ة كان��ت س��ببا رئیس��ا ،أن الحال��ة السیاس��یة وأقص��د بھ��ا ھن��ا

 نیت�ل�ى ثنحت�ى وص�لت إ ،التي تزای�دت فیم�ا بع�د ،البذور األولى للفرق اإلسالمیة

ولتحلیل نشأة المرجئة بشيء من التفص�یل یتب�ین  ،وسبعین أو ثالث وسبعین فرقة

  في الصفحات التالیة.
  
  

                                                 

مدینة  –) طـــ دار الفكر العربي ١٣٢خوارج والمرجئة / د محمد إبراهیم الفیومي ( صـــال - ١

 م.٢٠٠٣القاهرة  –نصر 

 )٤/٥لألشعري ( صـــ مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین -  ٢

 )١٣٣الخوارج والمرجئة / د محمد إبراهیم الفیومي ( صـــ -  ٣



       
  
 

 
 
 

٣١٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 



       
  
 

 
 
 

٣١١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  ا اول

 وم  ا  

  

  :في اللغة باإلرجاءالتعريف 
ألن اللفظ ال يفهم إال إذا عرف معناه وبناء فة داللة األلفاظ من أهم املعارف؛ معر 

  - فإن لفظ اإلرجاء يف اللغة يدور حول معنني : على هذا

  الرجاء واألمل - ٢التأخري واإلرسال           -١
  

ومنه أرجأ األمر : أخره، وترك الهمزة لغة، وأرجأت األمر :التأخري واإلرسال   -١

  وأرجيته إذا أخرته .
  التأخير مهموز، ومنه سميت الُمرجئة . واإلرجاء:

إليه مرجئي هذا إذا همزت، فإن لم تهمز قلت رجل  يقال: رجل مرجيء والنسبة

  يهمز فالنسبة إليه مرجيء.ُمرج وهم الُمرجئة بالتشديد وقيل من لم 
  جل مرجئي ومرجي في النسب إلى المرجئة والمرجية.ر فنقول  

قال ابن األثير: ورد في الحديث ذكر المرجئة، وهم فرقة من فرق اإلسالم  

يمان معصية، كما أنه ال ينفع مع الكفر طاعة. سموا يعتقدون أنه ال يضر مع اإل
   ١ألن اهللا أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخره عنهم)؛مرجئة 

  ٢ألنهم زعموا أن اإليمان قول وأرجؤا العمل أـيضا؛ سموا بذلكو 

                                                 

/ ١بو الفضل، جمال الدین ابن منظور/ ( جــلسان العرب / لمحمد بن مكرم بن على، أ - ١

 وینظر  - هــــــ ١٤١٤) /٨٤/ صــ ١بیروت/ ( جــ –) /  طبعة : دار صادر ٨٤صــ 

تحقیق: ضبطه  -كتاب التعریفات/ لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني 

لبنان ( –وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر/ طبعة  دار الكتب العلمیة بیروت 

 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣) / ٢٠٨صـــــ 

غریب الحدیث/  أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري /تحقیق: د. عبد اهللا  - ٢

  هــــــ١٣٩٧). ٢٥٤/ صـــ ١بغداد ( جــ –الجبوري / طبعة : مطبعة العاني 

  



       
  
 

 
 
 

٣١٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

: ومنه تقول رجا الشيء أًمله فهو راج والشيء مرجٌو، ومرجوة  الرجاء واألمل - 

َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّه   قال تعالى "  َفَمنْ 

  ١َأَحًدا"
  المرجئة في االصطالح 

اتفق العلماء على أن املرجئة فرقة من الفرق اإلسالمية هلا كيا�ا ومعتقدا�ا وتعريف 

  ا وبناء على هذا : اليت يعرف � املشهورةالشيء يكون بذكر أحد أوصافه 
   ٢هم الذين يـَُقوُلوَن : اِإليَماُن قـَْوٌل ِبَال ِفْعٍل ، َوَهَذا ِبْدَعةٌ  :فالمرجئة

  طائفة من أهل الكالم. واإلرجاء على معنيني:فهي 

  أحدمها: مبعىن التأخري؛ أل�م يؤخرون األعمال عن اإلميان.
ميان معصية، كما ال ينفع مع والثاين: إعطاء الرَّجاء، فهم يقولون: ال يضر مع اإل

  الكفر طاعة.

اإلرجاء على معنيني: أحدمها مبعىن التأخري كما ىف ويف هذا يقول اإلمام الشهرستاين (
أى أمهله وأخره والثاىن: إعطاء الرجاء... أما  ٣"قَاُلوا َأْرِجْه َوَأَخاُه  "قوله تعاىل: 

، أل�م كانوا يؤخرون العمل إطالق اسم املرجئة على اجلماعة باملعىن األول فصحيح
عن النية والعقد. وأما باملعىن الثاىن فظاهر، فإ�م كانوا يقولون: ال تضر مع اإلميان 

معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة، وقيل: اإلرجاء تأخري حكم صاحب الكبرية إىل 

هل يوم القيامة، فال يقضى عليه حبكم ما ىف الدنيا من كونه من أهل اجلنة أو من أ
)، إىل أن قال: وقيل: اإلرجاء تأخري على رضى اهللا عنه عن الدرجة األوىل إىل ١النار(

  ٤الرابعة) 

                                                 

 ) .١١٠سورة الكهف جزء من اآلیة رقم ( -  ١

 لى الجهمیة وأصحاب التعطیل / لمحمد بن إسماعیل البخاريخلق أفعال العباد والرد ع - ٢

) / طـــ: دار أطلس الخضراء / الطبعة : ٣٠/ صـــ  ٢تحقیق : فهد بن سلیمان الفهید ( جـــ

  هـ ٢٠٠٥األولى ، 

  ).٣٦سوره الشعراء جزء من اآلیة رقم ( -  ٣

/ طـــ مكتبة ١٥٤ـــالملل والنحل للشهرستاني / تحقیق أ.د علي عبد الباسط مزید /ص -  ٤

لتسعینیة / لتقي الدین أبو العباس م / وینظر ا٢٠١٤القاهرة  –اإلیمان للنشر والتوزیع 

= أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة 



       
  
 

 
 
 

٣١٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

وقد ذكر صاحب كتاب السنة بسنده أنه قال : أخربين حرب بن إمساعيل الكرماين 

  قال مسعت أمحد وقيل له املرجئة من هم؟ 

  ( قال: من زعم أن اإلميان قول )
للمرجئة  : (فإ�م يرون تأخري العمل عن النية، والعقد،  ويقول األمدي يف تعريفه

ويقولون ال يضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفران طاعة. وبالنظر إىل هذين 

  ١القولني مسوا مرجئة)
ويقول املرتضى " واملرجئة مسيت بذلك؛ لرتكهم القطع بوعيد الفًساق وذلك هو مجاع 

  ٢سق فليس مبرجيء ومنهم عدلية وجربية)مذهبهم، فمن قطع بسالمة الفا

فمن خالل ما سبق يتبني أن أخص وصف للمرجئة أ�م يقرون بأن اإلميان هو اعتقاد 
وال تنفع  ،معصية فال تضر مع اإلميان ،العمل ،مع إهدار قيمةبالقلب واقرار باللسان 

  مع الكفر طاعة.

                                 
  وزمن ظهورهمثانيا: نشأة المرجئة 

  

وهذا ينطبق  ،ووجوده،تساعد على ظهوره  ،وعواملنشأة،من املعلوم أن لكل جديد 
عوامل  ،ويقينا �ذا فإن نشأة املرجئة كان لظهورها ونشأ�ا  ،على كل ما هو موجود

  كانت سببا يف وجودها و تتلخص يف :

                                                                                                                     

بعة  ) / ط١٢٩/ صـــــــ ١وتحقیق: الدكتور محمد بن إبراهیم العجالن / ( جـــــ دراسة=

) ١٢٩/ صـــــــ ١المملكة العربیة السعودیة ( جـــــ -مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض 

  ١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠/ 

 كتاب المواقف /  لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي / تحقیق :  -وینظر 

: م١٩٩٧سنة /   ٧٠٧/ صــــــــ ٣بیروت / جــــــ –الرحمن عمیرة / طبعة دار الجیل د.عبد

ــ١٤١٠الریاض الطبعة األولى،  –دار الرایة    هــــ

بكار األفكار في أصول الدین / لسیف الدین اآلمدي /تحقیق: أ. د. أحمد محمد أ - ١

الطبعة:  - القاهرة –) / الناشر: دار الكتب والوثائق القومیة ٨٥-٨٤/ ٥( جـــــ المهدي

 م٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٤الثانیة / 

مل في شرح الملل والنحل / ألحمد بن یحى المرتضى / تحقیق د / محمد المنیة واأل -  ٢

 دمشق بدون. –) طــ مؤسسة الكتاب الثقافیة ١١٣جواد مشكور ( صـــ 
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  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  .) باخلالفة واإلمامة ( ظاهرة اإلرجاء وعالقتها  المناخ السياسي - 

  ).واملعتزلة باخلوارج والشيعة( ظاهرة اإلرجاء وعالقتها  المناخ العقدي -

  ). بالخالفة واإلمامةأوال : المناخ السياسي ( ظاهرة اإلرجاء وعالقتها 
واألحقية  ،اليت تتعلق بشأن اخلالفة ،ظهر القول باإلرجاء نتيجة األحداث الدامية

 - ومطالبة سيدنا معاوية  -ى اهللا عنهرض -وذلك بعد مقتل سيدنا عثمان  .باإلمامة

وحدث   -رضى اهللا عنه -ومن معه بأخذ الثأر لسيدنا عثمان   - رضى اهللا عنه
خالف ونزاع ترتب عليه أن بعض الصحابة اعتزل هذه الفتنة وأرجأ األمر فيها إىل اهللا 

  - تعاىل يقول الذهيب :

 أن الحسن بن محمد بن الحنفية هو أول من ذكر اإلرجاء فى -١(
  - رضى اهللا تعالى عنهم أجمعين -المدينة بخصوص على وعثمان وطلحة والزبير،

ولم أر شيئًا ،حينما خاض الناس فيهم وهو ساكت ثم قال: قد سمعت مقالتكم 

أمثل من أن يرجأ على وعثمان وطلحة والزبير، فال يتولوا وال يتبرأ منهم. ولكنه 
  ١بل أن يقوله.ندم بعد ذلك على هذا الكالم وتمنى أنه مات ق

فصار كالمه بعد ذلك طريقًا لنشأة القول باإلرجاء، وقد بلغ أباه   -٢(

فضربه بعصا فشجه، وقال: ال تتولى أباك عليًا؟  ،محمد بن الحنيفة كالم الحسن
ولم يلتفت الذين تبنوا القول باإلرجاء إلى ندم الحسن بعد ذلك، فإن كتابه عن 

 ).٢ى نفوس كثيرة فاعتنقوه(اإلرجاء انتشر بين الناس وصادف هوى ف

التي نبتت منها هذه الفرقة كانت في  ويقول أيضا اإلمام أبو زهرة ( والبذرة األولى
عصر الصحابة في أخر عصر عثمان ( رضى اهللا عنه) ...عندما ظهرت الفتن 

التي انتهت بقتله، وفي أثناء ذلك اعتصمت طائفة من الصحابة بالصمت 

  ٢ تراك في تلك الفتن)وتجملت باالمتناع عن االش
 ،ولم يكن مطلقا،ويتبين لنا أن إرجاء الحسن كان مخصوص باألحداث السياسية 

 هذا ال يكون،وال يخوض في العقائد فعلى الفرض من أنه لم يندم على مقولته 

  اعتمدوا عليها في منهجهم . التي فيما عليه المرجئة من أقوالهم وعقائدهم ،سببا
                                                 

تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالم/ لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن ینظر  -  ١

) /  ١٠٨١/ صــــ ٢د معروف / ( جــــــأحمد بن عثمان الذهبي / تحقیق: الدكتور بشار عّوا

  م ٢٠٠٣طبعة دار الغرب اإلسالمي  

  ).١٣٣/ صـــ  ١تاریخ المذاهب اإلسالمیة /للشیخ محمد أبو زهرة ( جـــ -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣١٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  

حيث  ،يف فصلهم بني اإلميان والعمل ويتمثل : العقدياالجتاه هو  واالتجاه الثاني

إلى أن اإليمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بال تقية وعبد ذهبت (
األوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار اإلسالم وعبد الصليب وأعلن 

َوَجلَّ ووليٌّ هللا َعزَّ  التثليث ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل اإليمان عند اللَّه َعزَّ 

  ١َوَجلَّ، من أهل الجنة.)
فجاء هذا تفسري مناسبا للوضع السياسي اجلاري حني ذاك و( لذلك كان تفسريهم 

  لإلميان حالً 
ُ
حرى الدقة تَ يُـ  ،وليس تفسريا دينيا ،وحقنا لدماء املسلمني،عضلة سياسية مل

إمنا األمور   ،أو الفقهية حتريرا وافيا ،العلمية شأن الفقهاء الذين حيررون املسائل العقدية
  ،حتكمها العصبيات ،كانت تسري بني الفعل ورد الفعل

ُ
برزت حتت ،عضلة واألهواء امل

  ٢وطأة أحوال تارخيية استثنائية رمت با�تمع يف فلك التغيري)

 - (والمرجئة فرقة وقفت موقفا حياديا من الخالف الذي وقع فى عصر الصحابة
والخالف الذي كان فى العصر األموي،  -ضى اهللا عنهبعد مقتل عثمان ر 

  ٣وأرجأت الحكم على الجميع الى اهللا سبحانه)

وأقل ما ،ولو من طريق غري مباشر ،ويقول الدكتور أمحد أمني ( املرجئة ختدم السياسة 
  ٤ال ضد الدولة وال معها )،فيها أ�ا جتعل أصحا�ا حمايدين 

على أن املرجئة ،نشأت كرد فعل ملا أحدثته  ،رخنيولذلك يكاد يتفق الكثري من املؤ  

اخلوارج من احلكم على تكفري مرتكب الكبرية،  مث الشيعة أيضا الذين يكفرون بعض 
الصحابة مما كان له أكرب األثر يف إشعال الوضع السياسي عند األمويني ؛ألن الفرقتني 

  يكفران األمويني أل�م يف نظرهم مغتصبون للخالفة.

                                                 

 )١١٩/ صــــ ١تفسیر الماتریدي (( جــــ -  ١

هیم الفیومي ( تاریخ الفرق اإلسالمیة السیاسي والدیني( المرجئة والخوارج) / الدكتور إبرا - ٢

 م.٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٦القاهرة  –) / طبعة دار الفكر العربي ١٣٥صــــ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان ألبي الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر األزدي البلخى /  - ٣

بیروت  –)/  طبعة : دار إحیاء التراث ١١٨/ صـــــ٥تحقیق: عبد اهللا محمود شحاته ( جـــ

 هـ ١٤٢٣

) / طـــ الهئیة المصریة للكتاب ضمن ٣٢٤/ صـــ ٣م د أحمد أمین / ( جـــضحى اإلسال ٤

 م.١٩٩٩مشروع مكتبة األسرة  مهرجان القراءة للجمیع  



       
  
 

 
 
 

٣١٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

االجتاهني االجتاه العقدي وهو إرجاء احلكم على  املرجئة تساملينئذ فرقة فظهرت ح

االمتناع عن  -أصًال -وكانت الغاية التي تهدف إليها مرتكب الكبرية إىل اهللا تعاىل (

   ١) التسرع في إصدار األحكام على أعمال الصحابة والتابعين
  

  ويقول ابن تيمية :

والشيعة، وأرجؤوا الحكم على مرتكب  ( ثم ظهرت المرجئة كرد فعل للخوارج
الكبيرة إلى يوم القيامة، وقالوا: ال يضر مع اإليمان ذنب، وال ينفع مع الكفر 

 ٢) طاعة

وحتقيق القول بأن املرجئة ظهرت كرد فعل للخوارج والشيعة يوضح لنا أن االمر يتعلق 
 باملنظور السياسي 

لذهن التساؤل عن أول من وبعد بيان السبب العام لنشأة املرجئة يتبادر ل

صدر منه هذا القول وليبان ذلك يتضح يف األيت حيث اختلف العلماء يف هذا إىل 
  :متعددة منهاأقوال 

إن أول من قال باإلرجاء على طريقة الغلو فيه هو رجل يسمى ذر بن عبد   -٣

اهللا الهمدانى وهو تابعى، وقد ذمه علماء عصره من أهل السنة، بل كان بعضهم 
  ال يرد عليه إذا سلم، وكذلك سعيد بن جبير. -ثل إبراهيم النخعىم-

ويذكر شيخ اإلسالم عن نشأة اإلرجاء بالكوفة أن أول من قاله فيهم حماد  -٤

  ).٣بن أبى سليمان(
وذكر الشهرستاين أن ممن قال باإلرجاء احلسن بن حممد بن علي بن أيب  -٥

قالت المرجئة اليونسية والعبيدية، إال إنه ما أخر العمل عن اإليمان كما طالب 

لكنه حكم بأن صاحب الكبيرة ال يكفر، إذ الطاعات وترك المعاصى ليست من 
  أصل اإليمان حتى يزول اإليمان بزوالها).

وذكر ابن تيمية أن القول باإلرجاء ظهر يف أواخر عهد الصحابة رضوان  -٦

لم فيهم من بقي من ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وتكاهللا عليهم (
                                                 

تفسیر الماتریدي (تأویالت أهل السنة)/ لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  - ١

 - : دار الكتب العلمیة ) / طبعة ١٢١/ صــــ ١الماتریدي/  تحقیق: د. مجدي باسلوم ( جــــ

 م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بیروت، لبنان/ 

 )١٨/ صـــــــ ١التسعینیة البن تیمیة /  ( جـــــ -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣١٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

الصحابة كابن عمر وابن عباس ووائلة بن االسقع وغيرهم وحدثت أيضا بدعة 

  ١) واآلثار عن الصحابة ثابتة بمخالفتهم األيمانالمرجئة في 

  ٢)المرجئة هم الَّذين أرجوا َأمر َعلّي بن أبي طَالب َومن خرج َمَعه(
لصحابة رضوان اهللا تعاىل ومما سبق ظهر لنا أن املرجئة ظهرت يف أواخر عهد ا

  هذا.عليهم وهذا ما أرجحه لكثرة املصادر اليت تدل على 

ر عهد الصحابة وغال مث أود أن أوضح بأن اإلرجاء وإن كان قد ظهر يف أواخ
بعد ذلك فإن مدار البحث سوف يكون على مناقشة كل من قال بأن  فيه من غال

  اإلميان اعتقاد بال عمل وال فائدة للعمل أصال.

أما من قال بأن اإلميان اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان فال ينطبق عليه مقصود 
ألنه يقصد بأن اإلميان اعتقاد بالقلب  ،البحث وذلك كقول اإلمام أبو حنيفة ومن تبعه

فأقرب فرق المرجئة ِإَلى أهل الّسنة  (وإقرار باللسان مع تأكيده على ضرورة العمل 

يَمان ُهَو التَّْصِديق بِاللَِّساِن َواْلقلب  من ذهب َمْذَهب أبي حنيَفة اْلَفِقيه ِإَلى َأن اْإلِ
يَمان وفرائضه فـََقط    . ٣)َمًعا َوَأن اْألَْعَمال ِإنََّما ِهَي شرائع اْإلِ

وقال أبو يوسف: دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في ( 

لخوارج والقدرية األهواء من المرجئة والرافضة والزيدية والمشبهة والشيعة وا
  ٤والمعتزلة والجهمية)

  :ومن نافلة القول 

ألن اختالف  ؛إذا كانت املرجئة قد نشأت كرد فعل لألحداث السياسية
يلتزم احلياد فعندما ظهرتا  ،فرقتني أو اجتاهني ينشأ عنهما ال حمالة فرقة أو منهج ثالث

                                                 

 هــــــ.١٣٨٦القاهرة،  - ) المطبعة السلفیة ١٤٢النبوات / البن تیمة  ( صــــ  -  ١

طـــــــ دار  ) /٣٨٤التوحید/ ألبي منصور الماتریدي / تحقیق: د. فتح اهللا خلیف ( صـــ  - ٢

 اإلسكندریة بدون . –الجامعات المصریة 

لفصل في الملل واألهواء والنحل / ألبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  - ٣

ـــ  القاهرة بدون. –). / : مكتبة الخانجي ٨٨/ صـــــــ  ٢األندلسي القرطبي الظاهري ( جــــ

الرحمن بن محمد بن قاسم ( مجموع الفتاوى/ إلبن تیمیة  / تحقیق : عبد  -  ٤

) الطبعة : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، ١٩١/صـــــــ١٨جـــــــ

  م١٩٩٥هـ/١٤١٦المملكة العربیة السعودیة 

 



       
  
 

 
 
 

٣١٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

تطور الوضع من  مث ،اخلوارج والشيعة عقب حادثة التحكيم ظهر القول باإلرجاء

فكال الفرقتني   ،احلكم على مرتكب الكبريةاملنحى السياسي إىل موضوع عقدي وهو 

وفصلت  ١إىل اهللا ا مرتكب الكبرية فظهر القول باإلرجاء أي إرجاء احلكم فيه تكفر 
ايب جيوهذا يعترب جانب إ ،الوضع السياسي لتهدئةوكل ذلك  ،بني اإلميان والعمل

  اك أثر سليب لظورها أم ال؟فهل كان هن ،لظهورها

نعم كان لظهور القول باإلرجاء الذي يفصل بني اإلميان والعمل أثره السيء على 
بالغوا في فصل اإليمان عن العمل، فأتوا بدًعا األخالقيات اإلسالمية حيث (

  ٢وضالالت)

ألن هذا القول يفتح أبواب اإلباحية على مصرعيها ولذلك يقول الدكتور 
املرجئة أصبح من أهم العوامل اليت أفسحت السبيل أمام  رأيفإن ومي ( إبراهيم الفي

  ٣الفرق اإلباحية القدمية)

وبناء على هذا فإين سأذكر فرق املرجئة الذين خيرجون العمل عن دائرة اإلميان 
  وال تنفع مع الكفر طاعة.،مبعين أن العمل ال فائدة منه فال تضر مع اإلميان معصية 

  المرجئةفرق 

القول أن حصر فرق املرجئة سوف يكون على أساس القائلني خبروج العمل عن  سبق
دائرة اإلميان ويف هذا يقول اإلمام الشهرستاين ( واملرجئة أربعة أصناف : مرجئة 

اخلوارج،مرجئة القدرية ، مرجئة اجلربية ، واملرجئة اخلالصة ....وحنن إمنا نعد مقاالت 

  ٤املرجئة اخلالصة �م ) 
ونسية : أصحاب يونس بن عون النمريي:زعم أن اإلميان هو املعرفة الي -١

باهللا واخلضوع له وترك االستكبار عليه واحملبة فمن اجتمعت فيه هذه اخلصال فهو 

مؤمن وما سوى ذلك من الطاعات فليس من اإلميان وال يضر تركها حقيقية اإلميان 
  ادقا. وال يعذب على ذلك إذا كان اإلميان خالصا واليقني ص

                                                 

ــ  -  ١ ینظر ظاهرة اإلرجاء في الفكر اإلسالمي  د / سفر بن عبد الرحمن الحوالي ( صــ

٢٠٦.(  

 )١٢١/ صــــ ١(( جــــ تفسیر الماتریدي -  ٢

تاریخ الفرق اإلسالمیة السیاسي والدیني الخوارج والمرجئة / د. إبراهیم الفیومي ( صــ  -  ٣

١٣٥ ( 

 ).١٥٤( صـــ الملل والنحل للشهرستاني -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣١٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
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العبيدية : أصحاب عبيد املكتئب حكي عنه أنه قال: ما دون الشرك  -٢

مغفور ال حمالة، وإن العبد إذا مات على توحيده ال يضره ما اقرتف من اآلثام واجرتح 

  من السيئات .  
الغًسانِّية : أصحاب غسان الكويف الذي زعم بأن اإلميان هو املعرفة باهللا  -٣

  ا جاء مجلة ال تفصيال.وبرسوله واإلقرار مب

   الثوبانية : أصحاب أيب ثوبان ا�يء الذي أخر العمل كله عن اإلميان.-٤
التومنية : أصحاب أيب معاذ التومين : زعم أن اإلميان ما عصم من الكفر -٥

وكل معصية صغرية أو كبرية مل جيمع املسلمون على أ�ا كفر مل يسم فاعلها بالفسق 

لراوندي وبشر املريسي حيث قاال: بأن اإلميان هو التصديق وتبعه يف مذهبه ابن ا
  بالقلب واللسان مجيعا.

الصاحلية : أصحاب صاحل بن عمر الصاحلي الذي زعم بان الصالة -٦

وهو معرفته وهو خصلة واحدة  ،اإلميان به إال ليست عباده هللا تعاىل وأنه ال عباده له
  ١.ال يزيد وال ينقص 

ة اخلالصة ويتفقون مجيعا على إخراج العمل عن دائرة اإلميان هذه هي أهم فرق املرجئ
مع إمهال قيمة العمل  -  هو املعرفة باهللا وبرسوله هو التصديق أو اإلميان  بانويكتفون 

وبعد أن بينت فرق املرجئة فهو من املرجئة اخلالصة.وكل من كان هذا مذهبه  - 

كان   واليت ة اليت خالفوا فيها أهل السنة اخلالصة أتناول بتوفيق اهللا تعاىل أصوهلم العقدي
ويف هذا يقول صاحب كتاب هلا أثرها السيء على األخالق ونشر الفوضى واإلباحية 

َنا اْلُمْرِجَئُة ِفي َثَالٍث: َنْحُن نـَُقوُل: حلية األولياء  ( قَاَل ُسْفَياُن الثـَّْوِريُّ: " َخاَلَفتـْ

يَماُن قـَْوٌل َوَعَمٌل ، َوُهْم يَـ  يَماُن قـَْوٌل ِبَال َعَمٍل ، َوَنْحُن نـَُقوُل: يَزِيُد اْإلِ ُقوُلوَن: اْإلِ

                                                 

) /  وینظر اعتقادات فرق المسلمین  ١٥٤( صـــ ینظرالملل والنحل للشهرستاني - ١

) / تحقیق : ٧١،٧٠الحسین الرازي أبو عبد اهللا ( صـــــ والمشركین/ لمحمد بن عمر بن

/ وینظر كتاب المواقف/ ١٤٠٢بیروت ،  -علي سامي النشار/طبعة: دار الكتب العلمیة 

) / تحقیق : د.عبد ٧٠٦،٧٠٥/ صــــــ ٣لعضد الدین عبد الرحمن بن أحمد اإلیجي ( جـــــــ

  م١٩٩٧بیروت  –الرحمن عمیرة / : دار الجیل 

 



       
  
 

 
 
 

٣٢٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

قْـَراِر  ُقُص ، َوَنْحُن نـَُقوُل: َنْحُن ُمْؤِمُنوَن بِاْإلِ ُقُص ، َوُهْم يـَُقوُلوَن: َال يَزِيُد َوَال يـَنـْ َويـَنـْ

  ١)، َوُهْم يـَُقوُلوَن: َنْحُن ُمْؤِمُنوَن ِعْنَد اهللاِ 

الدراسة الموجزة لنشأة المرجئة  تبين أن ليس لهم مصدرا ومما يفهم من خالل 

واحدا ننقل منه أقوالهم ومعتقداتهم ،وما وصل إلينا عنهم فهو قليل منثور في 

  ثنايا الكتب والمؤلفات،وهم يكادون يجمعون على المحاور األتية :

  عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي اهللا عنهم . -١

ق من أهل القبلة فصاحب الكبيرة مؤمن تركهم القطع بوعيد الفسا -٢
 عندهم.

 إهمال قيمة العمل بفصله عن اإليمان  -٣

إنكارهم الشفاعة الن الكبائر ال تضر باإليمان وحيئنذ ال فائدة في  -٤
 الشفاعة.

والمجتمع من حيث السلوك األخالقي من  ،وهذه األصول لها أثرها على الفرد
ه رُ ظهِ وهذا ما أُ  ،ة من جانب أخرالشرعيوالتالعب باألوامر والنواهي  ،جانب

  ه في ثنايا البحث بإذن اهللا عزوجل.جُ عالِ وأُ 

                                                 

حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء/ ألبي نعیم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن  - ١

بیروت  - /  طبعة دار الكتب العلمیة ٢٩/ صـــ  ٧موسى بن مهران األصبهاني /  جـــ

 هــــ ١٤٠٩



       
  
 

 
 
 

٣٢١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ما ا  

ق و ن وا   رأ  

  

  ١: التصديق فقط  اإلميان هويرى املرجئة أن 
اإليمان في القلب واللسان، وهو المعرفة باللَّه تعالى، والمحبة وقيل هو (

  ٢)خضوع له بالقلبوال

  
  ٣: قول ومعرفة بالقلب بال عملعندهم بأنه اإلميانفاملرجئة يتلخص  

( وهم يف اإلميان صنفان: صنف يقول إن اإلميان تصديق بالقلب فقط، وصنف 

غالون فقالوا: هو اإلقرار ميقول: اإلميان قول باللسان وتصديق بالقلب، وغال منهم 
  ٤باللسان فقط.)

  

وال وجود له يف احلصول على  ،إىل أنه ال قيمة للعمل تنتهيات وكل هذه التعريف
  - منها:كثرية   اإلميان.واحتجوا بأدلة

  من أدلة المرجئة 

                                                 

/ ١تفسیر الثوري/  ألبي عبد اهللا سفیان بن سعید بن مسروق الثوري الكوفي / ( جـــــ  - ١

 م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣لبنان  –)  طبعة : دار الكتب العلمیة، بیروت ١٦ـــ صــــ

 )١٢١/ صــــ ١تفسیر الماتریدي (( جــــ -  ٢

شرح صحیح  البخارى البن بطال/ البن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد ینظر   - ٣

 -بة الرشد ) /  الطبعة :مكت٧٩/ صـــ١الملك / تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم ( جـــــ

م/ وینظر لمنتقى شرح الموطإ / ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة: الثانیة،  -السعودیة، الریاض

ألبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي الباجي 

بجوار محافظة مصر  -) / طبعة:  مطبعة السعادة ٢٠٧/ صــــــــ ٧األندلسي /  ( جــــــ 

  هــــــ١٣٣٢

طالع األنوار على صحاح اآلثار /إلبراهیم بن یوسف بن أدهم الوهراني الحمزي، أبو  -  ٤

) ١١٩/ صــــــ٣إسحاق ابن قرقول / تحقیق: دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث ( جــــــ

 م٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣دولة قطر  - / الطبعة:  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة 



       
  
 

 
 
 

٣٢٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

مارواه مسلم بسنده عن عباده بن الصامت قال:( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 من شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، حرم اهللا عليه«وسلم، يقول: 

   ١النار)
وبناء على  تعريفهم بأن اإلميان هو التصديق أو املعرفه أو اإلقرار باللسان قالوا بأن 

حجة منهم بأن التصديق القليب ال يقبل زيادة وال نقصان اإلميان ال يزيد وال ينقص 

ويذكر البغدادي عن الغساين أنه خالفا للغسانية منهم قالوا بأن اإلميان يزيد وال ينقص 
قْـرَار أو اْلمحبَّة هللا تـََعاَىل وتعظيمه َوترك االستكبار َعَلْيِه َوقَاَل (زعم  َأن اإلميان ُهَو اْإلِ

                                                                         ٢انه يزِيد َوَال ينقص)

لنطق أو ا،والتصديق القلبي تبين أن المرجئة يزعمون أن اإليمان هو المعرفة 
بأن المؤمن ال وبناء على هذا قالوا ،باللسان مع عدم مراعاة األعمال بالجوارح

وال الكافر تنفعه الطاعة مما كان لهذا المعتقد أثره السيء على تضره المعصية 

   -األخالقيات اإلسالمية ويتضح هذا فيما يلي :
  األثر األخالقي المترتب على عقيدتهم في اإليمان.

ثر األخالقي المترتب على عقيدة هؤالء في اإليمان يجدر بي أن قبل أن أبين األ

  أبين ما المقصود باألخالق اوال
  مفهوم األخالق

  .٣اخلُُلق يف اللغة: السجية، والطبع، والعادة، واملروءة ،والدين

اصطالحا : حال للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل 
  ٤فكر ورؤية.

                                                 

  )٥١/ حدیث رقم (٣٨١/ صـــ١اإلیمان / جـــصحیح مسلم / كتاب  -  ١

)/ طــــ دار ١٩١الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة / لعبد القاهر البغدادي / ( صــــ  - ٢

م/ وینظر  أبكار األفكار في أصول الدین / لعلي بن ١٩٧٧بیروت  –اآلفاق الجدیدة 

) /طــــــــ: ٨٦/ صـــــ  ٥( جــــــ  محمد بن سالم األمدي / تحقیق: أ. د. أحمد محمد المهدي

 م٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٤القاهرة  –دار الكتب والوثائق القومیة 

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ینظر المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر / تألیف  -٣

وینظر  المعجم  بیروت –المكتبة العلمیة ) طـــ ١٨٠/ صــ ١( جـــ ثم الحموي، أبو العباس

  ).٥٣٩/ صـــ  ١لسفي  د . جمیل صلیبا ( جـــالف

 ).٥٣٩/ صـــ  ١المعجم الفلسفي  د . جمیل صلیبا ( جـــ -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣٢٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  

  ألخالق ثمرة ا

  مما ال شك فيه وال ريب أن علم األخالق له مثرات وفوائد مجة من أمهها:
أن دراسة علم األخالق جيعل اإلنسان على بصرية يف أقواله وأفعاله فيحسن  -١

سلوكه ، وبذلك يكثر ثوابه وحسناته من خالل أفعاله وأقواله ولذلك ضرب اهللا مثال 

اليت تؤيت أكلها كل حني بإذن ر�ا فقال تعاىل "  للكلمة الطيبة بأ�ا كالشجرة الطيبة
 َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِيف السََّماءِ 

  ١لنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن "تـُْؤِيت أُُكَلَها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن رَبـَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَاَل لِ 

كذلك من خالل دراسة األخالق يعرف اإلنسان اخلري من الشر ويكون ذا وعي   -٢
  ناضج مبيدا�ما وحدودمها.

كذلك دراسة علم األخالق والسري على منهجه جيعل اإلنسان يرتقي إىل أعلى   -٣

دل على هذا ما رواه البخاري الدراجات يف الدنيا واآلخرة ألنه يكون من خيار الناس ي
ُهَما، قَاَل: " َلْم َيُكِن النَِّبيُّ َصلَّى اهللاُ بسنده   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  ٢»ِإنَّ ِمْن ِخَيارُِكْم َأْحَسَنُكْم َأْخَالقًا«َعَلْيِه َوَسلََّم فَاِحًشا َوَال ُمتَـَفحًِّشا، وََكاَن يـَُقوُل: 

يكون الناس ذا سلوك حسن إال إذا كانت لديه قيم ومعايري أخالقيه وال يأيت هذا  فال
إال بدراسة علم األخالق وتطبيق منهجه وتقبل أوامره وهذا يكون عن طريق يقظة 

الضمري واالستعداد الوجداين حلب اخلري ونبذ الشر فحينئذ حيقق لنفسه التقوى 

  .والصالح وما هو حيرص عليه علم االخالق 
  هذه أهم الفوائد من دراسة هذا العلم .

  عالقة الخلق بالسلوك

  قبل بيان العالقة بني اخللق والسلوك ينبغي أوال تعريف مصطلح السلوك
مصدر سلك طريقا؛ وسلك المكان يسلكه سلكا وسلوكا وسلكه غيره  فالسلوك :

ول فالن حسن و�ذا  فهو السرية واملذهب واالجتاه تق وفيه وأسلكه إياه وفيه وعليه

  السلوك وسيء السلوك.

                                                 

 ).٢٥/ ٢٤سورة  إبراهیم اآلیتان رقم (  -  ١

 –صلي اهللا علیه وسلم  –صحیح البخاري  كتاب المناقب / باب ما جاء في صفة النبي  - ٢

 ).٣٥٥٩حدیث رقم ( 



       
  
 

 
 
 

٣٢٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

وعلم السلوك عند القدماء هو معرفة النفس ماهلا وما عليها ويسمى بعلم األخالق 

وموضوعه أخالق النفس والبحث عن عوارضها الذاتية ملعرفة الطريق اليت جيب سلوكها 

(١  
يق توجد عالقة وطيدة بني اخللق والسلوك فاخللق سجية داخلية ال تظهر إال عن طر 

سلوك الشخص فمثال اإلنسان الذي ُخلقه الكرم ال يعرف إال من خالل سلوكه وبذله 

  ٢وعطائه ولذلك قالوا ( علم األخالق هو علم السلوك)
ومن هنا نستطيع أن نقول أن العالقة بينهما هي عالقة الدال على املدلول، فإذا كان 

أن ال توجد  سلوك املرء حسنا،دل على أن اخللق حسن،والعكس صحيح.بشرط

مؤثرات خارجية تعوق الشخص أن يعرب عن أخالقة كالرجل الذي خلقه الكرم ولكن 
مل يوجد معه مال ومن هنا ال بد وأن نراعي األحوال والظروف قبل أن حنكم على 

  األشخاص.

وعلى أية حال فالعالقة بني السلوك واخللق عالقة ال تنفك حىت وإن حالت الظروف 
عن خلقه إال أنه يكون له مسات أخرى تظهر يف أفعاله وأقواله  يف أن يعرب اإلنسان

  تدلل على ما يف سريته من حسن اخللق أو خالفه.

تبني إلينا من خالل ما عرضناه سابقا، أن املرجئة يعتقدون أن اإلميان جمرد عن وملا 
طق بالنسواء بقلبه أم باملعرفةأو  ،العمل فال داعى للعمل طاملا اإلنسان أمن باهللا

 ،بأنه أمن باهللا عزوجل دون النظر إىل اجلانب التطبيقي العملى هلذا اإلميان بلسانه،

 وهذا مما يرتتب عليه سوء األخالق ونبذ ،أو ذهنيا أو قوال،الذي أقر به إقرارا قلبيا 
ألن بدون العمل والتطبيق ال يكون هناك قيم  ؛الدينية واملبادئوإهدار للقيم  الفضائل،

مْن َعِمَل  ن السعادة تكمن يف اإلمثتال لألوامر والنواهي يقول اهللا تعاىل "أل أو فضائل

َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم 
    ٣"بَِأْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

                                                 

بیروت  –) / طـــــ دار صادر ٤٤٢/ صـــــ  ١٠بن منظور ( جـــینظر لسان العرب ال ١

 ).٦٧١/ صـــــ  ١و المعجم الفلسفي  د . جمیل صلیبا ( جـــ هـــــــ١٤١٤

).وینظر فلسفة األخالق تألبف / د. ٥٤٠/ صـــ ١المعجم الفلسفي  د . جمیل صلیبا ( جـــ - ٢

 م.١٩٩٩القاهرة  –مدبولي  مكتبة –) الطبعة الثانیة ١٧مصطفى عبده ( صـــ

  )٩٧سورة النحل اآلیة رقم (  -  ٣



       
  
 

 
 
 

٣٢٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ا السعادة األخالقية يف احلرص على التطبيق العملى ( وهكذا قال الفالسفة حيث ربطو 

فسقراط جعل السعادة القائمة على أساس من سيطرة العقل على دوافع الشهوة ونوازع 

اهلوى أساسا لكل فعل ُخلقي،ورد اإلنسان إىل حياة االعتدال اليت أساسها معرفة احلق 
احلق حرص على فعله، ومن  واخلري واجلمال، وجعلوا الفضيلة وليدة املعرفة فمن عرف

  ١أدرك الشر توخى االبتعاد عنه،ألنه ال يأيت الشر إال من جهله)

فاألخالق تكمن يف معرفة الفضائل وكيفية تطبيقها واقتنائها،لتتحلى النفس �ا، ومعرفة 
   ٢الرذائل وكيفية توقيها والبعد عنها

بادئ اخللقية على أساس وبناء على هذا فإن ( مفكري اإلسالم على اتفاق يف إقامة امل

  ٣اإلميان باهللا على حنو ما ورد يف القرآن الكرمي)
فمن خالل ماسبق : تبني أن املبادئ األخالقية تنطوي يف التطبيق الفعلى وممارسة 

الفضائل ولكن أين املبادئ والقيم األخالقية عند املرجئة أم أ�م ال يعرتفون بوجود 

  أخالق أصال ؟
أقول بناء على منهجهم يف اإلميان فإن سلوك اإلنسان ليس ذي  ال أجد ردا غري إين

بال عندهم وبالتايل ال قيمة لألخالق وبالتايل ال أساس للقيم األخالقية عندهم وهذا 

  املتمثلة فيما يايل: السلبيةأثاره له 
فال يكون هناك ما يسمى  ،وعدم االنقياد هلا ،إهدار أحكام الشريعة اإلسالمية -١

فاملؤمن مهما فعل من املعاصي ال يضر بإميانه ،إليهما االحتياجلعدم  وال باحلرامباحلالل 

وهذا فتح لباب الشر وحدوث الشرور واآلثام مما يرتتب عليه الفساد الذي يهلك 
(َظَهَر ا�تمع بأكلمه قال تعاىل يف شأن الفساد وخلو ا�تمع من القيم واألخالق 

ْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم اْلَفَساُد ِفي اْلبَـرِّ َواْلبَ 

يـَْرِجُعوَن)
٤ .  

ضياع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم املتمثلة يف التطبيق العملى للشريعة اإلسالمية  -٢

  من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى اهللا عليه وسلم .
                                                 

تطبیقاتها / دكتور محمد السید  –مشكلة الخیر والشر في الفكر اإلسالمي أصولها  - ١

 م.١٩٧٧القاهرة  –) / طــ مطبعة المتقدم ٢/ صــ ١الجلیند ( جـــ 

 بتصرف.  )١٦٠فلسفة األخالق نشأتها وتطورها / د توفیق الطویل ( صــ  -  ٢

 )١٦٠فلسفة األخالق نشأتها وتطورها / د توفیق الطویل ( صــ  -  ٣

 ).٤١سورة الروم اآلیة رقم (  -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣٢٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

باهللا تعاىل أو صدق بقلبه مث اكتفى �ذا ومل يطبق إميان هذا  فلو كل إنسان قال آمنت

جبوارحه فتكون سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم املتمثله يف أوامر ونواهيه عبث وخالية 

من احلكمة ألن اإلنسان مؤمن بدون أن يطبقها وهذا بعيد كل البعد عن املنهج 
َوَما  وأين هم من قوله تعاىل " الصحيح وال ادري من أين أتت املرجئة بأقوهلم هذه

  ١آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب )

 
اليت جاء �ا الرسل الكرام صلوات  ،جوهرية التكاليفقيمة العمل الذي ميثل  إهدار-٣

 ،ونشر الفساد واإلباحية ،ذا يؤدى إىل اإلحنالل اخللقىوكل ه ،ريب وتسليماته عليهم

ويف هذا يقول املكاليت : ( معاشر املرجئة ، وتصبح الرساالت عبثا ال فائدة منها .
مذهبكم يرفع معظم التكاليف من األوامر والنواهي، ويفتح باب اإلباحية ؛ألنه إن مل 

ا أمر به، وهذا كله معلوم بطالنه يكن مؤاخذا برتك ما أمر به، مل يكن مثابا بامتثال م

  ٢من جهة الشرع، وال خفاء بذلك وال معىن لإلطناب )
ألن الدين احلق هو اإلميان  الدين احلنيففهنا يبني املكاليت أن مذهبهم خمالف ملا عليه 

بأصوله وتطبيق حدوده ولكن املرجئة ختلوا عن وقصروا اإلميان إىل التصديق دون العمل 

ولذلك قبل أن أناقشهم يف  ىل نشر اإلباحية وهدم املبادئ األخالقية إ فأدى هذا �م
  مذهبهم هذا أبني بإجياز اإلميان عن أهل السنة .

                                    

                                                 

 ).٧سورة الحشر جزء من اآلیة رقم (  -  ١

  ).٣٩١المكالتي ( صــــ  -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣٢٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  اإليمان عند أهل السنة
  

يَمان ُهوَ .سواء يف اللغة أو الشرع  التصديقعند مجهور األشاعرة هو اإلميان   ( قـُْلَنا اْإلِ
التَّْصِديق بِاللَّه تـََعاَلى َوُهَو اْلعلم والتصديق يُوجد بِاْلَقْلِب فَِإن قَاَل َوَما الدَّلِيل على 

  َما قـُْلُتمْ 

يَمان ِفي اللَُّغة قبل نُزول اْلُقْرآن وبعثة  قيل َلُه ِإْجَماع أهل اللَُّغة قاطبة على َأن اْإلِ
  ِديق َال يْعرُفوَن ِفي لغتهم ِإيَمانًا غير َذِلكالنَِّبي صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم ُهَو التَّصْ 

َأي َما َأْنت  ١َويدل على َذِلك قـَْوله تـََعاَلى {َوَما َأْنت ِبُمْؤِمن لنا َوَلو ُكنَّا َصاِدقين}

بمصدق لنا َوِمْنه قـَْولهم فَالن يُؤمن بالشفاعة َوُفَالن َال يُؤمن بَِعَذاب اْلَقْبر َأي َال 
يَمان اْلَمْعُروف ِفي  يصدق بذلك فـََوَجبَ  يَمان ِفي الشَّرِيَعة ُهَو اْإلِ َأن يكون اْإلِ

  ٢اللَُّغة)

ويقول الشهرستاني في بيان عقيدة األشعري في اإليمان (اإليمان هو التصديق 
بالجنان. وأما القول باللسان والعمل باألركان ففروعه، فمن صدق بالقلب أي أقر 

رسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند اهللا تعالى بوحدانية اهللا تعالى، واعترف بال

بالقلب صح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجيا، وال يخرج من 
  ٣اإليمان إال بإنكار شيء من ذلك.) 

والحق في هذه وبعد أن يعرض اآلمدي أقوال أهل العلم يف بيان حقيقة اإلميان يقول (

شيخ أبى الحسن األشعرى: وهو أن اإليمان المسألة غير خارج عن مذهب ال
هو تصديق القلب به. فإن الّتصديق من أحوال النفس. ومن  -تعالى -باهللا

  ٤ضرورته المعرفة شرعا)

                                                 

  ).١٧سورة یوسف جزء من اآلیة رقم ( -  ١

لطیب بن محمد بن جعفر بن تمهید األوائل في تلخیص الدالئل المؤلف: محمد بن ا -  ٢

هـ) المحقق: عماد الدین أحمد ٤٠٣القاسم، القاضي أبو بكر الباقالني المالكي (المتوفى: 

  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧لبنان ،  –) / طــــــــــ : مؤسسة الكتب الثقافیة ٣٩٠حیدر ( صــــــ 

 ).١٠١الملل والنحل للشهرستاني ( صـــ -  ٣

  دین /لسیف الدین اآلمدي /تحقیق: أ. د. أحمد محمد المهديأبكار األفكار في أصول ال -  ٤

  م٢٠٠٤-هـ  ١٤٢٤القاهرة /  –) /   طـــــــ : دار الكتب والوثائق القومیة ٩/ صــــــ  ٥( جـــــ  



       
  
 

 
 
 

٣٢٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ولبيان أن األشاعرة يقرون بشرطية العمل وأنهم ال يهملونه (فعلمنا انتفاء الّتصديق 

  ١عند وجود هذه الكبائر سمعا)

  عرة في اإليمان وخالصة مذهب جمهور األشا
ـ أن اإليمان الشرعي: هو اإليمان المعروف في اللغة وهو التصديق  ١

  المخصوص.

ـ أن التصديق محله القلب فقط، بدليل اآليات التي تنسبه إليه دون غيره، ـ  ٢
ووردت أدلة كثيرة  وذلك دليل على أن اإلقرار والعمل ال دخل لهما في التصديق.

  لبي قال تعالى تؤكد أن اإليمان تصديق ق

تعالى: {يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل ال َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا 
  .٢بِأَفْـَواِهِهْم َوَلْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم}

  .  ٣َمِئّن}وقال: {َمْن كفر باهللا ِمْن بـَْعِد ِإيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمطْ 

يَماُن  وقال: {قَاَلِت اْألَْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اْألِ
   ٤ِفي قـُُلوِبُكْم}

  

العمل خارج عن اإليمان ومغاير له، بدليل عطف العمل على اإليمان  أنـ  ٣
نَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت  كقوله تعالى (إِ والعطف دليل على المغايرة.

  ٥َكاَنْت َلُهْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال)

يقول اإلمام الرازي عند تفسيره لهذه اآلية (عطف عمل الصالحات على اإليمان 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وذلك يدل على أن األعمال الصالحة مغايرة 

  ٦لإليمان.)

آن الكريم ولغة العرب، واإلجماع، تدل على بقاء اإليمان على أصله ـ أن القر  ٤
  اللغوي.

                                                 

 )١٩/ صــــــ  ٥أبكار األفكار في أصول الدین  ( جـــــ  -  ١

 ).٤١سورة المائدة جزء من اآلیة رقم ( -  ٢

 ).١٠٦لنحل جزء من اآلیة رقم ( سورة ا -  ٣

  ).١٤سورة الحجرات جزء من اآلیة رقم ( -  ٤

 ).١٠٧سورة الكهف اآلیة رقم (-  ٥

 ).٥٠٢/ صـــ ٢١مفاتیح الغیب للرازي ( جــــ  -  ٦



       
  
 

 
 
 

٣٢٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ـ أن اإلقرار والعمل شرط في اإليمان، يلزم اإلتيان بهما، وَمن فرَّط فيهما  -٥

  فهو معَّرض للعقاب.

  ١فهذه النقاط الخمس هي ملخص مذهب جمهور األشاعرة في حقيقة اإليمان.
ول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع وسبعون بالقلب وق اعتقادوفي الشرع "

  ٢شبعة".

وعمل باألركان، وأرادوا بذلك  ،ونطق باللسان ،هو اعتقاد بالقلب فالسلف قالوا:
  ٣أن األعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بزيادة اإليمان ونقصه

نسان فال بد وأن يعتقد اإل ،وبعد أن بين اهللا عزوجل أن اإليمان محله القلب

هذا اإليمان بتتطبيق ما أمر به اإلسالم  ،ثم تترجم الجوارح ،وينطلق لسانه ،بقلبه
ولذلك يقول اهللا عزوجل {ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا ،

ُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِّهِ  ْم يـَتَـوَكَُّلوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِممَّا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتـْ

َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحق�ا لَُّهْم َدرََجاٌت ِعنَد رَبِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  
  ٤َكرِيٌم}

ليه ، َأَمَرُهْم بِاِإليَماِن بِاِهللا، وقوله صلى اهللا عليه وسلم لَوْفَد َعْبِد اْلَقْيِس َلمَّا َقِدُموا إ

(قَاَل صلى اهللا عليه وسلم : َأَتْدُروَن َما اِإليَماُن بِاِهللا َوْحَدُه؟ قَاُلوا: اُهللا َوَرُسولُُه 
يَتاُء َأْعَلُم، قَاَل: َشَهاَدُة َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ، َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اِهللا، َوِإقَاُم الصََّالِة، َوإِ 

  ٥الزََّكاِة، َوِصَياُم َرَمَضاَن، َوَأْن تـُْعطُوا ِمَن الَمْغَنِم الُخُمَس.....الحديث

                                                 

) /  ١٥٧اإلیمان بین السلف والمتكلمین / : أحمد بن عطیة بن علي الغامدي ( صـــ  - ١

  م٢٠٠٢هـ/١٤٣٢لمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ، طــــ مكتبة العلوم والحكم، ا

) / ط: دار الثریا ٧٩شرح ثالثة األصول /لمحمد بن صالح بن محمد العثیمین ( صــــ  - ٢

 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ - للنشر

 لوامع األنوار البهیة وسواطع األسرار األثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة المرضیة -  ٣

) / طــــــ: مؤسسة الخافقین ٤٠٥/ صـــــ  ١مس الدین، السفاریني الحنبلي ( جـــــالمؤلف: ش

  م ١٩٨٢ - هـ  ١٤٠٢دمشق    –ومكتبتها 

  ).٤-٢سورة األنفال األیات (  -  ٤

/  ٢٠/ صــــ ١صحیح البخاري / كتاب اإلیمان / باب أداء الخمس من اإلیمان ( جـــ -  ٥

 ). ٥٣حدیث رقم (



       
  
 

 
 
 

٣٣٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

هو مسمى  ،والعمل بالجوارح،والنطق باللسان ،ويتضح لنا أن االعتقاد بالقلب   

صلى اهللا عليه –وعلى هذا تربى أصحاب النبي  عمل،فال إيمان بدون  ،اإليمان

   –وسلم 
أهل السنة األشاعرة وغيرهم خالف لفظي فسواء من عرف اإليمان والخالف بين 

والبد منه ،وبين من عرف اإليمان وجعل ،والعمل من فروعه  ،بأنه تصديق قلبي

  .دون إهمال ،فكالهما يؤكد ضرورة العمل من أركانه، العمل ركن أساسي
الفارق و  .كذلك  وافهم ليس ،رد قول من قال بأن األشاعرة من المرجئةوبذلك يُ  

  ال يخفى على ذوي األلباب.

  
(  فالعمل له عندهم مكانة كبيرة، فتاركه أو تارك شيئ منه يكون مذنبًا معرَّضًا 

للعقاب وهذا ما يجعلني أقول: إن ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رحمه 

اهللا ـ، وما سبقه إليه ابن حزم الظاهري من عد طائفة األشاعرة من جملة المرجئة 
، أمر ال يتناسب مع الواقع. واإلنصاف ٢المناصرة لمذهب جهم في اإليمان 

يدفعنا إلى القول بأن القوم لم يقصروا كثيرًا في اعتبار العلم إلى حد يبرِّر إلزاقه 

هذا اللقب ـ الذي ُعرف بالذم والقبح عند أغلب الطوائف ـ بهم، وعدهم من 
ه المسألة بينهم وبين جماعة جملة الجهمية المرجئة، إذ أن الخالف في هذ

السلف خالف لفظي، ألنه ينحصر في الشرطية التي قال بها األشاعرة والشطرية 

التي قال بها السلف، والكل متفق على ضرورة اإلتيان بالعمل واإلقرار دون 
تفريط أو تقصير، والمقصر فيهما مؤاخذ على تقصيره ومعرَّض للعقاب، إن شاء 

فر له، وأن اإليمان المنجي من التخليد في النار هو اهللا عذبه، وإن شاء غ

التصديق القلبي الجازم لقوله صلى اهللا عليه وسلم: " يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان " شريطة أن ال يكون قد ترك العمل استحالًال وجحوداً 

يمان، مع التشدد وعناداً. فإذًا القوم يخرجون اإلقرار والعمل عن الركنية في اإل

في اإلتيان بهما كشرط لتحقق اإليمان وكماله وكدليل ظاهري محسوس على 
  ١وجود حقيقته في أعماق القلب)

  

                                                 

  ).١٥٣السلف والمتكلمین / : أحمد بن عطیة بن علي الغامدي ( صـــ  اإلیمان بین -  ١



       
  
 

 
 
 

٣٣١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  :وبناء على ذلك فإنً 

( مذهب جماعة أهل السنة من سلف األمة وخلفها: أن اإليمان قول وعمل يزيد 

  ١يَمانِِهْم} )وينقص بدليل قوله تعالى: {لِيَـْزَداُدوا ِإيَماناً َمَع إِ 
ويقول صاحب كتاب الالمع الصبيح ما نصه:  (مذهب جميع أهل السنة سلف  

األمة وخلفها: أن اإليمان قول وعمل، ويزيد وينقص، والمعنى الذي يستحق به 

العبد المدح والمواالة من المؤمنين هو الثالثة: التصديق، واإلقرار، والعمل، وال 
تقاد، أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه ال يكون خالف أنه لو أقر، وعمل بال اع

  ٢مؤمنا، وكذا إذا أقر واعتقد، ولم يعمل الفرائض ال يسمى مؤمنا باإلطالق.)

(اإليمان حقيقته عند أهل السنة والجماعة هو: "اعتقاد القلب، فاإلجماع على أن 
وقول اللسان، وعمل الجوارح" وهو في هذا موافق لمنهج أهل السنة 

  ٣والجماعة.)

  
  :ويفهم من خالل ما سبق

أن اإلميان مرتبط بالعمل فال يقبل إميان بال عمل وال عمل بدون إميان وهذا ما دلت  

عليه األيات واألحاديث وعلى هذا املنهج رىب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه 
رضوان اهللا عليهم والتابعني من بعدهم ولذلك قوى إميا�م وظهرت مثرات اإلميان علة 

حياتهم قال تعالى (مْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر لوكهم فتجملت أخالقهم وطابت س

َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكانُوا 
يـَْعَمُلوَن)

٤  

                                                 

) / ٣٣شرح األربعین النوویة في األحادیث الصحیحة النبویة/ البن دقیق العید  ( صــــ - ١

 م ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤طـــــ: مؤسسة الریان 

عیمي الالمع الصبیح بشرح الجامع الصحیح / المؤلف: شمس الدین الِبْرماوي الن - ٢

العسقالني المصري الشافعي تحقیق ودراسة: لجنة مختصة من المحققین بإشراف نور 

 م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣) /  طـــــــ : دار النوادر، سوریا   ١٢١/ صـــــ ١الدین طالب ( جــــــ

ِغیِر /المؤلف: محمد بن إسماعیل الصنعاني، أبو إبراهیم، ع - ٣ ز التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

) / ٨٤/ صـــــ  ١الدین، المعروف باألمیر / تحقیق: د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم ( جــــ

 م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢طــــــ : مكتبة دار السالم، الریاض   

 ).٩٧سورة النحل اآلیة رقم (  -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣٣٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  

جئة فيما ذهبوا إليه في وبعد عرض موقف أهل السنة من اإليمان أناقش المر 

   وأثره األخالقي. قولهم في اإليمان
  

  مناقشة معتقد المرجئة في اإليمان

إن القول بتجرد اإلميان عن العمل قول خمالف ملا ورد يف الدين احلنيف حيث ربط 
 اإلسالم بني اإلميان والعمل حتقيقا لألخالق مصدقا لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

د يف مسنده عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " فيما يرويه أمح

   ١إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق "
ربط فالح املؤمن بأعماله املشتملة على ونشر للفضائل وزيادة يف اإلميان ولذلك    

تِِهْم َخاِشُعوَن  َقْد َأفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصَال األخالق الفاضلة فقال تعاىل " 

َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن  َوالَِّذيَن ُهْم ِللزََّكاِة فَاِعُلوَن  َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم 
ُر َمُلوِميَن  َفَمِن ابـْتَـَغى  َحاِفظُوَن  ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـْ

َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن  َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن  َوالَِّذيَن ُهْم 

َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِفظُوَن ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها 
  ٢َخاِلُدوَن )

وهي ما جبلت عليها  ،إلسالمية ترسخ الدعائم الرئيسة لألخالق...) فالشريعة ا

أو الضمري أو احلاسة اخللقية ،املتمثلة يف الشعور الداخلي  ،الفطرة السيلمة
 ،وللمحافظة على هذا الدور الفعال الذي يقوم به الضمري من التمييز بني اخلري والشر،

على أركان ،ن الرتبية احلسنة البد م ،وحتديد اإلجتاه الذي ينبغي أن يسري عليه اإلنسان

وهلذا حرص الدين اإلسالم  ،والتطبيق العملى ،واجلمع بني املعرفة النظرية،اإلسالم 
؛ألً�ا هي اليت تدل على إميان املرء،  وخاصة أركان اإلسالم ،أوامرهعلى الرتبية يف كل 

 ينضبط لهالذي من خال ،كل ركن حيتوي على اجلانب األخالقي  باإلضافة إىل أن

                                                 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل /تحقیق: شعیب  - ١

هـ  ١٤٢١) طــــــ: مؤسسة الرسالة  ٥١٣/ صــــ١٤عادل مرشد، وآخرون  ( جـــــــ  -نؤوط األر 

 م ٢٠٠١ -

  )١١إلى رقم ١سورة المؤمنون من اآلیة رقم ( -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣٣٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

 جسنو  يف زيادة اإلميان،إىل أعلى الدرجات ،يرتقي بصاحبة  حين ،السلوك اإلنساين

  .وسلوكه،أخالقة 

  ولبيان ذلك يتضح يف األيت: 
أوال : شهادة التوحيد ( شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا  صلي اهللا 

  عليه وسلم)

حلق وهو االستسالم واإلنقياد للعبادة اهللا اهللا تبارك وتعايل فطر الناس على الدين ا
ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ تعاىل وإفراده بالوحدانية قال تعاىل (   ١)  َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  

وروى البخاري بسنده أنَّ َأبَا ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه  َكاَن ُيَحدُِّث، قَاَل النَِّبيُّ َصلَّى  
َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه َأْو يـَُنصَِّرانِِه، «ِه َوَسلََّم: اُهللا َعَليْ 

وتأكيدا لذلك أمر اهللا تعاىل رسله الكرام أن يهتموا أوال  ٢َأْو يَُمجَِّسانِِه.... الحديث 

ن أيقن بقلبه بأن اهللا واحد برتسيخ وحتقيق التوحيد هللا تعاىل يف نفوس العباد ألن م
أحد وأنه عبد ذليل هللا تعاىل أرتفع اإلنسان إىل درجات عليا من السمو اخللقي الذي 

يظهر أثره على سلوكه وأما من خالف هذا وسار خلف الشيطان هبط به ضمريه إىل 

درجات الدنائة، وسوء السلوك ،حيت ينحط إىل مرتبة األنعام بل أضل ( أوليك  
ولكن من كان ضمري حي كان مكتسبا لألخالق احلميده يربهن عليها كاألنعام) 

سلوكه القومي و�ذا ( أصبح اإلميان باهللا وبالتعاليم السماوية هي الفيصل يف اجتاهات 

اإلنسان وأفعاله، فإما إميان قوي يقود اإلنسان إيل اخلري، وإما إحلاد وكفر جيره إىل 
من باهللا تعاىل كان أثره على سلوك اإلنسان فالضمري إذا كان مؤ   ٣الشرور) ارتكاب

   - اليت تظهر على السلوك: اآلثارجلي واضح ومن هذه 

  وجلميع املسلمني. -صلي اهللا عليه وسلم -هللا تعاىل ورسوله احملبة -١
اخلوف من اهللا ومراقبته يف السر والعلن مما يورث التقوى فيستيقظ الضمري  -٢

 السلوك كما قيل النية ترتمجها األفعال.ويعلو اجلانب األخالقي ويرتجم كل ذلك 

  
                                                 

 ) ٥٦سورة الذاریات اآلیة رقم (  -  ١

 )١٣٥٨/ حدیث رقم (٩٤/ صــ٢صحیح البخاري باب إذا اسلم الصبي فمات / جـــ -  ٢

اإلیماني واألخالقي في اإلسالم تألیف أستاذنا أد / محمد عبد الفضیل عبد الجانب  - ٣

  )٢٠١العزیز القوصي( صـــ



       
  
 

 
 
 

٣٣٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  ثانيا :  إقامة الصالة 

واحلبل املتني بني العبد وربه إذا أقمها اإلنسان ،الصالة هي ركن ركني فهي عماد الدين 

حبق �ته عن الفحشاء واملنكر واجلزع واهللع قال تعايل يف بيان ركنها واألمر بإقامتها 
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـُر َواللَُّه يـَْعَلُم َما (َوأَِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصَّ  َالَة تـَنـْ

  ١َتْصنَـُعوَن)

فالصالة حتيي الضمري وتطمئن القلب كما قال تعايل (الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم 
  ٢اْلُقُلوُب) ِبذِْكِر اللَِّه َأَال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ 

(العبد إذا صلى هللا صار عبدا له، وحصل له منزلة املصلي يناجي ربه، فيستحيل منه 

أن يرتك عبادة اهللا ويدخل حتت طاعة الشيطان املطرود، لكن مرتكب الفحشاء 
  ٣واملنكر حتت طاعة الشيطان فالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر)

ليا ، بتقواه هللا تعايل،  فإن هذا الصالح فإذا كانت الصالة ُتصلح حال اإلنسان داخ

يظهر على سلوكيات اإلنسان يف الظاهر، وهذا أيضا من فاعليات الصالة ويف هذا 
  يقول اإلمام الرازي  

(واعلم أن هيئة الصالة هيئة فيها هيبة فإن أوهلا وقوف بني يدي اهللا كوقوف اململوك 

 كما جيثو بني يدي السلطان من بني يدي السلطان، مث إن آخرها جثو بني يدي اهللا
أكرمه باإلجالس، كأن العبد ملا وقف وأثىن على اهللا أكرمه اهللا وأجلسه فجثا، ويف هذا 

اجلثو لطيفة وهي أن من جثا يف الدنيا بني يدي ربه هذا اجلثو ال يكون له جثو يف 

  ٤اآلخرة، وال يكون من الذين قال اهللا يف حقهم ونذر الظاملني فيها جثيا)
( عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال اهللا 

تعاىل إين ال أتقبل الصالة إال ممن تواضع �ا لعظميت ومل يستطل على خلقي ومل يبت 

مصرا على معصييت وقطع �اره يف ذكري ورحم املسكني، وابن السبيل واألرملة ورحم 

                                                 

 ).٤٥سورة العنكبوت جزء من اآلیة رقم  (  -  ١

 ).٢٨سورة الرعد اآلیة رقم (  -  ٢

 ).٦١/ صــ ٢٥مفاتیح الغیب للرازي ( جــ ٣

 ).٦٢/ صــ ٢٥مفاتیح الغیب للرازي ( جــ -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣٣٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

مس أكلؤه بعزيت وأستحفظه مالئكيت وأجعل له يف الظلمة املصاب ذلك نوره كنور الش

  ١نورا ويف اجلهالة حلما ومثله يف خلقي كمثل الفردوس يف اجلنة)

  ثالثا:  إيتاء الزكاة 
وال يؤديها إال  شرع اهللا تعايل الزكاة تطهريا للسرائر، و�ذيبا لألخالق،وتقوميا للسلوك

ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ ُخْذ مِ فقال تعاىل ( املؤمن باهللا تعاىل  ْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

  ٢)َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َلُهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ 
ٌر ِمْن َصَدَقٍة يـَْتبَـُعَها َأًذى َواللَُّه وتنظيما للسلوك قال تعايل "  قـَْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه  يمٌ َغِنيٌّ َحلِ 

رِئَاَء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب فََأَصابَُه 
ًدا َال يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّا َكَسُبوا َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصلْ 

  ٣"اْلَكاِفرِينَ 

فهنا ترشدنا اآليات أن أيتاء الزكاة عالمة على إميان املرء فهى طهارة لنفسه وماله وأما 
اىل ومل يؤدى ما عليه من حقوق يف الزكاة توعده اهللا تع ،املؤمن الذي ادعى اإلميان

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِفي َسِبيِل (  :بالعذاب األليم فقال 

َها ِفي نَاِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم  اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب َألِيٍم . يـَْوَم ُيْحَمى َعَليـْ
    ٤َما َكنَـْزُتْم ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَن) َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا

هذا من وألمهية ميثاق الزكاة جعلها اهللا تعاىل عالمة على تأليف القلوب واحملبة واأللفة و 

  ء .أهم ما يدل على إميان املر 
يِن )قال تعالي (فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة فَإِ    ٥ْخَوانُُكْم ِفي الدِّ

                                                 

ند البزار المنشور باسم البحر الزخار / ألبي  بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن مس -  ١

/ حدیث  ١٠٥/ صــ١١هـ) ( جـــ٢٩٢خالد بن عبید اهللا العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 

  المدینة المنورة - )  طبعة مكتبة العلوم والحكم ٤٨٢٣رقم 

 م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨الطبعة: األولى، (بدأت 

 ).١٠٣سورة التوبة اآلیة رقم ( ٢

 )٢٦٤،٢٦٣سورة البقرة اآلیتان (  -  ٣

 ).٣٥ -٣٤سورة التوبة اآلیتان (  -  ٤

 ).١١سورة التوبة جزء من اآلیة رقم (  -  ٥



       
  
 

 
 
 

٣٣٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

( َعْن َأِبي َذرٍّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلى اهللا َعليِه وَسلَم: تـََبسُُّمَك ِفي َوْجِه َأِخيَك 

َلَك َصَدَقٌة، َوَأْمُرَك بِالَمْعُروِف َونـَْهُيَك َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة، َوِإْرَشاُدَك الرَُّجَل ِفي 

َك َصَدَقٌة، َوَبَصُرَك لِلرَُّجِل الرَِّديِء الَبَصِر َلَك َصَدَقٌة، َوِإَماطَُتَك َأْرِض الضََّالِل لَ 
الَحَجَر َوالشَّوَْكَة َوالَعْظَم َعِن الطَّرِيِق َلَك َصَدَقٌة، َوِإفْـَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِفي َدْلِو 

  ١َأِخيَك َلَك َصَدَقٌة.) 

  
  رابعا : صوم رمضان 

يَاأَيـَُّها (لزيادة التقوى قال  جال شأنه خماطبا عباده املؤمنني  شرع اهللا تعاىل الصيام 

ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ    ٢)الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ
هذه  فأول مثرة من مثار ،الذي يعرب عن اإلميان ،جاء النداء للمؤمنني حثا على العمل 

الفريضة تربية الضمري على تقوي اهللا عزوجل وإذا جنح اإلنسان يف حتقيق ذلك ،أصبح 

مراقبا هللا تعاىل ،يف مجيع شؤونه، مما جيعله ينطبع على كل ما هو خري، يف مجيع 
  ويزداد إميانه وتقواه هللا تعاىل .سلوكياته عبادات ومعامالت.

خالل أداء هذه الفريضة فإ�ا تسموا  وإذا حقق اإلنسان لنفسه تقوى اهللا عزوجل من

صلي  –به إىل درجة عالية من األخالق ومظهره السلوكي يتضح ذلك يف قول النيب 
   -اهللا عليه وسلم 

َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، روى البخاري 

َريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " بسنده َعْن َأِبي هُ 
الصَِّياُم ُجنٌَّة َفَال يـَْرُفْث َوَال َيْجَهْل، َوِإِن اْمُرٌؤ قَاتـََلُه َأْو َشاَتَمُه فـَْليَـُقْل: ِإنِّي َصاِئٌم 

 َمرَّتـَْيِن "

ألن قلب الصائم احلقيقي يكون ؛ي والشهوات فالصيام وقاية وحجاب عن املعاص
عامر بتقوى اهللا عزوجل فعند ذلك يتحلي باألخالق احلميدة والسلوك القومي وهذا من 

  عزوجل .ه أيقن باملراقبة واخلوف منو  أمن باهللا تعاىل أثر الضمري احلي الذي

                                                 

) وقال الترمذي هذا حدیث ٢٠٧١/ حدیث رقم ٢٢٣/ صــ٣سنن الترمذي = الجامع ( جــ - ١

 حسن غریب.

  ).١٨٣( سورة البقرة اآلیة رقم  -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣٣٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

إلنسان حسن افهذه األركان تشتمل على األعمال الظاهرية والباطنية وبتنفيذها يُ 

  أخالقة ويزداد إيمان قال تعالى 

   ١: {َوَما زَاَدُهْم ِإال ِإيَمانًا َوَتْسِليًما}
َوقـَْولُُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى: {َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه}

٢   

  .٣َوقَاَل َعزَّ َوَجلَّ: {لِيَـْزَداُدوا ِإيَمانًا َمَع ِإيَمانِِهْم}

يـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإيَمانًا}َوقَاَل َجلَّ ِذْكُرُه: {وَ 
٤   

اإليمان بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في «وقال اإلمام أبوحنيفة 

  ٥»العمل، ونقصانه في ترك العمل؛ ألن القول هو مقربة

ار (َوَال نُقول ِإن اْلُمؤمن َال تضره الذُّنُوب َوَال نُقول ِإنَّه َال يْدخل النَّ  ويقول أيضا : 
نـَْيا ُمؤمنا َوَال نُقول  إنَوَال نُقول ِإنَّه يخلد ِفيَها َوِإن َكاَن فَاِسًقا بعد  يخرج من الدُّ

ِإن َحَسَناتَنا َمْقُبوَلة وسيئاتنا مغفورة َكَقْول المرجئة َوَلِكن نُقول من عمل َحَسَنة 

باْلكْفر َوالرِّدَّة واألخالق ِبَجِميِع شرائطها َخالَِية َعن اْلُعُيوب اْلمْفسَدة َولم يـُْبِطلَها 
نـَْيا ُمؤمنا فَِإن اهللا تـََعاَلى َال يضيعها بل يقبلَها ِمْنُه ويثيبه  السَّيَئة َحتَّى خرج من الدُّ

َها )  َعَليـْ
٦  

الذي ارتضاه اهللا تعالى لعباده (فاعلموا رحمنا وإياكم  اإلسالميوهذا هو الدين 
سلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده، أن اهللا تعالى بعث محمدا صلى اهللا عليه و 

فيقولوا: ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطقا 

بلسانه أجزأه، ومن مات على هذا فإلى الجنة، فلما آمنوا بذلك، وأخلصوا 
توحيدهم، فرض عليهم الصالة بمكة، فصدقوا بذلك، وآمنوا وصلوا، ثم فرض 

ة، فهاجروا، وفارقوا األهل والوطن، ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام، عليهم الهجر 

                                                 

 )٢٢سورة األحزاب جزء من اآلیة رقم (  -  ١

  ).١٠سورة فاطر جزء من اآلیة رقم (  -  ٢

 ).٤سورة الفتح جزء من اآلیة رقم ( -  ٣

  )٣١سورة المدثر جزء من اآلیة رقم ( -  ٤

ل البغدادي الحنبلي /تحقیق: د. عطیة الزهراني/ ( جـــــ -  ٥ /  ٣السنة / ألبي بكر الَخالَّ

 م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠الریاض /   –/ طـــــــ دار الرایة ) ٥٨١صـــ

اإلمارات  -)  / طــــــــ: مكتبة الفرقان ٤٧،٤٦الفقه األكبر / ألبي حنیفة النعمان  ( صـــــ  -  ٦

 م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩العربیة /  



       
  
 

 
 
 

٣٣٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان، ثم فرض عليهم الزكاة، فآمنوا وصدقوا، 

وأدوا ذلك كما أمروا، ثم فرض عليهم الجهاد، فجاهدوا البعيد والقريب، وصبروا 

نوا بهذه الفرائض، وصدقوا، ثم فرض عليهم الحج، فحجوا وآمنوا به، فلما آم
وعملوا بها تصديقا بقلوبهم، وقوال بألسنتهم، وعمال بجوارحهم قال اهللا تعالى: 

ْسَالَم ِديًنا}    ١{اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

َر ثم أعلمهم أنه ال يقبل في اآلخرة إال دين اإلسالم فقا ل تعالى: {َوَمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه، َوُهَو ِفي اْآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِيَن}     ٢اْإلِ

ْسَالُم}   يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم: ٣وقال تعالى: {ِإنَّ الدِّ

اهللا، وأن محمدا رسول اهللا،  " بني اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إله إال
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع 

إليه سبيال " ثم بين النبي صلى اهللا عليه وسلم ألمته شرائع اإلسالم، حاال بعد 

حال، وسنذكر ذلك إن شاء اهللا تعالى، وهذا رحمكم اهللا طريق المسلمين فإن 
حاديث التي رويت: " من قال: ال إله إال اهللا دخل الجنة " قيل احتج محتج باأل

له: هذه كانت قبل نزول الفرائض، على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء 

المسلمين، ممن نفعهم اهللا تعالى بالعلم، وكانوا أئمة يقتدى بهم، سوى المرجئة 
سان، وقول األئمة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة، والتابعون لهم بإح

  ٤الذين ال يستوحش من ذكرهم في كل بلد )

ونخلص من هذا أن القول بفصل اإليمان عن العمل دعوة فاسدة وعقيدة باطلة 
تفتح أبواب اإلباحية على مصرعيها وتنشر الرذيلة وتضيع األخالق الحميدة وإنما 

واألركان  الحق هو أن اإليمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح

الفضائل وتعم األخالق الحميدة التى حصر النبي  وتنشروحينئذ يقوى اإليمان 
  صلى اهللا عليه وسلم رسالته في إتمام مكارم األخالق .

                                                 

  ).٣سورة المائدة جزء من اآلیة رقم (  -  ١

  ).٨٥سورة آل عمران اآلیة رقم (  -  ٢

  ).١٩عمران جزء من اآلیة رقم ( سورة أل  -  ٣

الشریعة  / ألبي بكر محمد بن الحسین بن عبد اهللا اآلُجرِّيُّ البغدادي / تحقیق: الدكتور  - ٤

 - ) /  طـــــ : دار الوطن ٥٥٠/ صــــ  ١عبد اهللا بن عمر بن سلیمان الدمیجي / ( جــــــ

 م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠الریاض / السعودیة / 



       
  
 

 
 
 

٣٣٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  وصدق القائل:

  والتك مرجيا لعوبا بدينه                   أال إنما المرجي بالدين يمزح

  فعل على قول النبي مصبحوقل إنما اإليمان قول ونية                و 
  ١وينقص طورا بالمعاصي وتارة              بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح 

سواء كان  وليس العمل  ،أل�م قالوا اإلميان قول فقط ؛فحذر من األخذ باعتقادا�م 

وهذا خمالف ملا قرره اإلسالم كما سلف صالة أو صياما أو زكاة أو حجا من اإلميان.
  بيانه.

ْسَالِم ِبْدَعٌة َأَضرُّ َعَلى اْلِملَِّة ِمْن ك ورد ولذل َعِن الزُّْهِريِّ قَاَل: " َما ابـُْتِدَعَت ِفي اْإلِ

ْرَجاِء "   ٢َهِذِه يـَْعِني: َأْهَل اْإلِ
  

                                                 

/  ٣٨بن سلیمان األشعث/ لعبد اهللا بن سلیمان األشعث أبو بكر/ صــــ  قصیدة عبد اهللا ١

  هــــــــــ١٤٠٨الریاض   /   –تحقیق: محمود محمد الحداد / طــــ دار طیبة 

  ).٦٧٦/ صـــ  ٢البغدادي ( جــــ الشریعة  / ألبي بكر -  ٢



       
  
 

 
 
 

٣٤٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ا ا  

ة وا    ق و  

  المقصود بالكبيرة:المقصود بالكبيرة:

رعت عليه عقوبة حمضة بنص قاطع يف الدنيا رعت عليه عقوبة حمضة بنص قاطع يف الدنيا هي ما كان حراًما حمًضا، شهي ما كان حراًما حمًضا، ش

  ))١١((واآلخرة.أو هي اإلمث الكبري املنهي عنه شرعاواآلخرة.أو هي اإلمث الكبري املنهي عنه شرعا

^  _  `             M  f  e   d  c  b      a   ومنه قوله تعاىل:ومنه قوله تعاىل:

   gL 

الكبائر املنهي عنها شرعا الكبائر املنهي عنها شرعا   --صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم   ––ولقد فصل النيب ولقد فصل النيب  )٢(

قَاَل " قَاَل "   --صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم--َة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َة أَنَّ َرُسوَل اللَِّه يتضح ذلك فيما روى َعْن َأِىب ُهرَيـْرَ يتضح ذلك فيما روى َعْن َأِىب ُهرَيـْرَ 

  اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاِت ". ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ قَاَل " الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتلُ اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاِت ". ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ قَاَل " الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتلُ 

ِم َوَأْكُل الرِّبَا َوالتـََّوىلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف ِم َوَأْكُل الرِّبَا َوالتـََّوىلِّ يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف النـَّْفِس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيالنـَّْفِس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتي

  ))٣٣((اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت "اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناِت "

  

  موقف المرجئة 
تبني لنا أن املرجئة يقولون بأنه ال تضر مع اإلميان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة 

 اهللا تعاىل فهو مؤمن كامل وبناء على هذا قالوا بأن صاحب الكبرية أمره مرجئ إىل

أصل مذهبهم ترك القطع على أهل الكبائر (اإلميان فال خيرج من دائرة اإلميان وهذا من 

                                                 

ع اللغة العربیة / باب )./ وینظر المعجم الوجیز / مجم١٨٣التعریفات للجرجاني ( صـــ )  ١(

  ).٥٢٥الكاف / صـــــ

  )٣٧)  سورة الشورى اآلیة رقم (٢(

صحیح البخاري / كتاب الحدود/ باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغیر بینة/ )  ٣(

ــ٦٨٥٧حدیث رقم  . وینظر صحیح مسلم / باب بیان الكبائر / حدیث رقم ٨١٧/ صـ

  ).٦٤/ صـــ١/ جــــ٢٧٢

قتصر عدد الكبائر على ما ورد في هذا الحدیث ولكن المشهور أن كل فعل أو قول وال ی      

 یترتب علیه حد أو توعد بالنار أو اللعن أو الغضب فهو كبیرة من الكبائر.

  



       
  
 

 
 
 

٣٤١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

إذا ماتوا غير تائبين بعذاب أو عفو وأرجئوا أمرهم إلى اهللا عز وجل ولهذا سموا 

  ١المرجئة)

القيامة  ىإلحكم صاحب الكبيرة من المؤمنين  بإرجاءالمرجئة فهم يقولون  وأما( 
هالكا  أوبتأخيره إليها. فال يقضون عليه بحكم ما في الدنيا من كونه ناجيا  أي

  ٢)معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة اإليمانانه ال يضّر مع  أيضاويقولون 

( واختلف الناس فيمن عصى اهللا من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة: ال تضره 
   ٣المعصية مع اإليمان)

هي كبائر  اختالفهم هلمع  األنبياءفي شأن المعاصي جوزوا صدورها من ولتهاونهم 

  أم ال على مقالتين:
فقالت الفرقة األولى منهم: معاصيهم كبائر وجوزوا على األنبياء فعل الكبائر  -  ١( 

  من القتل والزنا وغير ذلك.

  ٤)وقالت الفرقة الثانية: معاصيهم صغائر ليست بكبائر - ٢
ْرَجاِء، فـََقاَل: " َنْحُن نـَُقوُل:  :ويقول عبد اهللا (َسِمْعُت َأِبَي رَِحَمُه اللَُّه، َوُسِئَل، َعِن اْإلِ

ُقُص ِإَذا زََنى َوَشِرَب اْلَخْمَر نـََقَص ِإيَمانُُه ) يَماُن قـَْوٌل َوَعَمٌل يَزِيُد َويـَنـْ   ٥اْإلِ

ف ما ومعنى قول اإلمام أحمد(  نحن نقول) أي قول أهل السنة وهذا القول خال
ولم يكتفوا بهذا بل قالوا أن المسلم مع ارتكابه للكبائر إال أن إيمانه  عليه المرجئة .

                                                 

)./ مكتبة الثقافة ١٤٤/ صـــ  ٥البدء والتاریخ/ المطهر بن طاهر المقدسي / ( جـــــــ - ١

 الدینیة، بور سعید بدون

ریخ مختصر الدول/  ألبي الفرج المعروف بابن العبري / تحقیق: أنطون صالحاني تا -  ٢

 م ١٩٩٢) / طبعة: دار الشرق، بیروت، ٩٧الیسوعي ( صــــ 

َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم / للمؤلف /   - ٣

مرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل / تحقیق: الدكتور عیاض بن موسى بن عیاض بن ع

) /  طبعة : دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، ٢٥٣/ صــــ  ١یْحَیى ِإْسَماِعیل ( جــــ

 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩مصر ، 

  ).١٢٦مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلیین لألشعري ( صـــ  -  ٤

ن أحمد بن محمد بن حنبل / المحقق: د. محمد بن السنة / ألبي عبد الرحمن عبد اهللا ب - ٥

 -هـ  ١٤٠٦الدمام ،  –)  طــــــ دار ابن القیم ٣٠٧/ صــــ ١سعید بن سالم القحطاني / جــــ

 م ١٩٨٦



       
  
 

 
 
 

٣٤٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

كإيمان المالئكة والرسل  (قول المرجئة اْلَفاِسق َمَع فسقه ُمؤمن ُمسلم إيَمانه  

  ١َكِإيَماِن ِجْبرِيل وميكال َوالرسل)

إيمان الفاسق  ما أعظم جرم هذا القول الذي قالت به المرجئة حين سووا بين
وإيمان الرسل الكرام والمالئكة المقربين فهل يعقل أن يكون من شرب الخمر 

وقتل وزنى وسرق في درجة الرسل الكرام الذين تنزهوا وتورعوا عن الشبهات 

استدلوا بأدلة  وصغائر الذنوب وهم صفوة الخلق ومما يزيد األمر شناعة أن المرجئة 
على ما ذهبوا إليه ومن هذه األدلة ما   - من وجهة نظرهم – كثيرة حجة لهم

          - يلي:

  
  من أهم أدلتهم ومناقشتها

َتُه َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ قوله تعايل "  أوال:   ٢"رَبـََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

َلى َأنَّ َصاِحَب اْلَكِبيَرِة َال ُيْخَزى وَُكلُّ َمْن ْحَتجَِّت اْلُمْرِجَئُة ِبَهِذِه اْآليَِة ِفي اْلَقْطِع عَ ا(
َدَخَل النَّاَر فَِإنَُّه َيْخَزى، فـَيَـْلَزُم اْلَقْطُع بَِأنَّ َصاِحَب اْلَكِبيَرِة َال َيْدُخُل النَّاَر، ِإنََّما قـُْلَنا 

ثُمَّ قَاَل ...ْلُمْؤِمُن َال َيْخَزى. َصاِحَب اْلَكِبيَرِة َال ُيْخَزى ِألَنَّ َصاِحَب اْلَكِبيَرِة ُمْؤِمٌن، َوا

   ٣"فَاْسَتجاَب َلُهْم رَبـُُّهْم  "تـََعاَلى:
َوَهِذِه اِالْسِتَجابَُة َتُدلُّ َعَلى َأنَُّه تـََعاَلى َال ُيْخِزي اْلُمْؤِمِنيَن، فـَثََبَت ِبَما ذََكْرنَا َأنَّ 

ْلَنا ِإنَّ ُكلَّ َمْن َدَخَل النَّاَر فَِإنَُّه َيْخَزى ِلَقْوِلِه َصاِحَب اْلَكِبيَرِة َال َيْخَزى بِالنَّاِر، َوِإنََّما قُـ 

َمتَـْيِن اْلَقطْ  َتُه َوِحيَنِئٍذ يـَتَـَولَُّد ِمْن َهاتـَْيِن اْلُمَقدِّ ُع تـََعاَلى: ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ
  ٤بَِأنَّ َصاِحَب اْلَكِبيَرِة َال َيْدُخُل النَّاَر) 

  

                                                 

التنبیه والرد على أهل األهواء والبدع لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسین  - ١

) / طــــــــ: المكتبة ٣٧بن الحسن الكوثري ( صـــ  الَمَلطي العسقالني / تحقیق: محمد زاهد

 مصر بدون. –األزهریة للتراث 

 )١٩٢آل عمران اآلیة رقم ( سورة  ٢

 )١٩٥آل عمران جزء من اآلیة رقم ( سورة  -  ٣

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر/ ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین  -  ٤

)/ طبعة : دار إحیاء ٤٦٥،٤٦٤/ صـــــــ ٩خر الدین الرازي ( جـــــــالتیمي الرازي الملقب بف

 هـ ١٤٢٠ -بیروت  –التراث العربي 



       
  
 

 
 
 

٣٤٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  تج من هذا :نستن

يستدل املرجئة على أن صاحب الكبرية ال يدخل النار احتجاجا بأن اهللا تعاىل يستجيب 

اهللا له ال خيزى وصاحب الكبرية مؤمن فهو ممن يستجيب  استجابللمؤمنني وكل من 
رَبـََّنا ِإنََّك استجابة لقوهلم (ال يدخل النار. وبالتايلاهللا تعاىل هلم الدعوات فهو ال خيزى 

َتُه َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصارٍ مَ  (فَاْسَتَجاَب فكان اجلواب   ١)ْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

  ٢.....)َلُهْم رَبـُُّهمْ 
  .النارفال يدخل فبناء على هذا يكون صاحب الكبيرة مؤمن    

  

  الجواب
  ٣وا َمَعُه "" يـَْوَم َال ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن آَمنُ      

 ال يدل على نفي اإلخزاء مطلقا، بل يدل على نفي اإلخزاء حال كونهم مع النبي 

  ، وذلك ال ينافي حصول اإلخزاء في وقت آخر. صلى اهللا عليه وسلم
َتُه " عام دخله الخصوص في مواضع منها: إن وقوله ِ"إنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

ْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبَِّك َحْتًما َمْقِضي�ا  ثُمَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن "َوإِ قوله تعالى: 

  ٤اتـََّقْوا..."
  يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار، وأهل الثواب يصانون عن الخزي.  

وثانيها: أن المالئكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار، وهم أيضا يصانون عن 

َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد "خزي. قال تعالى: ال   ٦)٥"َعَليـْ

                                                 

  )١٩٢سورة آل عمران اآلیة رقم ( -  ١

 )١٩٥سورة آل عمران جزء من اآلیة رقم (  -  ٢

  ).٨سورة التحریم جزء من اآلیة رقم (  -  ٣

 ).٧٢،٧١سورة مریم اآلیتان رقم (  -  ٤

 ).٦من اآلیة رقم (  جزء -  ٥

اللباب في علوم الكتاب / ألبي حفص  )./ وینظر٤٦٥/ صـــ ٩للرازي ( جــــ مفاتیح الغیب - ٦

سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني/  تحقیق: الشیخ عادل 

طبعة :  ) / ١١٨،١١٧/ صــــــــــ ٦أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض / ( جـــــــ

  م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩بیروت / لبنان  -دار الكتب العلمیة 

  



       
  
 

 
 
 

٣٤٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  يفهم من هذا

 -الذي عرض سابقا –به املرجئة  تهذا التأويل اخلاطئ الذي قال قد رد اإلمام الرازيأن 

وفسر بأن املراد باخلزي هنا ليس على سيبل اإلطالق بل هو مقيد بوجودهم حال كو�م 
   -سلمصلى اهللا عليه و  –مع النيب 

 ،ولكن هناك خصوص ،فاآلية عامة ،ليس كل من دخل النار يصاب باخلزي همث بني أن

وكذا مالئكة النار هم يف  ،ولكن ال يصبيهم اخلزي منها ،فالذين اتقوا ميروا على النار
واهللا تعاىل قادر على   ،ولكن سلب اهللا تعاىل خاصية اإلحراق منها بالنسبة هلؤالء ،النار

قـُْلَنا قال تعاىل (  - عليه السالم –حدث لسيدنا إبراهيم ما  ؤكدهيوهذا  ،كل شيء

   ١)يَانَاُر ُكوِني بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـَْراِهيمَ 
  

وكما خص اهللا تعاىل منع نزول العذاب على الكفار لوجود سيدنا حممد بني ظهرانيهم 

بـَُهْم َوَأْنَت فِ فقال تعاىل ( بـَُهْم َوُهْم َوَما َكاَن اللَُّه لِيُـَعذِّ يِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ
  ٢)َيْستَـْغِفُرونَ 

( َأنَّ ُمَحمًَّدا َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم َما َداَم َيُكوُن َحاِضًرا حيث ورد في تفسيرها: 

اللَّه َمَع َجِميِع َمَعُهْم، فإنه تـََعاَلى َال يـَْفَعُل ِبِهْم َذِلَك تـَْعِظيًما َلُه، َوَهَذا َأْيًضا َعاَدُة 
َها، كَ  ْب َأْهَل قـَْريٍَة ِإالَّ بـَْعَد َأْن َيْخُرَج َرُسوُلُهْم ِمنـْ ِميَن، فَِإنَُّه َلْم يـَُعذِّ َما  اْألَنِْبَياِء اْلُمتَـَقدِّ

  ٣َكاَن ِفي َحقِّ ُهوٍد َوَصاِلٍح َوُلوٍط.)

أن  ،َوالسََّالمُ  َعَلْيِه الصََّالةُ  فليس معنى عدم نزول العذاب في وجود سيدنا محمد
مرتكب الكبيرة ال يصيبه الخزي  أنليس معنى فقياسا  ،يكون العذاب ممتنع النزول

أن يكون الخزي ممتنعا على ، َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالمُ  في وجود وحضرة النبي

إال  ،ودل على أن مرتكب الكبيرة يجازى على فعله ،استشهادهمفبطل  ،اإلطالق
   ئا .أن يشاء ربي شي

  

                                                 

 )٦٩سورة األنبیاء اآلیة رقم (  -  ١

 ).٣٣سورة األنفال اآلیة رقم (  -  ٢

 ).٤٨٠-٤٧٩/ صــــ ١٥مفاتیح الغیب للرازي ( جـــ -  ٣



       
  
 

 
 
 

٣٤٥

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

َها َغبَـَرٌة تـَْرَهُقَها قـَتَـَرٌة ُأولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة ثانيا : قوله تعالى: (  َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ

   ١اْلَفَجَرُة ) 

وأهل   - وهم املسلمون - قسمت املرجئة الناس من حيث اجلزاء إىل قسمني أهل ثواب 
ة مع ارتكا�م للكبائر، فال وملا كان الفساق من أهل الصال -وهم الكافرون –عقاب 

يدرجون يف تصنيف الكفار، ثبت أ�م من أهل الثواب، فال يعاقب على معصيته. ويف 

  هذا يقول الرازي: 
أما المرجئة فقالوا إن هذه اآلية دلت على أن أهل القيامة قسمان أهل الثواب (

ساق من وأهل العقاب دلت على أن أهل العقاب هم الكفرة وثبت بالدليل أن الف

أهل الصالة ليسوا بكفرة وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من أهل الثواب وذلك 
  ٢)يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصالة ليس له عقاب

  اجلواب 

أكثر ما في الباب أن المذكور هاهنا هو هذا الفريقان، وذلك ال يقتضي نفي (
  ٣)الفريق الثالث

حال  إليهل و هذا باعتبار ما يؤ  ،يث النعيم والعذابفريقني من ح إيلأن تقسيم الناس 

والناس يصبحون فريق يف اجلنة وفريق يف  ،ألن املؤمن العاصي مصريه إىل اجلنة الناس ؛
  فال يعترب هذا حجة للمرجئة فيما يدعون.السعري 

  

  ٤ى الَِّذى َكذََّب َوتـََولَّى"ْشقَ ى َال َيْصَالَهآ ِإالَّ األثالثا : قوله تعالي " فَأَنَذْرُتُكْم نَاراً تـََلظَّ 
  ٥أن المرجئة يتمسكون بهذه اآلية في أنه ال وعيد إال على الكفار)(

  رد ـــال
فإنكم ال تقطعون بعدم وعيد الفساق الجواب من وجهين األول ما ذكره الواحدي (

ها وهو أن معنى َال َيْصَالَها ال يلزمها في حقيقة اللغة يقال صلى الكافر النار إذا لزم

مقاسيًا شدتها وحرها وعندنا أن هذه المالزمة ال تثبت إال للكافر أما الفاسق فإما 
                                                 

 ).٤٢،٤١،٤٠سورة عبس اآلیات رقم (  -  ١

 ).٦٠/ صـــ ٣١للرازي ( جــــ مفاتیح الغیب -  ٢

 )٦٢/ صــ٣١مفاتیح الغیب للرازي ( جـــ -  ٣

 ).١٨،١٧سورة اللیل اآلیتان رقم (  -  ٤

 ) ١٣٤/ صـــ٣١مفاتیح الغیب للرازي ( جـــ -  ٥



       
  
 

 
 
 

٣٤٦

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

أن ال يدخلها أو إن دخلها تخلص منها الثاني أن يخص عموم هذا الظاهر باآليات 

  ١الدالة على وعيد الفساق واهللا أعلم قوله تعالى)

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب ِإنَّا قَ  {ثالثا: قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السالم  ْد ُأوِحَي ِإلَيـْ
فهذه اآلية صريحة في أن ماهية العذاب المختصة بمن  ٢}   َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّى

كذب باهللا تعالى وكان موليا عن دينه ومن لم يكن مكذبا باهللا وال متوليا عن دينه لم 

  ٣يكن للعذاب به تعلق)
  الرد

عند تفسيره لآلية السابقة فقال: (فَاْعَلْم َأنَّ لقد أجاب الرازي على هذه الحجة 

  ٤َهِذِه اْآليََة ِمْن َأقْـَوى الدََّالِئِل َعَلى أن عقاب المؤمن ال يدوم)
وبين أن ظاهر اآلية يدل على عدم العقاب أصال ثم دفع هذا اإليهام فقال : 

ِقُب َأَحًدا ِمَن اْلُمْؤِمِنَني بِتَـْرِك اْلَعَمِل بِِه ِيف َوظَاِهُر َهِذِه اْآليَِة يـَْقَتِضي اْلَقْطَع بِأَنَُّه َال يـَُعا(

َواِم ِألَنَّ اْلِعَقاَب اْلُمتَـَناِهَي ِإَذا  بـَْعِض اْألَْوقَاِت فـََوَجَب َأْن يـَبـَْقى َعَلى َأْصِلِه ِيف نـَْفِي الدَّ
َر ُمتَـَناِهَيٍة َصاَر َذِلَك اْلعِ  ًة َغيـْ َقاُب َكأَنَُّه َال ِعَقاَب َفِلَذِلَك َحيُْسُن َحَصَل بـَْعَدُه السََّالَمُة ُمدَّ

  ٥َمَع ُحُصوِل َذِلَك اْلَقْدِر َأْن يـَُقاَل: ِإنَُّه َال ِعَقاَب)

ثبت من خالل ما سبق عرضه من أدلة قرآنية أن املرجئة يقرون ويعتقدون بأن 
 وال تقدح يف ،ال يدخل النار وال تضره هذه الذنوب ،صاحب الكبرية من أهل القبلة

وإمنا وعيد اهللا تعاىل لبعض عباده إمنا هو خمتص بالكفار ،إميانه بأي حال من األحوال 

  فقط.
  النبوية: ثانيا : استداللهم بالسنة

قَاَل: رواه أبو ذر رضى اهللا عنه فيما ذكره البخاري بسنده فقال "  مامنها  -١

ِه ثـَْوٌب أَبـَْيُض، َوُهَو نَاِئٌم، ثُمَّ أَتـَْيُتُه َوَقِد أَتـَْيُت النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَليْ 
َقَظ، فـََقاَل: " َما ِمْن َعْبٍد قَاَل: َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، ثُمَّ َماَت َعَلى َذِلَك ِإالَّ َدَخَل  اْستَـيـْ

قـُْلُت: َوِإْن زََنى َوِإْن  »َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرقَ «الَجنََّة " قـُْلُت: َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: 
                                                 

 )١٣٥/ صـــ٣١مفاتیح الغیب للرازي ( جـــ ١

 ).٤٨سورة طه اآلیة رقم (  -  ٢

 ).٢٠٨/ صــــ  ٢األربعین في أصول الدین للرازي ( جـــ -  ٣

ــ فاتیح الغیبم -  ٤  ).٥٥/ صـــ ٢للرازي( جـ

 ).٢٠٨/ صــــ  ٢األربعین في أصول الدین للرازي ( جـــ -  ٥



       
  
 

 
 
 

٣٤٧

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

َوِإْن زََنى َوِإْن «قـُْلُت: َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرَق؟ قَاَل: » َوِإْن زََنى َوِإْن َسَرقَ «َسَرَق؟ قَاَل: 

  ٢)))١١((َسَرَق َعَلى َرْغِم َأْنِف َأِبي َذرّ 

  
  الرد 

تلك األحاديث العامة المطلقة تقيد باألحاديث األخرى، فقد جاء عن الصديق 

رضي اهللا تعالى عنه أنه بعد وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم امتنع بعض العرب عن 
أداء الزكاة، وارتد البعض منهم، فقام الصديق في جمع الزكاة ومقاتلة مانعيها، فقال 

له عمر رضي اهللا تعالى عنه: (أتقاتل قومًا شهدوا أن ال إله إال اهللا وأن محمداً 

  : واهللا! ألقاتلن من فرق بين الصالة والزكاة.رسول اهللا؟! فيقول الصديق
قال عمر: أتقاتل قومًا يشهدون أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا؟! فقال له 

والصالة من حق (ال إله إال الصديق: ألم يقل رسول اهللا: (إال بحقها) ؟ والزكاة 

  .اهللا)
بد غير اهللا، وال يصرف شيء من وقدمنا مرارًا أن لوازم (ال إله إال اهللا) : أالَّ يع

العبادة لغير اهللا؛ ألنه اعترف بأنه ال مألوه بحق وال يستحق األلوهية والعبادة إال 

  اهللا.
  ومقتضى (محمد رسول اهللا) : أن يطيع اهللا بما أرسل به رسوله.

  ٣)إذاً: كل ما أمر اهللا به وكل ما نهى اهللا عنه داخل ضمن (ال إله إال اهللا

سنة للخالل ( أن أبا الحارث حدثهم قال : سألت أبا عبد اهللا أحمد وورد في ال 
بن محمد بن حنبل ، قلت : إذا قال الرجل : ال إله إال اهللا ، فهو مؤمن ؟ قال :  

                                                 

(على رغم أنف أبي ذر وٕان رغم أنف أبي ذر) مأخوذ من الرغام وهو التراب فمعنى )  ١(

أرغم اهللا أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله فمعنى قوله صلى اهللا علیه وسلم على رغم أنف أبي 

ر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما یرید وقیل معناه على كراهة منه وٕانما قال له صلى ذ

اهللا علیه وسلم ذلك الستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك 

وتصور أبي ذر بصورة الكاره المانع وٕان لم یكن ممانعا وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته 

صحیح مسلم / باب  تعالى وأهلها] / تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي / ینظر من معصیة اهللا

 ) في الهامش.٩٥/ صـــ ١/ جـــ٩٤من مات ال یشرك باهللا شیئا / حدیث رقم 

 ).٥٨٢٧صحیح البخاري كتاب   اللباس  / باب الثیاب البیض / حدیث رقم (  -  ٢

 ).٤٨ / صـــ١١شرح األربعین النوویة لعطیة سالم ( جـــ -  ٣



       
  
 

 
 
 

٣٤٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

كذا كان بدء اإليمان ، ثم نزلت الفرائض : الصالة ، والزكاة ، وصوم رمضان ، 

  ١وحج البيت.) 

وجه خاص أقول بأن معتقد المرجئة في أن بعد بيان هذه األدلة والرد عليها ب
صاحب الكبيرة ال يدخل الجنة وأن هذا ال يضر بإيمانه معتقد فاسد وله أثاره 

وأصبح ، والمبادئالسلبية على األخالق والدين فإذا ضاعت األخالق ذهبت القيم 

ولذلك حذر القرآن الكريم  ،بدون حدود تقيدهم يتعايشون ويتعاملون، الناس
 ،باألخالق الحميدةوتذهب ،ألنها تهدم اإليمان  ؛لنبوية من اقتراف الكبائروالسنة ا

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا فقال تعالى في مدحه لعباده المؤمنين ( َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اْإلِ

  ٢َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن)
ب األليم فقال تعاىل ذم أهل الظلم وتوعدهم بالعقا أخريف حني أنه من وجه 

ُغوَن ِفي اْألَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ ُأولَِئَك َلُهْم ( ِإنََّما السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبـْ

  ٣)َعَذاٌب َألِيمٌ 
وقال أيضا : (الَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإلهًا آَخَر َوال يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي 

رََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق َأثامًا . ُيضاَعْف َلُه اْلَعذاُب يـَْوَم حَ 

  ٤اْلِقياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمهاناً )
َرِة اْلُكفَّاِر،  اْلَمْقُصوُد ِمْن َذِلَك التـَّْنِبيُه َعَلى اْلَفْرِق بـَْيَن ِسيَرِة اْلُمْسِلِميَن َوِسيواملعىن (

َكأَنَُّه قَاَل: َوِعَباُد الرَّْحَمِن ُهُم الَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَّه ِإَلًها آَخَر َوأَنـُْتْم َتَدُعوَن َوال 

َوأَنـُْتْم يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاْلَحقِّ َوأَنـُْتْم تـَْقتـُُلوَن اْلَمْوُءوَدَة، َوال يـَْزنُوَن 
تـَْزنُوَن.)

٥  

فهنا ذم اهللا تعاىل الكبائر بأثرها أل�ا تفسد األخالق، وتثري االضطرابات 

  الفوضوية اليت تذهب بالقيم واألصول اإلعتقادية اليت نادى �ا الدين احلنيف.

                                                 

 ).٥٦٤/ صـــ  ٣السنة للخالل ( جـــ -  ١

 ).٣٧سورة الشورى اآلیة رقم (  -  ٢

 ).٤٢سورة الشورى اآلیة رقم (  -  ٣

 ).٦٩،٦٨سورة الفرقان اآلیتان رقم (  -  ٤

 ).٤٨٣/ صـــ٢٤مفاتیح الغیب للرازي ( جـ  -  ٥



       
  
 

 
 
 

٣٤٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

فمثال على هذا أن قابيل قد ندم على قتل هابيل كما وضح لنا القرآن الكرمي  

ل أخيه بعدما أزهق روحه بدون وجه حق، وهذا الندم مل يكن إال وندم قابيل على قت

  ١ملخالفة فعله للقانون األخالقي الذي فطر عليه
  ومن السنة النبوية 

الكبائر املنهي عنها شرعا يتضح ذلك فيما روى الكبائر املنهي عنها شرعا يتضح ذلك فيما روى   --صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم   ––ولقد فصل النيب ولقد فصل النيب 

قَاَل " اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاِت ". قَاَل " اْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُموبَِقاِت ".   --عليه وسلمعليه وسلم  صلى اهللاصلى اهللا--َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َعْن َأِىب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

  ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ قَاَل " الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ ِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُهنَّ قَاَل " الشِّْرُك بِاللَِّه َوالسِّْحُر َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّىت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ 

يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت يـَْوَم الزَّْحِف َوَقْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت بِاحلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الرِّبَا َوالتـََّوىلِّ بِاحلَْقِّ َوَأْكُل َماِل اْلَيِتيِم َوَأْكُل الرِّبَا َوالتـََّوىلِّ 

  ))٢٢((اْلُمْؤِمَناِت "اْلُمْؤِمَناِت "

قد تؤدي باإلنسان إىل  وأفعاال فهنا بني النيب َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم أن هناك أقواال

وأطلق عليها اسم الكبائر وهذا يدل على أن اإلنسان حماسب  - والعياذ باهللا - التهلكة 

ها وهذا خالف ما تقوله املرجئة بغفران مجيع وأفعاله وأن اهللا يعاقبه عليعلى أقواله 
ناء على ما ذهب ، وهذا القول له أثره األخالقي على الفرد وا�تمع فبالذنوب للمؤمنني 

إليه املرجئة من أن صاحب الكبرية كامل اإلميان فهذا غلو وتفريط يف دين اهللا وتالعب 

ب والمزح في الدين على ضوء هذه العقيدة : أن ووجه اللعبأحكامه وأصوله (
الفاسق إذا قيل له : إيمانك مثل إيمان النبي صلى اهللا عليه وسلم فهل يُقِبل على 

الدين ؟ أم أنه سيقول إذا كان إيماني تاما كامًال وهذه حالي مثَل إيمان النبي صلى 

تيجة إذاً هي اتخاذ الدين اهللا عليه وسلم فما الحاجة إلى االلتزام بالدين ، فتكون الن
لهوًا ولعبًا ، والغالة من المرجئة يقولون : كما أنه ال ينفع مع الكفر طاعة فإنه ال 

يضر مع اإليمان ذنب . وهذا قول في غاية الخبث والفساد ، وهو سبيل لترك 

الصلوات ومنع الزكاة وترك الصيام والحج وغير ذلك من الطاعات وذريعة لفعل 
                                                 

 ) بتصرف.٤٩مشكلة الخیر والشر في الفكر اإلسالمي  ( صـــ  -  ١

یح البخاري / كتاب الحدود/ باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغیر بینة/ صح -٢

ــ٦٨٥٧حدیث رقم  . وینظر صحیح مسلم / باب بیان الكبائر / حدیث رقم ٨١٧/ صـ

  ).٦٤/ صـــ١/ جــــ٢٧٢

وال یقتصر عدد الكبائر على ما ورد في هذا الحدیث ولكن المشهور أن كل فعل أو قول       

 ه حد أو توعد بالنار أو اللعن أو الغضب فهو كبیرة من الكبائر.یترتب علی

  



       
  
 

 
 
 

٣٥٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

وبقات وال يرتاب عاقل أنه هذا لعب بالدين ، وأي عبث أفضع وأشد الفواحش والم

١من هذا العبث )
  

وضياع  ،ونشر للفساد ،تالعب بالدين ،ال يضر مع اإلميان معصية هفالقول بأن
ولذلك حرص النيب صلى  ،وإذا ضاعت األخالق ماج ا�تمع يف غي وضالل ،لألخالق

مبينا أن اإلنسان حىت يصل إىل أعلى  ،اهللا عليه وسلم على ربط األخالق بالدين

    -:درجات اإلميان وأكمله ال بد وأن يتخلق باألخالق احلميدة ومنها
بصفة عامة وجريانه بصفة خاصة فقال فيما رواه مسلم  إيذائه أن يأمن الناس من  -١

قَاَل: " ال َيْدُخُل اْلَجنََّة  َعْن َأِبى ُهَريـَْرَة؛ َأنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ بسنده (

  ٢َمْن ال يَأَمُن َجارُُه بـََوائَِقُه ".
  من هذا الحديث  الداللةووجه 

بيان أن اإلميان مرتبط بالعمل ، وأن اإلنسان حماسب على معاصيه وأن املعاصى 

  تضر باإلميان، موضحا أن األخالق احلميدة عالمة على اكتمال إميان املرء 
" ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقه ": البوائق اض (يقول القاضي عي

الغوائل والدواهى، أى: من ال يؤمن شره وال مضرته، ومن كان بهذه الصفة من سوء 

االعتقاد للمؤمن، فكيف بالجار وتربصه به الدوائر وتسبيبه له المضار، فهو من 
عاقب ويجازى بفعله، العاصين المتوعدين بدخول النار، وأنه ال يدخل الجنة حتى يُ 

  ٣)إال أن يعفو اهللا عنه

َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َأنَُّه َسِمَع َأبَا الزُّبـَْيِر، يـَُقوُل: َسِمْعُت َجاِبًرا، يـَُقوُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ  -٢ 
  ٤»َيِدهِ اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَسانِِه وَ «َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: 

                                                 

التحفة السنیة شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائیة ، المؤلف: عبد المحسن بن  - ١

 ).٧٧/ صـــ ١حمد العباد البدر. تعلیق: هانئ بن عبد اهللا بن جبیر.( جـــ

 ).٤٦/ حدیث رقم (  ٦٨/ صــــ  ١ــصحیح مسلم / باب تحریم إیذاء الجار / جــ -  ٢

َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم/ المؤلف: عیاض   - ٣

بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي، أبو الفضل / تحقیق: الدكتور یْحَیى 

هـ ١٤١٩، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر )/ ط: ٢٨٣/ صـــــ  ١ِإْسَماِعیل ( جــــ

  م ١٩٩٨ -

 ).٤١/ حدیث رقم (  ٦٥/ صـــ ١صحیح مسلم / باب بیان تفاضل اإلسالم / جـــ -  ٤



       
  
 

 
 
 

٣٥١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ويف هذا احلديث حيذر النيب صلى اهللا عليه وسلم من إيذاء املسلم ألخيه سواء 

وإمنا اللسان أيضا ويكون ،باليد أو اللسان فليس اإليذاء مقتصر على كف اليد فقط 

بالبعد والتنزه عن الصفات الذميمة اليت يتصف �ا أصحاب األخالق املنحرفة كالغيبة 
اليت  ،اخلبيثة الشيطانية وغري ذلك من األمراض ،ب وسوء الظنوالس ،والنمية والقذف

 ،وحتقيقا هلذافاإلسالم جاء لنشر الفضائل ،بني أبنا ا�تمع ،ع أواصر احملبة واأللفةقطً تٌ 

 ،ربط اإلميان بالعمل وهذا هو احلق خالفا ملا ذهب إليه غالة املرجئة فإنه يبدد األخالق
والعياذ باهللا تعاىل ومنها تبني أن اإلنسان  ،الدين احلقويبعد الناس عن  الرذائل،وينشر 

 ،فكلما اجتهد املسلم يف الطاعه قوى إميانه ،وأقواله ،وأعماله ،حماسب على أفعاله

  وحسابه على تقصريه  وعصيانه.،والعكس كلما تالعب بالدين وعصى ربه قل إميانه
  

  



       
  
 

 
 
 

٣٥٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

اا ا  

 ا  ق و  

  

سبق ذكره من معتقد املرجئة يف جزاء مرتكب الكبرية وتقريرهم  بناء على ما 
صلى اهللا عليه  –بأنه ال خيزى وال يعذب ترتب عليه معتقد أخر وهو إنكار شفاعة النيب 

شفاعة ألن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن المرجئة ال ترى لمحمد فإ(ولذلك - وسلم

  ١)ال إله إّال اهللا تغني عنها
مبتدعة يقولون: ال تضر الذنوب مع اإلميان، وال يدخل مؤمن  ْرِجَئُة قوماْلمُ ( 

  ٢النار وإن كان مذنًبا) 

ومن األحاديث الواردة يف  تارة أخرى وأولواكذبوا أحاديث تارة  وبناء على هذا
  هذا ما رواه البخاري بسنده من حديث أيب سعيد اخلدري الشاهد فيه :

َن َوالَمَالِئَكُة َوالُمْؤِمُنوَن، فـَيَـُقوُل الَجبَّاُر: بَِقَيْت َشَفاَعِتي، فـَيَـْقِبُض فـََيْشَفُع النَِّبيُّو ( - ١ 

قـَْبَضًة ِمَن النَّاِر، فـَُيْخِرُج َأقْـَواًما َقْد اْمُتِحُشوا، فـَيُـْلَقْوَن ِفي نـََهٍر بِأَفْـَواِه الَجنَِّة، يـَُقاُل 
ْيِه َكَما تـَْنُبُت الِحبَُّة ِفي َحِميِل السَّْيِل، َقْد رَأَيـُْتُموَها َلُه: َماُء الَحَياِة، فـَيَـْنبُُتوَن ِفي َحافـَتَـ 

َها َكاَن َأْخَضَر، ،ِإَلى َجاِنِب الصَّْخَرِة، َوِإَلى َجاِنِب الشََّجَرِة، َفَما َكاَن ِإَلى الشَّْمِس  ِمنـْ

َها ِإَلى الظِّلِّ َكاَن أَبـَْيَض، فـََيْخُرُجوَن َكأَنـَّهُ  ُم اللُّْؤُلُؤ، فـَُيْجَعُل ِفي رِقَاِبِهُم َوَما َكاَن ِمنـْ
الَخَواتِيُم، فـََيْدُخُلوَن الَجنََّة، فـَيَـُقوُل َأْهُل الَجنَِّة: َهُؤَالِء ُعتَـَقاُء الرَّْحَمِن، َأْدَخَلُهُم الَجنََّة 

َلُه َمَعُه "بِغَْيِر َعَمٍل َعِمُلوُه، َوَال َخْيٍر َقدَُّموُه، فـَيُـَقاُل َلُهْم: َلُكْم َما رَأَيـْتُ    ٣ْم َوِمثـْ

فهذا حديث صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال أن املرجئة يكذبون هذه 
  ال تتوافق مع منهجهم الذي ابتدعوه  ؛ أل�ااألخبار

                                                 

قبس في شرح موطأ مالك بن أنس/ للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي  -  ١

) /  ٨٩٩/ صـــــ١بد اهللا ولد كریم ( جــــالمعافري االشبیلي المالكي / تحقیق: الدكتور محمد ع

 م ١٩٩٢طبعة : دار الغرب اإلسالمي ، 

 )١١٩/ صــــــ٣طالع األنوار على صحاح اآلثار / البن قرقول / ( جــــــ-  ٢

) حدیث رقم ( ١٢٩/ صـــ ٩صحیح البخاري باب قوله تعالى (وجوه یؤمئذ ناضرة ) جـــــ -  ٣

٧٤٣٩.(  



       
  
 

 
 
 

٣٥٣
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وأما المرجئة فهم كذلك ممن يكذب بذلك ألن المرء عندهم إيمانه  (

  ١)داكإيمان جبريل ال ينقص وال تضر معه معصية فال يدخل النار أب

وحيتجون بأن من قال (ال إله إال اهللا ) ال يدخل النار فال داع للشفاعة ولذلك أولوا  -٢
اْلَغالَِيُة األخبار الواردة يف شأن اثبات الشفاعة على غري مرادها ولذلك يقول ابن خزمية (

ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، تـََتَأوَُّل َهِذِه  ِمَن اْلُمْرِجَئِة الَِّتي تـَْزُعُم َأنَّ النَّاَر ُحرَِّمْت َعَلى َمْن قَاَل َال 

اْألَْخَباَر الَِّتي ُرِوَيْت َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِفي َهِذِه اللَّْفظَِة َعَلى ِخَالِف 
ثُمَّ نـُبَـيُِّن َمَعانِيَها بَِعْوِن تَْأِويِلَها فََأوَُّل َما نـَْبَدُأ ِبذِْكِر اْألَْخَباِر، بَِأَسانِيِدَها َوَأْلَفاِظ ُمُتونَِها 

اللَِّه َوَمِشيَئِتِه، َوَنْشَرُح َونـَُوضُِّح أَنـََّها لَْيَسْت ِبُمَخاِلَفٍة ِلْألَْخَباِر الَِّتي ذََكْرنَاَها ِفي 

َها الشََّفاَعِة، َوِفي ِإْخَراِج َمْن َقَضى اللَُّه ِإْخَراَجُهْم ِمْن َأْهِل التـَّْوِحيِد ِمَن النَّاِر  َفِمنـْ
َال َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد ِفي قـَْلِبِه «اْألَْخَباُر اْلَمْأثُورَُة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  ٢») ِمثْـَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن ِإيَمانٍ 

  الرد عليهم  
راد بقوله في فاسمعوا الدليل البين الواضح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم إنما أ(

هذا الخبر حرم على النار أي حرم على النار أن تأكله، ال أنه حرم على النار أن 

تؤذيه أو تمحشه أو تمسه؛ ألن النار إذا أكلت ما يلقى فيها، يصير المأكول نارا، 
ثم رمادا، وأهل التوحيد وإن دخلوا النار بذنوبهم وخطاياهم ال تأكلهم النار أكال 

رمادا، بل يصيرون فحما، كما ذكرنا في األخبار التي قدمنا ذكرها يصيرون جمرا ثم 

في أبواب الشفاعات، والشيء إذا احترق كله فصار جمرا، بعد احتراق الجميع، 
يصير بعد الجمر رمادا ال يصير فحما، إذا احترق احتراقا ناعما، فافهموا هذا 

من األخبار، من هذا  الفصل، ال تغالطوا فتصدوا  عن سواء السبيل، وكل ما يذكر

  ٣الجنس على هذا المعنى، فافهموه)
وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة وبيقين يعلم كل عالم ويقول يف موضع أخر (

من أهل اإلسالم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يرد بهذه األخبار أن من قال ال 
                                                 

 ).٥٥ن سلیمان األشعث ( صـــقصیدة عبد اهللا ب -  ١

كتاب التوحید وٕاثبات صفات الرب عز وجل / ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة  -  ٢

 -) / طـــــــ: مكتبة الرشد ٧٦٩/ صـــ  ٢تحقیق: عبد العزیز بن إبراهیم الشهوان ( جــــ

 م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الریاض /  –السعودیة 

 ).٧٧٢/ صـــ  ٢كتاب التوحید البن خزیمة ( جــــ -  ٣
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ن محمدا رسول اهللا ولم إله إال اهللا أو زاد مع شهادة أن ال إله إال اهللا شهادة أ

يؤمن بأحد من األنبياء، غير محمد صلى اهللا عليه وسلم وال آمن بشيء من كتاب 

اهللا، وال بجنة وال نار، وال  بعث وال حساب أنه من أهل الجنة، ال يعذب بالنار، 
ولئن جاز للمرجئة االحتجاج بهذه األخبار، وإن كانت هذه األخبار ظاهرها 

كتاب اهللا وخالف سنن النبي صلى اهللا عليه وسلم، جاز خالف أصلهم، وخالف  

للجهمية االحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا تؤولت على 
ظاهرها، استحق من يعلم أن اهللا ربه وأن محمدا نبيه الجنة، وإن لم ينطق بذلك 

غير  لسانه، وال يزال يسمع أهل الجهل والعناد، ويحتجون بأخبار مختصرة،

متقصاة، وبأخبار مجملة غير مفسرة، ال يفهمون أصول العلم، يستدلون 
بالمتقصى من األخبار على مختصرها، وبالمفسر منها على مجملها، قد ثبتت 

األخبار عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت 

اهللا على ظاهرها لكان العالم  المرجئة األخبار التي ذكرناها في شهادة أن ال إله إال
بقلبه: أن ال إله إال اهللا مستحقا للجنة، وإن لم يقر بذلك بلسانه، وال أقر بشيء 

مما أمر اهللا تعالى باإلقرار به، وال آمن بقلبه بشيء أمر اهللا باإليمان به وال عمل 

بجوارحه شيئا أمر اهللا به، وال انزجر عن شيء حرمه اهللا من سفك دماء 
مين، وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم، واستحالل حرمهم فاسمع الخبر الذي المسل

ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره، كما حملت المرجئة األخبار التي 

  ١ذكرناها على ظاهرها) 
  

  

  ومن خالل ما سبق يتبن
  

عة أن املرجئة عندما متسكوا بقوهلم بأن املؤمن ال تضره املعصية وحينئذ ملا كانت الشفا

متعلقة بعصاة املؤمنني وأن املؤمن ال يدخل النار كانت النتيجة أ�م أنكروا شفاعة النيب 
فأنكروا أحاديث وأولوا أخرى يف سبيل الدفاع عن قوهلم  -صلى اهللا عليه وسلم –

  وهذا مع كونه يؤثر على عقيدة اإلنسان إال أنه له جانب أخالقي سيء أبينه اآلن .

                                                 

 ).٨١٥/ صـــ  ٢كتاب التوحید البن خزیمة ( جــــ -  ١
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  قته باألخالق  إنكار الشفاعة وعال 

  - إن القول بإنكار الشفاعة له تأثريه السليب على األخالق لألسباب األتيه:
إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة ويف هذا طمس للحقائق ومنافية  -١

  للفضائل واألخالق احلميدة .

والكتب املعتمدة املتواتر صحتها   ،تشكيك يف أمور الدينالتشويش و ال -٢
لبعض األحاديث  هموذلك عن طريق تكذيب ،هوغري  ،كصحيح البخاري

وعدم تأدبه وحتليه  ،سوء خلق من فاعله ويعترب هذا ،املتعلقة بالشفاعة

 باألخالق اإلسالمية .
أن يف إنكارهم للشفاعة نبذ للجماعة وبُعد عن احلق والدخول يف زمرة  -٣

ى عن والنه ،يف األمر بالفحشاء ةاملتمثل ،والتخلق بأخالقه اخلبيثة ،الشيطان

 وبعده عن احلق وأهله.،على أخالق اإلنسان ،مما يؤثر تأثريا سلبيا  ،املعروف
وختلقه بأخالق  ،القيم واملبادئ إىل غري ذلك من السلبيات اليت خترج اإلنسان عن

أهل السنة يف  رأي ولذلك سوف أقوم بالرد عليهم من خالل تقرير ،الدين احلنيف

  الصحيحة.إثبات الشفاعة باألدلة والرباهني 
         

         

  الرد على المرجئة في إنكارهم للشفاعة .

 -صلى اهللا عليه وسلم –اتفق أهل السنة قاطبة على ثبوت شفاعة النبي 

(الشفاعة يدل على ثبو�ا النص واإلمجاع إال أن (الشفاعة يدل على ثبو�ا النص واإلمجاع إال أن ( :يقول التفتازانيللمذنبين من أمته ،

وعندنا جيوز وعندنا جيوز   ،،جات وزيادة املثوباتجات وزيادة املثوباتاملعتزلة قصروها على املطيعني والتائبني لرفع الدر املعتزلة قصروها على املطيعني والتائبني لرفع الدر 

ملا ملا   ،،وإما بعد دخول الناروإما بعد دخول النار  ))١١((ألهل الكبائر أيضا يف حط السيئات إما يف العرصاتألهل الكبائر أيضا يف حط السيئات إما يف العرصات

سبق من دالئل العفو عن الكبرية وملا اشتهر بل تواتر معىن من ادخار الشفاعة ألهل سبق من دالئل العفو عن الكبرية وملا اشتهر بل تواتر معىن من ادخار الشفاعة ألهل 

  ))٢٢((الكبائر)الكبائر)

                                                 

(العرصة) بوزن الضربة كل بقعة بین الدور واسعة لیس فیها بناء والجمع (العراص) و )  ١(

 ).٢٠٥/ صــ ١(العرصات) مختار الصحاح للجوهري ( جـــ

ــ٢(   ).١٥٨/ صــ ٥)  شرح المقاصد للتفتازاني ( جـ
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  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  ومن األدلة على هذا 

َرَة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم مارواه البخاري بسنده عن َأِبي ُهَريْـ  -١

ِلُكلِّ نَِبيٍّ َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة َيْدُعو ِبَها، َوُأرِيُد َأْن َأْخَتِبَئ َدْعَوِتي َشَفاَعًة ِألُمَِّتي «قَاَل: 
  ١»ِفي اآلِخَرةِ 

  رواه ابن ماجه بسنده عن عوف بن مالك األشجعي ومنها ما -٢

قلنا: اهللا » أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟«ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قا    
فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، «ورسوله أعلم، قال: 

هي «ادع اهللا أن يجعلنا من أهلها، قال:   ، قلنا: يا رسول اهللا » فاخترت الشفاعة

  ٢»لكل مسلم
َشَفاَعِتي ِألَْهِل «ِلٍك، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْن َأَنِس ْبِن َما -٣

  ٣»اْلَكَبائِِر ِمْن ُأمَِّتي

وهذا رد ،فهذه بعض من األحاديث اليت تثبت صراحة الشفاعة ألهل الكبائر والعصاة 
ناء على هذا وب،حبجة أن اإلميان التضر به املعصية ،على املرجئة الذين أنكروا الشفاعة 

تكون الشفاعة من قبيل العبث حيث ال فائدة من ثبو�ا وهذا القول خمالف لصريح 

  .وصحيح املعقول،املنقول 
وملا كان  ،ويعاقبه اهللا ما شاء على ما اقرتفه من الذنوب ،فإن من أذنب نقص إميانه 

لشفاعة بذلك أجل دعوته ل - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا معذبا ملن أذنب وعلم النيب

  للعصاة يوم القيامة. 
  

                                                 

  )٦٨٠٤) حدیث رقم ( ٦٧/ صــــ  ٨خاري باب لكل نبي دعوة مستجابة /جـــصحیح الب -  ١

محمد فؤاد  سنن ابن ماجه البن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني / تحقیق: - ٢

طــــ:  ) وقال األلباني حدیث صحیح )٤٣١٧) / حدیث رقم ( ١٤٤٤/ صـــ٢الباقي / جـــعبد

  صل عیسى البابي الحلبي بدونفی -دار إحیاء الكتب العربیة 

 سنن أبي داود ألبي داود سلیمان بن األشعث / تحقق: محمد محیي الدین عبد الحمید -  ٣

 –) /  طــــ المكتبة العصریة، صیدا ٤٧٣٩/ حدیث رقم ٢٣٦/ صــــ٤صححه األلباني (جــــ(

 بیروت بدون
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ا أ  

أهــم النتــائج الــيت توصــلت إليهــا مــن خــالل عمــل البحــث ومعايشــيت لــه        

  -وهى :

أن القول باإلرجاء يف بداية نشأته كان عالمة على إخـالص قائلـة  - ١

هللا تعــــاىل ويتــــوقى احلــــذر لنفســــه واحليطــــة لدينــــة وهــــذا بنــــاء علــــى 

 -رضـى اهللا عـنهم –ص الصـحابة صدرو هـذا اللفـظ بشـان مـا خيـ

والــذين مث بعــد ذلــك ظهــر كــرد فعــل للــذين كفــروا مرتكــب الكبــرية 

  قالوا بأنه يف منزلة بني املنزلتني .

وأصوهلا العقديـة ،أصبح القول باإلرجاء بعد ذلك فرقة هلا مبادئها  - ٢

 اليت تسري عليها .،

 جودو  الدارس هلذه الفرقة تقابله مشكلة ذات أمهية تتمثل يف عدم - ٣

 ،ومبــــــادئهم،تــــــارخيهم  تتحــــــدث عــــــن ،مؤلفــــــات القــــــوم أنفســــــهم

ومل  ،يف كتـب غـريهم ،فكل مـا نقـل عـنهم شـتات متفـرقوأصـوهلم،

 نستقي منه أصوهلم.،يوجد مؤلف واحد أصيل 

حيث اإلســالمية،كــان ألصــول املرجئــة املضــار الكثــرية علــى األمــة  - ٤

ة وإمهـــال قيمـــ،وفـــتح بـــاب اإلباحيـــة علـــى مصـــراعيه  ،نشـــر الفســـاد

حيــث قــوهلم ال تضــر مــع اإلميــان معصــية كمــا  ،العمــل إمهــاال كليــا

 تنفع مع الكفر طاعة.

مندرجا حتت ،ليس كل من فصل العمل عن اإلميان يسمى مرجئا  - ٥

هــو إهــدار وإمهــال قــدر ،وإمنــا القــول املــذموم  ،هــذه الفرقــة الســابقة

وعلى هـذا فـال يصـح ذم األشـاعرة الـذين قـالوا بـأن  ،العمل وقيمته

ال ،أل�ــم مــع تعــريفهم هــذا إال أ�ــم  ؛ميــان هــو التصــديق القلــيباإل

 بل جعلوه من شروط اإلميان.،ينكرون قيمة العمل 



       
  
 

 
 
 

٣٥٨

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

أن فرقــة املرجئــة انتهجــت منهجــا غــري صــحيح عنــدما قــالوا قـــوهلم  - ٦

تنفـــع مـــع الكفـــر طاعـــة  ال كمـــا  ،ال تضـــر مـــع اإلميـــان معصـــيةبأنـــه 

 ،م ألهــل الكبــائرحيــث أنكــروا شــفاعة النــيب صــلى اهللا عليــه وســل،

  .مذهبهممع أل�ا ال تتفق 

فتالعبـــوا بالـــدين ،انتهجـــت املرجئـــة منهجـــا غـــالوا فيـــه غلـــوا مفرطـــا  - ٧

معتمـدين علـى التأويـل  ،وأفسدوا األخالقيات ،وانتهكوا احلرمات،

وال تقويـــه الطـــرق  ،الـــذين ال يقـــوم علـــى مـــنهج صـــحيح ،املنحـــرف

الـــيت جيـــب ولـــذلك فهـــي مـــن الفـــرق الضـــالة  الصـــحيحة، األخـــرى

الســـري علـــى طريـــق ، وحيـــب وعـــدم األخـــذ بأقواهلـــا  ،االبتعـــاد عنهـــا

ـــــت مـــــن خـــــالل عـــــرض القضـــــايا ،ومـــــنهج أهـــــل الســـــنة  كمـــــا بين

هــذه هــي أهــم النتــائج الــيت توصــلت  ،ومناقشــتها يف ثنايــا البحــث

  إليها من خالل معايشيت هلذا البحث واهللا ويل التوفيق.
  



       
  
 

 
 
 

٣٥٩

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

ادر واا  

محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الفض��ل، جم��ال ال��دین اب��ن ل/  لس��ان الع��رب  -١

  ـھ ١٤١٤/بیروت –: دار صادر /  طبعة منظور

، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني / لالتعریفات بوینظر كتا   -٢

الكت�ب  / طبع�ة دارق: ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناش�ریحقت

  م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣/   لبنان–العلمیة بیروت 

ق: د. ی�حق/تأبو محمد عبد هللا بن مسلم ب�ن قتیب�ة ال�دینوري /  یب الحدیثغر   -٣

  ھـ١٣٩٧ بغداد –: مطبعة العاني / طبعة  عبد هللا الجبوري

محم��د ب��ن / ل خل��ق أفع��ال العب��اد وال��رد عل��ى الجھمی��ة وأص��حاب التعطی��ل   -٤

/  أطلس الخض�راء: دار طـ  ق : فھد بن سلیمان الفھیدیحق، ت إسماعیل البخاري

  ھـ ٢٠٠٥الطبعة : األولى ، 

/ ط�ـ ١٥٤الملل والنحل للشھرستاني / تحقیق أ.د علي عبد الباسط مزید /صـ   -٥

 م ٢٠١٤القاھرة  –مكتبة اإلیمان للنشر والتوزیع 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد / ل لتسعینیةا   -٦

دراس��ة وتحقی��ق: ال��دكتور محم��د ب��ن /ب��ن محم��د اب��ن تیمی��ة  هللا ب��ن أب��ي القاس��م

 -مكتب���ة المع���ارف للنش���ر والتوزی���ع، الری���اض  طبع���ة       إب���راھیم العج���الن

  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠/  المملكة العربیة السعودیة

تحقی��ق : /  عض��د ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د اإلیج��يل /  كت��اب المواق��ف -  -٧

  م١٩٩٧/ سنة  بیروت –ر الجیل دا/ طبعة  د.عبد الرحمن عمیرة

د.  / تحقی��ق:حم��د ب��ن محم��د ب��ن ھ��ارون ب��ن یزی��د الخ��الل أب��و بك��رأل الس��نة -  -٨

  ھـ١٤١٠الطبعة األولى ، ض الریا –: دار الرایة طبعة  - عطیة الزھراني

شمس الدین أبو عب�د هللا / لتاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاھیر َواألعالمینظر  -  ١٠

/   ق: ال��دكتور بش��ار ع��ّواد مع��روفی��حق/ تعثم��ان ال��ذھبي  محم��د ب��ن أحم��د ب��ن

  م٢٠٠٣  دار الغرب اإلسالميطبعة 



       
  
 

 
 
 

٣٦٠

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

  تاریخ المذاھب اإلسالمیة /للشیخ محمد أبو زھرة  -  -١١

محمد بن محمد ب�ن محم�ود، أب�و / لفسیر الماتریدي (تأویالت أھل السنة)ت -   ١٢

 -ر الكت��ب العلمی��ة داطبع��ة :  ق: د. مج��دي باس��لومی��حقت / منص��ور الماتری��دي

  م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦/ بیروت، لبنان

تاریخ الفرق اإلسالمیة السیاسي وال�دیني( المرجئ�ة والخ�وارج) / ال�دكتور  -  ١٣

 م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٦القاھرة  –إبراھیم الفیومي / طبعة دار الفكر العربي 

ي الحس�ن مقات�ل ب�ن س�لیمان ب�ن بش�یر األزد يب�أل فسیر مقاتل بن سلیمانت -  ١٤

 بی�روت –دار إحیاء الت�راث (  طبعة :  ق: عبد هللا محمود شحاتھیحق/ تالبلخى 

  ھـ ١٤٢٣

 ھـ.١٣٨٦القاھرة،  -المطبعة السلفیة / البن تیمة    النبوات -  ١٥

دار  / ط��ـ ق: د. ف��تح هللا خلی��فی��حقي / تمنص��ور الماتری��د يب��/ ألتوحی��دال  -١٦

  بدون . اإلسكندریة –الجامعات المصریة 

محمد علي بن أحمد بن سعید بن ي ب/ أل لفصل في الملل واألھواء والنحلا -  ١٧

  بدون. القاھرة –: مكتبة الخانجي /  حزم األندلسي القرطبي الظاھري 

 عب�د ال�رحمن ب�ن محم�د ب�ن قاس�م/ تحقی�ق :  / إلب�ن تیمی�ة مجموع الفت�اوى - ١٨

لنبوی�ة، المملك�ة : مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة االطبعة 

  م١٩٩٥ھـ/١٤١٦ العربیة السعودیة

ینظ��ر ظ��اھرة اإلرج��اء ف��ي الفك��ر اإلس��المي  د / س��فر ب��ن عب��د ال��رحمن  -  ١٩

  الحوالي 

محمد بن عمر ب�ن الحس�ین ال�رازي / لفرق المسلمین والمشركین تاعتقادا -  ٢٠

ی�روت ، ب -: دار الكت�ب العلمی�ة ر/طبعةتحقیق : علي سامي النشا/  أبو عبد هللا

١٤٠٢ /  



       
  
 

 
 
 

٣٦١

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

نعیم أحم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن  / ألبيحلیة األولیاء وطبقات األصفیاء  -٢١

بیروت  -دار الكتب العلمیة/  /  طبعة إسحاق بن موسى بن مھران األصبھاني 

 ھـ ١٤٠٩

 عبد هللا سفیان بن سعید بن مسروق الث�وري الك�وفي يب/  ألتفسیر الثوري  - ٢٢

 م ١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣ لبنان –علمیة، بیروت دار الكتب الطبعة : 

بن بطال أبو الحسن علي بن / الالبخارى البن بطال  شرح صحیحینظر      -٢٣

مكتبة الرش�د /  الطبعة : تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراھیم/ خلف بن عبد الملك 

  / م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الطبعة: الثانیة،  -السعودیة، الریاض -

الولید س�لیمان ب�ن خل�ف ب�ن س�عد ب�ن أی�وب ب�ن  يب/ أل لمنتقى شرح الموطإا -٢٤

بج�وار  -مطبع�ة الس�عادة  /  / طبعة: وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي 

  ھـ١٣٣٢مصر محافظة 

براھیم ب�ن یوس�ف ب�ن أدھ�م ال�وھراني /إل طالع األنوار على صحاح اآلثار -  ٢٥

ح�ث العلم�ي وتحقی�ق تحقی�ق: دار الف�الح للب/ الحمزي، أبو إسحاق اب�ن قرق�ول 

ھ�ـ  ١٤٣٣ دول�ة قط�ر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة / الطبعة:   التراث

 م٢٠١٢ -

دار / / ط�ـ عب�د الق�اھر البغ�دادي / ل الفرق بین الفرق وبی�ان الفرق�ة الناجی�ة -  ٢٦

  م١٩٧٧ بیروت –اآلفاق الجدیدة 

ب ب�ن محم�د ب�ن المؤل�ف: محم�د ب�ن الطی� تمھید األوائل في تلخیص الدالئل - ٢٧

 ھ��ـ)٤٠٣جعف��ر ب��ن القاس��م، القاض��ي أب��و بك��ر الب��اقالني الم��الكي (المت��وفى: 

،  لبن��ان –: مؤسس��ة الكت��ب الثقافی��ة / ط��ـ  المحق��ق: عم��اد ال��دین أحم��د حی��در

  م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧

تحقی��ق: أ. د. أحم��د /س�یف ال��دین اآلم�دي /ل أبك�ار األفك��ار ف�ي أص��ول ال��دین - ٢٨

-ھ��ـ  ١٤٢٤/  الق��اھرة –الكت��ب والوث��ائق القومی��ة  : دار/   ط��ـ  محم��د المھ��دي

  م٢٠٠٤



       
  
 

 
 
 

٣٦٢

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

/  ط�ـ   : أحمد ب�ن عطی�ة ب�ن عل�ي الغام�دي/  إلیمان بین السلف والمتكلمینا -٢٩

،  مكتب����ة العل����وم والحك����م، المدین����ة المن����ورة، المملك����ة العربی����ة الس����عودیة

  م٢٠٠٢ھـ/١٤٣٢

: دار الثری�ا / ط  محمد بن صالح بن محم�د العثیم�ین/ل شرح ثالثة األصول - ٣٠

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤للنشر

لوامع األنوار البھیة وسواطع األسرار األثریة لشرح الدرة المضیة في عقد  - ٣١

: مؤسس��ة / ط��ـالمؤل��ف: ش��مس ال��دین، الس��فاریني الحنبل��ي ،  الفرق��ة المرض��یة

  م ١٩٨٢ -ھـ  ١٤٠٢   دمشق –الخافقین ومكتبتھا 

/   دقیق العید  / البنث الصحیحة النبویةرح األربعین النوویة في األحادیش - ٣٢

  م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ن : مؤسسة الریاطـ

 المؤل�ف: ش�مس ال�دین البِْرم�اوي/  الالمع الص�بیح بش�رح الج�امع الص�حیح - ٣٣

النعیم��ي العس��قالني المص��ري الش��افعي تحقی��ق ودراس��ة: لجن��ة مختص��ة م��ن 

 -ھ�ـ  ١٤٣٣   وریا: دار الن�وادر، س�/  ط�ـ  المحققین بإشراف نور الدین طالب

  م ٢٠١٢

ِغیرِ  - ٣٤ المؤلف: محمد بن إس�ماعیل الص�نعاني، أب�و / التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

د إب�راھیمیحق/ تإبراھیم، عز الدین، المعروف باألمیر   ق: د. محمَّد إسحاق محمَّ

  م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢   : مكتبة دار السالم، الریاضطـ 

ق: ی�حق/تعبد هللا أحمد بن محم�د ب�ن حنب�ل  يبأل نبلمسند اإلمام أحمد بن ح - ٣٥

 -ھ�ـ  ١٤٢١  : مؤسس�ة الرس�الةط�ـ  عادل مرشد، وآخرون -شعیب األرنؤوط 

 م ٢٠٠١

الجان��ب اإلیم��اني واألخالق��ي ف��ي اإلس��الم ت��ألیف أس��تاذنا أد / محم��د عب��د  - ٣٦

  الفضیل عبد العزیز القوصي   



       
  
 

 
 
 

٣٦٣

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

بكر أحم�د ب�ن عم�رو ب�ن  / ألبي  خارمسند البزار المنشور باسم البحر الز -  ٣٧

كتبة العلوم )  طبعة معبد الخالق بن خالد بن عبید هللا العتكي المعروف بالبزار

  المدینة المنورة -والحكم 

  م)٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨الطبعة: األولى، (بدأت 

ل البغدادي الحنبلي  يب/ أل السنة - ٣٨ / طـ : د. عطیة الزھراني/تحقیقبكر الَخالَّ

  م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠/   الریاض –الرایة  دار

اإلم��ارات  -: مكتب��ة الفرق��ان / ط��ـ   ألب��ي حنیف��ة النعم��ان /  الفق��ھ األكب��ر - ٣٩

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩/   العربیة

يُّ البغ��دادي  يب��/ أل  الش��ریعة - ٤٠ / بك��ر محم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عب��د هللا اآلُج��رِّ

 -: دار ال�وطن / /  ط�ـ  يق: الدكتور عبد هللا ب�ن عم�ر ب�ن س�لیمان ال�دمیجیحقت

  م ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠/  الریاض / السعودیة

/ / عبد هللا بن سلیمان األشعث أبو بك�ر/ لقصیدة عبد هللا بن سلیمان األشعث  -٤١

  ھـ١٤٠٨ /    الریاض –دار طیبة / طـ  تحقیق: محمود محمد الحداد

اف�ة الدینی�ة، ب�ور مكتب�ة الثق/ /  بن ط�اھر المقدس�ي والتاریخ/ المطھرلبدء ا -  ٤٢

 بدون سعید

ق: أنطون یحق/ تالفرج المعروف بابن العبري  يبأل  /تاریخ مختصر الدول - ٤٣

  م ١٩٩٢ بیروت،: دار الشرق، / طبعةصالحاني الیسوعي

/  َش�ْرُح َص��ِحیح ُمْس��لِِم لِلقَاِض�ى ِعیَ��اض الُمَس��مَّى إِكَم�اُل الُمْعلِ��ِم بفََوائِ��ِد ُمْس��لِم - ٤٤

ض ب��ن موس�ى ب�ن عی��اض ب�ن عم�رون الیحص��بي الس�بتي، أب��و عی�اللمؤل�ف /  

: دار الوفاء للطباعة والنش�ر /  طبعة  ق: الدكتور یْحیَى إِْسَماِعیلیحق/ تالفضل 

  م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩،  والتوزیع، مصر

المحقق: د. / عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل  يب/ أل السنة - ٤٥

 -ھ�ـ  ١٤٠٦،  ال�دمام –دار اب�ن الق�یم ط�ـ   قحط�انيمحمد ب�ن س�عید ب�ن س�الم ال

 م ١٩٨٦



       
  
 

 
 
 

٣٦٤

 �لد األول من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةا
  األصول العقدية عند المرجئة وعالقتها باألخالق (عرض ومناقشة) 

محمد بن أحمد بن عبد ال�رحمن، أب�و ل التنبیھ والرد على أھل األھواء والبدع -٤٦

: / ط�ـ  ق: محم�د زاھ�د ب�ن الحس�ن الك�وثريی�حق/ تالحسین الَملَطي العس�قالني 

  بدون. مصر –المكتبة األزھریة للتراث 

عبد هللا محمد بن عم�ر ب�ن الحس�ن ب�ن  يب/ ألیر الكبیرمفاتیح الغیب = التفس -٤٧

دار إحی�اء الت�راث / طبع�ة : الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي 

  ھـ ١٤٢٠ - بیروت –العربي 

 داود المس�ماة بالحائی�ة ، المؤل�ف: عب�د أبيالتحفة السنیة شرح منظومة ابن  - ٤٨

  بدونانئ بن عبد هللا بن جبیر.المحسن بن حمد العباد البدر. تعلیق: ھ

لقاضي محم�د ب�ن عب�د هللا أب�و بك�ر ب�ن / لقبس في شرح موطأ مالك بن أنس -٤٩

/   ق: الدكتور محمد عبد هللا ولد ك�ریمیحق/ ت العربي المعافري االشبیلي المالكي

  م ١٩٩٢،  دار الغرب اإلسالميطبعة : 

بكر محم�د ب�ن إس�حاق  يب/ أل كتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل - ٥٠

 -: مكتب��ة الرش��د / ط��ـ ق: عب��د العزی��ز ب��ن إب��راھیم الش��ھوانی��حقتب��ن خزیم��ة 

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤/  الریاض –السعودیة 

تحقی�ق: /  ب�ن ماج�ة أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�يال سنن ابن ماجھ - ٥١

ابي فیص��ل عیس��ى الب�� -: دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة ط��ـ محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي

  بدون الحلبي

حق�ق: محم�د محی�ي ال�دین / تداود سلیمان بن األش�عث ي  بأل سنن أبي داود - ٥٢

  بدون بیروت –المكتبة العصریة، صیدا طـ    عبد الحمید

  


