
و مقدمة مخترصة عن الفصل أ 
الباب 

:املبحث األول
تعريفه ونشأته-مفهوم اإلرجاء 



:املطلب األول
تعريف اإلرجاء

:اإلرجاء لغة: أوًل 
رتدددددده   دددددد: الشددددددد ءأحددددددي معانأدددددده الرددددددأ    ي ددددددال أرجددددددأ     ال أ َّ

ََّ ْوت دد  وِ }: تعدداى َ  تْْشدداء  ِمددَ ه  َ  تْْشدداء  ت ر ِجدد  ْمدد سددور { ي إِلْأ ددْ  ْمدد
أت امل ر جئة٥١: األحزاب .؛ ومَه سمِّ



:اصطالًحااإلرجاء:ثانأًا
:مَهاالصطالح يفلإلرجاءعي تعريفا ورد 

إرجددددددداء العمدددددددن عدددددددَ درجدددددددة اإلبدددددددا   وجعلددددددده مَزلدددددددة ثانأدددددددة  الَ دددددددبة ▪
أن لإلبدددا   ل أنددده جدددزء مَددده  وأ  اإلبدددا  يرَددداول األعددد ل عددد  سدددب

مدأ و  املجاز  أَ  هو ح أ ة يف مجرد الرصييق  وهذا الرعريدف
.مَ معَاه اللغوي أي مبعَى الرأ   واإلمهال

.تأ   الحكم فأ  جرى  ني الصحا ة مَ الفنت▪
لأده  حكدم عي ضددى تأ   حكم صاحب الكب   إى يوم ال أامدة فدال ▪

.ما
.ل يرض مع اإلبا   نب ك  ل تَفع مع الكفر طاعة▪



يرحددددددددددي  عددددددددددَ ال دددددددددول ال دددددددددداي
فدددددة مو دددددف تددددداريط  اتطذتددددده طا 

تجددددددددددداه أحددددددددددديا  الفرَدددددددددددة الرددددددددددد  
.و عت  ني الصحا ة

هدو  دول لدبع وال ول ال الث 
كدددددد  أ  ال ددددددول فددددددرئ املرجئددددددة  

هددددددو  ددددددول لددددددبع   ددددددال  الرا ددددددع
بره املرجئدددددة  وإ  ت ت بدددددت ن ددددد

.ألحي  عأَه

فهددددددو األدئ؛ وأمددددددا ال ددددددول األول
ألندددددددددده يشددددددددددمن فددددددددددرئ املرجئددددددددددة؛ 

ك  رحييدددددددديه للضددددددددا   املشدددددددد  
مدددن فدددأ   أَهدددا؛ وهدددو تدددأ   الع

عددددددَ اإلبددددددا ؛ مبعَددددددى إ راجدددددده 
.مَ م مى اإلبا 

.وهذا ما رجحه اإلمام سفأا   َ عأأَة  واإلمام الطربي رحمه  الله



:  املطلب ال اي
نشأ  اإلرجاء وتطوره

ت إطدددالئ هدددذا املصدددطلق كدددا  يف و دددت الفدددنت الرددد  حدددديث
.-رضوا  الله علأهم - ني الصحا ة 

:أما اإلرجاء املرعلق  اإلبا 



ه رحمدد- ددال  ردداد  ظهددر  عددي ال  نددني مددَ الهجددر  
إمنددددددددددا حددددددددددي  اإلرجدددددددددداء  عددددددددددي هزبددددددددددة ا ددددددددددَ "-اللدددددددددده

. هد٨٣  وكانت هزبره  عي سَة "األشعث

   دددال  هدددذا اإلرجددداء طا فدددة مدددَ الف هددداء واملحددديثني
ة لددددذل  أ طلددددق علددددأهم مرجئددددو اصددددة يف الكوفددددة  

.الف هاء

ر تعددددديد  األ دددددوال يف  كدددددر أوَّل مدددددَ  دددددال  ددددده  و كددددد
ت أ  نشددأ  اإلرجدداء كاندد-رحمدده اللدده-شددأا اإلسددالم 
وأ  أول مدددَ  الددده فدددأهم حددد د  دددَ أييف الكوفدددة  

. سلأ  



ا هددذا اإلرجدداء كددا  يف م ا لددة الطددوارل الددذيَ  ددالو 
رجئدددة الف هددداء ف دددا لرهم مالكبددد   مددددرتكب  ركفددد  

اإلبددددددددا  هددددددددو الرصدددددددددييق: مبددددددددا يَا ضددددددددهم؛ ف ددددددددالوا
َددده   ال لدددب واإل دددرار  الل دددا   واألعددد ل لأ دددت م
 َى وزعمدددوا أ  اإلبدددا  ل يزيدددي ول يدددَ    ول ي دددر
لكَددده مَددده  ومرتكدددب الكبددد   مددد مَ كامدددن اإلبدددا   و 

.معرض للوعأي  وهو تحت املشأئة

مرجئددة الف هدداء أ رجددوا العمددن مددَ م ددمى اإلبددا 
إل أنهددددم يوجبددددو  العمددددن ك ددددا ر أهددددن ال ددددَة  كدددد 

شدددأ  أنهدددم يف أنف دددهم ت يكوندددوا ممدددَ يرهددداو  يف
. العمن



إرجددداء مرجئدددة الف هددداء صدددار  ريعدددة إى ظهدددور فدددرئ
املرجئدددددة الغدددددال  الرددددد  جددددداء   عددددديهم وإى ظهدددددور 

ظ سدببًا الف ق  فصار  ل  الططأ الأ د  يف اللفد
. لططأ عظأم يف الع ا ي واألع ل



:اإلرجاءيف لتالر الفرئمَ

دددر  عدددَهم الغلدددو : الجهمأدددة مدددَ أوا دددن مدددَ ع 
يف اإلرجددددددداء الجهدددددددم  دددددددَ صدددددددفوا  وأتباعددددددده 
الدددددذيَ  هبدددددوا إى أ  اإلبدددددا  هدددددو املعرفدددددة 

. الله ف    وأ  اإلبا  ل يرفاضن



م  لطددوا أنهدد-رحمدده اللدده-و ددنيَّ شددأا اإلسددالم ا ددَ تأمأددة 
:يف ثالثة أوجه

دددددا  ددددديو :أحددددديها   ظدددددَهم أ  اإلبدددددا  يف ال لدددددب يكدددددو  تام 
.عمن ال لب؛ تصييق  ال عمن لل لب

ددددا:وال دددداي  دددديو  ظددددَهم أ  اإلبددددا  يف ال لددددب يكددددو  تام 
.وهذا ي ول  ه جمأع املرجئةالعمن الظاهر  

دد:وال الددث ددره الشددار  ف منددا كفَّ ره لنرفدداء  ددولهم كددن مددَ كفَّ
. -تبارك وتعاى-تصييق ال لب  الرب 



  ف     وًل  الل ا: اإلبا جعلوا: الكرامأة
ه يشء وإ  اعر ي الكفر   لبه فهو م مَ  وأن

. واحدددددددددددددددددي ل يرفاضدددددددددددددددددن  ول ي دددددددددددددددددر َى مَددددددددددددددددده



أ واله تزالل:واملاتريييةاألشاعر 
انرشاره وشمنهذا؛و رَاإىحارض 
أكرثوتبَرهااإلسالمأة األ طارمعظم

.اإلسالمأةاملعاهي



: ول اإلبا يفلهماألشاعر 

أي وْل  أحيوهووعمن واعر اد ولأنه:أحيه 
وأصحابال َةأهنفأهوافقو ياألشعري الح َ

.الحييث
رجمهو علأهوواف ه-املوجزيف كرهالذيوهو:وال اي

مجرداإلبا أ وهو-والجويَ كالبا الي األشاعر  
.ومعرفرهال لبالرصييق

رهمأمئونرصه األشاعر عَياشرهرالذيهوال ايوال ول
املذهبعلأهاسر رالذيوهواألشعري  عيجاءممَ
.املرأ ريَعَي



رهمفجمهو  الشهادتنيالَطقوأما
األحكامإلجراءرشطأنهاع 

يفرشطو أنف   الينأوية
املعرميهوواألولاإلبا  صحة
.املرأ ريَعَي



 هددب جمهددورهم إى أ  اإلبددا  هددو :املاتريييددة
 أنده الرصييق  ال لب ف    و هدب  عضدهم إى
يف الرصددددددييق  ال لددددددب واإل ددددددرار  الل ددددددا   وهددددددم
.لدبهذه امل ا ن يرف و  مدع األشداعر  يف الغا



:الكب  مرتكبيفاملرجئةمذهب

منالعإ راليفأصلهمع  َاء:األس ء ابيف
امنكم مَالكب  مرتكبف  اإلبا م مىمَ

أنهع والج عةال َةأهن ول طال اإلبا  
.اإلبا نا  

لجملةايفموافق ولهم:اآل ر يفاألحكام ابيف
ي الواحيالشط إ :فأ ولو ال َة أهنل ول
.الجَةيي لهثم الَاراللهيعذ ه


