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ملخص بحث
تعد قضية ظهور الفرق والنحل والجماعات في السلم من المسائل الخطيرة التي مر

بها الدين السلمي وانعكس ذلك على الفكر فيه ،وتعد فرقةالمرجئة واحدة من هذه

الف رق ال تي ظه رت ف ي ص در الس لم ،وفرق ة الم رجئة ل م تك ن فرق ة مح ددة المع الم

متميزة التفكير والتنظيم والراء والمواقف ،بل شملت تسمة المرجئة اشخاصا كثيرين

جمعتهم عقيدة الرجاء ،وفرقت بينهم مواقف عقيدية وسياسية اخرى ،دلت على غياب

خط فرقي واحد متناغم يجمهعم ،وهذا يفسر بتغلغل عقيدة الرجاء الدينية في ص فوف
اف راد منتمي ن ال ى جماع ات او ف رق متنوع ة جمع وا بي ن مق ولتهم المرجئي ة ف ي اطاره ا
الديني فقط ،وبين معتقداتهم الدينية ومواقفهم السياسية الخرى ذات النتماء الفرقي

المعلن والمتباين.

مقدمة

تعد قضية ظهور الفرق والنحل والجماعات في السلم من المسائل الخطيرة التي

م ر به ا ال دين الس لمي وانعك س ذل ك عل ى الفك ر في ه ،اذ ش هدت الس احة الفكري ة
س جالت ح ول ه ذه الف رق وم دى تاثيره ا عل ى الوح دة الس لمية خاص ة فيم ا يتعل ق
)*(كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد..

)**(كلية العلوم السياسية ،جامعة بغداد..

ظاهرة الرجاء في الفكر السياسي السلمي

][80

بقض ية الس لطة والموق ف منه ا ،مم ا س بب للم ة الس لمية مت اعب فكري ة وعقيدي ة،
م ازالت تلق ي بظلله ا عل ى التجاه ات الس لمية كاف ة ال تي ك انت ولي دة ه ذه الف رق

والجماعات ،و أحد اهم انعكاسات ظهور التيارات والفرق في السلم :انتاج المذاهب

السلمية واتهام هذه المذاهب بعضها للخر بالنحرافات الفكرية والعقيدية وصلت

حد التكفير.

وتعد فرقة المرجئة واحدة من هذه الفرق التي ظهرت في صدر السلم كما يقال،

وقبل الخوض في البحث عن اصل هذه الجماعة او الحركة السياسية المغطاة بغطاء
ال دين ،لب د ان نق ول ان اله دف م ن الكتاب ة نعن ي ب ه جلء الحق ائق بع د ان انحرف ت

الكثير من القلم عن الصواب وانتحت جانبا نحو التعصب لرأي ضد الراء الخرى.

الس اس الفك ري والسياس ي لظه ور الف رق ف ي الس لم ك ان م ع ال دعوة الس لمية

وفجره ا الول اذ ج وبهت بع دة قوي ة وبع دد ك بير م ن المعارض ين ال ذين قض ى الس لم
على عقائدهم الفاسدة وهدم هياكل عباداتهم التي يعبدونها من دون ال ،لهذه الدعوة

لم يخضع جبابرة قريش الذين لم يرق لهم انتشار الدين الجديد فتكتلوا لح رب الرس ول
)ص( ومعارضة دعوته وبعد ان عجزوا عن مقابلة السلم وجها لوجه راحوا يعملون من
وراء الستار l
بايد عابثة وروجوا لفكار الغلو الفساد والنحراف ).(1
تق وم فرض ية البح ث عل ى )ان ظ اهرة الرج اء ف ي الفك ر السياس ي الس لمي ظ اهرة

فكري ة وليس ت فرق ة تاريخي ة فحس ب ،انعك س ه ذا الفك ر عل ى واقعن ا المعاص ر ال ذي
يس يطر علي ه الفك ر الرج ائي  ،ادت بالم ة الس لمية بالس ترخاء ع ن العم ل واقع ا،
واتكائنا بالرجاء نظريا وان لم نعتنق فكر المرجئة ونؤمن به(.

وم ن اج ل تحقي ق ه ذا الغ رض الخ اص ب البحث بظ اهرة الرج اء ف ي الفك ر السياس ي

الس لمي سنقس م البح ث ال ى ثلث مح اور  :الول :يتن اول اص ل الم رجئة م ن حي ث

اللغ ة والص طلح والنش أة التاريخي ة له م ،ام ا المح ور الث اني  :تن اول ف رق الم رجئة

وعقائدهم ،والمحور الثالث  :تقييم ومقاربة افكارهم واراءهم.

المحور الول  :اصل المرجئة ونشأتهم
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س نتناول ف ي ه ذا المح ور تس ليط الض وء عل ى جماع ة الم رجئة م ن حي ث اص ل
التسمية لغة واصطلحا ونشأة هذه الجماعة من حيث الظهور التاريخي لهم.

اول  :الرجاء في اللغة والصطلح :
اص ل كلم ة م رجئة ف ي اللغ ة  :رجئة  :بض م فس كون وكس ر الجي م مش تق م ن اس م
فاعل  :ارجأ وارجاء .فلن المر  :اخره ).(2

وه ذا الش تقاق اللغ وي ل ه معنيي ن :الول  :الرج اء  :الت اخير ،مهم وز ومن ه س ميت

المرجئة مثال المرجعة ،يقال :رجل مرجئ مثال مرجع والنسبة اليه مرجئي مثال مرجعي

هذا اذا همزت  :مع الهمزة فهنا يعني موجل وموخرا) .(3والثاني  :من لم يهمز فالنسبة
اذا ل م تهم ز قل ت  :رج ل م رج مث ال مع yط وه م المرجي ة بالتش ديد لن بع ض الع رب
يقول :ارجيت واخطيت وتوضيت فل يهمز .اليه مرجي هو اعطاء الرجاء ). (4
اما في الصطلح فهنالك عدة l
معان للمرجئة والرجاء فأرجاه اخره استنادا الى قوله

تع الى" :واخ رون مرج ون لم ر ال ام ا يع ذبهم وام ا يت وب عليه م")*( ،اي م ؤخرون ح تى
ين زل فيه م مايري د ومن ه الم رجئة كالمرجع ة) .(5كم ا ان تس مية ه ذه الجماع ة ب المرجئة
لعتق ادهم ان ال تع الى ارج أ تع ذيبهم ع ن المعاص ي ،اي اخ ره عنه م .وه م ال ذين

باليمان قول بل عمل لنهم يقدمون القول ويؤخرون العمل .وقال بعض اهل المعرفة

بالملل :ان المرجئة هم الفرقة الجبرية الذين يقولون  :ان العبد لفعل له واضافة الفعل

اليه بمنزلة اضافته الى المجازات كجري النهر ودارت الرحا وانما سميت المجبرة مرجئة

لنهم يؤخرون امر ال ويرتكبون الكبائرن وسموا بذلك لرجائهم حكم اهل الكبائر الى
يوم القيامة ).(6

وهنالك من يقول ان المرجئة فرقة مقابلة للشيعة وسموا مرجئة لنهم زعم وا ان ال

تعالى اخر نصب المام علي ليكون نصبه باختيار المة بعد النبي )ص( ).(7

وايضا في سبب تسميتهم فقد قيل ان اهم اصل من الصول التي التزم بها الخوارج

ه و الق ول بتكفي ر مرتك ب الك بيرة او ال ذنب مطلق ا وخل وده ف ي الن ار وق د ادى ه ذا
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الموقف المتطرف من هولء الى بروز فرقة في قبالهم تنادي بعكس مااعتقدوهن حيث
حكمت بايمان مرتكب الكبيرة واما من جهة عقابه بخلوده في النار كما ارتآه الخوارج
فل يقولون فيه بقول بل يرجئون الحكم في ذلك الى ال ،فالمرجئة يؤمنون بانه لتنفع

م ع الكف ر طاع ة كم ا لتض ر م ع اليم ان معص ية ،فالمعاص ي ع ن ه ؤلء لتزي ل ص فة

اليمان عن مرتكبها ،ومن الواضح ان لزم هذا القول ،فتح باب الرجاء امام العاصي

لمغفرة ال وعفوه وقد يكون هذا اقوى الحتمالت لتسميتهم بالمرجئة ).(8
وبهذا تكون هنالك عدة l
معان لمصطلح الرجاء  :فهي تعني تأخير العمل عن النية
والقصد .وتعني اعطاء الرجاء للناس ) لتضر مع اليمان معصية كما لينفع مع الكفر
طاع ة(  .وتعن ي :الت اخير  :اي ت أخير ص احب الك بيرة ال ى ي وم القيام ة فل يقض ى علي ه

بحكم ما في الدنيا من كونه من اهل الجنة او من اهل النار .وان ال سبحانه وتعالى ف ي

يوم القيامة ان شاء عذبه وان شاء غفر له.

ثانيا  :الخلفية التاريخية لنشوء ظاهرة الرجاء
لقد اضطربت القوال حول نشأة هذه الفرقة وبدء تكوينها ،وهذه الفرقة وتسميتها
نش أت ف ي وس ط ش اع في ه الكلم ف ي مرتك ب الك بيرة  :اه و م ؤمن ام غي ر م ؤمن ؟
فالخوارج كما وضحنا قالوا انه كافر ،والمعتزلة قالوا غير مؤمن وقد سمي مسلما من
قبلهم ،والحسن البصري وطائفة من التابعين قالوا  :انه منافق ،لن العمال دليل على

القلوب ،وليس اللسان دليل على اليمان ،وقال الجمهور من المسلمين  :هو مؤمن

عاص امره بيد ال ان شاء عذبه بقدر ذنبه وان شاء عفا عنه .وفي وسط هذا الختلف

جهرت هذه الفرقة بانه ليضر مع اليمان ذنب ول مع الكفر طاعة كما وضحنا ،وايضا
مجموعة قالت منهم :ان مرتكب الكبيرة والذنب يرجأ الى ال تعالى يوم القيامة ).(9

هذه هي اجواء ظهورهم في ظل احتدام الصراعات الفكرية والعقائدية ،وذهب بعض

الكتاب المحدثين الى القول بان ظهور الرجاء كفكرة انما كان في عهد الخليفة عثمان
بن عفان ،عندما وقف قسم من المسلمين موقف المحايد بينه وبين الثائرين عليه ،اذ
ك انت الب ذرة الول ى للرج اء نبت ت هن ا ،اذا ظه رت الفت ن ال تي انته ت بمقت ل الخليف ة
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الثالث ،وفي اثناء ذلك اعتصمت طائفة من الصحابة بالصمت وتجملت بالمتناع عن
الش تراك ف ي تل ك الفت ن ال تي م رج به ا المس لمون مرج أ ش ديدا ،ولم ا اش تدت

الختلفات بين المسلمين ،ولم تقف عند الحكم في قضية الخلفات ،وانضمت اليها
مسألة مرتكب الذنب ،وجدت طائفة تنتهج منهج الرجاء الذي نهجه بعض الصحابة
ف ي ه ذه المس ألة فق رروا ماذكرن ا س ابقا رأيه م ،وامتنع وا ع ن الخ وض ف ي الخلف

السياس ي ،وامتنع وا ع ن الخ وض ف ي مرتك ب ال ذنب لن ه انبع ث ايض ا م ن الخلف

السياسي ).(10

والرأي الخر لنشأة ظاهرة الرجاء ناشئ من ان اول مااطلق هذا السم على الذين

اجتمعوا مع معاوية بعد مقتل المام علي ،وسموا المرجئة ،لنهمˆ أيدوا المتنازعين جميع ا
في الجمل وصفين ،وقالوا  :ان اهل القبلة كلهم مؤمنون باقرارهم الظاهر من اليمان،

ورجوا لهم جميعا المغفرة ،وسموا المرجئة لنهم توالوا المختلفين جميعا وزعموا ان اهل
القبلة كلهم مؤمنون باقرارهم الظاهر باليمان ورجوا جميعا لهم المغفرة ).(11

ويرى بعض المؤرخون ان هذه الفرقة نشأت اساسا بايعاز من ودعم الحكم الموي،

فحكمت وامضت مشروعية حكمهم وتركت الحكم فيما اقترفوه من الح داث الجسام
الى ال تعالى ،فهو الذي يحكم بين عباده بالحق يوم القيامة ،والمسلم يكفي ان يكون

مسلما ،وليس لحد ان يخوض في اعمالهم او يحكم عليهم بشيء من عنده ).(12

لكن الرأي الرجح لظهور الرجاء في السلم ليمكن تحديده نتيجة هذه الوقائع

التاريخي ة وربطه ا بالتفس يرات ،لنه ا تمث ل اجته ادات لم دراس مختلف ة التوجه ات ق د

تح اول توظي ف نش وء ه ذه الجماع ة وف ق مقتض ياتها وموائمته ا لطروحاته ا ،انم ا م ن

الممك ن التثب ت ان الم رجئة ف ي نش أتها الول ى ترتب ط بمحاول ة ه ذه الجماع ة اظه ار

حيادهم تجاه التيارات المتصارعة في الفترة التاريخية التي مر بها السلم وشهد صراعا
على السلطة بشكل محموم ،وهذه الفترة تنحصر بعد الظهور الولي لحركة الخوارج

وبشكل اكثر تحديدا عام 37ه من العام الذي وقعت فيه احداث صفين وما اعقبها
من نتائج ).(13
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المحور الثاني  :فرق المرجئة ومعتقداتهم :
اول  :فرق واصناف المرجئة :
انقسمت المرجئة كغيرها من الفرق والجماعات الى عدة اتجاهات تختلف وتش ترك

فيما بينها من حيث القول والمعتقد والموقف ،لكنها جميعا تندرج تحت اسم واسع هو
المرجئة.

بع د اح داث ص فين امت دادا ال ى مقت ل الم ام عل ي تحدي دا ص ارت الم رجئة فرق ة

موجودة واقعا وافترقت الى اربع فرق بادئا:(14) ‰

الولى  :فرقة الجهمية :وهم غلوا في القول وهم اصحاب ) جهم بن صفوان( ،وهو

مرجئة اهل خراسان.

الثانية :فرقة الغيلنية :وهم اصحاب ) غيلن بن مروان( ،وهم مرجئة اهل الشام وهو

اول من قال بالقدر والرجاء.

الثالث ة  :فرق ة الماص رية  :وه م اص حاب عم رو ب ن قي س الماص ر ،وه م م رجئة اه ل

العراق.

الرابعة  :فرقة النساك و البترية من اصحاب الحديث ،منهم )سفيان الثوري( و)شريك
ب ن عب د ال( و)اب ن اب ي ليل ى( و)محم د ب ن ادري س( ،ونظرائه م م ن اه ل الحش و

والجمهور العظيم ،وقد سموا ب) الحشوية(.

ام ا الشهرس تاني فق د ص نف الم رجئة الى ارب ع اص ناف  :م رجئة الخوارجن وم رجئة

القدرية ،وم رجئة الجبرية ،وم رجئة الخالصة ،وركز على الصنف الخير الخالصة منه م
بتقسيمهم الى ستة اصناف وهم ): (15
-1

اليونس ية  :اص حاب ي ونس ب ن ع ون النميري ن زع م ان اليم ان ه و

المعرف ة ب ال والخض وع ل ه وت رك الس تكبار علي ه والمحب ة ب القلبن ففم ن
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اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن ،وماسوى ذلك من الطاعة فليس من
اليمان ول يضر تركها حقيقة حقيقة اليمان ول يعذب على ذلك ال اذا كان
اليمان خالصا واليقين صادقا وزعم ان ابليس كان عارفا بال وحده غير انه

كفر باستكباره عليه.
-2

العبيدي ة  :اص حاب عبي د المك تئب ،حك ى عن ه ان ه ق ال :م ادون

الشرك مغفور ل محالة ،وان العبد اذا مات على توحيده ليضره مااقترف من

الثام ،واجترح من السيئات ،وحكى اليمان عن عبيد المكتئب واصحابه انه م

ق الوا  :ان عل م ال تع الى ل م ي زل ش يئا غي ره وان كلم ه ل م ي زل ش يئا غيره ن

وكذلك دين ال لم يزل شيئا غيره ،وزعم ان ال تعالى عن قولهم على صورة
انسان وحل عليه قول النبي )ص(  :ان ال خلق ادم على صورة الرحمن.
-3

الغسانية  :اصحاب غسان الكوفي ،زعم ان اليمان هو المعرفة ب ال

تع الى وبرس وله ،والق رار بم ا ان زل ال وبم ا ج اء ب ه الرس ول ف ي الجمل ة دون

تفصيل ،واليمان ليزيد ولينقص ،وزعم ان قائل لو قال اعلم ان ال تعالى
قد حرم اكل الخنزير ل ادري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة ام غيرها كان

مؤمنا ،ولو قال اعلم ان ال تعالى فرض الحج الى الكعبة غير اني ل ادري
اين الكعبة ولعلها بالهند.
-4

الثوبانية  :اصحاب ابي ثوبان المرجئ ،الذين زعموا ان اليمان هو

المعرف ة والق رار ب ال تع الى وبرس له ،وبك ل م ا ليج وز ف ي العق ل ان يفعل ه

وماجاز في العقل تركه فليس من اليمان واخر العمل كله عن اليمان ،ومن

القائلين بمقالة ابى ثوبان هذا ،ابو مروان غيلن بن مروان الدمشقي ومحمد
بن شبيب والفضل الرقاشي..وكان غيلن يؤمن بالقدر خيره وشره من العبد.

-5

التومني ة  :اص حاب اب ي مع اذ الت ومني ،زع م ان اليم ان هو ماعص م

م ن الكف ر ،وه و اس م لخص ال اذا تركه ا الت ارك كف ر ،وك ذلك ل و ترك خص لة
واحدة منها كفر ،وليقال للخصلة الواحدة منها ايمان ول بعض ايمان ،وكل

معصية كبيرة او صغيرة لم يجمع عليها المسلمون بانها كفر ليقال لصاحبها
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فاس ق ،ولك ن يق ال فس ق وعص ى ،وتل ك الخص ال ه ي المعرف ة والتص ديق
والمحب ة والخلص والق رار بم ا ج اء ب ه الرس ول ،ق ال  :وم ن ت رك الص لة
والصيام مستحل كفر ومن تركهما على نية القضاء لم يكفر ومن قتل نبيا او

لطم ه كف ر ل م ن اج ل القت ل واللط م ولك ن م ن اج ل الس تخفاف والع داوة

والبغ ض .وال ى ه ذا الم ذهب )مي ل اب ن الروان دي( و)بش ر المريس ي( ،ق ال :

اليم ان هو التص ديق ب القلب واللس ان جميع ا ،والكفر هو الجحود والنك ار
والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه ولكنه علمة الكفر.

-6

الص الحية  :اص حاب ص الح ب ن عم ر الص الحي والص الحي ومحم د

ب ن ش بيب واب و ش مر وغيلن كله م جمع وا بي ن الق در والرج اء ،وانف رد
الص الحي ع ن الم رجئة ب القول  :ان اليم ان ه و المعرف ة ب ال تع الى عل ى

الطلق وهو ان للعالم صانعا فقط ،والكفر هو الجهل به على الطلق ،قال
وق ول الق ائل  :ث الث ثلث ة لي س بكف ر لكن ه ليظه ر ال م ن ك افر ،وزع م ان

معرف ة ال تع الى  :ه ي المحب ة والخض وع ل ه ويص ح ذل ك م ع حج ة الرس ول
ويصح في العقل ان يؤمن بال وليمون برسوله ،وزعم ان الصلة ليست بعبادة

ال تع الى وان ه ل عب ادة ل ه ال اليم ان ب ه وه و معرفت ه ،،وه و خص لة واح دة
ليزيد ولينقص ،كذلك الكفر خصلة واحدة ليزيد ولينقص.

ثانيا  :المعتقدات
-1اليمان :

م اذكره الشهرس تاني ح ول اص ناف ف رق الم رجئة ذكرن ا معتق دات ك ل فرق ة واه م
اصحابها ،فيما يخص اليمان والقدر والجبر ،وذكرنا في تسميتهم ايضا ملمح اساسية

من معتقداتهم فيما يخص التاخير والرجاء ،وان كان ماذكره الشهرستاني لم يكن كل
مااعتق دت ب ه ك ل اص ناف الم رجئة ،وله ذا س نركز عل ى م وقفهم م ن المام ة والوع د

والوعيد ،لستكمال معتقداتهم.
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فيما يخص اليمان ،الذي يبدو من مراجعة كلمات واقوال ومعتقدات المرجئة فيما
يخ ص اليم ان وعل ى اختلف فرقه م المتقدم ة ،انه م يجمع ون عل ى اص ل سياس ي

عن دهم ،ه و ان اليم ان ،لي س ال التص ديق ف ي القل ب والق ول باللس ان دون ان يك ون
للعمل بمقتضاه اية دخل في اتصاف النسان به .وقد نسب الى بعض فرقهم القول

بع دم اش تراط التص ديق الم ذكور ف ي حص ول ص فة اليم ان عن د النس ان ،ب ل اكتف وا
لحصول ذلك بالقرار باللسان فقط .ومن هنا ذهبوا الى القول بايمان المنافقين الذين

ك انوا عل ى عه د رس ول ال )ص( م ع اع ترافهم ب أنهم ل م ل م يؤمن وا بقل وبهم .وم ن هن ا

ذهبوا ايضا الى القول  :بان الكفر المقابل لليمان ،يتحقق بالنكار باللسان ،وان انعقد

قلبه على القرار بكل الصول ).(16

-2الوعد والوعيد:
ان المرجئة يب الغون في اثب ات الوع د ،وه م عك س المعتزلة المب الغين في اثب ات
الوعيد ،فهم يرجون المغفرة والثواب لهل المعاصي ،ويرجئون حكم اصحاب الكبائر
الى الخرة ،فل يحكمون عليهم بكفر ولفسق ويقولون  :انما اليمان هو التصديق
ب القلب واللس ان فحس ب ،فاليم ان عن دهم منفص ل ع ن العم ل ،ومنه م م ن زع م ان

اليم ان اعتق اد ب القلب ،وان اعل ن الكف ر بلس انه وعب د الوث ان ،او ل زم اليهودي ة

والنصرانية وعبد الصليب ،واعلن التثليث في دار السلم ومات على ذلك ،فهو مؤمن

كامل اليمان عند ال ،وهو ولي ال ومن اهل الجنة ).(17

واتفقت كل فرق المرجئة على ان ال تعالى لو عفا عن l
عاص في يوم القيامة ،عفا
عن كل مؤمن l
عاص هو في مثله ،وان اخرج من النار واحدا اخرج من هو في مثل
حاله ،ومن العجب انهم لم يجزموا القول بأن المومنين من اهل التوحيد يخرجون من

النار لمحالة ،لكن بعض فرقهم قالت  :ليدخل النار مؤمن ،وان المؤمن العاصي ربه
يعذبه يوم القيامة على الصراط وهو على متن جهنم يصيبه لفح النار وحرها ولهيبها

فيتألم بذلك على قدر معصيته ،ثم يدخل الجنة ،اما القول بالتخليد في النار فمحال
وليس بعدل) .(18
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وهن ا يرج ح الم رجئة الوع د عل ى الوعي د ،بمعن ى ويؤمن ون ب أن ال م ن الج ائز ان
يخلف وعيده.

-3المامة :
لق د ق الت اوائل الم رجئة بالمام ة الق ول الت ي ال ذي نقل ه حس ين الش اكري :
خرج رسول ال )ص( من الدنيا ولم يستخلف على دينه من يقوم مقامه ،وجوزا فعل
هذا الفعل لكل امام اقيم بعد الرسول )ص( ،ثم اختلف هؤلء فقال بعضهم  :على

الناس ان يجتهدوا اراءهم في نصب المام وجميع حوادث الدين والدنيا الى اجتهاد

الرأي ،وقال بعضهم  :الرأي باطل ،ولكن ال عز وجل أمر الخلق ان يختاروا بعقولهم
.(19

)

كما ذكر ابن حزم في كتابه الفصل في الملل :على ان جميع المرجئة قد اتفقوا

على وجوب المامة ) .(20كما كان هنالك اختلف وعدم وضوح في موقف المرجئة من
ش روط الخلف ة وخاص ة فيم ا يتعل ق بش رطي الفاض ل والمفض ول وش رط القرش ية ف ي

المام ة ،فقس م منه م اوج ب ش رط القرش ية واك دوا ان المام ة لتج وز ال ف ي قري ش

خاص ة ) . (21ام ا القس م الخ ر فق د ذه ب خلف ا لل رأي الس ابق ،فق د ق ال غيلن

الدمش قي  :المام ة تص لح ف ي غي ر قري ش وك ل م ن ك ان قائم ا بالكت اب والس نة ك ان
مس تحقا له ا ،وانه ا لتثب ت ال باجم اع الم ة .والعج ب ان الم ة اجمع ت عل ى انه ا

لتص لح لغي ر قري ش ،وبه ذا دفع ت النص ار ع ن ق ولهم  :من ا امي ر ومنك م امي ر ،فق د
جم ع غيلن خص ال ثلث انعكس ت بش كل ك بير عل ى ظ اهرة الرج اء ف ي الفك ر

السياسي السلمي ،وهي الرجاء ،والقدر ،والخروج ).(22

وح ول المفاض لة بي ن الفاض ل والمفض ول ف ي اس تحقاق المام ة ،ذه ب بع ض

المرجئة الى وجوب نصب الفضل ،وانه ليجوز امامة من يوجد في الناس افضل منه،

اما البعض الخر من المرجئة فقد ذهب الى جواز نصب المفضول ،وان المامة جائزة
لمن غيره افضل منه ).(23
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اما طريقة عقد المامة فبينا سابقا لوائلهم انها قضية عقلية ترجع للمة ،وبهذا
فان المرجئة لتؤمن بالنص لعق د المام ة كم ا ذهبت الش يعة ،وليوج د ما يثبت انهم

يحتكمون للشورى ،بل تجاوزه حينما قالوا بالعقل والجتهاد للناس وهنا تعميم واضح
ق د ي برر ممارس ات تاريخي ة حاص لة ف ي الخلف ة الموي ة تحدي دا ،وخاص ة حينم ا ل م

يش ترط قس م منه م القرش ية والفاض ل عل ى المفض ول  ،ب ل ح تى ق ولهم بعق د المام ة

للفاض ل ل م يح ددوا اش تراطات او مع ايير مح ددة لص فات الفاض ل عل ى المفض ول،
لكنه م ف ي مواض ع اخ رى اج ازوا اح د ط رق عق د الخلف ع بر الوص ية ،فه ي بنظ ر

المرجئة صحيحة وجائزة لكنها مقيدة بعدم الوجوب ،اذا قالوا اذا اوصى المام الى من

يصلح له ا وجب ت عل ى الم ة انف اذ وص يته ) .(24وم ن هن ا نس تطيع الق ول ب انه لتوج د

مقاييس واضحة عند المرجئة متفق عليها لطرق انعقاد المامة واشتراطاتها لكنهم اقروا
بوجوبها ،وهنا توضع التفسيرات السياسية لنحو هذه الفرقة هذا السلوب في قضية

المامة تتعلق بالموقف من السلطة القائمة.

المحور الثالث  :تقيم ومقاربة فكر المرجئة
اول  :تقييم فكر ومعتقدات المرجئة
ذهب محمد ابو زهرة في تقييمه للمرجئة الى القول :ان المتتبع لهذا المذهب
نجد انه تم اتخذه مذهبا لكل مفسد مستهتر ،حتى لقد ذكر فيه المفسدون ،واتخذوه
ذريع ة لم آثمهم ،ومنهل لمفاس دهم ،ومس ايرا لني اتهم الخبيث ة ،وص ادف ه وى اك ثر

المفسدين ،وان المرجئة كانت مذهبا لحدى طائفتين  :احداهما متوقفة في الحكم

على الخلف الذي وقع بين الصحابة ،والخلف الذي وقع بعده في العصر الموي،
والطائفة الثانية  :هي التي ترى ان عفو ال يسع كل شيء )..(25الى اخر ماذكرناه من

المعتقدات في اليمان وغيرها.

وقد وصفهم جعفر السبحاني بقوله  :ان المرجئة من اخطر الطوائف السلمية

على شباب المسلمين ،حيث ذهبوا الى ان اليمان قول بل عمل ،ونية بل فصل ،وانه
ليزيد ولينقص ،وبذلك اعطوا للعصاة الضوء الخضر حتى يقترفوا المعاص ي الك بيرة،
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والثام الموبقة ،من دون ان يكون لذاك تأثير على ايمانهم ) .(26وبهذا يعتقد الس بحاني
ان المرجئة دعوا المجتمع السلمي الى التحلل الخلقي ،رافعين عقيرتهم بنفي وعيد
ال واس قاط المعاص ي ع ن المس لم والكتف اء ب القول ايمان ا ب دل العم ل ،فق د ض لوا
واضلوا كثيرا ،حتى دب الرجاء بين المحدثين وغيرهم في القرن الثاني للهجرة ،وقد

ذكر اسمائهم السيوطي في كتابه تدريب الرواي ،ولهذا سبب الرجاء فوضى كبيرة في
العمل ،وظهر الشقاق بين المسلمين ،وانقسموا الى فرق كثيرة مضادة لبعضها البعض،

حيث كان النزاع قائما على قدم وساق ).(27

اما فيما يخص تقييم موقف المرجئة سياسيا ،فاغلب الكتابات والراء تتفق على

ان الم ويين احتض نوا ه ذه الفرق ة ف ي ب دايات ظهوره ا ،لنه م راوا ف ي انتش ار فكرته ا

بالنسبة للمعاصي ،وهم غارقون فيها كبيرها وصغيرا ،سندا لهم في قبال الخوارج الذين

يكفرون مرتكب الكبيرة كما مر بنا ).(28

في الواقع ان المرجئة تعد فرقة سياسية كما هي فرقة عقائدية ،خلطت اصول الدين

بالسياسة ،فتم اعتبارهم اعوان الم راء والمنضوون تحت لوائهم ،يؤيدون دولتهم مع
ارتك ابهم المح ارم ،وانغماس هم ب الجرائم .وق د فس ح ه ذا المب دأ اله دام للمفس دين

والمنحرفين طريق الوصول الى غاياتهم بما يرضي نهمهم ،وقد اتخذوه ذريعة لم آثمهم،
وم بررا لعم الهم القبيح ة ،وس اترا لغراض هم الفاس دة .وق د اي دو برأيه م ه ذا خلف اء

الدول ة الموي ة تأيي دا عملي ا ،فه م ف ي الواق ع ق د فتح وا ب اب الج رأة عل ى ارتك اب

المحارم ،وايدوا المجرمين ،وأيدوا الظلمة ،وقللوا من المخاوف في العقاب والمؤاخذة

).(29

وهنالك من يذهب الى ان هذه الفرقة صنيعة اجهزة السلطة الموية انذاك ،ثم

تحول فكر المرجئة كأداة للسلطات الحاكمة في كل العصور لتبرير سياسة الحاكمين
والحيلولة دون نقدها في حالة مخالفتها لحكام الشريعة ).(30

وايضا بذات السياق قيل  :ان اهم مذهب شجعه بني امية هو مذهب الرجاء،

اذا ظه ر ه ذا الم ذهب بع د اح داث الفتن ة ،كم ا تظه ر حمام ة الس لم ،م ذهبا سياس يا

مسالما يحمل غصن الزيتون ،يلوح به لجميع ويعلن ان الجميع قاتل ومقتول وظالم

ظاهرة الرجاء في الفكر السياسي السلمي

][91

ومظلوم على حق ،لنه ليوجد احد يستطيع ان يعين ايهم المخطئ وايهم المصيب،
لن الم ور مش تبهة ،وله ذا ف ان الحك م ان ي ترك ام ر الجمي ع ال ى ال .ولق د عم ل
الموي ون عل ى اس تقرار ه ذا الم ذهب ال ذي يخ دم ال بيت الم وي ،بع د ان ث ار ج دل
طويل حول موقعة الجمل وصفين والنهروان ،وبدأ البعض بحثا عن الحائق ،ولقد جاء

هذا المذهب نتيجة للكم الرهيب من الحاديث والقصص التي وضعت من قبل وع اظ
الس لطين ف ي حينه ا ،وت م خل ط الح ق م ع الباط ل ،ح تى التب س الم ر عل ى الك ثير،

واحاطت الشبهات بهذه المذهب ).(31

لك ن انطلق ا م ن الم دلول السياس ي للرج اء ،ممك ن ان لنج زم ب ان قض ية

الموقف م ن السلطة تتجس د بع دم الخروج فق ط ،اذ يبدو ان هنالك فرق واتجاه ات
وتقييمات متباينة ازاء السلطة على ما يبدو.

اذ ذه ب بع ض مح دثي الم رجئة ف ي ح رب الم ام عل ي ومحارب ة م ن ح اربه  :ان

عليا كان مصيبا في حربه طلحة والزبير وغيرهما ،وان جميع من قاتل عليا وحاربه كان

على خطأ ،وجب على الناس محاربتهم مع علي ،والدليل على ذلك قول ال عز وجل:
" فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر ال " )*( ،واهم من قال بهذا القول )ابو يوسف(

و)بشر المريسي( ومن قال بقولهم ).(32

اضافة الى احداث تاريخية عديدة تبين ان بعض المحسوبين للمرجئة لم يؤيدوا

السلطة القائمة  ،بل كان لهم في بعض الحيان نشاط سياسي ضدها.

وهنال ك م ن ق ال ب ان الم رجئة ح زب سياس ي محاي د ،اذ ان تأيي د الم رجئة للحك م

الموي ،يتمثل بقبولهم بهذا الحكم واضفاء الصفة الشرعية فقط ،اذ لم ينحازوا اليه
بالقتال في صفوفه ،او باجتذاب الناس الى دولته.(33) .

ان النظرة الفاحصة لحداث التاريخ العربي السلمي في الفترة الموية ،تفضي

ال ى ع دم قب ول التعمي م ال ذي س اقه الك ثير م ن الب احثين والم ؤرخين والكت اب ،ح ول

موق ف الم رجئة المؤي د للس لطة الموي ة .فمم ا لش ك في ه ان الم رجئة الوائل اتخ ذوا
موقف ا سياس يا يستهدف احتواء كافة الطراف المتنازعة في الف ترة المت أخرة من عه د

الخلفة الراشدة ،والذن قاتلوا مع علي والذين قاتلوا مع معاوية ،كلهم مصدق بال
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ورسوله ،وكلهم متأول فكلهم مؤمن ،واذا اخطأ بعضهم فعفو ال قد يشملهم ،ومما
لش ك في ه ايض ا ان ك ثيرا م ن الم رجئة اي دوا الس لطة الموي ة انطلق ا م ن عقي دتهم

الرجائي ة ) ،(34ال تي تزامن ت م ع ممارس ات الس لطة الموي ة ف اعتبرت ش رعنة له ا وانه ا

الدعام ة الفكري ة للم ويين بع د ان تلقفوه ا وعمل وا وفق ا له ا لت برير سياس اتهم وتث بيت

حكمهم.

وهنا يمكن التفسير ان العلقة بين المرجئة والمويين تخضع لحتمالين  :انها لم

تك ن ولي دة اتف اق ،انم ا ولي دة ص دفة ،اذ وفر الرج اء وتهربه م م ن الم ويين رغ م كل

الملبسات المثارة حول حكمهم ،بيئة خصبة للستفادة من ترددهم وعدم مخالفتهم
او مق اتلتهم ،طالم ا ان الم ويين ه م مس لمون فيبق ون مؤمن ون ،فل يج وز قتله م

ومق اتلتهم .او  :انه م تبن وا ه ذه العقي دة وابروزه ا لنه م يري دون تايي دهم  ،وخاص ة ان

ملم ح المويين ب دأت تلوح في السلطة من ذ عه د الخليف ة عثم ان بن عف ان ،وتمركز
الولة منهم في الدولة الس لمية حينها ،ولهذا ارادوا تبييت موقف الرضا لحكمهم،

بع د ان اق روا كم رجئة بع دم الخ وض ف ي ج ور الحك ام وال ولة والحك ام ع بر تقيي م

ج دارتهم ب الحكم والس لطة ولح تى ش رعيتهم ومش روعيتهم ،وع دم التط رق لموض وعة

ايمانهم وفسقهم وارجاء ذلك الى يوم القيامة.

ثانيا  :مقاربة فكرية لمعتقدات واراء المرجئة:
تحي ط بظ اهرة الرج اء ف ي الفك ر السياس ي ع دة ت داخلت واراء .فهنال ك م ن
يذهب الى ان الرجاء ك ان ورائه النص ارى ،بسبب الكم اله ائل من الق ص والحديث

الذي ادخل لفكر المرجئة ،اذ يميل المستشرق )كريمر(  :الى القول بان هنالك صلة
بي ن مب ادئ الم رجئة وبي ن تع اليم الكنيس ة الش رقية ،وي رى ان ه ذا واض ح بال ذات ف ي

فكرة عدم التخليد في النار ،كما ان ايمان المرجئة الهادئ الذي يغلب عليه النشراح
وتعزية النف س يتفق كل التف اق مع تع اليم ) يوحن ا الدمشقي( ال ذي ك ان وق ت ظهور

ه ذه الطائف ة يش تغل بالبح اث الديني ة ،ويتمت ع بش هرة ك بيرة ف ي عاص مة الخلف اء

المويين ،ثم يؤكد في النهاية ان اراء المرجئة ترجع في اصلها ومس لكها الى فلسفة
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الكنيس ة الغريقي ة ،اذ يب دو م ن حي ث المعتق دات اليماني ة هنال ك رب ط بي ن الم رجئة
وتعاليم هذ الكنيسة ) . (35كما ذهب )كريمر( الى ان الرجاء ظهر نتيجة شدة عقيدة
اهل السنة والجماعة باعتقادهم انه ليخلد مسلم في النار ،ويقول  :ان الثورات التي

ق امت ض د الدول ة الموي ة ،ومنه ا ث ورة الم رجئة ،ل م تك ن ث ورات ديني ة ب ل ل ذلك عل ة
اخرى تتعلق بالعداوات والصراعات السياسية والتاريخية للعرب قبل وبعد السلم).(36

اما )فان فلوتن( فيقول رأيه بالمرجئة  :انهم ضمنوا عقيدة التوحيد بعدا اخلقيا

ودينيا عميقا ،ولهذا فمن الطبيعي ان تدفع اتباع عقيدة الرجاء الى احتقار الفرائض

العملي ة ف ي الس لم ووض عهم واجب ات الم رء نح و م ن يحي ط ب ه م ن الن اس ف وق اراء
الف روض ال تي ج اء به ا الق ران ،ويق ول ايض ا ان الرج اء ج اء نتيج ة حتمي ة للس لم

الشكلي الذي يمثل دين الحكومة العربية في ذلك الحين تلك الحكومة التي اصرت

عل ى ع دم المس اواة بي ن رعاياه ا ف ي ال دين وانش غلت بجم ع الض رائب وجباي ة

المكوس).(37

ام ا )يولي وس ويلهاوس ن( فيق ول  :ان الرج اء فرق ة ط البت بالعدال ة والمس اواة

للش عوب ال تي اس تعمرها الف اتحون المس لمون ،والرج اء ف ي الواق ع سياس ة ف ي جم ع

الشمل ،فالمسائل المختلف عليها استبعدت وتركت لحكم ال ،وخاصة في المسألة

الخلفية الدائمة التي لتحل وهي من هو المام الحق الوحيد ؟ وكان هذا احتجاجا

باس م ال دين عل ى الطغي ان الواق ع ،اذ يق ر ان الم رجئة حرك ة ثوري ة ض د الطغي ان باس م

الدين وض د الفتحوات الس لمية ،وله ذا وس ع المرجئة مفه وم اليم ان ليشمل جمي ع
الشعوب المضطهدة لكي تكون يدا واحدة على الشعب الفاتح ). (38

م ن خلل ماس بق نج د ان هنال ك تض ارب ف ي الق وال والخب ار ع ن الم رجئة

واراءهم وافكارهم ومواقهم تجعل من الصعب الجزم بتحديد نسق فكري واحد لهم،
فه ل الرج اء بدع ة نظري ة ف ي ال دين ام ممارس ة فكري ة تس تبطن مواق ف ذات اغ راض

سياسية تتجاوز قضايا العتقد واليمان والكفر ولوعيد وغيرها ؟

لك ن الش يء المؤك د ال ذي ك ان نتيج ة لظه ور الرج اء بغ ض النظ ر ع ن الس باب

المنش ئة له ذا الفك ر وت داخل الش بهات ح ول اغراض ه واه دافه ،ان ه ادى ت دهور قيم ة
•
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العمل في الفكر السلمي عامة والسياسي منه خاصة ،فيما يتعلق بقضية الموقف من
الس لطة السياس ية ،ك ذلك يمك ن الق ول ان المنه ج الت وفيقي او المحاي د ه و اح د

مخرجات الرجاء وهو منهج ،هذا المنهج لم يرد ان يتخذ موقفا ،بل اعاتد على الرأي
الوسط بين المتضادات ،واعتماد المواقف المركبة.

الخاتمة والستنتاجات

بعد ان استعرضنا اصل المرجئة في اللغة والصطلح وتعرضنا للنشأة التاريخية

لهم ،وبيان اهم فرقهم ومعتقداتهم ،يمكن القول :
-1

ظه ر الرج اء نتيج ة المج ادلت المس تمرة بي ن الف رق ،ان جماع ة

الم رجئة ل م تك ن فرق ة مح ددة المع الم متمي زة التفكي ر والتنظي م والراء

والمواقف ،بل شملت تسمة المرجئة اشخاصا كثيرين جمعتهم عقيدة الرجاء،

وفرق ت بينه م مواق ف عقيدي ة وسياس ية اخ رى ،دل ت عل ى غي اب خ ط فرق ي

واحد متناغم يجمهعم ،وهذا يفسر بتغلغل عقيدة الرجاء الدينية في صفوف

اف راد منتمي ن ال ى جماع ات او ف رق متنوع ة جمع وا بي ن مق ولتهم المرجئي ة ف ي

اطارها الديني فقط ،وبين معتقداتهم الدينية ومواقفهم السياسية الخرى ذات

النتماء الفرقي المعلن والمتباين ).(39
-2

ان الم رجئة عل ى ع دة اص ناف ،منه م ق الوا بالرج اء ف ي اليم ان،

وبالق در عل ى م ذاهب القدري ة ) ،م رجئة القدري ة( ومنه م م ن م الوا بع دها ال ى
العمال والكساب وتكفير صاحب الكبيرة ) مرجئة الخوارج( ،وصنف منهم

خاصة في الرجاء من غير قدر ) مرجئة الجبرية( .ومايجمع اغلب المرجئة ان

اليمان لديهم مجرد كلم دون غيره ،اي انه ليس قول وعمل.
-3

عل ى مايب دو ان نش وء ظ اهرة الرج اء ف ي ب دايتنها لتتعل ق اساس ا

بقضية الكفر واليمان ،انما تتعلق بالموقف من الصحابة المختلفين في الفتنة

في عهد عثمان بن عفان ،وحروب المام علي في الجمل وصفين والنهروان.
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ان عثم ان وعل ي وطلح ة والزبي ر ومعاوي ة ،مؤمن ون لنه م ل م يش ركوا

بال فل ينفى عنهم اسم اليمان ولكن ل ولية لهم ول محبة نتيجة انشقاقهم،

كما ان الخوارج مخطئون لتكفيرهم لهم.
-5

هنالك اراء شبه ان تجمع :ان الرجاء انما ظهر لتدعيم ركائز الدولة

الموي ة فكري ا ،وت ثيبت نظ ام المل ك السياس ي يفيه ا وان الم رجئة موجه ة
لمص لحة الطبق ة الحاكم ة وان بيع ة الموي ون ص حيحة فتج ب ط اعتهم ،ب دل

الخلفة السلمية التي كانت قائمة ابان الخلفة الراشدة ).(40
-6

تح ول الرج اء المتعل ق باليم ان بش كل ع ام م ن ظ اهرة نظري ة ال ى

ظ اهرة عملي ة عام ة اخ ترقت الحي اة الس لمية عام ة ،إذ أص بحت الم ة ف ي
القرون الخيرة تتبنى بنسبة كبيرة الرجاء عقيدة ومنهج ا ،‰وتعد مخالفه خارج ا‰
مارق ا ،‰وتض بط دينه ا وأحك ام إيمانه ا بأص وله وقواع ده ،وأص بح معن ى ك ون
الص لة والزك اة والص يام والح ج والجه اد أركان ا ‰للس لم ،ه و اعتق اد وجوبه ا

والقرار به وإن لم يعمل من ذلك شيئا.‰
الظ اهرة الخ رى ظه ور مايس مى بحرك ات الس لم السياس ي ،او
-7

الح زاب والحرك ات الس لمية وانخراطه ا بممارس ة الس لطة وتخليه ا ع ن

اتجاهات الدعوة السلمية التي عملها وغرضها في الصل إعادة الناس إلى

حقيق ة اليم ان اعتق ادا ‰وعم ل واعتماده ا عل ى ه ذا الفك ر الرج ائي دون ان

يشعروا.

The phenomenon of delay in Islamic political thought
The issue of the emergence of teams, bees and groups in Islam
is one of the serious issues that the Islamic religion has
undergone and this has been reflected in the thought. The
Marjeehgroup is one of these teams that appeared in the early
days of Islam. This is explained by the penetration of the
doctrine of religious delay in the ranks of individuals belonging
to different groups or groups that combined their term in the
religious context only, and between Mu'taq Other religious
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