
1

التكفيــــر

 بني الدين وال�سيا�سة

الطبعة الثانية



2

الكتاب: التكفري بني الدين وال�سيا�سة

املوؤلف/ حممد يون�س

تقدمي/ د. حممد عبد املعطي

الطبعة الثانية

�سل�سلة: مبادرات فكرية )12(

النا�رش: مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان

العنوان: 21�سارع عبد املجيد الرمايل- 

الدور ال�سابع- �سقة رقم 71- باب اللوق- القاهرة

العنوان الربيدي: �س.ب:117 جمل�س ال�سعب، القاهرة

info@cihrs.org :الربيد اللكرتوين

www.cihrs.org : املوقع اللكرتوين

م�سئول الن�رش: رجب �سعد طه

املراجعة اللغوية: عثمان الدلنجاوي

اإخراج فني وغالف: ه�سام اأحمد ال�سيد

رقم الإيداع بدار الكتب: 8219/ 1999

الرتقيم الدويل:

 االآراء الواردة بالكتاب ال تعرب بال�ضرورة عن

مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق االإن�ضان

الطبعة الثانية لهذا الكتاب بدعم من:



3

التكفري

بني الدين وال�سيا�سة

مقدمة

د. عبد املعطي بيومي

حممد يون�س

�سل�سلة مبادرات فكرية

)12(



4

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�ستقلة تاأ�س�ست 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل 

�سعوب���ات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�سان. ومن اأجل حتقيق ه���ذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �سيا�س���ات وت�رشيع���ات وتعدي���ات د�ستورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�س���ان، والقي���ام باأن�سطة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعلي���م حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، 

وبناء الق���درات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�سان. ومن���ذ تاأ�سي�سه يقوم املركز 

ب�س���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ساي���ا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاهرة اإىل امل�ساهم���ة يف اإلقاء ال�سوء على اأب���رز امل�سكات والق�سايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غ���ري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �سوياً من اأج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا 

وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�ص يف املجل�ص القت�سادي والجتماعي بالأمم 

املتح���دة، و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب. املركز ع�سو 

يف ال�سبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات 

حول حري���ة الراأي والتعبري )ايفك����ص(. املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�ص وجنيف. 

وحا�سل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام 2007.         

نائب املدير

زياد عبد التواب

املدير العام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كمال جندوبي
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وما  اجلزايف،  التكفري  �ضد  �رصخة  الكتاب  هذا  يف  القارئ  يجد 

يرتتب عليه من اإهدار الدم والكرامة الإن�ضانية. 

فيها  ا�ضطهد  الفكري  تاريخنا  من  مناذج  عدة  الكاتب  اأورد  وقد 

فيها  راأى  التي  اأفكاره  لبع�ض  نتيجة  بع�ضهم  وقتل  املفكرين  بع�ض 

خ�ضومهم �ضببا ل�ضطهادهم يف الظاهر، ولكن الأ�ضباب احلقيقية كانت 

املفكرين،  هوؤلء  ا�ضطهاد  ا�ضتلزمت  �ضيا�ضية  اأغرا�ض  وراء  تكمن 

وت�ضفية بع�ضهم، فيما يعد ا�ضتغالل مبكرا للدين فى خدمة ال�ضيا�ضة. 

وبطبيعة احلال فاإننا نختلف مع املوؤلف يف بع�ض ما اأورده، ونتفق 

معه يف البع�ض الآخر.

فنحن نختلف معه يف طريقة تناوله حلد الردة، وموقفه من احل�ضبة 

الفكر  اأن  نرى  ل  اأننا  كما  الإ�ضالمي،  املجتمع  حماية  يف  ودورها 

الإ�ضالمي كان حكرًا على اخلالف اأو منطًا اأحاديًا يف التفكري، بل كان 

اأر�ضًا خ�ضبة للتعددية، والراأي والراأي الآخر، ونحن هنا ل نظلمه 

كما  ح�ضابه،  على  التاريخ  نن�ضف  ول  و�رصاعاته،  التاريخ  حل�ضاب 

اأننا نتفق مع املوؤلف ودعوته اإىل �رصورة احلوار والت�ضامح والقبول 

اأح�ضن، وحماولة  بالتي هي  اجلدال  والتعامل معه من منطق  بالآخر 
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الو�ضول اإىل ج�ضور م�ضرتكة، دون ا�ضطهاد للراأي الآخر، ودون 

انغالق على النا�ض، اأو القت�ضار على الروؤية الواحدة للذات. 

كما   – الرتاث  هذا  ففي  تراثنا،  اإحياء  �رصورة  يف  معه  نتفق  كما 

يقول – يكمن الكثري من التف�ضريات ملا يت�ضمنه حا�رصنا، وما �ضيوؤول 

اإليه م�ضتقبلنا؛ فال خالف على القيام بعملية اإحياء علمية ملثل هذا الرتاث 

لكي ت�ضتخدم العنا�رص ال�ضاحلة فيه، ونبني عليها.

كذلك نتفق معه يف ا�ضتنكار موقف قلة تقتحم بتكفري النا�ض يف جراأة 

تنبو عنها �ضماحة الإ�ضالم، وهم يظنون اأنهم يحافظون على الدين وهم 

يح�ضنون  اأنهم  »يح�ضبون  اأنف�ضهم  واإىل  الدين  اإىل  ي�ضيئون  احلقيقة  يف 

�ضنعا«. 

ففيما يتعلق مبوقفه من حد الردة �ضكك يف عكرمة موىل ابن عبا�ض، 

م�ضت�ضهدا مبا ذكره ابن قتيبة الدنيوري يف كتابه املعارف حيث يقول:« 

قال:  احلرث  بن  الله  عبد  عن  زيادة  اأبي  بن  يزيد  عن  جرير  روى 

دخلت على علي بن عبد الله بن عبا�ض وعكرمة موثق على باب كنيف 

اأبي، ومل يلتفت  اإن هذا يكذب على  اأتفعلون هذا مبولكم قال:  فقلت: 

الكاتب الفا�ضل اإىل اأن اأئمة اجلرح والتعديل �ضككوا يف هذا الن�ض الذي 

نقله ابن قتيبة عن جرير عن يزيد عن زياد عن عبد الله بن احلرث؛ 

لأن يزيد بن زياد �ضعيف اإذ قال �ضاحب �ضري اأعالم النبالء تعليقًا على 

هذا اجلزء الذي اأورده ابن قتيبة: يزيد بن اأبي زياد �ضعيف ل يحتج 

بنقله، فاخلرب ل ي�ضح. 

هذا بالإ�ضافة اإىل اأن اأئمة احلديث �ضعفوا رجال اآخر ي�ضمى يحيى 

البكاء اإذ روى خربا عن كذب عكرمة... قال اأبو خلف عبد الله بن 

اتق  لنافع:  يقول  عمر  ابن  �ضمعت  البكاء،  يحيى  عن  اخلزار  عي�ضى 

ابن عبا�ض، كما   كما كذب عكرمة على 
َّ

الله، ويحك، ل تكذب علي

اأحل ال�رصف، واأ�ضلم ابنه �ضريفيا. البكاء واٍه وقد علق بل هو مرتوك 

اتفقوا على �ضعفه ومن املحال كما قال ابن حبان اأن ُيجرح العدل بكالم 

املجروح.
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كما نقل عن ابن حبان اأن اأهل احلجاز يطلقون »كذب« يف مو�ضع 

»اأخطاأ«، ويوؤيد ذلك اإطالق عبادة بن ال�ضامت قوله كذب اأبو حممد 

ملا اأخرب اأنه يقول »الوتر واجب« فاإن اأبا حممد مل يقله رواية واإمنا قاله 

اجتهادًا، واملجتهد ل يقال له: اإنه كذب، واإمنا يقال: اإنه اأخطاأ. 

وال�ضبب يف هذا الغبار الذي مل يثبت، ومل يرتق اإىل درجة ت�ضعيف 

عكرمة هو راأيه املتابع لراأي اخلوارج يف مو�ضوع الإمامة. 

ولذلك نرى كثريًا من الثقات اأخذوا عنه، منهم اإبراهيم النخعي، 

وال�ضعبي وعمرو بن دينار وقتادة، واأبو �ضالح موىل اأم هانئ وكثري 

من خيار التابعني. 

واأورد الذهبي كثريا من الأخبار عن كثري من الثقات يف تعديله فقد 

حدث ابن ف�ضيل عن عثمان بن حكيم قال: كنت جال�ضا مع اأبي اأمامة 

بن �ضهل اإذ جاء عكرمة فقال: يا اأبا اأمامة اأذكرك الله: فهل �ضمعت ابن 

 فقال 
َّ

عبا�ض يقول: ما حدثكم عني عكرمة ف�ضدقوه، فاإنه مل يكذب علي

اأبو اأمامة: نعم.

وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: اأكنتم تتهمون عكرمة؟ قال: اأما 

اأنا فلم اأكن اأتهمه. 

بعطاء  عكرمة  مر  قال:  ثابث  اأبي  بن  حبيب  عن  الأعم�ض،  عن 

حدث  مما  تنكران  ما  لهم:  قلت  قام،  فلما  يحدثهم،  جبري  بن  و�ضعيد 

بن جبري  �ضعيد  �ضمعت  ا�ضحاق:  اأبى  �ضيبان عن  قال: ل. وعن  �ضيئًا؟ 

ث بها.  يقول: اأنتم لتحدثون عن عكرمة باأحاديث لو كنت عنده ما حدَّ

�ضكوت،  والقوم  كلها،  الأحاديث  بتلك  فحدث  عكرمة،  فجاء  قال: 

اأبا عبد الله ما �ضاأنك؟ قال: فعقد  فتكلم �ضعيد، ثم قام عكرمة فقالوا: يا 

ثالثني وقال: اأ�ضاب احلديث، قال اأيوب: قال عكرمة: اأراأيت هوؤلء 

الذين يكذبوين من خلفي، اأفال يكذبوين يف وجهي. 

قال:  زهري  بن  اأحمد  عن  املروزي:  من�ضور  بن  اأحمد  وروي 

اأكرث حديثه  اأقرانه،  ث عن  فيما روى، ومل يحدِّ النا�ض  اأثبت  عكرمة 
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عن ال�ضحابة.

قال:  بحديث عكرمة؟  يحتج  لأحمد:  قلت  املروزي:  بكر  اأبو  قال 

نعم يحتج به. 

وقال عثمان بن �ضعيد قلت لبن معني: فعكرمة اأحب اإليك من ابن 

عبا�ض اأم عبيد الله؟

قال: كالهما، ومل يخرت، قلت: فعكرمة اأم �ضعيد بن جبري؟

فقال: ثقة وثقة.

وروى جعفر بن اأبى عثمان الطيال�ضي، عن يحيى بن معني قال: 

على  فاتهمه  �ضلمة  بن  حماد  وفى  عكرمة،  يف  يقع  اإن�ضانا  راأيت  اإذا 

الإ�ضالم. 

حتى تهمة اأنه حروري )من اخلوارج(، براأه منها كبار املحدثني. 

فهذا هو اأحمد العجلي يقول عن عكرمة: مكي، تابعي، ثقة، برئ مما 

يرميه به النا�ض من احلرورية، يعني من راأيهم.

وقال احلافظ بن حجر وهو يرد عن عكرمة ما األ�ضق به: مل يثبت 

من وجه قاطع اأنه كان يرى ذلك، واإمنا كان يوافق يف بع�ض امل�ضائل، 

فن�ضبوه اإليهم، وقد براأه اأحمد العجلي من ذلك فقال يف كتاب »الثقات« 

له: عكرمة موىل ابن عبا�ض ر�ضي الله عنهما مكي، تابعي، ثقة، برئ 

مما يرميه النا�ض به من احلرورية. 

كما نقل حمقق كتاب »�ضري اأعالم النبالء« يف حا�ضية عن ابن منزة 

اأمة من نبالء  قوله يف �ضحيحه »واأما حال عكرمة يف نف�ضه فقد عدله 

ال�ضفات  يف  مبفاريده  واحتجوا  عنه،  وحدثوا  بعدهم،  فمن  التابعني 

وال�ضنن والأحكام، روى عنه زهاء ثالثمائة رجل من البلدان، منهم 

منزلة  وهذه  ورفعائهم.  التابعني  خيار  من  رجال  �ضبعني  على  زيادة 

مل  الأئمة  من  جرحه  من  اأن  على  التابعني،  من  للكثري  توجد  تكاد  ل 

يتلقى حديثه  ي�ضتغنوا عن حديثه، وكان  الرواية عنه، ومل  مي�ضك من 
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اإىل وقت الأئمة  اإمام  بالقبول، ويحتج به قرنًا بعد قرن، واإمامًا بعد 

وخطاأه  �ضقيمه،  من  ثابته  وميزوا  ال�ضحيح،  اأخرجوا  الذين  الأربعة 

داود  واأبو  وم�ضلم  البخاري  وهم:  رواياته  واأخرجوا  �ضوابه،  من 

اأن م�ضلمًا  به، على  اإخراج حديثه واحتجوا  فاأجمعوا على  والن�ضائي، 

له بعدما جرحه.  كان اأ�ضواأهم راأيا فيه وقد اأفرج عنه مقروًنا، وعدَّ

وال�ضبط  العدالة  اإثبات  ال�ضفحات يف  هذه  ا�ضتعر�ضنا  قد  كنا  ولئن 

لعكرمة موىل ابن عبا�ض، وانتهينا اإىل هذه النتيجة التي يظهر فيها اأن 

هذا  نفهم  ولكننا  فيه،  الطعن  يفيد  فال  �ضحيح،  ح�ضن  حديث  احلديث 

احلديث -على �ضحته- من عدة وجوه: 

الوجه الأول: اإن جمهور ال�ضحابة مل يفهموا من احلديث قتل املرتد 

يف احلال مبجرد ردته رغم و�ضوح الن�ض على ذلك.

اجلمهور  لقول  الق�ضار  ابن  وا�ضتدل  حجر  ابن  احلافظ  قال  وقد 

بالإجماع -يعني ال�ضكوتي- لأن عمر كتب يف اأمر املرتد: هال حب�ضتموه 

اأيام واأطعمتموه يف كل يوم رغيفًا لعله يتوب فيتوب الله عليه؟  ثالثة 

قال: ومل ينكر ذلك اأحد من ال�ضحابة كاأنهم فهموا من قوله �ضلى الله 

ل دينه فاقتلوه«؛ اأي اإن مل يرجع، وقد قال تعاىل  عليه و�ضلم »من بدَّ

»فاإن تابوا واأقاموا ال�ضالة واآتوا الزكاة فاخلُّوا �ضبيلهم«.

قبل  للمرتد  القتل  يف  الت�رصع  عدم  على  الإجماع  هذا  �ضوء  ويف 

باإنكار  ا�ضتتابته فاإننا نرى �رصورة اإجراء احلوار مع من تثبت ردته 

ور�ضله  وكتبه  ومالئكته  بالله  الإميان  وهى  الدين؛  اأ�ضول  من  اأ�ضل 

بال�رصورة؛  الدين  من  معلوم  اأمر  اإنكار  اأو  والقدر،  الآخر  واليوم 

ا�ضتحالل  اأو  احلج  اأو  الزكاة  اأو  ال�ضيام  اأو  ال�ضالة  وجوب  كاإنكار 

اأمر جممع على حرمته كاعتقاد اإباحة اخلمر اأو تكذيب الله اأو ر�ضوله 

�رصاحة، لأنه رمبا تطراأ عوامل الو�ضو�ضة اأو اجلهل اأو ال�ضطراب 

اأن تهياأ الفر�ضة  اأحد فالبد  اأو النف�ضي فتقوم ال�ضبهات يف عقل  الفكري 

اإىل الردة، وا�ضتئ�ضالها من نف�ضه،  التي دفعته  الدوافع  الكاملة ملعرفة 

وك�ضف ال�ضبهات الواردة على ذهنه. 
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وكم من اإن�ضان اأحاطت ال�ضبهات به فاأوقعته يف براثن ال�ضك والإحلاد 

فلما تهياأت ظروف مغايرة اأُزيلت ال�ضبهات من عقله، و�ضار من اأخل�ض 

النا�ض اإميانًا واأر�ضخهم عقيدة. 

وقلب الإن�ضان، كل اإن�ضان قلب، كما قال ر�ضول الله �ضلى الله عليه 

و�ضلم »قلوب العباد بني اإ�ضبعني من اأ�ضابع الرحمن« وما �ضمى القلب 

قلًبا اإل لتقلبه، وقد اأ�ضار �ضلى الله عليه و�ضلم اإىل اأن املرء قد مي�ضي موؤمنا 

ال�ضالة  عليه  وكان  كافرا،  ومي�ضي  موؤمنًا  ي�ضبح  وقد  كافرا،  وي�ضبح 

وال�ضالم يدعو »اللهم ثبت قلبي على دينك«. 

فها هو حجة الإ�ضالم الإمام الغزايل يخرج حاله من ال�ضك اإىل اليقني 

بنور يقذفه الله يف قلبه، وهاهم كثريون يف ع�رصنا قد اعرتتهم موجات 

من ال�ضك حينًا بل الإحلاد اأحيانا، ثم انتهى بهم الأمر اإىل �ضكينة الإميان 

وقرار اليقني فلو عاجلنا كل مرتد اأو �ضاك، لأغلقنا بابا للرحمة قد يدخل 

منه كثري من الن�ضاك التائبني. 

الوجه الثاين: اإىل متى هذا احلوار، وما مدى هذه ال�ضتتابة؟ 

عنده  تتوقف  معني  مدى  على  يتفقوا  مل  الإ�ضالم  اأئمة  اأن  جند  وهنا 

ال�ضتتابة، وقد نقل احلافظ ابن حجر اأي�ضًا اخلالف يف ذلك فقال:

»اختلف القائلون بال�ضتتابة هل يكتفي باملرة اأم لبد من ثالثة؟ 

 
ّ

اأيام؟ وعن علي ثالثة  اأم يف  يوم؟  اأم يف  الثالث يف جمل�ض؟  وهل 

ي�ضتتاب �ضهرا، وعن النخعي ي�ضتتاب اأبدا، كذا نقل عنه مطلقًا. والتحقيق 

اأنه فيمن تكررت منه الردة. 

ومل يبني احلافظ ابن حجر ول غريه فيما نعلم الأ�ضا�ض الذي بنى عليه 

اأ�ضا�ض راأى عمر  كل من هوؤلء روؤيته يف هذه املدة؛ فال نعلم على اأي 

ر�ضى الله عنه ثالثة اأيام وحب�ضه فيها؟ )ولنا اأن ن�ضاأل هل يف جو احلب�ض 

�ما يحيط به من �صغوط نف�صية خا�صة، �اإذا اقت�رص غذا�ؤه على رغيف 

عقابا له ميكن اأن ي�ضل به اإىل اإزالة ال�ضبهة العالقة بذهنه مع اأن املق�ضد 

هو اإزالة ال�ضبهة؟ وهل كانت ثمة �ضبهة؟ اأم كانت حالة خا�ضة؟( 
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مل  حيث  التقدير،  واختالف  لالآراء  مت�ضعًا  كذلك  الأمر  كان  واإذا 

فاإننا نرى يف هذا الع�رص قد تكاثرت فيه  اإجماع  ينقل ن�ض حمدد ول 

ا�ضتدت وتنوعت احلمالت على  الثقافات، وقد  الفنت، وفيه تت�ضارع 

الإ�ضالم ت�ضوه �ضماحته و�ضورته وت�ضفه بالإرهاب والعنف، بحيث مل 

يعد يعقل �ضورة الإ�ضالم احلقة اإل املوؤمنون اخلل�ض العارفون باأ�رصار 

التقدير  ح�ضن  من  فاإنه  امل�ضالح.  بها  تتحقق  التى  ومقا�ضده،  �رصيعته 

يقتل  فال  له؛  واأنفع  اأن�ضب  فهو  النخعي  بتقدير  ناأخذ  اأن  كله  هذا  و�ضط 

املرتد انتظارًا لتوبة، وا�ضتمرارًا وتوا�ضاًل معه وعدم الياأ�ض من اأوبته 

اإىل رحاب الإميان، فاإنه كما قال تعاىل »اإنه ل يياأ�ض من روح الله اإل 

القوم الكافرون« وروح الله: رحمته. 

وقد يقال هنا اإن الأخذ براأي النخعي قد يعطل اإقامة احلد.

ونقول: هل غاب هذا عن ذلك الإمام اجلليل؟ وقد و�ضفه الأعم�ض 

باأنه »�ضري يف احلديث«، واأنه مفتي الكوفة هو وال�ضعبي يف زمانهما.

دفن  فيمن  كنت  قال:  احلبحاب  بن  �ضعيب  عن  الذهبي  روى  وقد 

اأدفنتم  ال�ضعبي:  فقال  ت�ضعة  تا�ضع  اأو  �ضبعة  �ضابع  ليال  النخعي  اإبراهيم 

�ضاحبكم؟

قلت: نعم، قال: اأما اإنه ما ترك اأحدا اأعلم منه، اأو اأفقه منه، قلت: 

ول احل�ضن ول ابن �ضريين؟ قال: نعم، ول من اأهل الب�رصة، ول من 

اأهل الكوفة، ول من اأهل احلجاز، ويف رواية: ول من اأهل ال�ضام، 

ث عنه زميله الإمام  واإذا كان هذا الإمام اجلليل اأفقه اأهل زمانه كما حدَّ

ال�ضعبي فالبد اأن تكون له روؤية فى التقدير وفهم احلديث، وما يرتتب 

الله  ر�ضى  ال�ضحابة  فهمه  ما  مع  يتم�ضى  مما  والتقدير  الفهم  هذا  على 

عنهم من اأن تنفيذ احلديث م�رص�ط بعدم التوبة.

ونرى اأن هذه الروؤية يف ا�ضتتابة املرتد اأبدا تفتح اآفاق التوبة واإعادة 

النظر، وهو ما يتم�ضى اأي�ضا مع ما ذكره احلافظ ابن حجر من اأن الذي 

�ضعيف  راأي  هو  ال�ضتتابة  دون  احلال  يف  املرتد  بقتل  املبادرة  راأى 
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وطاوو�ض  )احل�ضن  اأفراد  اإىل  ون�ضبه  قيل،  التحري�ض(  ب�ضيغة  )حكاه 

ونقله ابن املنذر عن معاذ وعبيد بن عمري(.

الوجه الثالث: اأنه اإذا كان ال�ضحابة اأجمعوا على اأن املرتد ل يقتل 

اإل بعد ال�ضتتابة، وتعددت وجهات اأنظارهم يف مدة ال�ضتتابة ومداها 

اأبدا، ومن  اإىل قائل بال�ضتتابة  اإىل قائل �ضهرًا،  اأيام،  بني قائل ثالثة 

قائل بال�ضتتابة مرة، اإىل قائل بثالث، ومن قائل فى جمل�ض اأو يوم اأو 

ثالثة اأيام مما لي�ض معه ن�ض قاطع، واإنه اإذا كان الأمر هكذا مرتوكًا 

للتقدير فاإنه يرتك يف ع�رصنا لتقدير الإمام ويل الأمر ح�ضب ما يراه 

من ال�ضيا�ضة ال�رصعية ايل ت�ضع يف ح�ضابها مقا�ضد ال�رصيعة وما تقت�ضيه 

من �ضيانة ثوابت الأمة، وحماية امل�ضالح العليا للجماعة الإ�ضالمية.

عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  اإليه  اأملح  الذي  هو  املعنى  هذا  ولعل 

عن  م�رصوق  عن  �ضحيحيهما  يف  وم�ضلم  البخاري  اأخرجه  فيما  و�ضلم 

عبد الله قال: قال ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم »ل يحل دم امرئ 

م�ضلم ي�ضهد اأن ل اإله اإل الله واأين ر�ضول الله اإل باإحدى ثالث. النف�ض 

بالنف�ض، والثيب الزاين، واملفارق لدينه التارك للجماعة« )البخاري 

247/12( كتاب الديات، باب 6، م�ضلم 13023 كتاب الق�ضامة باب 

ما يباح به دم امل�ضلم(. 

اإن اقت�رص يف املفارقة لدينه على نف�ضه، وكتم �رصه  فاملفارق لدينه 

بينه وبني ربه، وا�ضتخدم حريته يف اإطار �ضخ�ضه، دون اإعالن ملفارقة 

الإ�ضالم  مبادئ  على  بالهجوم  جهر  اأو  بها  اإ�رصار  ودون  اجلماعة 

وقيمه والت�ضكيك املتعمد يف اأ�ضوله، فاإن ح�ضابه عند ربه، لكن ل ولية 

للجماعة عليه، لأنها لي�ضت خمولة بال�ضق عن ال�ضدور، ول بالتفتي�ض 

عن القلوب، وفح�ض النوايا. 

اأن العقوبة الأخروية مرتبطة  وتلك دللة وا�ضحة نراها جلية يف 

بالردة ال�رصية، والعقوبة الدنيوية مرتبطة مبفارقة اجلماعة واخلروج 

هذه  على  اخلروج  ومبقدار  ثوابتها  اأمة  لكل  اإذ  العقدية،  ثوابتها  على 

الثوابت ُيقدر العمل على اإ�ضالح هذا اخلروج، والعودة اإىل الثوابت، 
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كما تقدر ال�ضتتابة ومداها. ولدينا موقفان يف التاريخ الإ�ضالمي ميكن 

اأن يعطيانا موؤ�رصًا لقبول ما نذهب اإليه. 

املوقف الأول: يف �ضلح احلديبية اأ�رص القر�ضيون على اأن يت�ضمن 

ال�ضلح �رصطًا يق�ضي باأنه اإذا اأ�ضلم واحد من اأهل مكة وجاء اإىل ر�ضول 

من  اأحد  اأرتد  واإذا  اإليهم،  يرده  اأن  فعليه  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  الله 

الذين اأ�ضلموا معه، ووفد على اأهل مكة األ يردوه، وقبل عليه ال�ضالة 

وال�ضالم ذلك. 

وكانت هذه املفارقة مثار قلق يف البداية وعدم ارتياح من ال�ضحابة 

حتى ت�ضاءل عمر ر�ضي الله عنه وغريه: األ�ضت ر�ضول الله �ضلى الله 

عليه و�ضلم قال: بلى. قال عمر: عالم نعطى الدنية فى ديننا؟ 

لكن �ضدور املوؤمنني ان�رصحت بعد ذلك على ما فهموه من ر�ضول 

الله �ضلى الله عليه و�ضلم يف اأن املرتد اإذا ترك اجلماعة املوؤمنة اإىل اأهل 

مكة فال رده الله.

واإجماع  عنه،  الله  ر�ضي  بكر  اأبي  موقف  الثاين:  املوقف 

عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  وفاة  بعد  الردة  حركة  من  معه  ال�ضحابة 

و�ضلم وحماورة عمر ر�ضي الله عنه يف البداية وميله اإىل عدم حماربة 

لو  »والله  بكر:  اأبو  قال  اإذ  لقتالهم؛  �ضدره  الله  �رصح  حتى  املرتدين 

منعوين عقال بعري كانوا يوؤدونه لر�ضول الله لقاتلتهم عليه«. 

ثلمة  الردة كانت حركة ع�ضيان جماعي( حتدث  اأن حركة  )ذلك 

وحدها،  العقيدة  تعر�ض  ول  الإ�ضالمية،  اجلماعة  توازن  يف  �ضخمة 

واإمنا تهدم العقيدة والعبادة وثوابت اجلماعة.

واإذا كنت يف هذه املقدمة قد اأطلت يف بيان مدى اخلالف بيننا فى 

اأهون من  امل�ضائل  فاإن اخلالف يف غريها من  امل�ضاألة،  هذه  املنهج يف 

ذلك. 

الكاتب  نتفق مع  كنا  واإن  املجتمع،  اأنها حتمي  احل�ضبة  فموقفنا من 

الفا�ضل يف اأن البع�ض مل ي�ضتخدمها ال�ضتخدام الأمثل، واإمنا اتخذ منها 
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�ضالحًا رمبا طال الإ�ضالم نف�ضه، و�ضوه ال�ضورة عن �ضماحته، اإل اأن 

ذلك ل يقلل من هذه الفري�ضة الكفائية ول من دورها يف حماية املجتمع 

الفكرية،  اأغلب �ضريتنا  اأن  الفا�ضل من  الكاتب  اأن موقف  امل�ضلم، كما 

ملا  واإل  الراأي  هذا  ن�ضاركه  فاإننا ل  الفكر،  كانت حجرًا على  قال  كما 

الإ�ضالم؛  كح�ضارة  والآفاق  اجلوانب  متعددة  �ضاخمة  ح�ضارة  قامت 

لأن ح�ضارة رائعة كهذه احل�ضارة التى �ضملت اأغلب العامل يف زمانها 

مل تكن لتقوم لو كان هناك حجر على الفكر، واإمنا تقوم بازدهار الفكر 

احلر وتعدد اآفاقه وجوانبه. 

متثل  التي  التعددية  عليه  تخفي  ل  الإ�ضالمي  الرتاث  يطالع  ومن 

الفقه  اأو يف  اأو يف الأ�ضول  الفل�ضفة  اأ�ضا�ضية لهذا الرتاث �ضواء يف  �ضمة 

اإنه  اأن نقول  لنا  التف�ضري واحلديث بحيث ي�ضوغ  العديدة يف  اأو الأفهام 

الإ�ضالمي  الرتاث  يف  توجد  كما  واحد  اإطار  ي�ضملها  تعددية  توجد  ل 

واحل�ضارة الإ�ضالمية. 

هذه  الكاتب يف  مع  ي�ضغلنا اخلالف  اأن  ينبغي  كله.. ل  ذلك  ومع 

ت�ضتحق  التي  الإيجابية  الأخرى  اجلوانب  عن  كتابه  من  اجلوانب 

واأن  والت�ضامح  احلوار  �رصورة  اإىل  ال�ضادقة  دعوته  خا�ضة  الإ�ضادة 

اإذا كان هذا احلوار  �ضيما  يقبل بع�ضنا بع�ضاـ ويعذر بع�ضنا بع�ضا، ل 

والت�ضامح داخل اإطار عام واحد ينتظم قواعد واأ�ضول، متفقا عليها، 

ويرجع كل مّنا اإليها. 

ولو حتققت هذه الدعوة التي نعمل لها جميعًا لكان لنا اأن ناأمل يف 

م�ضتقبل م�رصق، تكون هذه الدعوة خطوة يف حتقيقه، والله امل�ضتعان. 
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تقدمي
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منهجي  ب�ضكل  يك�ضف  اأن  اإىل  الأول  املقام  يف  الكتاب  هذا  يهدف 

تاريخنا،  يف  الفكري  ال�ضطهاد  تاريخ  من  �ضفحات  عن  ووا�ضح 

ولقد كان الدافع الأ�ضا�ضي للجهد الذي قمت به يف هذه ال�ضفحات، اأن 

اأعر�ض ب�ضئ من التب�ضيط والو�ضوح لوقائع هذا التاريخ من املالحقة 

التفكري بج�ضارة يف  اأنها وراء عدم قدرتنا على  اأرى  التي  للمفكرين، 

على  قدرتنا  �ضل  يف  رئي�ضي  �ضبب  اأنها  اأرى  والتى  املهمة،  ق�ضايانا 

وجدت  اأنني  الكتاب  لتاأليف  دوافعي  من  وكان  املو�ضوعي،  التفكري 

اأنها توجد  كثريًا من ال�ضباب، ل يعرفون عنها �ضيئا، على الرغم من 

متناثرة يف بطون الكتب. بل كان هناك حتى بع�ض املثقفني الذين اأبدوا 

ده�ضتهم من وجود بع�ض هذه احلالت من ال�ضطهاد. 

ولعل ال�ضبب يف مثل هذا اجلهل بهذه املعلومات، اأنه قد جرت يف 

تاريخنا على امتداده حماولت دوؤوبة لطم�ض معامل مثل هذه الأحداث، 

لذا فقد كان اجلهد الذي قمت به جلمع �ضتات مثل هذه الأحداث كبريا 

من  الرغم  على  جهد  وهو  هذا،  كتابنا  حجم  �ضغر  من  الرغم  على 

فاإنه قد ي�ضوبه ق�ضور  اأن يكون مو�ضوعيا قدر الطاقة،  حر�ضنا على 
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يف بع�ض الأحيان ناجت عن قلة املادة املتوافرة عن هذه املو�ضوعات، 

لل�ضبب الذي ذكرناه، حيث جتد اأن كتب التاريخ ت�ضكت عنها يف كثري 

من الأحيان، اأو تعر�ضها بتحيز وا�ضح يف بع�ض الأحيان. 

الق�ضايا  هذه  ب�ضط  يف  النظر  وجهات  خمتلف  نناق�ض  اأن  ن�ضاأ  ومل 

وعر�ضها، بل كان ما و�ضعته ن�ضب عيني من البداية اأن اأ�ضتفيد منها 

جميعًا على الرغم من تباين نظرتها، ودون اأن ندخل معها يف نقا�ضات 

من �ضاأنها اأن ت�ضتت انتباه القارئ عن ت�ضل�ضل الأحداث، مما قد ي�رصفه 

عن املغزى الرئي�ضي لها. 

للمفكرين  التعر�ض  من  ال�ضفحات  لهذه  عر�ضنا  من  اأي�ضا  وهدفنا 

بالأذى، اأن نرد على بع�ض من ي�ضورون تاريخنا على اأنه خاٍل من 

مثل هذه امل�ضاكل التي واجهت الفكر واملفكرين، م�ضيفني على التاريخ 

نوعًا من الرومان�ضية يف الفهم، كثريًا ما اأ�ضلت الكثريين وعلى راأ�ضهم 

ال�ضباب، فعر�ضنا الأحداث كما وقعت يف الواقع، وعملنا على اأن نقدم 

بطبيعة  مركزين  نق�ضان،  اأو  زيادة  دون  جرت  كما  الأحداث  هذه 

احلال على ما هو جوهري. 

ول �ضك اأننا يف حاجة اإىل ك�ضف تاريخنا مبنظار العلم املو�ضوعي، 

حتى نتمكن من فهم املا�ضي، ون�ضاعد يف فهم احلا�رض معًا، واأن نعر�ض 

وقائع هذا التاريخ مبو�ضوعية، مهما تكن موؤملة، لأن ذلك من �ضاأنه اأن 

ميكنا من الك�ضف عن مثالب حا�رضنا وما�ضينا، لي�ضدد خطانا على الطريق 

ال�ضحيح نحو امل�ضتقبل. 

املا�ضي  هذا  مثل  لطرح  نعر�ضه هو حماولة  ما  اإن  القول  وميكننا 

مثل  تفتح  اأن  يف  لها  نتمنى  كما  ال�ضفحات  هذه  جنحت  فاإن  للمناق�ضة، 

هو  نرجوه  كبريًا. وما  هدفًا  قد حققت  بذلك  تكون  فاإنها  النقا�ض،  هذا 

املناق�ضة املو�ضوعية، التى ل ت�ضعى للبحث عن العيوب بقدر ما تناق�ض 
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الو�ضول  الختالف طريق  باأن  واٍع  اإميان  الأمور مبو�ضوعية، يف 

يف  بج�ضارة  والتفكري  عقولنا،  ا�ضتعمال  من  خوف  دون  للحقيقة، 

ما�ضينا وحا�رصنا.

فاإن اأثارت مثل هذه ال�ضفحات حفيظة البع�ض، فاإن ما نهدف اإليه 

هو تبيان احلقيقة قدر املعطيات املتوافرة، وح�ضبنا اأنها اجتهاد وم�ضعى 

من  هناك  كان  فاإن  والتعمية،  الطم�ض  عمليات  من  غابة  يف  للفهم، 

ي�ضوبها، فال خالف يف حقه يف ذلك، �رصيطة اأن يكون اختالفه اإعماًل 

ي�ضهر يف وجوهنا اجلمل  اأن  املو�ضوعي، دون  العلمي  للعقل واملنهج 

اإىل  الو�ضول  يف  �ضيئًا  جتدي  لن  التي  الباطلة،  والتهامات  الإن�ضائية 

ال�ضواب وال�ضدق. 

ولعل هذه ال�ضفحات تنجح يف الك�ضف عن الأ�ضباب يف خوفنا من 

التفكري احلر، الذي ل يخ�ضى يف احلق لومة لئم، فمثل هذا اخلوف له 

ما يربره بالفعل، حيث كان املفكر يف املا�ضي بل واحلا�رص كما �ضيت�ضح 

يعمل على  يفت�ض يف �ضمريه، ومن  ملن  هدفًا  الكتاب،  هذا  قراءة  من 

اأو  والقانون،  الق�ضاء  عليه  ي�ضتعدي  ومن  بل  عليه،  العامة  حتري�ض 

من يحاكمه تع�ضفًا بقوانني جائرة، ومن يطارده مبا�رصة احت�ضابًا دون 

اأو قانون، بل ويف خروج وا�ضح على القانون، ومن يعتدي  ق�ضاء 

على حياته اأو ماله، اأو يتحر�ض به، وي�ضبب له من امل�ضايقات ما يجعل 

احلياة بالن�ضبة له �ضعبة اإن مل تكن م�ضتحيلة. 

اإن مثل هذه احلوادث تك�ضف لنا عن الأ�ضباب الكامنة وراء خماوف 

بع�ض كتابنا ومثقفينا، فهي اأ�ضباب ت�رصب بجذورها يف ما�ضينا، ومتتد 

حلا�رصنا، ومنذ اأن حاولت هذه الأمة اأن تنه�ض، كان اأعالم نه�ضتها 

بالزندقة  والتهام  واملالحقة  واملطاردة  والتخويف  للتكفري  هدفًا  دوما 

معارك  عنا  ببعيد  ولي�ض  الفكرية،  والتبعية  والتغريب،  واملا�ضونية 
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الإمام حممد عبده ومن�ضور فهمي وطه ح�ضني وغريهم، ممن كانوا 

ومازالوا هدفًا ملثل هذه التهامات. 

يف  ال�ضتمرار  على  قادرة  تكون  لن  اخلوف  يحكمها  اأمة  اإن 

نه�ضتها، لأن النه�ضة عمل ي�ضتلزم �ضجاعة الفكر، التى تعد الأ�ضا�ض 

هل  الآن:  وال�ضوؤال  للتطبيق،  وقابليته  ومو�ضوعيته  القرار  ل�ضجاعة 

جنروؤ على اأن نفكر بج�ضارة، واأن نكفل للمفكرين والنا�ض عامة حقهم 

يف العتقاد، دون خوف، وهل نكفل لهم حقهم يف احلياة، واأل يفقد 

اأحد حياته ثمنًا لفكره؟!

ثم  للمعرفة �النت�صارها؛ �من  االأ�ل  ال�رصط  االعتقاد هي  فحرية 

بالقدر الذي يكفله املجتمع لأفراده من حرية  العلوم مرتبط  فاإن تقدم 

العتقاد وال�ضمري والتعبري.

وتنطوي عملية التكفري على اعتداء �ضارخ على حقوق الإن�ضان، 

وت�ضكل جزءا من عملية اأكرب لالعتداء على حقوق الأفراد يف جمتمعاتنا 

تقل  ول  الفردية،  احلقوق  على  املجتمعية  احلقوق  تغلب  التى  النامية 

حماية حقوق الإن�ضان يف العتقاد والتعبري يف الأهمية عن حماية بدنه 

مقومات  يف  رئي�ضيًا  مكونًا  يفقد  اعتقاد  بال  فالإن�ضان  ملكيته؛  وحماية 

�ضخ�ضيته وحياته التي ي�ضتبيحها املكفرون باإهدار حقه يف احلياة. وزعم 

الو�ضاية علي اعتقاد الإن�ضان اعتداء �ضارخ على جميع حقوق الفرد، 

ول ميلك من يقوم مبثل هذه الو�ضاية احلق فيها �رصعًا وقانونًا. 

جمتمعنا  يف  الفكر  تعر�ض  مدي  اأي  اإىل  التالية  ال�ضفحات  وتبني 

مثل  وراء  يكمن  عما  للك�ضف  وت�ضعى  ع�ضور،  عدة  يف  لال�ضطهاد 

هذا ال�ضطهاد من عوامل يف الواقع، وكيف اأن هذا ال�ضطهاد طال 

مفكرين كبارًا، كما اأنه �ضمل اأي�ضًا بع�ضًا من اأهم الفقهاء يف تاريخنا، 

وكيف  والطربي،  حنبل  ابن  الإمامان  املثال  �ضبيل  على  بينهم  ومن 
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اأن ال�ضطهاد اأدى يف كثري من الأحيان اإىل حجب التعامل مع بع�ض 

هذه  يف  العلوم  معظم  ت�ضمل  كانت  التي  الفل�ضفة  بينها  ومن  العلوم، 

الع�ضور.

ومل نكن وحدنا يف هذا ال�ضطهاد للفكر يف الع�ضور الو�ضطى، فقد 

كانت هذه �ضمة غالبة على تلك الع�ضور، ول يختلف غرينا عنا يف ذلك 

التاريخ.  قراءة  من  ال�ضتفادة  على  القدرة  لديهم  كان  اأنهم  يف  �ضوى 

اأما نحن فاإن ا�ضتفادتنا كانت اأبطاأ اإيقاعًا، كما اأنهم كانوا اأي�ضًا اأكرث منا 

قدرة على ال�ضتفادة من تاريخنا وتاريخهم وتاريخ غرينا، فقد �ضهدت 

وقف  من  متكنت  لكنها  للمفكرين،  ا�ضطهاد  عمليات  وغريها  اأوروبا 

نزيف الفكر فيها. 

واحلياة  العتقاد  يف  املفكر  حلقوق  الرامية  الإجراءات  واتخذت 

التي ن�ضت عليها  تلك احلقوق  الإن�ضان،  �ضكاًل منظمًا متثل يف حقوق 

قوانني مكتوبة م�ضفوعة بالإجراءات والآليات التي تتبع يف تنفيذها، تلك 

العملية مل ترت�ضخ يف جمتمعاتنا حتى الآن، والتى مل تعرفها جمتمعاتنا 

اأمر  تنفيذها  تكفل  التي  والآليات  القوانني  هذه  مثل  ووجود  القدمية، 

اأو ذاك بحرية التفكري اأو  خمتلف بطبيعة احلال عن مطالبة هذا املفكر 

من  جمتمع  منها  يخل  مل  قدمية،  عملية  فهذه  احلياة؛  يف  الإن�ضان  حق 

املجتمعات، كما اأن ذلك يختلف اأي�ضًا عما نادت به ال�رصائع من مبادئ 

املبادئ تكون  اأن مثل هذه  التاأكيد على  ال�ضدد، بل نعيد  عامة يف هذا 

املدنية  والهيئات  القانونية  والإجراءات  بالآليات  تقرتن  مل  ما  كالعدم 

والأجهزة الق�ضائية والراأي العام امل�ضتنري الذي ي�ضهر عليها، ويحمي 

الإن�ضان من اأي حماولة للخروج عليها. 

اأن هناك �رصورة  بعد جتارب طويلة  املجتمعات  لقد وجدت هذه 

حلماية الفكر وحلماية حق الإن�ضان يف العتقاد اأيا كان اعتقاده، وحقه 
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يف التعبري عن معتقداته دون قيد، ويف ممار�ضة ما ميليه عليه اعتقاده، 

داخل  التناحر  وملنع  لتقدمها  الوحيد  ال�ضمان  هو  ذلك  اأن  واأدركت 

ويحول  بالزدهار،  للفكر  ي�ضمح  الت�ضامح  من  جو  واإيجاد  املجتمع، 

دون تعر�ض املفكر لال�ضطهاد على يد بع�ض املتهو�ضني ال�ضيقي الأفق، 

اأو على يد الأنظمة ال�ضيا�ضية امل�ضتبدة اأو القوى ال�ضيا�ضية الفا�ضية، التى 

تتاجر بالدين، وت�ضعى حل�ضد التاأييد لها عن طريق هذه املتاجرة عندما 

تعاين من اإفال�ض براجمها ال�ضيا�ضية وان�رصاف اجلماهري عنها، م�ضتغلة 

يف ذلك حاجة النا�ض للعزاء يف اأوقات الأزمات. 

ت�ضاغ  اأن  اأهمية  التقدم  �ضبقتنا يف  التي  املجتمعات  اأدركت  هنا  من 

حقوق الإن�ضان يف ن�ض مكتوب وملزم له اآليات يف التنفيذ، ومل تكن 

تنظم  مواثيق  وو�ضع  الإن�ضان  حلقوق  دولية  قوانني  اإ�ضدار  ق�ضية 

ممار�ضة هذه احلقوق جمرد نزعات خريية اأو ا�ضتجابة لبع�ض املفكرين 

طموحات  وعن  اأي�ضا  م�ضالح  عن  تعبريًا  كانت  بل  اخلري،  اأهل  من 

بالتح�رص، وتعبريًا عن دواٍع  الإن�ضان  اإىل قدم عهد  ترجع يف قدمها 

عملية ت�ضتلزمها حياة النا�ض ذاتها. 

غري  ال�رصاعات  من  نف�ضها  حتمى  اأن  ال�ضعوب  هذه  اأرادت  فلقد 

ال�رصاعات  تلك  وامللل،  واملذاهب  الطوائف  بني  وال�ضارة  بل  املفيدة 

التي ا�ضتنزفت الكثري من دماء الب�رص وطاقاتهم وعقولهم فيما ل جدوى 

منه، واأن حتمي املفكرين من دعاة الظالم والغوغائية اللذين يبددون 

العلم بن�رصهم جوا من الإرهاب  الفكرية، ويعوقون تقدم  طاقة الأمم 

دائم  خوف  حالة  يف  املبدع  اأو  العامل  ويجعل  الفكر  يخنق  الفكري، 

منطقتنا  �ضاد  الذي  املناخ  هذا  ومثل  �ضحيحًا.  يعتقده  عما  التعبري  من 

اأمام البحث  اأحد العقبات الكربى  يف ال�ضنوات الأخرية كان وما زال 

العلمي. 
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اأن  بعد  �ضيما  ل  التاريخ،  در�ض  اأي�ضا  ال�ضعوب  هذه  وعت  ولقد 

واملمار�ضات  الدموية  الأحداث  من  طويلة  لفرتات  الب�رصية  عا�ضت 

القا�ضية وال�رصاعية العنيفة انطالقًا من التع�ضب ملذهب اأو اعتقاد ومن 

حماولت فر�ض الراأي والعتقاد بالقوة والقهر على الآخرين، وبعد 

بل  متتلك  اأنها  تعتقد  فرقة  كل  فيها  كانت  عهودًا  الب�رصية  عرفت  اأن 

وحتتكر احلقيقة املطلقة والراأي ال�ضديد الذي يحمي املجتمع من التفكك 

والنحالل والنهيار. 

التي �ضدرت عام  املتحدة  ا�ضتقالل الوليات  اإعالن  وكانت وثيقة 

الفل�ضفية  املبادئ  فيها  جت�ضدت  التي  الر�ضمية  الوثائق  اأوىل  هي   1776

حلقوق الإن�ضان واأول قانون مكتوب وملزم ي�ضدر يف دولة حديثة، 

يلزم رعايا هذه الدولة مببادئ ت�ضمنتها فيما بعد الوثائق الدولية املنظمة 

حلقوق الإن�ضان، ويف عام 1789 �ضدر عن الثورة الفرن�ضية اإعالن 

حقوق الإن�ضان واملواطن الذي كان خطوة اأكرث وثوقًا يف اجتاه تقنني 

حقوق الإن�ضان مبا ت�ضمنه من مبادئ حقوق الإن�ضان بل والإجراءات 

وال�ضمانات التي تكفل تنفيذ مثل هذه احلقوق. 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اأقرت   1948 عام  دي�ضمرب  ويف 

الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان لرت�ضي بذلك اأول تقنني دويل ملبادئ 

اأن مبادئ هذا الإعالن مل تكن ملزمة؛ لكنه  حقوق الإن�ضان. �ضحيح 

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  اأ�ضا�ضه  على  �ضدر  الذي  املنطلق  كان 

م�ضادقة  بعد  ملزمًا  اأ�ضبح  الذي   1966 عام  دي�ضمرب  يف  وال�ضيا�ضية 

الدول عليه، ونافذًا اعتبارًا من مار�ض 1976.

ولقد كفل العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية يف مادته الثامنة 

من  مظلمة  �ضفحات  لإغالق  �ضعيًا  والعتقاد؛  الفكر  حرية  ع�رصة 

ال�رصاعات بني الب�رص دامت قرونًا، وحماية حلقوق الأفراد يف اعتناق 
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ما يرونه �ضحيحًا، حيث ن�ضت هذه املادة على:  

وي�ضمل  والدين.  والوجدان  الفكر  حرية  يف  حق  اإن�ضان  لكل   -1

ذلك حريته يف اأن يدين بدين ما وحريته يف اعتناق اأي دين اأو معتقد 

ال�ضعائر  واإقامة  بالتعبد  معتقده  اأو  دينه  اإظهار  يف  وحريته  يختاره، 

واملمار�ضة والتعليم مبفرده اأو مع جماعة اأو اأمام املالأ اأو على حدة.

2- ل يجوز تعري�ض اأحد لإكراه من �ضاأنه اأن يخل بحريته يف اأن 

يدين بدين ما اأو بحريته يف اعتناق اأي دين اأو معتقد يختاره. 
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الف�ضل االأول 

التكفري واحل�ضبة 

والقانون احلديث
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تبدو بع�ض الأفكار واملمار�ضات يف كثري من الأحيان بديهية نتيجة 

اأبرز  من  ي�ضتتبعها،  وما  الردة  حد  فكرة  ولعل  والتقادم،  للتكرار 

الأفكار واملمار�ضات التى ينطبق عليها مثل هذا القول، حيث اإن هذه 

اأن  حد  اإىل  ال�ضحيحة،  الإ�ضالمية  املمار�ضة  هي  للبع�ض  تبدو  الفكرة 

اإحدى املحاكم ق�ضت يف ال�ضنوات الأخرية يف اإحدى الق�ضايا بالتفريق 

بني اأ�ضتاذ جامعى وزوجته تطبيقًا لهذا، اأو انطالقًا منه على اأقل تقدير. 

كما  مناق�ضة،  �ضبع  فقد  الق�ضائي  احلكم  هذا  مناق�ضة  ب�ضدد  هنا  ل�ضنا 

هذه  مبثل  ت�ضمح  قائمة،  ت�رصيعات  يطبق  اإمنا  يحكم  حني  القا�ضي  اأن 

الأحكام، ولكن ما نود اأن نناق�ضه هنا هو ما كان وراء احلكم، اأو املناخ 

القوانني من جانب،  التي ترتكز عليها مثل هذه  الفكرية  املنطلقات  اأو 

واأثرها على حقوق الإن�ضان من جانب اآخر. 

لالإن�ضان  اإنه كفل  ال�ضدد، حيث  الدين وا�ضح يف هذا  اأن  والواقع 

الر�ضول  عن  يرد  ومل  فيها،  لب�ض  ل  قاطعة  بن�ضو�ض  العتقاد  حرية 

اإهدار  حالة  يف  حتى  النا�ض،  من  اأحد  على  احلد  هذا  طبق  اأنه  )�ض( 

دم عبد الله بن اأبي �رصح، الذي عفا عنه يف وقت لحق بعد و�ضاطة 



32

عثمان بن عفان، وهي احلادثة التي �ضنعود ملناق�ضتها يف مو�ضع لحق 

من هذا الف�ضل. 

اإذن هذا احلد ؟ وما هي املالب�ضات التاريخية التي كانت  كيف ن�ضاأ 

وراء ن�ضاأته؟ هذا ما ن�ضعى يف هذا الف�ضل ل�ضتك�ضافه.

لكثري  اأ�ضا�ضًا  اأي�ضًا  باحل�ضبة، وكانت  ي�ضمى  ما  اأي�ضًا  بذلك  ويرتبط 

من الق�ضايا التي رفعت على الكتاب والفنانني يف ال�ضنوات الأخرية، 

والتي نالت اأ�ضحاب الراأي واأهل الفكر يف بالدنا بالأذى. واحلقيقة اأن 

ا�ضتخدمتا واللتني  اللتني  الفكرتني  الفكرتني مرتابطتان، ل يف كونهما 

كفلها  التي  الراأي والعتقاد  امل�ضتقبل �ضد حرية  ت�ضتخدما يف  اأن  ميكن 

الد�ضتور ومبادئ حقوق الإن�ضان فح�ضب، بل اإن بينهما اأوجه �ضبه يف 

اأنهما من اإبداعات الفقهاء احلكام واجتهاداتهم، ولي�ضتا من الأفكار التي 

ن�ض عليها ال�رصع �رصاحة، ونظمها وو�ضع القواعد الكفيلة بتطبيقها، 

والعقوبات التي تقع على املخالف.

ل�ضنا اأول من قال بهذه الأفكار، بل اإن هناك من املفكرين امل�ضلمني 

من ناق�ض مثل هذه الأفكار، ودح�ض ن�ضبتها لالإ�ضالم، كما ن�ض على 

ذلك يف القراآن وال�ضنة املوؤكدة. 

الدكتور  الفكرتني  هاتني  ناق�ضوا  الذين  املفكرين  اأبرز  من  ولعل 

اأحمد �ضبحي من�ضور يف كتابيه املعنونني: »حد الردة«، و«احل�ضبة«، 

الكتابان  وهما  املو�ضوعني،  لهذين  حمكمة  درا�ضة  فيهما  قدم  واللذين 

ف�ضاًل عن  الف�ضل،  هذا  نب�ضطه يف  اعتمدنا عليهما يف كثري مما  اللذان 

يف  الب�رصي  العزيز  عبد  ال�ضيخ  مثل،  الكتَّاب  من  غريه  على  اعتمادنا 

كتابه »الإ�ضالم دين الفطرة واحلرية«.

وقبل اأن نعر�ض ملناق�ضة هذا نود اأن ن�ضري اإىل اأن الكثري من الكتَّاب 
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عن  احلديث  اإىل  الردة  وحد  التكفري  عن  كتبهم  يف  عمدوا  الفقهاء  من 

تاأ�ضي�ض  اأو  تاأ�ضيل  دون  ق�ضايا،  من  عنه  يتفرع  وما  احلد،  تطبيق 

ل  القاطعة،  القراآنية  الن�ضو�ض  من  وا�ضح  اأ�ضا�ض  على  احلد  لهذا 

اأمام  امل�ضئولية  فيه  النا�ض، وتعظم  فيه رقاب  �ضيما يف مو�ضوع تقطع 

بع�ض  الأمثال من  بع�ض  الإي�ضاح ن�رصب  والنا�ض. وملزيد من  الله 

الكتابات التي تناولت هذه الق�ضايا. 

يقول  اأحاديث  عدة  �ضابق)1(  �ضيد  ال�ضيخ  يورد  »الردة«  كتابه  يف 

يف  ال�ضبب  يناق�ض  ول  عليه،  خمتلف  اأو  �ضعيف  �ضندها  اإن  نف�ضه  هو 

م�ضى  بل  احلد،  هذا  مثل  ير�ضي  وا�ضح  ن�ض  فيه  يرد  مل  القراآن  اأن 

بداية من  تطبيق احلد،  مناق�ضة  اإىل  ال�ضعيفة  الأحاديث  اإيراد هذه  بعد 

القراآن،  التي مل يرد فيها ن�ض من  اأي�ضا من الأمور  ال�ضتتابة؛ وهي 

اأو منقول عن الر�ضول )�ض(، ثم ينتقل للحديث عن اأن القتل هو احلد 

ن�ض  اأي�ضا على  هذا  يوؤ�ض�ض حكمه  اأن  املرتد، دون  يطبق على  الذي 

قراآين قاطع، ياأمر بقتل املرتد. 

لي�ضكت يف  تعايل  الله  كان  فما  الن�ض حديث،  باأن  اأحد  يحتج  ول 

كتابه عن مثل هذا الأمر اخلطري الذي يتعلق بحق النا�ض يف احلياة ويف 

العتقاد. وينتقل ال�ضيخ �ضيد �ضابق بعد ذلك اإىل عقوبة الزنديق لرنى 

اإبهامًا وغمو�ضا، ولتت�ضع دائرة من ينطبق عليه هذا  اأن الأمر يزداد 

احلد، دون حتى اأن يتمكن من حتديد من هو الزنديق، ولك اأن تتخيل 

على  يعرف  اأن  دون  الزندقة  بتهمة  �ضخ�ض  على  بالقتل  يحكم  قا�ضيا 

وجه التحديد من هو الزنديق، وميتد حكم املرتد لي�ضمل ال�ضحرة، دون 

افون والكهنة.  �ضند وا�ضح اأي�ضا وكذلك العرَّ

واحلقيقة اأن هذه الزندقة التي يتحدث عنها ال�ضيخ ت�ضببت يف الكثري 

من الأذى لكثري من املفكرين قدميا وحديثا، وعلى حد تعبري الدكتور 
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ببع�ض  نادوا  امل�ضلمني  من  حفنة  اأن  له  يوؤ�ضف  مما  »اإنه  اأمني  اأحمد 

على  ون�رصها  القوانني،  بتوحيد  املقفع  بن  الله  عبد  كنداء  اإ�ضالحات، 

النا�ض ليعرف املتقا�ضي وجه احلكم له اأو عليه، ونداء املعتزلة بتحكيم 

ال�ضنني الأخرية بتنقية  ال�ضيخ حممد عبده يف  العقل يف احلديث، ونداء 

الدين من اخلرافات والأوهام، وال�ضتغاثة بالله وحده دون ال�ضتغاثة 

باأ�رصحة واأولياء، فرمي كل هوؤلء بالزندقة«.)2(

من  باأن  �رصاحة  يعرتف  فاإنه  املطعني  العظيم  عبد  الدكتور  اأما 

احلقائق امل�ضلمة اأن حد الردة، وهو القتل، مل يرد �رصاحة يف الآيات 

على  املرتد  عقوبة  ق�رصت  حيث  الردة،  عن  حتدثت  التي  القراآنية 

العذاب الأخروي.)3(

القتل  الن�ض �رصاحة على حد  القراآنية عن  الآيات  �ضكوت  ورغم 

للمرتد، فاإن الدكتور انربى مدافعا عن هذا احلد، ليفند اآراء منكريه، 

ا�ضتنادا اإىل ما ورد -على حد قوله- يف ال�ضنة ال�ضحيحة قول وعمال، 

الفقهاء، ويرى  بني  عليه  التفاق  الرا�ضدين، ووقع  اخللفاء  �ضنة  ويف 

ينزلون  راأيه  يف  فاملنكرون  ال�ضنة«.  مل�ضدرية  »اإنكار  ذلك  اإنكار  اأن 

فيها حتديد عقوبة  التي ورد  ال�ضنة،  ينكر م�ضدرية  منزلة من  اأنف�ضهم 

املرتد يف الدنيا وهي القتل، ففي احلديث ال�ضحيح قال �ضلى الله عليه 

ل دينه فاقتلوه«، وقد جرى العمل بهذا التوجيه النبوي  و�ضلم: »من بدَّ

فتقررت هذه  الرا�ضدين،  الدعوة، ويف حياة خلفائه  يف حياة �ضاحب 

العقوبة القتل حدًا للمرتد يف ال�ضنة القولية ويف ال�ضنة العملية، ثم اتفق 

الفقهاء فيما بعد على �رصعية هذه العقوبة، ومل يعرف بينهم خمالف.)4(

وعند هذا احلد لنا مالحظات على كالم الدكتور املطعني، فهو مل 

الدعوة،  بهذا احلد يف حياة �ضاحب  العمل  اأول: كيف جرى  لنا  يبني 

بيانا يخلو من اأية �ضكوك اأو�ضبهات، فلو كان الر�ضول )�ض( قد عمل 
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بهذه العقوبة، فقد كان من واجب الدكتور اأن يعر�ض لذلك تف�ضيال مبا 

يوؤيد دعواه، ويقطع الطريق على دعاوى املنكرين. 

وثانيا: مل يو�ضح لنا �ضحة احلديث، الذي يطعن يف �ضحته منكرو 

عقوبة الردة، وغني عن البيان اأنه كان عليه يف هذه احلالة اأن يورد 

�ضند احلديث، بل واأن يدلل على �ضحة الإ�ضناد، وعلى اأن الرواة اأهل 

للثقة. ونورد احلديث باإ�ضناده كما ورد يف �ضنن اأبي داود »حدثنا اأحمد 

اأن  اأيوب عن عكرمة  اأخربنا  اإبراهيم،  اإ�ضماعيل بن  بن حنبل، حدثنا 

علّيا عليه ال�ضالم اأحرق نا�ضا ارتدوا عن الإ�ضالم، فبلغ ذلك ابن عبا�ض 

و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  اإن  بالنار،  لأحرقهم  اأكن  مل  فقال: 

قال: »ل تعذبوا بعذاب الله« وكنت قاتلهم بقول ر�ضول الله �ضلى الله 

ل دينه  عليه و�ضلم، فاإن ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم قال »من بدَّ

ا عليه ال�ضالم فقال: ويح ابن عبا�ض ويف ن�ضخة  فاقتلوه« فبلغ ذلك عليَّ

»ويح اأم ابن عبا�ض«)5(

فهل اإذا كان اأحد رواة احلديث مو�ضع �ضك يكون الإ�ضناد �ضحيحا؟ 

اإن ما نتحدث عنه هو عكرمة موىل ابن عبا�ض، فقد اأثريت حول هذا 

امل�ضلمني  اأخذها علماء  املروية عنه  الرجل �ضكوك كثرية، والأحاديث 

قتيبة  ابن  عنه  ذكره  ما  هذا  لقولنا  تاأييدا  ونورد  احلذر،  من  بقدر 

يزيد  يقول: »روى جرير عن  كتابه »املعارف« حيث  الدينوري يف 

 بن عبد 
ٍّ

بن اأبي زياد، عن عبد الله بن احلرث قال: دخلت على علي

هذا  اأتفعلون  فقلت:  كنيف،  باب  على  موثق  وعكرمة  عبا�ض  بن  الله 

مبولكم؟ قال: اإن هذا يكذب على اأبي«.)6(

الريا�ضي  »حدثني  يلى:  ما  ب�ضطور  ذلك  بعد  الدينوري  اأورد  ثم 

يف  وعكرمة  ال�ضاعر  رُي  ُكثِّ مات  قال:  املدين  نافع  عن  الأ�ضمعي  عن 

يوم واحد. قال الريا�ضي فحدثني ابن �ضالم اأن النا�ض ذهبوا يف جنازة 
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كثري، وكان عكرمة يرى راأي اخلوارج، وطلبه بع�ض الولة فتغيب 

خم�ض  �ضنة  عكرمة  ومات  عنده،  مات  حتى  احل�ضني  بن  داود  عند 

ومائة وقد بلغ ثمانني �ضنة«)7(

عبا�ض،  بن  الله  عبد  على  يكذب  كان  عكرمة  اأن  هنا  واملالحظ 

كان  الذي  عكرمة،  عن  مروي  داود  اأبي  عن  نقلناه  الذي  واحلديث 

�ضيا�ضيا وعقائديا، مما  يتبنى موقفا  اأنه كان  اأي  يرى راأي اخلوارج؛ 

اأن  املعروف  ومن  �ضيا�ضي،  منطلق  من  احلديث  و�ضع  �ضبهة  يوجد 

ال�ضيا�ضة كانت وراء و�ضع الكثري من الأحاديث، التي جلاأ اإليها �ضا�ضة 

هذه العهود لتغليب موقفهم ال�ضيا�ضي على مواقف واآراء غريهم، فهل 

يظل احلديث مع ذلك �ضحيح الإ�ضناد...!!!؟

اأما عن  املطعني،  الدكتور  تعبري  القولية، على حد  ال�ضنة  هذا عن 

ال�ضنة العملية فاإنه يورد مثال عبد الله بن اأبي �رصح، ومن املعروف اأن 

الر�ضول )�ض( قد اأهدر دم عبد الله بن اأبي �رصح بعد ارتداده، وحني 

اأربعة، هم عبد العزى بن خطل  اأهلها جميعا فيما عدا  ن  اأمَّ دخل مكة 

ومقي�ض بن �ضبابة وعبد الله بن اأبي �رصح واأم �ضارة، فاأما ابن خطل 

فاإنه قتل وهو متعلق باأ�ضتار الكعبة، وكان ابن خطل قاتال؛ قتل موىل 

له يف نوبة غ�ضب وارتد، اأى اأن الرتداد هنا اقرتن بجرمية القتل، يف 

حني ت�ضفع عثمان بن عفان لأخيه يف الر�ضاعة عبد الله بن اأبي �رصح، 

اأم �ضارة، وت�ضفع لها البع�ض فعفا  فعفا عنه الر�ضول )�ض(، وهربت 

عنها النبي )�ض(.

نخل�ض من ذلك اإىل اأن عبد الله بن اأبي �رصح مل يقتل، والأهم من 

ذلك اأن الر�ضول )�ض(، حني اأهدر دمه، مل يذكر �ضيئا عن حد الردة، 

ولو كان هناك يف �رصع الله مثل هذا احلد ملا �ضكت عنه يف هذه املنا�ضبة، 

كما اأن عملية اإهدار الدم متت عند الفتح، يف حالة اأ�ضبه بحالة احلرب 
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يف عرف علم ال�ضيا�ضة احلديث، اأي يف حالة ل يقا�ض عليها يف الأوقات 

العادية، كما اأنه من املالحظ اأن اإهدار دم عبد الله بن اأبي �رصح مل يكن 

اأُهدر دمه،  الفريق الذي  حالة منفردة بتهمة منفردة، بل كان �ضمن 

والذي تعر�ض للر�ضول بالأذى ومن هجاه.. اإىل اآخر ذلك، كما اأن 

ال�ضنة مل تذكر �ضيئا عن حد الردة عند حديثها عن هذه الوقائع،  كتب 

ل دينه  اأن يتواطاأ اجلميع على ال�ضكوت عن حديث »من بدَّ فهل يعقل 

اأن  بهم  اأحرى  كان  فقد  فيه،  يذكر  اأن  اأدعى  كان  وقت  يف  فاقتلوه« 

يقولوا اإن الر�ضول )�ض( اأهدر دم هوؤلء تطبيقا لهذا احلديث اأو لغريه 

من الن�ضو�ض لو وجد، هذا ما �ضكتت عنه كتب ال�ضنة وكتب التاريخ 

على اختالفها حني حتدثت عن فتح مكة. 

وهذا ما يوؤيد اأي�ضا اأن هذا احلديث و�ضع يف وقت لحق، واأوجد 

له الإ�ضناد املنا�ضب من امل�ضتغلني باحلديث الذين كانوا يتك�ضبون رزقهم 

ال�ضيا�ضية ذلك، ولي�ض  الأحداث  ا�ضتدعت  من رواية احلديث، وحني 

هذا بالأمر الغريب على هوؤلء فقد دخل يف �ضفوفهم الكثري من الأفاقني 

جتارة  احلديث  رواية  اأ�ضبحت  اأن  بعد  باحلديث،  يتك�ضبون  الذين 

رابحة، وبعد تدخل احلكام يف عملية و�ضع احلديث تع�ضيدا ملواقفهم 

ال�ضيا�ضية، اأو بحثا عن �ضند من ال�ضنة لالإطاحة مبعار�ضيهم. 

والعبا�ضي،  الأموي  الع�رصين  يف  �ضيما  ل  هوؤلء،  انت�رص  ولقد 

وكانت لهم �ضطوة على ال�ضارع يف هذه الفرتة، وكانوا ي�ضللون العامة 

احلديث  النا�ض بني رواة  الأمر على  واأقا�ضي�ضهم، واختلط  باأقوالهم 

ا�ض، وبلغت جراأة بع�ضهم على و�ضع احلديث اأن البع�ض كان  والق�ضَّ

ي�ضع اأخبارا عن ا�ضم الذئب الذي التهم يو�ضف عليه ال�ضالم، وعندما 

اإنه كان يق�ضد الذئب  راجعه البع�ض باأن يو�ضف مل ياأكله الذئب قال: 

الذي قيل اإنه اأكله، بل اإن البع�ض اأعطى اأ�ضماء عربية لفرعون مو�ضى 
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ووزرائه وحا�ضيته، واأورد الأ�ضانيد املوؤيدة لذلك؛ وغري ذلك كثري مما 

حتفل به كتب الرتاث والدرا�ضات عن الإ�رصائيليات وو�ضع احلديث، 

راجع  عندما  ال�ضعبي  الفقيه  �رصبوا  اأنهم  حد  اإىل  �ضطوة  لهم  واأ�ضبح 

بع�ضهم يف خرب راأى اأنه ي�ضعب ت�ضديق اأنه منقول عن الر�ضول )�ض( 

كذلك فعلوا مع الإمام الطربي حني راجع بع�ضهم فكب�ضوا بيته ورموه 

باحلجارة. )8(

وقت  يف  اإل  يظهر  مل  احلديث  اأن  توؤيد  التي  الأمور  من  اأن  كما 

ال�ضرية  كتب  يف  يذكره  مل  اأحدا  اأن  و�ضعه،  ترجح  ثم  ومن  لحق؛ 

املعتمدة، عند احلديث عن حروب الردة، وكانت هذه منا�ضبة بال �ضك 

لإيراد احلديث، ولي�ض يعقل اأن يكون �ضحابة ر�ضول الله جاهلني به، 

وكان من احلتمي اأن ي�ضتندوا اإليه يف حماربة املرتدين، بل اإن حممد بن 

عمر الواقدي )املتويف �ضنة 207هـ( مل يورد احلديث يف »كتاب الردة« 

الذي حتدث فيه عن حروب الردة، فكيف ن�ضى �ضحابة الر�ضول )�ض( 

احلديث جملة وتف�ضيال.)9(

ة من  ويف كتاب اآخر عن التكفري كتبه الدكتور اأحمد حممود ُكرميِّ

علماء الأزهر مل يزد الدكتور يف اإ�ضناد حد الردة عن احلديث ال�ضابق، 

اأي�ضا، وهذا ن�ضه: »حدثنا عون  اأبو داود  وكذلك حديث اآخر اأورده 

الله بن مرة  اأبو معاوية، عن الأعم�ض، عن عبد  اأخربنا  بن عمرو، 

عن م�رصوق، عن عبد الله، قال: قال ر�ضول الله �ضلي الله عليه و�ضلم 

»ل يحل دم رجل م�ضلم ي�ضهد اأن ل اإله اإل الله واأين ر�ضول الله، اإل 

باإحدى ثالث: الثيب الزاين، والنف�ض بالنف�ض، والتارك لدينه املفارق 

للجماعة«.)10(

كيف  ذلك  عن  وف�ضال  الآحاد،  اأحاديث  من  اأي�ضا  احلديث  وهذا 

الله  واأن حممدا ر�ضول  الله  اإل  اإله  ل  اأن  وي�ضهد  م�ضلم،  يكون رجل 
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دينه  ترك  ثم  م�ضلما  كان  اأنه  الرد  يكون  فهل  مرتد،  اأو  لدينه  تارك 

وفارق اجلماعة، كان املفرو�ض اأن يقال �ضهد اأو كان ي�ضهد يف حني 

جاءت �ضياغة احلديث ي�ضهد يف �ضيغة امل�ضارع اأي اأنه ما زال ي�ضهد 

ولعل  قبل،  من  ارتد  قد  يكون  اأن  يناق�ض  وهذا  القول  حلظة  حتى 

ال�ضياغة الأخرى املروية عن عائ�ضة )ر�ضي الله عنها( التي �ضنوردها 

فيما بعد اأكرث و�ضوحًا وخلوا من التناق�ض. 

دعنا نناق�ض اأول �ضحة اإ�ضناد احلديث، ولنبداأ باأبي معاوية ال�رصير 

وقد  والبخاري،  م�ضلم  اأي  ال�ضيخان  به  احتج  اإنه  احلاكم  قال عنه  فقد 

اأبو  معني:  اأبو  عنه  وقال  الت�ضيع،  اأو  التطرف  اأي  الغلو  عنه  ا�ضتهر 

معاوية يروي اأحاديث مناكري وقال عنه العجلي اإنه ثقة يرى الإرجاء 

148هـ(  )تويف  الأعم�ض  اإىل  ون�ضل  جهالة«  »فيه  البجلي  عنه  وقال 

قال عنه الذهبي »مانقموا عليه اإل التدلي�ض وهو يدل�ض« وقال عنه ابن 

املبارك »اإمنا اأف�ضد حديث اأهل الكوفة اأبو اإ�ضحاق والأعم�ض، يف حني 

ا�ضطراب كثري« وقال  الأعم�ض  بن حنبل »يف حديث  اأحمد  قال عنه 

اإنه كان يروي عن اأن�ض مع اأن روايته عن اأن�ض منقطعة لأنه ما �ضمع 

اأن�ضا. اأما عبد الله بن مرة فقد قال عنه الذهبي »مل ي�ضح« يف حني قال 

اأبو حامت عن م�رصوق »لي�ض بالقوي«)11(

اإن الطعن يف راٍو واحد ي�ضكك يف احلديث، فما بالك اإذا كان ذلك 

واجلهالة  والتدلي�ض  الغلو  بني  ما  بكاملها،  الرواة  �ضل�ضلة  و�ضع  هو 

الرواية  ولعل  ال�ضحة.  وعدم  وال�ضعف  والنقطاع  وال�ضطراب 

وردت  كما  الرواية  ولننقل  التناق�ض،  هذا  مثل  جتلو  للحديث  الثانية 

بن  اإبراهيم  الباهلي، حدثنا  �ضنان  اأبي داود »حدثنا حممد بن  يف �ضنن 

طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمري، عن عائ�ضة 

»ل  و�ضلم  عليه  الله  �ضلى  الله  ر�ضول  قال  قالت:  عنها،  الله  ر�ضي 
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اإل الله واأن حممدا ر�ضول الله  اإله  يحل دم امريء م�ضلم ي�ضهد اأن ل 

اإل باإحدى ثالث: رجل زنى بعد اإح�ضان فاإنه يرجم، ورجل خرج 

حماربا لله ور�ضوله فاإنه يقتل اأو ي�ضلب اأو ينفى من الأر�ض، اأو يقتل 

نف�ضا فيقتل بها«)12(

ي�ضهد  م�ضلما  يكون  قد  فالإن�ضان  واملعقول  املنطق  اإىل  اأقرب  وهذا 

لله  حماربا  يخرج  اأنه  غري  الله  ر�ضول  حممدا  واأن  الله  اإل  اإله  ل  اأن 

ور�ضوله عن �ضاللة مثال اأو اعتقاد خاطئ اأو فهم خاطئ للتدين، اأما 

اأن ينطق ال�ضهادتني ويكون مرتدا يف الوقت نف�ضه فاإن هذا اأمر ع�ضري 

الفهم، اإن مل يكن ممتنعا متاما على الفهم، كما اأن العقوبة هنا مفهومة 

اأي�ضا حيث تتدرج من القتل وال�ضلب اإىل النفي ح�ضب مقدار اجلرم، 

اإىل  الق�ضية برمتها  ينقل  الرجل خرج حماربا، وهذا  اأن  هنا  فالق�ضية 

حمور اآخر ويغري من طبيعتها متاما. 

ة، يف كتابه »ق�ضية التكفري يف  وي�ضيف الدكتور اأحمد حممود ُكرميِّ

الفقه الإ�ضالمي«، نوعًا اآخر من التكفري اأو الرتداد، يطلق عليه ا�ضم 

التكفري الدويل، ومعناه ن�ضبة الكفر لإقليم من الأقاليم الإ�ضالمية بتحول 

اأهله من دين الإ�ضالم اإىل غريه، ويقول يف الهام�ض اإن هذا قد حدث 

يف بالد الأندل�ض واجلمهوريات الرو�ضية يف العهد ال�ضيوعي، اأو بفراغ 

�رصيعة  اإحالل  اأو  بغريه،  وا�ضتبدالها  الإ�ضالم  �ضعائر  من  كله  الإقليم 

وافرتاء،  واجرتاء  بها،  ا�ضتهانة  الإ�ضالمية،  ال�رصيعة  حمل  الكفار 

وتف�ضيال لها عليها)13(.

وما نود الإ�ضارة اإليه اأنه يف حال اجلمهوريات الإ�ضالمية ال�ضابقة مل 

يفرغ اأي اإقليم من البالد الإ�ضالمية التابعة لها من �ضعائر الإ�ضالم، فهذا 

م�ضتحيل متاما، لأن امل�ضاألة اعتقادية، ول ميكن لأي دولة مهما بلغ من 

قدرتها على قهر مواطنيها اأن حتول دون اإن�ضان ومعتقداته كما يحاول 
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البع�ض عندنا اأو عند غرينا، ولكن مل تطبق فيها ال�رصيعة الإ�ضالمية كما 

هو احلال يف كثري من الدول التي يدين اأهلها بالإ�ضالم. وهبنا �ضلمنا اأن 

ذلك ممكن، فما الذي ي�ضري علينا الدكتور بالقيام به، هل نحارب حربا 

دينية يف ع�رص انتهت فيه مثل هذه احلروب، ويوجد فيه قانون دويل 

ل�ضنا ق�ضاته، ول طاقة لنا باخلروج عليه، قانون يعترب بحث مثل هذه 

الذي  الدويل  القانون  طائلة  يقع حتت  تدخل  من  ي�ضتتبعه  وما  الق�ضايا 

ي�ضف مثل هذا باأنه تدخل يف ال�ضئون الداخلية للدول، األ يعتقد الدكتور 

اأن هذا حتميل للم�ضلمني مبا ل يطيقونه ول يقدرون عليه، ناهيك عن 

اأن الق�ضية برمتها افرتا�ضية ول وجود لها ول معنى لأن ن�ضغل اأنف�ضنا 

بها، واأجدى بنا اأن نن�ضغل مبا هو اأهم، اأم هي عودة للمناق�ضات الفقهية 

العقيمة التي �ضغلنا بها قرونا بال طائل؟!

وبعد اأن يفرت�ض الدكتور اأن احلد هو القتل يبداأ يف مناق�ضة التفا�ضيل 

لينتقل بعد ذلك  اأول ال�ضتتابة وكيف تتم،  املتعلقة بقتل املرتد، فهناك 

املخت�ض  هو  احلاكم  اأن  على  اأجمعوا  الفقهاء  اإن  ويقول  التنفيذ،  اإىل 

الأ�ضخا�ض  املرتد من  قاتل  اأن  فاإنهم ل يرون  املرتد، ومع ذلك  بقتل 

العاديني يكون قاتال يتعر�ض لتطبيق الق�ضا�ض عليه بل هو جمرد معتٍد 

على اخت�ضا�ض احلاكم، ويكون جزاوؤه التعزير، ليبيح بذلك لكل من 

هذا  قتل  الرتداد  نظره  عليه من وجهة  ينطبق  �ضخ�ضا  اأن  له  تراءى 

ال�ضخ�ض، وهذه دعوة �رصيحة للفو�ضى، ولأن ياأخذ النا�ض القانون 

باأيديهم متجاهلني اأن هناك �ضلطات هي وحدها املخولة بتنفيذ اأي جزاء 

يف حق اأحد الأفراد، وتعد مثل هذه الدعوات من وجهة نظر القانون 

ا على القتل«، ل�ضنا هنا ب�ضدد اتهام الدكتور ولكننا ننبه اإىل ما  »حتري�ضً

تنطوي عليه مثل هذه الفتاوي من خطر، وعلى �ضبيل املثال فاإن بع�ض 

اأفراد اجلماعة االإ�صالمية يرى اأن االأقباط كفار، �يرى اأن جزاءهم 

القتل، ولهم يف ذلك تخريجات ي�ضتندون فيها اإىل فقهاء اأي�ضا. ولي�ضت 
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رئي�ض  بقتل  الدين  رجال  اأحد  بها  اأفتى  التي  الفتوى  تلك  عنا  ببعيدة 

اجلمهورية امل�ضلم اأنور ال�ضادات، لينفذ فيه احلكم بالفعل. 

التفا�ضيل؛ حتى ل  من  اإىل مزيد  ذلك  بعد  ة  ُكرميِّ الدكتور  وينتقل 

بعد  باملرتد  يفعل  الذي  ما  �ضوؤال:  ويجيب عن  للم�ضادفة،  �ضيئا  يرتك 

قتله؟ ويقول اإنه ل يغ�ضل باملاء، ول يكفن بل يلف يف خرقة)14( اأي اأنه 

ل يكتفي بعقوبة القتل بل يعاقب املرتد بعد موته، ومل ن�ضمع بعقوبة بعد 

فقهاء  قالها  اآراء  بل هي  الدين،  هذا من  اأن  نرى  لله، ول  اإل  املوت 

الع�ضور الو�ضطى ولي�ض كل ما قاله هوؤلء �ضحيًحا اأو م�ضتنًدا لأ�ضانيد 

�رصعية، ولي�ض من حق اإن�ضان اأيا كان اأن يعاقب اأو يحا�ضب اإن�ضانا بعد 

تف�ضيال  ذلك  �ضنبني  كما  الطربى  الإمام  مع  البع�ض  فعل  مثلما  املوت 

فيما بعد. 

املوت  بعد  املرتد  اإىل  هذه  النظر  املرتد من وجهة  ول متتد عقوبة 

يزول  ل  املرتد  »ملك  ة  ُكرميِّ د.  يقول  حيث  لأهله.  متتد  بل  فح�ضب 

عن ماله مبجرد ردته، واإمنا هو موقوف على ماله )اأي م�ضريه وما 

اأي  فيئا«؛  الردة زال ملكه و�ضار  قتل على  اأو  فاإن مات  اإليه(  ينتهى 

غنيمة للم�ضلمني ودليل املعقول من وجهة نظره اأن امل�ضلمني ملكوا دمه 

بالردة فملك ماله اأوىل.)15( ويعني ذلك اأن اأهل املرتد لي�ض من حقهم 

اأن يرثوه، اأي اأنهم يعاقبون معه. لقد ن�ضى هوؤلء الفقهاء قوله تعاىل 

له  ليعاقبوا من ل �ضلة  )الزمر-7(  اأخرى«  تزر وازرة وزر  »ول 

بالأمر، اإن هذا يوؤكد لنا اأنه لي�ض كل ما يقوله الأقدمون من الفقهاء اأمًرا 

م�ضلًما به، فهوؤلء ان�ضاقوا وراء رغبتهم يف النتقام بعد املوت لين�ضوا 

ركنا مهما يف الت�رصيع وهو اأن العقوبة واجلرمية �ضخ�ضية، وليهدروا 

حق اأهل املرتد يف الوراثة. 

هذا  الردة  حد  اأن  يوؤيد  ملما  والرتباكات  التناق�ضات  هذه  مثل  اإن 
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تثبيتها  البع�ض  يحاول  كلبنة غريبة،  البناء، ويبدو  بقية  ين�ضجم مع  ل 

ل  اأنه  فالواقع  كثرية،  تناق�ضات  يف  وتوقعهم  عليهم  ت�ضتع�ضي  ولكنها 

وجود ملثل هذا احلد يف الن�ضو�ض الثابتة وهي القراآن وال�ضنة املوؤكدة 

كما �ضبق واأو�ضحنا، بل كانت الدوافع اإىل اإيجاده وتطبيقه �ضيا�ضية كما 

�ضنو�ضح فيما بعد. 

بل اإن الأمر كان على خالف ذلك يف القراآن الكرمي الذي كفل حق 

العتقاد، ونهى عن الإكراه يف الدين يف ن�ضو�ض ثابتة ووا�ضحة ل 

لب�ض فيها، وهي ن�ضو�ض كثرية ومن بينها الآية الكرمية »ل اإكراه يف 

الدين قد تبني الر�ضد من الغي« )البقرة 256(، ويقول ال�ضيوطي اإن هذه 

الآية نزلت بعد اأن حدثت اأول حالة ارتداد يف الإ�ضالم، فقد كان اأول 

الإن�ضاري،  اأبا احل�ضني  يدعى  ل�ضخ�ض  اإ�ضالمه ولدان  بعد  ارتد  من 

فنزلت  بطلبهما  والدهما  فاأمر  املدينة  من  ال�ضام  اإىل  وذهبا  تن�رصا  وقد 

الآية. )16(

الن�ض  من  يخلو  امل�رصي  العقوبات  قانون  اأن  من  الرغم  وعلى 

على الردة فاإن هناك ثغرة قانونية ميكن من خاللها حماكمة من يزعم 

البع�ض ارتداده، ولقد ظهرت هذه الثغرة على نحو جلي يف حماكمة 

الدكتور  بني  بالتفريق  بحكم  انتهت  التي  زيد  اأبو  حامد  ن�رص  الدكتور 

وزوجته. وكان الأ�ضا�ض القانوين الذي ارتكز عليه احلكم هو دعوى 

َلت على املفكرين يف ع�رصنا هذا مثلما  احل�ضبة التي تعد مبثابة �ضيف ُم�ضْ

كانت يف ال�ضابق ومنذ ن�ضاأتها. فهل تعد احل�ضبة من الدين ؟

الأحاديث  يف  ول  الكرمي  القراآن  يف  ترد  مل  احل�ضبة  اأن  الواقع 

النبوية، مثلها يف ذلك مثل حد الردة الذي حتدثنا عنه، وقد اأثبت ذلك 

درا�ضة  »احل�ضبة  بعنوان  درا�ضته  يف  من�ضور  �ضبحي  اأحمد  الدكتور 

اأ�ضولية تاريخية«)17(، ولن نناق�ض هنا هذا اجلانب، مكتفني مبا ناق�ضه، 
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للقارئ  وميكن  اإجمال،  نتائج  من  اإليه  تو�ضل  ما  على  نوافقه  والذي 

هنا  يهمنا  ما  وكل  للكتاب،  يرجع  اأن  ذلك  تفا�ضيل  معرفة  يود  الذي 

القراآن  اأن فكرة احل�ضبة مل ترد يف  اإليها وهي  التي تو�ضل  النتيجة  هو 

وقت  يف  جاء  متاما  ب�رصيا  اإبداعا  كانت  واأنها  املوؤكدة،  ال�ضنة  يف  ول 

مبا  قواعده  و�ضع  على  الفقهاء  عكف  ثم  العبا�ضي،  الع�رص  يف  لحق 

يتفق مع مقت�ضيات امل�ضلحة يف ع�رصهم، اأو مبا يتفق مع اأهواء احلكام 

ورغبتهم يف التخل�ض من معار�ضيهم باأ�ضانيد تبدو يف ظاهرها مرتكزة 

على الكتاب وال�ضنة، وميكن للقارئ اأن يتبني ما يوؤيد �ضحة ا�ضتنتاجات 

الدكتور من�ضور من خالل الف�ضول التالية يف درا�ضتنا التي �ضنتحدث 

بع�ض  تكفري  اأو  الردة  حد  فيها  طبق  التي  احلالت  بع�ض  عن  فيها 

امل�ضلمني من املفكرين وغريهم. 

ومن�ضب  احل�ضبة  لفظ  اأن  على  والدار�ضني  املوؤرخني  معظم  اتفق 

املحت�ضب مل يظهرا يف زمن النبي )�ض( ول يف زمن اخللفاء الرا�ضدين 

ول يف ع�رص الدولة الأموية اإمنا ظهرا يف الع�رص العبا�ضي ويف عهد 

اخلليفة املهدي بالذات )من 158هـ اإىل 169هـ(، ويرى البع�ض اأن هذا 

اخلليفة كان اأول من اأن�ضاأ هذا املن�ضب، وظل باقيا على عهد خلفائه.)18(

ويو�ضح الدكتور �ضبحي من�ضور اأن هدف املهدي واخللفاء الذين 

بتهمة  الدولة  واأعداء  املعار�ضني  من  التخل�ض  هو  كان  بعده  من  اأتوا 

فيه زنادقة من غري  الع�رص كان  هذا  اأن  ذلك  والدليل على  الزندقة، 

اأبو  ال�ضاعر  بينهم  ومن  ب�ضئ،  اأحد  لهم  يتعر�ض  ومل  املعار�ضني، 

العتاهية وابن �ضابه و�ضلم اخلا�رص وحماد عجرد وغريهم، وكان اأول 

الزنادقة«  »�ضاحب  لقبه  وكان  اجلبار،  عبد  ا�ضمه  للمهدي  حمت�ضب 

وعينه �ضنة 163هـ.)19(

اأما احل�ضبة فقد كانت هي  فمتى ظهر املحت�ضب واحل�ضبة يف م�رص؟ 
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اأول ذكر  فقد ورد  التاريخية،  الكتابات  الأ�ضبق ظهورا يف م�رص يف 

للح�ضبة يف م�رص حني ذكر كل من الكندي يف كتابه »الولة والق�ضاة« 

»تفوي�ض  مت  اأنه  الزمان«  اأهل  تاريخ  يف  اجلمان  »عقد  يف  والعيني 

بن  عبده  بن  حممد  القا�ضي  اإىل  واحل�ضبة  والأحبا�ض  املظامل  يف  النظر 

يتولها  الوقت كان  �ضنة 277هـ )890م(«)20( فاحل�ضبة يف هذا  حرب 

القا�ضي على الأرجح اإىل جانب اأعماله الأخرى.

وكانت اأول اإ�ضارة اإىل تعيني حمت�ضب يف م�رص، حني عني موؤن�ض 

اخلادم يف عهد اخلليفة املقتدر حممد بن جعفر الفر�ضي على احل�ضبة ثم 

اخلراج يف م�رص �ضنة 302هـ.)21(

فما هي وظيفة املحت�ضب؟ وهل يختلف دوره عن القا�ضي واخلليفة 

وغريهما من ذوي ال�ضلطان يف هذه الع�ضور؟

املحت�ضب موظف يعينه اخلليفة اأو الوزير اأو القا�ضي للنظر يف �ضئون 

اأعمالهم  يف  خالفه  عما  وينهاهم  ال�رصع،  يوافق  مبا  ياأمرهم  الرعية، 

واجلباة،  والولة  الق�ضاة  اخت�ضا�ض  من  لي�ض  مما  والدنيوية  الدينية 

وهو داخل يف باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، فله النظر يف 

بع�ضهم مع  اأ�ضواقهم وجمتمعاتهم ومعامالتهم  امل�ضلمني يف  يهم  ما  كل 

بع�ض، ويعني من يراه لذلك من الأعوان والأن�ضار.)22(

ل  وظائف  احل�ضبة  عن  املوؤلفة  والكتب  التاريخ  كتب  وت�ضتمل 

وزارات  عدة  الراهن  الوقت  يف  بها  تقوم  للمحت�ضب،  لها  ح�رص 

ومنع  الدينية،  والحتفالت  امل�ضاجد  على  الإ�رصاف  منها  باأكملها، 

ومراقبة  اجلنازات،  وراء  ال�ضري  من  الن�ضاء  ومنع  اخلمر،  �رصب 

والأ�ضواق  واملوازين  احلمامات  على  والإ�رصاف  والأذان،  ال�ضالة 

و�ضاغة  جزارين  من  املهن،  اأرباب  على  والإ�رصاف  والأ�ضعار، 

وجنارين وحدادين، وحماربة الرذيلة و�ضما�رصة العبيد واجلواري، 
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ول  اخليل،  يركبون  ل  يجعلهم  بحيث  الذمة،  اأهل  على  والإ�رصاف 

بال�ضالم، ول  يبداأون  ال�ضالح، ول يت�ضدرون املجال�ض ول  يحملون 

الطرق،  اأ�ضيق  اإىل  يلجاأون  بل  الطرقات،  يف  امل�ضلمني  يزاحمون 

ومينعون من اأن تعلو بيوتهم على بنيان امل�ضلمني.)23(

بل اإن من وظيفة املحت�ضب اأن يطارد الفال�ضفة واملفكرين، وحرق 

كتبهم وا�ضتئ�ضال �ضاأفتهم، وقتلهم على روؤو�ض الأ�ضهاد، فقد جاء يف 

�ضجل تولية حمت�ضب من الع�رص اململوكي ما يلي »فابداأ اأول بالنظر يف 

واحد،  �ضبيل  هى  التي  الناجية،  الفرقة  �ضبيل  اإىل  فيها  واهد  العقائد، 

فاأقاموه،  الذين لزموا مواطن احلق  ال�ضالح  ال�ضلف  الفرقة هي  وتلك 

وقالوا ربنا الله، ثم ا�ضتقاموا ومن عداهم �ضعب دانوا اأديانا، وعبدوا 

من الأهواء اأوثانا، واتبعوا مامل ينزل به الله �ضلطانا... فمن انتهى من 

هوؤلء اإىل فل�ضفة فاقتله، ول ت�ضمع له قول ول تقبل منه حرفا ول عدل، 

فما تكدرت  الأ�ضهاد، ما بني حا�رص وباٍد،  قتله على روؤو�ض  وليكن 

اأثر جهالته... وما  تدن�ضت علومها مبثل  ال�رصائع مبثل جهالته، ول 

جتده من كتبها التي هي �ضموم ل علوم، فا�ضتاأ�ضل �ضاأفتها بالتحريق، 

مكامن  عن  والك�ضف  اآثارها،  تتبع  يف  جتتهد  حتى  ذلك  يقنعك  ول 

اأ�رصارها، فمن وجدته يف بيته فليوؤخذ جهارا ولينكل به ا�ضهارا، وليكن 

هذا جزاء من ا�ضتكرب ا�ضتكبارا ومل يرج لله وقارا...«)24(

العلوم  وعلى  الفل�ضفي  الفكر  على  حرب  هذه  واحلالة  فاحل�ضبة 

الأخرى غري العلوم الدينية؛ لأن لكل علم منطلقاته الفل�ضفية وم�ضلماته 

ذلك  يف  �ضواء  دونها،  اأبحاثه  يف  ي�ضتمر  اأن  ي�ضتحيل  التي  املنطقية 

البحث  مناهج  اأن  ذلك  الإن�ضانيات،  اأو  ال�ضتدللية  اأو  الطبيعة  العلوم 

والنظريات العامة لأي علم جزء ل يتجزاأ من العلوم الفل�ضفية، األي�ض 

ذلك حجرا على الفكر، وو�ضاية من جانب حمت�ضب لي�ض له من الفكر 
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�ضوى ما يعلمه من العلوم ال�رصعية اإن كان يعلمها، ول يت�ضع اأفقه لغري 

ذلك من العلوم، األي�ضت تلك الو�ضاية م�ضئولة عن تردي حالة العلوم يف 

بالدنا، �ضواء يف ذلك العلوم الفل�ضفية اأو غريها من العلوم، كيف نطلب 

من اإن�ضان يف هذا املناخ باأن يعمل بالعلم وهو مهنة حمفوفة باملخاطر، 

كتبه حتى  بل ويقتله ويحرق  يحاكمه  اأن  يكن علمه  اإن�ضان مهما  ميلك 

دون اأن ي�ضمع له قول، ول يقبل منه حرفا، اأي دون اأن ميلك حق 

الدفاع عن نف�ضه، وب�ضط ق�ضيته اأمام النا�ض، وكيف ي�ضمح له بذلك فقد 

يقنع النا�ض ب�ضمومه، فاأفكاره تعترب �ضلفا ودون اأن يتعرف عليها اأحد 

�ضموما ل علوًما، من الواجب ا�ضتئ�ضال �ضاأفتها و�ضاأفة �ضاحبها، فهو 

مدان، ولن تثبت براءته، ومقتول ل حمالة. 

ويف حوايل �ضنة 320هـ ا�ضتفتى اخلليفة القاهر اأبا �ضعيد ال�ضطخري 

حمت�ضب بغداد يف ال�ضابئني؛ فاأفتاه بقتلهم، فعزم اخلليفة على ذلك حتى 

جمعوا من بينهم مال كثريا فكف عنهم.)25(

هذا،  ع�رصنا  يف  الكتب  م�ضادرة  باأعمال  يقومون  الذين  وي�ضتند 

مبا يف ذلك اإحدى اللجان التابعة لالأزهر، اإىل مثل هذه املنطلقات يف 

م�ضادرة الكتب، فالأزهر لي�ض خمول قانونا باأعمال امل�ضادرة، ذلك 

اأن هذا من اخت�ضا�ض اجلهات التنفيذية، ولكن هذه اللجنة حتت�ضب؛ اأي 

تعد  التي  الأعمال  تلك  للقيام مبثل  الباب  يفتح  بعملها تطوعا مما  تقوم 

خمالفة للقانون. 

على  تتعدى  وحني  اخت�ضا�ضها،  تتعدى  حني  اللجنة  هذه  اإن 

اخت�ضا�ضات الق�ضاء اإمنا ت�ضتهدف الكتاب والفنانني وهي فئة ل متتلك 

من �ضالح �ضوى الكلمة، فما بال هذه اللجنة ل ت�ضادر اأموال البنوك 

مثال يف حني اأن بع�ض اأفرادها يعتقدون اأنها تتعامل بالربا، نقول اإن 

اأن  اللجنة ل ميكنها ذلك لأنها بذلك �ضوف ت�ضتهدف فئة قوية، ميكنها 
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هذه  مثل  وجه  يف  عنهم  للدفاع  يهب  فمن  الكتاب  اأما  باللجنة،  تفتك 

احلمالت التي تذكرنا مبحاكم التفتي�ض يف الع�ضور الو�ضطى، ل اأحد، 

يف  تغني  ل  التي  الكلمة  �ضوى  لهم  �ضالح  ول  عزل،  مرتوكون  فهم 

مواجهة فتاوي القتل وامل�ضادرة واملالحقة يف املحاكم. 

وان�ضغل املحت�ضبون مبالب�ض الن�ضاء، وكان املحت�ضب ل مينعهن من 

لب�ض املالب�ض الق�ضرية فقط بل واملالب�ض الف�ضفا�ضة الوا�ضعة والقم�ضان 

اأوية  اأبو  املقنزعة )لعلها ما يعرف الآن باملنديل  اجلرارة والع�ضابات 

التي  الع�ضابة  بلب�ض  الن�ضاء  احل�ضبة  وايل  واألزم  النا�ض(،  عامة  لدى 

ال�ضلطان  بخامت  خمتومة  ع�ضابة  تكون  واأن  ذراع،  ثلث  طولها  يبلغ 

�لب�صهن  االأقباط  ن�صاء  على  ي�رصف  املحت�صب  �كان  اجلانبني.)26(  من 

وذهابهن اإىل احلمامات اأي�ضا.)27(

نخل�ض من ذلك اأن وظائف املحت�ضب كانت من التنوع وال�ضمول 

ابتداء من الإ�رصاف على الأ�ضواق، والتفتي�ض على العقائد، ومراقبة 

�ضلوكيات النا�ض حتى خ�ضو�ضياتهم فلم يكن ل�ضلطانه حدود اإىل حد اأن 

اأن من مهامه حما�ضبة القا�ضي والوايل، واإن  بع�ض امل�ضادر ذكرت 

كان ذلك ب�ضوت خفي�ض. فمهمة املحت�ضب مل تكن لها حدود وا�ضحة اأو 

تفوي�ض وا�ضح املعامل واخت�ضا�ضات متميزة، وكانت تتعدى يف كثري 

من الأحيان على اخت�ضا�ضات الوظائف الأخرى. 

ويف عهد حممد على بداأت عملية التحديث يف انتزاع اخت�ضا�ضات 

املحت�ضب اخت�ضا�ضا وراء الآخر لتتولها اأجهزة الدولة الأكرث حداثة، 

وتواكب ذلك اأي�ضا مع انتقال تدريجي من الق�ضاء ال�رصعي القائم على 

ومعتقداته،  بل  ال�ضخ�ضية  القا�ضي  واجتهادات  املكتوب  غري  القانون 

فقد كان ق�ضاة تلك الأزمان مثل املحت�ضبني يتولون مهام الت�رصيع، اإىل 

جانب الف�ضل يف الق�ضايا مع غياب القانون املكتوب، واأجهزة الدولة 
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احلديثة من جمال�ض ت�رصيعية وتنفيذية وق�ضائية.

كان تطور القانون يف م�رص احلديثة مثله يف ذلك مثل التطور يف 

بطيئا  وثقافة  وقيم  وجمتمع  اقت�ضاد  من  الأخرى  احلياة  مناحي  جميع 

مت�ضارعا  فيها  التطور  كان  بلحظات  مر  اأنه  �ضحيح  مت�ضاوق،  وغري 

ولكنه كان يف عمومه تطورا بطيئا، وكان يتم على دفعات من القانون 

غري املكتوب اأو امل�ضتند اأ�ضا�ضا للفقه والأعراف غري املكتوبة اإىل اأن دخل 

يف مرحلة التدوين والإ�ضدار على يد احلاكم يف البداية مع ن�ضاأة م�رص 

احلديثة يف عهد حممد علي اإىل عهد الد�ضتور واملجال�ض الت�رصيعية. 

التي دامت لأكرث من  الطويلة  العملية  تفا�ضيل هذه  ولن ندخل يف 

قرن حتى اإلغاء الق�ضاء ال�رصعي وامللي يف عام 1955 حيث اإن املقام ل 

يت�ضع هنا ملثل ذلك، وميكن للقارئ اأن يتابع تطور القانون امل�رصي يف 

العهد احلديث يف الكتابات القانونية املخت�ضة وكتب تاريخ القانون.)28(

امل�رصي  القانون  يف  قائمة  ظلت  احل�ضبة  اأن  هو  هنا  يهمنا  وما 

عليه  كان  عما  خمتلف  نحو  وعلى  طبعا،  حمت�ضب  دون  احلديث، 

الأحوال  قانون  لتقبع يف  الو�ضطى بطبيعة احلال.  الع�ضور  احلال يف 

ال�ضخ�ضية، ولتظهر اإىل دائرة ال�ضوء يف الق�ضايا والقوانني التي رفعها 

البع�ض �ضد املفكرين والكتاب والفنانني. وليلقي ذلك ال�ضوء اأي�ضا على 

جانب من الق�ضور يف الت�رصيع امل�رصي احلديث. 

فاحل�ضبة تفتح الباب لهدم القانون امل�رصي احلديث برمته، ذلك اأن 

هذا القانون يرتكز اأ�ضا�ضا على الف�ضل بني ال�ضلطات يف حني اأن القا�ضى 

يف دعاوى احل�ضبة يكون قا�ضيا وم�رصعا يف الوقت نف�ضه، نظرا لأن 

املكتوبة،  غري  للقوانني  الباب  تفتح  اأ�ضال  التطوع  تعني  التي  احل�ضبة 

وترجيحات القا�ضي واعتقاداته ال�ضخ�ضية، فقانون احل�ضبة يفتح الباب 

على  وليعتمد  املكتوبة،  غري  القوانني  من  يقتب�ض  لكي  للقا�ضي  اخللفي 
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وحياده،  القا�ضي  نزاهة  ي�ضوب  مبا  ومعتقداته  ال�ضخ�ضية  اجتهاداته 

هذا  ويف  عليه،  يحكم  من  ملعتقدات  خ�ضما  يكون  مبعتقداته  فالقا�ضي 

فاإن  راأينا  احلديث، وكما  القانون  نظر  احلال ظلم من وجهة  بطبيعة 

وا�ضعة  احل�ضبة  دائرة  كانت  فقد  له  نهاية  ل  املكتوب  غري  القانون  هذا 

كان  مبا  بل  بقانون  مرتبًطا  املحت�ضب  يكن  ومل  قبل  من  او�ضحنا  كما 

يعتقده، ليتحول القا�ضي احلديث اإىل حمت�ضب، اأو يحكم مبا يعتقده ل 

مبا تلزمه به القوانني املكتوبة، ويتحول من مطبق للقوانني التي ت�ضعها 

�ضلطة اأخرى مكلفة بالت�رصيع اإىل م�رصع وليهدر بذلك مبداأ الف�ضل بني 

ال�ضلطات.

ال�رصعية  املحاكم  لئحة  ت�ضمنته  ما  علي  احل�ضبة  دعاوى  وت�ضتند 

ال�ضادرة باملر�ضوم بقانون رقم 78 ل�ضنة 1931، وهي الالئحة املنظمة 

منازعات  يف  الف�ضل  تتوىل  التي  ال�رصعية  املحاكم  يف  العدالة  ل�ضري 

الثالث  الف�ضل  من   110 و   89 املادتان  �ضيما  ل  ال�ضخ�ضية،  الأحوال 

املرافعات،  لقواعد  املخ�ض�ض  الثاين  الباب  من  الدعوى«  �ضماع  »يف 

حيث تن�ض املادة 89 على ما يلي: »ل ت�ضمع الدعوى اإل على خ�ضم 

�رصعي حقيقي« يف حني تن�ض املادة 110 على اأنه »اإذا ح�رص املدعي اأو 

وكيله يف امليعاد املعني و�ضمعت الدعوي واجلواب عنها ودفعها املدعى 

عليه بدفع يعترب دعوى م�ضتقلة، ثم تخلف املدعي بعد ذلك ومل ير�ضل 

وكيال عنه يف امليعاد املعني فللمدعى عليه اخليار، اإما اأن يطلب اعتبار 

الق�ضية كاأن مل تكن، واإما اأن يطلب ال�ضري يف دعوى الدفع بالطريق 

اإذا  املدعى عليه مدعيا واملدعي مدعى عليه. وهذا  ال�رصعي، ويعترب 

فيه  ت�ضري  ان  املحكمة  على  فيجب  تعاىل  الله  حقوق  من  الدفع  يكن  مل 

بالطريق ال�رصعي«.

لئحة  مواد  من  الكثري  األغى   1955 ل�ضنة   462 القانون  اأن  غري 
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ترتيب املحاكم ال�رصعية، ومن �ضمنها املادتان 89 و 110، وخ�ضعت 

بذلك منازعات الأحوال ال�ضخ�ضية لقواعد قانون املرافعات فيما يتعلق 

ب�رص�ط قبول الدعوى طاملا مل تعد هناك قواعد خا�صة فيما تبقى من 

الالئحة اأو القوانني املكملة لها تنظم هذا املو�ضوع، وذلك تطبيقا للمادة 

اأحكام  »تتبع  على:  ن�ضت  التي   55 ل�ضنة   462 القانون  من  اخلام�ضة 

ال�ضخ�ضية  الأحوال  مب�ضائل  املتعلقة  الإجراءات  يف  املرافعات  قانون 

امللية  املجال�ض  اأو  ال�رصعية  املحاكم  اخت�ضا�ض  التي كانت من  والوقف 

عدا الأحوال التي وردت ب�ضاأنها قواعد خا�ضة يف لئحة ترتيب املحاكم 

ال�رصعية اأو القوانني الأخرى املكملة لها«.

واختلف الفقهاء يف حتديد اأثر هذا الإلغاء حيث ذهب جانب من الفقه 

و�ضايرته يف هذا حمكمة النق�ض اإىل ا�ضتمرار العمل بدعاوى احل�ضبة يف 

نطاق منازعات الأحوال ال�ضخ�ضية، باعتبارها املجال اخلا�ضع متاما 

لل�رصيعة الإ�ضالمية كما يجد �ضنده يف املادة 280 التي حتيل القا�ضي اإىل 

الراجح من املذهب احلنفي يف حالة خلو الالئحة والقوانني املكملة لها 

من ن�ض يحكم املو�ضوع املثار. يف حني راأى جانب اآخر اأن امل�رصع قد 

اأف�ضح بذلك عن اإرادته بخ�ضوع منازعات الأحوال ال�ضخ�ضية لقواعد 

قانون املرافعات توحيدا للق�ضاء الذي يخ�ضع له كافة املواطنني.)29(

فاملادة 280 تفتح بذلك املجال كما اأ�ضلفنا الذكر لأن يتحول القا�ضي 

اإىل م�رصع حني حتيله للراجح من الفقه احلنفي، وتفتح الباب من جديد 

لدعاوى احل�ضبة بعد اأن األغى القانون 462 ل�ضنة 55 الأ�ضا�ض القانوين 

ملثل هذه الدعاوي، والأمر الذي ل ريب فيه اأن هذه الدعاوى تتناق�ض 

امل�رصي،  للقانون  الأ�ضا�ضية  الركائز  من  تعد  التي  املواطنة  فكرة  مع 

وتخ�ض املواطن امل�ضلم بحق ل يتمتع به �ضائر املواطنني متعار�ضة بذلك 

مع املادة 40 من الد�ضتور التي تقول »املواطنون لدى القانون �ضواء، 
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وهم مت�ضاوون يف احلقوق والواجبات العامة، ل متييز بينهم يف ذلك 

ب�ضبب اجلن�ض اأو الأ�ضل اأو اللغة اأو العقيدة«.

وكما اأ�ضلفنا القول فاإن دعاوى احل�ضبة تفتح الباب على م�رصاعيه 

القانونية؛  الفو�ضى  من  كبريا  قدرا  بذلك  لتوقع  املكتوب  غري  للقانون 

ومن ثم تعطي القا�ضي �ضلطة تقديرية كبرية للغاية تنطوى يف حقيقتها 

ال�ضلطات،  بني  الف�ضل  ملبداأ  اإهدارا  يعد  مما  م�رصع،  اإىل  حتوله  على 

وكما اأو�ضحنا من قبل فاإن احل�ضبة ن�ضاأت لأ�ضباب �ضيا�ضية، وا�ضتخدمت 

للحكام يف  ال�ضند  كانت  �ضيا�ضية حيث  الإ�ضالمي لأغرا�ض  التاريخ  يف 

حماكمة املعار�ضني للنظام بتهمة الزندقة اأحيانا والردة اأحيانا اأخرى. 

وكما كانت يف املا�ضي بابا ل�رصب اأهل الفكر فاإنها ا�ضتخدمت يف وقتنا 

احلا�رص اأي�ضا ملواجهة اأهل الفكر من خالل قانون الأحوال ال�ضخ�ضية، 

لتتخذ من احل�ضبة بابا خلفيا يف القانون لتوجيه تهمة الردة، ومل�ضادرة 

الكتب واأفي�ضات الأفالم ال�ضينمائية وغري ذلك من و�ضائل الت�ضييق على 

املفكرين والفنانني. 

يف  حدثت  التي  الق�ضايا  من  جمموعة  التالية  الف�ضول  يف  ونناق�ض 

املا�ضي، اتهم فيها اأبطالها بالردة لنتبني الدور الذي لعبته ال�ضيا�ضة يف 

هذا ال�ضدد. 
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الف�ضل الثاين 

اإبن حنبل 

وحمنة خلق القراآن
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ق�ضية  بل هي  العبا�ضي،  الع�رص  وليدة  القراآن  ق�ضية خلق  تكن  مل 

هذه  اآثار  من  اأول  اإن  ويقال  الأموي،  الع�رص  اإىل  عهدها  يرجع 

اآخر خلفاء بني  الق�ضية كان اجلعد بن درهم، معلم مروان بن حممد 

تبناها بعد ذلك اجلهم  التي ذبح ب�ضببها، ثم  التهم  اإحدى  اأمية، وكانت 

تبناها  اأن  بعد  �ضيما  الكالم، ل  بن �ضفوان، و�ضارت جزءا من علم 

املعتزلة. وكما نرى فاإن الق�ضية كانت منذ البداية ق�ضية خالفية �ضديدة، 

فقد ب�ضببها اأحد املتكلمني حياته.

الكالم،  علم  يعاجلها  التي  امل�ضائل  من  الق�ضية  �ضارت  ذلك  وبعد 

بخلق  القائلني  وال�ضلف  ال�ضنة  اأهل  ونا�ضب  الآراء،  فيها  واختلفت 

القراآن العداء، و�ضددوا على القائلني بها النكري.

اأهل الكالم  وظلت الق�ضية ردحا من الزمن ق�ضية مق�ضورة على 

موقف  وظل  بعد،  فيما  اإل  العوام  فيها  يخ�ض  ومل  والفقهاء،  والعلم 

حتتمل  التي  الق�ضايا  من  واعتبارها  لها،  التجاهل  هو  العبا�ضية  الدولة 

لنا  �ضجل  عهده  ويف  الر�ضيد،  هارون  اخلليفة  عهد  حتى  الختالف، 

للقول  املعار�ضة  موقف  وكان  الق�ضية،  من  لها  موقف  اأول  التاريخ 

بخلق القراآن، فقد روي اأن ب�رصا املري�ضي كان يقول بخلق القراآن يف 
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عهد الر�ضيد، وظل يدعو اإىل ذلك نحوا من اأربعني �ضنة، وقال الر�ضيد 

يوما: بلغني اأن ب�رصا يقول اإن القراآن خملوق، والله اإن اأظفرين الله 

به لأقتلنه، فظل ب�رص خمتفيا طوال عهد الر�ضيد.

وظلت م�ضاألة خلق القراآن مثارا للجدل واملناظرة، وات�ضع نطاق 

َخَلفْيه  املاأمون لتتخذ يف عهده ويف عهد  اأتى عهد  اأن  اإىل  اجلدل فيها، 

با�ضم  التاريخ  كتب  يف  عرف  فيما  اآخر،  اجتاها  والواثق  املعت�ضم 

اأ�ضبابا  اأن وراءها  البع�ض  التي يرى  املحنة  القراآن. وهي  حمنة خلق 

�ضيا�ضية حم�ضة، والواقع اأن من ال�ضعب اأن ن�ضتبعد مثل هذه الأ�ضباب 

املحنة  هذه  رد  يف  الغمو�ض  من  الكثري  هناك  كان  واإن  ال�ضيا�ضية، 

مبا�رصة اإىل مثل هذه الأ�ضباب.

فهناك من يرى اأن املاأمون وهو من اأكرث خلفاء بني العبا�ض ثقافة 

اتخذ العتزال مذهبا ر�ضميا؛ باعتباره حال و�ضطا بني مذهب اأهل ال�ضنة 

واجلماعة ومذهب ال�ضيعة العلوية، موؤمال اأن ذلك �ضيوؤدي اإىل تر�ضية 

املعار�ضة والتخفيف من احلركات ال�ضيا�ضية.)1(

الن�صاط  مع  �صيما  ال  �جاهتها،  لها  هذه  النظر  �جهة  اأن  �الواقع 

كانت  الذي  العبا�ضيني،  عهد  يف  ال�ضيا�ضي  ال�ضارع  يف  املتعاظم  ال�ضني 

يف  حمقا  املاأمون  كان  ورمبا  اخللفاء،  وتقلق  و�ضوحا  تزداد  مالحمه 

قلقه يف �ضوء الأحداث التي تلت ذلك، حني ف�ضا نفوذ ال�ضنيني ل �ضيما 

اأحمد  احلنابلة، كما �ضيت�ضح ذلك عند حديثنا عن وقائع تكفري كل من 

اخلزاعي والإمام الطربي يف الف�ضليني التاليني.

اأن  يتوقع  كان  املثقف  اخلليفة  املاأمون وهو  اأن  امل�ضتبعد  ولي�ض من 

ي�ضتفحل حالهم لو تركوا دون الت�ضدي لهم، وعلى اأي حال لي�ض يف 

الإمكان ا�ضتبعاد العامل ال�ضيا�ضي متاما من اأ�ضباب املحنة، ل �ضيما مع 

وجود الدولة كطرف فاعل فيه.

كيف بداأت وقائع امتحان اأهل احلديث والق�ضاة وال�ضهود يف خلق 

القراآن؟
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اأظهر  “وفيها  212هـ  عام  اأحداث  عن  حديثه  عند  الطربي  يقول 

املاأمون القول بخلق القراآن وتف�ضيل علي بن اأبي طالب عليه ال�ضالم، 

اأف�ضل النا�ض بعد ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم، وكان  وقال: هو 

ذلك يف ربيع الأول منها”.)2(

ومن هنا فاإن املاأمون اأظهر القول بخلق القراآن قبل امتحان الفقهاء 

عن  املعروف  من  كان  وملا  �ضنوات،  �ضت  بنحو  الق�ضية  يف  والق�ضاة 

ال�ضنيني معار�ضتهم لهذا القول فاإن من املحتمل بطبيعة احلال اأن يكون 

لإعالنه هذا رد فعل يف ال�ضارع ال�ضيا�ضي، الذي كان ي�ضيطر املطوعة 

ال�ضنيون على جانب منه على اأقل تقدير. ولكن كتب التاريخ مل تو�ضح 

اجلديد  الجتاه  الفعل على  رد  لنا  اأو�ضحت  مثلما  ال�ضارع  فعل  لنا رد 

من جانب املاأمون للعلويني، وهو الجتاه الذي اأثار الكثريين حتى من 

داخل اأ�رصته.

ويف �ضنة 218هـ كتب اخلليفة املاأمون اإىل عامله ببغداد اإ�ضحاق بن 

اإبراهيم يف امتحان الق�ضاة واملحدثني، وكان ذلك اأول كتاب كتبه يف 

“اأما بعد فاإن حق  ذلك، وكان مما كتبه يف ر�ضالته الأوىل اإىل عامله 

الله على اأئمة امل�ضلمني وخلفائهم الجتهاد يف اإقامة دين الله، ومواريث 

يف  باحلق  والعمل  ا�ضتودعهم  الذي  العلم  واأثر  اأورثهم،  التي  النبوة 

اأن  املوؤمنني  اأمري  ي�ضاأل  والله  فيهم،  الله  لطاعة  والت�ضمري  رعيتهم، 

الله من رعيته  �اّله  فيما  �االإق�صاط  الر�صد ��رصميته،  لعزمية  يوفقه 

رحمته ومنته، وقد عرف اأمري املوؤمنني اأن اجلمهور الأعظم وال�ضواد 

ة،  رويَّ ول  لهم  نظر  ل  ممن  العامة  و�ضفلة  الرعية  ح�ضو  من  الكرب 

العلم وبرهانه  بنور  الله وهدايته وال�ضت�ضاءة  بدللة  له  ا�ضتدلل  ول 

بالله، وعمى عنه، و�ضاللة  اأهل جهالة  يف جميع الأقطار والآفاق، 

عن حقيقة دينه وتوحيده والإميان به، ونكوب عن وا�ضحات اأعالمه 

ُكنه  ويعرفوه  قدره،  حق  الله  يقدروا  اأن  وق�ضور  �ضبيله،  وواجب 

عقولهم،  ونق�ض  اآرائهم  ل�ضعف  خلقه،  وبني  بينه  وفرقوا  معرفته، 

تبارك  الله  بني  �ضاووا  اأنهم  وذلك  والتذكر،  التفكري  عن  وجفائهم 
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فاأطبقوا جمتمعني، واتفقوا غري  القراآن،  اأنزل من  وتعاىل، وبني ما 

ويحدثه ويخرتعه...  الله  يخلقه  مل  اأول،  قدمي  اأنه  على  متعاجمني، 

اإىل  اأنف�ضهم  ون�ضبوا  قولهم،  اإىل  فدعوا  بالباطل  جادلوا  الذين  هم  ثم 

قولهم  مبطل  تالوته  من  ق�ض�ض  الله  كتاب  من  ف�ضل  كل  يف  ال�ضنة، 

ومكذب دعواهم، يرد عليهم قولهم ونحلتهم، ثم اأظهروا مع ذلك اأنهم 

اأهل احلق والدين واجلماعة، واأن من �ضواهم من اأهل الباطل والكفر 

مال  اجلهال حتى  به  النا�ض، وغروا  على  بذلك  فا�ضتطالوا  والفرقة، 

قوم من اأهل ال�ضمت الكاذب والتخ�ضع لغري الله، والتق�ضف لغري الدين 

اإىل موافقتهم عليه، ومواطاأتهم على �ضيئ اآرائهم، تزينا بذلك عندهم، 

وت�ضنعا للريا�ضة والعدالة فيهم”.)3(

ومن الوا�ضح من هذا الن�ض اأن اخلليفة املاأمون قرر اأن يتوىل بنف�ضه 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر كما يرى هو ذلك، وكانت دعوات 

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر تظهر يف بغداد يف هذه الفرتة بني 

بغداد  �ضادت  التي  الأحداث  يف  متاما  وا�ضحة  وكانت  واآخر،  حني 

التي ق�ضاها يف  الفرتة  املاأمون يف عهد الأمني، ويف  اإبان فرتة غياب 

خرا�ضان بعد مقتل الأمني، ففي هذه الفرتة كانت هبات املطوعة تظهر 

بني حني واآخر مع �ضعف الدولة يف عهد الأمني، وحالة الفو�ضى التي 

�ضادت بغداد يف فرتة غياب املاأمون. 

باملعروف  ياأمرون  الذين  ال�ضنة  اأهل  كانت حركات املطوعة وهم 

وينهون عن املنكر تظهر كرد فعل على �ضيطرة الذعار وال�ضطار على 

للحرمات،  وانتهاكهم  النا�ض،  على  لالإتاوات  وفر�ضهم  ال�ضارع، 

وكان يظهر يف كل رب�ض من اأربا�ض بغداد داعية يدعو للمعروف، 

تكون  عندما  لل�ضطار،  للت�ضدي  حوله،  اللتفاف  النا�ض  من  ويطلب 

وكانت  عليهم،  ت�ضيطر  اأن  معه  ميكنها  ل  العجز  من  حالة  يف  الدولة 

هذه احلركات م�ضلحة، وذات نفوذ كبري، ول ريب اأن اأي حاكم لبد 

له من اأن يكون مهتما بن�صاط مثل هذه احلركات التي ميكن اأن ت�صكل 

تهديدا مللكه، والتي �ضكلت بالفعل مثل هذا التهديد يف بع�ض الأحايني. 
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الأحداث  ومن  الر�ضالة  هذه  من  الوا�ضح  الأمر  اأن  نرى  ولكننا 

ال�ضنة جلهازه  اأن اخلليفة �ضاوره قلق �ضديد من اخرتاق  لها هو  التالية 

الق�ضاة وعمال  اأن  اإذا عرفنا  يت�ضح  ما  اأكرث  ذلك  ويت�ضح  الإداري، 

اإبراهيم، ومل  اإ�ضحاق بن  امتحنهم عامله  اخلليفة كانوا على راأ�ض من 

يقت�رص الأمر على الفقهاء، واأن لهجة اخلليفة كانت تعرتيها احلدة عندما 

يتوعد هوؤلء الق�ضاة والعاملني يف جهازه الإداري على نحو خا�ض. 

النطاق،  ات�ضع  ثم  البداية  يف  حمدودا  املحنة  نطاق  كان  ولقد 

وا�ضتطال اأمد املحنة بعد ذلك لي�ضمل ثالثة عهود هي عهود املاأمون ثم 

املعت�ضم حتى الواثق، ومل تكن تلك املحنة ذات طبيعة واحدة، كما اأن 

ت�رصف كل خليفة منهم اإزاء عملية المتحان كان خمتلفا عن الآخر، 

تبعا ل�ضخ�ضية كل خليفة وملجريات الأمور يف ع�رصه كما �ضنو�ضح فيما 

بعد، فاملحنة مرت بلحظات تاريخية متباينة، ومل تكن �ضائرة يف خط 

م�ضتقيم، وتباينت دوافعها وجمرياتها بني كل حلظة واأخرى. 

اأن  اإ�ضحاق  عامله  من  املاأمون  اخلليفة  طلب  الأوىل  الر�ضالة  ففي 

الواقدي،  كاتب  �ضعد  بن  حممد  وهم:  بال�ضم،  اهم  �ضمَّ �ضبعة  ميتحن 

وزهري  معني،  بن  ويحيى  هارون،  بن  يزيد  م�ضتملي  م�ضلم  واأبو 

م�ضعود،  بن  وا�ضماعيل  داود،  بن  واإ�ضماعيل  خثيمة،  اأبو  حرب  بن 

فاأقروا  وامتحنهم  اإبراهيم  بن  اإ�ضحاق  واأح�رصهم  الدورقي،  واأحمد 

بخلق القراآن، ف�ضهر اأمرهم وقولهم بح�رصة الفقهاء، واملراد مبثل هذا 

الإ�ضهار بطبيعة احلال هو اأن يعرف ذلك عامة النا�ض. ونالحظ عند 

املاأمون  طلب  الذين  بني  من  يكن  مل  حنبل  بن  اأحمد  ا�ضم  اأن  احلد  هذا 

اأن ينتهي الأمر عند هذا  القراآن، وكان من املمكن  امتحانهم يف خلق 

احلد، لول اأن اخلليفة املاأمون راأى اأن ذلك غري كاٍف ومل تهداأ م�ضاغله 

بهذا ال�ضدد.

من  اآخر  عددا  �ضملت  عامله  اإىل  اأخرى  بر�ضالة  اأر�ضل  فقد  وعليه 

الق�ضاة والفقهاء واحلكام واملحدثني، فاأح�رص اإ�ضحاق بن اإبراهيم عدًدا 
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الوليد  بن  وب�رص  الزيادي،  ح�ضان  اأبو  بينهم  من  كان  منهم،  كبرًيا 

هيثم،  بن  والذيال  غامن،  بن  والف�ضل  مقاتل،  بن  وعلى  الكندي، 

والقواريري، واأحمد بن حنبل، و�ضعدويه الوا�ضطي، وحممد بن نوح 

كتاب  عليهم  فقراأ  غريهم،  اآخر  وعدد  الفرخان،  وابن  امل�رصوب، 

املاأمون مرتني ثم بداأ يف امتحانهم. 

احلوار  الوليد  بن  ب�رص  والقا�ضي  اإبراهيم  بن  اإ�ضحاق  بني  وجرى 

التايل:

اإ�ضحاق: ما تقول يف القراآن؟

فت اأمري املوؤمنني مقالتي غري مرة ب�رص: قد عرَّ

اإ�ضحاق: فقد جتدد من كتاب اأمري املوؤمنني ما ترى

ب�رص: اأقول القراآن كالم الله

اإ�ضحاق: مل اأ�ضالك عن هذا اأخملوق هو ؟ 

ب�رص: الله خالق كل �ضئ

اإ�ضحاق: فالقراآن �ضئ؟

ب�رص: هو �ضئ

اإ�ضحاق: فمخلوق؟

ب�رص: لي�ض بخالق

اإ�ضحاق: مل اأ�ضاألك عن ذلك اأخملوق هو؟ 

ب�رص: ل اأح�ضن غري ما قلت، وقد ا�ضتعهدت اأمري املوؤمنني األ اأتكلم 

فيه، ولي�ض عندي غري ما قلت لك.

فاأخذ اإ�ضحاق بن اإبراهيم ورقة، وعرفه ما بها طالبا موافقته على 

اأحدا  الله  اإل  اإله  ل  اأن  “اأ�ضهد  هو  الورقة  يف  ما  ن�ض  وكان  فيها،  ما 
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فردا، مل يكن قبله ول بعده �ضئ، ول ي�ضبهه �ضئ من خلقه يف معني من 

املعاين، ول وجه من الوجوه”

فقال ب�رص: نعم وكنت اأ�رصب النا�ض على ما دون هذا.

فقال اإ�ضحاق للكاتب: اكتب ما قال.

�ضمعت  فقال  ليمتحنه  مقاتل  بن  علي  اإىل  ذلك  بعد  اإ�ضحاق  وانتقل 

�ضمع،  ما  غري  عندي  وما  مرة،  غري  هذا  يف  املوؤمنني  لأمري  كالمي 

اإ�ضحاق: القراآن  فامتحنه مبا كتب يف الورقة فاأقر مبا فيها، ثم قال له 

غري خملوق فرد علي: القراآن كالم الله، فقال اإ�ضحاق: مل اأ�ضاألك عن 

ذلك، فقال علي مرتاجعا: هو كالم الله واإن اأمرنا اأمري املوؤمنني ب�ضئ 

�ضمعنا واأطعنا فقال اإ�ضحاق للكاتب: اكتب مقالته.

اأبا ح�ضان الزيادي: ما عندك؟ فقال الزيادي: �ضل  و�ضاأل ا�ضحاق 

عما �ضئت، فقراأ عليه اإ�ضحاق الورقة اأو الرقعة التي ذكرنا ن�ضها �ضابقا 

اإ�ضحاق  ف�ضاأله  فهو كافر،  القول  يقل هذا  قال: من مل  ثم  فيها  فاأقر مبا 

م�ضتو�ضحا: القراآن خملوق؟ فاأجاب الزيادي: القراآن كالم الله، والله 

وب�ضببه  اإمامنا  املوؤمني  واأمري  خملوق،  الله  دون  وما  �ضئ  كل  خالق 

�ضمعنا عامة العلم، وقد �ضمع ما مل ن�ضمع، وعلم ما مل نعلم، وقد قلده الله 

اأمرنا، ف�ضار يقيم حجتنا و�ضالتنا، ونوؤدي اإليه زكاة اأموالنا، وجناهد 

معه، ونرى اإمامته اإمامة، اإذا اأمرنا ائتمرنا، واإن نهانا انتهينا، واإن 

دعانا اأجبنا، فقال له اإ�ضحاق: القراآن خملوق هو؟ 

بها  ياأمر  ول  املوؤمنني،  اأمري  مقالة  هذه  تكون  قد  الزيادي:  فرد 

اأن  اأمرك  املوؤمنني  اأمري  اأن  اأخربتني  واإن  اإليها،  يدعوهم  النا�ض ول 

اأقول قلت ما اأمرتني به، فاإنك الثقة املاأمون فيما اأبلغتني عنه من �ضئ، 

فاإن اأبلغتني ب�ضئ �رصت اإليه. 

فقال اإ�ضحاق: ما اأمرين اأن اأبلغك �ضيئا. 

اأ�ضحاب  كاختالف  تكون  قد  قائال:  مقاتل  بن  علي  تدخل  وهنا 
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ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم يف الفرائ�ض واملواريث، ومل يحملوا 

النا�ض عليها؟ 

والطاعة  ال�ضمع  اإل  عندي  ما  الزيادي:  ح�ضان  اأبو  قال  وعندئذ 

اأن  اأمرين  واإمنا  اأمرك  اأن  اأمرين  ما  اإ�ضحاق:  فقال  ائتمر،  فمرين 

اأمتحنك.)4(

يف  تقول  ما  له:  فقال  حنبل  بن  اأحمد  ذلك  بعد  ا�ضحاق  امتحن  ثم 

كان  اإن  اإ�ضحاق  ف�ضاأله  الله،  كالم  هو  حنبل:  ابن  عليه  فرد  القراآن؟ 

عليها،  اأزيد  ل  الله  كالم  هو  حنبل:  ابن  رد  فكان  خملوقا،  القراآن 

“لي�ض كمثله  قال:  “لي�ض كمثله �ضئ”  اأتى على  فلما  الرقعة  فامتحنه يف 

�ضئ وهو ال�ضميع الب�ضري” )ال�ضورى 11( فقال اإ�ضحاق: ما معنى قوله 

هو ال�ضميع الب�ضري قال ابن حنبل: هو كما و�ضف نف�ضه.

ردود  فيها  يو�ضح  املاأمون  اخلليفة  اإىل  بر�ضالة  ا�ضحاق  واأر�ضل 

هذه  برده على  املاأمون  فاأر�ضل  فردا.  فردا  والفقهاء  الق�ضاة واحلكام 

اخلرائطية  الكتب  ينتظر  ومل  عاجلة/  بندارية/  خريطة  يف  الر�ضالة 

الذي  باملو�ضوع  ا�ضتعجاله يف و�ضول رده واهتمامه  يك�ضف عن  مما 

تت�ضمنه الر�ضالة. 

ويف هذه الر�ضالة اأو�ضح املاأمون موقفه تف�ضيليا من املمتحنني فردا 

اأفعال  ردود  جميع  هنا  ننقل  اأن  احلال  بطبيعة  باإمكاننا  ولي�ض  فردا، 

اخلليفة، ولكن ما يهمنا هنا هو الردود ذات الدللة والأهمية ملو�ضوعنا 

خمتلفة  منهم  كل  على  اأفعاله  ردود  كانت  اخلليفة  اأن  تو�ضح  والتي 

والبع�ض  بها،  العاملني  من  فبع�ضهم  ال�ضلطة،  من  مواقعهم  باختالف 

الآخر ممن �ضبق لهم العمل بها.

وعلى �ضبيل املثال فاإن اخلليفة اأمر بامتحان القا�ضي ب�رص بن الوليد 

اإن  القول  على  اأ�رص  هو  اإن  رقبته  بقطع  واأمر  وا�ضتتابته  جديد،  من 

اأما  املهدي.  لإبراهيم  بالن�ضبة  احلال  وكذلك  خملوق،  غري  القراآن 

الآخرون فقد تفاوت اأي�ضا موقفه من كل منهم، وعلى �ضبيل املثال عري 
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من  لي�ض  واأنه  الأنبار،  يف  الطعام  ي�رصق  كان  باأنه  الهيثم  بن  الذيال 

امل�ضتغرب من �ضخ�ض كهذا اأن يخرج اإىل ال�رصك بعد الإميان، يف حني 

من  كان  وما  مب�رص،  منه  كان  مبا  يعلم  اأنه  غامن  ابن  للف�ضل  اأو�ضح 

اإثرائه فيها يف عام واحد، واأنه ف�ضل الدينار على الإميان.

وامل�ضانعات،  الر�ضا  من  يقبله  كان  مبا  القواريري  اخلليفة  وذكر 

وذكر بن نوح وحممد بن حامت باأنهم م�ضاغيل باأكل الربا عن الوقوف 

على التوحيد، ومن املالحظ اأنه حني اأتى لذكر اأحمد بن حنبل مل يهدده 

ب�ضئ، واإمنا اكتفى بالقول اإنه قد عرف فحوى تلك املقالة و�ضبيله فيها، 

وا�ضتدل على جهله واآفته بها.)5(

وبعد هذه الر�ضالة العاجلة التي اأر�ضلها املاأمون اخترب اإ�ضحاق القوم 

مرة اأخرى، فاأجابوا اأن القراآن خملوق، فيما عدا اأربعة هم: اأحمد بن 

حنبل و�ضجادة والقواريري وحممد بن نوح امل�رصوب، فاأمر اإ�ضحاق 

اأتي بهم فاأعاد امتحانهم فقال �ضجادة  ف�ضدوا يف احلديد، فلما كان الغد 

بن  وحممد  حنبل  بن  اأحمد  واأ�رص  خملوق،  القراآن  اإن  والقواريري 

نوح على قولهما ف�ضدا يف احلديد ووجها اإيل طر�ضو�ض، وتوفى اخلليفة 

بعد  املحنة، وليعودا  اأول ف�ضل يف  بذلك  لينتهي  اإليه  الطريق  وهم يف 

ذلك اإىل بغداد، ويتوفى حممد بن نوح يف الطريق، ويبقى اأحمد بن 

حنبل وحده.

من  واحلكام  الق�ضاة  جتاه  اخلليفة  م�ضلك  يربر  ما  هناك  كان  فاإذا 

خماوف من اخرتاق الجتاه ال�ضني جلهاز حكمه، فما هو املربر الذي 

حدا به لختبار الفقهاء، الواقع اأن مربرات ذلك غري وا�ضحة، ولكن 

من املالحظ اأن دائرة املحنة التي مل تدم اأكرث من اأربعة اأ�ضهر من ربيع 

الأول يف �ضنة 218هـ، حتى وفاة املاأمون يف جمادى الآخر من العام 

ذاته كانت دائرة مطردة الت�ضاع، فقد بداأت بالق�ضاة واحلكام لتت�ضع 

اأ�ضباب غري  اأن يكون هناك  اأن من املمكن  الفقهاء، على  لت�ضمل  بذلك 

مبا�رصة وراء امتحان الفقهاء بالذات.
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مثل  اأن  املعروف  اأن من  الأول:  �ضببني  اإىل  ذلك  اإرجاع  وميكن 

ال�ضخ�ضية  العالقات  بحكم  نطاقها  يت�ضع  والتحقيقات  التحريات  هذه 

قلة  مع  ميكننا  ل  احتمال  وهو  املحنة،  �ضخ�ضيات  بني  والرتباطات 

املعلومات عن ذلك اجلانب ال�ضخ�ضي تاأكيده اأو نفيه.

هذا  يف  البارزين  الفقهاء  اأن  فهو  لذلك  املحتمل  الثاين  ال�ضبب  اأما 

الفرتة كان لهم دور مهم مكمل للق�ضاة؛ نظرا لأنهم اأهل الفتوى، ومن 

ثم فاإن عملهم يتداخل مع عمل الق�ضاة باعتبارهم �ضلطة ت�رصيع، حتى 

لو كانت �ضلطتهم تقت�رص على تاأثريهم على العامة.

ونود قبل النتقال اإىل املرحلة التالية للمحنة اأن نو�ضح جمددا تباين 

فقد كانت لهجته  الق�ضية،  �ضملهم المتحان يف  م�ضلك اخلليفة جتاه من 

املمتحن  ال�ضخ�ض  �ضدة كلما كان  بالعقاب يزداد  تزداد حدة، وتهديده 

اأقرب اإيل دائرة احلكم وال�ضلطة.

اأقل  الأخري  هذا  وكان  املعت�ضم  اإيل  اخلالفة  انتقلت  املاأمون  بوفاة 

ثقافة بكثري من املاأمون، ورمبا يكون قد ا�ضتمر يف امتحان ابن حنبل 

القراآن.  خلق  ق�ضية  يف  نهجه  يتبع  باأن  له  املاأمون  و�ضية  علي  بناء 

واقت�رص المتحان على ابن حنبل وحده، ومل يذكر كتَّاب التاريخ يف 

هذه الفرتة اأن املعت�ضم قد امتحن غريه. 

حيث  حنبل،  لبن  الثانية  املحنة  وقائع  عن  الروايات  واختلفت 

ذكرت امل�ضادر احلنبلية وال�ضنية عموما الكثري عن �ضموده ومقاومته 

لل�ضلطة يف هذه الق�ضية، وكيف اأنه ُعِذب حتى فقد الوعي، واأن عملية 

منه،  يئ�ضوا  ممتحنيه  اأن  حد  اإىل  �ضمد  واأنه  قا�ضية،  كانت  التعذيب 

واأطلقوا �رصاحه يف النهاية، ثم قربه املعت�ضم منه بعد ذلك.

والواقع اأن مثل هذه الروايات تكتنفها �ضعوبات منطقية، اإذ كيف 

اأمام  الع�ضكرية  النزعة  اأن ير�ضخ املعت�ضم وهو اخلليفة �ضاحب  ميكن 

ابن حنبل، بل ويقربه منه بعد ذلك، وما يبدو لنا اأنه اأقرب اإىل املنطق 

ف�ضول  من  الأخري  الف�ضل  هذا  عن  اليعقوبي  رواها  التي  الرواية  هو 
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لبن  املعت�ضم  تقريب  من  ذلك  بعد  حدث  ما  تف�رص  التي  وهي  املحنة، 

حنبل.

القراآن  بن حنبل يف خلق  اأحمد  املعت�ضم  “وامتحن  اليعقوبي  يقول 

له  فاأح�رص  بهذا،  فيه  اأعلم  ومل  علما،  علمت  رجل  اأنا  اأحمد:  فقال 

يقول  اأن  فامتنع  وغريه،  اإ�ضحاق  بن  الرحمن  عبد  وناظره  الفقهاء، 

اإبراهيم:  بن  اإ�صحاق  فقال  �صياط،  عدة  ف�رصب  خملوق،  القراآن  اإن 

هذا  اإ�ضحاق:  فقال  به،  �ضاأنك  فقال:  مناظرته،  املوؤمنني  اأمري  يا  ولني 

العلم الذي علمته نزل عليك به ملك، اأو علمته من الرجال؟ قال: بل 

علمته من الرجال. قال: �ضيئا بعد �ضئ اأو جملة؟ قال: علمته �ضيئا بعد 

�ضئ، قال: فبقى عليك �ضئ مل تعلمه؟ قال: بقى علي. قال: فهذا مما مل 

تعلمه، وقد علمكه اأمري املوؤمنني، قال: فاإين اأقول بقول اأمري املوؤمنني. 

قال: يف خلق القراآن؟ قال: يف خلق القراآن، فاأ�ضهد عليه وخلع عليه، 

واأطلقه اإىل منزله.”)6(

فاخلليفة هنا قرب ابن حنبل وخلع عليه ور�ضي عنه بعد اأن وافقه 

اإنه �ضمد  القول  ال�ضواب واملنطق من  اأقرب جلادة  على راأيه، وهذا 

مع  يتنايف  فهذا  عنه،  الر�ضا  على  اخلليفة  واأجرب  راأيه،  يغري  ومل 

�ضخ�ضية املعت�ضم الع�ضكرية ال�ضعبة املرا�ض.

وبانتهاء حمنة ابن حنبل اختفى امتحان النا�ض يف القراآن ليظهر بعد 

ذلك يف عهد خلفه الواثق فيما عرف بق�ضية اأحمد بن ن�رص اخلزاعي، 

التي نعر�ض لها يف الف�ضل التايل، ملا لها من خ�ضو�ضية ومتيز.
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خل�ضنا يف الف�ضل الأول اإىل اأن حد الردة ونظام احل�ضبة من النظم 

التي و�ضعها امل�ضلمون، ولي�ضت من النظم املن�ضو�ض عليها يف القراآن 

وال�ضنة، ول من النظم القانونية وال�رصعية التي طبقت يف عهد الر�ضول 

)�ض(. وناق�ضنا احلالت التي ا�ضتند اإليها البع�ض يف حماولته لإرجاع 

ذلك اإىل القراآن وال�ضنة. 

الفقهاء  املن�ضاأ، و�ضعه  اأن حد الردة �ضيا�ضى  اإىل  وخل�ضنا من ذلك 

ال�ضيا�ضيني،  خ�ضومهم  ملواجهة  العبا�ضي  الع�رص  يف  �ضيما  ل  واحلكام 

الهدف منه تربير تطبيق مثل  ا�ضفاء طابع ديني على ذلك كان  واأن 

عليه  يغلب  جمهور،  اأمام  املعار�ضني  على  القا�ضية  العقوبات  هذه 

اخلروج  حالت  تنظم  عقابية  نظم  من  ال�ضاحة  خلو  ومع  التدين، 

بحيث  الإ�ضالمية  العربية  الدولة  ات�ضاع  ومع  الدولة،  على  ال�ضيا�ضي 

اأ�ضبحت هناك �رصورات لإحكام �ضيطرة الدولة على مثل هذه الرقعة 

الكبرية من الأر�ض، التي �ضمت حتت �ضماء واحدة اأنا�ضا من اأعراق 

ر�ضالة  القا�ضية  العقوبات  كانت  متباينة،  وم�ضالح  وثقافات  خمتلفة 

جلميع الأطراف املرتامية لردع من ت�ضول له نف�ضه اخلروج على نظام 
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احلكم، يف ظل غياب نظم احلكم القادرة على اإحكام ال�ضيطرة مثلما هو 

احلال يف نظام الدولة احلديث.

وعلى الرغم من ذلك فاإن هذه الق�ضوة يف تطبيق الأحكام مل تفلح يف 

كبت احلركات املعار�ضة، التي مل تخل منها الدولة الإ�ضالمية يف اأغلب 

واإمنا  دائما  يكن  مل  احلد  هذا  مثل  تطبيق  اأن  املالحظ  ومن  تاريخها. 

و�ضعف  الغليان  من  حالة  بوجود  الأحوال  اأغلب  يف  التطبيق  ارتبط 

الدولة، واأدوات احلكم.

من  اأمثلة  على  القارئ  نوقف  التالية  والف�ضول  الف�ضل  هذا  ويف 

التاريخ كان فيها ا�ضتخدام حد الردة والتكفري لأ�ضباب �ضيا�ضية بارزة، 

ومع ذلك فقد كانت املحاكمات والتطبيقات تتخذ غاللة دينية اأو ذرائع 

حماكمة  على  الديني  الطابع  فيها  يغلب  اأو  الردة،  حد  لتطبيق  دينية 

ال�ضيا�ضي اأو املفكر.

وبعد اأن عر�ضنا يف الف�ضل ال�ضابق ملحنة خلق القراآن، نوا�ضل يف 

ي الردة والتكفري كما متثال يف حماكمة  هذا الف�ضل عر�ضنا لتطبيق حدَّ

تلك  اخلزاعي،  اأحمد  هو  العبا�ضي  الع�رص  يف  عا�ض  �ضيا�ضي  وقتل 

املحاكمة التي انتهت بقتل اخلليفة له بيده. 

واأحمد بن ن�رص بن مالك بن الهيثم اخلزاعي، من وجهاء بغداد، 

وكان اأبوه مالك بن الهيثم من نقباء بني العبا�ض، ويحظى لديهم مبكانة 

كبرية ملا اأداه من خدمات لدولة بني العبا�ض، ل �ضيما يف �ضنة 201هـ، 

الفو�ضى  من  حالة  هناك  كانت  فقد  ال�ضنة  هذه  لأحداث  نرجع  فحني 

بالعيارين  البالء  ال�ضنة »عم  اأنه يف هذه  ابن كثري  بغداد، ويحكي  تعم 

وال�ضطار والف�ضاق ببغداد وماحولها من القرى، وكانوا ياأتون الرجل 

فياأخذون جميع ما  فيمتنع عنهم  به  اأو ي�ضلهم  ي�ضاألونه مال يقر�ضهم، 

القرية  اأهل  وياأتون  والن�ضوان،  للغلمان  تعر�ضوا  ورمبا  منزله،  يف 
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في�ضتاقون من الأنعام واملوا�ضي ما�ضاءوا ومن الغلمان ومن الن�ضوان، 

ونهبوا »قطربل« ومل يرتكوا لهم �ضيئا اأ�ضال«.)1(

التفت جماعة  املاأمون غائبا يف خرا�ضان،  ال�ضنة، وكان  ويف هذه 

من العامة على رجل يقال له خالد الدريو�ض واآخر يقال له �ضهل بن 

�ضالمة اأبو حامت الأن�ضاري من اأهل خرا�ضان، وكان اأبو اأحمد بن ن�رص 

اأحد من بايع له اأهل اجلانب ال�رصقي على الأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر)2( واأيد املاأمون يف خ�ضم هذه الأحداث. وكان من املعتاد يف عهد 

اأن تغم�ض الدولة عينيها عن مثل هذه اجلماعات من  العبا�ضية  الدولة 

دام  ما  املنكر،  عن  وينهون  باملعروف،  ياأمرون  الذين  املطوعني، 

اتباعها ي�ضاعدونها يف مقاومة ال�ضطار والعيارين واجلماعات اخلارجة 

عليها، ولكن عندما ت�ضعر باأنهم ي�ضكلون خطرا عليها او على �ضلطاتها، 

يف  ي�رصعون  حينما  �ضيما  ل  هوادة،  دون  لقمعهم  ت�ضعى  كانت  فاإنها 

يف  مهمتهم  اأداء  اإطار  يف  احلكام  ويهاجمون  عالنية،  الدولة  حتدي 

الأمر باملعروف، وعندما ي�ضبحون دولة داخل الدولة.

فقط  عام  بعد  الدولة  انقلبت  قبل  من  ذكرناها  التي  احلالة  ويف   

على هذه احلركة، وظفر اإبراهيم بن املهدي ب�ضهل بن �ضالمة املطوع 

بالأمر  يقومون  النا�ض  من  جماعة  عليه  التف  اأن  بعد  وذلك  ف�ضجنه، 

واأنكروا  احلد،  جاوزوا  قد  وكانوا  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

القيام بالكتاب وال�ضنة، و�ضار باب دراه  اإىل  ال�ضلطان، ودعوا  على 

اأبهة  ال�ضالح والرجال وغري ذلك من  ال�ضلطان، عليه  باب دار  كاأنه 

امللك، فقاتله اجلند فك�رصوا اأ�ضحابه، فاألقى ال�ضالح و�ضار بني الن�ضاء 

اإبراهيم  اإىل  به  وجئ  فاأخذ  الدور،  بع�ض  يف  اختفى  ثم  والنظارة، 

ف�ضجنه �ضنة كاملة.)3(

ويف عهد اخلليفة الواثق )227-232هـ( ويف �ضنة 231هـ حترك 
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قوم يف رب�ض عمرو بن عطاء يف بغداد، واأخذوا البيعة على اأحمد بن 

ن�رص. يقول الطربي: »وكان ال�ضبب يف ذلك اأن اأحمد بن ن�رص كان 

يغ�ضاه اأهل احلديث كيحيى بن معني وابن الدورقي وابن خثيمة، وكان 

يظهر املباينة ملن يقول: القراآن خملوق، مع منزلة اأبيه التي كانت من 

مع  ذلك،  يقول  فيمن  ل�ضانه  ويب�ضط  العبا�ض،  بني  دولة  يف  ال�ضلطان 

غلظة الواثق فيمن يقول ذلك وامتحانهم اإياه فيه، وغلبة اأحمد بن اأبي 

اأحمد  اأنه دخل على  اأ�ضياخنا عمن ذكره،  دوؤاد عليه، فحدثني بع�ض 

فُذكر عنده  النا�ض،  الأيام وعنده جماعة من  تلك  بع�ض  بن ن�رص يف 

الكافر«،  هذا  قال:  اأو  اخلنزير:  هذا  فعل  اإلَّ  يقول:  فجعل  الواثق، 

اأنه تراجع موؤقتا عن موقفه،  ال�ضلطات بذلك وهددته ويبدو  وعرفت 

اأو اأنه ا�ضترت لبع�ض الوقت. 

وكان يرتدد على اأحمد بن ن�رص عدد من امل�ضايعني له، من بينهم 

رجل يعرف باأبي هارون ال�رصاج، واآخر يقال له طالب، واآخر من 

�ضاحب  م�ضعب  بن  اإبراهيم  بن  اإ�ضحاق  اأ�ضحاب  من  خرا�ضان  اأهل 

اأن الدولة مل تغفل  اأي  ال�رصطة، الذي اند�ض بينهم ليتابع حتركاتهم، 

عنه، ومل تكن مطمئنة لرتاجعه.

وحثه املحيطون به على اإنكار القول بخلق القراآن، والقيام بتحرك 

كان  ملا  غريه،  دون  ذلك  يف  وق�ضدوه  ال�ضدد،  هذا  يف  ال�ضلطة  �ضد 

وطالب  ال�رصاج  وقام  الأثر،  من  العبا�ض  بني  دولة  يف  وجده  لأبيه 

بالدعوة لبن ن�رص، وبداأ يف تنظيم النا�ض حوله، ووزع الأموال على 

الأعوان وامل�ضاركني يف احلركة، وحددوا موعدا ليجتمع فيه الأعوان 

لال�ضتيالء على  للقيام بحركة  اأو  بال�ضلطان  للوثوب  الذين كرث عددهم 

ال�ضلطة، وكانت اإ�ضارة البدء اأن يدقوا الطبول للتجمع للقيام باحلركة.

على  عاقده  فيمن  ال�ضالم  مدينة  الغربي من  باجلانب  وكان طالب 
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املال  اأعطياه  فيمن  وكان  ال�رصقي،  باجلانب  هارون  واأبو  ذلك، 

املال، و�ضكروا واجتمع  نبيذا من  اأ�رص�ض، و�رصبوا  بني  رجالن من 

عدد معهم من بني جلدتهم على ال�رصاب، فلما ثملوا �رصبوا الطبل ليلة 

الأربعاء قبل املوعد بليلة، وكان املوعد لذلك ليلة اخلمي�ض يف �ضعبان 

�ضنة اإحدى وثالثني ومائتني، وهم يح�ضبونها ليلة اخلمي�ض التي اتعدوا 

لها، فاأكرثوا �رصب الطبل فلم يجبهم اأحد.

قائد  فيه  كان  الذي  املوعد  هذا  النقالب  على  القائمون  واختار 

ال�رصطة اإ�ضحاق بن اإبراهيم غائبا عن بغداد، وخليفته بها اأخوه حممد 

عن  ف�ضاألهم  فاأتاهم  رح�ض،  له  يقال  غالما  اإليهم  فوجه  اإبراهيم،  بن 

ق�ضتهم، فلم يظهر له اأحد ممن �رصب الطبل، وعندما ارتاب يف الأمر 

حترى عن الأمر فدله البع�ض على رجل يكون يف احلمامات م�ضاب 

بعينه يقال له عي�ضى الأعور، فاأح�رصه و�رصبه فاأقر على بني اأ�رص�ض 

وعلى اأحمد بن ن�رص بن مالك وعلى اآخرين �ضماهم.

ومتت حركة اعتقالت لروؤو�ض املوؤامرة على الفور يف هذه الليلة، 

وقب�ضت ال�رصطة على طالب يف منزله يف الرب�ض من اجلانب الغربي، 

ولحقت  ال�رصقي،  اجلانب  يف  ومنزله  ال�رصاج  هارون  اأبو  واعتقل 

ال�رصطة من �ضماهم عي�ضى الأعور يف اأيام وليال، وو�ضعوا يف احلب�ض 

فيها،  اأخذوا  التي  ناحيتهم  قوم يف  ال�رصقي والغربي، كل  اجلانب  يف 

وقيد اأبو هارون وطالب ب�ضبعني رطال من احلديد كل واحد منهما. 

و�ضادرت ال�رصطة من منزل بني اأ�رص�ض علمني اأخ�رصين فيهما 

بن  حممد  اأعوان  من  رجل  اإخراجهما  فتوىل  باملنزل،  بئر  يف  حمرة 

عيا�ض، عامل اجلانب الغربي. 

القائد  جربيل  بن  حممد  بن  العبا�ض  ال�رصقي  اجلانب  عامل  اأما 

اخلرا�ضاين فقد اعتقل اأحد خ�ضيان اأحمد بن ن�رص و�رصبه، فاأقر مبا اأقر 
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به عي�ضى الأعور، فم�ضي اإىل اأحمد بن ن�رص، وهو يف احلمام، فقال 

لأعوان ال�ضلطان: هذا منزيل، فاإن اأ�ضبتم فيه علما اأو عدة اأو �ضالحا 

لفتنة فاأنتم يف حل مني ومن دمي، ففت�ضوا املنزل فلم يجدوا فيه �ضيئا.

له  وابنني  خ�ضيانه  من  واثنني  ن�رص  بن  اأحمد  ال�رصطة  واعتقلت 

ورجال ممن كان يرتدد عليه يقال له اإ�ضماعيل بن حممد بن معاوية بن 

بكر الباهلي، ومنزله باجلانب ال�رصقي.

على  ب�ضامرا  وهو  الواثق،  املوؤمنني  اأمري  اإىل  ال�ضتة  هوؤلء  فحمل 

د اأحمد بن ن�رص بزوج من القيود،  بغال باأكف لي�ض حتتهم وطاء، َفُقيِّ

اإحدى  �ضنة  �ضعبان  من  بقيت  لليلة  اخلمي�ض  يوم  بغداد  من  واأخرجوا 

وثالثني ومائتني«)4(

على  الفا�ضلة  الوثوب  حماولة  اأو  الفا�ضلة  املوؤامرة  تفا�ضيل  هذه 

ال�ضلطان كما اأوردها الطربي يف تاريخه، نقول موؤامرة ونوؤكد على 

ذلك، نظرا لأن البع�ض يعتقد اأن ما كان وراء مقتل اخلزاعي هو قوله 

اإن القراآن غري خملوق)5(، فالواقع اأن العامل ال�ضيا�ضي يف هذا املحاولة 

كان وا�ضحا، فهناك اإعداد وبيعة، وهناك متويل، وهناك اإعالم وكل 

عنا�رص »الفتنة« على حد تعبري اأحمد بن ن�رص ذاته. 

لو  اأن تنجح يف تغيري نظام احلكم  املحاولة  لهذه  املمكن  وكان من 

البدء  اإ�ضارة  الذي �رصب  الأتباع  �ضكر بع�ض  نتيجة  اأمرها  يفت�ضح  مل 

قبل موعدها، كما اأن الإعداد ينم عن احرتاف �ضيا�ضي، اإذ اأن املحاولة 

متت عندما كان قائد ال�رصطة خارج بغداد، الأمر الذي كان ميكن اأن 

يباغت ال�ضلطات اأو ال�ضلطان، وي�ضاعد على جناح املحاولة النقالبية.

له وجاهة وريا�ضة  بن ن�رص هذا كانت  اأحمد  اإن  ابن كثري  ويقول 

الطربي،  رواه  مما  وا�ضح  هو  كما  اخل�ضيان  ميتلك  وكان  ومال، 

واأنه كان من اأهل العلم والديانة، وكان من اأئمة الآمرين باملعروف 
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والناهني عن املنكر.)6(

املدخل  كان  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  اأن  نعلم  ونحن 

فاإننا  ثم  ومن  قدميا،  الإ�ضالمي  العامل  يف  ال�ضيا�ضة  مار�ضوا  من  جلميع 

العلماء  واجه  الذي  المتحان  كان  ال�ضبب  اإن  نقول  اأن  باإمكاننا  لي�ض 

يف ق�ضية خلق القراآن، ورمبا كان �ضببا غري مبا�رص اأو واجهة لت�ضفية 

فال  وتكفريه.  اخلزاعي  حماكمة  من  �ضنتبني  كما  املعار�ضني  بع�ض 

عربة هنا يف اأن ال�ضعارات املرفوعة �ضعارات دينية، فقد كانت جميع 

ت�ضعى  التي  اأو  الثائرة  واحلركات  املتمردون  يرفعها  التي  ال�ضعارات 

للحكم �ضعارات دينية، تغلف اأهدافا �ضيا�ضية.

وكان ذلك داأب احلكام اأي�ضا، فقد كان اخلزاعي ياأمر باملعروف، 

وينهي عن املنكر، وكذلك كان اخلليفة يعلن �ضعارات مماثلة، ويهدف 

لتغيري ما يراه منكرا، فاجلميع اتخذوا من الدين و�ضيلة لتحقيق ماآربهم 

يف احلكم.

ويرى اليعقوبي اأن هناك بعدا �ضخ�ضيا يف املحاكمة، وهذا اأمر غري 

م�ضتبعد فرمبا يكون للق�ضية عدة اأبعاد، ورمبا كان هذا البعد ال�ضخ�ضي 

هو ال�ضبب يف اأن الواثق نفذ احلكم بيده يف اأحمد بن ن�رص، وقد عرفنا 

اإنه  �ضتم اخلليفة، وقال عنه  اأن اخلزاعي  الطربي واأوردناه  قاله  مما 

ل�ضانه  يب�ضط  كان  اإنه  اليعقوبي  ويقول  بالكفر،  اتهمه  اأنه  اأو  خنزير، 

اأثناء  الواثق �ضتمه  اأي�ضا، واأن  بالكفر  اأبي دوؤاد وي�ضهد عليه  ابن  على 

املحاكمة فرد عليه.)7(

اأعوان  القب�ض على  تف�رص  للمحاكمة ل  ال�ضخ�ضية  الأبعاد  لكن هذه 

اأحمد بن ن�رص، فقد كانت حركة العتقالت �ضاملة لأنحاء متعددة من 

بغداد ولعدد كبري من النا�ض، وا�ضتمرت عدة اأيام، فمن الوا�ضح اأنه 

كان من املعار�ضني، واأنه كان يقود حركة مترد منظمة، ونحن هنا 
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اأن املحاكمة كانت �ضيا�ضية حلركة  اأن نو�ضحه  ل ندينه، ولكن ما نود 

النظام  تغيري  يف  املتمثلة  لأهدافها،  �ضتارا  الدين  من  اتخذت  �ضيا�ضية، 

ال�ضيا�ضي بالقوة، التي مل يكن ذلك الع�رص ميلك و�ضيلة تغيري عداها.

ولنرتك للطربي وهو الوحيد الذي نقل تفا�ضيل املحاكمة با�ضتفا�ضة 

عما فعلته املراجع الأخرى، والذي لزم جانب احلياد اإىل حد بعيد، ومل 

تفا�ضيل  بعدما روى  يقول  ال�ضخ�ضي يف روايتها حيث  بتقييمه  يتدخل 

مبكانهم،  علم  قد  الواثق  »وكان  ال�ضلطان:  على  الوثوب  حماولة 

ليمتحنوا  عاما  جمل�ضا  لهم  وجل�ض  واأ�ضحابه،  دوؤاد  اأبي  ابن  واأح�رص 

امتحانا مك�ضوفا، فح�رص القوم واجتمعوا عنده.

وكان اأحمد بن اأبي دوؤاد – فيما ذكر – كارها قتله يف الظاهر، فلما 

اأُتى باأحمد بن ن�رص مل يناظره الواثق يف ال�ضغب، ول فيما رفع عليه 

من اإرادة اخلروج عليه، ولكنه قال له: يا اأحمد، ما تقول يف القراآن؟ 

قال: كالم الله – واأحمد م�ضتقتل قد تنور وتطيب، قال: اأخملوق هو؟ 

اأتراه يوم القيامة؟ قال:  قال: هو كالم الله، فقال: فما تقول يف ربك 

يا اأمري املوؤمنني جاءت الآثار عن ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم اأنه 

قال: »ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ل ت�ضامون يف روؤيته« 

فنحن على اخلرب، وقال: وحدثني �ضفيان بن عيينة بحديث يرفعه »اإن 

قلب ابن اآدم بني اإ�ضبعني من اأ�ضابع الله يقلبه، وكان النبي �ضلى الله 

عليه و�ضلم يدعو »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«.

فقال له اإ�ضحاق بن اإبراهيم »ويلك انظر ماذا يقول: قال اإنك اأمرتني 

نعم  قال:  بذلك:  اأمرتك  اأنا  وقال:  كالمه  من  اإ�ضحاق  فاأ�ضفق  بذلك، 

اأمرتني اأن اأن�ضح اأمري املوؤمنني، ومن ن�ضيحتي له األ يخالف حديث 

الله عليه و�ضلم. فقال الواثق ملن حوله: ما تقولون  الله �ضلى  ر�ضول 

فيه، فاأكرثوا، فقال عبد الرحمن بن اإ�ضحاق وكان قا�ضيا على اجلانب 

الغربي معزول، وكان حا�رصا وكان اأحمد بن ن�رص ودا له: يا اأمري 
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املوؤمنني هو حالل الدم، وقال اأبو عبد الله الأرمني �ضاحب اأبي دوؤاد: 

تريد.  ما  ياأتي على  القتل  الواثق:  فقال  املوؤمنني.  اأمري  يا  دمه  ا�ضقني 

اأو  به عاقة  لعل  ي�ضتتاب،  كافر  املوؤمنني  اأمري  يا  دوؤاد:  اأبي  ابن  وقال 

تغري عقل -كاأنه كره اأن ي�ضبه- فقال الواثق اإذا راأيتموين قد قمت اإليه، 

اإليه. ودعا بال�ضم�ضامة-  فال يقومن اأحد معي، فاإين اأحت�ضب خطاي 

�ضيف عمرو بن معديكرب الزبيدي، وكان يف اخلزانة، وكان اأُهدي 

اإىل مو�ضى الهادي، فاأمر �ضلما اخلا�رص ال�ضاعر اأن ي�ضفه له، فو�ضفه 

فاأجازه –فاأخذ الواثق بال�ضم�ضامة– وهي �ضفيحة مو�ضوله من اأ�ضفلها 

م�ضمورة بثالثة م�ضامري جتمع بني ال�ضفيحة وال�ضلة- فم�ضى اإليه وهو 

يف ��صط الدار، �دعا بنطع ب�صاط من اجللد ق�صري يف ��صطه، �حبل 

حبل  على  فوقعت  �رصبة،  الواثق  ف�رصبه  احلبل،  ومد  راأ�ضه،  ف�ضد 

�ضيفه  الدم�ضقي  �ضيما  �ضّل  انت�ضى  ثم  راأ�ضه،  على  �رصبه  ثم  العاتق، 

ف�رصب عنقه وحز راأ�ضه. 

الواثق  وطعنه  اأخرى،  �رصبة  �رصبه  ال�رصابي  بغا  اأن  ذكر  وقد 

بطرف ال�ضم�ضامة يف بطنه فحمل معرت�ضا حتى اأتي به احلظرية التي 

فيها بابك )اخلرمي( ف�ضلب فيها ويف رجله زوج قيود، وعليه �رصاويل 

وقمي�ض.

ويف  اأياما،  ال�رصقي  اجلانب  يف  فن�ضب  بغداد،  اإىل  راأ�ضه  وحمل 

الراأ�ض  على  وُحظر  ال�رصقي  اإىل  حول  ثم  اأياما،  الغربي  اجلانب 

هذا  �عرف  احلر�س،  عليه  �اأقيم  ف�صطاط  عليه  ب  ��رصرُ حظرية، 

الكافر  اأذنه رقعة: هذا راأ�ض  اأحمد بن ن�رص وكتب يف  املو�ضع براأ�ض 

امل�رصك ال�ضال، وهو اأحمد بن ن�رص بن مالك، ممن قتله الله على يدي 

اأقام عليه  اأن  املوؤمنني، بعد  اأمري  بالله  الواثق  الله هارون الإمام  عبد 

احلجة يف خلق القراآن ونفي الت�ضبيه، وعر�ض عليه التوبة، ومكنه من 

الرجوع اإىل احلق فاأبى اإل املعاندة والت�رصيح، واحلمد لله الذي عجل 
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به اإىل ناره واأليم عقابه، واإن اأمري املوؤمنني �ضاأله عن ذلك فاأقر بالت�ضبيه 

وتكلم بالكفر، فا�ضتحل بذلك اأمري املوؤمنني دمه ولعنه«.)8(

الع�ضور  الق�ضاء يف  �ضمات  املحاكمة حتمل جميع  اأن هذه  والواقع 

الو�ضطى، الذي يود البع�ض اأن يوهمنا اأنه كان مثال للنزاهة واحليدة، 

تعبريهم،  العلماين على حد  الق�ضاء احلديث  اأكرث عدل من  واأنه كان 

فالرجتال وا�ضح واملحاكمة لي�ض لها قا�ٍض حمدد، وال�ضلطة التنفيذية 

املمثلة يف اخلليفة �ضارت �ضلطة حتقيق وتطبيق وتنفيذ، واملحاكمة تتم 

بع�ض  اإن  بل  بقانون مكتوب، ودون رابط ول �ضابط  التزام  دون 

امل�ضاركني باحل�ضور يتطوع باإ�ضدار احلكم، ويطلب من اأمري املوؤمنني 

اأن ي�رصب دمه.

النقا�ض  الردة على نحو مبا�رص بل كان  تهمة  ي�ضاأل عن  واملتهم مل 

ا�صتتابة كما ي�صرتط  اأ�صبه بالنقا�س يف ند�ة، �احلكم ي�صدر د�ن  معه 

ذلك الفقهاء، وحني يطلب اأحد الق�ضاة ا�ضتتابته ل ي�ضمع له، مبا يخالف 

الإعالن الذي علق يف اأذنه عن اأنه قد عر�ضت عليه التوبة، ومت متكينه 

الق�ضاة مل ي�ضدروا عليه  اإن  املعاندة، بل  اإل  اأبى  من الرجوع، واأنه 

اأي�ضا، حيث عجلوا بح�ضابه يف  الآخرة  الدنيا فح�ضب بل يف  احلكم يف 

واحت�ضب  ح�ضاب،  دون  جهنم  نار  واأدخلوه  الله،  على  افتئاتا  الدنيا 

اخلليفة خطاه اإليه عند الله ثوابا على قتله هذا املارق الكافر.

م�ضلم  هو  بل  كافرا،  يكن  مل  الرجل  اأن  اأ�ضلفنا  كما  الوا�ضح  ومن 

على  لال�ضتيالء  �ضعى  اأو  �ضيا�ضي،  لدور  �ضعى  متطرف،  اأو  مت�ضدد 

احلكم، وكان من املمكن اأن يحاكم على تهمته ال�ضيا�ضية، ولكن ال�ضلطة 

تزلفا  احلكم،  على  الدين  من  غاللة  ت�ضفي  اأن  ارتاأت  احلني  ذلك  يف 

مل�ضاعر العامة، وقطعا للطريق على املعرت�ض، الذي �ضيكون واحلالة 

الذي  ن�رص،  بن  اأحمد  على  باملثل  وردا  الدين،  على  معرت�ضا  هذه 

وقع  ولكنه  الدين،  من  بغاللة  ال�ضلطة  على  لال�ضتيالء  دعواه  غلف 
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لقراراتهم  الدينية  الغاللت  �ضنع  متاما  يتقنون  الذي  العبا�ضيني  يد  يف 

ال�ضيا�ضية.

الدين،  على  ارتد  رجل  ق�ضية  لت�ضبح  ال�ضيا�ضية  الق�ضية  وحرفت 

اأن  اإىل  الذكية  الطربي  اإمياءة  لحظ  ذلك.  على  مبيتة  النية  وكانت 

اخلليفة »مل يناظره يف ال�ضغب، ول فيما رفع عليه من اإرادة اخلروج 

عليه« لقد تركت الق�ضية الأ�ضلية لت�ضتغل فكرة الردة اأو على حد تعبري 

اأحمد اأمني اأن ق�ضية خلق القراآن يف هذه احلالة كانت مظهر النتقام من 

ثورة احمد بن ن�رص.)9(

ومل يقت�رص النتقام على اأحمد اخلزاعي فح�ضب بل اأمر الواثق بتتبع 

فاأخذ  احلركة،  بقيادات  ع�رصنا  يف  يعرف  ما  اأو  اأ�ضحابه،  رءو�ض 

منهم نحو �ضتة وع�رصين رجال فاأودعوا يف ال�ضجون، و�ضموا الظلمة، 

ومنعوا من اأن يزورهم اأحد، وقيدوا باحلديد، ومل يجر لهم �ضئ من 

الأرزاق التي كانت جتري على املحبو�ضني.

يوم  من  �ضنوات  �ضت  نحو  من�ضوبا  ن�رص  بن  اأحمد  راأ�ض  وظل 

اخلمي�ض الثامن والع�رصين من �ضعبان من �ضنة 231هـ اإىل ما بعد عيد 

ودفن  وجثته  راأ�ضه  بني  فجمع  237هـ،  �ضنة  يومني  اأو  بيوم  الفطر 

باجلانب ال�رصقي من بغداد باملقربة املعروفة باملالكية، باأمر من اخلليفة 

املتوكل على الله )247/206هـ( الذي توىل بعد اأخيه الواثق)10( اأي 

بعد خم�ض �ضنوات تقريبا من تويل املتوكل للحكم، فالراأ�ض مل يتم اإنزاله 

اأن جرت مياه  الدولة، وبعد  الكثري من مواقف  اأن تغري  اإل بعد  اإذن 

النا�ض  اأمام  كثرية، وكان هناك �رصورة �ضيا�ضية حتتم بقاءه من�ضوبا 

اأن  اأن هناك �رصورة دينية كانت حتتم  اأت�ضور  كو�ضيلة للردع، ول 

يظل الراأ�ض من�ضوبا.
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ب�ضطنا يف الف�ضل ال�ضابق مثال على التطبيقات ال�ضيا�ضية حلد الردة 

ولتكفري ال�ضيا�ضي اأحمد اخلزاعي وقتله، وعر�ض جثته على املالأ عربة 

ملن يعترب من النا�ض، كما كانت عليه عادة هذه العهود.

املمار�ضات،  بهذه  تفردوا  وامل�ضلمني  العرب  اأن  اأحٌد  يظنن  ول 

فيها كرامة  تنتهك  �ضك، والتي  بال  الب�ضعة  املمار�ضات،  بل كانت هذه 

الإن�ضان، منت�رصة يف جميع اأنحاء العامل يف الع�ضور الو�ضطى.

يود  ما  اأن  لإي�ضاح  ولكن  لها،  التربير  �ضبيل  على  ل  ذلك  نقول 

البع�ض اإعادته كان �ضلوكا �ضائدا يف جميع اأنحاء الأر�ض، حيث كانت 

املحاكمات العقائدية من الأمور املاألوفة، وحيث كان هناك غياب لنظام 

الع�ضور  هذه  حتكم  التي  واملفاهيم  الأفكار  وكانت  احلديث،  الدولة 

مفاهيم تقوم على وحدة اجلماعة، مبعنى نفي الختالف، وكان ينظر 

ملثل هذه اجلماعات ب�ضيطة التكوين على اأنها كل متجان�ض، يف مواجهة 

كيانات متجان�ضة اأخرى ترتب�ض بها على الدوام.

ع�ضوي  ت�ضور  على  تقوم  ال�ضيا�ضي  للكيان  النظرة  وكانت 

للدولة، ومن ثم فاإنه يف حالة تلف ع�ضو كان البرت هو احلل، ومثلما 

يف  التالف  الع�ضو  بعالج  ت�ضمح  تكن  مل  احلني  ذلك  يف  العلم  حالة  اأن 
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اجل�ضم الب�رصي؛ نظرا لأن ذلك كان ي�ضتلزم تطورات يف علوم الطب 

حالة  كانت  �رصورة،  البرت  وكان  العلوم  من  ذلك  وغري  واجلراحة 

حيث  بالعالج،  ت�ضمح  ل  والت�رصيعي  وال�ضيا�ضي  الجتماعي  التطور 

ومل  بعد،  تطورت  قد  والقت�ضاد  وال�ضيا�ضة  الجتماع  علوم  تكن  مل 

النظريات  تلك  اأي�ضا،  بعد  ظهرت  قد  احلديثة  العقاب  نظريات  تكن 

اإىل  يحتاج  اإن�ضان  اأنه  املجتمع على  للمجرم واخلارج على  تنظر  التي 

الإ�ضالح ولي�ض ع�ضوا فا�ضدا لبد من برته. 

وحيث مل يعد الختالف يف وجهات النظر يف املجتمع جرمية، بل 

�رصورة يحتمها اختالف امل�ضالح، وجتد تعبريا عنها من خالل اأجهزة 

الدولة احلديثة من خالل املجال�ض الت�رصيعية والأحزاب ال�ضيا�ضية ونظام 

تتم�ضى  تعد  مل  العقابية  النظرية  هذه  مثل  فاإن  برمته،  احلديث  الدولة 

مع املجتمع املعا�رص، وكان هذا ما اأدركه امل�رصعون يف م�رص احلديثة 

لدى و�ضعهم للنظام الق�ضائي امل�رصي احلديث، الذي مل يعد ينظر اإىل 

الختالف يف الراأي كما كان ينظر اإليه يف الع�ضور الو�ضطى.

وا�ضتمرارا لعر�ضنا لنماذج من الرتاث الإ�ضالمي ملحاكمات الراأي 

التي اكت�ضت بغاللة دينية نعر�ض يف هذا الف�ضل حلالة اأخرى هي حالة 

ال�ضويف امل�ضهور اأبو من�ضور احلالج.

الذين  ال�ضوفية  بني  �ضيما  ول  احلالج  حمنة  عن  ال�ضائدة  النظرة 

متت  احلالج  اأن  هي  ومعار�ض  موؤيد  بني  للحالج  تقديراتهم  اختلفت 

حماكمته واإعدامه بعد اأن باح بامل�ضكوت عنه. ومن املعروف اأن من 

ل  قد  معينة،  باأ�رصار  يبوحون  ل  اأنهم  ال�ضوفية  بني  ال�ضائدة  التقاليد 

يفهمها عامة النا�ض اإل ملن هو اأهل لذلك. 

ول ريب اأن هذا ينطبق على احلالج مبعنى ما من املعاين، اإل اأنه 

ل يف�رص ال�ضبب يف اأنه اأعدم على الرغم من اأن هناك غريه من ال�ضوفية 

باحوا مبثل هذه الأ�رصار.. فهل كانت ال�ضيا�ضة بعيدة متاما عن ق�ضية 

احلالج، وهل كانت حماكمته راجعة بالكامل لأ�ضباب اعتقادية؟
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احلالج  عن  التاريخ  كتب  ذكرته  ما  على  نظرة  لنلق  بنا  تعالوا 

وحماكمته واإعدامه يف النهاية. ولنحاول اأن نر�ضم �ضورة من خالل 

الأحيان،  بع�ض  يف  الغمو�ض  ي�ضوبها  والتي  عنه  املتوفرة  املعلومات 

واإن كان من املمكن اأن نخرج منها بت�ضور ما، رمبا ل يكون �ضحيحا 

اأف�ضل ملا حدث. ول �ضك  لفهم  متاما يف بع�ض تفا�ضيله، ولكنه يكفينا 

اأن هذه املعلومات مبتورة، ورمبا كان ذلك راجعا  بطبيعة احلال يف 

له  مناوئا  موقفهم  كان  عنه  كتبوا  الذين  املوؤرخني  من  كثريا  اأن  اإىل 

تت�ضف  حدث  عما  مكتملة  �ضورة  لنا  ينقلوا  مل  ثم  ومن  ولأفكاره، 

بالإن�ضاف واملو�ضوعية.

ولد احل�ضني بن من�ضور احلالج �ضنة 442هـ تقريبا يف الطور يف 

واختار  باإيران،  فار�ض  مقاطعة  يف  البي�ضاء،  من  ال�رصقي  ال�ضمال 

�ضهل الت�ضرتي ليقراأ عليه/ ويتعلم الت�ضوف على يديه، وتركه وهو يف 

الع�رصين من عمره ليتوجه اإىل الب�رصة، حيث كان هناك حتالف بني 

املوايل احلارثية يف البي�ضاء وبني املهلب الأزديني. ويف الب�رصة تلقى 

خرقة ال�ضوفية من يد عمرو املكي.

ويبدو اأن عالقة احلالج واملت�ضوفني كانت م�ضطربة منذ البداية، 

من  يكن  مل  اأنه  بذلك  نعني  ول  النهاية،  حتى  كذلك  كانت  اأنها  كما 

املت�ضوفني، فقد كان الرجل من كبار املت�ضوفني وممن اأ�ضهموا يف هذا 

املجال اإ�ضهاما كبريا، بقدر ما نعني اأنه كان له فهم خا�ض للت�ضوف، 

يختلف عما هو �ضائد بني كثري من �ضيوخ الت�ضوف الذين يوؤثرون التكتم 

والبتعاد عن ال�ضيا�ضة، واجتناب النا�ض. 

ولعل هذا ما جعله يهجر اأ�ضتاذه الأول الت�ضرتي، الذي كان يركز 

ونعتقد  الت�ضوف،  يف  الأخالقي  اجلانب  وعلى  النف�ض،  جماهدة  على 

اأن احلالج كانت لديه نظرة خا�ضة للت�ضوف خمتلفة عن نظرة  اأي�ضا 

امل�ضاركة  من  اأكرب  قدر  على  تقوم  نظرة  املكي،  عمرو  الثاين  اأ�ضتاذه 

الت�ضوف،  فل�ضفي من  لنوع  اأكرث من غريه  العامة، ومتيل  يف احلياة 
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بعد  املكي  وبني  بينه  دبت  التي  اخلالفات  يف  ال�ضبب  يف�رص  ذلك  ولعل 

زواجه، فقد ا�ضتم املكي يف هذا الزواج رائحة ال�ضيا�ضة، نظرا ملا كان 

الأهل ز�جته من انخراط يف العمل ال�صيا�صي. 

ففي العام نف�ضه الذي تلقى فيه احلالج اخلرقة تزوج باأم احل�ضني بنت 

والكرنبائيون  كرنبائيا،  اأبوها  وكان  الب�رصي،  الأقطع  يعقوب  اأبي 

يف  متيم  حي  يف  تقيم  كانت  التي  جما�ضع  بني  قبيلة  موايل  من  كانوا 

اأثارها  التي  الزيدية  للفتنة  حلفاء  �ضيا�ضيا  الكرنبائيون  وكان  الب�رصة، 

بها  جاءت  التي  ال�رصية  يف  املغالية  ال�ضيعية  بالبدعة  وتاأثروا  الزجن، 

املخم�ضة، وكان دخوله يف هذه القبيلة هو ال�ضبب فيما يبدو فيما ا�ضتهر 

عنه باأنه كان نزاعا للثورة.)1(

اآل  من  الر�ضا  اإىل  اأمره  اأول  يف  يدعو  كان  اإنه  ال�ضويل  وقال 

ب.)2( ف�ضلته بال�ضيعة ثابتة  حممد، وو�ضي به البع�ض فقب�ض عليه و�رصُ

تاريخيا، وقد تاأثر من معا�رصته لقبيلة بني جما�ضع بتعبريات ال�ضيعة، 

وظلت مثل هذه التعبريات والألفاظ يف مفرداته عند احلديث عن مذهبه 

ودعوته، التي كان لها ممثلون يف خرا�ضان وغريها.

وبعد اإخماد ثورة الزجن توجه احلالج اإىل مكة يف اأول زيارة له، 

اأثار حفيظة  النا�ض، مما  الوعظ يف  بداأ  الأهواز  اإىل  وملا عاد من مكة 

الطرق  خالل  من  خمتلفا  نهجا  ذلك  يف  ينتهجون  الذين  ال�ضوفية، 

واملريدين، وعند هذا احلد نبذ احلالج خرقة ال�ضوفية ومزق املرقعة 

يلب�ض  اأوقات  يلب�ض امل�ضوح، ويف  اأوقات  مالب�ض ال�ضوفية، وكان يف 

الثياب امل�ضبغة، ويف اأوقات اأخرى يلب�ض الدراعة )جبة م�ضقوقة املقدم( 

والعمامة ومي�ضي بالقباء )ثوب يلب�ض فوق املالب�ض( على زي اجلند.)3(

كما كان يتكلم بحرية مع اأهل الدنيا، وبخا�ضة مع الكتَّاب والتجار 

الذين  الن�ضارى  ومن  واإيراين  اآرامي  اأ�ضل  من  هوؤلء  بع�ض  وكان 

دخلوا الإ�ضالم، وتخرجوا يف املدار�ض الن�ضطورية فرقة م�ضيحية بدير 

اآل  القنائية  هوؤلء  من  بغداد، وكان  الوزارة يف  منا�ضب  وتقلدوا  ا  ُقنَّ
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وزادت  احلالج.  اأن�ضار  من  هوؤلء  واأ�ضبح  اجلراح  واآل  وهب  بن 

اخل�ضومة بعد ذلك بينه وبني بع�ض الأ�ضدقاء القدامى من ال�ضوفية، 

الذين اتهموه بالقيام باأعمال ال�ضحر والت�ضال باجلن.

حياته،  بداية  يف  علويا  داعية  احلالج  كان  فقد  القول  اأ�ضلفنا  وكما 

ويبدو اأن هناك املزيد من املقدمات التي مهدت ال�ضبيل ملحاكمته واإعدامه 

يف نهاية املطاف، ومن ذلك اأن الفقيه الظاهري حممد بن داود، وكان 

قا�ضيا يف بغداد مل ترق له اآراء احلالج، وراأى اأن عقيدته منافية لتعاليم 

الإ�ضالم كما يفهمها. ورفع اأمره للق�ضاء طالبا حماكمته بتهمة الكفر، 

ومهد لذلك باأن عر�ض ق�ضيته اأمام النا�ض يف بغداد، واأخذ موافقة عدد 

من الفقهاء، ولكن القا�ضي ال�ضافعي اأبا العبا�ض بن �رصيج اعرت�ض على 

اإن  ال�ضوفية.)4( ويقول ما�ضينيون  اآراء  املطلعني على  ذلك وكان من 

اخت�ضا�ض  يدخل يف  ال�ضويف ل  الإلهام  هذا  مثل  اأن  ذكر  ابن �رصيج 

املحاكم ال�رصعية.)5( ومن ثم فاإن احلالج اأفلت من املحاكمة هذه املرة 

لأن القا�ضي كان مثقفا ومطلعا على فكر ال�ضوفية ومعتقداتهم.

حركات  وكانت  ومريدوه،  احلالج  اأتباع  كرث  الفرتة  هذه  ويف 

ات�ضل  احلالج  اأن  كما  الأذهان،  يف  ماثلة  تزال  ل  والقرامطة  الزجن 

وكان  الها�ضمي،  الله  عبد  بن  حممد  عمارة  اأبو  وهو  العلويني  باأحد 

العلويون من املعار�ضني للحكم، فاأوج�ض العبا�ضيون �رصا، وراأوا يف 

هذا ال�ضويف الثائر خطرا على مركزهم ال�ضيا�ضي وم�ضاحلهم.)6(

الإ�ضالح  يف  الرغبة  النا�ض  من  الكثري  قلوب  يف  احلالج  واأحيا 

واأفرادها  رئي�ضها  �ضخ�ض  يف  الإ�ضالمية،  للجماعة  ال�ضامل  الأخالقي 

على ال�ضواء، ويقول ال�ضطخري اإن كثريا من علية القوم اآنذاك راأوا 

اأقرباء  من  الوزراء  بينهم  من  وكان  املحجوب،  رئي�ضهم  احلالج  يف 

اأو حلفاء على بن عي�ضى وحمد القنائي، كنعمان والدولبي وابن اأبي 

البغل وحممد بن عبد احلميد، والأمراء مثل احل�ضني بن حمدان ون�رص 

الق�ضوري، وولة الأم�ضار مثل اأبي بكر املاذرائي وجُنح الطولوين، 
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والدهاقني مثل ال�ضاوي واملدائني، والأ�رصاف الها�ضميني مثل اأبي بكر 

الزيني، وكانت له معهم مرا�ضالت خا�ض  الربعي واأحمد بن عبا�ض 

الفرتة  هذه  يف  اأهدى  قد  احلالج  اأن  ولبد  العامة،  ال�ضيا�ضة  يف  فيها 

ر�ضائله عن ال�ضيا�ضة وواجبات الوزراء اإىل احل�ضني بن حمدان ون�رص 

الق�ضوري وعلى بن عي�ضى.)7(

وناأ�ضف للقارئ عن الإطالة يف ذكر هذه القائمة الطويلة من الأ�ضماء 

اأنه مل  نوؤكده بذلك  اأن  بالن�ضبة له، ولكن ما نود  �ضئيا  التي قد ل تعني 

كانت  بل  الفرتة،  هذه  يف  ال�ضيا�ضيني  من  قليل  بعدد  ات�ضال  على  يكن 

دائرة معارفه من بينهم وا�ضعة، ف�ضال عن اأنها كانت متنوعة، و�ضملت 

�ضيا�ضيني من خمتلف امل�ضارب، مما يوؤكد �ضلة الرجل بال�ضيا�ضة، واأنه 

مل يكن بعيدا بهذا القدر اأو ذاك عن الد�ضائ�ض املعهودة يف ق�رص اخلالفة، 

بل ات�ضعت هذه الدائرة لت�ضمل دار اخلالفة ذاتها �ضواء من العاملني فيها 

اأو من الأ�رصة احلاكمة ذاتها، فقد كانت والدة اخلليفة من اأتباعه ومن 

املدافعني عنه.

ال�ضيا�ضة.  كتبا يف  األف  احلالج  اأن  الفهر�ضت  الندمي يف  ابن  وذكر 

وكان من بني هذه الكتب كتاب »ال�ضيا�ضة والأمراء واخللفاء«، وكتاب 

ق�رص  حاجب  كان  الق�ضوري  ن�رص  و  الق�ضوري«،  ن�رص  اإىل  »الدرة 

اخلليفة، وكتاب »ال�ضيا�ضة اإىل احل�ضني بن حمدان«، وهذا الأخري كان 

اأمريا.)8(

الأداة  اإ�ضالح  يف  العلماء  بني  رغبة  احلني  ذلك  يف  و�ضادت 

بالعدل  حتكم  ووزارة  اإ�ضالمية  حكومة  باإقامة  وطالبوا  الإدارية، 

مب�ضئوليات  ت�ضعر  وخالفة  اخلراج،  م�ضاألة  يف  خ�ضو�ضا  النا�ض،  بني 

وظيفتها اأمام الله، مبا ير�ضيه عن قيام امل�ضلمني بفرو�ض دينهم، وكان 

الأمل يف ذلك معقودا على احلالج، الذي �ضعر بقرب م�ضادرة حريته 

ففر اإىل م�ضقط راأ�ضه.

اأهل  دبرها  التي  الإ�ضالحية  املوؤامرة  انفجرت  296هـ  �ضنة  ويف 
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ال�ضنة الداعون اإىل الإ�ضالح، واأقاموا خالفة حنبلية مل تدم �ضوى يوم 

واحد هي خالفة ابن املعتز، ولكن املوؤامرة ف�ضلت فاأعيدت اخلالفة اإىل 

املقتدر، وكان غالما �ضغريا مع وزير ماهر يف جمع اخلراج هو ابن 

الفرات، واأدى البحث عن الأمري احل�ضني بن حمدان وكان هاربا اإىل 

اكت�ضاف م�ضت�ضاره املقرب احلالج.

اأي�ضا  اأخفقت  وملا  احلالج،  مبراقبة  الفرات  ابن  الوزير  واأمر 

اأمرا  الوزير  اأ�ضدر  القنائيون،  بها  قام  �ضنية،  حماولة لإقامة وزارة 

بالقب�ض على احلالج، ومت القب�ض على اأربعة من اأتباعه ولكن احلالج 

جنا هو والكرنبائي.)9(

ويف �ضنة 299هـ وهي ال�ضنة التي تاأ�ض�ضت فيها اخلالفة الفاطمية يف 

املغرب، قرر الوزير علي بن حممد بن الفرات القب�ض على احلالج، 

تتمكن  مل  ال�رصطة  ولكن  الب�رصة،  اأهل  من  رجل  به  و�ضى  قد  وكان 

من القب�ض عليه اإل يف �ضنة 301هـ يف بلدة ال�ضو�ض يف الأهواز، حيث 

واأ�ضحاب  اأ�ضحابه  اإىل جماعة من  يجتمع  اإنه  قالت  امراأة  اأبلغت عنه 

عنه  اأبلغت  الذي  املنزل  مبهاجمة  الربيد  �ضاحب  واأمر  ال�ضلطات، 

املراأة، وقب�ض على احلالج الذي ادعى يف البداية اأنه لي�ض احلالج غري 

اأنا�ضا تعرفوا عليه و�ضودرت كتبه. )10( فحمل اإىل بغداد واأركب  اأن 

جمال و�ضهر به ونودي عليه »اأحد دعاة القرامطة فاعرفوه« وحب�ض.

واأخذ احلالج اإىل الوزير علي بن عي�ضى بن اجلراح القنائي الذي 

توىل يف هذا العام لي�ضتجوبه، وكان علي بن عي�ضى حمبا لل�ضوفية كما 

اأتباع احلالج، ومنع  القنائي من  اأع�ضاء وزارته وهو حمد  اأحد  كان 

الوزير ابن عي�ضى حماكمته واإعدامه، اأخذا بفتوى ابن �رصيج ال�ضابقة، 

حي،  وهو  ال�ضتهار  �ضلب  و�ضلبه  ب�ضجنه  خل�ضومه  اإر�ضاء  واكتفى 

من  ثالثة  اأياما  اإبطيه  حتت  بحبل  مربوطا  �ضجرة  جذع  على  بتعليقه 

ال�ضباح اإىل انت�ضاف النهار، ثم اإعادته لل�ضجن. 

�ضنوات.  ثماين  بعد  للمحاكمة  قدم  اأن  اإىل  م�ضجونا  احلالج  وظل 
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ن�رص  احلاجب  وكفله  ال�ضجناء،  يعظ  باأن  ال�ضجن  يف  وهو  له  و�ضمح 

الق�ضوري، واأقام عنده اإىل اأن بني ال�ضجن اجلديد يف بغداد، ومت بناء 

يف  اأن�ضاره  م�ضاعي  بف�ضل  لل�ضجن،  جماور  خ�ضي�ضا  للحالج  بيت 

الق�رص، وفتح باب البيت على ال�ضجن.

وقبل اأن ننتقل للمرحلة الأخرية من ق�ضية احلالج نود الإ�ضارة اإىل 

عالقته  كانت  احلالج  اأن  اأولها:  اأوردناه،  ما  حول  مالحظات  عدة 

الدعوة  ليمار�ض  نهجهم  على  خرج  لأنه  الت�ضوف،  باأهل  م�ضطربة 

ومل  �ضيا�ضية،  م�ضامني  حتمل  كانت  الأفكار  هذه  واأن  علنا،  لأفكاره 

ذلك احلني،  بالت�ضوف يف  العهد  هو  كما  اأخالقية،  تكن جمرد دعوة 

املعتادة،  ال�ضوفية  الطرق  عن  النف�ضال  اأعلن  قد  نف�ضه  احلالج  واأن 

بتمزيقه اخلرقة، والت�ضال باأهل الدنيا. 

والثانية: اأن احلالج بداأ حياته بدعوة علوية، وقب�ض عليه وعوقب 

اأبي عمارة  �ضخ�ض  بالعلويني يف  الت�ضال  واأنه وا�ضل  على دعواه. 

الها�ضمي اأحد كبار الدعاة العلويني.

والثالثة: اأن احلالج كان يوفد الدعاة، كما كان احلال حني اأوفد 

الذين  ال�ضوفية،  داأب  هو  ذلك  يكن  ومل  خرا�ضان،  اإىل  لفكرته  دعاة 

كانوا يق�رصون دعوتهم على املريدين من خالل الطريقة ال�ضوفية.

والرابعة: اأن احلالج األَّف ر�ضائل يف ال�ضيا�ضة اأهداها لعدد من كبار 

امل�ضئولني يف احلكم يف ذلك احلني. 

واخلام�ضة: اأنه كان، ف�ضال عن كونه داعية للر�ضا من اآل البيت، 

له �ضالت بحركة الزجن عن طريق اأن�ضبائه، وت�ضيف بع�ض املراجع 

عن تلك الفرتة اأنه ات�ضل اأي�ضا باأبي �ضعيد اجلنابي زعيم القرامطة)11(، 

اإل  ع�رصه  يف  ن�ضطة  �ضيا�ضية  حركة  يرتك  مل  احلالج  فاإن  ثم  ومن 

اأو  احلركات،  هذه  باإحدى  ع�ضوا  كان  ورمبا  �ضلة،  بها  له  وكانت 

باإحدى  ع�ضوا  اأو  الظهور،   لها  يكتب  مل  حلركة  قائدا  نف�ضه  هو  كان 

احلركات ال�ضماعيلية، اإل اأن الأمر الذي ت�ضتلزمه كل هذه الت�ضالت 
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من  لنوع  داعية  كان  اأو  بال�ضيا�ضة،  م�ضتغال  كان  اأنه  هو  بال�رصورة 

الت�ضوف الذي ي�ضارك يف احلياة العامة، مبا يف ذلك امل�ضاركة يف احلياة 

ال�ضيا�ضية. 

الرجل  لزم  فقد  احلالج،  ق�ضية  جمريات  متابعة  الآن  ونوا�ضل 

موؤلفاته  اأحد  ال�ضجن  يف  وكتب  احلب�ض،  يف  مريدوه  وكرث  ال�ضجن 

كانت  لو  كما  الأمر  يبدو  هنا  اإىل  الأزل«،  »طا�ضني  وهو  الأخرية 

الق�ضية قد بلغت مداها، وكان من املمكن اأن ت�ضتمر على هذا املنوال، 

ولكن ال�ضيا�ضة اأطلت من جديد لت�ضطر ف�ضال داميا يف حياة هذا ال�ضويف 

املتمرد. فقد كانت هناك �رصاعات بني القوى يف ق�رص اخلالفة كتب 

للحالج اأن يكون �ضحيتها.

يف  قزوين  بحر  منطقة  �ضكان  من  الديلميني  اأمر  تفاقم  اأن  فبعد 

الديلميني  مع  احلرب  كانت  واليها،  مبعونة  الري  ودخلوا  امل�رصق، 

حتتاج بطبيعة احلال اإىل متويل، ولن ياأتي التمويل اإل بزيادة اخلراج 

بن  علي  الوزير  وهما  الق�رص  رجال  من  اثنني  ولكن  وال�رصائب، 

عي�ضى، وكما عرفنا من قبل كان من املتعاطفني مع ال�ضوفية، واحلاجب 

ن�رص الق�ضوري وكان من اتباع احلالج، عار�ضا زيادة ال�رصائب، 

وكان الوزير حامد بن العبا�ض �ضاحب اخلراج من املوؤيدين للت�ضدد يف 

جمع املال.

احلالج  كان  التي  الثورة  تلك  بغداد،  يف  ال�ضعب  ثورة  اأثناء  ويف 

اأحد املحر�ضني عليها، اأقنع علي بن عي�ضى اخلليفة برفع ال�ضمان عن 

لتهدئة  الأ�ضعار  وتخفي�ض  احلنطة،  خمازن  وفتح  العبا�ض،  بن  حامد 

القوة  كانوا  الذين  احلنابلة  يد  اأطلق  فقد  الق�ضوري  ن�رص  اأما  الثورة، 

العددية الأكرب يف الثورة مما زاد من قوتها، وزاد من �ضعف موقف 

حامد بن العبا�ض.

ولحت حلامد فكرة النتقام منهما يف �ضخ�ض احلالج الذي حر�ض 

اإثبات  من  متكن  فاإذا  ال�ضجن،  يف  وهو  النا�ض،  وفنت  عليه  النا�ض 
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زندقته، فاإنه بذلك �ضيوجه لهما �رصبة قا�ضمة ت�ضعف مركزهما لدى 

اخلليفة ب�ضفتهما راعييه.

وبداأ حامد يف تنفيذ خطته فاأثار ق�ضية احلالج، واأو�ضح للخليفة اأنه 

ميثل خطرا على الدين وعلى احلكم اإن هو بقي على قيد احلياة، واأقنعه 

من  الق�ضوري  ن�رص  ومنع  ق�ضيته.  يف  النظر  يف  عي�ضى  ابن  يد  بكف 

حرا�ضته وحمايته، واأذاق احلالج بعد ذلك كئو�ض العذاب، كما متكن 

اإيغار �ضدر اخلليفة على ابن عي�ضى والق�ضوري، وبداأ يف العودة  من 

احلنابلة  وثار  جبايته،  والت�ضدد يف  اخلراج  بزيادة  الأوىل  �ضريته  اإىل 

مرة اأخرى، معتمدين على تاأييد ابن عي�ضى، ولكنه خذلهم خوفا من 

حامد الذي بداأ جنمه يف ال�ضعود، ومن مزيد من الرتدي فى عالقته 

اخلليفة،  لدى  اأ�ضهمه  لتزيد  الفتنة  اإخماد  من  حامد  ومتكن  باخلليفة، 

ليوليه �ضئون الأمن اإىل جانب املالية.

احلالج  يقدم  لأن  �ضعى  عدويه  علي  متاما  حامد  يجهز  ولكي 

للمحاكمة، وقب�ض على اأحد كبار فقهاء احلنابلة يف ذلك احلني، وهو 

اأحمد بن �ضهل بن عطاء، الذي كان �ضديقا للحالج، لكي يحمله على 

ال�ضهادة �ضده، وملا دخل ابن عطاء على حامد دخل يف �ضدر املجل�ض 

ف�ضاأله الوزير هل ي�ضوب اعتقاد احلالج؟ فرد عليه ابن عطاء »مالك 

هوؤلء  وكالم  مالك  الأموال..  اأخذ  من  له  ن�ضبت  مبا  عليك  ولهذا؟ 

ال�ضادة؟ » فغ�ضب الوزير وطلب من اأعوانه �رصبه على فكيه وملا دعا 

اأمر الوزير غالمه باأن ي�رصبه على راأ�ضه بخفيه حتى �ضال  الله عليه 

الدم من منخريه ليموت بعد ذلك باأ�ضبوع.)12(

القا�ضي  العبا�ض  اأح�رص حامد بن  واإ�رصارا منه على بلوغ ماأربه 

الفقهاء  اأبا جعفر بن البهلول وجماعة من  اأبا عمر احلمادي والقا�ضي 

وال�ضهود، وا�ضتفتاهم يف قتل احلالج فانق�ضموا اإىل موافق ومعرت�ض، 

وكان حجة املعرت�ضني اأنه ل يجوز قبول اأي قول اإل ببينة اأو باإقرار 

من املتهم، واأو�ضح البهلول معار�ضته لإعدام احلالج اإل اأن يقر باأنه 
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فاإن نفى ذلك  الكفر ول يعتقدونه،  النا�ض قد يروون  يعتقد هذا، لأن 

اأبو عمر  اأما  اأقر ي�ضتتاب فاإن تاب فال �ضئ عليه،  فال �ضئ عليه، واإن 

احلمادي فاأفتى بقتله لأن الزنديق ل ي�ضتتاب.

غري اأن هذا اخلالف مل يدفع الوزير للياأ�ض فاأخذ يتحرى وي�ضتق�ضي 

فاأحال  احلج،  عن  فيه  يتحدث  للحالج  كتاب  يف  بغيته  وجد  اأن  اإىل 

احلالج اإىل املحاكمة. 

تاألفت هيئة املحكمة من القا�ضي املالكي اأبي عمر احلمادي رئي�ضا، 

وهو القا�ضي الذي اأفتى بزندقته كما اأو�ضحنا، وباأنه ل ي�ضتتاب، كما 

طالب  الذي  البهلول  ابن  القا�ضي  عنها  واأق�ضي  املالكية،  ذلك  يرى 

بن  �ضيف�ضد على حامد  كان  ما  وا�ضتتابته، وهو  املتهم  اإقرار  ب�رصورة 

العبا�ض الو�ضول اإىل ماأربه، وعني مكانه قا�ضيا حنفيا هو اأبو احل�ضني 

عمر بن الأ�ضناين، الذي قدم من ال�ضام ليخلف ابن البهلول، وح�رص 

اأن  املحكمة القا�ضي عبد الله بن املكرم رئي�ضا لل�ضهود، ومن الوا�ضح 

يتاأثر  ل  لكي  �ضافعيا  قا�ضيا  املحكمة  هيئة  ت�ضم  األ  ق�ضد  حامد  الوزير 

بفتوى ابن �رصيج التي اأ�رصنا اإليها من قبل. كما اأن احلنابلة اأبعدوا من 

ت�ضكيل املحكمة خلالفهم مع النظام. 

اأن  اأحد  ي�ضتطع  ومل  الوزير،  بح�ضور  املحكمة  اأمام  احلالج  َمُثَل 

يثبت عليه الزندقة اإىل اأن و�ضل الأمر اإىل مو�ضوع احلج، وتلي من 

موؤلفات احلالج اأن الإن�ضان اإذا اأراد احلج ومل يجد اإىل ذلك �ضبيال له 

فيطوف  الكعبة  ي�ضبه  ما  فيه  وين�ضب  منزله  يف  طاهرا  مكانا  يفرد  اأن 

يتيما، ويكرمهم بالطعام  حوله، كما لو كان يف مكة ثم يجمع ثالثني 

اإليه  اأيديهم ويك�ضو كل منهم قمي�ضا، ويدفع  ويخدمهم بنف�ضه، ويغ�ضل 

ذلك  م�ضدر  عن  احلالج  عمر  اأبو  القا�ضي  �ضاأل  وملا  �رصائب،  �ضبع 

اأبو عمر  فاأنكر  الب�رصي  للح�ضن  الإخال�ض  قراأه يف كتاب  بانه  اأجابه 

وجود ذلك يف الكتاب واأ�رص احلالج على ذلك فانتف�ض القا�ضي ناهرا 

حا�رصا  وكان  ذلك،  الوزير  �ضمع  فلما  الدم«،  »ياحالل  وقال  اإياه 
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غري  القا�ضي  عنه  وت�ضاغل  بهذا«،  »اكتب  عمر  لأبي  قال  املحاكمة، 

معه  يتمكن  اإحلاحا مل  عليه  واألح  ذلك،  ت�ضجيل  اأ�رص على  الوزير  اأن 

من خمالفته. 

وملا اأدرك احلالج انحياز املحكمة، واأن احلكم جاهز قبل املحاكمة، 

تتاأولوا  اأن  لكم  يحل  وما  �ضاح �ضارخا »ظهري حمى ودمي حرام 

علي مبا يبيحه الدين، واعتقادي الإ�ضالم ومذهبي ال�ضنة، وتف�ضيل اأبي 

بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري و�ضعد و�ضعيد وعبد الرحمن 

ال�ضنة موجودة يف  كتب يف  اجلراح، ويل  بن  عبيدة  واأبي  بن عوف 

الوراقني، فالله الله يف دمي« واأخذ يردد هذه العبارة مرارا.

لتتو�ضط  املقتدر  اخلليفة  والدة  اإىل  فلجاأ  باحلكم  الق�ضوري  وفوجئ 

تاأجيل  اأو  اأو عدم تنفيذ احلكم  اإ�ضدار عفو عنه،  اأو  لديه لإلغاء احلكم 

ذلك، ولكن اخلليفة رف�ض.

ب�ضبب  يكون  رمبا  ذلك  اأن  يف  ف�ضك  باحلمى  اخلليفة  واأ�ضيب 

احلالج، وتردد يف تنفيذ احلكم، ولكن الوزير حامد بن العبا�ض حثه 

ال�رصيعة وارتد خلق  قلب  بقي  اإن  املوؤمنني  اأمري  »يا  قائال  التنفيذ  على 

على يديه، واأدى ذلك اإىل زوال �ضلطانك فدعني اأقتله، واإن اأ�ضابك 

تنفيذ احلكم  اإىل  فاأذن له اخلليفة يف قتله، وبادر الوزير  فاقتلني«  �ضئ 

لئال يرتدد اخلليفة.)13(

الوزير  اأن  الأبواق  اأعلنت  القعدة  الثالث والع�رصين من ذي  ويف 

يتهياأ لتنفيذ حكم بالإعدام، وعمل �ضاحب ال�رصطة اإىل تهريب احلالج 

ل  حتى  �رصا  الإعدام،  فيه  ينفذ  الذي  املكان  وهو  اجل�رص،  رحبة  اإىل 

يتعر�ض لهم اأحد من اأن�ضاره.

وما اإن �ضعد احلالج اإىل من�ضة الإعدام ا�ضتطلع وجوه احلا�رصين، 

فراأى من بينهم اأبا بكر ال�ضبلي، فقال له »يا اأبا بكر هل معك �ضجادتك« 

فقال »بلى« فقال احلالج »افر�ضها ىل« و�ضلى ركعتني.
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وتابع اجلالد تنفيذ احلكم فجلده األف جلدة، كان يقول مع كل جلدة 

»اأحد اأحد«، وظل على قيد احلياة، وتقدم ال�ضياف فقطع يده ثم رجله 

ثم يده الأخرى ورجله الأخرى، ثم �ضلب على جذع �ضجرة، انتظارا 

لأمر اخلليفة بالإجهاز عليه، ولكن الأمر تاأخر حتى حلول الليل اإىل 

اأن ورد الأمر، وترك احلالج حتى �ضباح اليوم التايل لتنفيذ الإعدام.

ال�ضهود وكانوا جمتمعني  الوزير حامد ودعا  الغد ح�رص  وملا جاء 

حول مقدمهم ابن مكرم، وطلب منهم ب�ضوت عال اأن يعلنوا موافقتهم 

على احلكم ف�ضاحوا قائلني »نعم اقتله ففي قتله �ضالح امل�ضلمني، ودمه 

يف رقابنا« ثم قال لهم »اأمري املوؤمنني برئ من دمه« قالوا: »نعم« ثم 

قال »اأنا برئ من دمه« قالوا: »نعم«، قال »و�ضاحب ال�رصطة برئ 

من دمه« قالوا »نعم« ثم اأنزل احلالج وو�ضع اأمام ال�ضياف ف�رصب 

عنقه وقطع راأ�ضه.

ول�ضنا بحاجة لأن نقول اإن هذه املحاكمة متت بالأ�ضلوب الذي اأراده 

الوزير حامد بن العبا�ض بدءا من ت�ضكيل هيئة املحكمة وال�ضغط عليها 

انتظارا لت�رصيح غا�ضب من رئي�ض املحكمة وا�ضتدعاء �ضهود الزور، 

وانتهاء مبحاولة ال�ضعي للرباءة من دم احلالج. 

والأمر الذي يهمنا هنا اأن هذه املحاكمة ذات الأهداف ال�ضيا�ضية غلفت 

ال�ضيا�ضي،  دوره  لول  ليكفر  كان  ما  �ضويف  فيها  وكفر  ديني،  باإطار 

للقرامطة  النتماء  وهي  الأ�ضا�ضية  التهمة  واأن  بال�ضيا�ضيني،  و�ضالته 

التهمة  هي  وكانت  املحاكمة،  يف  ذكر  لها  يرد  مل  �ضيا�ضية  تهمة  وهي 

فاعرفوه«،  القرامطة  دعاة  »اأحد  عليه  ونودي  ب�ضببها  به  �ضهر  التي 

بل اجتهت املحكمة للتفتي�ض يف معتقداته التي ما كان ليناق�ضها اأحد لول 

التهمة ال�ضيا�ضية، فمثل هذه املعتقدات واأغرب منها كان �ضائدا ومتف�ضيا 

يف هذا الع�رص. 
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راأينا كيف مت تكفري رجل ال�ضيا�ضة اأحمد اخلزاعي وال�ضويف احلالج 

الإ�ضالم،  عن  الرتداد  بتهمة  وعاجلة  �ضورية  حماكمة  وحماكمتهما 

وتنفيذ حد الردة فيهما وقتلهما بدوافع �ضيا�ضية. ونك�ضف النقاب يف هذه 

ال�ضفحة من �ضفحات التاريخ عن حماولة لتكفري اإمام من اأئمة امل�ضلمني 

وعامل من علمائهم الذين ل ي�ضق لهم غبار هو الإمام الطربي. 

بداية نقدم للقارئ ملحة �رصيعة عن الإمام الطربي واإجنازاته، التي 

متثل واحدة من ال�ضفحات املهمة يف تاريخ احل�ضارة الإ�ضالمية، وتبني 

وللدين  بل  فح�ضب  احل�ضارة  لهذه  بالن�ضبة  ل  واأهميته  الرجل  موقع 

اأي�ضا.

ولد حممد بن جرير الطربي يف اآمل بطرب�ضتان -يف اإيران حاليا- 

يف اأواخر �ضنة 224هـ اأو اأوائل �ضنة 225هـ، ون�ضاأ بها ثم رحل يف طلب 

العلم اإىل كل من العراق وال�ضام وم�رص، واأخذ احلديث عن ال�ضيوخ 

الف�ضالء مثل حممد بن حميد الرازي واأبي جريج واأبي كريب وهناد 

بن ال�رصي وعباد بن يعقوب وغريهم، وقراأ الفقه على داود، واأخذ 

حممد  بن  احل�ضن  وعن  مب�رص،  �ضليمان  بن  الربيع  عن  ال�ضافعي  فقه 
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الزعفراين ببغداد، واأخذ فقه مالك عن يون�ض بن عبد الأعلى وبني عبد 

احلكم حممد وعبد الرحمن و�ضعد وغريهم، واأخذ فقه اأهل العراق عن 

اأبي مقاتل بالري، واأدرك الأ�ضانيد العالية يف م�رص وال�ضام والعراق 

والكوفة والب�رصة والري، وكان متفننا يف جميع العلوم: علم القراآن 

والنحو وال�ضعر واللغة والفقه.)1(

يف  املطاف  نهاية  يف  العلمية  الرحالت  هذه  بعد  املقام  به  وا�ضتقر 

بغداد، حيث كان يعلم فيها احلديث والفقه، وكان اأول اأمره يتفقه على 

بع�ض  فيه  تبعه  به،  خا�ضا  مذهبا  بعد  فيما  اأ�ض�ض  ثم  ال�ضافعي،  مذهب 

العلماء، وكان يطلق عليه ا�ضم املذهب اجلريري.

العزيز  بن  علي  مذهبه  على  تفقهوا  الذين  العلماء  من  وكان 

الدولبي، وله عدة ت�ضانيف يف الفقه من بينهما كتاب املدخل اإىل فقه 

الطربي، واأبو الفرج املعافا النهرواين واأبو بكر بن كامل، وهما من 

يكتب  مذهبه مل  الفقه.)2( ولكن  الكثرية يف  الت�ضانيف  اأ�ضحاب  الفقهاء 

له النت�ضار، على الرغم من ا�ضتمراره يف الوجود حتى نهاية القرن 

من  ه  عدَّ يف  النا�ض  بني  خالف  ول  تقدير.  اأقل  على  الهجري  لرابع 

ه من اأ�ضحاب املذاهب.)3( املحدثني، واإن كان هناك خالف حول عدَّ

�كان الطربي كاتبا خ�صب الن�صاط �موؤلفا غزير االإنتاج على نحو 

يفوق املعتاد، ومل يقت�رص جهده وكتاباته على علوم احلديث والتاريخ، 

بل جتاوز ذلك اإىل تف�ضري القراآن والفقه.

وعلى الرغم من اأننا ل نعرف عن حياته �ضوى القليل، ول �ضيما 

اأنه  عنه  املعروف  من  كان  اأنه  اإل  عموما،  ال�ضخ�ضية  وحياته  ن�ضاأته 

يت�ضم بالورع،  مل يكن يخ�ضى يف احلق لومة لئم، واأنه كان �ضخ�ضا 

ومن  والكتابة،  وتدري�ضه  العلم  طلب  على  حياته  طوال  عكف  واأنه 

املعروف عنه اأي�ضا اأنه كان يرف�ض املنا�ضب الر�ضمية، عمال منه على 
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اخلاقاين  الوزير  عليه  عر�ض  فقد  والتدري�ض.  والكتابة  للعلم  التفرغ 

تويل الق�ضاء ولكنه اعتذر باأنه يود التفرغ للعلم وعزف عن الزواج 

للغر�ض ذاته.

كان الرجل اإذن ممن يزهدون يف اجلاه، وكان يعتا�ض من دخل 

من  قدرا  له  �ضمن  مما  طرب�ضتان،  بلده  يف  اأبيه  عن  ورثها  اأر�ض 

عنه  ويقول  احلكام،  موائد  على  التكالب  عن  واأبعده  ال�ضتقاللية، 

ويحكم  العلماء،  اأئمة  اأكابر  من  جرير  ابن  »كان  البغدادي  اخلطيب 

مامل  العلوم  من  جمع  قد  وكان  وف�ضله،  معرفته  اإىل  ويرجع  بقوله، 

ي�ضاركه فيه اأحد من اأهل ع�رصه، حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات 

وطرقها،  بال�ضنن  عاملا  الأحكام،  يف  فقيها  باملعاين،  ب�ضريا  كلها، 

ال�ضحابة  باأقوال  عارفا  ومن�ضوخها،  ونا�ضخها  و�ضقيمها،  و�ضحيحها 

والتابعني ومن بعدهم، عارفا باأيام النا�ض واأخبارهم«.)4(

ال�ضفة  هذه  وكانت  حمدث،  اأنه  كانت  للطربي  الأوىل  فال�ضفة 

وا�ضحة يف كتاباته جميعا حيث غلب عليه اأ�ضلوب املحدثني حتى عندما 

كتب التاريخ، فقد كان الإ�ضناد هو همه الأول، وكان الطربي بحق 

ممثال ملدر�ضة يف التاريخ والتف�ضري تعد ذروة ما و�ضل اإليه اأ�ضلوب كتابة 

التاريخ والتف�ضري ا�ضتنادا للماأثور.

يعتمد  كان  جماله،  يف  لغريه  �ضابقا  كان  الذي  التاريخ  جمال  ففي 

راوية  اأو  كمحدث  مبهنته  ذلك  يف  متاأثرا  وكان  الرواية،  اأ�ضلوب 

لالأحاديث النبوية حيث اتبع اأ�ضلوب اأهل احلديث يف البحث عن الرواة 

الثقاة، والتحري عن �ضحة الرواية.

وكتابه »اأخبار الر�ضل وامللوك« اأو اأخبار الأمم وامللوك اأول كتب 

عند  فيه  ووقف  باخلليقة  بداأه  وقد  العربية،  اللغة  يف  ال�ضاملة  التاريخ 

�ضنة 302هـ، ورتبه على ال�ضنني الهجرية، واتبع فيه طريقة الإ�ضناد 
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ال�ضلة بني  تاريخ الطربي  بالت�ضل�ضل، وتظهر يف  اإىل رواة احلوادث 

علمي احلديث والتاريخ، فاملعروف اأن الطربي حمدث قبل اأن يكون 

موؤرخا، وتاريخه مكمل يف كثري من النواحي لكتابه الكبري يف تف�ضري 

القراآن.)5(

تف�ضري  يف  البيان  »جامع  با�ضم  واملعروف  التف�ضري،  يف  كتابه  اأما 

القراآن«، فاإنه يقع يف ثالثني جزءا، ويقول عنه جالل الدين ال�ضيوطي 

الأقوال،  لتوجيه  يتعر�ض  فاإنه  واأعظمها،  التفا�ضري  اأجل  »وكتابه 

�ترجيح بع�صها على بع�س، �االإعراب �اال�صتنباط، فهو يفوق بذلك 

على تفا�ضري الأقدمني«)6(

يعد هذا التف�ضري مبعنى ما هو جماع التف�ضري مباأثور القراآن وغايته، 

فيها  يروي  التف�ضري،  ماأثور  من  مو�ضوعة  اأمام  نف�ضه  املرء  يجد  وفيه 

لها  الثقاة، وميح�ض خالل روايته  من  �ضبقوه  من  تف�ضريات  الطربي 

كان  جتريح  هناك  يكون  وحني  التجريح،  من  وخلوه  ال�ضند  �ضحة 

اأورده  الذي  التف�ضري  كان  اإن  مو�ضحا  ذلك  اإىل  الإ�ضارة  مع  يرويه 

املحيطة  مبعارفه  امل�ضلمون  له  ويدين  الإجماع.  خمالفا  اأم  موافقا 

بقراءات القراآن. واملبداأ الأ�ضا�ضي يف التف�ضري عند الطربي هو مراعاة 

املعني الظاهر للفظ، اإل اأن تكون هناك موا�ضع اأخرى يف القراآن اأو 

اأ�ضباب خا�ضة اأخرى تقت�ضي تف�ضريا اآخر.

ويلجاأ الطربي يف تف�ضريه للمعنى اجلوهري دون اهتمام بالق�ضور، 

اإذا كانت  اأو الأمور غري ذات الأهمية، فال يهتم على �ضبيل املثال مبا 

املائدة التي نزلت من ال�ضماء كان عليها �ضمك اأم خبز اأم ثمار من ثمار 

اجلنة، ذلك اأنه يرى اأن مثل هذا العلم غري نافع، كما اأن اجلهل به لي�ض 

�ضارا، ويكفي الإقرار بظاهر الن�ض.)7(

ريادي  عمل  اأي  -مثل  يعيبه  التف�ضري  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
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مبثابة  كان  فاإنه  الأ�ضلوب،  يف  وال�ضعوبة  الرتابط  عدم  جماله-  يف 

تف�ضري  يف  ال�ضلف  اآراء  على  للتعرف  املعلومات  من  �ضخم  خمزون 

الآيات القراآنية، وكان مرتكزا انطلق منه بعد ذلك املوؤلفون حتى من 

اأ�ضحاب مدر�ضة الراأي يف التف�ضري مثل فخر الدين الرازي وغريه.

ال�ضتطرادات  الطربي  تف�ضري  يف  الرئي�ضية  العيوب  من  ولعل 

الطربي  التي يوردها  الكثرية  القارئ والروايات  التي ترهق  الكثرية 

التي يظهر بينها التناق�ض والتي ل ياأخذ ببع�ضها يف تف�ضريه.)8(

وف�ضال عن مو�ضوعتيه يف التاريخ والتف�ضري، وهما وحدهما كفيلتان 

الع�ضور  ويف  ع�رصه  يف  البارزين  املوؤلفني  م�ضاف  يف  ت�ضعاه  باأن 

التالية، �ضنف الطربي عدة كتب يف الفقه واحلديث، �ضاع بع�ضها، 

وكتب لبع�ضها البقاء. ومن موؤلفاته املعروفة كتاب »اختالف الفقهاء« 

الذي يقع يف اأربعة اأجزاء، وكتاب »اللطيف يف الفقه« و»اخلفيف يف 

الفقه« وكتاب ثالث يف املو�ضوع نف�ضه مل يتمه هو الب�ضيط.)9(

وله اأي�ضا كتاب »تب�ضري اأويل النهى ومعامل الهدى« وكتاب »�رصح 

وتوجد  خمطوطا،  مازال  الذى  امل�ضطفى«  »ب�ضارة  وكتاب  ال�ضنة« 

اأجزاوؤه كاملة يف كل من النجف وطهران وخرا�ضان، وكذلك كتاب 

ال�ضغرية  والر�ضائل  الكتب  من  ذلك  وغري  احلرقو�ضية«  على  »الرد 

والكبرية.)10(

اإن رجال كهذا من ال�ضعب ال�ضك يف ف�ضله ويف اعتقاده، فما كان 

اأغناه لو مل يكن موؤمنا عن القيام مبثل هذا اجلهد ال�ضخم الذي اأفنى فيه 

عمره لتف�ضري القراآن وكتابة تاريخ امل�ضلمني، والإ�ضهام يف فقه ورواية 

الف�ضل  بهذا  له  لي�ضهد  الدقة يف كل ذلك. وما كان  احلديث، وحتري 

عدد ل ي�ضتهان به من علماء امل�ضلمني قدميهم وحديثهم. ولكن البع�ض 

واتته اجلراأة لتكفريه، واتهامه يف دينه، فكيف كان ذلك؟ 
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من  لنا  توفر  مما  ذلك  حدوث  لكيفية  �ضورة  نقدم  اأن  لنحاول 

معلومات متناثرة عن هذا احلادث اجللل يف كتب التاريخ.

ماأ�ضاة  غ�ضون  يف  قبل  من  ظهرت  �ضخ�ضية  تظهر  احلد  هذا  عند 

تكفري احلالج، األ وهو حممد بن داود الظاهري، ولقد راأينا من قبل 

كيف قام هذا الرجل بتقدمي �ضكوى لل�ضلطات �ضد احلالج، وطلب منها 

تطبيق حد الردة عليه، ولكن هذه املحاولة مل يكتب لها النجاح بعد اأن 

حماه الوزير علي بن عي�ضى، ا�ضتنادا لفتوى الفقيه بن �رصيج. فمن هو 

حممد بن داود؟ 

الأ�ضفهاين،  علي  بن  داود  اأبيه  عن  الفقه  داود  بن  حممد  ورث 

موؤ�ض�ض املذهب الظاهري يف الفقه، الذي ياأخذ بالكتاب وال�ضنة، ويلغي 

ما �ضوى ذلك من الراأي والقيا�ض، وبعد وفاة اأبيه يف عام 270هـ جل�ض 

حممد مكانه يف حلقة التدري�ض، وكان حدثا �ضغريا يناهز �ضنه نحو 16 

عاما، وا�ضت�ضغره النا�ض، وعلى الرغم من اأنه كان يتفقه على مدر�ضة 

اأبيه الفقهية، فاإنه كان اأكرث اهتماما باأمور اأخرى حتى اأن الندمي عده يف 

كتابه الفهر�ضت من الأدباء وال�ضعراء والإخباريني ب�ضفة رئي�ضية.)11(

الع�ضق والغزل، وقد عريه  اأ�ضهر كتبه كتاب »الزهرة« يف  ومن 

وقال  فقهك،  من  هذا  بكتابك  اأ�ضهر  اإنك  وقالوا  الفقهاء،  بع�ض  بذلك 

عنه ابن اجلوزي يف »املنتظم« اإنه قد ابتلي بحب �ضبي ا�ضمه حممد بن 

جامع)12(. ولقد األف حممد بن داود كتابا يف الرد على الطربي �ضماه 

»النت�ضار من اأبي جعفر الطربي«)13( ومل يقت�رص ابن داود يف كتابه 

هذا على احلوار معه اأو الرد عليه، بل كان يرميه بالعظائم، ويتهمه 

بكر  اأبي  اإمامة  يرف�ضون  الذين  الرواف�ض  اإىل  النت�ضاب  اأو  بالرف�ض 

ع�رصنا  يف  الفقهاء  ببع�ض  هذا  �ضلوكه  يف  داود  ابن  ويذكرنا  وعمر. 

ويطاردون  ال�ضمال،  وذات  اليمني  ذات  جزافا  التهم  يلقون  الذين 
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الكتاب واملفكرين يف ع�رصنا.

كان ما يردده اأبو داود عن الطربي، وهو من تالميذ اأبيه باملنا�ضبة، 

نقطة البداية التي تبداأ عندها حمنته، ول�ضوف يتحول ماردده حول اأنه 

راف�ضي -وهي كلمة اتخذت دللت متعددة و�ضلبية، وتهمة غام�ضة، 

ويزداد غمو�ضها على نحو خا�ض فيما يتعلق بالطربي- اإىل اتهام هذا 

الإمام بالإحلاد كما �ضرنى من جمريات الأحداث التي تلت ذلك.

يف هذه الفرتة ا�ضتد اأمر احلنابلة يف بغداد، و�ضيطروا على ال�ضارع 

ال�ضيا�ضي وكانوا ي�ضعون للحكم �ضواء بطريقة مبا�رصة، كما يت�ضح ذلك 

من حماولتهم توليه خليفة ا�ضتمرت خالفته ليوم واحد، اأو من خالل 

حماولتهم النقالبية التي قادها اأحمد بن ن�رص اخلزاعي، وكان اخللفاء 

اأن  بعد  ال�ضدام معهم،  لتفادي  والوزراء يخ�ضون جانبهم، وي�ضعون 

العامة يف بغداد، واأ�ضبح لهم �ضطوة  ال�ضيطرة على عقول  متكنوا من 

ال�ضارع  على  ب�ضطوة  اقرتنت  اخلالفة  عا�ضمة  يف  العقلية  احلياة  على 

ال�ضيا�ضي، ومل يكونوا لي�ضمحوا لأي �ضخ�ض اأيا كان باأن يهدد مثل هذه 

ال�ضيطرة، حتى لو كان الطربي بكل ماله من اإ�ضهام وعلم. 

باأنه ل يخ�ضى يف احلق لومة لئم، وباأنه  وكان الطربي معروفا 

الطربي  رف�ض  وقد  ذلك.  اأثر  يكن  مهما  براأيهم  يجاهرون  ممن 

م�ضاركة احلنابلة يف حماولتهم الفا�ضلة لتولية خليفة موال لهم.

ومل يتوقف الطربي عند هذا احلد يف املواجهة معهم، بل ا�ضتخدم 

»الرد  كتابه  فاألف  قلمه،  وهو  ميلكه  الذي  الوحيد  ال�ضالح  الرجل 

اآل  اأحمد بن حنبل من  بذلك احلنابلة؛ لأن  على احلرقو�ضية« ويق�ضد 

حرقو�ض، وف�ضال عن ذلك األف الطربي كتابه »اختالف الفقهاء« ومل 

يذكر فيه ابن حنبل �ضمن الفقهاء، وعندما �ضاألوه عن ذلك قال اإنه مل 

يكن فقيها بل حمدثا.
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ولي�ض يف هذا بطبيعة احلال ما ينتق�ض من ابن حنبل، بقدر ما اأنه 

راأي رمبا كان م�ضيبا اأو رمبا جانبه ال�ضواب، ولكن ذلك ا�ضتد على 

احلنابلة؛ لأنه كان يهدد بطبيعة احلالة �ضطوتهم ال�ضيا�ضية، ل �ضيما عندما 

اأن يجحدوا قدره،  ي�ضدر عن فقيه يف حجم الطربي الذي ل ميكنهم 

ول اأن يتجاهلوا مقدار علمه. وبداأ احلنابلة يف التجهيز للع�ضف به.

به،  احلنابلة  حتر�ض  من  الطربي  معاناة  اللحظة  هذه  عند  وبداأت 

معه.  التعامل  يف  الغوغائية  اأ�ضلوب  واتباع  عليه،  العامة  وتهييج 

وعندما ا�ضتف�رص منه بع�ض الطالب احلنابلة عن تف�ضريه لقوله تعاىل يف 

الآية 79 من �ضورة الإ�رصاء »ومن الليل فتهجد به نافلة لك ع�ضى اأن 

تف�ضريهم لها، نظرا  اأبدى اعرتا�ضه على  يبعثك ربك مقاما حممودا« 

معه  )�ض(  النبي  �ضيقعد  وتعاىل  �ضبحانه  الله  اأن  على  يف�رصونها  لأنهم 

ب�ضدة  اعرتا�ضه  الطربي  واأبدى  تهجده،  على  له  جزاء  العر�ض  على 

على هذا التف�ضري، واأن�ضد بيتا من ال�ضعر يقول: 

�ضبحان من لي�ض له اأني�ض ول له على عر�ضه جلي�ض، فرماه اآلف 

من امل�ضتمعني مبحابرهم، وا�ضطر اأمام حنق التالميذ احلنابلة اأن يدخل 

كالتل  بابه  على  �ضار  حتى  باحلجارة  قذفوها  بل  يرتكوه  ومل  داره، 

العظيم، ولزم اأن يركب ع�رصات الآلف من اجلند حلماية الإمام من 

حنق العامة الهائجة.)14(

باأنه  داود  بن  حممد  عليه  ادعاها  التي  الدعوى  احلنابلة  والتقط 

ومنعوا  داره،  مغادرة  من  ومنعوه  ملحد،  اأنه  اإىل  ليحيلوها  راف�ضي 

النا�ض من زيارته، وكان الوزير حممد بن عي�ضى يقول »والله لو �ضئل 

هوؤلء عن معنى الرف�ض والإحلاد ما عرفوه ول فهموه«.)15(

ومن  وفاته،  حتى  مغادرته  ميكنه  ل  بيته،  مالزما  الرجل  وظل 

الوا�ضح اأن الإمام الطربي قد هزته هذه احلوادث يف اأواخر اأيامه وقد 
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اأنه دفن كتبه يف �ضحن داره، وكان  اأنه يحكى  تقدم به العمر، حتى 

من بني الكتب التي اأخرجها تالميذه بعد وفاته كتاب »اختالف الفقهاء« 

الذي ت�ضبب يف حمنته كما اأو�ضحنا من قبل.)16(

�ضوال  من  بقيا  ليومني  الأحد  يوم  املغرب  وقت  يف  وفاته  وكانت 

�ضنة ع�رص وثالثمائة، وقد جاوز الثمانني بخم�ض �ضنني اأو ب�ضت �ضنني، 

نهارا،  دفنه  من  منعوا  ورعاعهم  احلنابلة  عوام  لأن  داره  يف  ودفن 

ون�ضبوه اإىل الرف�ض، ومن اجلهلة من رماه بالإحلاد وحا�ضاه من ذلك 

كله، بل كان اأحد اأئمة الإ�ضالم علما وعمال بكتاب الله و�ضنة ر�ضوله، 

اأبي بكر حممد بن داود الفقيه الظاهري، حيث  واإمنا تقلدوا ذلك عن 

كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم والرف�ض«)17(

فانتقموا  النيل منه حيا  ي�ضتطيعوا  النا�ض مل  اأن هوؤلء  القول  وغاية 

ليمنعوا  العامة  بتع�ضب  اخل�ضة  مفجعا يف  مثال  بذلك  لي�رصبوا  ميتا  منه 

والإحلاد  بالكفر  التهام  توجيه  من  متكنوا  قد  هوؤلء  كان  واإذا  دفنه، 

يف  املتميز  ال�ضيا�ضي  و�ضعهم  على  حفاظا  امل�ضلمني؛  اأئمة  من  لواحد 

حا�رصة اخلالفة الإ�ضالمية اآنذاك، واإذا كانت اخلالفة قد جتاهلت الأمر 

وتركت الطربي نهبا لهم، فهل ميكننا ا�ضتبعاد اأن يتكرر ذلك مع غريه 

من النا�ض جريا وراء مك�ضب �ضيا�ضي اأو مادي تذرعا بالدين.
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للفل�ضفة  املعادي  اجلو  عن  تنف�ضل  ل  ر�ضد  ابن  ق�ضية  اأن  راأينا  يف 

كتابه  الغزايل  كتب  اأن  بعد  �ضيما  ل  الإ�ضالمي،  العامل  �ضاد  الذي 

الفال�ضفة  الكتاب الذي و�ضف فيه  الفال�ضفة«، وهو  املعروف »تهافت 

وامل�ضتغلني بعلومها بكل النعوت  ال�ضيئة، حيث رماهم بالغباء واحلمق 

والزيغ والغرور والدعاء، والعتداد بالعقل دون النقل، وانتهى به 

الأمر اإىل تكفريهم.

ولقد كان من اأثر ذلك اأن وجد امل�ضتغلون بالفل�ضفة اأنف�ضهم يف موقف 

ل يح�ضدون عليه، موقف من العداء املطلق من جانب رجال الدين، 

بهم  ويتحر�ضون  الفال�ضفة،  تكفري  يف  العامة  وراءهم  يجرون  الذين 

دون اأن يدروا عن العلم الذي ي�ضتغلون به �ضيئا، ولقد راأينا كيف اأن 

رجال الدين مل يتورعوا عن ا�ضتخدام �ضالح التكفري حتى مع فقيه له 

وزنه الكبري يف تاريخ الفقه والفكر الإ�ضالمي عموما مثل الطربي، كما 

اأو�ضحنا يف الف�ضل ال�ضابق.

وكانت النتيجة التي انتهى اإليها ذلك اأن ماتت الدرا�ضات الفل�ضفية يف 

ال�رصق الإ�ضالمي تقريبا، واقت�رص املهتمون بذلك على العلوم العملية، 
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مثل الأخالق اأو املنطق، اأو ال�ضتغال �رصا بالفل�ضفة دون الإعالن عن 

ذلك. 

والواقع اأن هجوم الغزايل يعد حلقة بارزة يف �ضل�ضلة من احللقات 

النهاية  يف  كللت  الدين،  رجال  بع�ض  جانب  من  للفل�ضفة  العداء  من 

بفتوى الفقيه عثمان بن ال�ضالح، يف القرن ال�ضابع الهجري، بتحرمي 

الفل�ضفة كما �ضنبني ذلك فيما بعد.

الفل�ضفة يف ال�رصق، فماذا عن حالها يف الغرب، ل  هذا عن حال 

امتد  فقد  ما،  اإىل حد  الأمر كان خمتلفا  اأن  الواقع  الأندل�ض،  �ضيما يف 

اأن  اأي�ضا، غري  اإليها  توفى عام 505هـ،  الذي  الغزايل،  كتابات  اأثر 

الختالف كان، فيما يبدو، يف اأن هناك من كان ي�ضتغل بالف�ضلفة �رصا 

عامة  عن  ذلك  يخفي  كان  واإن  واملغرب،  الأندل�ض  ملوك  بني  حتى 

النا�ض، ل �ضيما رجال الدين.

ويو�ضح الن�ض التايل للمقري حال العلوم الفل�ضفية يف الأندل�ض يف 

الفرتة ال�ضابقة على ع�رص ابن ر�ضد ويف ع�رصه، يقول املقري يف نفح 

الطيب، »وكل العلوم لها عندهم )اأي اأهل الأندل�ض( حظ واعتناء، اإل 

الفل�ضفة والتنجيم، فاإن لهما حظا عظيما عند خوا�ضهم، ول ُيتظاهر بهما 

خوف العامة، فاإن قيل: فالن يقراأ الفل�ضفة، اأو ي�ضتغل بالتنجيم، اأطلقت 

�ضبهة،  يف  زل  فاإن  اأنفا�ضه،  عليه  وقيدت  زنديق،  ا�ضم  العامة  عليه 

يقتله  اأو  لل�ضلطان،  اأن ي�ضل امره  اأو حرقوه قبل  رجموه باحلجارة، 

ال�ضلطان تقربا لقلوب العامة، وكثريا ما ياأمر ملوكهم باإحراق كتب هذا 

ال�ضاأن اإن وجدت، وبذلك تقرب املن�ضور بن اأبي عامر لقلوبهم اأول 

نهو�ضه، واإن كان غري خال من ال�ضتغال بذلك يف الباطن، على ما 

ذكره احلجاري«.)1(

يف  الأندل�ض  يف  �ضائدا  كان  الذي  اجلو  لنا  يت�ضح  الن�ض  هذا  ومن 
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الفرته ال�ضابقة مبا�رصة على ع�رص ابن ر�ضد، والذي ا�ضتمر يف ع�رصه 

وما تاله، فقد كان هناك مناخ من اخلوف من اخلو�ض يف الدرا�ضات 

بل  النا�ض  �ضوى خا�ضة  الدرا�ضات  هذه  مثل  يخ�ض يف  الفل�ضفية، ومل 

وامللوك، كما كان احلال يف حالة املن�ضور بن اأبي عامر وحالة يو�ضف 

بن عبد املوؤمن، كما �ضنو�ضح فيما بعد، �رصيطة اأن يكون ذلك بعيدا عن 

اأنظار عامة النا�ض ورجال الدين وم�ضامعهم، ملا قد ي�ضببونه من م�ضاكل 

ملن يعرف عنه ا�ضتغاله بالفل�ضفة.

الدرا�ضات  هذه  مثل  اأهمية  يدركون  الذين  امللوك،  بع�ض  اإن  بل 

ويتعاطونها �رصا، ي�ضتغلون م�ضاعر العامة ورجال الدين، ويداعبون 

مثل هذه امل�ضاعر باإحراق كتب هوؤلء الفال�ضفة، كما يو�ضح ذلك هذا 

الن�ض املهم للغاية. 

كما اأن الن�ض يو�ضح اإىل اأي مدى كان من يقوم مبثل هذه الدرا�ضات 

يخاطرون بحياتهم، لأن العامة بقيادة رجال الدين املتزمتني يرجمون 

مثل هوؤلء بل ويحرقونهم، قبل اأن ي�ضل اأمرهم اإىل ال�ضلطان، الذي 

ونقول  للعامة،  اإر�ضاء  كتبهم  بحرق  ويكتفي  بهم،  رحيما  يكون  قد 

قبل  الفل�ضلفة، ول  �ضيئا عن  العامة ل تعرف  الدين لأن  بقيادة رجال 

لها بالطالع عليها وفهمها، واإمنا يقوم بتحري�ض العامة رجال الدين 

يف العادة. 

يف مثل هذا املناخ جاء ابن ر�ضد، ول �ضك اأن الرجل كان يعرف 

مثل هذا امل�ضري، الذي ينتظر من يبدي اهتماما مبثل هذه الدرا�ضات، 

هذه  ملثل  عر�ضة  ويجعله  متزايدة،  �ضعوبة  مهمته  يك�ضب  ما  وهذا 

الأخطار، الأمر الذي يك�ضف عن اأن قا�ضي قرطبة كان بال �ضك رجال 

�ضجاعا على نحو ا�ضتثنائي، حني يجهر مبثل هذه الأفكار، ل �ضيما وهو 

يف مركزه ال�ضامي ب�ضفته قا�ضيا للق�ضاة، ورث الق�ضاء والفقه اأبا عن 
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جد. 

وكان على راأ�ض املهام، التي راأى ابن ر�ضد اأن من ال�رصوري 

كتابه  فكتب  الفال�ضفة«  »تهافت  الغزايل  كتاب  على  الرد  بها،  القيام 

املعروف »تهافت التهافت«، كما جاء على راأ�ض اأولوياته الإعالء من 

قيمة العقل، ورد العتبار له والعتداد به، واأن يو�ضح اأنه ل يوجد 

تناق�ض ل ميكن حله بني العقل والنقل، اأو بني احلكمة وال�رصيعة علي 

حد تعبريه. 

كانت املهمة ع�ضرية، وكان الإقدام عليها يف مثل هذا املناخ مهمة 

اأقدام  حتت  من  الب�صاط  ت�صحب  تاأكيد  بكل  الأنها  املقايي�س،  بكل  �صعبة 

جهل  على  احلكام  يعتمد  كما  يعتمدون  الذين  املتزمتني،  الدين  رجال 

العامة لكي ي�ضهل لهم قيادهم، ولأن من �ضاأن جناح ابن ر�ضد يف مهمته 

بها  ي�ضطلع  من  فاإن  وبالتايل  ب�ضاعتهم،  من  الكثري  يحرمهم  اأن  تلك 

يغامر بال �ضك باأن يعر�ض نف�ضه لعداء مثل هذه الفئات.

وعلى الرغم من اأننا ل�ضنا يف حاجة كبرية للتعريف بابن ر�ضد اأكرب 

�ضيما  تاأثريه ل  اأهمية، من حيث  واأكرثهم  وامل�ضلمني  العرب  الفال�ضفة 

فيها  نو�ضح  عنه،  نبذة  نقدم  اأن  �ضنحاول  فاإننا  العاملي،  ال�ضعيد  على 

جانبا قد ل يكون قد حظى بالكثري من الهتمام، وهو كونه فقيها اإىل 

جانب كونه فيل�ضوفا. 

روى ابن ر�ضد عن اأبي جعفر اأحمد بن رزق الفقيه وتفقه معه، كما 

روى عن غريه من م�ضاهري الفقهاء يف ذلك الع�رص، مثل اأبو مروان 

اأبو  بن �رصاج واأبو عبد الله بن خرية وغريهما، واأجازه يف الرواية 

العبا�ض العذري. وكان فقيها عاملا حافظا للفقه، مقدما فيه على جميع 

ب�ضريا  واأ�ضحابه،  مالك  مذهب  على  للفتوى  عارفا  ع�رصه،  اأهل 

والأ�ضول،  الفرائ�ض  علم  يف  نافذا  واختالفهم.  واتفاقهم  باأقوالهم 
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من اأهل الريا�ضة يف العلم والرباعة والفهم مع الدين والف�ضل والوقار 

واحللم وال�ضمت والهدي ال�ضالح.)2(

اأبو القا�ضم خلف  هذه �ضهادة واحد من اهم موؤرخي الأندل�ض وهو 

بن ب�ضكوال، ول�ضنا هنا يف مقام ي�ضمح باإيراد التقريظ، الذي حظي به 

ابن ر�ضد، من كثري من ثقاة علماء ع�رصه وما تاله، فهي كثرية مبا 

بالفل�ضفة عددا  ا�ضتغاله  األف ابن ر�ضد رغم  باإيرادها، وقد  لنا  ل ي�ضمح 

من الكتابات الفقهية، لعل اأهمها كتابه »نهاية املقت�ضد وبداية املجتهد«، 

من  ولعل  الفقه.  علم  من  الرجل  متكن  مدى  تو�ضح  باأن  كفيلة  وهي 

رووا  الذين  املوؤرخني  اأن  ال�ضدد  هذا  يف  املهمة  الدللة  ذات  الأمور 

حمنته مل يتهمه اأحد منهم يف دينه. فما الذي يف�رص هذه املحنة؟ 

من ال�رصوري لكي ن�ضل اإىل تف�ضري مقنع لالأ�ضباب الكامنة وراء 

حدوث هذه املحنة اأن نتعرف على الظروف واملالب�ضات التي حدثت 

اللحظات  من  املالب�ضات  هذه  وتبداأ  اإليها.  اأدت  التي  واملقدمات  فيها، 

عبد  بن  يو�ضف  اخلليفة  احلكم،  راأ�ض  من  ر�ضد  ابن  فيها  اقرتب  التي 

املوؤمن. ومن الوا�ضح اأن هذا اخلليفة كان متنورا، ومن املهتمني بالعلم 

والفل�ضفة والدرا�ضات الفقهية والعلوم التي عرفها ع�رصه.

األفاظا  النا�ض  اأح�ضن  من  »كان  املراك�ضي  الواحد  عبد  عنه  ويقول 

بالقراآن، واأ�رصعهم نفوذ خاطر يف غام�ض م�ضائل النحو، واأحفظهم 

للغة العربية، وكان �ضديد امللوكية، بعيد الهمة جوادا، ا�ضتغنى النا�ض يف 

اأيامه، وكرثت يف اأيديهم الأموال، هذا مع اإيثار للعلم �ضديد، وتعط�ض 

اإليه مفرط... �طمح به �رصف نف�صه، �علو همته اإىل تعلم الفل�صفة، 

فجمع كثريا من اأجزائها، وبداأ يف تعلم الطب، ثم تخطى ذلك اإىل ما 

هو اأ�رصف منه يف اأنواع الفل�ضفة، واأمر بجمع كتبها، فاجتمع له منها 

الأموي... وما زال يجمع  بالله  امل�ضتن�رص  للحاكم  قريب مما اجتمع 
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الكتب من اأقطار الأندل�ض واملغرب، ويبحث عن العلماء وخا�ضة اأهل 

اأن اجتمعت له منهم ما مل يجتمع مللك قبله ممن ملك  اإىل  النظر،  علم 

املغرب«.)3(

�ضيما  ل  العربي  التاريخ  يف  النادرة  الأمور  من  حاله  هذا  وخليفة 

يف املغرب، خليفة يقراأ الفل�ضفة ويهتم بها وي�ضعى لجتالء غوام�ضها، 

بهم  ويهتم  والفال�ضفة،  العلماء  حوله  ويجمع  الطب،  ويدر�ض 

ويكرمهم، ويجمع الكتب من جميع الأقطار، رمبا ليحقق حلما قدميا 

للب�رصية يف احلاكم الفيل�ضوف، ل �ضك يف اأنه حالة نادرة ل يف التاريخ 

العربي فح�ضب، بل يف تاريخ الب�رصية القدمي عامة. 

ولعل هذا اخلليفة كان من الأ�ضباب الرئي�ضية لأن يخرج ابن ر�ضد 

قبل،  من  عنه  حتدثنا  والذي  املعهود،  بالفل�ضفة  امل�ضتغلني  �ضمت  عن 

فرمبا خيل لبن ر�ضد اأن باإمكانه الرتكان اإىل معرفة اخلليفة املثقف، 

الع�رص،  هذا  يف  املاألوف  عن  ليخرج  للق�ضاة،  كقا�ٍض  مركزه  واإىل 

ويتحدث عن امل�ضكوت عنه، ولعل هذا ما ق�ضده املراك�ضي حني حتدث 

عن حمنته فيما بعد قائال »وباجلملة فاإنه كانت من اأبي الوليد غفلة«.

ول ريب يف اأن ابن ر�ضد كان يعلم متاما اأن مثل هذا احلديث عن 

امل�ضكوت عنه يف مثل هذا املناخ من الكبت الفكري اأمر خطري العواقب، 

الفيل�ضوف  له مع اخلليفة، عندما عرفه  الأول  اللقاء  ويت�ضح ذلك من 

لنا عن  التفا�ضيل املتوفرة  اأن ننقل هنا  ابن طفيل على اخلليفة. ويهمنا 

هذا اللقاء املهم.

املوؤرخني  اأقرب  من  وهو  للمراك�ضي،  اأي�ضا  ذلك  يف  ونرجع 

بن  بكر  اأبو  الأ�ضتاذ  الفقيه  »اأخربين  يقول:  الع�رص حيث  هذا  لأحداث 

بندود بن يحيى القرطبي )اأحد تالميذ ابن ر�ضد( قال: �ضمعت اأبا الوليد 

اأبي يعقوب وجدته هو  املوؤمنني  اأمري  يقول غري مرة، ملا دخلت على 
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علي،  يثني  بكر  اأبو  فاأخذ  غريهما،  معهما  لي�ض  طفيل  بن  بكر  واأبا 

قدري،  يبلغها  ل  اأ�ضياء  ذلك  اإىل  بف�ضله  وي�ضم  و�ضلفي،  بيتي  ويذكر 

اأن �ضاألني عن ا�ضمي وا�ضم  اأمري املوؤمنني بعد  اأول ما فاحتني به  فكان 

اأبي ون�ضبي اأن قال يل: ما راأيهم يف ال�ضماء -يعني الفال�ضفة- قدمية هي 

اأتعلل، واأنكر ا�ضتغايل  اأم حادثة؟ فاأدركني احلياء واخلوف، فاأخذت 

بعلم الفل�ضفة، ومل اأكن اأدري ما قرر معه بن طفيل، ففهم اأمري املوؤمنني 

مني الروع واحلياء، فالتفت اإىل ابن طفيل، وجعل يتكلم عن امل�ضاألة 

وجميع  واأفالطون  ار�ضطاطالي�ض  قاله  ما  ويذكر  عنها،  �ضاألني  التي 

فيه  فراأيت  عليهم،  الإ�ضالم  اأهل  احتجاج  ذلك  مع  ويورد  الفال�ضفة، 

غزارة حفظ مل اأظنها يف اأحد من امل�ضتغلني بهذا ال�ضاأن املتفرغني له، ومل 

يزل يب�ضطني حتى تكلمت، فعرف ما عندي من ذلك، فلما ان�رصفت 

اأمر يل بخلعة �ضنية ومركب«.)4(

ووفقا  الزوال،  يف  حذره  وبداأ  ر�ضد  ابن  اطماأن  احلد  هذا  عند 

للرواية التي رواها اأي�ضا تلميذه ابن بندود فاإن ابن طفيل اأبلغ ابن ر�ضد 

اأن يقوم  باأن عبارات ار�ضطو ت�ضت�ضكل على اخلليفة، واأنه يرغب يف 

ابن ر�ضد بتب�ضيطها وجالء اأغرا�ضها بلغة وا�ضحة.

وعكف ابن ر�ضد بالفعل على هذه املهمة التي تركت لالإن�ضانية تراثا 

به،  لتنتفع  اأوروبا  اإىل  وانتقل  العرب،  به  انتفع  ال�ضدد  هذا  يف  قيما 

وذاع بطبيعة احلال اأمر ا�ضتغال ابن ر�ضد بالفل�ضفة، وحاز مكانة كبرية 

لدى اخلليفة يو�ضف بن عبد املوؤمن الذي قربه اإليه وحفظ له مكانه. 

الدين  رجال  حفيظة  يثري  اأن  احلال  بطبيعة  ذلك  �ضاأن  من  وكان 

الذين مل يتمكنوا يف هذه الفرتة من النتقام منه يف عهد خليفة هذا حاله 

عبد  بن  يو�ضف  يعقوب  اأبو  توفى  اأن  اإىل  وانتظروا  اأو�ضحنا،  كما 

املوؤمن، وتوىل اخلالفة بعده ابنه يعقوب بن يو�ضف. 
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وكان من الأمور التي �ضاعدتهم يف الو�ضول اإىل بغيتهم الختالف 

بل  اأبيه،  مثل  بالفل�ضفة  مهتما  البن  اخلليفة  يكن  فلم  ال�ضخ�ضيتني،  بني 

والثقافة  احلكمة  بعلوم  الهتمام  عن  واأبعد  الدين،  رجال  اإىل  اأميل 

من  يتقرب  وجعل  به،  املحيطة  ال�ضخ�ضيات  تركيب  وتغري  عموما، 

ال�ضاحلني.

ومع ذلك فاإن من الوا�ضح اأن اخلليفة كان يكن لبن ر�ضد يف البداية 

قدرا كبريا من الحرتام، كما يت�ضح ذلك من الرواية التي اأوردها ابن 

فقد ذكر حادثة تك�ضف عن مثل هذا  الأطباء،  اأ�ضيبعة يف طبقات  اأبي 

الحرتام الذي بلغ حد املبالغة حيث يقول »وملا كان املن�ضور بقرطبة 

اأبا  ا�ضتدعى  591هـ،  عام  وذلك يف  األفون�ض،  اإىل غزو  متوجه  وهو 

الوليد بن ر�ضد، فلما ح�رص عنده اأحرتمه كثريا، وقربه اإليه حتى تعدى 

به املو�ضع الذي كان يجل�ض فيه اأبو حممد عبد الواحد بن ال�ضيخ حف�ض 

الع�رصة.  من  الربع  اأو  الثالث  وهو  املوؤمن،  عبد  �ضاحب  الهنتناتي 

لعظم  ابنته  فزوجه  املن�ضور  �ضاهر  قد  الواحد  عبد  حممد  اأبو  وكان 

منزلته عنده«.)5(

تخ�ضى  اخلليفة خطر  الكبري من  الإكرام  هذا  باأن  ابن ر�ضد  و�ضعر 

باملكانة  النا�ض  وهناأه  اللقاء،  هذا  بعد  عنده  من  خرج  وملا  عواقبه، 

الهناءة  اإن هذا لي�ض مما ي�ضتوجب  العظيمة التي حظي بها قال »والله 

فاإن اأمري املوؤمنني قربني دفعة اإىل اأكرث مما كنت اأوؤمله فيه، اأو ي�ضل 

اإليه رجائي اإليه«.

غري اأن اخلليفة اجلديد كانت فيه �ضمات �ضخ�ضية خمتلفة عن اأبيه، 

اأنه خطاأ، ومن  وكان ميال للح�ضم والعمل العنيف جتاه ما كان يعتقد 

الوا�ضح اأنه كان يف هذه الفرتة يرى اأن هناك خطاأ ما يف الفقه، لأن 

اإىل  بعد  التفتت  قد  اأنظاره  تكن  ومل  الفقهاء،  بني  كبريا  اختالفا  هناك 
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الفل�ضفة، ويدلنا على ذلك تكرميه لبن ر�ضد، فراأي اأن يطهر الفقه من 

هذه الختالفات فبداأ بحرق كتب املذهب املالكي. 

الفقهاء،  الفروع، وخافه  علم  انقطع  اأيامه  املراك�ضي »ويف  يقول 

الر�ضول  فيها من حديث  اأن يجرد ما  املذهب بعد  باإحراق كتب  واأمر 

�ضلى الله عليه و�ضلم والقراآن، ففعل ذلك، فاأحرق منها جملة يف �ضائر 

اأبي  ابن  ونوادر  يون�ض،  ابن  وكتاب  �ضحنون،  ابن  كمدونة  البالد، 

زيد وخمت�رصه، وكتاب التهذيب للرباذعي، ووا�ضحة ابن حبيب اأو 

ما جان�ض هذه الكتب ونحا نحوها، ولقد �ضهدت منها واأنا يومئٍذ مبدينة 

فا�ض، يوؤتى منها بالأحمال فتو�ضع ويطلق فيها النار«. )6(

الع�رصة مثل  امل�ضنفات  ال�ضنن من  الفقهاء بجمع كتب  واأمر اخلليفة 

اأبي داود وغريها، وكان ي�رصف بنف�ضه على جمع  ال�ضحيحني و�ضنن 

اأن هدفه من ذلك كان حمو مذهب  هذا املجموع، وي�ضيف املراك�ضي 

مالك واإزالته من املغرب مرة واحدة. 

الأرك  معركة  اإىل  خروجه  قبل  اخلليفة  كتب  592هـ،  �ضنة  ويف 

ال�ضاحلني  عن  بالبحث  البالد  جميع  اإىل  فيها  انت�رص  التي  ال�ضهرية 

كبرية،  جماعة  منهم  له  فاجتمعت  اإليه،  وحملهم  اخلري  اإىل  واملنتمني 

ملن  يقول  كان  اإليهم  اأحد  نظر  فاإذا  يديه  بني  �ضار  كلما  يجعلهم  وكان 

عنده: هوؤلء اجلند ل هوؤلء.)7(

هناك اإذن حتولت مت�ضارعة يف موقف اخلليفة، فقد كان يف حاجة 

اإىل م�ضاندة للتمكن من هزمية الأعداء، ول �ضك يف اأن رجال الدين يف 

الفال�ضفة، ومن هنا  العامة وراءه من  العهد هم الأقدر على ح�ضد  هذا 

كان البحث عن ال�ضاحلني يف �ضتى اأ�ضقاع اململكة، وكان ل بد بطبيعة 

احلال من ال�ضعي لر�ضا الفقهاء. وكان من بني هوؤلء الفقهاء القا�ضي 

اأبو عامر يحيى بن اأبي احل�ضن بن ربيع وبنوه، الذين جاهدوا ابن ر�ضد 
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باملنافرة.)8(

وظل   – الق�ضاء  اأفرادها  من  كثري  توىل  التي  الأ�رصة  هذه  وكانت 

اآخر ق�ضاة قرطبة قبل �ضقوطها كان  اأن  الق�ضاء حتي  اأفرادها يتولون 

ح�ضد  على  يبدو  فيما  ومتميزة  خا�ضة  قدرات  ذات  الأ�رصة-  هذه  من 

العامة، ويقول النباهي عند احلديث عن اأحد اأفراد هذه الأ�رصة وهو اأبو 

القا�ضم عبد الرحمن بن اأبي عامر بن ربيع اأنه كتب عن »�ضلطانه اأيام 

ا�ضتدعائه من املغرب، وحتريك القبائل اإىل اجلهاد غري ما كتاب ي�ضحذ 

العزائم ويوقظ النا�ض.)9(

ويبدو اأن عداء هذه الأ�رصة لبن ر�ضد كان ب�ضبب مواقفه النتقادية 

من  ربيع  اآل  وكان  الأ�ضاعرة،  ذلك  يف  مبا  الكالم،  علماء  من 

الأ�ضاعرة، ويت�ضح ذلك من اأن النباهي كان ي�ضيف على الدوام اإىل 

اأ�ضمائهم �ضفة الأ�ضعري.)10(

كانت  اخلليفة  عند  ر�ضد  بابن  )الو�ضاية(  ال�ضعاية  اأن  الوا�ضح  ومن 

متعددة املراحل، واأنها ظلت م�ضتمرة، واأن اأمثال القا�ضي ابن الربيع 

داأبوا على الإيقاع بينه وبني اخلليفة عدة مرات اإىل اأن ُكِتَبت مل�ضاعيهم 

النجاح.

املحور  وهو  �ضخ�ضي؛  حمور  على  البداية  يف  املوؤامرة  بداأت  وقد 

اأن  هوؤلء  يرى  حيث  املحنة،  وراء  اأنه  املوؤرخني  بع�ض  يرى  الذي 

اخلليفة كان ي�ضيق بقول ابن ر�ضد له يا اأخي، ورمبا كان ذلك �ضحيحا 

وكان وراء حماولتهم الأوىل لالإيقاع بينه وبني اخلليفة. 

فقد ركز من اأطلق عليهم املراك�ضي خدمة امللوك ومتحيلو الكتاب، 

ال�ضخ�ضي،  اجلانب  على  و�ضايتهم  والتقريظ  الإطراء  يتقنون  الذين 

فقد نبهوا اخلليفة اإىل اأن ابن ر�ضد، حني اأخذ يف �رصح كتاب احليوان 
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لأر�ضطاطالي�ض وتب�ضيط اأغرا�ضه، قال عند احلديث عن الزرافة »وقد 

راأيتها عند ملك الرببر« جاريا يف ذلك على عادة العلماء يف الإخبار 

عن ملوك الأمم واأ�ضماء الأقاليم)11(. فقال ابن ر�ضد اإن ما قاله هو ملك 

الربين، فاأمر اخلليفة به فاأقيم وجعل كل من مير به يلعنه ويب�ضق يف 

وجهه.)12(

ا�ضتحكم يف  اأن  اإىل  ا�ضتمر على ذلك  الأمر  اأن  املراك�ضي  وي�ضيف 

النفو�ض، وبداأ قوم ممن يناوئ ابن ر�ضد ويدعي معه الكفاءة يف البيت 

يف  ووجدوا  يعقوب،  يو�ضف  اأبي  اخلليفة  عند  ال�ضعي  ال�ضلف  و�رصف 

كان  التي  التالخي�ض،  بع�ض  اأخذوا  باأن  طريقا  ذلك  اإىل  املرة  هذه 

الفال�ضفة،  من  القدماء  بع�ض  عن  حاكيا  بخطه  فيها  فوجدوا  يكتبها، 

الآلهة«،  اأحد  الزهرة  اأن  ظهر  »فقد  تقول  عبارة  تقدم،  كالم  بعد 

فاأوقفوا اأبا يو�ضف على هذه الكلمة، فا�ضتدعاه بعد اأن جمع له الروؤ�ضاء 

والأعيان من كل طبقة، وهم يف مدينة قرطبة، فلما ح�رص اأبو الوليد 

الله  لعن  املوؤمنني:  اأمري  فقال  فاأنكر،  هذا؟«  »اأخطك  اخلليفة  له  قال 

كاتب هذا اخلط، واأمر احلا�رصين بلعنه، ثم اأمر باإخراجه علي اأ�ضواأ 

حال واإبعاده.)13(

اأن عوامل املحنة بداأت تتفاعل متهيدا  ومن الوا�ضح عند هذا احلد 

لدى  ال�ضعاية  على  يداأبوا  اأن  الد�ضا�ضني  لهوؤلء  كان  فما  للمحاكمة، 

واأن  لهم،  بال�ضتجابة  ت�ضمح  �ضخ�ضيته  اأن  من  اإبقائهم  لول  اخلليفة 

الظروف ل �ضيما الظروف ال�ضيا�ضية قد تغريت ل�ضاحلهم، ل �ضيما مع 

احتياج اخلليفة مل�ضاندتهم. 

وعلى الرغم من اأن البع�ض يرى اأن من غري املعقول اأن يحا�ضبه 

اخلليفة على مثل هذه العبارة التي نقلها عن الأولني، ول تتما�ضى مع 

جممل اأفكار ابن ر�ضد و�ضخ�ضيته عموما فاإن هذا الراأي يتجاهل اأمرين؛ 
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بالدين،  بالفكر بقدر اهتمامه  الأول هو �ضخ�ضية اخلليفة الذي ل يهتم 

خالفا ملا كان عليه �ضلفه، الأمر الثاين احتياج اخلليفة لإر�ضاء رجال 

الدين بهدف ا�ضتغاللهم يف ح�ضد العامة وراءه.

وما نعتقده هو اأن املراك�ضي وغريه منالكتاب عن املحنة امنا اأرادوا 

اأن فكر ابن ر�ضد كان عامال من عوامل  اإىل  اأن ي�ضريوا بهذه الأمثلة 

حمنته اإىل جانب الأ�ضباب الأخرى.

ويتحدث املراك�ضي ب�ضدد حديثه عن املحنة عن اأن لها اأ�ضبابا ظاهرة 

واأخرى خفية، وهو يورد لنا الأ�ضباب اخلفية ال�ضابقة، واإمنا اأراد بها 

يف  تتم  كانت  التي  والد�ضائ�ض  امل�ضاعي  كانت  اخلفية  الأ�ضباب  هذه  اأن 

كانت  لأنها  الظاهرة، رمبا  الأ�ضباب  يذكر  فاإنه مل  ذلك  اخلفاء، ومع 

معروفة يف ع�رصه. 

ورمبا كان من هذه الأ�ضباب الظاهرة تلك الأ�ضباب التي اأوردتها 

بع�ض الكتب، مثل اخت�ضا�ضه باأبي يحيى �ضقيق اخلليفة املن�ضور )اأي 

�ضداقته له و�ضلته الوثيقة به(، فقد كان املن�ضور يتح�ضب لل�رصاعات 

على ال�ضلطة من داخل الأ�رصة، ورمبا كان قد خ�ضى الت�ضالت التي 

كان يقوم بها اأخوه وايل قرطبة مع وجوه القوم، ومن بينهم ابن ر�ضد. 

املهم اأن امل�ضاعي والد�ضائ�ض التي متت، وهي م�ضاٍع ا�ضتخدمت فيها 

بالتاأكيد جميع الو�ضائل والأ�ضلحة كما هو احلال يف مثل هذه الأمور، 

جنحت يف جلب �ضخط اخلليفة املن�ضور على ابن ر�ضد ومتت اإحالة ابن 

ر�ضد يف النهاية للمحاكمة. 

ويقول الأن�ضاري اإن كتب ابن ر�ضد الفل�ضفية تليت وقرئت مبجل�ض 

يريدون  ما  ت�ضاير  حتى  معانيها،  حتريف  قراوؤها  وتعمد  املحاكمة، 

اأن يوقعوه فيه من التهم، واأن يثبتوا اأن ابن ر�ضد خطر على الدين، 



125

ويهدف اإىل هدمه.)14(

ترى ما الذي متت تالوته من كتب ابن ر�ضد، الواقع اأن الكتب التي 

املوا�ضع  اأن  حتدثت عن حمنته �ضكتت عن ذلك، لكن ما ميكن توقعه 

التي تليت يف املحكمة كانت من كتاباته الفل�ضفية، وعلى الرغم من اأن 

الأقل،  على  منها  جانب  يف  �ضيا�ضية  املحنة  وراء  كانت  التي  الأ�ضباب 

مثل اخت�ضا�ضه بوايل قرطبة �ضقيق اخلليفة، والكالم عن الزرافة الذي 

راأى اخلليفة فيه اإهانة له، اأو جتاوزا من جانب ابن ر�ضد فاإن الأ�ضباب 

الأخرى ال�ضخ�ضية وعداء الفقهاء واملتكلمني للفال�ضفة والفل�ضفة اأمر كان 

يف قلب هذه املحنة، ول بد اأن املحكمة قد ركزت عليها يف حكمها على 

ابن ر�ضد. 

دللت  ذات  اآراء  احلال  بطبيعة  الفل�ضفية  كتاباته  يف  نعدم  ول 

الفقهاء واخلليفة، ومن  تثري حفيظة  اأن  املمكن  �ضيا�ضية واجتماعية من 

يقول  وقد  اأفالطون،  اأوردها يف �رصحه جلمهورية  التي  الآراء  ذلك 

البع�ض اإنه كان جمرد ناقل اأو �ضارح، ولكن ذلك لن يغري كثريا من 

الأمر من زاوية نظر من يحاكمونه، لأنه يروج لهذه الأفكار حتى لو 

مل يكن مبتدعها.

اأنه كان يورد  واملالحظ على �رصح ابن ر�ضد لهذا الكتاب وغريه 

من  احلكماء  اأقوال  لتقريب  الإ�ضالمية  والبالد  الأندل�ض  من  الأمثلة 

االأذهان، �من هنا فاإن االإ�صقاط املبا�رص لهذه االأفكار على املجتمعات 

الإ�ضالمية من �ضاأنه اأن يثري بقدر اأكرب حفيظة احلكام. 

ففي معر�ض حديثه عن العدل والظلم تناول ابن ر�ضد ذلك، فقال 

اإن الظامل هو الذي يحكم الرعية مل�ضلحته ل مل�ضلحتها، واأن اأفظع اأنواع 

الظلم هو ظلم رجال الدين، ثم قال اإن حكومة العرب القدمية يف �ضدر 

هدم  معاوية  ولكن  اأفالطون،  جمهورية  نظام  علي  كانت  الإ�ضالم 
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نظامها، واأ�ض�ض دولة ا�ضتبدادية، وكان من نتيجة ذلك تقوي�ض دولة 

الإ�ضالم، وحدوث الفو�ضى يف �ضائر البالد، ومنها بالد الأندل�ض.)15(

وعندما حتدث عن املراأة قال اإنها تقل عن الرجل يف الدرجة ل يف 

الطبيعة، فهي قادرة على ممار�ضة اأعمال الرجل، وقد تفوقه يف بع�ض 

للحرب..  اإذا حكمن فهن �ضاحلات  باأ�ض  املو�ضيقى، ول  الفنون مثل 

فهي  املراأة،  منافع  من  علينا  يعود  ما  بكل  لالإحاطة  توؤهلنا  ل  وحالتنا 

اإل لأن حالة  للحمل واحل�ضانة فح�ضب، وما ذلك  الظاهر �ضاحلة  يف 

على  وق�ضت  مواهبهن،  اأتلفت  ن�ضاءنا  عليها  اأن�ضاأنا  التي  العبودية 

قدراتهن العقلية، ولذا ل نرى بني ظهرانينا امراأة ذات ف�ضائل اأو على 

خلق عظيم، وحياتهن تنق�ضي كما تنق�ضي حياة النبات«.)16(

ول �ضك اأن مثل هذه الآراء حني ت�ضدر عن �ضخ�ض يف زمن ابن 

ر�ضد كانت مثرية حلفيظة املتزمتني، وكيف ل تثريهم وما زالت تثري 

البع�ض يف عاملنا العربي والإ�ضالمي حتى الآن!

يف  �ضيما  ل  تاأويلها  ميكن  التي  الر�ضدية  الآراء  من  الكثري  وهناك 

الدين، ومن  الفقهاء يف  نظر  مع وجهة  يتفق  الفل�ضفية مبا ل  الكتابات 

املعروف اأن هوؤلء يعتربون وجهة نظرهم هي وجهة النظر الوحيدة 

باآراء مغايرة لآرائهم  اأو قال  الدين. واأن من خالفهم  املمثلة ل�ضحيح 

من فال�ضفة اأو �ضوفية اأو خمت�ضني يف غري ذلك من العلوم الجتماعية 

ل ميثل الدين من قريب اأو بعيد، بل يرتب�ض بهم الفقهاء، ويت�ضيدون 

ما يعتربونه اأخطاءهم.

متت حماكمة ابن ر�ضد باجلامع الأعظم يف قرطبة �ضنة 591 هـ بعد 

عودة املن�ضور ظافرا على األفون�ض الثاين ملك الربتغال، وتوىل الدفاع 

عنه القا�ضي اأبو عبد الله بن مروان، وذكر هذا القا�ضي يف دفاعه اأن 

الأ�ضياء ال�ضارة من وجه قد تكون نافعة من وجه اآخر مثل النار؛ وكاأنه 
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فلعله مل  للبع�ض �ضارة  بدت  واإن  ابن ر�ضد  فل�ضفة  اأن  اإىل  بذلك  ي�ضري 

يظهر لهم غري الوجه ال�ضار، وخفي عنهم الوجه النافع.)17(

األي�ضانة،  اإىل  ونفيه  كتبه  بحرق  ر�ضد  ابن  على  احلكم  و�ضدر 

واحل�ضاب.  والفلك  الطب  كتب  عدا  فيما  جميعا  كتبه  بالفعل  واأحرقت 

ب�ضبب  القتل  من  جنا  قد  ر�ضد  ابن  فاإن  احلكم  ق�ضوة  من  الرغم  وعلى 

رف�ض اخلليفة ذلك، واإيثاره الإبقاء على حياته.

الفيل�ضوف  ومنهم  ر�ضد،  ابن  اأ�ضحاب  ذلك  بعد  اخلليفة  وتتبع 

والطبيب اأبو جعفر الذهبي الذي فر من البالد اإىل اأن عفا عنه املن�ضور 

من  كم  تتخيل  اأن  ولك  الآخرين.  الفال�ضفة  كتب  وحرقت  بعد.  فيما 

الكتب اأحرق، وكم من الرتاث الفل�ضفي العربي �ضاع فقد كانت مكتبة 

اخلليفة عامرة بكثري من كتب الفل�ضفة التي جمعها اأبوه. 

البالد، دبجه  اإىل مراك�ض وغريها من  من�ضورا  املن�ضور  واأر�ضل 

كاتب �رص اخلليفة حممد بن عيا�ض، ونورد ن�ض املن�ضور ملا يلخ�ضه من 

وجهة نظر �ضادت العامل الإ�ضالمي يف ذلك الع�رص، وما زال البع�ض 

يردد احلجج الواردة فيه حتى يومنا هذا، ف�ضال عما كان له من اأثر يف 

اآخر �ضفحة يف  بذلك  لتغلق  واملغرب  الأندل�ض  الفل�ضفة يف  طي �ضفحة 

الفل�ضفة العربية لتظل هذه ال�ضفحة مغلقة حتى بواكري القرن احلايل... 

يقول املن�ضور: 

واأقر  الأوهام،  بحور  يف  خا�ضوا  قوم  الدهر  �ضالف  يف  كان  »قد 

لهم عوامهم ب�ضفوف عليهم يف الأفهام، حيث ل داعي يدعو اإىل احلي 

القيوم، ول حاكم يف�ضل بني امل�ضكوك فيه واملعلوم، فخلدوا يف العامل 

�ضحفا ما لها من خالق، م�ضودة املعاين والأوراق، بعدها من ال�رصيعة 

ميزانها،  العقل  اإىل  يوهمون  الثقلني،  تباين  وتباينها  امل�رصقني،  بعد 

واحلق برهانها، وهم يت�ضعبون يف الق�ضية الواحدة فرقا، وي�ضريون فيها 
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�ضواكل وطرقا، ذلكم باأن الله خلقهم للنار، وبعمل اأهل النار يعملون 

ليحملوا اأوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اأوزار الذين ي�ضلونهم بغري 

علم، األ �ضاء ما يزرون، ون�ضاأ منهم يف هذه ال�ضمحة البي�ضاء �ضياطني 

وما  اأنف�ضهم  اإل  يخادعون  وما  اآمنوا  والذين  الله  يخادعون  اإن�ض، 

ي�ضعرون، يوحي بع�ضهم اإىل بع�ض زخرف القول غرورا، ولو �ضاء 

ربك ما فعلوه فذرهم وما يفرتون، فكانوا عليها اأ�رص من اأهل الكتاب، 

واأبعد عن الرجعة اإىل الله واملاآب، لأن الكتابي يجتهد يف �ضالل ويجد 

والتخييل،  التمويه  وق�ضاراهم  التعطيل،  جهدهم  وهوؤلء  كالل،  يف 

اأطلعنا الله �ضبحانه  دبت عقاربهم يف الآفاق برهة من الزمان اإىل اأن 

منهم على رجال كان الدهر قدمنا لهم على �ضدة حروبهم واأعفى عنا 

�ضنني على كرثة ذنوبهم، وما اأملى لهم اإل ليزدادوا اإثما، وما اأمهلوا 

اإل لياأخذهم الله الذي ل اإله اإل هو و�ضع كل �ضئ علما.

فيهم،  ظننا  مقدار  على  نذكرهم  كرامتكم-  الله  -و�ضل  زلنا  وما 

فلما  ويدنيهم،  �ضبحانه  الله  اإىل  يقربهم  ما  اإىل  ب�ضرية  على  وندعوهم 

كتب  على  لبع�ضهم  وقف  غوايتهم،  وك�ضف  عمايتهم  ف�ضح  الله  اأراد 

م�ضطورة يف ال�ضالل، موجبة اأخذ كتاب �ضاحبها بال�ضمال، ظاهرها 

مو�ضح بكتاب الله، وباطنها م�رصح بالإعرا�ض عن الله، لب�ض منها 

الإميان بالظلم، وجئ منها باحلرب الزبون يف �ضورة ال�ضلم، مزلة 

دونها  ال�ضليب  اأهل  اأ�ضياف  الإ�ضالم،  باطن  يف  يدب  وهم  لالأقدام، 

يف  الأمة  يوافقون  فاإنهم  مفلولة،  هوؤلء  يناله  عما  واأيديهم  مغلولة، 

فما  بباطنهم وغيهم وبهتانهم،  ظاهرهم وزيهم ول�ضانهم، ويخالونهم 

�ضوداء يف �ضفحة  الدين، ونكتة  ما هو قذى يف جفن  وقفنا منهم على 

يق�ضى  حيث  واأق�ضيناهم  النواة،  نبذ  الله  يف  نبذناهم  املبني،  النور 

ال�ضفهاء من الغواة، واأنق�ضناهم يف الله كما اأنا نحب املوؤمنني يف الله، 

وقلنا اللهم اإن دينك هو احلق اليقني، وعبادك هم املو�ضوفون باملتقني، 
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عن  وب�ضائرهم  اأب�ضارهم  وعميت  اآياتك،  عن  �رصفوا  قد  وهوؤلء 

بيناتك، فباعد اأ�ضفارهم واأحلق بهم اأ�ضياعهم، حيث كانوا واأن�ضارهم، 

ومل يكن بينهم اإل قليل وبني الإملام بال�ضيف يف جمال األ�ضنتهم والإيقاظ 

بحده من غفلتهم و�ضننهم، ولكنهم وقفوا مبوقف اخلزي والهون، ثم 

طردوا عن رحمة الله ولو ردوا لعادوا ملا نهوا عنه واإنهم لكاذبون.

فاحذروا وفقكم الله هذه ال�رصذمة على الإميان حذركم من ال�ضموم 

ال�ضارية يف الأبدان، ومن عرث له على كتاب من كتبهم فجزاوؤه النار 

التي بها يعذب اأربابه، واإليها يكون ماآل موؤلفه وقارئه وماآبه، ومتى 

واهتدائه،  ا�ضتقامته  �ضبيل  عن  عم  غلوائه،  يف  جمد  على  منهم  عرث 

ظلموا  الذين  اإىل  تركنوا  ول  والتعريف،  بالتثقيف  فيه  فليعاجل 

فتم�ضكم النار، وما لكم من دون الله من اأولياء ثم ل تن�رصون اأولئك 

النار، وحبط  اإل  الآخرة  لهم يف  لي�ض  الذين  اأولئك  اأعمالهم،  حبطت 

ما �ضنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، والله تعاىل يطهر من دن�ض 

امللحدين اأ�ضقاعكم، ويكتب يف �ضحائف الأبرار ت�ضافركم على احلق 

واجتماعكم اإنه منعم كرمي.)18(

وللعلم  الفل�ضفية  للدرا�ضات  موجعة  �رصبة  املن�ضور  هذا  كان  لقد 

عامة، حيث كانت العلوم يف تلك الفرتة تندرج حتت الفل�ضفة، وكانت 

ومهدت  بالدنا،  يف  الفل�ضفية  العلوم  حترمي  اجتاه  يف  كبرية  خطوة 

ال�ضبيل لفتوى اأخرى جاءت بعد ذلك لتحرم التعامل مع الفل�ضفة جملة 

النه�ضة  بداية  حتى  العلوم  هذه  على  ال�ضتار  بذلك  لي�ضدل  وتف�ضيال، 

احلديثة يف منطقتنا. ولي�ضود منطق يف الفهم يحرم الختالف ويرمي 

الظالم  بالكفر وال�ضالل، وت�ضود منطقتنا ع�ضور من  كل من خالف 

ا�ضتمرت لقرون طويلة قبل اأن يجروؤ اأبناء اأمتنا على التعامل من جديد 

مع الفل�ضفة والعلوم ل �ضيما العلوم الجتماعية.
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يف  دم�ضق  مفتي  ال�ضالح  بن  عثمان  فتوى  ذلك  بعد  جاءت  ثم 

مع  والتعامل  الفل�ضفة  درا�ضة  فيها  حرم  التي  الهجري  ال�ضابع  القرن 

ال�رصيعة،  اأحكام  على  الربهنة  يف  حتى  ال�ضتدللية  والعلوم  املنطق 

ا�ضتخدام  اإن يجوز  �ضوؤال حول  ال�ضالح ردا على  ابن  فتوى  وكانت 

ال�ضطالحات املنطقية يف اإثبات الأحكام ال�رصعية وما يجب علي ويل 

الأمر اأن يفعله اإزاء اأهل الفل�ضفة؟ وكان رد ابن ال�ضالح اأن الفل�ضفة اأ�ض 

ال�ضفه والنحالل ومادة احلرية وال�ضالل ومثار الزيغ والزندقة ومن 

املنطق  اأما  املطهرة...  ال�رصيعة  حما�ضن  عن  ب�ضريته  عميت  تفل�ضف 

وتعلمه مما  بتعليمه  ال�ضتغال  ولي�ض  ال�رص  الفل�ضفة ومدخل  مدخل  فهو 

اأباحه ال�رصع.)19(
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يف  التكفري  لفكرة  عملية  لتطبيقات  ال�ضابقة  الف�ضول  يف  عر�ضنا 

الواقع، �ضملت عددا من املفكرين والفقهاء وال�ضيا�ضيني منذ مهد تطبيقها، 

واأو�ضحنا كيف ا�ضتخدمت هذه الفكرة جنبا اإىل جنب مع حد الردة يف 

ا�ضطهاد هوؤلء جميعا، مع ما لهم من مكانة يف فكرنا وح�ضارتنا على 

مدى فرتة تاريخية طويلة.

وتابعنا كيف اأن فقيها مثل ابن حنبل قد تعر�ض لال�ضطهاد الذي بلغ 

حد ال�رصب يف ق�ضية خالفية، وكيف اأنه حمل يف النهاية على القبول 

براأي ل يوؤمن به ول يقبل به، وكيف اأن هذه املحنة �ضملت عددا اآخر 

من الق�ضاة واحلكام والفقهاء، حملوا جميعا على القبول براأي ل ل�ضئ 

�ضوى اأن اخلليفة يوؤيد �ضحته دون اأن يكون ذلك ملزما عقال اأو نقال.

من  كانت  املخالف  الراأي  قبول  على  القهر  عملية  اأن  والواقع 

الأمور املاألوفة يف تلك الع�ضور، التي جلاأت اإىل القهر عندما اأعوزتها 

ال�رصورية  املتطورة  القانونية  الأدوات  اإىل  افتقرت  وعندما  احلجة، 

لتنظيم املجتمع، والتعامل مع الفكر، وكان التهديد بالقوة واللجوء اإليها 

من الأمور املتبعة، بل كان من الأمور التي تلقى قبول عاما يف ع�ضور 
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ال�ضارمة بال تردد، وت�ضهرها يف  ال�ضيوف  ت�ضل  التي كانت  الظالم، 

وجه املفكر املخالف لريتدع؛ واإل طارت راأ�ضه من فوق ج�ضده، وهو 

ما عرب عنه اأبو العالء املعري على نحو موجز وبارع حني قال: 

وقالوا: �ضدقنا، فقلنا نعم  جلوا �ضارما، وتلوا باطال  

يف  ال�ضيف  لغة  وكانت  كبريا،  احلوار  من  الأقدمني  حظ  يكن  فلم 

بالأمر  اجلوهرية  اخلالفات  تكن  ومل  الأعلى،  هي  الأحيان  من  كثري 

ال�ضني  اأن هيمن الجتاه  بعد  �ضيما  الدين، ل  اإطار  املقبول حتى داخل 

وحرم  الجتهاد،  باب  واأغلق  منطقتنا،  يف  الفكرية  ال�ضاحة  على 

ال�ضتغال بالفل�ضفة واملنطق. 

كما  املعار�ضني،  ت�ضفية  يف  التكفري  اأ�ضلوب  ا�ضتخدم  كيف  وراأينا 

حدث يف حالة ال�ضيا�ضي ن�رص اخلزاعي، فلم تكن هناك معرفة باجلرمية 

ال�ضيا�ضية، ول بال�ضيا�ضة مبعناها احلديث التي تقبل بالختالف والتنوع 

ال�ضتبداد،  �ضيا�ضة واحدة قوامها  الفكري وال�ضيا�ضي، بل كانت هناك 

من  ال�ضيفة  والدائرة  اخلليفة  يف  ممثال  ال�رصع  با�ضم  املطلق  واحلكم 

املحيطني به اأو حا�ضيته وقواده ووزرائه، وكانت ال�ضوري مق�ضورة 

على اأهل العقد واحلل، الذين كانت دائرتهم ت�ضيق يف بع�ض الأحيان، 

وتت�ضع يف اأحيان اأخرى اإل اأنها مل ت�ضمل يف اأي وقت ال�ضعب باأكمله، 

كما هو احلال يف النظم ال�ضيا�ضية احلديثة.

با�ضم  احلالج  ال�ضويف  ت�ضفية  بها  متت  التي  للطريقة  عر�ضنا  ثم 

وكيف  الإميان،  اإطار  داخل  متعددة  اجتاهات  لوجود  رف�ضا  الدين، 

الردة  لها دور كبري ووا�ضح يف تكفريه، وتطبيق حد  ال�ضيا�ضة  كانت 

عليه، باأ�ضلوب يطرح ت�ضاوؤل عما اإذا كنا اأمة تقبل بالعدد، وهو �ضمة ل 

غنى عنها يف ا�ضتمرار احلياة اأم ل، فلقد ن�ضاأت بني ظهرانينا فئة تت�ضور 

اأنها حتتكر احلقيقة، واأن ما عداها باطل، فرقة من النا�ض تت�ضور اأنها 
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الفرقة الناجية، و�ضواها حمكوم عليه بال�ضالل والزيغ، دون جمهود 

لال�ضتماع ملا يقوله الغري، ودون اأن تتيح لهذا الغري حتى اأن يعر�ض 

وجهة نظره علها جتد فيه ما قد يفيد.

وعر�ضنا اأي�ضا حلالة فريدة من التكفري كان بطلها واحدا من اأئمة 

امل�ضلمني هو الإمام الطربي، وكان ذنبه الوحيد اأنه اختلف مع احلنابلة 

الذين �ضاموه العذاب يف �ضيخوخته، وفر�ضوا عليه الإقامة اجلربية يف 

منزله، ومنعوا النا�ض من الت�ضال به، لينتهي الأمر بهوؤلء النا�ض اأن 

يتهموه يف دينه، وينتقموا منه ميتا، ومينعوا دفنه يف مقابر امل�ضلمني. 

فاإذا كان اأمثال هوؤلء النا�ض قد واتتهم اجلراأة على تكفري اإمام يف حجم 

ومكانة الإمام الطربي الذي ت�ضهد له كتاباته بالتدين، فهل �ضيكون من 

الع�ضري على اأمثالهم تكفري عامة النا�ض والعاملني يف علوم خارج نطاق 

العلوم الدينية.

والتي  ر�ضد،  ابن  والفيل�ضوف  الفقيه  تكفري  ق�ضية  اأي�ضا  وب�ضطنا 

انتهت بحرق كتبه، وعزله عن احلياة حتى وفاته، ليظل الرجل يف 

عزلة فر�ضت عليه يف البداية وفر�ضها على نف�ضه يف النهاية حتى وافته 

املنية، وذلك انتقاما منه على اأنه جتراأ على الدفاع عن الفل�ضفة، وعن 

حرية التفكري يف جو معاٍد ملثل هذه احلرية يف التفكري.

العربي  عاملنا  يف  العتقاد  حرية  ق�ضية  م�ضار  كان  وباخت�ضار 

املفكرون باخلوف،  �ضائكا، �ضعر خالله  والإ�ضالمي وما زال م�ضارا 

يف  كتبهم  وحرق  الأحيان،  بع�ض  يف  القتل  بل  للمطاردة  وتعر�ضوا 

خارج  يفكر  اأن  الإن�ضان  على  حرمت  فتاوى  ظل  يف  اأخرى  اأحيان 

نطاق الدين، وليتحول العلم بالدنيا اإىل علم بالدين.

احلياة  على  م�ضيطرة  والعلم  التفكري  اإيل  النظرة  هذه  ظلت  ولقد 

اأن لفظ عامل ظل  اإىل حد  العقلية يف منطقتنا حلقبة طويلة من الزمن، 
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العلوم  دنيانا  من  واختفت  غريهم،  دون  الدين  رجال  على  يطلق 

اأن  هذه  واحلالة  لزاما  وكان  احلياتية،  ب�ضئوننا  تهتم  التي  الدنيوية 

يتحول رجل الدين اإىل عامل يف الكيمياء والفيزياء والريا�ضيات والفلك 

والقانون والجتماع والقت�ضاد، وباخت�ضار عاملا يف العلوم الطبيعية 

تطويع  فكرة  احلال  بطبيعة  هوؤلء  على  و�ضيطرت  والجتماعية، 

العلم لأغرا�ض الدين، لتنزوي وتتحول اإىل جمرد معلومات تتناقلها 

الأجيال، دون اإ�ضافة عن طريق البحث والتجربة، ولتتحول العلوم 

احلياة،  من  خالية  متون  جيل،  بعد  جيال  الطالب  يحفظها  متون  اإىل 

وعدمية النفع عمليا.

وظل احلال على هذا املنوال حتى بواكري القرنني املا�ضيني، وكانت 

العلمية وا�ضتقاللها  العلوم واملباحث  ان�ضالخ  العلوم تعني  عملية تطور 

بالن�ضبة  الو�ضع  هو  ذلك  كان  كما  الدينية،  والدرا�ضات  املباحث  عن 

يعني  القانون  تطور  فكان  ملجتمعاتنا،  واملعي�ضية  احلياتية  للجوانب 

الق�ضائي  والنظام  املحاكم  وانف�ضال  ال�رصيعة،  عن  القانون  انف�ضال 

عن املحاكم ال�رصعية، بعد اأن عجزت هذه الأخرية عن ت�ضيري م�ضالح 

النا�ض، وبعد اأن اأ�ضبحت عائقا يف طريق حتقيق هذه امل�ضالح، وبعد 

اأن تف�ضى فيها الف�ضاد والر�ضوة، وت�ضاربت اأحكامها يف الق�ضية الواحدة 

لعدم وجود قانون مكتوب وملزم كما هو احلال يف الق�ضاء احلديث، 

اأي�ضا، يحكم  القا�ضي م�رصعا بل ويف بع�ض الأحيان منفذا  مما يجعل 

مبا يراه اأو يحكم على هواه، ولتختلف الأحكام من قا�ٍض اإىل اآخر يف 

الق�ضية نف�ضها.

وكان تطور عملية الت�رصيع يف املجتمع يعني يف الواقع العملي اأي�ضا 

ف�ضل هذه املهمة عن رجال الدين، الذين ظلوا ميار�ضون دور امل�رصع 

على مدى قرون، لتوكل هذه املهمة للمجال�ض الت�رصيعية احلديثة التي 
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عليه م�ضاحلهم،  ملا متليه  وفقا  القوانني  النا�ض  لي�ضع  نعرفها،  نكن  مل 

القانون  طور  يف  عامة  والإ�ضالمية  العربية  واملنطقة  م�رص  ولتدخل 

الدين  اأرجل رجال  اأي�صا من حتت  الب�صاط  بذلك  �لي�صحب  املكتوب، 

الذين احتكروا الت�رصيع لعهود طويلة، وليفقدوا نفوذهم يف هذا املجال 

اأي�ضا.

ومل يكن من املمكن ان يظل احلال على ما هو عليه بعد اأن تعقدت 

العلوم واحلياة، ومل يعد من املمكن لأحد اأن يلم بها جميعا، ومع بداية 

�ضكلوا  الذين  املثقفني  من  �رصيحة  ن�ضاأت  اأوروبا  اإىل  التعليمية  البعثات 

كتيبة �ضغرية واإن كانت موؤثرة، ظلت عر�ضة للع�ضف بها اأو باأفراد 

منها على الأقل، وظلت ذكريات حالت ال�ضطهاد لالأفكار واملفكرين 

باملخاوف،  حمكومة  فئة  جعلها  مما  الدوام،  علي  اأعينها  اأمام  ماثلة 

وبالفتقار للجراأة التي نحتاجها لفهم املا�ضي واحلا�رص. 

مكا�ضب  لتحقيق  ي�ضعى  من  احلديث  تاريخها  يف  م�رص  تعدم  ومل 

�ضواء يف ذلك احلكام  للدين،  ال�ضيا�ضي  ال�ضتغالل  �ضيا�ضية عن طريق 

اأن  بعد  �ضفوفها  لدعم  ت�ضعى  التي  واجلماعات  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  اأو 

ف�ضولها  ن�ضهد  مازلنا  عملية  ال�ضيا�ضي، يف  ال�ضارع  اخرتاق  ف�ضلت يف 

حتى الآن. 

تعني  ال�ضيا�ضية والجتماعية  احلياة  العا�ضف من  اجلو  هذا  وو�ضط 

وعينه  الثقافة  حتديث  على  يعمل  اأن  احلديثة  م�رص  يف  املثقف  على 

دائما على املالب�ضات املحيطة التي ميكن اأن ت�ضهد يف اأي حلظة انتكا�ضة 

للما�ضي، وانكفاًء عليه لي�ضبح هو وفكره يف مهب الريح، و�ضط اأنا�ض 

يرت�ضدون حركته ويعدون عليه اأنفا�ضه �ضواء من البولي�ض ال�ضيا�ضي اأو 

من رجال الدين الذين ارت�ضوا لأنف�ضهم القيام بدور ال�رصطة ال�ضيا�ضية. 

وراأينا من يكفر مفكرينا ويهيج عليهم العامة، لت�ضهد اأيامنا اغتيال 
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لها  تعر�ض  التي  كتلك  اغتيال  حماولة  اأو  فودة،  فرج  مثل  مفكر 

من  اأنف�ضهم  واملثقفون  املفكرون  ليجد  حمفوظ،  جنيب  الكبري  الروائي 

القوى  مناه�ضة  ال�ضيا�ضي، وبني  ال�ضتبداد  مناه�ضة  م�ضتتني بني  جديد 

قبل  كانت عليه  ما  اإىل  للعودة مبجتمعاتنا  ت�ضعى جاهدة  التي  الظالمية 

النه�ضة احلديثة.

ول�ضنا هنا ب�ضدد تف�ضري الأ�ضباب الكامنة وراء مثل هذه املحاولت 

للعودة للما�ضي وامل�ضاعي الدائبة ل�ضتغالل الدين يف اأغرا�ض �ضيا�ضية، 

هو  يهمنا  ما  ولكن  بها،  نقوم  التي  كتلك  درا�ضة  له  تت�ضع  ل  اأمر  فهذا 

اأمر يخنق املثقف والثقافة والعلم يف بالدنا،  اأن �ضيادة مثل هذا املناخ 

�يجعله على الد�ام اأ�صري اخلوف، �كيف ال �هو حماط باالألغام من 

له  يتحينون  بل  بالتقدير،  اإىل جهده  ينظرون  وباأنا�ض ل  كل جانب، 

الزلل ليع�ضفوا به عند اأول منعطف، اأو يفتون بكفره ليرتكوا مهمة قتله 

ملن ي�ضدقون فتاواهم اجلامدة وامل�ضمومة.

امل�ضارب  من  تت�ضمن  وت�رصيعاتنا  وقوانينا  ذلك  يكون  ل  وكيف 

من  للفكر،  اخلانقة  الأعمال  هذه  ملثل  وزيادة  يكفي  ما  والأبواب 

القوانني يغلفها  اأو ما �ضابه من ن�ضو�ض يف  خالل قوانني مثل احل�ضبة 

الفر�ضة  للبع�ض  يتيح  التف�ضريات مبا  من  الكثري  اأو حتتمل  الغمو�ض، 

املثقفون  لها  يتعر�ض  التي  القهر  اأعمال  اإىل  لت�ضاف  ل�ضتغاللها، 

واملفكرون يف بالدنا ما ميكن اأن ن�ضميه القهر الق�ضائي.

وبدل من اأن يكون الق�ضاء ح�ضنا للمثقف �ضد ال�ضطهاد، و�ضد 

حماولت تقييد فكره، وت�ضييق اخلناق عليه وعلى مبادراته يف حترير 

النا�ض من اجلهل والغيبيات، ي�ضبح اأداة لتقييد الفكر وجترميه، وبدل 

على  للحجر  اأداة  اإىل  يتحول  العتقاد،  حلرية  �ضمانا  يكون  اأن  من 

املعتقدات.



141

الدكتور ن�رص حامد  ما يكون يف ق�ضية  كاأو�ضح  ات�ضح ذلك  ولقد 

الفكر والعتقاد من  ا�ضتغلت قوانني احل�ضبة للحجر على  اأبو زيد، فقد 

الأبواب اخللفية، خالفا ملا ن�ض عليه الد�ضتور بالن�ضبة حلرية العتقاد، 

قانون  �ضوى  منفذ  من  العتقاد  حرية  يعادون  الذين  هوؤلء  يجد  ومل 

بالتفريق  حكم  ا�ضت�ضدار  خالله  من  اأمكن  الذي  ال�ضخ�ضية،  الأحوال 

بينه وبني زوجته، فلم يكن احلكم ي�ضتهدف العالقة بينه وبني زوجته 

بقدر ما كان ي�ضتهدف فكره واعتقاده، ليكون عربة لغريه من املفكرين 

الذين قد تواتيهم اجلراأة لدرا�ضة املا�ضي وفهمه، فقد مت احلكم بالتفريق 

بيته والدور على  قد خربنا  ها  املفكرين  لكل  ليقول احلكم  النهاية،  يف 

بيوتكم. 

وعلى الرغم من اأن احل�ضبة كما �ضبق اأن اأو�ضحنا يف الف�ضل الأول 

لي�ض هناك ما يوؤيدها يف الكتاب وال�ضنة، فاإن القوانني تعاملت معها كما 

القوانني  الإ�ضالمية، وظلت يف  ال�رصيعة  يتجزاأ من  لو كانت جزءا ل 

احلديثة لتفتح الباب على م�رصاعيه كما اأو�ضحنا للقانون غري املكتوب، 

ليلغي عمليا القانون املكتوب اأو ما ن�ضميه القانون احلديث.

والواقع اأن احل�ضبة متثل انتهاكا �ضارخا ملبداأ الف�ضل بني ال�ضلطات، 

ير�ضون  الق�ضاة  اأن  �ضحيح  م�رصع،  اإىل  القا�ضي  حتيل  لأنها  نظرا 

مبادئ تعد مبثابة القوانني التي ميكن ال�ضرت�ضاد بها يف الأحكام، لكن 

مثل هذا الإر�ضاء يكون مرتكزا على مبادئ القانون املكتوب اأو القواعد 

والقوانني املكتوبة التي �رصعتها اجلهات الت�رصيعية، لكن الأمر يف حالة 

احل�ضبة خمتلف، لأن القا�ضي يرجح مبداأ من املبادئ الفقهية، م�ضتندا 

لقانون يفتح الباب لالأخذ بقواعد القانون غري املكتوبة على مدى قرون 

من الزمان، وهي قواعد تباينت بح�ضب الزمان واملكان، وخلت من 

حتديد الإجراءات على النحو الذي يعرفه القانون احلديث لن�ضبح اأمام 
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الق�ضاء  مثالب  اإىل  تعيدنا  اأن  التي ميكن  القانونية،  الفو�ضي  حالة من 

ال�رصعي غري املاأ�ضوف عليه.

ومل نكن وحدنا الذين ا�ضطهدنا املفكرين قدميا، فقد كانت هذه هي 

اإحدى �ضمات الع�ضور الو�ضطى، ومل يكن لنا فكاك مما كان �ضائدا من 

اأننا مل نع  الذي ننفرد به هو  اأن الأمر  بيد  الع�ضور،  اأو�ضاع يف تلك 

در�ض هذه الع�ضور، ومل نطور الآليات القانونية التي متنع العودة ملثل 

هذه املمار�ضات اجلائرة بحق املثقفني واملفكرين، بل يتلهف البع�ض منا 

تلك  اإىل  العودة  الهوية- على  الأ�ضالة واحلفاظ على  -حتت دعاوى 

الأو�ضاع امل�ضئولة عن تخلفنا الفكري والعلمي والثقايف عموما.

اأما هم يف الغرب فقد و�ضعوا مثل هذه الآليات التي تكفل للمفكر اأن 

يعرب عن راأيه دون خوف، وللمثقف اأن ميار�ض ويعر�ض ثقافته دون 

اأن يرتب�ض به اأحد، وتكفل للعامل اأن يناق�ض ويبحث دون رقيب يح�ضي 

عليه كل حترك، ومتثلت تلك الآليات فيما يعرف بحقوق الإن�ضان، ل 

�ضيما حق الإن�ضان يف العتقاد فيما يراه ويف الدعوة ملا يعتقده، والتعبري 

عن هذا املعتقد دون خوف من حماكمة وا�ضطهاد.

ولقد كانت هذه احلقوق بالفعل انعكا�ضا لتجربة الب�رصية التي ا�ضتقتها 

حقب  مدى  على  للمفكرين  ال�ضطهاد  من  الطويل  التاريخ  هذا  من 

زمنية طويلة �ضواء يف الغرب اأو يف ال�رصق، لقد تبينت تلك ال�ضعوب 

عليهم  واحلجر  املفكرين  ا�ضطهاد  اأن  والتقدم  التطور  يف  �ضبقتنا  التي 

العلم والتنوير  تقهقر  الرئي�ضي يف  التخلف، والعامل  اأُ�ضُّ  ومطاردتهم 

والفهم والتدبر، ويف ت�ضدر اخلرافة والدجل وال�ضعوذة.

واأدركت اأن تر�ضانات بكاملها من القوانني لي�ضت بقادرة على اأن 

لذلك  ال�ضعي  واأن  به،  ويوؤمن  يعتقده  مال  اعتناق  على  اإن�ضانا  حتمل 

م�ضيعة للوقت واجلهد، و�رصف للنا�ض عما ينبغي اأن يقوموا به بالفعل 
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من جهد يف البحث والفهم والدر�ض للظواهر دون اأفكار م�ضبقة لأنا�ض 

اأن  ال�ضعوب  هذه  واكت�ضفت  جيوبهم،  يف  جميعا  العلوم  اأن  يعتقدون 

للتجريب  يقولونه  اأفاقون، ل ي�ضمد ما  العلوم  اأنهم بحار  من يدعون 

واملمار�ضة العملية.

الو�ضاية من رجال  من  العربي  العقل  نحرر  لأن  الأوان  اأن  لقد 

النا�ض ومعتقداتهم،  تفكري  الو�ضاية على  يدعون  الدين وغريهم ممن 

لينطلق هذا العقل دون قيود، دار�ضا للكون وحملال له، واعيا بقوانينه 

لي�ضهم يف تغيريه وتغيري واقعنا الأليم.

واآن الأوان لأن نرتك له املبادرة، لفهم املا�ضي واأن نتجاوزه، 

ل اأن نعود اإليه يف مهمة م�ضتحيلة مل ي�ضهدها العامل �رصقه وغربه، فعلينا 

املزايا  له كل  تن�ضب  التي  املا�ضي،  لهذا  الرومان�ضية  نظرتنا  نودع  اأن 

وتن�ضب اإلينا واإىل حا�رصنا كافة املثالب والعيوب.

ول�ضك اأن الأمم حتتاج اإىل مراجعة ما�ضيها وتراثها حني نهو�ضها، 

ففي هذا الرتاث يكمن الكثري من التف�ضريات ملا يت�ضمنه حا�رصنا، وما 

�ضيوؤول اإليه م�ضتقبلنا، فال خالف علي القيام بعملية اإحياء علمية ملثل هذا 

الرتاث لكي ن�ضتخدم العنا�رص ال�ضاحلة فيه ونبني عليها. 

ذلك،  عن  خمتلفا  منحى  تتخذ  العربية  اأمتنا  يف  الأمور  اأن  غري 

منحى تتنكب فيه وتتنكر ملا قامت به اأجيال من رواد الإحياء والنه�ضة 

لنجد بني ظهرانينا من يرغب يف اإحياء جوانب من تراثنا جتايف روح 

الع�رص ويعمل على اإعالء �ضاأن جوانب من هذا املا�ضي كانت م�ضئولة 

عن تخلفنا عن �ضائر الأمم، ل �ضيما تلك اجلوانب التي تتعر�ض بالقهر 

حلرية العتقاد، وكاأمنا يتعني علينا اأن نعيد جتريب ما جربناه لعهود 

طويلة من الزمان، وما ثبت اأنه ل ي�ضلح اأ�ضا�ضا لنه�ضة الأمم.
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لقد ا�ضتعار الغرب منا دون ح�ضا�ضية اجلوانب الثقافية والعلمية التي 

بنى عليها نه�ضته، ومل يكن لديه مثل هذا اخلوف الذي نكابده عندما 

ن�ضتعري من جتربته، موؤمنا باأن العلم ل وطن له ول خوف منه، ومل 

يقت�رص اأخذه منا علي اجلوانب العلمية والعملية، بل مل يتهيب من نقل 

القيم، فالتاأثري والتاأثر احل�ضاري بني الأمم م�ضتحيل دون انتقال القيم، 

من  ولكن  التكنولوجيا،  انتقال  �ضهولة  يف  لي�ض  القيم  نقل  اأن  �ضحيح 

تفعله  ما  انتجتها، وكل  التي  القيم  التكنولوجيا دون  تنقل  اأن  امل�ضتحيل 

حني ل تنقل القيم ب�ضكل واٍع هو اأنك ترتكها لعوامل الع�ضوائية لتكون 

النتائج اأ�ضواأ، ولتظهر �ضتى اأ�ضكال التف�ضخ الجتماعي، والتمزق الذي 

تعاين منه جمتمعاتنا ل �ضيما ال�ضباب.

لقيم  اأي�ضا  نحتاج  بل  فح�ضب،  ماديا  ل  اإليهم  نحتاج  بالفعل  نحن 

هي  العتقاد  بحق  املرتبطة  القيم  هذه  اأبرز  ولعل  التقدم،  من  مكنتهم 

القبول بالختالف، واحرتام من يختلف معك، وعدم ادعاء اأن اأحدا 

اأن  ولبد  وىل،  قد  ذلك  فزمان  النقا�ض،  تقبل  ل  مطلقة  حقائق  ميلك 

يحل حمل املطلقات نظرة ترتك م�ضاحة للتباين بني النا�ض يف النظر اإىل 

بال�ضالح، لنكون �ضعوبا  بالكلمة حمل احلوار  الأمور، وحتل احلوار 

متح�رصة حقا، ل ت�ضتخدم �ضالحها يف قتل بع�ضها البع�ض، بل لرتد به 

عادية املعتدين.

يعد  فلم  املفكرين،  قتل  ماآ�ضي  تتكرر  للتفاهم حتى ل  نلجاأ  اأن  علينا 

اأن يكون اجلميع متفقني على راأي واحد، واإمنا املهم هو  من املجدي 

التفاق على اجتاهات عامة عن طريق احلوار وقبول الراأي الآخر، 

فالختالف هو الذي يرثي الروؤية وين�ضط احلياة الجتماعية والثقافية 

يف جمتمع من املجتمعات، ل �ضيما مع ا�ضتحالة غلق الأبواب علينا يف 

فيه  وتزايد  والت�ضالت،  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  تطورت  ع�رص 
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الحتكاك بني الب�رص عن طريق النتقال وال�ضفر.

النا�ض،  بني  بالختالفات  للقبول  م�ضتعدا  املجتمع  يكون  ما  وبقدر 

وبقدر ما يحرتم مثل هذه الختالفات، وبقدر ما يكون قادرا على اأن 

يتعامل مبرونة مع ق�ضاياه، بقدر ما تكون ا�ضتجابته واقعية وثرية يف 

اآن معا للم�ضتجدات، التي تطراأ كل يوم يف ظل اإيقاع احلياة الآن الذي 

يت�ضم بال�رصعة. 

يف  الراهن  الوقت  يف  نفتقده  ما  هو  الواقع  يف  املطلق  هذا  مثل 

جمتمعاتنا العربية والإ�ضالمية التي و�ضل الأمر بالبع�ض فيها ل اإىل حد 

العمل على اأن ي�ضود راأي واحد ومعتقد واحد فح�ضب، بل و�ضل الأمر 

اأن يلب�ض النا�ض ملب�ضا واحدا، لتتوه ق�ضايانا الرئي�ضية يف  ببع�ضهم اإىل 

متاهة من الفرعيات.

يف  والإدانة  بل  والريبة  لل�ضك  مدعاة  للفكر  ا�ضتقالل  كل  واأ�ضبح 

بع�ض الأحيان، ومل نرتك جمددا اإل و�ضمناه باأقذع النعوت، وتطاول 

ال�ضغار على �ضوامخ فكرنا، ل �ضيما املجددون منهم، ورجعنا لداأبنا يف 

الدنيا مياه  اأن جرت يف  بعد  بالزندقة والكفر  املجددين  املفكرين  رمي 

اأ�ضبحت حرية العتقاد مكفولة بقوانني دولية، ومل  اأن  كثرية، وبعد 

تعد جمرد اأمنيات لعدد من املثقفني، بل اتفاقات بني الدول، تلتزم بها 

وت�ضهر على تطبيقها موؤ�ض�ضات دولية، نحن اأع�ضاء فيها ول طاقة لنا 

باخلروج منها، اأو التن�ضل من التزاماتنا نحوها.

من  يزيد  اأمر  القوانني  هذه  مثل  بتطبيق  العرب  التزام  وعدم 

التاريخ،  خارج  ويجعلهم  عاملهم،  يف  يجري  عما  بالعزلة  �ضعورهم 

بال  مب�ضاحلهم  ي�رص  الذي  الأمر  العاملية،  التاأثري  مراكز  وخارج 

جدال، وي�ضهل لأعدائهم مهمة اإحكام عزلتهم وتخلفهم.
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اإىل »ظاهرة �ضوتية«،  اأحدهم ال�ضائب  لقد حتولنا على حد تعبري 

يجدي،  ول  يفيد  ل  فيما  لها  نهاية  ل  ومكلمة  �ضدى  رجع  جمرد 

معه  والتعامل  احلا�رص  فهم  من  بدل  املا�ضي  اإىل  مرجعياتنا  وحتولت 

بواقعية، ناهيك عن امل�ضتقبل الذي �ضاع منا يف زحمة �ضجيجنا الذي 

ل ينتهي بال طحن.

اأننا بالفعل عند منعطف خطري  �ضورة موؤملة حقا، لكننا نحذر من 

ميكن اأن يتحدد عنده م�ضري هذه الأمة وجودا اأو عدما، اأمة اأعجبتها 

كرثتها دون اأن ت�ضعى لأن تعطي لهذه الكرثة م�ضمونا غنيا، وتنكبت 

الأ�ضوات  لأ�ضحاب  ال�ضبيل  لتف�ضح  املبدعني،  من  لأبنائها  وتنكرت 

املرتفعة الذين ي�ضللون النا�ض، وي�ضعون لتحويلهم اإىل غوغاء يقتلون 

الفكر واملفكرين، بدل من اأن ي�ضبحوا قوة دفع يف اجتاه التقدم. 

مظهرية  ول  ترفا  لي�ضت  الإن�ضان  بحقوق  لاللتزام  حاجتنا  اإن 

على  قدرة  ق�ضية  موت،  اأو  حياة  ق�ضية  بل  امل�ضمون،  من  فارغة 

مواكبة الع�رص لنحجز لنا مكانا يف عامل ل يقدر على العي�ض فيه اإل من 

ي�ضايره، اأو نتخلف بقدر اأكرب مما هو عليه حالنا لنلقى م�ضرينا املحتوم 

من ال�ضياع والنقرا�ض، فهل جنروؤ فعال على اأن نحرر عقولنا من 

ليبدع  عقاله  من  العربي  العقل  نفلت  واأن  باأيدينا،  ن�ضنعها  قيود  اأ�رص 

ويفكر ويدر�ض دون خوف ودون ترب�ض مثل جميع الب�رص، ودون 

اأن ن�ضع �رصطيا �ضاهرا ل�ضالح التكفري واحل�ضبة يف �ضمري كل مفكر.

 


