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 المحتويات

 


�معية المغر�ية للبحث التار���   �لمة ا

   (عر�ف باألستاذ محمد است!تو

   ا5Fور األول: دراسات عن ا�Fتمع والفقر وال7Bم"ش

و  16التار�خ الغ;: للفقراء ( تقر�ر حول أطروحة "الفقر والفقراء /
 مغرب القرن+ن  ذ. إبراLيم القادري بو;ش"ش:

    م")17

 ذ بوشر�ط


 بن حرزMم                                                                                        M12ـ/ 6العلم والوالية بمدينة فاس خالل القرن  بد اإللھ بنمليح :ذ.عPسن عS�م من خالل س+Wة أUي ا

:�Sال�
 المدينة المغر�ية أواخر أسس  ذ. محمد ياسر ال/ 
Yاتب االجتماW\العصر الوسيط « ال«  

  التجديف /
 األندلس مجتمع يحa: مقدساتھ  ذ. محمد حقي:

     م  لـ "ف+Wنان بروديل" ((عر�ب)16الفقر وا�Sرابة /
 القرن  ذ. محمد الغرايب:

:WXYZود تطو  ذ. عمر لمغيgh انية: نموذجWkالمصادر الع 
الميالدي+ن من  20و 19ان /
 القرن+ن المnمشون الglود /

�الت ا�sتان للرUي التطواrي "إSpاق السرفا(ي"                                                                            p خالل                                  

ه  316- م 711ه / 92سيحي+ن /
 األندلس (الزواج اswتلط قناة للتواصل ب+ن المسلم+ن والم ذة. خديجة قرو]�:

  م)                                 929/

   جوانب من تار�خ ال}ساء بالمغرب ذة. صباح عالش:  

   ا5Fور الثا.ي: أزمات القحوط واألو�ئة

 الطاعون من منظور فق�:، نص ابن {�ر العسقالrي حول الطاعون أنموذجا، لـ ذ. عبد العز�ز بل الفايدة:

J.Sublet (عر�ب)) 

   صورة الطاعون األسود عند المغار�ة /
 العصر الوسيط ذة. فاطمة الزLراء بن تومية:

 ف\Wات االس\Wاحة وأثرMا ع�P األوضاع بالمغرب /
 القرن السادس عشر ذ.عثمان المنصوري:

�اذ. محمد المنتفع: wكة ب+ن المغرب واW\ل المتوسطي خالل القرن+ن التقلبات المناخية والموجات الو�ائية المش

   م17و 16

�تمع مالحظات حول أثر األزمات المناخية ع�P مغار�ة القرن  ذ. كر�م العرجاوي:wم17المناخ وا   

شnادة إيطالية عن صيف فاس أواخر القرن التاسع عشر الميالدي. ((عر�ب) :ورضوان ناlm ذ. مصطفى .شاط

   

��Wال دو مارتيمWkي (و�اء ال�ول+Wا وحمل ذ. عبد القادر العبوي:�) ع�P قبائل ب;: يزناسن عام DE MARTIMPREYة ا

 م1859

�اعات /
 الر�ف المعاصر ذ. ميمون أز�زا وذ.محمد أحميان:wالقحوط وا   

 حدود أزمة األقوات عند جون موفري  ذ. عبد ا�5ميد حدوش:
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 ) ((عر�ب)1956 -1912األطباء الفرrسيون بالمغرب ( ذة.نوال مpqrي:

                                                                                          

  ا5Fور الثالث: الذLنيات والطقوس ومقار�ات متنوعة

 الطب!ب موشان وكتابھ "الشعودة بالمغرب" ذ. بوجمعة رو�ان:

   اإلrسان وا�Sيوان إبان األزمات /
 تار�خ المغرب ذ. حسن بودالل:

   جوانب من طقوس وذMنيات العوام المرتبطة بالزمن بمغرب العصر الوسيط ال�ادي البياض:ذ. عبد 

ـــالل العصر ا�Sديث ذ. ادرxس بلعابد:    ذMنيـات التعليل الغيبــي ل¡�وائح والكـــوارث بالمغرب خــ

:�yنائز"  ذ. رضوان راب��   إطاللة ع�P طقوس الموت بالمغرب قبل االستعمار /
 ضوء "بدع ا

   ثقافية -طقوس االحتفاالت الفصلية بالر�ف شمال المغرب: الزمن كممارسة سوسيو ذ. مراد جدي:

:WXY<ي وابنھ  ذ. حميد عراrار" مور�طانيا ("المغرب القديم") تحت حكم الملك يو�ا الثاMاستقالل" و"ازد"

   بطوليمايوس : حقيقة أم أسطورة ؟ (مقار�ة أولية)   

WXz.القسم الفر 

Pr. Nouzha Boudouhou, Insulae : logements des pauvres dans l’antiquité romaine………………………….…… 5 

Pr. Abdelali El Fakir : Sécheresses et inondations au Maroc au XVIème siècle : remarques 

préliminaires. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 13 

Pr. Rachid Yechouti, Aspects de la vie économique, politique et sociale des minorités juives au Rif et 

à Melilla à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. ……………………………………………………………………………….… 17 
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  لتجديف في األندلسا
 مجتمع يحمي مقدساته

  ∗محمد حقي

ة ب'ن المسيحية واإلسالم إن وضع األندلس كثغر إسالمي �ع�ش ع�� المواج�ة الدائم
@.ود) واالحت0اك اليومي ب'ن ;ذه العناصر -مسيحيون - (ا�45اد) و2عدد م0ونا/.ا الدي+ية (مسلمون 

ثم ممارسة الكن�سة لنظام التفت�ش الشديد ع�� أتباع�ا، قد خلق نوعا من الصراع وا45دل 
لي`_ل إ^� أوساط العامة.  والتنافس والمفاخرة ع�� الصعيد الديXY تجاوز الفئة المثقفة/العالمة

 a'التعب bc 2ستعمل Xeل العبارات الدي+ية الg حساسية شديدة اتجاه Xij4تمع األندلkواجتاحت ا
اليومي عن ورع أو تأكيد صدق كالم (األيمان) أو رد ع�� متحرش والXe ل�ا ارتباط بالمقدسات. 

سالمية والمسيحية وتدن�س�ا وgان من نتائج ذلك ظ�ور ظا;رة التجديف أو المس بالمقدسات اإل 
من قبل طرbc ا4kتمع الديXY أو من طرف المسلم'ن فقط، وتوسع االحvساب ضد ;ذا التيار 
بمشاركة حماسية من العلماء وا5}0ام وخاصة العامة، و2س{ب ;ذا ا5}ماس bc كث'a من األحيان 

5}االت الbc Xe التعسف bc حق أ��اص أبر�اء. وقد احتفظت مصادر الف�aة بمجموعة من ا
سنعتمد;ا لتحليل الظا;رة. وتمثل كتب النوازل والفتاوى المصادر األساسية لدراسة الموضوع، 
 bc و�عد;ا نجد �عض األخبار ،Xijوم�.ا "أح0ام" ابن س�ل و"فتاوي" ابن رشد و"معيار" الو�شر�

�جب أن �ش'a كتب ال�aاجم مثل "ترت�ب المدارك" و"الشفا" للقا�Xi عياض وكتب التار�خ العام. و 
إ^� أن ;ذه المصادر ال تقدم الكث'a من ا5}االت والتفاصيل، لكن ما توفره قادر ع�� المساعدة 

  ع�� 2سليط الضوء ع�� الظا;رة.

تنvشر األخبار الXe وفر/.ا مصادرنا حول الموضوع ع�� مدى الف�aة الممتدة من القرن 
التعرف ع�� األقوال المتداولة bc  م، وسنعمل ع�� دراس�.ا من خالل12ه/8م إ^� القرن 9ه/3

الموضوع مع الفصل ب'ن ما ;و مسي�b وما ;و إسالمي وتحديد موقف ا4kتمع؛ علماء وح0اما 
  وعامة، منھ واألح0ام الصادرة bc حق الم�.م'ن وتنفيذ;ا ثم نختم بدراسة حالة تجديف مم'_ة.

  أقوال تجديف-1

bc "لسان العرب" البن منظور نجد: - عXY:عندما �عود إ^� معاجم اللغة نجد أن التجديف �
. 1التجديف ;و الكفر بالنعم. وجدف يجدف تجديفا، جدف الرجل بنعمة اللھ: كفر;ا ولم يقنع �.ا

وbc "محيط اk}يط" للف'aوز�ادي نصادف: التجديف: الكفر بالنعم واستقالل عطاء اللھ 2عا^�، 
جم العر�ية" لدوزي يرد: جّدف: سب، شتم، أما bc تكملة "المعا 2وأن تقول ل�س ^b ول�س عندي.

                                                           

  أستاذ باحث، جامعة موالي سليمان. بXY مالل. ∗ 
   .23، ص.9ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ب'aوت، ج -1

   .118، ص.3، ج1979ل�يئة العامة المصر�ة للكتاب، القا;رة، الف'aوز�ادي، محيط اk}يط، ا -2 
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كفر بالنعم. جدف ع�� اللھ: سبھ وشتمھ وكفر بنعمھ. تجديف: تدن�س، ان�.اك ا5}رمات، كفر 
  .3بالنعم. مجدف: مد�س، gافر بالنعم، من�.ك ا5}رمات

كما يالحظ فالتجديف ;و كفر بنعم اللھ، لكن دوزي يو¦¥ أك¤a و�فصل با5}ديث عن 
    وان�.اك ا5}رمات، و;ذا ;و التعر�ف الذي سنأخذ بھ و�عتمده bc بحثنا ;ذا. سب اللھ وتدن�س

  أما المصادر فتورد أن األندلسي'ن استعملوا للتعب'a عن الظا;رة gلمXe الزندقة واإل5}اد.

وسنعمل ع�� تvبع أقوال ا4kدف'ن/الزنادقة أو من ا/.موا بذلك وفقا لvسلسل�ا 
b©بد  التار�ªاء المالحظات الضرور�ة مع التمي'_ ب'ن المسلم'ن والمسيحي'ن.والتعليق عل».ا و  

  تجديف المسلم�ن:-1-1

احتفظت المصادر بأسماء مجموعة من األ��اص الذين ا/.موا وحوكموا �.ذه ال�.مة   
.b©سلسل�ا التار�vع�.ا، وسنعرض�ا وفقا ل a¬و4لت أقوال�م أو �عض�ا أو ما �ع  

م bc قرطبة bc أوساط البالط األم'aي، 851ه/237عام 2عود أقدم ا5}االت المتوفرة إ^�  •
وتخص حالة ابن أ±b °4ب محظية ا5}كم الر�¯Xi والد األم'a عبد الرحمن األوسط ا5}اكم 
آنذاك. وا5}ق أن المصادر الXe تحدثت عن االمر ال 2عطينا نص العبارة الXe نطق �.ا، وغالب 

. وgل من تنقلھ: "لفظ نطق بھ عابثا bc يوم الظن أن ذلك gان تورعا وتجنبا إلعادة نطق كالمھ
  g"5ان قد ت0لم �عبث من القول bc يوم غيث". 4غيث"

وتكفل عبد الملك بن حب�ب السل·X الفقيھ المشاور الذي حكم بصلبھ بتوضيح مضمون كالمھ 
  .6عندما قال bc طر�قھ لتنفيذ ا5}كم عليھ: "سب ر�ا عبدناه إن لم ن+تصر لھ إنا لعبيد سوء"

لتجديف ;نا يخص االستخفاف بالذات اإلل�ية وس¹.ا و;و كما يبدو ل�س مقصودا وªنما جاء فا
  نvيجة اس�.تار وج�ل من صاحبھ. 

bc نفس السنة قام معلم أو مؤذن بالثغر شر«b األندلس وادº� النبوة وتأول القرآن  •
،a'فقبض  �ش0ل مختلف عما ;و متعارف عليھ، وحرم قص الشعر واألظافر، وتبعھ خلق كث

فالتجديف ;نا يخص ادعاء النبوة وتحر�ف القرآن و2غي'a  .7عليھ واستvيب فلم يvب فقتل
  الشرا½ع اإلسالمية، و;و يبدو ناتجا عن قناعة وªصرار من صاحبھ.

 bc السنة الموالية ألصقت نفس ال�.مة �.ارون بن حب�ب السل·X أخو الفقيھ المش�ور  •
 عليھ بما ي�b:عبد الملك بن حب�ب بإلب'aة، وقد ش�د 

                                                           

   ، ص.2، ج1980دوزي، تكملة المعاجم العر�ية، دار الرشيد لل+شر، �غداد،  -3 
والنباbÁ، المرقبة العليا، دار اآلفاق ا45ديدة،  132، ص.1989ا�5شXY، قضاة قرطبة، دار الكتاب المصري، القا;رة،  -4

   .55، ص.1983ب'aوت، 

   .132، ص.4، ج1983عياض، ترت�ب المدارك، مطبعة فضالة، اk}مدية،  -5 
   .133وا�5شXY، المصدر السابق، ص. 133نفسھ، ص. -6
وابن عذاري،  157، ص.2، ج1994وابن حيان، المقت{س، القا;رة،  145، ص.1983مج�ول، ذكر بالد األندلس، مدر�د،  -7

   .90، ص.2، ج1980البيان المغرب، دار الثقافة، ب'aوت، 
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"أن رجال جاء يطلب منھ سلما لصالح م4Âد، فقال لھ: لو أردتھ لكن�سة أعطيتكھ، قال -
لھ اآلخر: أما الم4Âد أو^�؟ قال: ال واللھ، إ�ي رأيت من 2علق باللھ مخذوال، ومن 2علق بالشن'aة 

  8والقراب'ن عز�زا حسن ا5}ال"
ه عن حالھ، فقال ل�ما: أما اآلن فال "دخل عليھ رجالن bc حال استقاللھ من علة، فسأال -

  .9بأس �ي، إال أ�ي لقيت bc مر�Xi ;ذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر، لم أستوجب ;ذا gلھ"
يالحظ أن ال�.مة ألصقت �.ارون ألنھ مس رموزا إسالمية وbÁ: الم4Âد وا�5ليفتان أ�ي 

برغبة bc مس  بكر الصديق وعمر بن ا�5طاب، و�مكن أن نكvشف أن األمر ;نا ال يتعلق
المقدسات ولكن عامية المتحدث وعدم معرفتھ بآداب الكالم أسقطتھ bc اk}ذور، و;و ما دافع 

  بھ عنھ أخوه عبد الملك ليخرجھ من ورطتھ.
م ظ�ر رجل بلشبونة غرب األندلس زعم أنھ من ولد عبد المطلب 943ه/bc333 عام  •

و�تعلق التجديف بادعاء  .10را½ع ألتباعھوادº� النبوة وتلقي الوbÇ من ج¬aيل وسن س+نا وشرع ش
  النبوة ووضع 2شر�عات جديدة، وقد اختفى عند البحث عنھ مما حال دون محاكمتھ.

م ش�دت قرطبة حادثة تجديف ش�'aة /.م ��صا 961أو 960ه/352أوbc351 عام  •
ت يدº� أبا اa'�5 (سماه الناس أبا الشر)، وقد احتفظ الش�ود بمجموعة من أقوالھ الXe تث{

 ، وم�.ا:11تجديفھ

القول إن عليا أحق -سب أÉ}اب الرسول أ�ي بكر وعمر وعثمان وعا½شة وغ'a;م. -
الطعن -اعتبار �عض القرآن خرافة. -نكران ا5}ساب والعقاب.-تحليل ا�5مر.-بالنبوة من محمد. 

ترك الصالة bc ا45ماعة وا45معة - االس�.زاء باللھ.- تحليل ا�5مر (شرب وط�ور).-bc الس`ن.
تأو�ل -الطعن bc اÊË5 وتمXY اقتالع الكعبة.- القول إن المالئكة بنات اللھ.-واالس�.زاء بالمصل'ن.

اعتبار - نكران انتمائھ لإلسالم أمام نصرا�ي.-أgل 5}م ا�5`_ير.- السواك bc حديث السواك بالذكر.
- ل اللواط.تحلي- تأليف كتاب تجاوز فيھ حدود اإلسالم ولعن أ;ل السنة فيھ.-الم4Âد دار البقر.

ا�5روج عن - الطعن bc فق�اء زمانھ.-ادعاء العلم بالغيب.-نكران الشفاعة والقول با�5لود bc النار.
محار�ة بXY أمية أو^� من محار�ة -طاعة ا�5ليفة المسvنصر األموي والدعوة للشيعة الفاطمي'ن.

  مدح كفار قر�ش أعداء النXÍ.-ال إمامة ألحد من المسلم'ن.-الشرك.

الفقيھ المشاور أبو إبرا;يم إ}اق bc رسالة موج�ة ل�Îليفة ا5}كم وقد �5ص 
المسvنصر ذلك فقال: "وقفت ع�� جميع ما ا�عقد عليھ من الش�ادات فوجد/.ا 2شمل الكفر 
باللھ والتكذيب لكتابھ ولرسولھ مع الطعن ع�� األئمة الم�دي'ن والسلف الصا5¥ من المؤمن'ن، 

�مة فيھ من ا�5روج ع�� إمام المسلم'ن أعزه اللھ وحمل السيف ومع ما gان يوعد بھ و�ظ�ر العز 

                                                           

   .133، ص.4عياض، المصدر السابق، ج -8
   134نفسھ، ص. -9

   .211، ص.2ابن عذاري، المصدر السابق، ج -10
   .895-887، ص.1995ابن س�ل، اإلعالم بنوازل األح0ام،  -11



74 

ع�� رعيتھ المسلم'ن وسXÍ ذرار@.م وªحالة المÎ}دين أمثالھ عل».م، وªحاللھ bc كث'a م�.ا ل0ل ما 
  .12حرم اللھ bc ت`_يلھ وع�� لسان رسولھ "صلعم" من الفواحش"

معن ومعرفة جيدة وعكس ا5}االت السابقة فتجديف أ�ي اg a'�5ان عن إصرار وت
باإلسالم؛ قرآنا وس+نا وتار�خا، الل�م إن gان �ع�ش حالة خبل وحمق مؤقت تصدر عنھ خاللھ مثل 

  ;ذه األقوال.
وgان للمنصور العامري شاعر مقرب منھ وعا^b الم`_لة عنده ومقدم ع�� شعرائھ يدº� عبد  •

 العز�ز بن ا�5طيب، فمدحھ بقولھ:
  د الق�ارـــــت الواحـــــاحكم فأنـر     ***    فداـــــما شÏت ال ما شاءت األق

  13ف0أنما   أنت   النXÍ   محمد     ***    وgأنما    أنصارك    األنصار
  تجديف يرتبط بvش{يھ العامري باللھ و�الرسول. 

م، ا/.م عشار يفvش أحمال المسافر�ن عند باب المدينة ب�.مة 11ه/5وbc بداية القرن  •
 حيث ش�د عليھ أنھ قال:القدح bc المقدسات 

"إن كنت سألت فقد سأل النXÍ (عليھ السالم)، وقال أيضا: إن كنت ج�لت فقد ج�ل النXÍ عليھ -
  السالم"

-"XÍالن �ش عليھ، أد ما عليك، واشتك إ^vان قد فg 14"يقول لرجل.  
و�تعلق تجديف العشار بالمس ��Òصية الرسول وقلة األدب معھ، ومرة أخرى يالحظ أن الطبع 
العامي وعدم اختبار أساليب الكالم واستفزاز المفvش'ن قد ورط الرجل bc ;ذا األمر دون أن 

  ت0ون لھ نية التجديف أو المس بالمقدسات.
م 4لت حالة تجديف بطليطلة؛ عاصمة بXY ذي النون من ملوك 1065ه/bc457 عام  •

 ما ي�b:الطوائف، bc حق رجل يدº� عبد اللھ بن حاتم الطليط�b، وث{ت bc حقھ 
أgل خشن الطعام ألنھ لم يجد - خ�ن حيدره-يvيم قر�ش-االستخفاف بالنXÍ حيث �عتھ ب: اليvيم-

ال وجوب للغسل -وعا½شة. االستخفاف �عمر وع�b (أحمقان) -ز;ده إجباري ول�س اختيار�ا. -غ'aه
  .15.أشياء أخرى قبيحة إن0ار القدر-  من ا45نابة.

المقر�'ن وªن0ار �عض الvشر�عات، و�ظ�ر أن ذلك  و@.م تجديفھ القدح bc النXÍ وÉ}ابتھ
  جاء عن علم ومعرفة باإلسالم وتار�خھ كما gان شأن أ�ي اa'�5 قبلھ.

م كتب قا�Xi جيان إ^� الفقيھ أ�ي الوليد ابن رشد عن "شرطي ش�د 12ه/bc6 القرن  •
 .16عليھ أنھ شتم النXÍ "صلعم" �شتم قبيح مرة وثانية و;و سكران وغ'a سكران"

  التجديف �سب النXÍ سبا قبيحا أك¬a رموز اإلسالم.gان 
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"أنا أقرأ - "إن النXÍ خرج من ا�kرج الذي خرج منھ البول"- وأورد ابن رشد حالة رجل قال:  •
التجديف ;نا يمس ��صية   17"لعن اللھ العر�ية والذي أخرج�ا"-سورة يوسف بال4Óمية"

  ه العر�ية.الرسول بتقليل األدب معھ وقراءة القرآن بال4Óمية وكر 
يقول bc "ال�b القيوم" -: 18ورد عند الشاطXÍ أن رجال من الفقر�ة gان يقول أشياء غر�بة •

أصل ا�5تان إزالة ز�ادة bc خلق - أن ال�b �عXY حيا المرأة (فرج�ا) وأن القيوم �عXY ذكر الرجل.
ما يقع bc صدره. الفق'a ال يحتاج إ^� كتاب إنما يقول -مخالطة ال+ساء والرجال وشرب ا�5مر.-آدم.

  يقوم تجديفھ ع�� التأو�ل الفاسد لنصوص القرآن والعادات.

يالحظ من خالل ا5}االت الXe نتوفر عل».ا أÔ.ا تمتد زمانيا ع�� مدى ستة قرون تقر�با مما 
�عXY أÔ.ا مالزمة لتار�خ البالد األندلسية. كما أن ا5}االت تتوزع ع�� مناطق مختلفة من األندلس 

س�ا قرطبة عاصمة الدولة وª^� جوار;ا نجد إلب'aة وجيان وطليطلة وÕغر;ا (الثغر تأ2ي ع�� رأ
  األوسط) ولشبونة.

كما يمكن أن نم'_ bc ;ذا التجديف ب'ن حاالت العمد واإلصرار والمعرفة والg Xeان 
أÉ}ا�.ا يتأولون نصوص الشرع و2عاليمھ و�عارضونھ عن وbº و@.م األمر مت+بXÖ الثغر األوسط 

نة وأ�ي اa'�5 وابن ا�5طيب شاعر المنصور العامري وأ�ي حاتم الطليط�b، وحاالت ا�45ل ولشبو 
وغلبة الطبع العامي ع�� أÉ}ا�.ا حيث وقعوا bc اk}ظور �45ل�م وقلة أد�.م bc 2شب».ا/.م و2شمل 

  با«b األمثلة.

أما مضام'ن التجديف فتتضمن: عبارات صر�حة مثل سب الذات اإلل�ية والرسول  
×}ابة وأ;ل السنة والطعن bc القرآن والسنة وسوء تأو�ل�ما و2غي'a شرا½ع اإلسالم بالقدح bc وال

اÊË5) وªضافة أشياء أخرى وتحليل ما حرمھ - صالة ا45معة-صالة ا45ماعة-العبادات (الصالة
اختالط الرجال وال+ساء)، وعبارات غ'a صر�حة تحيل ع�� القدح bc - خ`_ير- لواط- اإلسالم (خمر

ورموزه إذا أولت وعادة ما تصدر عن أÉ}ا�.ا من العامة ج�ال بالدين أو ردا ع�� استفزاز  الدين
  العشار).-أو بفعل ضيق خلق (;ارون بن حب�ب

  تجديف المسيحي�ن:-1-2

 bc بدأت المصادر تتحدث عن تجديف المسيحي'ن المعا;دين من رعايا الدولة األمو�ة
كما ;و الشأن بال+سبة 5}االت المسلم'ن وgأن األمران م تماما 9ه/3عقد الثالثي+يات من القرن 

مرتبطان ببعض�ما البعض، و�شك bc أن ي0ون للتجديف المسي�b دور bc انvباه األندلسي'ن 
م 859ه/245م إ^� 850ه/235للمسألة واال;تمام �.ا. وقد عرفت قرطبة bc الف�aة الممتدة من 

ركة االسvش�اد"، وخالل�ا تجرأ جماعة من موجة تجديف مسيحية قو�ة عرفت bc المصادر ب "ح
المسيحي'ن من رجال الدين والعامة ع�� اإلسالم ومقدساتھ رغبة bc تحدي المسلم'ن وا5}صول 
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ه 236. وقد قتل خالل�ا عدد كب'a من المسيحي'ن وصل فقط ما ب'ن ذي القعدة 19ع�� الش�ادة
وأحرقت جثØ.م ورمي رماد;ا bc ه (ثالثة أش�ر) إ^� أحد عشر رجال صلبوا وطعنوا 237ومحرم 

. و�الرغم من خفوت ا5}ركة �عد ذلك فلم تتوقف إذ وجد أ��اص آخرون �عد ذلك طعنوا 20ال�.ر
  bc اإلسالم ومقدساتھ كما س+ب'ن الحقا. فما bÁ العبارات الXe ردد;ا ;ؤالء ا4kدفون؟

a النg XÍان أول من شارك bc حركة االسvش�اد ;و القد�س برفكتو وقد ا/.م بتحق'-
واإلسالم بكالم فاحش قادتھ إليھ حماستھ أثناء جدال مع رجال من عامة قرطبة، ولما أخذه 
الم0لفون بصلبھ "صاح ف».م العنا gل مقدس عند المسلم'ن وأنذر;م باÙ5}يم ت+تظر;م 

  . 21بن'aانھ"

- bc و�ج بضاعتھaل� XÍجان اعتاد أن يقسم باسم الن �ºالسوق و/.م ا5}الة الثانية تاجرا يد
وªقناع المvسوق'ن �شراÚ.ا، فجادلھ تجار مسلمون bc ذلك وأرادوا منعھ منھ ألنھ ل�س مسلما، فرد 

  .22عل».م �غضب: "لن يجري اسم ن{يكم �عد اليوم ع�� لسا�ي، ولعنة الرب ع�b إن أنا نطقت بھ"

- Xiقا� �عبد الرحمن الثا�ي قد جاء إ^ a'ان الرا;ب الشاب إ}اق من كتاب األمgو
4ماعة يطلب منھ 2عليمھ اإلسالم ليعلن ش�ادتھ، لكنھ وأثناء ا5}ديث ت0لم بكالم قبيح ا/.م فيھ ا5

  .23النXÍ بالكذب وا�5د�عة ودعا القا�Xi إ^� اعتناق المسيحية لتحقيق با�5الص

  .24وقام شانجھ الفر�Xij من حرس السلطان �سب النXÍ بدوره-

لوا لھ بتحد: "إنا نحن أيضا نقول لك وذ;ب ستة ر;بان م�.م عم إ}اق إ^� القا�Xi فقا-
ما قالھ إخواننا القد�سان إساك وشانجھ" وافحشوا القول bc الرسول وقالوا: "أال فانتقم اآلن 

  .25لن{يك، وعاملنا بأفظع ضروب الشدة"

وحذت شابة تدº� فلورا حذو;م فاعت¬aت أبا;ا المسلم gافرا والمسيح ر�.ا ولفظت أقواال -
  .26فظيعة
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ورا;ب الم4Âد وصاحا: "إن مملكة السماوات للمؤمن'ن، أما أنتم أ@.ا ودخل ك�ل -
  .27ال0افرون فسvتلقفكم اÙ5}يم"

  وقد تكرر ;ذا الكالم كث'aا من ناس آخر�ن من رجال الدين والعلماني'ن.

م (تار�خ وفاة عبيد اللھ بن ي�b الليXÛ أحد 310ه/bc298 ع�د األم'a عبد اللھ وقبل تار�خ -
ضية) دخلت امرأة مسيحية 2سمت بذبحة أو د45ة ع�� القا�Xi أحمد بن محمد من حكم bc الق

  .28ه) فنفت الر�و�ية عن اللھ والنبوة عن محمد وأكدت أن ع�Üij ;و اللھ307بن ز�اد ا5}ب�ب (ت.

و�مكن تحديد مواضيع تجديف المسيحي'ن من خالل ;ذه ا5}االت bc سب الرسول 
ة اللھ واعتبار ع�Üij إال;ا وتأكيد ز�ف اإلسالم و�عت وتكذيبھ ونفي النبوة عنھ وªن0ار ر�و�ي

المسلم'ن بالكفر. و�الحظ أن gل ا5}الت جاءت عن وbº وªصرار من أÉ}ا�.ا عدا حالة التاجر 
جان الXe تدخل bc ا�45ل والرد ع�� استفزاز التجار لھ bc السوق. و;ذا يجعل تجديف المسيحي'ن 

سلم'ن والXe �غلب عل».ا تجديف ا�45ل والطبع العامي صورة مناقضة ومقابلة لمثيل�.ا عند الم
  ألÉ}ابھ واالستفزاز. 

bc األخ'a نقول إن ;ذه األقوال تؤكد أن التجديف gان جزءا من واقع األندلس ع�� مدى 
  تار�خ�ا مما تطلب مواج�تھ. فكيف تم ذلك؟

  مصدر أخبار التجديف/ حزم مجتمع -2

صادرنا يتÝ¥ جليا أن المصدر الرئ�Xij للمعلومات من خالل تvبع المعطيات الXe وفر/.ا م
حول ا4kدف'ن ;و الوشاية (ش�ود العيان) إضافة إ^� التصر�ح بذلك أمام القا�Xi وbc األماكن 

  العامة و�خص ;ذا األمر المسيحي'ن أساسا.

فيما يخص وشاية الش�ود با5}الة والتبليغ ع�.ا فقد صادفنا;ا بال+سبة ل0ل ا5}االت 
م، أن "الش�ود المعدلون ;م 11ه/5مسلم'ن. وأكد ابن عتاب؛ أحد فق�اء القرن ا�5اصة بال

. فقد سقط ابن أ±b °4ب �عدما بلغ عنھ ش�ود 29الذين �عول عل».م القا�Xi، و�.م تنفذ األح0ام"
ال �ستطيع أن نحدد عدد;م بالضبط من عبارات المصادر الXe تكتفي �عبارة "ش�د عليھ بلفظ 

حب�ب ف"ش�د عليھ قوم عند قا�Xi إلب'aة عبد الملك بن سالم المعافري  . أما ;ارون بن30..."
. و�الش�ادة أيضا 32. وش�د ع�� العشار جماعة من المسلم'ن عدل القا�Xi م�.م ثالثة�31ش�ادات"
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. و�لغت ;ذه 34ورجل الفقر�ة 33سقط شرطي جيان وصاحب القول بخروج النXÍ من مخرج البول 
ه) وابن حاتم 4عرف�.ما األندلس و;ما حالXe أ�ي اa'�5 بقرطبة (قالش�ادات قم�.ا bc أش�ر حالت'ن 

ه)، فقد ش�د ضد أ�ي اa'�5 بقرطبة واستجة وق¬aة وشن�aين أر�عة وأر�عون شا;دا 5الطليط�b (ق
قبلت ش�ادة ثمانية عشر م�.م، و;م أو جل�م؛ كما قال إ}اق بن إبرا;يم الفقيھ المشاور، "من 

و4ßاج ومجا;دون وعمار المساجد. فكيف ول�س باألندلس بلد إال حملة القرآن وطلبة العلم، 
. وش�د ع�� ابن حاتم 36، وgان ضم�.م نصارى 35و;و �غ�b بالش�ادات عليھ بما أذاع ف».م من ;ذا؟"

Xi37"نحو ست'ن شا;دا" عند القا�.  

و�الحظ من خالل ;ذه األمثلة أن الش�ادات (الوشايات) توثق عند القا�Xi أو صاحب 
ليل ع�� رغبة التث{ت وال�_ام الدقة bc األمر لما لھ من خطورة. كما نالحظ ;ذا اإلقبال الشرطة كد

ال4Óيب ع�� الش�ادة واألرقام الكب'aة الXe يصل إل».ا عدد الش�ود دون ا�5وف من عقو�ة االف�aاء 
  والقذف. فلماذا gل ;ذا ال�.افت؟

تقدم �عض العناصر المؤدية  ا5}ق أن مصادرنا ال 2عطينا جوابا مباشرا للسؤال، ولك�.ا
:b�إليھ. و�ناء عل».ا يمكن تحديد أسباب ذلك فيما ي  

ففي النص الذي أوردناه أعاله حول حالة الش�ود ضد أ�ي اa'�5 يتÝ¥ جليا أن األمر ;نا  -
يتعلق بالتقوى والورع والرغبة bc الذب عن اإلسالم وحمايتھ وا�45ل بأح0امھ والصور النمطية 

الرسول وال×}ابة؛ والXe تجعل�م bc صف المالئكة، والتعصب، و;ذا ما k}نا  الg Xeونت حول 
  إليھ bc مقدمة المقال وسيظ�ر عند تحديد مواقف ا4kتمع، لكن ;ذا ال يكفي لوحده.

عند تvبع الش�ادات ضد نفس ال�Òص نالحظ أن الذين ش�دوا ضده ;م من أصدقائھ -  
يا ف�م األعرف بھ واألقرب إليھ، ولكننا �عتقد أن أو ممن اعتادوا مجالستھ ومخالطتھ؛ ومنطق

;ناك عنصرا آخر حرك�م و;و ا�5وف ع�� أنفس�م من ;ذه ال�.مة ا5}ساسة، ولذلك �سارعون 
  إ^� ت¬aئة أنفس�م و�ªعاد الش¹.ة ع�.م. 

و�مكن أن نجد س{با آخر يتعلق باالنحياز إ^� جانب السلطة األمو�ة ا5}اكمة bc البلد إذ -
  و اa'�5) م�.م بتدب'a االنقالب عل».ا و2سليم البلد للفاطمي'ن القائم'ن bc إفر�قية. الرجل (أب

و�وجد س{ب را�ع ذو طبيعة ��صية و�تعلق بتصفية ا5}سابات فابن أ±b °4ب قد -
ي0ون ¦}ية الصراع الطاحن الذي عرفھ قصر قرطبة من أجل خالفة األم'a عبد الرحمن ب'ن 

ب األم'a عبد اللھ بن طروب محظيتھ والغالبة عليھ تحت قيادة حزب وأنصار األم'a محمد وحز 
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ا5}اجب نصر المتنفذ، وقد ي0ون ابن أ±b °4ب من ا5}لف األول ومن عناصره القو�ة لذلك تم 
. وترتبط �.ذا الموضوع قضية ;ارون بن حب�ب صنو الفقيھ عبد الملك بن حب�ب 38التخلص منھ

تنفيذ ا5}كم لذلك عمل حز�ھ ع�� االنتقام منھ bc الذي حكم بموت ابن أ±b °4ب وأشرف ع�� 
. ونفس الXiàء يمكن أن يقال عن حالة ��39ص أخيھ، وقد ذكر ذلك bc سياق الدفاع عنھ

العشار المvشدد bc التفت�ش إذ ش�د عليھ فقط من 2عاملوا معھ واكتووا بنار تصلبھ. و�دخل 
تجار المسلم'ن bc السوق، فقد ي0ون ضمن ;ذا السياق ا/.ام التاجر جان من قبل منافسيھ من ال

  الس{ب العميق الغ'aة منھ وا5}سد لھ ع�� رواج بضاعتھ دوÔ.م.

و�4Âل أيضا أن gل الم�.م'ن الذين ذكرنا;م نفوا ال�.مة الموج�ة إل».م، وت¬aأوا م�.ا 
وأنكرو;ا إما صدقا ألÔ.م لم يفكروا bc ;ذا األمر ولم يقصدوه ولم يخطر ع�� بال�م أن تلك 

عبارات الXe نطقوا �.ا bc ساعة س�و أو غضب أو حماس قد تؤدي �.م إ^� الموت، أو خوفا من ال
 áÍفقد رد متن .XÍالقرط a'�5العقاب الذي ي+تظر;م. ولم �شذ عن ;ذه ا5}الة إال المتن{ئون وأبو ا

أبو  . أما40الثغر األوسط ع�� الوا^b "كيف أتوب من ا5}ق وكيف لك أن تقتل رجال يقول ر�ي اللھ"
اa'�5 فأقر ب0ل ما قيل عنھ متحديا ومصرا عندما التقى رجال ش�د عليھ فقال لھ: "ش�دت ع�b؟ 
فقال لھ: �عم، فقال أبو اa'�5 مس�.ينا �ش�ادة من ش�د عليھ: واسمع ما أش�دك بھ ع�� نفXij: إ�ي 

ت فإ�ي أز�ي وألوط وأشرب ا�5مر وأسمع العود، ثم قال لھ: وقفXY ع�� ;ذه الش�ادة مÜe أحب{
أجيبك �.ذا عن نفXij كما أخ¬aك". وقال شا;د آخر: "ذاكرتھ ما بلغXY عنھ bc ذلك وأشبا;ھ فأقر 

  .41بجميعھ"

gانت الش�ادات بمختلف دوافع�ا المصدر الرئ�Xij لال/.ام بالتجديف ورفض معظم 
  الم�.م'ن؛ إن لم نقل gل�م، محتوا;ا، ف�ل سيقبل القضاة ذلك؟

/.مة التجديف ف0ان التصر�ح بذلك عالنية أمام العموم أو  أما المصدر الثا�ي إللصاق
أمام القا�Xi، وتخص ;ذه ا5}الة المسيحي'ن الذين اعت¬aوه وسيلة لتحدي المسلم'ن والسلطة 

، وتبعھ آخرون مثل 42القائمة وتحقيق ا�5الص. وقد بدأ ذلك مع القد�س برفكتو bc طر�ق صلبھ
، وا5}رXiâ شانجھ الفر�Xij الذي جدف 43مام القا�Xiالرا;ب إ}اق الذي ا/.م النXÍ بالكذب أ

، وك�ل وشاب دخال الم4Âد ورفعا صو/.ما 45، وفلورا وماري اللتان جدفتا أمام القا�44Xiعالنية
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، والنصرانية 47، والقد�س أيولوج زعيم ا5}ركة الذي جدف أمام القا�Xi والوزراء46بالتجديف
  .48ن ز�اد وجدفتذبحة الXe دخلت مجلس قا�Xi ا45ماعة أحمد بن محمد ب

 gانت ;ذه إذن مصادر اال/.ام بالتجديف، فكيف 2عامل مع�ا القضاة؟

 األح,ام القضائية )' التجديف-3

تحتوي كتب الفقھ المالكية ع�� نصوص صر�حة bc موضوع التجديف، وقد جمع ابن 
الئكة رشد أ;م ;ذه األح0ام و�5ص�ا، بحيث نجد أن gل من سب ن{يا من األن{ياء أو مل0ا من الم

قتل ولو تاب، ومن ا/.م É}ابيا خاصة الصديق وعمر وعثمان وع�b ومعاو�ة وعمرو بن العاص 
 bc يلa¬بالكفر والضالل فيقتل؛ أما إن س¹.م سبا عاديا فين0ل بھ ن0اال شديدا، ومن قال أخطأ ج

  .49الوbÇ وألقاه إ^� محمد بدل ع�b فيقتل

، فاإلش0ال يكمن bc مدى 50ابن رشد إذا gان ";ذا gلھ ب'ن ال إش0ال فيھ" كما يقول 
مصداقية ناق�b اa¬�5 ومدى gون األقوال المنقولة تحمل تجديفا وقدحا bc المقدسات خاصة إذا 
gانت من النوع الذي أشرنا أعاله إ^� أنھ غامض وناتج عن ج�ل أÉ}ابھ وغلبة الطبع العامي 

  عل».م. 

;ؤالء gانت مشكال كب'aا واجھ  gان معتمد ا5}0ام bc اإلدانة ;م الش�ود، لكن عدالة
القضاة ومشاور@.م. وحÜe يتغلبوا ع�� اإلش0ال 45أوا إ^� طر�ق'ن: واحد يركز ع�� ضرورة اإلكثار 

، وgان ;ذا مذ;ب القضاة حيث يجمعون 51من الش�ود العدول كما أكد ابن عتاب bc شأن العشار
وbc  52� أر�ع وأر�ع'ن ش�ادةأك¬a عدد من ش�ادات الش�ود بحيث وصلت bc قضية أ�ي اa'�5 إ^

، وش�د ع�� ;ارون بن حب�ب "قوم عند قا�Xi 53قضية ابن حاتم الطليط�b إ^� نحو ست'ن ش�ادة
، وgل ;ذه الش�ادات 4Â2ل 55، وش�د ع�� العشار "جماعة من المسلم'ن"54إلب'aة (...) �ش�ادات"

ك التحري bc شأن . وgان ع�� القضاة �عد ذل56عند القا�Xi أو صاحب الشرطة أو من وgل بذلك
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، إذ عل».م التأكد من 57الش�ود ف"المعدلون ;م الذين �عول عل».م القا�Xi و�.م تنفذ األح0ام"
صدق�م وعلم�م ودي�.م وحسن سلوك�م وسمع�.م ب'ن الناس وعدم وجود عداء بي�.م و�'ن الم�.م 

أما ا45ماعات  ،58وأشياء أخرى. ولذلك فكث'aا ما ترفض ش�ادات األفراد ألÔ.ا غ'a مقبولة شرعا
فتخضع لفحص دقيق و�سvبعد gل الش�ود المش0وك bc حال�م و�ؤخذون bc أحسن األحوال 
كمعضدين للش�ادات ال×}يحة. وكدليل ع�� صرامة التدقيق �ش'a إ^� أنھ لم يؤخذ إال �ش�ادة 

a'�5أ�ي ا �الثة ، وقبلت فقط ش�ادة ث59ثمانية عشر من الش�ود األر�عة واألر�ع'ن الذين ش�دوا ع�
  .60من الذين ش�دوا ع�� العشار

  و�عد ضبط الش�ادات تبدأ اk}اكمة الXe تمر بمجموعة من المراحل:
المؤقت: يتم عندما يتلقى القا�Xi أو صاحب الشرطة ش�ادة أحد;م ضد  ال4Âن  •

الم�.م أو يحمل إليھ ��Òصھ، فيبادر إ^� القبض عليھ و4نھ أو يرسل من يبحث عنھ إن gان 
 .61غائبا
ارة العلماء والوزراء: عندما �4Âن الم�.م وتوثق الش�ادات يجتمع القا�Xi اسvش •

بمشاور�ھ وأحيانا بحضور الوزراء للتداول bc القضية واتخاذ ا5}كم المالئم. فعندما قبض ع�� 
ابن أ±b °4ب أمر األم'a عبد الرحمن األوسط ا5}اجب محمد بن السليم بجمع قا�Xi ا45ماعة 

لفق�اء المشاور�ن بالبلد وم�.م عبد الملك بن حب�ب وأصبغ بن خليل محمد بن ز�اد شبطون وا
ونفس الXiàء  .62وعبد األع�� بن و;ب وأبو ز�د ابن إبرا;يم وأبان بن ع�Üij بن دينار ليقرروا �شأنھ

. ولما قبض قاسم بن سالم صاحب الشرطة ع�� أ�ي اa'�5 63حصل bc قضية ;ارون بن حب�ب
c ليھ "شاور من حضره من أ;ل العلمªالمؤمن'ن ا5}كم (...) بذلك إل».م و a'ب�ت الوزارة �ع�د أم b

"a'�5أ�ي ا �أبو ز�د فق�اء طليطلة و;م أر�عة �عدما 64فيما ذكر ثبوتھ عنده ع� Xiوشاور القا� .
. و;ذا األمر ينطبق ع�� معظم ا5}االت. وقد ي4Îأ قضاة 65ثبvت عنده الش�ادات ضد ابن حاتم

iشارة قا�vطلب اس �جيان �شأن الشرطي الذي سب ال0ور إ^ Xiقرطبة كما فعل قا� bc ا45ماعة X
 .66النXÍ مرات
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إصدار ا5}كم: كما أشرنا أعاله فا5}كم الشرbº فيمن ثبvت عليھ /.مة التجديف ;و  •
الموت، وقد حكم ع�� معظم ا5}االت الXe جمعنا;ا بالموت، ولم يفلت منھ إال القلة ممن gان 

جعل الفق�اء يتوقفون عن قتلھ. فقد حكم باإلجماع تقر�با ع�� كالم�م غ'a صر�ح و�حمل ل{سا ي
gل الذين ث{ت تجديف�م صراحة؛ مسلم'ن ومسيحي'ن، بالموت بداية بالقد�س برفكتو ومرورا 

وفلورا وماري والقد�س أيولوج وgل  68وابن أ±b °4ب 67بالرا;ب إ}اق وا5}رXiâ شانجھ
وأ�ي  71وذبحة النصرانية 70وة بالثغر األوسطومدbº النب 69المسيحي'ن ا4kدف'ن bc ;ذه الف�aة

a'�572ا b�75ورجل من الفقر�ة 74وشرطي جيان 73وابن حاتم الطليط.  

ب�نما أفلت من الموت من نطقوا عبارات ف».ا ل{س وال تحمل تجديفا إال بالتأو�ل، لك�.م 
ة عوقبوا با45لد وال4Âن، ومن ;ؤالء التاجر جان الذي أمر القا�Xi بجلده أر�ع مائة جلد

. و;ارون بن حب�ب الذي دافع 76وتطو�فھ مقلو�ا ع�� ظ�ر حمار ع¬a شوارع قرطبة و4نھ مقيدا
عنھ أخوه باستماتة وخلصھ من الموت؛ بالرغم من إشارة �عض الفق�اء بھ، واالكتفاء �4Âنھ أدبا 

ع . وأفÜe ابن عتاب bc قضية العشار باألدب الوجي77لھ ع�� جرأتھ وعصيانھ نزوال عند رأي أخيھ
، و�الحظ ;نا أن 78والتنكيل (حسب تقدير القا�Xi) وال4Âن الطو�ل حÜe تظ�ر تو�تھ بالش�ود

 bc ابن رشد Üe0وم. وأف{kمستقبل ا bc والش�ود مما قد يؤثر Xiتقدير العقاب ترك بيد القا�
 XÍخرج من مخرج البول إذا ث{ت عليھ ب "األدب الموجع إذ لم ي`_ه الن XÍقضية من قال إن الن

  .79م" أن يذكره بمثل ;ذا، وقد gان غنيا عنھ وbc مندوحة منھ""صلع

bc األخ'a نقول إن أغلب أح0ام ا4kدف'ن gان الصلب، أما من لم تث{ت عل».م ال�.مة (األبر�اء) 
  فقد حظوا بتخفيف حيث حوكموا با45لد الشديد والvش�'a وال4Âن الطو�ل bc القيود.

ور، حيث وجدنا الفق�اء bc القرن الثالث ال4æري لكن حيåيات األح0ام عرفت نوعا من التط
 bc م واج�.ادا/.م.Úعن آرا a¬يختلفون حول حكم الم�.م'ن و�صدرون فتاوي مكتو�ة متباينة 2ع
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الموضوع. وقد 4لنا ;ذا األمر bc قضية ابن أ±b °4ب إذ انقسم الفق�اء �شأنھ إ^� فر�ق'ن حيث 
بن ز�اد (أعفاه األم'a �س{ب ;ذه القضية) رفض ا5}كم عليھ بالقتل قا�Xi ا45ماعة محمد 

والفق�اء أبو ز�د إبرا;يم وعبد األع�� بن و;ب وأبان بن ع�Üij (حلف ي�b بن ي�b الليXÛ)، ب�نما 
أمر بقتلھ عبد الملك بن حب�ب وأصبغ بن خليل اللذان فرضا رأ@.ما لنفوذ عبد الملك عند 

a'80األم Üeقضية ;ارون ابن حب�ب حيث أف bc فق�اء مثل إبرا;يم بن حس'ن بن خالد . وكذلك
بقتلھ ورفض تأو�ل كالمھ، ب�نما أفÜe قا�Xi ا45ماعة سعيد بن سليمان البلوطي بح{سھ والتنكيل 
 bÁأدبھ مسايرا إلبرا;يم بن حس'ن بن عاصم ولعبد الملك بن حب�ب صنو الم�.م و bc بھ والشدة

  . 81الفتوى الXe نفذت

الختالف وصارت مواقف الفق�اء bc التجديف موحدة. انطالقا من القرن الرا�ع اختفى ا
ففي قضية أ�ي اa'�5 اجمع الفق�اء بمن ف».م قا�Xi ا45ماعة منذر بن سعيد؛ المث'a ل4Îدل 

. ونفس الXiàء حصل bc قضية ابن 82والمستقل بالرأي، بإ5}اده وا5}كم عليھ بالقتل دون إعذار
وأجمعوا ع�� وجوب قتلھ �عد اإلعذار إليھ، حاتم الطليط�b فقد شاور القا�Xi مشاور�ھ األر�عة 

و4ل بذلك أبو ز�د وأخذ بھ من قول�م وق¯Üi بھ" وسانده bc حكمھ فق�اء دانية ومرسية والمر�ة 
  .83وقرطبة (ابن عتاب) وقا�Xi قرطبة

و�عتقد أن ;ذا التطور مرتبط �ش�ئ'ن اثن'ن، أول�ا توسع العلم بالمذ;ب المال0ي وفرض 
، وثان».ما 84عليھ كما أكدت رسالة ل�Îليفة المسvنصر �عد صلب أ�ي اa'�5االقتصار bc الفتوى 

ز�ادة روح الvشدد والتصلب bc أوساط الفق�اء خاصة أمام المد الشيbc bç شمال إفر�قيا وال�.ديد 
الذي يمثلھ بال+سبة لألندلس؛ ور�ما، gان الvشدد bc قضية أ�ي اa'�5 مرتبطا ب�aديده لبعض 

  ªظ�ار الدعم للعبيدي'ن.األف0ار الشيعية و 
حق الدفاع أو اإلعذار: يضمن القضاء األندلXij للم�.م ا5}ق bc الرد واالستÏناف أو ما  •

�عرف باإلعذار. وقد gان القضاة يرفقون أح0ام�م؛ bc معظم األوقات، بالتنصيص عليھ إما قبوال 
حب�ب السل·X حيث  أو رفضا. ومن الذين استفادوا منھ ضمن العينة الXe اعتمدنا;ا ;ارون بن

تكفل أخوه الفقيھ عبد الملك بالدفاع عنھ باستماتة مستخدما علمھ ونفوذه وواجھ فق�اء 
. وكذلك ابن حاتم الطليط�b الذي ورد bc نص ا5}كم عليھ 85قرطبة، ونbc ¥é تخليصھ من الموت

قبض عليھ bc ، ولما 86ما ي�b: "اجتمعوا [الفق�اء المشاورون] ع�� وجوب قتلھ �عد اإلعذار إليھ"
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 .قرطبة ث{ت حقھ bc االعذار �عد جدال قوي ب'ن الفق�اء وأعطي م�لة ش�ر�ن للرد ع�� ما ا/.م بھ
و�ف�م من رده ع�� القضاة عند انصرام المدة أنھ أرسل من يجمع لھ ش�ادات مضادة ت¬aئھ من 

الف�ما حول أمور ال�.مة، لكنھ لم يظفر بطائل واكتفى بالتأكيد ع�� عداوة القا�Xi أ�ي ز�د لھ �5
  .87دنيو�ة، و;و ما لم يقبل منھ ونفذ فيھ ا5}كم

و�جب أن نث{ت أن ا5}صول ع�� ;ذا ا5}ق ال �غ'a ش�ئا bc ا5}كم إن gان التجديف 
 a¬ئھ وسط مجتمع يحكم عليھ بمجرد شيوع خa¬صر�حا، فلن يجد الم�.م من يجازف بحياتھ لي

ن إليھ من أصدقائھ ومن يخالط�م، كما ان ا/.امھ بحيث تتقاطر الش�ادات من أقرب المقر�'
الفق�اء مقتنعون بأن ال جدوى من اإلعذار و�ذكرونھ bc نص ا5}كم من باب الش0ليات. و�ؤكد 
ذلك نص ورد عند ابن س�ل جاء فيھ: "والب'ن أن من تظا;رت عليھ الش�ادات bc إ5}اد أو غ'aه 

ذار معدوم الفائدة، إذ اليق'ن حاصل بأنھ ال وك¤aت الب�نة العدلة عليھ أنھ ال إعذار فيھ، ألن االع
  .�88ستطيع ع�� تجر�ح جماع�.م، وال يمكنھ االتيان بما �سقط بھ ش�اد/.م"

و�جب أن نضيف أن النظام القضا½ي األندلXij الذي يفرض ع�� القا�Xi االستعانة 
أي؛ خاصة bc بمشاور�ن من كبار فق�اء المدينة وأخذ رأ@.م وفÂ¥ ا4kال أمام�م لالختالف bc الر 

القرن الثالث ال4æري، حول نفس القضية، و45وء القضاة إ^� استفتاء كبار الفق�اء bc عصر;م 
م يجعل القضية 2سvنفذ قبل صدور 12ه/6م وابن رشد bc القرن 11ه/5مثل ابن عتاب bc القرن 

لقتل bc حقھ ا5}كم ال�.ا½ي. ول�ذا فعندما يقع اإلجماع يحرم الم�.م من حق اإلعذار و�صدر قرار ا
  .89كما وقع مع أ�ي اbc a'�5 قرطبة

 bc اعتمدنا;ا Xeنقول إن حق اإلعذار لم �عط إال 5}الت'ن من مجموع ا5}االت ال a'األخ bcو
 bc 4دف'ن والقادح'نkاتجاه ا a'كب Xij2شدد أندل �دراسة ;ذا الموضوع، مما قد يدل ع�

  المقدسات اإلسالمية.
ان�.اء م�لة اإلعذار؛ إن منح، يصبح ا5}كم Ô.ائيا تنفيذ ا5}كم: �عد صدور ا5}كم و  •

فيحمل اk}0وم إ^� ال4Âن ليجلد و�4Âن مكبال إن gان ا5}كم بـتأديبھ أو لي+تظر القتل bc ا5}الة 
الثانية أما ال¬aاءة ال0املة فغ'a موجودة. وس+توقف عند تنفيذ ا5}كم الثا�ي بال+سبة لبعض 

 90ما أخذ عبد الرحمن األوسط برأي عبد الملك بن حب�باk}0وم'ن وأول�م ابن أ±b °4ب. فبعد
أمر صاحب المدينة محمد بن السليم أن يرافقھ وأصبغ بن خليل وأر�ع'ن غالما لتنفيذ ا5}كم، 

. ونف�aض أن ا5}كم نفذ bc الفحص ع�� ضفة ال�.ر 91فأخذ اk}0وم وصلب ع�� خشبة ثم طعن
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من العامة والفضولي'ن، وgانت ;ناك سار�ة الكب'a عند القنطرة جنوب المدينة بحضور جم�ور 
. و�نفس 92عار�ة اعتاد األمو�ون أن �عرضوا فوق�ا غنائم�م من ا�45اد ورؤوس الثوار ا�5طر�ن

ه مما سمح 45م�ور واسع من 235الطر�قة قتل القد�س برفكتو قبلھ يوم عيد الفطر من عام 
اؤوا �عده فصلبوا وطعنوا وأحرقت . أما الرا;ب إ}اق ومن ج93أ;ل المدينة بتvبع صلبھ وطعنھ

جثØ.م ورمي رماد;ا bc ال�.ر لمنع المسيحي'ن المvشددين من االحتفاء �.ا كما فعلوا بجثة 
. وصلب ابن حاتم 95. وgان نص�ب أ�ي اa'�5 أيضا الصلب والطعن bc نفس الم0ان94برفكتو

برأس قنطرة قرطبة عام الطليط�b وطعن بالرمح بحضور وا^b المدينة المعتمد بن عباد والفق�اء 
؛ ودون شك، جم�ور اv{kسبة والعامة الذين قبضوا عليھ قبل ذلك وسلموه للقا�Xi إذ 96ه464

  ال �عقل أن �غيبوا عن ;ذه المناسبة الXe انتظرو;ا طو�ال.

و�منظر الصلب والطعن وا45لد والتطو�ف وال4Âن bc القيود وصيحات الفرحة والشماتة 
والمتعاطف'ن ت+تXë قصة من ث{ت عليھ التجديف والقدح bc  والدموع ا�5فية من األ;ل

  المقدسات bc األندلس الوسيطية.

  موقف األندلسي�ن من التجديف-4

سنعمل خالل ;ذه الفقرة ع�� معرفة موقف أ;ل األندلس؛ ح0اما وعلماء وعامة، من 
  التجديف/الزندقة من خالل المعطيات القليلة الXe 2سمح �.ا مصادرنا.

م عندما بدأت حركة 9ه/3بدأت معالم ;ذا الموقف تتÝ¥ منذ القرن  :ا12,ام •
االسvش�اد المسيحية وتبع�.ا �عض ا5}االت ا�5اصة بالمسلم'ن، وgان أول من ع¬a عن ;ذا 
الموقف وشارك bc أح0ام القضاة األم'a عبد الرحمن األوسط، إذ وافق ع�� ا5}كم بالصلب 

وضع أمامھ ملف ابن أخ °4ب محظية والده والمدلة والطعن ع�� المسيحي'ن ا4kدف'ن، ولما 
عليھ أظ�ر حزما كب'aا ولم يضعف أمام إ5}اح�ا وتوسل�ا إليھ إلطالق سراحھ، ورد عل».ا بالقول 

وما نرى أن اللھ رفع ملكنا، وجمع �.ذه ا45ز�رة  !"إنا معشر بXY مروان، ال تأخذنا bc اللھ لومة الئم
وªعزاز دينھ، وج�اد عدوه، مع مجانبة األ;واء المضلة والبدع فلنا (...) إال بإقامة حدوده، 

، 98، وأضاف "ن0اشف أ;ل العلم عما يجب عليھ bc لفظھ، ثم ي0ون الفصل bc أمره"97المردية"
وأمر ا5}اجب محمد بن السليم �عقد اجتماع لقا�Xi ا45ماعة محمد بن ز�اد شبطون والفق�اء 

ب�ب وأصبغ بن خليل وعبد األع�� بن و;ب وأبو ز�د المشاور�ن بقرطبة وم�.م عبد الملك بن ح
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. ولما استعرض الفق�اء قول الم�.م اختلفوا bc أمره ب'ن عدم 99إبرا;يم وأبان بن ع�Üij بن دينار
القتل (معظم ا5}ضور وع�� رأس�م قا�Xi ا45ماعة) والقتل (عبد الملك بن حب�ب وأصبغ بن 

عل».ا اختار االتجاه المvشدد، واستحسن قول عبد خليل)، وحملت أجو��.م إ^� األم'a، فلما اطلع 
الملك وأصبغ وسانده، ب�نما غضب ع�� الفر�ق الثا�ي فعزل القا�Xi وجرح عبد األع�� بالزندقة 
وأبان بج�ل القضاء وآخر بأشياء أخرى، ثم أمر صاحب المدينة بأن يخرج مع ابن حب�ب وأصبغ 

  .100لتنفيذ حكم الصلب والطعن bc الم�.م، فنفذ

لما قبض ع�� متنáÍ الثغر اسvتابھ العامل ي�b بن خالد، فلم يvب فصلبھ فورا وقتلھ، ثم و 
  .101كتب إ^� األم'a بذلك

ولما حكم ع�� أ�ي اa'�5 بالقتل دون إعذار �عد خالف ب'ن الفق�اء، و�لغ ا5}كم 
ال المسvنصر بمضمون مداوالت ا4kلس "رأى (...) أن ا5}ق والصواب bc قول من أشار بقتلھ ب

إعذار لما استفاض من إ5}اد ;ذا المÎ}د وانvشار ذلك عنھ"، وأمر بقتلھ وأرسل رسالة بذلك إ^� 
. و�رر اختياره ذلك بأنھ س 102الوز�ر ع�Üij بن فط�س ضم�.ا أيضا منع الفتوى �غ'a مذ;ب مالك

"ي0ون شدادا لمن ذ;ب إ^� مذ;ب من مذا;بھ أو ث{ت عليھ س{ب من أسبابھ الXe ثبvت ع�� أ�ي 
  .103الشر لعنھ اللھ"

ولما ث{ت تجديف عبد العز�ز بن ا�5طيب شاعر المنصور العامري المقرب والعا^b الم`_لة 
والمقدم ع�� الشعراء، أمر المنصور بضر�ھ خمسمائة سوط والمناداة عليھ وح{سھ ثم نفاه من 

  . 104األندلس

وح. فقد وأظ�رت قضية عبد اللھ بن حاتم الطليط�b موقف السلطة bc األندلس بوض
ه، وتواصلت 457وقعت حادثتھ bc طليطلة عاصمة بXY ذي النون bc ع�د ملوك الطائف عام 

ه. وªذا gانت المصادر ال تذكر 464ببطليوس عند بXY األفطس وان�.ت بقرطبة معند بXY عباد عام 
لس أي 	Xiء عن موقف بXY ذي النون فإن ا5}كم عليھ بالقتل �عد اإلعذار ومطاردتھ bc مدن األند

قرطبة) لن تتم إال بإقرار األم'a وموافقتھ، مما �عXY موقفا مvشددا -بطليوس- المر�ة- مرسية-(دانية
من ابن حاتم. أما المظفر ابن األفطس صاحب بطليوس والعدو اللدود لبXY ذي النون فقد آوى 

ف الذي ابن حاتم bc البداية وقر�ھ وجعلھ من كتابھ، لكنھ ت¬aأ منھ بمجرد ما رأى حكم التجدي
توصل بھ قا�Xi بطليوس من قا�Xi قرطبة ابن بقي، مما اضطر ابن حاتم إ^� االستخفاء والرحيل 
إ^� شن�aين ب+ية الÎ}اق �سرقسطة، لكنھ عرج ع�� قرطبة فقبض عليھ �.ا. وحوكم بقرطبة التا�عة 
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صلبا لبXY عباد؛ أعداء بXY ذي النون و�XY األفطس، تحت والية المعتمد، وحكم عليھ بالقتل 
. و�ب'ن ;ذا اإلجماع من ملوك الطوائف 105وطعنا ونفذ ا5}كم تحت إشراف المعتمد و�حضوره

الثالثة؛ بالرغم من العداء المسvشري بي�.م، إجماع ا5}0ام ع�� معاداة التجديف واإل5}اد 
  والvشدد bc معاملة أÉ}ابھ والم�.م'ن بھ.

و�'ن أو ملوك الطوائف bc إطار و�مكن أن ندرج مواقف ا5}0ام bc األندلس سواء مع األم
الموقف العام الذي عرفتھ األندلس و;و معاداة أ;ل البدع أومن �شك bc انتمائھ إل».م أو من 
يج�ل ما يأ2ي بھ من أف0ار، و�دخل ضمن ذلك أ;ل ا5}ديث والفلسفة والعلم، وممن عانوا من 

ع�b بن حزم الفقيھ ذلك نذكر بقي بن مخلد اk}دث وعباس بن فرناس العالم الفيلسوف و 
الظا;ري وغ'a;م. وªذا gان موقف ا5}0ام ;ذا �ع¬a عن عقلية أ;ل البلد الذي ي+تمون إليھ 
و2شر�وا ثقافتھ، ف�و أيضا يخفي براغماتية ونفعية قو�ة إذ �ستغل ا5}0ام ;ذه المواقف للتقرب 

  من العلماء والعامة وكسب دعم�م والز�ادة من شعبي�.م.

  واقف العامة لرفع الشعبية.موقف مvشدد �ساير م
: عندما استعرضنا األح0ام الصادرة bc حق ا4kدف'ن؛ �غض النظر عن العلماء والقضاة •

دي�.م، ع�� طول ف�aة الدراسة، وجدنا أن العلماء gانوا مvشددين جدا bc أح0ام�م. ف0ل من أث'aت 
a وال4Âن لمدة طو�لة bc حقھ /.مة التجديف �عاقب عقابا شديدا إما، بالضرب الشديد والvش�'

bc القيود تأديبا لھ ومنعا من النطق بأشياء ;و bc غÜY ع�.ا (;ذا عند الت¬aئة)، أو بالصلب والطعن 
 bc قضية ابن أخ °4ب bc شدد نوعا من التطور. فإذا كناvبالرمح (ثبوت ال�.مة). وقد عرف ;ذا ال

g aل طرف عن موقفھ كتابة م قد وجدنا من ي¬aئھ من الفق�ا ء ومن يدينھ وع¬9ه/3القرن 
وصراحة، ولم ي�aاجعوا بالرغم من غضب األم'a عل».م وعزل القا�Xi وتجر�ح اآلخر�ن، فقد 
اختلف األمر منذ القرن الموا^b حيث صار الفق�اء يجتمعون ع�� رأي واحد و;و bc الغالب القتل، 

بق وأن ب�نا ذلك، و�كتفون بنقاش ;امXià حول مدى أحقية الم�.م bc اإلعذار ألÔ.م؛ كما س
 Xeقضي �األمر ش�ئا ولن �غضب السلطان م�.م. و�نطبق ;ذا ع� bc a'عرفون أن ;ذا األمر لن �غ�

b�وابن حاتم الطليط a'�5أوساط الفق�اء مع 106أ�ي ا bc شددvو;ذا االجماع �عكس ز�ادة ال .
.b©التقدم التار� 

وقضاة األندلس bc موضوع وتمثل حالة ابن حاتم نموذجا قو�ا ع�� اتحاد موقف علماء  
التجديف. فمنذ البداية نص قا�Xi طليطلة أبو ز�د ومشاور�ھ األر�عة أحمد بن سعيد اللورن0ي 
وأبو جعفر بن مغيث الصدbc وأبو عبد اللھ محمد بن القاسم بن مسعود الق�Xij وأبو المطرف 

عذار إليھ. وألن عبد الرحمن بن سلمة؛ و;م من كبار فق�اء المدينة، ع�� وجوب قتلھ �عد اإل 
الم�.م gان قد غادر إ^� بطليوس، فقد خرج المرابط ابن لبيد اv{kسب المتطوع bc قض�تھ إ^� 
 bc أر�ع قضايا: حق ابن حاتم bc 4اورة يؤلب عليھ فق�اء;ا و�حاصره بأن طلب جوا�.مkالمدن ا
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قد حصل �س�ولة اإلعذار ومدى É}ة ش�ادة الش�ود المتأخرة وأحقية إيوائھ ومص'a م'aاثھ. و 
ع�� أجو�ة فق�اء دانية ومرسية والمر�ة وقرطبة وgل�ا 2س'bc a اتجاه مساندة حكم القا�Xi أ�ي 

ه وأعيدت محاكمتھ وافقت أجو�ة فق�اء 464ز�د. ولما غادر بطليوس وقبض عليھ bc قرطبة عام 
يظفر منھ  قرطبة ع�� حكم القتل وªن اختلفت bc حق اإلعذار الذي متع بھ bc األخ'a دون أن

  . 107بطائل

gان موقف الفق�اء صارما ومvشددا ولم �سمحوا ل0ل من ا/.م بالتجديف وª;انة 
  المقدسات باإلفالت من العقاب وحكموا بالتعذيب عند ال¬aاءة و�الموت عند اإلدانة.

: لم يختلف موقف العامة عن مواقف من سبقوا ألن العامة ب0ل �ساطة تبع العامة •
ور�ما gانت bÁ أك¤a 2شددا. فقد رأينا أعاله عند ا5}ديث عن مصدر المعلومات 5}0ام�ا وعلماÚ.ا، 

 bc انت عنصرا أساسيا، ودون شك فالوشاية تأ2ي من العامةg 4دف'ن أن ش�ادة الش�ودkعن ا
 bc بحيث وصل عدد الش�ود مثال a'تتقاطر الش�ادات �ش0ل كب a¬�5البداية، و�مجرد ما �شيع ا

  أر�عة وأر�ع'ن شا;دا وحوا^b ست'ن شا;دا بال+سبة البن حاتم.قضية أ�ي اa'�5 إ^� 

وتقوم العامة bc �عض األحيان باستفزاز �عض األ��اص ودفع�م إ^� التلفظ ببعض  
األلفاظ الXe توbÇ بالتجديف، وقد 4لنا ;ذا بال+سبة للقد�س برفكتو والتاجر جان 

  .109والعشار المسلم 108المسيحي'ن

� الم�.م'ن بالتجديف وتقديم�م أمام القا�Xi كما فعل وتتدخل العامة للقبض ع�
بالقد�س برفكتو بقرطبة، حيث أحدقت بھ جما;'a غف'aة؛ �عد أيام من سبھ للنXÍ، وأمس0وا 

. وكذلك بابن حاتم الطليط�b لما حل 110بتالب�بھ ورفعوه باأليدي إ^� القا�Xi وطالبوه بمحاكمتھ
"سمعت اv{kسبة بوروده فقصدوا مجلسھ  ه، فقد464بقرطبة bc طر�قھ إ^� سرقسطة عام 

  .111وموضع نزولھ، ولببوه وصفعوه وساقوه إ^� القا�Xi شر سوق حافيا مقرع الرأس"

ونصب العامة أنفس�م مدافع'ن عن ا5}ق العام ومتا�عة ا4kدف'ن كما فعل محمد بن 
^� مدن لبيد المرابط مع ابن حاتم، حيث جمع الش�ادات ضده و4ل�ا عند القا�Xi، ثم خرج إ

دانية ومرسية والمر�ة وأخ¬a قضا/.ا بمضمون ا5}كم عليھ واستصدر أح0ام فق�اÚ.ا ضده، ثم 
قصد قرطبة وحصل ع�� اجماع فق�اÚ.ا bc قض�تھ، ثم 4ل القضية عند قا�Xi قرطبة وطلب 
منھ الكتابة بذلك إ^� قا�Xi بطليوس، فأجابھ وأرسل الكتاب مع ثقت'ن رافقاه إ^� ;ناك. ولما سلم 
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لكتاب ت¬aأ المظفر من ابن حاتم، لكنھ فر إ^� شن�aين وم�.ا إ^� قرطبة bc طر�قھ إ^� سرقسطة ا
  . وال �عرف �عد ذلك ;ل حضر ابن لبيد تنفيذ ا5}كم عليھ bc قرطبة أم ال.112حيث قبض عليھ

و�الرغم من صمت المصادر، فقد gانت العامة تؤثث مش�د 2عذيب الم�.م'ن أو قتل�م، 
gانت 2س'bc a موكب المش�ر �.م (جان التاجر وشاعر المنصور)، و2سا;م bc  حيث يف�aض أÔ.ا

2عذي¹.م ب0ل أش0ال اإل;انات من سب وشتم وصياح مرعب؛ ور�ما، ضرب ب�4ارة أو قاذورات أو 
فقط بالماء. أما مش�د الصلب والطعن الذي يتم ع�� ضفة الوادي الكب'a ع�� رأس قنطرة قرطبة 

الفضولي'ن لمتا�عة المش�د. وقد قتل القد�س برفكتو يوم عيد الفطر فيحضره جم�ور كب'a من 
. ولن يختلف األمر بال+سبة لبا«b 113مما سمح ألعداد كب'aة ممن حضروا صالة العيد بمشا;دتھ
  المصلو�'ن اآلخر�ن مثل ابن أخ °4ب وأ�ي اa'�5 وابن حاتم. 

ورد bc رسالة الفقيھ وgانت العامة تحتفل بقتل ا4kدف'ن وتظ�ر السرور بذلك كما 
 a'ان أمg فلو" :a'�5أ�ي ا �نصر �عد صدور ا5}كم ع�vا5}كم المس �إ}اق بن إبرا;يم إ^

بمرآى ومسمع من اجتماع رعيتھ باألمس عند ورود ال{ش'a عل».م بما أمر بھ bc  -سيدي-المؤمن'ن 
لدعاء والرغبة المÎ}د أ�ي الشر اسvئصالھ وقطع شأفتھ، وسرور;م بذلك واس�.الل جميع�م  با

إ^� اللھ bc إعزازه ونصره وطول بقائھ (...) فلقد رأيت الناس (...) يتالقون بال�.ا�ي بما أطلع�م اللھ 
عليھ من باطن أم'a المؤمن'ن إمام�م bc الغضب للھ (...) ولشدة بطشھ وعزمتھ bc االنتقام ممن 

Ô.ا سي�_ود;ا الركبان إ^� جميع طعن bc الدين ما عظم بھ سروري ألم'a المؤمن'ن (...) لعل·X بأ
  .114أمصار المسلم'ن"

gانت العامة أشد ع�� ا4kدف'ن من ا5}0ام والفق�اء والعلماء، وgانت وراء دفع �عض�م إ^� 
السقوط bc ال�.مة والوشاية بالبعض اآلخر والقبض ع�� آخر�ن ومتا�عة محاكم�.م وحضور 

  مأسا/.م.2عذي¹.م وصل¹.م والز�ادة من عذا�.م واالستمتاع ب

gان ا4kتمع األندلXij ب0ل فئاتھ قاسيا ع�� ا4kدف'ن ومvشددا bc معامل�.م دون أن 
�سvبعد أن ;ناك صوتا خافتا ظل متعاطفا ومvسا;ال مع�م؛ ور�ما، gان وراء قلة عدد ا5}االت 

  الXe استطعنا جمع�ا. 

  حالة عبد اللھ بن حاتم الطليط8'-5

ة مثالية bc تجديف أ;ل األندلس، وقد جمعت gل نختم ;ذا التحليل بالوقوف عند حال
عناصر الموضوع، ونقصد �.ا حالة عبد اللھ بن أحمد بن حاتم الطليط�b الXe جرت أحدا�.ا ما 

ه. و�الرغم من أننا استعملنا كث'aا من أحدا�.ا bc تحليل الموضوع فال نظن أن ذلك 464و 457ب'ن 
^� أن المصدر�ن اللذان نقال أحداث قض�تھ ;ما سيؤثر ع�� عرض�ا �ش0ل مت0امل ;نا. و�ش'a إ
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كتا�ي "األح0ام" البن س�ل و"المعيار" للو�شر�Xij مع أن الثا�ي اكتفى فقط بنقل ما جاء بھ األول 
و�ذلك يمكن أن نقول إن مصدرنا الرئ�bc Xij القضية ;و ابن س�ل. فمن ي0ون ابن حاتم ;ذا؟ 

 وكيف تطورت قض�تھ؟

كث'aة غ'a تلك الXe ذكر;ا ابن س�ل bc كتابھ، ف�و عبد اللھ بن ال �عرف عن الرجل أشياء 
أحمد بن حاتم األزدي الطليط�b، وgان مقبول الش�ادة عند القا�Xi أ�ي ز�د عبد الرحمن بن 

. و�ست+تج من ال�.م الXe وج�ت إليھ 115ع�Üij ا5}شا، ورآه ابن س�ل و;و يزgي الش�ود bc مجلسھ
. ور�ما؛ gان أيضا عالما 116والس'aة وأنھ gان �عقد مجالس للعلمأنھ gان ع�� علم بالفقھ وا5}ديث 

. و�مكن أن 117بالكتابة ما دام مظفر بXY األفطس حاكم بطليوس قد عينھ لقراءة الكتب عليھ
�ست+تج من ر�طھ ب'ن حكم القا�Xi أ�ي ز�د عليھ واختالف�ما bc أمور دنيو�ة وكذلك من طلب 

، أنھ من أغنياء طليطلة. وا�5الصة أن a'118 م'aاثھالقا�Xi من قضاة مختلف المدن تحديد مص
  الرجل من أعيان المدينة وعلماÚ.ا والرجال المعروف'ن �.ا.

بدأت قض�تھ عندما ك¤a الكالم بالمدينة حول أقوال gان ي+شر;ا bc مجالسھ 
ومحادثاتھ ال�Òصية، فقام مرابط يدbº محمد بن لبيد من باب ا5}سبة بجمع ش�ادات  العلمية

b^حوا Xi119ست'ن ��صا ضده و4ل�ا عند القا� :b�ما ي �ونصت مضام'ن الش�ادات ع� . -
االستخفاف بالنXÍ حيث -خ�ن حيدره. -يvيم قر�ش-االستخفاف بالنXÍ حيث gان ينعتھ ب: اليvيم

االستخفاف �عمر -  ز;د مج¬aا ألنھ ال يملك بديال.- يقول عنھ أنھ: أgل خشن الطعام ال�عدام غ'aه
  .120أشياء أخرى قبيحة- إن0ار القدر.- ال وجوب للغسل من ا45نابة.- عا½شة.وع�b (أحمقان) و 

بدأ القا�Xi أبو ز�د إجراءات اk}اكمة فاستدº� المشاور�ن األر�عة أحمد بن سعيد 
اللورن0ي وأبو جعفر بن مغيث الصدbc وأبو عبد اللھ محمد بن القاسم بن مسعود الق�Xij وأبو 

رض عل».م الش�ادات، وطلب م�.م إبداء رأ@.م bc القضية. و�عد المطرف عبد الرحمن بن سلمة، وع
تفحص الش�ادات وتقليب الرأي ف».ا اجتمع رأ@.م ع�� وجوب القتل ع�� ابن حاتم �عد اإلعذار 

  .121إليھ. و4ل القا�Xi أقوال�م bc نص ا5}كم وش�ادات الش�ود وأعد منھ ��Âا كث'aة

خ¬a ا/.امھ بالزندقة، واختار أن يتجھ إ^� أما ابن حاتم فقد فر من المدينة لما سمع ب
، طمعا bc أن يمنعھ من بXY ذي النون أعداءه األلداء. 122بطليوس عاصمة مظفر بXY األفطس
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فتكفل المرابط محمد بن لبيد بمطاردتھ bc مدن األندلس ومحاصرتھ، فأخذ ��Âا من ا5}كم 
طبة، وحمل معھ أر�عة أسئلة من الصادر bc حقھ وسافر �.ا إ^� مدن دانية ومرسية والمر�ة وقر 

:bÁا اإلجابة ع�.ا، و.Úان يطلب من فق�اg طليطلة Xiقا�  

;ل يجوز -من يرث مالھ؟ -;ل يفسد التأخر ش�ادة الش�ود؟ -;ل البن حاتم حق االعذار؟ -
  إيواؤه؟

فأجابھ فق�اء م�.م: أبو حفص ال�وز�ي بمرسية والفقيھ أحمد بن سعيد وابن عتاب 
  .123دوا حكم القتل ومنع إيواء ابن حاتم، ب�نما اختلفوا bc االعذار واإلرثبقرطبة، وgل�م أك

وأرسل أبو ز�د نص ا5}كم لقا�Xi قرطبة محمد بن بقي للتث{ت منھ و4Â2يلھ لvس�يل 
المطالبة بھ عند قا�Xi بطليوس. و�عد ال4Âvيل أعد القا�Xi وثيقة ختم�ا و�عØ.ا مع ثقت'ن رافقا 

  .124ابن لبيد إ^� قا�Xi بطليوس

bc بطليوس لقي عبد اللھ بن حاتم ترحابا وتكر�ما من حاكم�ا المظفر من بXY األفطس، 
حيث قر�ھ وعينھ لقراءة الكتب عليھ، لكنھ ت¬aأ منھ �سرعة لما وصلت وثيقة ا5}كم عليھ إ^� 
قا�Xi المدينة، و�بدو أنھ 2غا�Üi عنھ وترك لھ الفرصة للفرار؛ ور�ما، ن×}ھ بالرحيل إ^� شن�aين 

Á Xeا ال.� Üi¯ين فقaمن أعمالھ، فاستخفى ابن حاتم �.ا لبعض الوقت، ثم خرج قاصدا شن� b
�عض الوقت. و�ف�aض أن فق�اء;ا وعام�.ا ضايقوه أو أن المظفر أرسل إليھ يطلب منھ ا�5روج 
من بالده �عد أن شاع خ¬aه بالمدينة وك¤aت مطالبة العامة بھ. ولذلك قرر الرحيل إ^� سرقسطة 

ن األعداء اآلخر�ن لبXY ذي النون. وbc طر�قھ أوقفھ أجلھ بقرطبة bc فاتح ر�يع الثا�ي عند التجي�ي'
. وال �عرف الس{ب الذي جعلھ يتوقف bc مدينة حكمت عليھ و;و bc بطليوس، 125ه464من عام 

ف�ل علم أن ح0ام سرقسطة يرفضون استقبالھ؟ أو لم يجد م0انا يذ;ب إليھ فقصد قرطبة 
اء أن ينصفھ فق�اؤ;ا، خاصة وأÔ.ا اآلن تحت حكم بXY عباد أعداء بXY ذي العاصمة اk}ايدة رج

  النون؟

و"سمعت اv{kسبة بوروده فقصدوا مجلسھ وموضع نزولھ ولببوه وصفعوه وساقوه إ^� 
القا�Xi [أبو بكر محمد بن أحمد بن منظور الذي خلف القا�Xi المتوc�] شر سوق حافيا مقرع 

  126الرأس"

حاتم للتث{ت من تقييد القا�Xi أ�ي ز�د ا5}شا عليھ، ثم شاور قام القا�4Â� Xiن ابن 
الفق�اء bc قضية إعذاره ف0انت إجاب�.م الرفض عدا ابن عتاب، فأخذ برأيھ وأعطاه حق 
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. وسمح البن حاتم بالدفاع عن نفسھ، فأجاب بأن العداوة قائمة ب�نھ و�'ن أ�ي ز�د bc 127اإلعذار
ثامن والعشر�ن من ر�يع الثا�ي إلثبات كالمھ، وأعيد إ^� أمور دنيو�ة، فأجل ش�ر�ن بداية من ال

ال4Âن. وخالل تلك المدة أرسل إ^� طليطلة من يبحث لھ عن ش�ود لت¬aئتھ، لك�.م لم يظفروا 
بطائل. ولما انقضت المدة أحضر إ^� مجلس المعتمد، وسألھ القا�Xi عن نvيجة مساعيھ فلم 

  يأت �Xiàء. وآنذاك قرر القا�Xi تنفيذ ا5}كم.

 bc رأس القنطرة، وأمر بصلبھ وطعنھ �خرج المعتمد بن عباد حاكم المدينة مع الفق�اء إ^
  �عد سبع سنوات من ا45دال والفرار واk}اكمات. 128;ـ464يوم اإلثن'ن الثالث من رجب من عام 

لقد اجتمعت bc ;ذه القضية gل العناصر ا�5اصة بالتجديف والزندقة باألندلس من: 
ش�ادة، ومحاكمة قاسية، وªجماع أ;ل األندلس ضده وتناXiâ ا�5الفات أقوال، و/.افت لل

السياسية، ومحاصرة شديدة للم�.م، وتنكر ا45ميع لھ، ومواقف مvشددة لÎ}0ام والقضاة 
.a'ضفة الوادي الكب �أمام أنظار ا45م�ور ع� Xiâوالعلماء والعامة، وتنفيذ ا5}كم القا  

  خاتمة

ى والنوازل، أن األندلس عرفت انvشار ظا;رة الزندقة أثبvت مصادرنا؛ خاصة كتب الفتاو  

القائمة ع�� الطعن bc اإلسالم ورموزه ومقدساتھ bc أوساط المسلم'ن والمسيحي'ن؛ ع�� حد 
سواء، واستمر وجود;ا ع�� مدى تار�خ الوجود اإلسالمي �شبھ ا45ز�رة اإليب'aية بحيث gانت 

لسيون ح0اما وعلماء وعامة موقفا صارما من ترددت حاالت ب'ن الفينة واألخرى. ووقف األند
المسألة حيث فÝ}وا gل من ظ�رت عليھ خطأ أو إصرارا وقدموه أمام القضاء k}اكمتھ. وقد 
gان العلماء والمفتون والقضاة؛ بالرغم من تحر@.م bc الش�ادات وانتقاء الش�ود، مvشددين جدا 

حد ا/.م �.ا خطأ وج�ال أو وعيا وªصرارا، bc حق ا4kدف'ن/الزنادقة ولم يفلت من عقا�.م أي وا
بحيث توزع حكم�م ب'ن التنكيل والتعذيب والvش�'a وال4Âن الشديد والطو�ل بال+سبة ل 
 bc نفيذ ا5}كمvاألبر�اء" والقتل صلبا وطعنا بال+سبة للمدان'ن. وقد احتفلت ساكنة األندلس ب"

رطبة ع�� رأس القنطرة موعد لقاء المدان'ن واستمتعت كث'aا بتعذي¹.م حيث gانت ضفة Ô.ر ق
 Üeل مس بالمقدسات أو حg 4دف'ن. لقد رفض األندلسيون ومقتواkتنفيذ أح0ام ا �المتفرج'ن ع�
شك bc مس�ا، ولعل طبيعة البالد الثغر�ة والتعا�ش ب'ن ديانات مختلفة خاصة اإلسالم 

ن bc الثغور قد ساعدت ع�� نمو والمسيحية والمناوشات اليومية ب'ن أتباع الديانت'ن و�'ن المقاتل'
  وتطور ;ذه ا5}ساسية القو�ة اتجاه الموضوع.
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