ديوان الزنادقة وقضية كشغري
بقلم عبدالعزيز بن محمد السعيد
احلمد هلل  ،ال مثيل له  ،وال ن ّد  ،وال شريك  ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،
والصالة والسالم على البشري النذير والسراج املنري وآله وصحبه .
أنشأ اخلليفة العباسي املهدي بن اخلليفة أيب جعفر املنصور  ،املتوىف سنة (  169هـ ) رمحه
اهلل ورضي عنه ديوانا خاصا بالزنادقة ( كالوزارة يف العصر احلاضر ) مرتبطا به ؛ لتتبع
الزنادقة واملالحدة  ،وقتلهم ؛ صيانة للدين  ،وتعظيما هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم ،
وطاعة هلل وتقربا إليه  ،فشكر املسلمون صنيعه  ،وبقي ذكره احلسن يف األمة ؛ وكان يف ذلك
تابعا ملن سبقه من اخللفاء  ،ومنهم أبوه أبوجعفر املنصور الذي قتل خلقا من الزنادقة
وصلبهم  ،ومنهم مؤسس الفرقة اخلطابية وسبعون رجال من طائفته  ،وطائفة الراوندية وهم
حنو من ستمائة .
كما أوصى املهدي ابنه وخليفته من بعده موسى اهلادي بقتل زنادقة املانية ؛ وهلذا وصف
...قصابا يف الزنادقة ،باحثا عنهم )  ،وقال
الذهيب ( السري  ) 401 / 7املهدي بقوله َّ ( :
يف ( تاريخ اإلسالم  ( : ) 27 / 10وج ّد املهدي يف تتبع الزنادقة والبحث عنهم يف اآلفاق،
وقتل على التهمة ) ووصف اهلادي ( السري  ) 402 /7بقوله  ( :وكان كوالده يف استئصال
الزنادقة  ،وتتبعهم ) .
ومما حيمد للمهدي أن ابنا لوزيره أيب عبيداهلل معاوية بن عبيداهلل بن يسار  ،اهتم بالزندقة ،
فتتبعه وطائفةً معه ؛ فأقر بالزندقة بني يديه ؛ فقتله  ،وجاء يف بعض الروايات أن املهدي قال
ألبيه  ( :فقم فتقرب إىل اهلل بدمه  ،فقام ليقتل ولده فعثر فوقع  ،فقال العباس بن حممد :إن
رأيت أن تعفي الشيخ فافعل  ،فأمر بابنه فضربت عنقه )  ( .الكامل البن األثري / 5
. )239

ومن نظر يف كتب التواريخ مدة خالفة املهدي من سنة (  ) 158إىل سنة (  ، ) 169رأى
كثرة من تتبعهم من الزنادقة  ،وقتلهم ؛ وهلذا قال السيوطي (تاريخ اخللفاء ص )239مبينا
حاله مع الزنادقة  ( :تتبع الزنادقة و أفىن منهم خلقا كثريا )  ،وأبلغ من هذا الوصف قول
الذهيب ( تاريخ اإلسالم  ( : ) 25 / 10وأباد املهدي الزنادقة )  .فجزاه اهلل عن اإلسالم
خريا  ،وال يدري العبد يف أي شيء تكون مغفرة اهلل له !
لقد أعاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز نصر اهلل به اإلسالم
والسنة هذا الديوان إلى الذاكرة  ،حني أمر بالقبض على املفتون محزة كشغري  ،وإحالته
إىل القضاء ؛ ليقضى فيه بشرع اهلل ؛ جزاء سخريته وسبه اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم ،
الذي هو إحلاد وزندقة بال ريب  ،وال يكف الزنادقة إال العلم الكاشف  ،والسيف القاطع
 ،وقدميا قال احلكيم  :الظلم من طبع النفوس ،وإمنا يصدها عن ذلك إحدى علتني :إما
ديانة خلوف معاد ،أو سياسة خلوف النفس.
وقال أبو الطيب املتنيب :
ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

حىت يراق على جوانبه الدم

ذكر اجلرجاين ( أسرار البالغة ص )230على هذا البيت أنه ( معىن معقول  ،مل يزل العقالء
يقضون بصحته  ،ويرى العارفون بالسياسة األخذ بسنته  ،وبه جاءت أوامر اهلل سبحانه ،
وعليه جرت األحكام الشرعية والسنن النبوية  ،وبه استقام ألهل الدين دينهم  ،وانتفى
عنهم أذى من يفتنهم ويضرهم ؛ إذ كان موضوع اجلبلة على أن ال ختلو الدنيا من الطغاة
املاردين والغواة املعاندين  ،الذين ال يعون احلكمة فرتدعهم  ،وال يتصورون الرشد فيكفهم
النصح ومينعهم  ،وال حيسون بنقائص الغي والضالل وما يف اجلور والظلم من الضعة واخلبال
؛ فيجدوا لذلك مس أمل حيبسهم على األمر  ،ويقف هبم عند الزجر  ،بل كانوا كالبهائم
والسباع ال يوجعهم إال ما خيرق األبشار من حد احلديد وسطو البأس الشديد  ،فلو مل تطبع

ألمثاهلم السيوف  ،ومل تطلق فيهم احلتوف  ،ملا استقام دين وال دنيا ،وال نال أهل الشرف
ما نالوه من الرتبة العليا  ،فال يطيب الشرب من منهل مل تنف عنه األقذاء  ،وال تقر الروح
يف بدن مل تدفع عنه األدواء ) .
أرجو أن يغلق ديوان الزندقة بعد كشغري بتوبة نصوح لكل منحرف عن الحق  ،لماّز
بالباطل  ،وعقوبة اآلخرة أشد وأنكى .
وما بال أمثال كشغري اختبؤوا وتواروا ملا صدر قرار القبض عليه  ،بل طمسوا ما كتبوا ،
حرفوا ؛ لوعيد دنيوي  ،وخوفا من سلطان خملوق  ،ومل خيافوا الرقيب عليهم ،
وغريوا ما ّ
مرد له وما هلم من دونه من وال ؟
الذي يعلم سرهم وجنواهم  ،وإذا أراد هبم سوء فال ّ
أذ ّكرهم قوله تعاىل ( :إِ َّن ربَّك لبِال ِمرص ِاد) .
واحلمد هلل رب العاملني .

