
 محنة ابن حنبل  

 

او دارس ، ان محنة خلق القرآن قد احتلت مجاال فسيحا في الحياة الثقافية االتباعية  ال يخفى على اي متطلع

   والمصادر العربية والمراجع. 

والكاتب في هذه المحنة ال يختلف عمن سبقه من محللين ودارسين ، اال انه وفي محاولة منه العادة النظر في  

القضية ، ادرك منذ البداية انه يخوض معركة "البداهات" ، وهي الخصم االشد والتي تجعل الكاتب في هذه  هذه 

زلة عن عملية  عت،انه قرر ان ينأى بالم ىالحاله كمن يمشي في عكس التيار. خصوصا في مسألتين . االول

، انه اراد ان ينظر في   انيةشأن . والثاالمتحان التي نسبت اليهم ،في محاولة لرد االمور الى نصابها  في هذا ال

ليس من خالل طرحهاعلى انها قضية كالمية او اعتقادية خالصة.    مسألة المحنة  

من وجه   "االمر "وانما بما هي"حالة" تبين إبانة  بينة عما يمكن ان تكون عليه صيغة العالقة بين السلطة او 

ي " دولة  الخالفة" ، ال شيء يحول دون اعتبارها اكمل  ،وبين الطاعة او "االجابة" من وجه آخر، في دولة ه

ممثل تاريخي لما وصل اليه "الملك" في االسالم. اي ان الكاتب اراد رفع الغطاء عن المعقولية السياسية لما  

 يسمى ب"محنة خلق القرآن" . 1 

الى المعتزلة بتعميم غير   يهدف الكاتب الى ان يبين المعطيات النظرية لقول : " القرآن مخلوق" ، والذي ينسب

 دقيق. 

ان اول ما يتبادر الى الذهن عند سماع هذه العبارة هو نوع من "التسوية" بين القرآن وبين باقي مخلوقات هللا .  

مبدعاته. او قد يفهم ان هذا يعني ان  وهي" ويجعله واحدا من خلق هللا لمما يؤدي الى تعرية القرآن من اصله "آال

.  لبشر. اال ان الحقيقة ليست على هذا النحو اطالقا،مع انه يمكن التوهم بهذا باللحظة االولى القرآن اتيا من ا

ومن اجل وضع االمور في نصابها يجد الكاتب ان عليه اجراء استطراد في الدائرة "الفرقية" التي تمكن فهم  

 االمر من خالل حدودها.  

سياسي الذي نشب بين الصحابة انفسهم بسبب مسألة  ذهب المؤرخون القدامي في االسالم الى ان الخالف ال

. ويتابع المؤرخون المحدقون في تأكيد القول بأن البؤره    -الخالفة او االمامة، اي خالفة هللا او خالفة رسوله 
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السياسيه هي التي فجرت الصراع وخرج عنها الفرقتين االوليين )الخوارج ( و)الشيعة( . من هذا الصراع  

 ختفجرت المسائل المرتبطة بالعقيدة كمسألة الصفات االهية ومسألة خلق االفعال ومسألة االسماء والصفات  2 .

وتبقى اختالفات في الفرق االخرى الكبيرة كالمعتزلة التي يتم التساؤل اذا ما انبثقت كفرقة من نفسها او نتاج  

.  والتي اعتبر اصحابها نجوم االرجاء. الفرقتين االوليتين  

المتفق عليه عند الجميع هو ان البؤرة السياسية وما ترتب على الصراع السياسي من مواقف حول اسم  اال ان 

مبدآ نجوم هذه الفرقة مثل باقي الفرق.   المؤمن والكافر وصفتهما تظل في  

في  السياسي،ان صح لتفسير ظهور الخوارج والشيعة والمرجئة ،واالشاعرة من بعد. ال يك-اال ان التعليل العقيدي

 لوحده لتفسير تشكل االعتزال من حيث هو صيغة عقيدية ارادت ان تستجيب لحاجات ثقافية محدده. 3

اال ان المعتزلة لم يحاولوا تأسيس حركة كالمية تنشد الجدل من اجل الجدل او حبا فيه ، ومبادئهم الرئيسة  

 جميعا ال تمثل مذهبا فلسفيا محكما.  

ن رئيسين هما التوحيد والعدل. اال انه عند النظر الى هذين المدأين فاننا نعي ومبادىء المعتزلة تتجلى في مبدأي

على الفور انها مال يمثالن منظومة تصورية لعقيدة كامله او مذهبا حقيقيا تمثل يه جميع االصول التي يبنى عليه 

بغيرهم من اتباع   فان هذا المبدأ جاء كرده فعل لجدال مشخص تحكمه عالقات المسلمين   النصور االسالمي.

 الديانات والفلسفات االخرى.  

ان تبعد عن االسالم شبهة الشرك التي يمكن ان يوهم بها فنظرية المعتزلة في التوحيد الخالص المنزه تريد 

القول بذات الهية قديمج تقوم فيها مجموعة من الصفات ال تميز فيها وال تمايز، اي ال تنضاف عليها وال تزيد.  

اره عن رد للنقد  ية حجاجية ،تسويغسة ،ال تأسيسية. اما مبدأ العدل، واثبات الخلق للعبد هو عبفهي اذن نظر 

 الالهوتي المسيحي الذي قاده يوحنا الدمشقي . 4

القدرية االوائل ومن بعدهم المعتزلة ،قالوا بمبدأ العدل االهي . ومسألة خلق القرآن عند المعتزلة هي فرع لمبدأ  

توحيد، ولقد جاءت لتدفع االحراج المسيحي الذي يريذ ان يذهب الصوت المسلم الى القول  العدل ال لمبدأ ال

 بالهوية المسيح.   

تاريخية محددة. حيث ان االسالم راهن منذ  -ثقافية-االعتزال جاء استجابة عملية ارتكاسية الوضاع اجتماعية

.  نهم ، حرية االعتقاد والتعبير عنه والدفاع عنهالبداية على مبدأ الحرية،فأقر لمخالفيه ، وبخاصة الهل الكتاب م
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مع مخالفيهموفي اكثر القضايا   وان هذه الحرية لم تكن مشروطة بال قيد او اشرط. فكانت المنظرات مسموحة

خطورة وحرجا كقضايا الصفات والفعل والتوحيد والتثليث والوهية المسيح ونبوة محمد وغير ذلك. وتقبل  

متكلمون طليعة هؤالء المثقفين. وانصرفوا الى تصنيف المؤلفات دفاعا عن العقيدة وتثبيتا  المسلمون هذا وكان ال

الصولها وقواعدها. واضطرهم الجدل كثيرا البتداع اجوبة او حلول او مواقف.  وحال المعتزلة كان هنا في  

الجدلية مفرغة للدفاع   الوصول الي ما لم يخططوا الهي. فلقد مثلوا اول فريق جماعي جعل من مهمته الثقافية

 عن هذه االوضاع .  

وقبولهم التحدي جعلهم عرضة لهجوم اولئك الذين كرهوا الجدل وادعوا نسبتهم الى السلف الصالح ، ورأوا بهذه  

 بدع . بل احيانا كفروهم .  

في القرنين  فالحق كما يراه الكاتب انه لوال المعتزلة ، وغيرهم ممن طرق باب الجل والنقاش ، الصاب االسالم 

الثاني والثالث حالة "تشمع" ثقافية نكدة قد ال تدل اال على عجزه عن التجدد والتكيف والتوافق مع االوضاع التي 

 كان هو طرفا رئيسا في اخراجها الى ساحة الوجود. 5   

وفي مقابل الظلم الذي وقع عليهم بالتاريخ القديم ،فان البحث المعاصر اعاد للمعتزلة قدرا عظيما ورد اعتبار  

،اال ان البعض اسرف في الثناء والمديح حتى ان البعض تصور ان النكبة التي لحقت بهم في منتصف 

لذهبي له.  القرنالثالث الهجري ،انما كانت تكبة لالسالم نفسه اذنت بافول العصر ا  

وهذا الغلو ال يختلف عن غلو الموقف السفي في اتهام المعتزله بانه بسببهم دخل االسالم االنحطاط والتدهور.   

وبين هذين الموقفين ، مما يجب الوقوف عنده على حسب رأي الكاتب هو ان االعتزال يمثل اوال وقبل كل  

ن االسالم يمر بها في القرنين الثاني والثالث. والنظر  شيء عملية ارتكاسية في وجه االوضاع الثقافية التي كا

التاريخي المدقق يفرض علينا ان نعدل تعديال جوهريا من احكامنا المتصلة بكثير من القضايا االخرى التي 

ارتبطت بهذا المذهب. ومن بينها قضية محنة خلق القرآن ، والتي قيل انها هي التي اذنت بافول االعتزال  

وانقراضه  6 .  انعقد ما يشبه االجماع ، على ان مسألة خلق القرآن هي مسألة اعتزالية ، اال ان الحقيقة ان  

المعتزلة ليسوا اول من اطلق هذا القول او روج له. ولكن من الممكن ان يكون صحيحا ، انهم في فترة متزخرة  

 من ظهور هذه "البدعة" قد جردوا لها الكثير من الكالم .  

القول بخلق القرآن بالنسبة للمعتزلة يقع كفرع لمبدأ العدل ، وذلك خالفا لوقوعه في باب التوحيد عند اصحاب  

الحديث والسنة. ولقد جرى نوعا من التكرار حتى اصبح قاعدة انه ال يكون معتزليا اال من اخذ بمبادى ء  
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ين، والوعد والوعيد واالمر بالمعروف والنهي  المعتزلة الخمسة جميعا : التوحيد،والعدل، والمنزلة بين المنزلت

 عن المنكر. ولكن ردها لما ذكرنا سابقا لبمدأين رئيسين هما التوحيد والعدل.  

الحقيقة ان المعتزلة لم يكونوا الطرف االول واالهم بين اطراف الخالف والشقاق حول المسألة. فعن سؤال : هل  

القرآن كالم هللا تعالى مخلوق ام غير مخلوق؟ تعددت االجابات الموقفية ، ولقد حصرت في ست مواقف اساسيه  

طرفان قصيان رئيسان ،وباقيها مواقف متوسطه.  ، اثنان منها   

الطرفان القصيان المترافعان : اصحاب الطرف االول قالوا بان كالم هللا مخلوق ولقد رجع القول الى جعد بن  

وارج ، وبعض المرجئة ، والمعتزلة جميعا .  درهم والجهم بن صفوان، وغيرهم من الشيعة والخ  

اما اصحاب الطرف الثاني فقالوا : ان القرآن كالم هللا قديم غير مخلوق و وهو قول اهل الحديث والسنة  

 باطالق. اما المواقف المتوسطه االربعه فهي:  

ة مخلوقة.  قول الكالبية : بان القرآن كالم هللا المقروء صفة قائمة به قديمة، والقراءة محدث  

 قول االشاعره: ان القرآن الكريم كالم هللا : الكالم النفسي منه قديم ، والعبارة عنه مخلوقة. 

 قول الواقفة : قالوا : نقف،ال نقول القرآن مخلوق وال نقول غير مخلوق.  

 قول اللفظية : لفظنا بالقرآن مخلوق .  

ين اليه عهدا. والمعتزلة من متأخريهم. ويرى ابن تيمية ان  فالقائلون بالخلق هم مبتدعوا هذا القول واقدم الذاهب

جعد بن درهم هو اومل من عطل الصفات االهية ، وان الجهم بن صفوان تابعه في ذلك. وكذلك يؤكد الطبري 

وابن االثير وغيرهم على ان جعدا كان اول من قال بخلق القرآن . ويإي بعض المؤرخون ان جعدا اخذ بدعته  

، كان قريبا للبيد بن االعصم الذي  ابان بن سمعان ، اخذها بدوره من رجل يدعى طالوت  من رجل يدعى 

 عاصر الرسول واحد اعدائه االشداء. قيل عنه انه كان يمارس السحر ويقول بخلق القرآن. 

من الثابت ان القول بالقرآن المخلوق يرجع الى عهد بعيد جدا عن مدآ االمتحان الذي شهره المأمون في عام  

ه.وان القضية مبدآها "جهمية" تجد اصداءها في االقوال المنسوبه الى الجعفر الصادقوالذي اجاب عن  ٢١٨

دل كذلك ان ابي حنيفة قال : القرآن مخلوق .  السؤال بالقول : ليس خالقا وال مخلوقا ،بل هو كالم هللا . ولقد است

وفي وقت تال تلقفه بشر بن غياث المريسي ودعا له في خالفة هارون الرشيد فالحقه الرشيد. ثم ورثه المعتزلة  

 واقترن بهم في القرن الثالث .  

 



م علي حد تعبير  ان محنة خلق القرآن تقع على نحو فذ في قلب الجدلية التي تحكم الديني والسياسي في االسال

الكاتب. فهناك ما يخفى من عالقات وما يترأى عن الغايات واالهداف المنصوبة عند رجال الدوله او الخالفه  

... من جهة ، ورجال الدين من الطرف الثاني . وعليه فان الكاتب قرر في بحثه في هذه المحنة ان يجلي بعض  

يبين حدود هذه الجدلية التي تحكم الديني والسياسي في االسالم. الحقائق التاريخيج بما يتصل بالمنحة ذاتها ، و  

فطبيعة العالقة التاريخية التي تحكم مبدأي االمر والطاعة بين الرعية والدولة، تبين في خفاياها عن حاالت  

  التنصل من الواقع التاريخي . فالتحقق الواقعي ليس بالسهل و من الطبيعي ان تكون الدوله التاريخية غير 

   مطابقة للدوله الصيلة ، فالموضوع هو اجتهادي بحت .  

ويشدد الكاتب ان اختياره لحالة المحنة من اجل الكشف عن طبيعة الديني والسياسي الخاصة في االسالم ، ان  

الصراع قد حكم صيغة العالقة بين السياسي الذي تمثله دولة الخالفة من وجه، وبين الفعل الذي وجه كثيرا من  

ات الدينية في االسالم الى الوثوب او الخروج او الفتنة او الثورة .فالمعترضون مثلوا في عالقتهم بالدولة الحرك

ا/الجماعة. والتناقض معهم ليس بالحقيقة تناقضا ذاتيا او باطنيا في جسم  -"االخر" الذي ينشد تحطيم وحده الدولة

.لذا فكان اختيار الكاتب علي دولة /جماعة محددة،   الدولة /الجماعة ، وانما هو تناقض مع الخارج ،مع االخر 

اتفق الجميع فيها ،الدوله من ناحية ، والرعيه من الناحية الثانيه على شرعية بنيانها وقوامها . وهي الدولة  

الجماعة التي   –التي تحددت فيها الصيغة الشاملة لالسالم التاريخي او الحضاري وهي ايضا دولة  \الجماع\

المعظم اليوم النموذج المرجعي التاريخي لدولة المسلمين وجماعتهم.  تمثل عند   

 

 الكتاب يأتي ي عدة فصول علي انلحو التالي:  

 فصل اول يتكلم فيه عن المعتزلة ، عالقتهم بالخلفاء ، وطبيعة العالقه بينهم وبين الخافه .  

   هائها في خالفه المتوكل.الفصل الثاني : ،قائع المحنة ،احداثها منذ بدئها مع المأمون وانت

. الفصل الثالث: هويات رجال المحنة وعن الدعاوي المعلنه الشهارها   

 الفصل الرابع : يجرد طبيعة العالقة بين الديني والسياسي في االسالم 

 

 الفصل االول : المعتزلة والخالفة. 

ا لها منذ الخليفة المأمون. ولقد  ذهب جمهور الباحثين الى ان الدولة العباسية اتخذت من االعتزال مبدأ رسمي

فرض المأمون مبدأ االعتزال في خق القرآن على اناس بالقوة ولقد كان اول مرة يتدخل فيها خليفة المسلمين في  



امر العقيدة هذا التدخل العنيف، والول مره يصدر من خليفة امر باعتناق فكرة معينة واعتبارها مذهب الدولة 

وه. ولقد تمت هزيمة المعتزلة في زمن المتوكل ، ولقد اعيزت هزيمتهم الى اتباعهم  الذي يعاقب مخالف الرسمي

 سياسة العنف والشدة تجاه االعداء والمخالفين وباالخص اتباع ابن حنبل  فامتحنوا الناس فب مسألة خلق القرآن. 

وانهم مثلوا الواجهة الدينية اما نبينبرغ فرأى ان المعتزلة اتصلوا بالعباسيين ليعملوا لهم ويمهدوا لثورتهم ، 

خالفة العباسية.  لل  

( ثمة إجماع على ان الدولة العباسية في عصر المأمون والمعتصم والواثق كانت اعتزالية وان المتوكل قلب  ١)

.   الوضع رأسا على عقب ورجع الى مذهب اصحاب الحديث والسنة  

رجال هم    ٣( ارتبطت اسماء اعتزالية بالخالفة العباسية . اال انه وفي مسألة خلق القران كانت الصلة مع ٢)

الجاحظ وبشر المريسي واحمد بن ابي دؤاد. المريس يبدو انه الحالج التي استحقت اهتماما خاصا ، بسبب  

 عالقته بالمأمون وكذلك مسأله خلق القرآن واعالن االمتحان .  

قرائن تدل على ان بشر المريسي هو وراء بدعة خلق القرآن ،هو الذي يقوا ان القرآن مخلوق وان هللا معه  كل ال

ولقد   في االرض. وهو يعتبر كالجهمي باعتباره ملحدا في اسماء هللا معطال مفتري لصفات ربه.و ابوه يهودي.

و كفره.  سمع بن حنبل يقول فيه : مأل هللا قبر المريسي نارا.  

تكمن محاولة ارفاق الجهمي بالمعتزله بهذا الموضوع . فقد قال بهذا الشأن ابو حسن الخياط: وما اضافة   وهنا

 صاحب الكتاب لجهم الى المعتزلة اال كإضافة العوام لجهم الى المعتزلة لقوله بخلق القرآن.  

من الثابت ايضا ان بشر المريسي اتصل بالمأمون وكان في مجلسه ، وهناك تعرف على ثمامة بن اشرس  

 المعتزلي. وكان مروجا لبدعة القول بخلق القرآن التي قيل ان الرشيد اقاله بسببها.  

باقي الخلفاء  اما احمد بن ابي ذؤاد فقد كان مقربا من المأمون واستحوذ على اعجابه وثقته.واستمر تأثيره على

وكان االتجاه العام عند المؤرخين انه حث المعتصم علىاالمتحان ، وحمل الواثق على التشدد في المحنة  

والدعوج الى خلق القرآن وقوى عزمه على ذلك . الحنالة يرونه جهميا ، والمعتزله تضعه على راس الطبقة 

.  وهو من افضل فقهاء زمنه بالنسبة لهمالسابعة من طبقاتهم   

ولقد كان هناك رجال اخر مهم وال يأخذ المأمون امرا اال بعد موافقته وهو يحي بن اكثم الصيفي الذي كان شنيا.  

اال انه ومع سنة المحنة كان قد غضب عليه من المأمون وبعث به الى العراق اال ان المعتصم قلده من جديد    

. قضاء البصرة  



صورتين : المقاطعة واالعتزال  والنظر اليه نظر الشبهةاو   في عهد الواثق موقف المعتزلة اتخذ احدى

 المشاركة في مجالسه ومناظراته الى جانب غيرهم من اصحاب المذاهب والفرق. 

في انلهاية تؤكد البحوث المختلفة بكل القصص السابقة انه لم يكن اي من هؤالء الخلفاء العباسيين معتزليا في  

رف من الظروف. لقد كانت مجالستهم ومناظرتهم مفتوحة لجميع اهل  ايه صورة من الصور او تحت اي ظ

الملل والفرق والنحل . وكان بعض المعتزلة يعض من يرتاد هذه المجالس  ويشارك فيها / اما محنة خلق  

القرآن كانت قرارا شخصيا من قبل المأمون والتزاما سياسيا خالفيا من جانب خليفته المعتصو والواثق . انا 

كل فيمثل في هذه المحنة حلقة جديدة. المتو  

 

 الفصل الثاني 

 المحنة

ه. وكان قد ولي اسحاق بن ابراهيم   ٢١٢يرصد التاريخ بأن المأمون اظهر القول بخلق القرآن في العالنية سنة 

  القران.وكان االخير اداته واداة المعتصم والواثق فيما بعد في االمتحان بخلق  ٢٠٦الخزاعي على بغداد سنة

 وهناك دالالت على استخدامه لالمتحان منذ تلك الفترة كذلك.  

قصة يزيد بن هارون قد تكون مهمة لعرض كيفية استخدام المأمون االمتحان للتخلص من خصمائه او من لم  

فارسل   يعجبوه. فيردد ان المأمون اراد ان يوقع االمتحان عليه لتلذذه به نوعا ما ، اال انه خاف ان ينقلب عليه.

احد رجاله ليحرجه ،اال ان بن هارون اصر ان امير المؤمنين ال يعقل ان يحمل الناس على ما ال بعرفون عند  

وعند مواجهة المأمون قال له ان ذاك الرجل كان يلعب به. وبن هارون كان من اهل  سؤاله بأن القرآن مخلوق. 

ه يحفظ خمسة وعشرين الف اسناد، وعشرين الف  ولقد سمع عنه يقول انواسط وكان رأسا في العلم والعمل . 

حديث. ولقد روى عنه احمد بن حنبل.وكان بينهما مودة. ووصفه بأنه كان يعد من االمرين بالمعروف والناهين 

 عن المنكر. كان رأسا في السنة ومعاديا للجهمية.  

في حياته . فماضيه في ، وكان المإمون يتوجس منه. فلم يقدم على االمتحان ٢٠٦توفي بن هارون سنة   

 الخروج معروف ويعتبر رأس في السنة ، وهو ذو سلطة عند العلماء وعند العامة على حد سواء . 

عظيمتي الداللةك امر بأن ينادى : برئت الذمة ممن ذكر  ، اقدم المأمون على فعلتين ٢١١و ٢١١بين عامي 

بعد الرسول علي. والثانية جاءت في العام    معاوية بخير او فضله على احد اصحاب الرسول. وان افضل الخلق 



التالي، حين اقدم اظهار القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن ابي طالب على جميع الناس بعد الرسول.  

 واعترض الناس علي هذا كثيرا.  

كان المأمون يظهر على المتمردين عليه ، وخرج لحرب ضد الروم ليكفي الخطر الخارجي، اشهر االمتحان  

ظ وحدج الجماعة والملك. وكانت القوة العسكريه هي اداته االولى لتبديد االخطار الداخلية  ليحف

والخارجية)المادية( اما الكمتحان فكان اداته لرأب الصدع الداخلي الذي تبينه في ملكه اذا تبين ان الطاعة ليست  

مع القضاة ويبدأ بامتحانهم فيما  وعليه فبعث لوزيره برسالة طويله طلب منه ان يج خالصة له في هذا الملك.

 يقولون وتكسيفهم عما يعتقدون،في خلق هللا القران واحداثه. فاذا اقروا بذلك كانوا على سبيل الهدي والنجاة.  

 

احمد بن الحسن ، ابن العليه، وابن البكاء االكبر، والمظفر بن مرجأ.... ثم بعث   ناحضر المأمو ابن حنبل :

ن عيسى وعبد الرحمن بن اسحاق ان يخضعوا ابن حنبل لالمتحان  السحاق ان يبعث بجعفر ب  

سئل ماذا تقول في القران ؟ قال : هو كالم هللا،قال:امخلوق هو ؟ قال :هو كالم هللا ال ازيد عليه، فامتحنه بما  و 

يشبهه  ر. وامسك عن )ال في الرقعة ، فلما اتى على )ليس كمثله شيء( قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصي

شيء من خلقه في معنى من المعاني، وال وجه من الوجوه، فاعترض عليه بن البكاء االصغر فقال: اصلحك هللا  

ير من عين. فقال اسحاق البن حنبل.فقال اسحق الحمد: ما معنى قوله :سميع . انه يقول سميع من اذن ، بص

هو كما وصف نفسه. بصير . قال: هو كما وصف نفسه .قال :فما معناه؟ قال : ال ادري  

 عند امتحان المعتصم البن حنبل ، كان هناك موازرة روحية له في االوساط العامة واوساط الحديث.  

.... وليس ثابتا انه اال انه ليس ثابتا انه لدي االمتحان اغلقت الحوانيت ابوابها ، ونه مضى بالسجن سنه وسبعه

   عند قدومه من الرقة لبغداد كان مكبال،  

 

 

ه، بم يكن يعلم بامر الحكم وعمل بوصية المأمون ان يأخذ   ٢١٨عندما بويع المعتصم بالخالفة بعد المأمون سنة 

سى الناس وقتل الكثير من العلماء ويقال ان  بسيرته في القرآن ، فسلك ما كان المأمون عليه ،وختم به عمره ، و 

مر كان مبالغا فيه ،الن عهد المعتصم كان  . ولكن يخبر المؤرخون ان هذا اال٢٢٠ابن حنبل ضرب في سنة  

. اال ان واقعة ضرب ابن حنبل تظل ابرز وقائع المحنة.   ٢٢٧سهال، ولقد شد تطبيق االمر في عهد الواثق سنه 



ويذكرها اكثر المؤرخون اال ان الطبري ينكرها . ولكنها اخذت نحوا اسطوريا في الكالم عنها. وتأخذ الرواية  

.  بضربه بالسياط عند االمتحان لرفضه ان يقول ان القرآن مخلوقان ابو اسحاق امر   

ولم يرق للمعتصم التمادي والموجهة مع ابن حنبل لعظم مكانته ، وظل رفيقا به، حتى رآه يعاند بالحجة، فعندما  

ل :نعم. قال  قال له احمد بن ابي دواد : اليس ال شيء قديم او حديث؟ قال: نعم . قال :اوليس ال قديم اال هللا ؟ قا

فالقرآن : قال : ليس انا متكلم فهذا اغضب الخليفة وقال عنه انه جاهل ومعاند. فاصبح موقفه كأنه واجه الخليفة 

بالكذب والجماعة بالقحة، وقلة الكتراث وشدة التصميم ،عندما قال له بن ابي دواد: تزعم ان هللا رب القرآن ؟  

افما سمعت احدا يقول ذلك قط من حالف وال سائل، وال من قاص وال  قال: لو سمعت احدا يقول ذلك لقلت. قال :

في شعر وال في حديث؟ وهذا العناد كان سبب ضرب الخليفة له. وفي هذا الصدد ،زعم انه قال ان حكم كالم هللا  

  كحكم علمه ، فكما ال يجوز ان يكون علمه محدثا ومخلوقا ، فكذلك ال يجوز ان يكون كالمه مخلوقا محدثا .

فسئا: اليس قد كان هللا يقدر ان يبدل ايه مكان اية ،وان يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره .وكل ذلك في الكتاب  

مسطور؟ قال :نعم "قال فهل يجوز هذا في العلم ،وهل كان جائزا ان يبدل هللا علمه ويذهب به ،ويأتي بغيره ؟  

.  قال :ليس.    

تصم البن حنبل ،ان مبدأ المتحان حسبما يرويه صالح بن احمد بن  وتتعدد الروايات ، ويخلص منه امتحان المع

من الحبس الى دار اسحاق بن   ٢١٩حنبل وحنبل بن اسحاق بن حنبل ،ان احمد بن حنبل و حول في رمضان 

ابراهيم . وكان يبعث اليه في كل يوم رجلين يناظرانه هما احمد بن رباح وابو شعيب لن الحجام. منذ اليوم  

ايام. كان واضحا ان موضوع االمتحان لم يكن خلق القرآن  وحده ،   ٣التحقيق"االمتحان" والذي دام  االول من 

او كالم هللا ، مع انها كانت هي المسأله المركزية . ولكن كان هنا مسآليتن اخرتين قيل ان احمد سئل فيهما :  

يرى هللا تعالى في االخرة ام ال ؟  االولى : علم هللا قديم ام حديث. والثانية : مسألة رؤية هللا . هل   

ولقد نقل اين حنبل كيف   وفي يوم ما  روي انه وجه اليه غسان والشافعي االعمى  من اصحاب بن ابي دؤاد.

 دعيا الخليفة بقتله النه كافر.

  . ( ،لم تشهد هذه السنوات اي حدث مهم في حياه بن حنبل وفي عالقته بالخالفة٢٢٧عند تولي الواثق للحكم )

 فالتزم بيته فيما يشبه العزلة القسرية .  

 ولم يكن ابن حنبل هو الوحيد الذي امتحنه المعتصم.  

وفي عهد الواثق استمرت المحنة في التطبيق ، ويتداول التاريخ قصة قتله الحمد بن نصر الخزاعي بسبب  

 مسأله القرآن واالمر بالمعروف.  



كان لتبينه العالقة الوطيدة بين التيار للمتحن وبين الذين نظموا حركة "ثورية"    ٢٣١وتصعيد الواثق للمحنة سنه

   لالنقالب عليه واحداث فتنة . 

وانتهى امر المحنه في عهد المتوكل مع ابن حنبل عندما بعث االول له رسالة يسأله في امر القرآن قائال : ال  

معرفة وبصيرة. فرد عليه احمد بكتاب .يعتبر انه اخر سطور المحنة. كتبها ابن   \ مسألة امتحان ولكن مسأل

ره . فمنذ عودته من العسكر كان امتناعه من  حنبل وهو في بغداد في بيته ولقد اعفاه امير تامؤمنين مما يك

الحديث تامت، ولمم يقرأ على تحد حديثا واحدا. ولكنه كان يخرج الى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل  

سنه وفاته. ومع رحيله كانت المحته في اخر انفاسها    ٢٤١والفتوي. وظل امتناعه عن الحديث حتى سنه 

ر والكره او العكس. ام الكالم في القرآن فقد ظل موضوع جدل وخالف حتى  وصارت ذكرى تثير الجدل والنفو

عقيدته )القادرية( التي اخذ الناس بها وحظر فيها   ٤٠٩مطلع القرن الخامس ، حيث اعلن الخليفة القادر سنه 

   القول بخلق القرآن. 

 

 الفصل الثالث:

  الدواعي والرجال 

 ردت المحنة الى مبدأين اصيلين او دعويين مركزيتين ظن انهما االصل في االمتحان :  

 الدعوى االولى :الدفاع عن التوحيد  

 الدعوى الثانيه :درء خطر الوقوع في شرك نظرية )الكلمة( المسيحية.  

دعوى القول بخلق القرآن  اال ان الحقيقة تؤكد ان هاتين الدعويين لم تكونا اال مسوغين كان القصد منهما تعزيز 

 ،ال تأسيس هذه الدعوى.  

المرجع االساسي لفهم الدواعي التي دفعت المأمون الى الشروع في   هناك اجماع على ان رسائل المأمون هي

االمتحان . فما تعنيه الرسائل بوضوح ان هناك فريق من الفقهاء والقضاة والمحدثين قد اصطنع عقيدج العامة  

وذلك طلبا للرئاسة فيها جاعال من نفسه الممثل الشرعي للحق والدين والجماعة والسنة متهما  وتزين بها باطال،

سواه في صدقه وفي شهادته . وهنا وجد الخليفة ان هناك حاجة لوضع حد لهذه التجاوزات واالفتاآت ورد  

لقد اختار المأمون موضوعا االمور الى نصابها. وتثبيت للقياده فيما يريده هو وليس ما يحاول اولئك تمكينه. و

دقيقا لتكشيف اصحاب ذاك التيار "المتمرد" وتمثلت في خلق القرآن وإحداثه.فمن اقر بها وافق الخليفة عليه  



وجعله من المقربين ، ومن لم يقر بان القرآن مخلوق محدث تركت شهادته ولم يستعن به . على مبدا ان احكام  

اهل البصائر في الدين واالخالص للتوحيد. هللا ينبغي اال يؤخذ يها اال بشهادة  

بدأ االمتحان بالقضاة ، مما دل على ان للخصم المقصود حضور بينهم . وهذا دليل علي ان الدوله تريد اخالص  

 القضاة لها في نصره الخليفة .

. اال انه لم يكتف في دعوه الخليفة االولي بالرسالة االولي لسبعه قضاه باسمائهم كلهم اجابوا بان القرآن مخلوق  

بهذا واشخصهم اليه ليكون اقرارهم بمثابة انصياع للسلطة امما الفقهاء والمشايخ . ومن الناحيه الثاني مثل هذا  

 انهيار اخالقي وعقيدي واجتماعي عند العامه والجمهور امامهم.  

هي اقامج دين هللا ورعاية خلقه  الرسالة الثانية، تعزز تقرير القول واالعتقاد بان وظيفة خلفاء هللا في ارضه ، 

وامضاء حكمه وسننه. اي ان حدو الدين هي عند الخليفج . والقول في الرآن وهو امام المسلمين واالثر الباقي  

 لهم منالرسول ، هو امر يبين اذا ما مكان المسلمين تحت رعايته على طريقه وفكره . 

ان فيه مضاهاة لقول بان به على خلقه( ، والثاني  ان القول بعدم خلق القرآن يعرض "لدفع خلق هللا الذي

 النصارى في ادعائهم في عيسى بن مريمانه ليس مخلوق اذا كان كلمة هللا. 

بسبب هذين المبدأين تتوجه هذه الرسالة الى تعزيز مبدأ التسوية بين القرآن وبين الخالئق التي صنعها هللا 

القرآن توجهها لتفضي الى القول بالخلق الذي من شأنه ان ينزه  وخلقها ، وتتوسل لبيان هذه التسوية بآيات من

 هللا عن ام يشبه بخلقه وفعله. 7 

 وللتأكد من الصدق كان عليه ان يمتحن كذلك من حضر للشهاة من الشهود وليس القضاة فقط. 

ال يستعان به   اما جزاء من لم يقل بقول امير المؤمنين في القرآن . اي من لم يوثق اخالصه وتوحيده ،فهو

 وتبطل شهادته وال يقطع بقوله حكم. 

بعد ذلك امتد االمتحان في الرسالة الثانيه الى الفقهاء والحكام والمحدثين . وبهذا تصدر االمتحان ليشمل جميع  

 المتصدرين لتوجيه العامة المور الدين والدنيا ،مما كان يعني اتساع دائره سيطره الخليفة.  

المهمالمالحظة ان القصد لم يكن منه مجرد االئتمار للخليفة ولكن ادق . الن الذين تحفظوا باالجابةادركوا  من 

.  السمع الخيط الرفيع الفاصل بين القول الطوعي بمقالة الخليفة وبين قول الطاعة  

بصير اكتفى بالقول  عندما رد احمد بن حنبل ان القرآن هو كالم هللا ال ازيد عليها ،وحين سئل عن معنى سميع

 :هو كما وصف نفسه ، قال : ال ادري هو كما وصف نفسه.
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كراهية القول في المسألة والهروب منها امران ظاهران. واحد يستعهد الخليفة اال يتكلم في القرآن ، واخرون  

 يحملونه مسؤولية االمر به ، وثالث ال يتجاوز ظاهر النص الى ما ال يدريه.  8

الثة استخدم المأمون نهجا جديدا بغى من خالله تقييم المراقف المنكرة او المعارضة لمقالته ، في الرسالة الث

 واستخرج من انماط االجابة تحليال على حسب التقارير التي ارفقت له عن وضع الممتحن.  

 وبناء علىيه استخدم التشويه لمن لم يجيبوا والتشهير كاداه للفتك بهم. 

كان احمد بن حنبل.  وقعت عليهم المحنة وتم استدعائهم من بين السبعة الذين   

( ولد ببغداد ثم رحل الى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام . كان امام  ٢٤١-١٦٤احمد بن حنبل )

المحدثين و لقب بالمناضل عنالسنة والصابر في المحنة.كان من كبار علماء عصره . ولقد قال عنه علي بن  

يوم الردة ، واحمد بن حنبل في المحنة.  المديني : ايد هللا الدين برجلين ال ثالث لهما : ابو بكر الصديق   

عرف عن ابن حنبل خصومته الشديدة للجهميج القائلين بخلق اسماء الل وبخلق القرآن وبإنكار رؤية هللا ، وكان  

يكفرهم. وكان يرى الواقفة واللفظية مبتدعة جهمية ، واكد انهم اشد خطرا عليهم من الجهمية. وصب غضبه 

فوان ، بشر المريسي، واحمد بن ابي دؤاد. واشتد في النكير على اهل الجدال في الدين  ثالثة : الجهم بن صعلى 

وعلى اصحاب الرأي . ووقف موقفا صعبا من خلفاء بني عباس فناصب سلطانهم العداء والقطيعة .وناصر بني 

 امية بحماسة وبدا كأنه داعية لالمويين. 9

اال ان حياته وحكمه لم تفرغ من التحديات التي  ع علمه . ال يختلف المؤرخون على حسن مكانة المأمون ووس 

بدأت بمنازعته واخيه االمين على الخالفة ، وما لبث انشغل في حرب في خراسان حتى انقلب عليه القبائل في  

عند زواجه من    ٢١٠بغداد. وبعد حسم اموره وارجاع الماور الى سيطرته حصل تغيير ذكره المؤرخون بسنه  

كانت السنه التي تمر فيها بلعن معاوية ، والسنه التي اظهر فيها القول  ٢١١حسن بن سهل ، وسنة بوران بنت ال

بدإ غزو الروم   ٢١٥( وما كاد يثير الفتنة . وفي ٢١٢بخلق القرآن وتفضيل علي على ابي بكر وعمر )سنه

من طرطوس   ٢١٨سنة   وعندها تعززت سلطته بزيارة دمشق ومصر ، ثم اعالن االمتحان بالقول بخلق القرآن

وهو في قلب الصراع مع الروم. وفي حكومة الصراع مع الكفار في الخارج ، والصراع مع المفار في الداخل  

 توفى .  10 

 يسرد الكاتب عناصر شكلت المبنى الكامل لشخصية المإمون تتمثل في ثمان:  
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اضيفت اليها الخبرة العليمة  شخصية المأمون االساسية تقومت بالثقافة والعلم والتربية الدينية الصحيحة -١

 وااللف بعلم االوائل. 

نتم الى اصحاب الحديث والفقه وال لم ينتم المأمون لفرقة او مذهب . فلم يكن معتزال وال متشيعا ولم ي -٢

 الفالسفة. كان فوق كل هذا.  

كان متفردا في السلطة   -٣  

اساس الملك هنده الرأي والعقل والتجربة والحكمة آلى جانب الدين والتقوى .  -٤  

يتقابل نظام الخالفة ونظام الملك وتتعين العالقة بينهما على نحو حاسم الول مره في االسالم. -٥  

ة العملية والواقعية هي التي طبعت روح مشروع المأمون في الملك. اال ان النظريه الدينية والمباديء السم -٦

 التقوية واالخالقية بالسياسة الدنيوية االقتصادية والمالية والقضائية واالدارية

ة.  سياسة االمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت امرا من امور الدولة وليست من امور الرعي -٧  

تصور المأمون ان ما يمكن تسميته بمنطق الملك واولية السياسي على الديني، وفلسفة الصراع هي االصل   -٨

ال مجرد االنصياع لمفهوم عقيدي خالص كمفهوم التوحيد او غيره. وقضية خلق القران كانت على رأس هذه  

 القضايا  11

ي وما هو سياسي . بين ما هو خالفة وما هو ملك، بين  هذا الفصل كان محاوله من الكاتب االبانة بين ما هو دين

ما هو دين  وما هو دولة، ليمثل منذ القرن الثالث ،قرن المحنة والصراع بين مشروع الملك وبين مشروع السنة  

 والدين، الصورة التقليدية في االسالم لهذا اليوم12.   

 

 

 الفصل الرابع 

 تسويات لحساب التاريخ 

تم التداول عبر التاريخ بأن المعتزلة مثلوا الواجهة العقيدية للدولة العباسية ، انهم هم من قتنوا المأمون حتى  

 صار يؤخذ بقوا خلق القرآن ، وان المتوكل رفع المحنة عند ارتداده عن المعتزلة.  

 العباسيون كانوا قربين حتى من  كانوا من المخلصين للزدولة العباسية والالحق ان هذا الكالم وهم. فال المعتزلة 

 االعتزال. 
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الخليفة العباسي   كان  واصل بن عطاء رأس االعتزال توفى قبل قيام الدولة العباسية وتشكيلها. وعمرو بن عبيد

الحقيقة ان المعتزلة االوائل القوا الخالفة العباسية منذ مبدىها   كان على حذر دائم منه .  اجله وعطمهالذي 

ن تجدر االشاره الى ان علينا االعتراف بوجود تيارين سياسيين في قلب االعتزال : التيار المثالي  بالخروج . ولك

والتيار الواقعي.13فعمرو بن عبيد كان رأس التيار االحتجاجي ،ومال الى الزهد . وافصح هذا التيار عن  

هؤالء كذلك رأوا ان حكم االسالم  معاديته للدولة وكان لديهم راديكاليه في شأن االمامة اي الملك والدولة. و

مخالف لساءر حكم االمم في اقامة الملوك ،الن الرسول لم يكن ملكا ولم يملك على امته احدا. فالملك بالنسبه لهم  

يدعو الى الغلبه واالستيثار و والغلية واالستيثار فيهما فساد الدين وابطال احكامه والرضى بأحكام الملوك  

والسنه.   المخالفة لحكم الكتاب  

وقول بن عبيد بان االمامة اختيار من االمة في سائر االعصار ، قول حاسم بإطالف في امر الصلة بين  

 المعتزلة وبين العباسيين في مسألة االمامة.  

اما المعتزلة الواقعيين، اصحاب التيار الواقعي او العملي، والذي غلبت عليهم النزعة العقلية المجردة الخالصة  

،او استجابوا موضوعيا الحوال االمر الواقع او لمتطلبات العيش الحيوية. او كانوا فريسة لالنتهازية والنفاق  

ان يجعله هو واصحابه من جملة رجاله في علم الكالم.  االجتماعي السياسي. كالهذيل العالف. نجح السلطان في   

ولكن ليس من االنصاف كذلك وضعهم في دائرة النفاق المطلق ، فاالرجح ان يكون مبدأ التسليم بالواقع القائم 

لديهم ، والعمل من اجل ان يكون في افضل صوره ممكنج هو هدفهم.فاولئك مما ال شك فيه ادركوا الهوة بين 

كالمية وبين واقع الخالفة .نظريتهم ال  

اما بشأن تردد المعتزولن على دواوين الخالفة ، فلقد اقترن هذا بسواهم من اصحاب الفرق والمذاهب على هذه  

 المجالس.  

المأمون لم يكن بتلك الشخصية البسيطه فهو لم يلق بلقب احد ملوك االرض سدى. فلقد كان يقول :" معاوية  

وانا بنفسي" . فمن غير الصائب ان يكون المعتزلة قد اثروا عليه ولعبوا لعبتهم  بعمره،وعبد الملك بحجاجه 

بموضوع القول بخلق القرآن .واسهار المحنه. فبدءا ، ان القول في خلق القرآن لم يكن معتزليا ،او لم يخصهم  

د اهدافا نظرية او  دون غيرهم. المأمون كان عقالنيا تجريبيا واقعيا في نهجه . فكان رجل فعل، سياسي ال ينش

تأمليه. اما قول خلق القرآن فكان مسأله عقائديه  فرعيه اقتنصها المأمون ووقف عندها ،لتوظيفها له في اطار 

 "منطقالدولة"  الذي كان هو المنطق الذي يراعيه المأمون قبل اي منطق اخر  
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ث عن الشروط االجتماعية والتاريخية في خالفة المرمون ،ال في التأثيرات التي وقعت في  حاي ان علينا الب

عقل الخليفة عند البحث في دواعي االمتحان.  وعليه يجب االنتباه الى السؤالين التاليين : ما هي ذبيعة الفصل 

   النوعي في الرجال الدذين تم امتحانهم؟ وكيف كان مبدإ المحنة مكانا وزمانا ؟

نعرف ان الجواب للسؤال االول كان دوما ان الذين استهدفتهم المحتة هم الفقهاء والمحدثون المنتسبون الى 

. ولكن ايضا ذهب المأمون المتحان غيرهم  هنا كان يكمن تأقير هؤالء علىا لعامه .  اصحاب الحديث والجماعة 

هم نفسهم من اقروا باالمر بالمعروف  ون  فكان اهل الحديث في مطلع سنوات المأممما كان يهدد السيطره .

والنهي عن المنكر وجعلو من هذا المبدأ وجودهم االساسي  وشدت اليها العامة . وعادت وتفجرت في اخر  

خالفة الواثق  مع احمد بن نصر الخزاعي الذي كان ببال شك على صلة مذهبية وشخصية باحمد بن حنبل حامل  

في عهد المتوكل.   ٢٤١ون حتى رحيله سنة لواء العصيان من اواخر عهد المأم  

ال يوجد شك ايضا ان ابن حنبل لم يكن ذلك االمام المطيع ، مع انه لم يدع الى الخروج على االمة بالسيف بل  

دعا لهم بالصالح. وكانت سنته الصبر تحت لواء السلطان على ما كان عليه من جور او عدل. ولك يدع لتكفير  

ان عملوا الكبائر. ولكن هذا لم يمنع انه كان في حالة عصيان دائم ، وعدم االجابة ،  احد من اهل التوحيد  و

اعادة الصالة خلف امام فاجر ، واالمتناع عن التحديث والتعريض بالسلطان كناية او تصريحا ، والتكفير لمن 

عي كامل ان مصدر قوته  انفذوا سياسة الخليفة في االمتحان. كلها كانت تعبر عن عصيانه. كان ابن حنبل على و

كان في العامة. فكان يقيس حركاته في ضوء ما يترتب على هذه الحركات من تاثير على الناس والعامه وليس  

.فقط مرضاة هلل.   

فرجال الحديث والفقه المنتمين لتيار الحديث والسنة ومن التف حولهم من العامة تعاظم امرهم وتحولوا الى    

لذا فلقد كان من الطبيعي ان يتقدم السياسي الممثل في السلطة االصليج   خطر على الدولة. تجمع يمثل قوة بالغة ال

الى ان يعيد االمور الى نصابها ، فيعمل على حسم الصراع الذي لم يكن في الحقيقة اال صراعا على السيادة  

سي ، الن الدين كان انفذ  والسلطة. وهنا ما جرى ان السياسي استخدم الدين النفاذ العمليه ولم يستخدم السيا 

 ومرجعا في االطار االجتماعي القائم.  

اما شروط المحنة الخارجية ، فال تكشف عوامل حاسمة في تفنيدها. فاالخطار العلوية كانت بعيدة ، والمبادره  

  ٢١٧و ٢١٥في حرب الروم كانت قرار المأمون ال الروم. يمكن القول ان سحب المحنة تكونت بين العامين 

ل تكرار اقامة المأمون في دمشق. فاعلن المرمون عن بدءاالمتحان عند خروجه للقاء الروم من دمشق.  خال

ء االمتحان من طرطوس وهو في وهج الصراع مع الروم. ويطلق بد  



، حين امتحن المأمون المحدث الشهير ابا    ٢١٧من المهم االشارة ايضا ان االمتحان انطلق من دمشق عام  

مر حبسه بالعراق حتى الموت. واتبع دلك المتحان رؤوس الحديث في العراق ومصر. . هنا  مسهرالدمشقي وا

 نلحظ امرين : االول ان الشام اموية ، والثاني ان الدمشقي كان فقيها مؤثرا في الشام وغيرها .  

توفى في نفس   اال ان اختيا رالمحنة ورغم احكام حبكته  ،لم تكن نتائجه بالدقة المرجوة ، خصوصا ان المإمون

السنه التي اطلق فيها االمتحان. وقبل ان يستسلم له كل اللمتحنين. فما طبقه الخليفان بعده كان اتباعا لوصيته  

وحفاظا على تماسك الملك ودوامه. ام المتوكل فلقد ادرك ان ظروف خالفته تتطلب احداث توازنات تفرض 

عامة والعرب، وهذا لم يكن بال رفع المحنة واعاد؛  رفع اليد عن اصحاب الحديث والسنة ومن تبعهم من ال

 االعتبار الي الكبار من اخذ فيها .  

صحيح ان المتوكل رفع المحنة ، ونصر السنة وكتم اهل البدعة . اال انه لم يرفع المحنة عن ابن حنبل. . اي ان  

اعر اهل السنة والحديث والعامة،  المتوكل كف عن السوإال في القران المخلوق او القديم ، وبهذا لم يعد يثير مش 

النه كان في حاجة ماسة لدعمهم للتحرر من نفوذ االعاجم وسطوتهم في دار الخالفة. لكنه ظل متحسبا للخطر  

 االجتماعي السياسي المتمثل في قدرة شخصية نافذة كابن حنبل .  

ويبقى موضوع تحالفه السري مع   .فالحقيقة ان ابن حنبل اقام في بيته اقامة جبرية ، لم يسمح له بالتحديث 

 العلويين موضوع سؤال .

 

 الفصل الخامس  

 جدلية الديني والسياسي  

مما سبق ، ال يوجد شك بأن محنة خلق القرآن كانت تمثل رعبة الدولة . دولة الخالفة ، من اجل  رد اهل الدين  

 الى طريف الحق في العقيدة. مما يؤكد على ان الدولة تلك كانت دوله دينية  في طبيعتها وماهيتها.  

حياة االجتماعية في االسالم ، وهي جدلية  والحقيقة ان هذا الجدل لم يكن اال وجها لجدلية متأصلة غب طبيعة ال 

 الديني والسياسي.  

والمحنة ليست الوجه الوحيد لهذه الجدلية ، فكل ما يحدث في االسالم من حراك اجتماعي  محكوم بآليات هذه 

 الجدلية.  

 مما ال شك فيه ان المحنة تجسد حالة قصوى في هذه الجدلية ولكنها لم تكن الوحيدة او استثنائية. 



ان هكذا جدال ال ينحصر على زمن معين او محدد ،بل هو مركزي في كل حراك اجتماعي ذو حدود دينية  

   وسياسية. في اي مجتمه سياسي يحتل الدين االسالمي فيه مكانة سامية او سلطة مرجعية عليا.  

ذا ممكن ان يقودنا آلي وقد يلوح في االفق ان ما يضحد هذه الجدليه هو االنحياز الى نظرية العلمنة . اال ان ه

مغالطات يجب التنبه لها . وعليه، علينا ان نوقن بان كا ما هو فردي عندما يتحول الى اجتماعي يصبح سياسي.  

والديني نفسه ، عندما يكف عن كونه لالنسان نفسه ويصبح شأنا للجماعة ،يتحول الى سياسي. وكل فهم للديني  

المنكر ، يحول الديني ،بالضرورة وبالماهية ، الى سياسي ، وتنشأ بعد  يأخذ بمبدأ االمر بالمعروف والنهي عن 

 ذلك قضاياه ومسائله. 

فما هو الديني ؟ يحدد عادة التعريف من الجانب اللغوي . اال انه وبالرغم من ان التحديد اللغوي يقدم بعض 

ي طبيعته وماهيته. او في داللته  العنصر الدالة في تبيان المصطلح ، اال انه قل في ان يفيد في تحديد الشيء ف

( الحساب والجزاء : يقال في  ٢٠٩المشخصة او الوظيفية . وهناك ثالث تعريفات لغوية بنيت علي: )ابي عبيدة 

المثل :كما تدين تدان .. وبل يدينون دين الحق. فمجاز هذا الكالم : ال يطيعون هللا طاعة الحق ، وكل من اطاع  

ن في طاعة سلطان فهو في دينه.  ملكا فقد دان له ، ومن كا  

اربع معان اخرى هي :    التي ذكرها ابو عبيدة( اضاف الى معاني الحساب والجزاء والطاعة ٣٢٨ابن االنبار )

( قد  ٢٨٠( والمبرد)٣٢١السلطان ،العبوديه، الملة والعادة. منفردا بذلك بمعنى العادة، الذي كان ابن دريد )

يسيه هي :الجزاء والطاعة والعادة.  استجمع في الدين ثالث معان رئ  

اال ان التدقيق في هذه المعاني ال يبين طبيعة الدين في ذاته وعن ماهيته ، ولكن يبين وبعض وجوهه وعالئقه،  

، وهو طاعة بما هو انقياد الشارع ، وهو عادة بما هو افعال يعتاد العبد  فهو جزاء ما يترتب عليه من اعمال 

على الثبات عليها. فهذه المعاني للدالله عليه . اي ان هذه المعاني ال ينفرد فيها الدين  عليها ، وتوطن النفس 

 فقط. ولكنها تمثل وجوها اليه منظومة اخالقية اجتماعيه طبيعية. 14 

وليس هناك من شك ان ماهية الديني يمكن ان تتبين فيما نقل عن حسن البصري : من احب ان يعلم ما هو  

لقرآن . ولكن من شأن هذا ان يكون تحديدا اسميا  للموضوع ، يعرفه بمجموع صفاته فليعرض نفسه على ا

 وخصاله وفضائله الدينية والشرعية تعريفا حسنا ، ولكنه ال يغني كثيرا في بيان طبيعة ما هو الديني15 . 

لذا، يتوجب البحث عن تحديدات اخرى تصور بشكل افضل طبيعة الديني في ذاته . مما  يتوجب تبيان ما يتميز  

 به عن غيره من التجليات االخري لوجود االنسان وفاعليته.  
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ه  من هنا من الطبيعي ان نقول مثال : ان الدين عند هللا االسالم. " او "الدين نصيحة " . . ولكن االشكاليه في هذ

المقوالت تكمن في تحديدها للواحق الدين وليس لماهيته. فالدين عند هللا االسالم ، يفهم منها انه ال دين اخر  

 مقبول غير دين االسالم. والدين نصيحة ، تعبر عن تجلي اخالقي للدين في الحياة االجتماعي. 

المعنى الفذ للدين . فقال ابو البقاء يرى الكاتب ان صاحبي "الكليات " و"كشاف اصطالحات الفنون" اهتديا الى 

ان الدين " هو وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات .قالبيا او قالبيا، كاالعتقاد  

والعلم والصاله".  وقال التهاني : "الدين وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم اياه اللى الصالح في الحال  

ال ، هذا يشتمل العقائد واالعمال ويطلق على كل ملة كل نبي" او "هو وضع يسوق ذوي العقول والفالح في الم

باختيارهم المحمود الى الخير بالذات ، وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وفان الوضع االهي هو االحكام 

 التي جاء بها نبي من االنبياء." 16 

،ووسطه ، وغايته. فمبدؤه هو هللا ، فهو وضع الهي. والرسول هو   ميزة هذه االدعاءات انها تحدد الدين بمبدئه

متلقيه ،وحامله ومؤديه . اما وسطه فهو االنسان العاقل المكلف ، واما غايته فهي صالح االنسان وخيره في  

شارع.  الحال والمال ، اي في الدنيا واالخرة ، باالنقياد الى جمله من االعمال والعقائد التي وضعها هللا او ال  

، وطاعة كامله من  مما يجعل الدين محل للتالقي االنساني وااللهي في فعل هدي دنيوي واخروي من جانب هللا 

 جانب االنسان . 

هنا نتوقف عند مسأله الخاص والعام : فهل هذه االحكام خاصة ام جماعية. فاذا ما كانت للجماعة، فمن الذي  

جوه الرئيسية في قضية نصب االمام، االمامة.  يقف على تنفيذها ؟ وهنا ندخل في احد الو  

الخالف ليس في موضوع تحديد الدين والدنيا والتفرقه بينهما . ولكن يكمن الخالف عند مدخل الدين في الدنيا  

 وعند السلطة التي ينبغي او ال ينبغي حصولها على االجتماع االنساني من اجل انفاذ اجراءات هذا المدخل.  

 

 ه

   في النهاية :

عندما اصبح مبدأ االمر بالمعروف والنهي عن المنكر اداة بتيار اهل اصحاب الحديث والسنة ، صاروا يمثلوا  

سلطة موازية لسلطة الدولة . مما اسفر عن صواع في الغايات بين الملك الديني الذي ينشد مصالح االخرج على  

الثابت ان الدولة تجسد في ماهيتها "السياسي" اي   مصالح الدنيا ، وبين ملك السياسي الذيينشد مصالح الدنيا. من
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انها الجهاز الوازع المادي الذي يجسد الوالية والسلطنة، ويتحكم في افعال الرعية الظاهرة. ويحرص على حفظ  

 روح الجماعة اي دينها وعلى وحدتها وتماسكها وامنها اي دنيتها.  

ذاتها و وانما مقصوده العتبار اجتماعي سياسي هو حفظ  ان وظيفة حفظ الدين المنوطة بالدولة ليست مقصودة ل

بنيان االمج . لذا فان اي بدعة او زندقج من شأنها ان تولد اختالفا وا انشقاقا في الجماعة ، فتكون الصراعات  

وينعدم االمن ، وتضطرب احوال الجماعة. لذا فعلى الدولة هنا ان تحفظ الدين كواجب عليها رأبا للصدع  

دة الجماعة. وهنا تستطيع الدوله بالتعلل في االمر بالمعروف والنهي عن املنكد، وفي حفظ الدين  وحفظا لوح

كما حدث في محنة القول بخلق القرآن . والتوحيد   

اال انه وكما تبين ، لم يكن المقصود فعال هو حفظ الدين بقدر ما كان القصد حفظ الدولة نفسها من خطر يتهددها 

   ر مباشره لقوتها. من قوه موازية او غي

فاذا ما كان الهدي والرحمة ما ينشده الديني ، فان السلطان هو ما تنشده الدوله. واذا ما كاناالمتثال لحكم الشرع  

امتثاال مطلقا وتحت كل الظروف هو المطلب االول والنهائي الهل الدين . فان منطق الدولة هو االمر االول  

 لرجل الدولة .  

وعقيدة كل من امتحنهم المأمون والمعتصم والواثق ، والحجه التي   فالحقيقة انه لم يكن هناك شك في ايمان

استعملها المأمون في رسائله بحق عقائدهم لم تكن مما يتعذر دفعه في اطار تصور متماسك للمسألة يأخذون به.  

ولقد كانوا بالرغم من تشهير المأمون بهم وفضحهم، اال انهم كانوا اهل دين ينتسب الى السلف والسنه .  

فاالمتحان لم يكن اال صراع الغايات الدينية والسياسية من جهة ، وصراع السلطة والسياده على الساسي من  

جهه اخري . فاالول لم يكن ليتخطي منطق الملك اال باالحتياز الديني وتزيين الدوله به وتوظيفه لمصلحة 

فظا لنفسه بطبيعة الحال كلمة الحسم .اما  محت السياسي، باعتماده سندا وظهيرا للدوله. ال قوام لهما بدون بعض.

الصراع الثاني فكان اشد خطرا ، النه يمثل التقابل بين قوه الدولة التي تنهج مبدأ منطق الملك الملزم بالطاعة له  

، وبين القوه الموازيه الداعيه الى دين هللا والي تغيير المنكز المستفحل في الزمان والناس واالىمه واولي  

 االمر. 17

ان خوف المأمون من قوة رجال الدين وسيطرتهم هو الذي دفعه الى االمتحان . ذلك العصيان الخقي في تلك  

 الموز. التي اصبحت تجسد قوه رئاسية موازية لملكه. كانت بطريقة غير مباشره تهدد ملكه. 
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اللواتي تجمعن   الف مشيع. . والنسائ ٦٠٠عندما مات ابن حنبل ، خرج في جنازته ما وصف بانه ازداد عن 

. فالقوه الدينية نازعت السياده عن قبره قدرت بالستون الف. فهذه قوه كانت تضاهي او توازي قوه الخليفة

 والسلطة . وهذا بديهي بان يثير الصراع حول غابات وهواجس الدوله وفزعها الشديد.  

جدلية الديني والسياسي في االسالم   فاذا ما كان لتجربة المحنة داللة جوهرية  فهي ان المنطق الذي يتحكم في

هو ان الديني والسياسي كليهما يتعلقان بالسلطة ،يجعالنها قاعدة مادية ،وجهازا يحقق به كل منهما ماهيته 

وغاياته . وفي كل مره يدرك الديني ان يصبح قوه غير مباشرة كانت السياسي يتحول الى الصراع وعندها ال  

الموازيه بكل الوسائل المتاحة.  يتوانى عن امتحان هذه القوة   

   والمحنة كانت احد تلك الوسائل . 

 

 

 

  


