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أروع حماكمة على مر التاريخ
من كتاب ( قصص من التاريخ ) للشيخ األديب علي الطنطاوي رمحه اهلل ،وأصلها
التارخيي يف الصفحة  411من ( فتوح البلدان ) للبالذري ،طبعة مصر سنة  1391م.
يف عهد اخلليفة الصاحل "عمر بن عبد العزيز" ،أرسل أهل مسرقند رسوهلم إليه بعد دخول
اجليش اإلسالمي ألراضيهم دون إنذار أو دعوة ،فكتب مع رسوهلم للقاضي أن احكم
بينهم ،فكانت هذه القصة اليت تعترب من األساطري.
وعند حضور أطراف الدعوى لدى القاضي ،كانت هذه الصورة للمحكمة:
صاح الغالم :يا قتيبة ( بال لقب )
فجاء قتيبة ،وجلس هو وكبري الكهنة السمرقندي أمام القاضي مجيعا
مث قال القاضي :ما دعواك يا مسرقندي ؟
قال السمرقندي :اجتاحنا قتيبة جبيشه ،ومل يدعُـنا إىل اإلسالم وميهلنا حىت ننظر يف أمرنا

..
التفت القاضي إىل قتيبة وقال :وما تقول يف هذا يا قتيبة؟
قال قتيبة :احلرب خدعة ،وهذا بلد عظيم ،وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون ومل
يدخلوا اإلسالم ،ومل يقبلوا باجلزية ..
قال القاضي :يا قتيبة ،هل دعوهتم لإلسالم أو اجلزية أو احلرب؟
قال قتيبة :ال ،إمنا باغتناهم ملا ذكرت لك ..
قال القاضي :أراك قد أقررت ،وإذا أقر املدعي عليه انتهت احملاكمة؛
صَر اهلل هذه األمة إال بالدين واجتناب الغدر وإقامة العدل.
يا قتيبة ما نـَ َ
مث قال القاضي :قضينا بإخراج مجيع املسلمني من أرض مسرقند من حكام وجيوش
ورجال وأطفال ونساء ،وأن ترتك الدكاكني والدور ،وأ ْن ال يبقى يف مسرقند أحد ،على أ ْن
ينذرهم املسلمون بعد ذلك!!
دقائق
مل يصدق الكهنة ما شاهدوه ومسعوه ،فال شهود وال أدلة ،ومل تدم احملاكمة إال َ
معدودة ،ومل يشعروا إال والقاضي والغالم وقتيبة ينصرفون أمامهم.
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وبعد ساعات قليلة ،مسع أهل مسرقند جبلبة تعلو ،وأصوات ترتفع ،وغبار يعم اجلنبات،
إن احلكم قد نُِف َذ و َّ
ورايات تلوح خالل الغبار ،فسألوا ،فقيل هلمَّ :
أن اجليش قد انسحب ،يف
ٍ
مشهد تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو مسعوا به.
وما إ ْن غربت مشس ذلك اليوم ،إال والكالب تتجول بطرق مسرقند اخلالية ،وصوت ٍ
بكاء
ُ
يسمع يف كل ٍ
بيت على خروج تلك األمة العادلة الرحيمة من بلدهم ،ومل يتمالك الكهنة
ُ
وأهل مسرقند أنفسهم لساعات أكثر ،حىت خرجوا أفواجا وكبري الكهنة أمامهم باجتاه معسكر
املسلمني وهم يرددون شهادة أن ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.
فيا اهلل ما أعظمها من قصة ،وما أنصعها من صفحة من صفحات تارخينا املشرق ،أرأيتم
جيشا يفتح مدينة ،مث يشتكي أهل املدينة للدولة املنتصرة ،فيحكم قضاؤها على اجليش
الظافر باخلروج؟
واهلل ال نعلم شبها هلذا املوقف ألمة من األمم.
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