وهذا نص ردي على العشماوي :
األخوة يف صحيفة فيفاء األلكرتونية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..أما بعد
فقد بلغين أنكم نقلتم مقال األخ األستاذ الشاعر عبد الرمحن العشماوي إىل صحيفتكم ،فكان من
حقي أن أرد عليه ملا له من مكانة بني عوام الصحويني واحلركيني  ..فهو عندهم قطب من
أقطاب الصحوة! ولو كان رجالً عادياً لرتكت الرد عليه ،فأنا أعذر العامة مبا ال أعذر به
اخلاصة ،وأجتنب الرد على بعض األخوة املغرتين بزخارف القوم ،ألنين كنت يف فرتة من الفرتات
على منهجهم ،أظن أن العلم كل العلم ،والتقوى كل التقوى هي يف تلك الضالالت واجلهاالت اليت
جتد هلا سوقاً نافقة بني العامة ،فلذلك أنا أعذرهم ،وهم حسنو النية رغم التشبع مبكرورات
املواع والعقادد نمن ال تستند على برهان علمي بل هي لالالت قاةمة من ممن وويل..
أما األخ العشماوي فكان عتيب على األخوة يف صحيفة اجلزيرة ويف هذه الصحيفة ( فيفاء)قادماً،
ألن له كلمته رغم جهله ،فالناس من حيث اجلملة يعادون ما جيهلون ،ويوالون ما يألفون ،واألخ
الكريم العشماوي له تاريخ وويل يف إمساع الناس ما حيبون مساعه ،فكان الواجب على الصحيفة
أن تنقل ردي عليه من الشبكة اللربالية كما نقلت مقاله ،حذو القذة بالقذة ،وحذو النعل بالنعل،
وعلى كل حال ،يبقى يل عليهم وهلم عليّ حقوق فوق مسألة رد املظلمة ،ولكين أكتفي منهم
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بالعد ل ،وقد وعدوا ،وهم أهل إن شاء اهلل لالرتقاء مبعايري الصحيفة إىل مصاف العدل املمكن
..
ونصيحيت لألخوة يف منتديات اجلنوب عامة ،ويف منتديات وصحف بين مالك وفيفاء خاصة ،أن
خيلوا بيين وبني خصومي ،فإن فلجت كان الفلج يل وهلم ،وإن خسرت كانت التبعة عليّ خاصة،
فما فاددة أن يعاديين بعضهم اليوم ثم يعتذر بعد عشر سنوات! فأنا أعرف مسرية الفكر ،إننا يف
أواخر سنوات الكتمان والتقليد ،فكيف يستبق البعض نور املستقبل مبا يبقيه يف الظلمات ليس
خبارج منها! أين املستشرفون واملقتبسون ؟..
هذا أمر  ..وال عتب على قريب ( ..وأهلي وإن  ...كرام)
األمر الثاني :نصيحيت أن يتخذوا معياراً واحداً ..فإن جام إيراد من يشتمين ويلعنين فيجب أن
يتاح ذلك يف العشماوي وأمثاله ،وإن كانت لعنتهم وشتمهم حراماً ،فيجب تعميمها يف اجلميع ،أما
أن يتاح لعن كل ذي علم ،ومدح كل ذي محاقة ،فهذه كارثة غامرة ،أتيحوا الشتم كله أو امنعوه
كله ،ونصيحيت أن يتم االقتصار على مناقشة األفكار دون األشخاص( أما ردي على العشماوي
فال يدخل يف هذه املعايري ألنه تناول الشخصي أيضاً ،وحنن متظاملان فنحن خارج القياس ،ال
أوالب حبذف شيء من مقاله ،وأمنع حذف شيء من ردي ،دعونا نلتقي عند اهلل).
ثالثاً:أيضاً أنصح نفسي وإياكم برتك االغرتار بالرأي العام ،فليس معياراً للصواب واخلطأ ،وإمنا
املعيار هو الربهان من نقل صحيح من مجيع أورافه ( وسيأتي شرحه) أو عقل صريح ال تتعلق به
القوادح ،أما ما سوى ذلك من اإلمجاع فغري متحقق يف األمة إال يف ما ال خالف فيه بني أمة حممد
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(ص) وهذا نادر ،فال حيتج به يف مادون ذلك نما تنامعت فيه فرق األمة ومذاهبها ،ثم من كان له
إملام مبعنى اإلمجاع فسيعرف أن تطبيقه مستحيل أصالً ،وأما ما سوى ذلك من القياس وسد
الذرادع وقول الصحابي واالستصحاب وعمل أهل املدينة وحنو ذلك من املعايري اليت ولعها بعض
الفقهاء فال تفيد إال الظن حتى عند القادلني هبا..
رابعاً:إذن فعندما أقول إمنا احلجة يف النقل الصحيح والعقل الصريح فهذا يستوجب االرتقاء
بعلومنا وعقولنا لندرك ما معنى النقل الصحيح؟ وما معنى احلجة العقلية؟ وكذلك بعض احلجج
املختلف فيها كالفطرة ،ال بد من االبتعاد عن التصحيح الفردي أال يتخذ حجة ،فاالومئنان لدليل
فردي هو حجة على من يؤمن به فقط وال يستطيع أن يلقمه خصمه أو جيربه على اإلميان به،
وجيب أن نعرف ما هو النقل الصحيح الذي نقوله للمسلم والكافر فيسلم بصحته – إن كان ذا
ثقافة ،-ملا حييط به من القرادن احلافة واملعضدات القوية واحلوالن القرننية والشواهد التارخيية.
فإذا اتفقنا على أن القرنن الكريم نقل صحيح متواتر حمفوظ ،فإنه يبقى واجب تدبر القرنن الكريم
لنعرف معناه الذي أراده اهلل ،وهذا ال يتأتى من قراءة التفاسري على تناقضها وهتافتها ووفرة
اإلسراديليات يف رواياهتا ومجود عقول بعض املفسرين ،وحتذلق بعض اللغويني..اخل ،وإمنا يتأتى
فهم القرنن الكريم بالقرنن نفسه أوالً ،ثم مبا يشبهه من األحاديث واآلثار ( ،وحنن نعمل العكس،
نتشبع بالروايات واألحاديث ثم نصعد إىل القرنن الكريم ،فهذا مثل من حيف التعاميم ثم يصعد
للدستور!)
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فهم القرنن أوالً ثم النزول منه إىل أألحاديث هو األصل ،ولكنه عمل شاق ألن العادة مل جتر عليه،
إمنا جرت العادة أن ننكس الدين فنجعل أعاله أسفله وأسلفه أعاله ،فعاقبنا اهلل بأن نكسنا يف
هذه األمم ،فأصبحنا أبلدها عقوالً وأسرعها أفوالً ،وهذا مرض قديم تواوأ عليه املسلمون ،ألهنم
حيبون الراحة ومتابعة الرأي السادد ،ومرافقة ذوي الشأن والعظمة املزيفة ،ثم التحلي باألمساء
الرنانة من حسن االعتقاد ،ودعوى االجتهاد والتزين بلباس العقالء والصاحلني ،وهذا الذي درج
عليه كثري من أسالفنا من أهل الوجاهة والتصدر هو سبب هذا النضوب وهذا التحدر إىل
اجلرف األخري إن مل يتداركنا اهلل برمحة من عنده ،ألن هذا كله لعب وسيعلم صدق كالمي هذا
من تعمق يف أي علم ،سواء اللغة أو التاريخ أو احلديث أو التفسري ..سيعرف أن علومنا نقل
الحق عن سابق ..ومقلد عن مثله..
الباحث املتعمق املخلص هلل سيعرف أن اجلهل قديم ،وأن العجلة وحب نقل اإلفادة قد اجتالت
أكثر العلماء على واجبهم واقتطعتهم عن دفادن عقوهلم ،من تدبر الكتاب ومراقبة اخلالق يف القول
والبالغ عن اهلل ،وتقديم الشهادة هلل على الشهادة للمذهب والرديس املتبوع والرأي الغالب..اخل
تلتفتوا يف العامل اإلسالمي ،وسرتون أن العقول هي العقول ،ومع ذلك جتد كل قطر من األقطار على
عقيدة من العقادد ،بداية من معرفة اهلل إىل أصغر حكم من األحكام ،فما باهلم مثالً؛ إن قرءوا
اآليات اليت تتحدث عن اهلل وأمساده احلسنى وعجادب ملكوته ،ما بال املصري ال يكون إال
أشعرياً ،واإليراني ال يكون إال إمامياً ،واخلليجي ال يكون إال سلفياً ،والعماني ال يكون إال إبالياً،
..اخل ،أأمرهم اهلل باالختالف فأواعوه أم هناهم عنه فعصوه؟..
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إخواني  ،ال تغركم الدنيا ومينتها ووجاهتها عن لمادركم وعقولكم ،فإن اهلل ادتمنكم على نعم
األمساع واألبصار والعقول والقلوب ،فال تسلموها لغري اهلل ،فإن هؤالء لعفاء مثلكم ،مل مينحوكم
هذه النعم حتى تسلموها إليهم وتوظفوها يف فيما أحبوا من الشهادة هلم دون اهلل ( ،يا أيها الذين
نمنوا كونوا شهداء هلل) والشرك يف الشهادة لغري اهلل كالشرك يف الذبح لغري اهلل ،بل أثر الشهادة لغري
اهلل أعظم فتكاً يف خواص العلم ،بينما الذبح لغري اهلل دون ذلك ،لتكن شهادتكم هلل حقاً وإن
أخطأمت يف النتادج ،وجتنبوا الشهادة لغريه وإن أصبتم يف النتادج ،فاهلل يريد قلبك أوالً أن يكون له
وحده ،ولن يسألك إال عن فهمك واجتهادك ،وإني أعيذكم باهلل أن تكونوا من املتربدني الذين قال
اهلل فيهم ( إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت هبم األسباب ،قال الذين
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربؤوا منا ،كذلك يريهم اهلل أعماهلم حسرات عليهم وما هم
خبارجني من النار)
إن الذي ينتقل من عبادة الالت والعزى إىل عبادة البشر ما فعل شيئاً ،حتى ولو كان أؤلئك البشر
عابدين لبشر غريهم ،وحتى لو كان هذا الغري عابداً لسلف سبقه ،وهكذا..
اهلل ال يقبل أدنى شرك..
ألن عظمة اهلل أكرب من أن ترفض عبادة الالت وتقبل عبادة الشيخ والعابد والفقيه ..اخل ،وهذا
مولوع وويل يفهمه من وفقه اهلل حلسن التدبر ،وإعمال التفكر.
 أيضاً يف احلديث ،ليس كل حديث يقول عنه البخاري صحيح يكون صحيحاً ،وال كلإسناد صححه ابن حجر يكون صحيحاً ،وال كل حديث صح سنده عند األلباني يصح
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متنه ،وال كل حديث لعف الغماري سنده يبطل متنه ..،اتركوا التمذهب كله فهو أول
اهلداية ،وخذوا احلجة إينما وجدةموها ،إني أمسعكم صيحة حريص ،والرادد ال يكذب
أهله ،لقد خضت يف هذه املعامع قبلكم ،وكنت أشد محاساً وتعصباً ،ولكن اهلل أنقذني
بظلمهم يل فالفضل له وحده ،فبدأت أتعرف على هؤالء الذين ظلموني ،كيف يرتضون الظلم
وهم يزعمون التدين واإلنصاف؟ كيف ينسون قوهلم كذا وكذا ..وهكذا بدأت أكتشف
ظاملاً بعد ظامل ،وخادناً بعد خادن ،حتى انكشفت عين احلجب ،واجنلت تلك السدف،
فأفجرت بعد ظلمة ،وتنفست بعد كتمة ،فإذا بي أرى اهلل وألول مرة! أراه يف عدله
وحكمته وابتالده لعباده وسننه يف خلقه ووقوفه مع املظلومني وإن لعفوا ظاهراً ،ومده يف
صولة للظاملني وإن عزوا بادياً ،كل هذا ابتالءً وةمحيصاً ،لقد رأيت مكر اهلل بكل ماكر،
وإرخاده لكل مغرور ،من دنيا مادلة ،أو كثرة جاهلة ،أو مكر خفي ،أو سطوة شقي ..اخل
اللهم ال حترمين هذه اهلداية ،ومدني يف معرفتك ،وصربني على البالء ألستحق رلاك ،واغفر
لقومي فـهم ال يعلمون.
أما قصة مقال األخ العشماوي ،وقصة الرد عليه فهاهي:
الرد على العشماوي
كان األخ الدكتور عبد الرمحن العشماوي قد كتب يف صحيفة اجلزيرة مقاالً بعنوان ( حسن
املالكي وشتم معاوية رلي اهلل عنه) بتاريخ /91مجادى اآلخرة 9341هـ ومبا أنه قد مر
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حنو الشهر ،ومل تنشر الصحيفة ردي على األخ العشماوي فقد اخرتت نشره عرب النت ،عرب
الشبكة الليربالية ( ثم الحقاً يف صحيفة اجلدار وصحيفة فيفاء هذه):
ويف هذا الرد جتدون ثالثة أجزاء:
-9رساليت لرديس حترير صحيفة اجلزيرة .
 -1الرد الذي مت تسليمه للجزيرة ( وجتنبت فيه أكثر ما أريد قوله).
-4الرد على عنوان املقال وهو ما مدته يف املنشور هنا ( يف منتدى الليربالية ويف صحيفة
فيفاء هنا ومت نقله لصحيفة اجلدار وغريها)
وهذه هي الثالثة أجزاء على الرتتيب:
اجلزء األول :رساليت لرديس حترير صحيفة اجلزيرة
األخ األستاذ رديس حترير صحيفة اجلزيرة ..احملرتم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..أما بعد
فقد كتب األخ األستاذ عبد الرمحن العشماوي مقاالً يف صحيفتكم املوقرة ..تناولين فيها
بالشخصي والفكري..
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ومن حقي أن أرد عن نفسي ما ذكره سواء على املستوى الفكري أو الشخصي ،وسأحاول أن
أجتنب التفصيل حتى ال أحرج الصحيفة وأحرجكم ،مع أنه تكلم يف بعض التفاصيل ،وإن رغبتم
حبوار يف التفاصيل عرب الصحيفة فآمل إبالغي بذلك ،فليس عندي أي مانع يف حماورة األخ عبد
الرمحن أو غريه ،ولكن من جتربيت يف الصحافة السعودية أهنم يفتحون احلوار حتى إذا كان احملق
على وشك أن يغلب خصمه  ،تتدخل جهات أخرى بضبط احلوار مبا يؤدي إىل نصرة املتفق مع
الرأي العام ولو مبطالً ،فتقوم بإسكاتك وفتح الباب للخصوم أو املختلفني معك لصيبّوا ما شاءوا
من اهتامات وحتليالت ..وهذا خلق ال يرتضيه صاحب مروءة فضالً عن صاحب حق يعرف
حقوق اإلنسان وحرية التعبري ،وقيمة احلجة والربهان ،لذلك لن أوروكم يف التفاصيل التارخيية
حتى ال الطركم إىل منع حقي يف الرد ،وسأتناول املولوع من بعيد ،فأنا لصيق بالواقع اإلعالمي
وأعرف حمظوراته ،وأقدر الظروف.
كتبه  /حسن بن فرحان املالكي
اجلزء الثاني :ردي الذي مت تسليمه لصحيفة اجلزيرة ومل تنشره!
[ الرد على العشماوي]
ترددت كثرياً يف الرد على ما كتبه األخ األستاذ عبد الرمحن العشماوي يف مقاله املنشور يف جريدة
اجلزيرة ،يوم األحد 9341 /6 /91هـ  ،والذي كان بعنوان ( حسن املالكي وشتم معاوية
رلي اهلل عنه) ،وأشغلتين عنه أمور ،إال أنين عندما وجدته ينقل من منتدى إىل نخر ،رأيت أن
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من حقي األدبي ومن واجيب الديين أن أديل برأيي فيما كتبه عين ،وما نقله من لقاءات ودعوى
نصادح وحنو ذلك ،مع االحتفاظ لألخ األستاذ عبد الرمحن العشماوي بكامل التقدير.
[ تردد للفارق يف الظروف والعلم]
وبداية أقول ،كان هذا الرتدد مين لسببني:
األول :ألن الظروف كلها مع أخي عبد الرمحن وال يكاد خيلص يل منها شيئاً،
والثاني ألن العلم كله  -يف هذه املسادل التارخيية -معي وال يكاد خيلص لألخ عبد الرمحن منه
شيئاً،
فإذا كانت الظروف كلها يف مكان ،ويضادها العلم يف مكان نخر ،فقل يل بربك كيف يلتقيان؟
ثم تساءلت ماذا ميكن أن أقول يف جريدة سعودية كاجلزيرة؟ هل أستطيع أن أعرض حجيت وأدليت
وبراهيين كاملة مفصلة لعرض حقادق تارخيية يف الصحيفة نفسها اليت نشر فيها العشماوي مقاله؟
أم ال أستطيع؟
اجلواب والح أن الظروف العامة ال تكاد تسمح هبذا ،ألن هناك حساسية ملا يصدر يف وسادل
اإلعالم احمللية قد ال حتتمل ما يتم ورحه يف القنوات مراعاة لواقع الناس واستنكارهم ملا جيهلون،
والناس أعداء ما جهلوا،
[ صعوبات البحث اجلاد ونمانعاته]
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واألمر اآلخر أن هناك نمانعة واسعة على مدار تارخينا تأبى البحث اجلاد ،وختشى من احلقيقية،
وحتارهبا جهالً هبا وبفاددهتا ،حتى لو مت نقل هذه احلقيقة من كتاب اهلل أو من صحاح املصادر
احلديثية ،وهذه املمانعة قدمية كما قلت وليست وليدة عصرنا هذا،
ولعلكم تالحظون أنكم عندما تتدبرون القرنن الكريم قد تقفون على نيات كأنكم تسمعوهنا ألول
مرة ،ملاذا؟ فاجلواب هو اجلواب،
أيضاً تكون الغرابة يف احلديث ،فقد تقرأ حديثاً يف الصحيحني كأنك تقرأه ألول مرة،
وأما يف التاريخ فاألمر أعظم ،وتكون حقادقه أكثر غرابة وأند شروداً عن الذاكرة ،حتى ال يكاد
يصدقها أحد مع صحة أسانيدها وكثرة شواهدها ،ووفرة قرادنها ،وقرننية حوالنها،
فهذا كله ال نستطيع إنكاره ،هو واقع عند املسلمني جيب الوقفة عنده وويالً ،ومعرفة أسباب
هجران هذه احلقادق ،ويف اجلانب اآلخر قد تشتهر فكرة وتتلبس بالعقول ثم مع قليل من البحث
قد ال جند هلا أصالً ،وهذه احلالة أيضاً يعرفها اجلميع أيضاً ،وما من باحث يف أي فن من الفنون
إال ويكتشف شيئاً من هذا السادد اخلاويء ،أو ذاك الغريب الصحيح.
وعند حتليل هذه املفاجآت ،سواء املفاجأة باألفكار الصحيحة الغريبة أو األفكار الساددة الباولة
سيؤول إىل معرفة هذا اإلنسان ،من حيث كونه ظلوماً جهوالً نسياً عجوالً لعيفاً ( ..كل هذه
حقادق اإلنسان ووبيعته يصرح هبا القرنن الكريم)،
[ ماذا أعطي اإلنسان ملقاومة هذه املمانعة؟]
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وللتغلب على هذه الغرادز أو املكونات النفسية اليت جبلنا اهلل عليها ابتالء ،وأعطانا ما ميكننا
التخلص منها عبادة ،هو مولوع قرنني كبري امسه ( االبتالء)،
هذا املولوع أعلنه القرنن وأمهله التاريخ بثقافته املوروثة ،وإال فقد جعل اهلل لنا ما نستطيع به
مقاومة هذه الطبادع ،من ختفيف هذا الظلم ،أو إمالة ذاك اجلهل ،أو استحضار ما غطاه النسيان،
أو تدبر ما أفسدته العجلة ،أو تقوية ما ألعفته أهواء النفس ورغباهتا،
فاهلل منحنا مقابل ذلك القلوب والعقول واألبصار ثم بعث رسله وأنزل كتبه لنستعني هبذا كله على
النقص اإلنساني املتمثل يف الصفات السابقة ،وهنا يتحقق معنى االبتالء ( ليبلوكم فيما نتاكم)( ،
وليمحص ما يف قلوبكم) ( ولعلكم تعقلون)...اخل،
[ العشماوي وأمثاله راسبون يف االبتالء قطعاً!]
ومن ال يدرك أن بصره يف ابتالء مستمر وكذا مسعه وفؤاده وعقله وأن عليه أن يفعّلها – بتشديد
العني -يف ورد تلك الطبادع املخلوقة مع اإلنسان ،إن مل يفعل املسلم ذلك؛ فلن يستطيع اجتيام
االبتالء بنجاح ،كما قال تعاىل ( :وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون) إذ أن
شكرها هو تفعيلها ال تعطيلها ،والشكر ال يكون باللسان حتى يسبقه التفعيل ،وإال فأنت تشكر
نعمة ال حتس هبا ،وهذا من اجلهل.
والعشماوي ال يستطيع جتاوم االبتالء قطعاً! ألنه حمروم من اهلداية بسبب عبادته للذات واحلزب
والرأي السادد داخل وسط احلركيني اإلسالميني ..فهؤالء أغلى بكثري من املعرفة واملعلومة
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والتدبر والبحث..اخل ،ال يستطيع التخلص من عبادة الذات واألصحاب إال مبجاهدة كبرية يفقد
فيها الكثري من مسعته وجاهه ووجاهته وأمواله ومناصبه ...وهذا شديد على النفس ،وال
ينال هذه املنزلة إال ذو ح عظيم.
[العشماوي ليس وحده ..بل هذه وبيعة أكثر املسلمني ]
وواقع املسلمني من قديم يعرفه اجلميع ،فهم من أكثر األمم تعطيالً هلذه النعم ،لألسباب السابقة من
تكثر وجاه ومنصب وصاحب ..وهذا خالف مراد الشارع ،ولذلك كرر يف القرنن الكريم (
لعلكم تعقلون) وما يف معناها (أفال تتفكرون) ( تنظرون ،تسمعون ،تبصرون )..أكثر نما كرر
ذكر الصالة والصوم واحلج جمتمعاً ،وقال ( أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا نمنا وهم ال يفتنون)
وقال (أحسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟)..
جواب العشماوي وأمثاله  :نعم! فاهلل حريص على مسعتنا وجاهنا أكثر من حرصه على مسعة
األنبياء وجاههم! فلذلك سنجتمع مع النيب (ص) يف الفردوس األعلى ،رغم أنه أهني وأكرمنا،
وافتقر واستغنينا ،وشُرِّد واستبقينا ،وحوصر وفلجنا ،وكذِّب وصُدِّقنا..اخل.
هكذا يظن هذا العشماوي ومن على شاكلته؛ أهنم أكرم على اهلل من رسله وأولياده ،فهم
مطمئنون لدخول اجلنة بال ابتالء وال ةمحيص وال اختبار  ..ودون أن يفقدوا منصباً وال صديقاً
وال حمباً وال جليساً! ولذلك ال يأخذون من الدين إال ما قارب الدنيا ،فكأنه هلم أن يقولوا
ويفعلوا؛ وعلى اهلل أن يرلى قوهلم وفعلهم ومستهم وهديهم وكذهبم على اهلل ورسوله!
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هذا من وحي إبليس ألولياده ،مينحهم مخرف األماني واألقوال ،غروراً ومكيدة ،أتاهم يف غرب
مجاحهم وسنن مراحهم ،خالني من سالح اهلداية ،مضللني بأشباهها من عوادد العقادد وأكاذيب
املواع  ،نمتلئون بأنفسهم ومذاهبهم وقرنادهم وشيوخهم أكثر من امتالدهم حبق أو عدل ،لذلك ال
جتد اهلداية منفذاً إىل قلوهبم ،وال املعرفة إىل مقاعد الفكر من عقوهلم( ،ولَقَدْ صَدَّقَ َعلَْيهِمْ
إِْبلِيسُ ظََّنهُ فَاتََّبعُوهُ إِلَّا َفرِيقًا ِمنَ اْل ُمؤْمِنِنيَ).
[وهذا املقطع اليسري السابق كان حمذوفاً مين لعلمي بأن الصحيفة لن تنشره ،وقد أعدته هنا
للفاددة]
[ حماربة احلقادق التارخيية عقيدة فاسدة ألكثر املسلمني]
ومن تلك احلقادق احملاربة اليت حيارهبا املسلمون بكافة ووادفهم وفرقهم (احلقادق التارخيية) ونتيجة
هلذه احملاربة أتى املسلمون حبقادق متضادة ،لتقوم كل حقيقة مدعاة بإبطال حقيقة صحيحة،
فاحلقادق عند فرقة غري احلقادق عند أخرى ،بل داخل كل فرقة الطراب شديد ،وال تكاد
ووادفها تتفق على ترتيب معني حلقادق التاريخ،
واألغرب من ذلك أن الفرقة الواحدة قد تعتقد صحة حدث يف ممن ما ،ثم تنكره يف ممن نخر،
دون دراسة علمية ،وإمنا لظروف سياسية أو مذهبية أو بلدانية أو اقتصادية أو اجتماعية..اخل،
وهذا كله ألن التاريخ أهم مثريات الوعي ،وكل سادد فكري بطبيعته أنه ال حيب الوعي ،ومن هنا
تأتي حماربة الوعي حتت عناوين عدة،
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[ خشية األحزاب واملذاهب على أتباعها من الوعي]
ومن هذا فكل التيارات واألحزاب الكربى ختشى على مجاهريها من الوعي ،ولذلك تطحن
الفردية حلساب الرأي السادد ،حتى ولو كان هذا الرأي العام سطحياً ساذجاً مبنياً على التلقي
والتقليد والعمى.
إذن فاملولوع كبري جداً وهذا ما جعلين أتردد يف الطرح النظري لإلشكالية دون حبثها ،ومع هذا
التبسيط قد يصعب فهمها ليس لغبش احلق وإمنا لرتاكم اجلهل.
وهذه السذاجة سنراها يف مقال األخ عبد الرمحن والحة جداً ،ورمبا نناقش بعض أورافها،
واخلالصة أن تلك الرؤية أو الثقافة أو املمانعة – إن أحسنا هبا الظن -ترى أن التاريخ أمر مضى
وانتهى ،وأنك أمنا أنت حماسب بعملك ،وكأن املولوع خصومة شخصية ،وكأنه ال فاددة من ذكر
أحداث التاريخ وتقييم شخصياته ومدى أثر ذلك على ما وصلنا من تراث أو عقادد وفكر
وسلوك ،وكأنه ال فاددة من القصص اليت ذكرها اهلل لنا يف كتابه ،أو األحاديث النبوية املتعلقة
باملالي أو املستقبل.. ،
فاخل الصة أن نظرية األخ عبد الرمحن مونقة املنظر موبقة املخرب ،وفيها من التسطح والسذاجة
والعجلة ما جيعل اإلجابة عليها يف غاية الصعوبة للتحري يف انتقاء اإلجابات السهلة!
وهذه السذاجة من أكرب أسباب ختلف املسلمني ،ورمبا لو أحسنا قراءة هذه السذاجة وحتليلها
وكيف وصلت إىل تراث املسلمني وولعت فيها األحاديث واآلثار ،ومت نقلها من مولعها الساذج
لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي
www.al-maliky.com

14

إىل برجها العاجي ،رمبا ألكتشفنا منها أول اخليط ودلتنا على مبدأ التضليل ،فهي أكرب ورفة
اختصت هبا هذه األمة.
[ جمرد أسئلة  ..يتجنبون ورحها]
وسأختار اإلجابة العامة ،فاملسلمون عامة  -إال نوادر من املثقفني -ال يسألون أنفسهم جمرد أسئلة
يسرية:
هل للسطات املتعاقبة والفرق املتضادة واملذاهب املختلفة عرب التاريخ أثر يف ثقافتنا أم ال؟
هل هلا أثر يف نظرتنا إىل الدين وفهمنا له؟ إىل األفكار اليت نؤمن هبا؟  ..هل هناك أثر أم ال؟
أسئلة بريئة بريء حيتاج إىل إجابات والحة،
فإن قلنا :ال  -ولن نستطيع -فقد أشهدنا العامل على جهلنا وتعصبنا وورافة أفكارنا،
وإن قلنا :نعم ،فلم يبق إذن إال اهلدوء يف البحث اجلاد ،الذي حييي الشهادة هلل ،اليت أماتتها
األمور السابقة ،إذ أصبحت الشهادة للسادد هي املقدمة ،والشهادة هلل هي املؤجلة أو املنسية،
فإن مت ذلك فيمكن تلمس احلقادق التارخيية الكربى وما يشبهها وما يضادها ،ونستطيع أن نرتب
أفكارنا وتصوراتنا ،فنفصل القطعي عن الراجح عن املظنون عن املرجوح عن الباول.
مع العلم بأننا قد جند حقادق مرة ،وليكن! فاحلق ثقيل ،وال يصلح حلوه إال مبرّه ( كما قال حذيفة
بن اليمان) ،وهكذا األمم تبين قلوهبا مع عقوهلا ،فالقلب الضعيف ال يبين حضارة ،ألن مفتاح كل
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حضارة هو العقل ،ومفتاح العقل ( فيما خيص اإلنسانيات) هو التاريخ ،والتاريخ مجاع العلوم
اإلنسانية من حديث وفقه وعقادد وأحداث وسري وشخصيات ،وهذه العلوم ليست
معصومة..فالقرنن الكريم فقط هو احملفوظ ،أما البقية فال نأمن أن نكون متعبدين ببعض التاريخ
على أنه شرع كما يفعل بعض الناس ،أو نرتك بعض الشرع على أنه تاريخ كما يفعل العشماوي،
[ التاريخ الوادي الطويل جتري فيه هنر الثقافة]
فالتاريخ كالوادي الطويل الذي جيري فيه هنر الثقافة ،ولكن النهر ليس ماء عذباً فقط ،بل قد حيمل
اجلثث والنفايات أيضاً ،أال حيق ملن يسكن يف نخر الوادي ،أن يسأل إن رأى املاء متلوثاً ،ورأى
األمراض منتشرة يف أبناده ومواشيه ،أال حيق له استبطان هذا الوادي وارتياده من أوله إىل نخره،
باحثاً عن أسباب مرض أبناده وتبلدهم ،وهزالة مواشيه ونضوها؟ فلرمبا يكتشف يف بطن الوادي
أو على أورافه نفايات مسمومة جلبها النهر من أعلى الوادي أو وسطه ليلقيها يف أفواه األبناء
وبطون األنعام ،فيعمل على أمالتها جانباً ليستمر النهر بعد ذلك يف تدفقه عذباً فراتاً ،حييي املوات
ويبقي على احلياة؟.
كل أمم األرض تضع التاريخ يف أولويات علومها ،مع اختالفها يف كثري من أحداثه وشخصياته ،إال
أنه ال يظهر منهم أحد حيذر من حبث فكرة معينة أو تقييم شخصية مؤثرة ،أو ةمحيص فكرة
ساددة  ،أو استنباط ما يرفد احلالر وميهد للمستقبل ،وليس هناك أمة تكتفي بالسادد إال األمم
العربية واإلسالمية لتخلفها علمياً وخضوعها للسذاجة وتوظيفها التاريخ يف تكريس التخلف
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االعتذار ألستاذنا إبراهيم البليهي الذي يرى أن العرب ال يستحقون لفظة التخلف أصالً ،ألن املتخلف جيري مع السابق لكنه

ختلف)! واخلادف من احلقيقة ال يبين حضارة وال يستطيع املسامهة فيها.
[ هذا التيار هو الذي حارب بناة حضارتنا]
وكل علماء املسلمني الذين نفتخر هبم اليوم ونزعم بأهنم سبقوا الغرب إىل العلوم كانوا خارج السياق
الثقايف ،أو خارج ( النسق الثقايف) حسب تعبري الدكتور عبد اهلل الغذامي،
وهؤالء العلماء هم يف ثقافتنا العامة ( ثقافة العشماوي) بني مبتدع ومنديق وملحد،
راجعوا إن شئتم حكم ثقافتنا الساددة على هؤالء..ابن سينا وابن رشد والفارابي وابن النفيس
وابن اهليثم وجابر بن حيان..اخل ،فمن الذي حاصرمهوحاصر ثقافتهم حتى هاجرت مطاردة
لتنفجر يف أوروبا برداً وسالماً؟ ثم تعاود األوبة غزواً واستغالالً؟ هذا سؤال ال يستطيع األخ
العشماوي ورحه فضالً عن مناقشته مناقشة علمية مربهنة.
وأما السبب الثاني:
فيتعلق بي وباألخ األستاذ الشاعر عبد الرمحن العشماوي ،فنحن متضادان جداً ،إذ أن لكل منا
اهتمامه ،هو يف الشعر واألدب ،وأنا يف التاريخ والعلوم الدينية وخاصة علم احلديث،
ال أكاد أملك من اهتمامه شيئاً ،فلست شاعراً ،وال أصلح يف نقد الشعر وتقييمه ،وهو كذلك ال
يكاد يعلم من اهتمامي شيئاً سواء يف احلديث أو التاريخ أو املصطلح ،وإذا احتج بأن هناك
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مؤرخني خيالفونين يف بعض الرؤى ،فهذا وبيعي ،فهناك أيضاً شعراء أعظم منه خيالفونه يف األدب
ومدارسه وفنونه ،فنرتك االحتجاج باآلخر ،وليقل كالنا  ( :ها أنذا).
[ تزلف العشماوي وأسبابه]
ثم أقول :ما ملت أستغرب كتابة األخ العشماوي هذا املقال حمرلاً ومهامجاً ،خابطاً فيه خبط
عشواء ،معمساً على العامة ،متزلفاً للسادد ،ماحتاً من غرب هواه ،ملنصب يقرعه ،أو منرب يفرعه،
أو مقنب يقوده ،أو فرصة ينتهزها ،وذلك بعد أن ألرعتين له احلمى ،وربض عليّ الزمان،
وأعلقتين األلداد أوهاق املنية ،كيف يفعل هذا؟ أمل يكن يستطيع أن حياور بعلم أو يسكت عن
حلم؟ فماذا أبقى من مروءة الشعر ودروس الفضيلة؟
وإذا عذرته بأنه مل يتدبر القرنن ومل يقرأ التاريخ فكيف تغيب عنه حكمة املتيب ومحاسة أبي ةمام
ومروءة عنرتة وتنهدات احلمداني؟.
ثم أقول لو لربنا دون هذا العتب صفحاً ،وووينا عنه كشحاً ،فماذا عند األخ العشماوي من
العلم بالتاريخ اإلسالمي وحقادقه؟ ورواياته وقرادنه؟ وعربه ودروسه؟ هل يستطيع مثالً ختريج
رواية؟ أو دراسة إسناد؟ أو ترمجة راوٍ؟ أو نقد نظرية؟ أو اإلملام بأوراف حدث تارخيي ولو
من ورف خفي؟ كال ،كال  ..هو دون ذلك بكثري ،فهو ال يستطيع حتقيق حدث صغري يف
السرية النبوية فكيف بغريها؟ هل يستطيع اإلملام بإرهاصات النبوة ،أو بدء الوحي ،أو هجرة
احلبشة ،أو حصار الشعب ،أو العرض على القبادل ،أو إحدى الغزوات املشهورة..،
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وأظن األخ العشماوي يعرف أنه ليس يف هذه األمور يف قبيل وال دبري ،وال أظنه كتب مقاله
نصيحة هلل وال رغبة يف تصحيح ،إمنا هو كيد شاعر ،يستعدي على أخيه الصعب والذلول،
وحيرض عليه – وامهاً أو مومهاً -بأنه يشتم الصحابة ،وأن عنده نظرة سوداوية عنهم ،وأنه
وأنه..اخل ،هكذا يضرب يف ( الشخصي) بال حساب ،وخيبطها عشواء ،تاركاً املعلومات بني
سنابك االهتامات ،مل يذكر مصدراً ،ومل يفند فكرة ،ومل حيرر معنى الصحبة ،ومتى تكون الصحبة
كصحبة أبي مرثد الغنوي ،ومتى تكون كصحبة عبد اهلل بن أبي؟ وإمنا هكذا يكيل من غري
ومن ،ويرمي يف غري سدد ،فآخر مهه معرفة تقود إىل إصالح ،أو حقيقة باعثة على تدبر ،كال
كال ..هو يف وادٍ نخر ،يسري فيه كاملنبت ،مل خيلّف بعده منبعاً ومل يرتد أمامه مولعاً ،سادراً يف
جلة الناس إىل غاية جيهلها ،وحملة مل يعدّ هلا عدهتا ،ومل جيد إىل اآلن منفذ املعرفة وال يعمل ملآل
العاقبة ،كسادر السطحيني ،فإن رلي عنه الناس ظن أن اهلل راضٍ عنه ،وأن اهلل ملزم برلا
العامة ،وينسى قوله تعاىل ( أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا نمنا وهم ال يفتنون)؟ وهل يكون
التمحيص إال بعد ولع ما حتب يف كفة ،ورلا اهلل يف أخرى ،ثم أنت والشهادة هلل؟
هذه معاني كبرية من االبتالء والشهادة هلل ال يعرف عنها أخونا شيئاً وال حيتسبها يف ورد وال
صدر ،وهي علة املخلوق وغاية اخلالق.
وأنا أشفق عليه كما يشفق عليّ ،ونمره بتقوى اهلل كما أمرني ،و أنا مع ذنوبي أرجو لنفسي أنه ال
يدفعين للتنقيب والتفتيش وخمالفة اخلاص والعام إال حذراً من أن أووي شهادة أو أكتم معرفة،
سواء أصبت يف تلك الشهادة واملعرفة أو أخطأت ،قبلها الناس أو رفضوها ،فال يكلف اهلل نفساً
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إال وسعها ،وأكاد أجزم أن الناس سريفضوهنا اليوم نحاداً ثم يبلعوهنا غداً مجلة ،واحلريص على
اخلري هو من يفرش للمستقبل وواء املعرفة ،ولده من يدثر املالي بغطاء اجلهل ،ولكن ماذا
نفعل بأعداء العقول؟
[ لقادي بالعشماوي وحتريفه ملولوع اللقاء]
وقد نقل عين أخي عبد الرمحن يف لقاءات خاصة بيين وبينه ما ليس صحيحاً،
إذ حرّف سبب اللقاء وأهدافه وما جرى فيه ،ليخرج من ذلك اللقاء ناصحاً شفيقاً ،وأخرج أنا
غراً جهوالً،
فاألمر ليس كما قال األخ عبد الرمحن ،فلم أذهب إليه ( عام 9394هـ) ألستشريه يف ما أنشر
وما ال أنشر من مقاالت تارخيية كما معم؟ أو ألستأمره فيما أحبثه وما أجتنبه! كال ،وال جيوم له
أن يقعد نفسه يف هذا املنصب ،فليس أهالً لالستشارة يف مولوع خارج اهتمامه وحبثه ،وإمنا
نعم لو كتبت قصيدة من البحر الوافر فلرمبا أحتاجه يف مراقبة ما يف القصيدة من محاف وإقواء أو
سناد وأيطاء ،أما أن أستشريه يف دراسة إسناد ،أو تقييم مصدر ،أو ترجيح رواية ،فهيهات
هيهات ،لقد حنّ قدح ليس منها ،فال تتشبع  -أخي  -مبا مل تعطَ ،ولرتبع عن ظلعك ،ولتتأخر
حيث أخرتك مهتك ،وامحد اهلل على حواجز عافيته.
حقيقة األمر أنه كان هناك أكثر من لقاء بيين وبني األخ العشماوي ،ومنها ذلك اللقاء - ،ولن أذكر
غريه -وكان له مولوع نخر ،وسبب باعث غري ما ذكر ،نعم رمبا تناولنا التاريخ من ماوية معينة،
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وكنت أريد أن أفاحته -من هذا الباب -يف قصيدة ساذجة حتدث فيها عن الفتنة ،وحاولت أن
أناقشه عرلاً يف بعض أحداث تلك القصيدة فتهرب وتلكأ ومعم أنه يف وور مراجعتها ،مع أن
هذا  -كما قلت -كان عرلياً ومل يكن مولوع لقادنا ،وال يستطيع أن يفصح عن مولوع اللقاء
وما جرى فيه! فالر جل قد حتول اهلوينى صامتاً ،وتطورنا جرياً معلنني ،وهذه أمور لوال أنه ذكرها
حمرفة ما أنطقنا العجماء ذات البيان!
أما ما معمه يف عنوان مقاله من ( شتم معاوية) ،فهذا عنوان ساذج سخيف حتريضي ،فلم
حيدث شتم يف ذلك الربنامج ال ملعاوية وال لغريه ،مع أن لعن الظاملني يفعله أكثر املسلمني.
ولكن األخ العشماوي حيرض فقط ويتناول من خطاب العامة ما يعلو به بينهم ،ويسربه يف مجوعهم،
واألخ العشماوي مذ عرفته ال يتطور يف خطاب وال ثقافة ،إذ أن رأس ماله أن منحه اهلل صوت
منذر وإلقاء خطيب ،جمرد مواع وأناشيد أوفال حييلها نظماً على أومان اخلليل ،فال جزالة
لفظة وال علو فكرة ،وال دعة مرحية وال وثبة ناجزة ،وعنوان مقاله يدل على ما قلت فانظروه..
[ ليته حيدد معاني األلفاظ اليت يتكلم هبا]
وكم أةمنى منه وهو (الشاعر صاحب اللغة) أن حيدد تعريف ( الشتم) أو حيدد مفهومه له ،وعلى
أي تعريف يرتضيه أو حدّ يضعه ،فإن فعل فقد حفر حفرته ،واكتشف غرته ،وسيعود تعريفه
وباالً عليه ،سواء أعد النقد شتماً أو علماً ،ففي احلالني عندي اخلرب ،وسينتقض عليه فتله،
ويكبو به حبله الذي أراد مده حول رقبة أخيه! هذا إن أراد حواراً على هذه الصحيفة  -إن
احتملت الصحيفة إدارة هذا احلوار واإلنصاف فيه-
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وإال يكون قد كتب عين مقاالً وأكون قد رددت عليه مثله ،وكفى اهلل املؤمنني القتال واجلدال.
[ دعوة حلوار مباشر ]
وإن أراد لقاءً ودياً خارج احلوارات العلنية فبابي مفتوح ،وإن نفر مستكرباً فليفتح يل بابه ،ألولعه
بكل حمبة على ما خفي عليه ،سواء من حيث غايات التاريخ وأهدافه ،أو من حديث مسريته
وحقادقه،
[ مولوعنا سيحسمه القرنن الكريم]
وإن خشي أنه ال يستطيع دارسة الروايات وال حسن تقييم املصادر واألسانيد ،وأنين رمبا قد
ألله عن سواء السبيل ،فسأكتفي مبا دونه القرنن الكريم من تاريخ ،والقرنن الكريم ال حيتاج
لدراسة إسناد ،وال تقييم ،وإمنا حيتاج منا إىل تدبر وإميان فقط ،وأن اهلل يريد ما يقول حقاً ،وأن
كتاب اهلل فيه اهلدى والنور ،وإن استعجل أخونا – والعجلة داء -ومعم أنه ليس يف القرنن تاريخ
وال فيه مولوع اختالفنا ،فأنصحه أال يستعجل بعرض هذا اجلهل ،وليتأنى حتى يسمع ،فإن مسع
ما ينكره رده ،وإن وجد ما يقره استفاد،
وأنا ألمن له أن مولوعنا هذا الذي حنن خمتلفان فيه سيحسمه القرنن الكريم ،إن خلصت
الشهادة هلل ،ووردنا الشهادة لغريه ،من منصب أو مذهب ،أو صديق أو مريد ،فالشهادة هلل أوىل
من الشهادة هلم ،وواجبه علينا أوىل من الواجب هلم.
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إذن فليخرت األخ عبد الرمحن وريقة سلسة ،ال جيد لنفسه فيها حرجاً ،نستطيع هبا أن نكشف
أنا وهو جهل أنفسنا ،وأعده أن يكون اللقاء هادداً أخوياً علمياً ،وأن القسوة اليت يراها هنا إمنا
هيء شؤبوب من قنيف مقاله ،ومن حقي أن أدفع عن نفسي ما حرفه وشخصنه وابتدأه،
والباديء أوىل بالظلم وأبعد عن العذر،
فال حجة له اآلن بأنه ال يستطيع لقادي ألنه ال يعرف مصادر التاريخ وال تقييم الروايات وال معرفة
املصطلح وعلم الرجال ،فسألقاه على الكتاب الذي نزل (تبياناً لكل شيء) ،وما ذكره عن املالي
وما فيه من قرادن ،وعن السرية وما فيها من حقادق ،وعن املستقبل القريب والبعيد ،هذا كله يف
الكتاب ،وهو ميثل اخلطوط العريضة لكل ما حنتاج إليه من عقادد وأخالق واعتبار.
[شبهة ساذجة]
وبقيت شبهة شادعة ال بد هلا من إجابة خمتصرة ،وهي ما معمه األخ عبد الرمحن من أنك لو
لقيت شخصاً وهو يشتم رجالً ألنه كان عدواً جلده فهل تتهمه إال باجلنون؟ أو مبعنى كالمه..
وهذا يدل على أن األخ العشماوي يف واد وحنن يف واد نخر ،مع إصراره على مفهوم عامي ساذج
للشتم ،فهو ابن العامة وتلميذها وأستاذها ،يأخذ منها السذاجة شاحبة اللون ويردها بضة
امللمس ،ميخضها خمض السقاء ،ويرددها صباح مساء.
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والتاريخ ودراسته وغاياته شيء نخر يا أخي عبد الرمحن ،فتعلم أوالً ثم تكلم ،وال تغرك
اجلهاالت والتسذج على من ال يدرك أمهية التاريخ يف إثارة دفادن العقول والتنكب عن خماجل
السبيل.
ولو يعرف األخ عبد الرمحن أثر التاريخ وشخصياته على أفكارنا وسلوكنا سلباً وإجياباً ،لطلب
مين إرجاع ما ال يرتضيه من أخالق الناس وأفكارهم اليوم ،إىل مباددها يف التاريخ وكيف انتقلت
من البالط إىل املنرب ثم الرتاث ثم استحكامها يف العقول والسلوكيات ،ثم كانت النتيجة النهادية أن
أصابت األمة بالشلل الفكري والتخلف احلضاري،
فاملسألة ليست شخصية ،وليست كما صور من إذا كان السلطان الفالني قد ظلمين حقاً أو
هنبين ماالً ،فالتاريخ فيه األخيار واألشرار ،ال تستطيع فهمه إال هبم ،بل التاريخ كله بشر ،وميكن
لساذج أن يسأل من يذم فرعون باألسئلة نفسها اليت ورحها األخ عبد الرمحن
وهي ( هل قتل فرعون أباك أو لربك أو أغتصب حقاً لك..اخل) ،أو حتى الشيطان أو هوالكو
أو بابك اخلرمي..اخل ،هذا منطق ساذج ال يرد عليه ،وال يقف عنده إال احلمقى..
وإمنا الباحث من يقول :أخطأت يف هذا احلديث ،وحرفت تلك الرواية ،وصححت هذه احلادثة
وهي لعيفة ،أو لعفت تلك الصحيحة ،وهكذا من هنا يبدأ احلوار ،وتكون النصيحة خاةمة
احلجة.
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أرجو أال يأتيين األخ عبد الرمحن بتعليق على فكرة عامة هنا حماوالً التفنيد والتشكيك..رمحة
به وبالصحيفة وبي أيضاً! فهذه حجيت إىل غريه قصدها ،ومل أولق له منها إال بقدر معلوم ،ولو
أخذت مولوع مقاله ( وهو معاوية) فهل حيتمل الولع العام سرد األحاديث الصحيحة فيه؟ بل
أحاديث الصحيحني فقط يف معاوية! هل حتتملها العامة؟ هل ترى أن الولع العلمي والظروف
العلمية حتتملها؟ حدثوا الناس مبا يعرفون ،وال حتملوهم ما ال يطيقون ،وخذ نخر اإلجابة تغنيك
عن أوهلا.
حسن بن فرحان املالكي
الرياض
9341 /6 /12هـ

ردي على عنوان األخ العشماوي
( وهذه من الزيادات ومل أكن قد كتبته يف الرد املرسل لصحيفة اجلزيرة ألن الواقع الفكري ال حيتمله
مع سهولة ما فيه من أفكار).
الرد التفصيلي على عنوان املقال:
ومبا أن  :جريدة اجلزيرة مل تنشر ردي على األخ العشماوي - ،وأترك للقراء تقييم عملها-فيلزمين
هنا شيء من التفصيل يف عنوان مقاله فقط ،ألن ثقافة العشماوي هي ثقافة عامة لألسف ،ويلهج
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هبا الصغري والكبري ،فالبد من استعراض أهم األفكار يف العنوان فقط ،فإن ردّ وجب علي تكملة
تشريح مقاله كله.
عنوان مقال العشماوي:
العنوان هو ( حسن املالكي وشتم معاوية رلي اهلل عنه).
وهذا العنوان عليه ثالث ملحوظات رديسة:
األوىل :حترير لفظة ( شتم) وبيان أن النقد ليس بسب وال شتم ،وهو عمل املؤرخ.
والثانية :لو حصل السب والشتم ...فهل جيوم شتم مثل معاوية أم ال؟
الثالثة :يف قوله ( رلي اهلل عنه) مع بيان حرمة الرتلي عن الفاسقني والظاملني والبغاة والدعاة
إىل النار مثل معاوية يف نظري؟ وأرى الرتلي عن الظاملني أسوأ من لعنهم ،ألن أصل لعن الظاملني
موجود يف القرنن ،ثم هذه الرتلية عن الظاملني بني أن تكون إخباراً كاذباً عن اهلل ،أو دعاء ملن ال
يستحق.
أما تفصيل املالحوظة األوىل :
فقد شرحنا شيئاً منها يف اجلزء السابق ،ويبقى عذر احتمايل ،وهو لعل األخ العشماوي اغرت مبا
نقلته يف برنامج حقادق التاريخ عن غريي من شيوخ أهل السنة الكبار الذين كانوا يلعنون معاوية
ويقررون موته على غري دين اإلسالم ومينعون من صحة إسالمه ،وكنت قد نقلت عن أهل بدر
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والرلوان ورأسهم علي وعمار وأبي ذر وعبادة بن الصامت وأمثاهلم ،ثم عن التابعني كاحلسن
البصري وعلقمة بن قيس ومسروق بن األجدع وأمثاهلم ،إىل أن وصلت إىل بعض شيوخ البخاري
كعبيد اهلل بن موسى وابن اجلعد وقبل ذلك عبد الرماق الصنعاني وحييى بن عبد احلميد احلماني
وأمثاهلم ،ثم إىل علماء متأخرين كاألمري الصنعاني صاحب سبل السالم و الشوكاني وأبي بكر بن
شهاب وغريهم نمن نقلت أقواهلم يف لعنهم معاوية وتفسيقه وذمه ،وأنا ال أفعل الشتم وال اللعن
رغم إمياني أنه ال إثم يف لعن الظامل وتفسقه وشتمه ،إال أن وبيعيت هكذا ،أني ال أشتم حتى
فرعون أصبت يف هذا السلوك أو أخطأت ،وال يهم هنا إال البيان أنين إمنا كنت أنقل عن غريي
ألبني لعامة أهل السنة بأهنم خمتطفون من تيار من الغالة استحوذوا على مسمى ( السلفية) ثم
على مسمى ( أهل السنة) ثم على اسم ( اإلسالم) ،واهلل يسرت من قادم األيام أال يستويل على
مسمى ( اإلنسان) ثم (املالدكة) ثم يزعمون أهنم ( ربنا األعلى) ،واجلاهل بنفسه جيهل غريه
قطعاً ،ثم هذا اجلهل بالذات وباآلخر من وبيعته أنه ينمو ظلماً وختلفاً كما تنمو املعرفة عدالً
وتقدماً.
وهنا تأتي عقوبة اهلل لشر الدواب الذي ال يعقلون ،بأن جيعل يف إعرالهم عن املعرفة عقوبة هلم،
يف الصد عن اهلداية والدفع ملزيد من اجلهل والظلم ،ليستحقوا العذاب األكرب بعد العذاب األدنى.
واخلالصة هنا أنين يف تلك النقول عن الصحابة والتابعني ومن بعدهم إمنا أردت من هذه النقول
تعريف التيار السلفي  -وهم صقور أهل السنة – بأن سلفهم خمتلفون يف معاوية على األقل،

لإلطالع على ابحاث وكتب ومقاالت الشيخ حسن المالكي
www.al-maliky.com

27

فمنهم من يلعنه ،ومنهم من يتوقف فيه ،ومنهم من يرتلى عنه ،فال جيوم هلم أن ميتحنوا الناس
مبعاوية ،أو مبشكوك يف إسالمه على األقل،
وعلى هذا ليس كل من لعن معاوية أو للله أو فسقه أو حتى كفره خارجاً من السلفية فكيف
بالسنة؟
بل قد يكون هذا من لب السنة ومصاصها وعليه إمجاع السلفية األوىل
( وخاصة نخر ماكان عليه أهل بدر والرلوان يف عهد اإلمام علي)،
وهذا نقلته مفصالً يف حلقات الربنامج ( أعين برنامج حقادق التاريخ يف قناة الكوثر الفضادية).
وإذا كان هؤالء املعاويني صادقني فليتجرؤوا ويبدعوا أكثر أهل بدر والرلوان ،وأكثر من سمسني
عاملاً من كبار علماء أهل السنة هم على ذم معاوية وتفسيقه ولعنه وبعضهم على تكفريه أيضاً!
وال ريب أن كالمي هذا عندهم كالم غريب خطري ناسف لكثري من عقاددهم ،فهل حيتمل املقام
التفصيل؟ وهل سيسلمون بأي نقل أنقله من مصادر السنة؟ وإن صح اإلسناد فهل يسلمون
بصحته؟ وإذا صح هل سيسلمون ملعاني املتون؟
...كال ،وجتربيت مع هؤالء تثبت أهنم ال يعبدون إال أهواءهم ،وليس عندهم استعداد للمعرفة
وال اخلضوع للدليل والربهان ،فهم يعبدون أنفسهم ومسعتهم وجاههم فقط.
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إذن لالختصار سأذكر بعض ما قاله علماء سنة كبار يف كتبهم ،إذ ال وجود لدراسة إسناد ،وال
بد أن تكون عباراهتم والحة كي ال ينامعنا هؤالء يف املعنى.
ولكن هذه أيضاً قد تطول ،فهم ال يعرفون أن مجهرة من أهل السنة املصنفني يذمون معاوية ذماً
شديداً ،فهم ال يقرؤون إال خلمسة من علماء الغلو والتعصب ،ورمبا يزيدون ثالثة أو أربعة على
هوامشهم،
ولذلك سأختار ذكر منوذجٍ واحدٍ نمن وعن يف معاوية وذمه وفسقه ولعنه ،وسأختاره عاملاً سنياً
سلفياً فقيهاً حمدثاً أصولياً وشاعراً أيضاً ألن صاحبنا شاعر – أو هكذا يزعم  -فلعله يفهم
الشعر ،أ ما األسانيد والتحقيق فليس من أهل هذا الشأن يف ورد وال صدر ،ولذلك اخرتت له
العالمة حممد بن إمساعيل األمري الصنعاني صاحب سبل السالم الذي خترج على كتابه أكثر
الشيوخ ببلدنا قبل أن يطبعوا املقنع والكايف والشرح الكبري .
وإمنا أفعل هذا حتى ال يكون كالمي إنشادياً ،وألن ثناء الوهابية – فضالً عن غريهم -على
األمري الصمعاني يف سلفيته وسنيته وفقهه وعلمه قد بلغ األقطار ودونوا ذلك يف أمهات كتب
الرتاجم والعقادد ،بسبب تلك القصيدة املشهورة اليت نصر فيها الشيخ حممد بن عبد الوهاب واليت
أوصلتها الوهابية إىل كل مسع وبصر ،رغم أنه تراجع عنها عندما علم حقيقة الدعوة (وأثبت
القصيدتني  -الثناء والرجوع  -الشيخ محد اجلاسر والبسام يف علماء جند).
فالرجل– األمري الصنعاني -وإن رجع عن مدح الوهابية عندما علم حبقيقتهم إال أنه كان سلفياً
صافياً بال استحالل للدماء وال تكفري للمسلمني وال توظيف للدين يف خدمة السياسة وال
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العكس ،وله كتب يف حتريم تعظيم القبور واملشاهد ،فالرجل سلفي قبل الوهابية وبعدها ،إال أنه
مل يكن ناصبياً ،وهذا ما اكتشفته الوهابية أخرياً وبدأت تدندن خبفوت صوت ،وهذا مولوع
نخر ،ولو كان ناصبياً أو تكفريياً الكتمل عندهم وورموا امسه على املدارس والشوارع.
إذن فماذا يقول هذا العالمة عندما عاداه بعض الناس وأشاعوا عنه أنه يثين على معاوية ،لقد رد
عليهم بقوله:
لقد نسب األنام إيلّ قوالً  .....عليهم ربنا فيه شهيد
وقالوا قد رلينا بابن هند ...وقلنا أنه رجل رشيد!
كذبتم إنه واهلل عندي  ...لفسيق وشيطان مريد!
وملعون مبا كسبت يداه  ..كذلك جنله الطاغي يزيد!
( واألبيات يف ديوانه = ديوان الصنعاني -مطبوع).
واألبيات والحة يف اللعن والشتم والتفسيق ملعاوية بل حتتمل التكفري أيضاً ،فالشياوني كفرة
بإمجاع ،وهذا املنهج السين لو كان غالباً من قديم ما انتشر التشيع يف أوساط السنة ،لكن احلمقى
يدافعون عن الصاحلني والظاملني معاً ،فيفسد الظاملون على الصاحلني ،وألهنم إذا دافعوا عن
الظاملني وشرعنوا حمبتهم استدل به اخلصوم يف لفظهم مجلة ،ألن الدفاع عن الظلم وأهله أبلغ محاقة
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وأكثر تنفرياً للنفس السوية من تكفري أو ذم بعض الصاحلني الذي يفعله غالة الشيعة ،ألن مدح
إبليس وشرعنة لالالته أسوأ أثراً من الشك يف نبوة بعض األنبياء.
وقال العالمة األمري يف ديوانه أيضاً:
وهل البن هند غري كل قبيحة ....ومن ذا الذي فيه يشك وميرتي؟
أليس الذي أجرى الدماء مراقة ....بصفني من أصحاب خري مطهر؟
وقاد وغام الشام من كل وجهة  ......يقاتل بغياً كل بــرٍّ وخيـّر!
وأورد عماراً حيالاً من الردى ...سقى جدثاً قد لمه كل نمطر؟
وسب أمري املؤمنني جماهراً .....وألزم أن يتلى على كل منرب؟
فقد عاد لعن الالعنني مجيعه ...عليه كذا من سنّ سنة منكر!
وكم من جنايات جناها جتارياً ...وأبرمها جهراً ومل يتسرت.
وقال أيضاً رداً على معتقد اجتهاد معاوية:
أجمتهداً يدعى ابن هند حمققاً؟ .....ومن قال هذا فهو ال شك مفرتي!
ومن قال هذا فهو فِدمٌ مغفلٌ ........جسورٌ على قول اجلهالة جمرتي!
وما هو إال مــاكرٌ متحيــلٌ ......على امللك حتى ناله بتجرب!
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ولواله ما ألحى يزيد مؤمراً ...يدار عليه يف الضحى كل مسكر!
يف أشعار كثرية أذا أراد شاعرنا أن يقرأها فليفعل ،وال يقول أن هؤالء احلمقى أعلم من العالمة
الصنعاني وأمكن ،ألن األخ العشماوي حيتج بتقليد احلمقى واملساكني من غالة هذا التيار ،ومعم
أهنم قد ردوا عليّ وكفوه ،فها أنذا نتيه بشيخ مشاخيهم ،وإن أتى مبا هو أكرب منه أتيته باألكرب،
وهكذا حتى نصل إىل رسول اهلل لنعرف هل هو مع معاوية أم لده؟! ويف أصح الصحاح ،ثم
نأتي ملا ولعه النواصب يف فضادل الرجل ،ونرى قيمتها اإلسنادية واملتنية والتارخيية.
نعود إىل األمري الصنعاني ،فقد تفلسف بعض غالة السلفية املعاصرين ومعموا أن ديوان األمري كان
بيد ابنه ،وأن ابنه رافضي! فكذبوا مرتني،
فاالبن غري رافضي وهو على منهج أبيه ومذهبه ،كالمها من أهل احلديث لكنهما يذمان الظاملني (
راجع ترمجتهما عند الشوكاني يف البدر الطالع وهو سلفي مشهور وعلى عداوة كبرية مع الزيدية
ومن املثنني على الوهابية بل كان من عيوهنم داخل قصر إمام صنعاء!)،
والثانية أن الديوان وجد خبط األمري نفسه ( كما أثبت الشيخ محد اجلاسر والبسام)..
ومن باب التنزل مع اخلصم نفرتض أن ديوان الصنعاني كله مولوع عليه!
أليس ذم معاوية يف كتب الصنعاني األخرى؟
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اجلواب  :بلى ،وهذا يعلمه ولبة العلم إال هؤالء الكاةمني من محاة معاوية ،فهم بني كامت هلذا
وجاهل ،وعلى سبيل املثال :انظروا ماذا يقول يف كتبه األخرى ،وهل تتفق مع هذه األبيات أم ال؟
-9يقول األمري الصنعاني يف الرولة الندية ( ص :)96
(وبقتل عمار استدل على أن معاوية يف حربه وقتاله باغٍ ظامل غري جمتهد كما يقوله بعض
أهل السنة (أي) أنه جمتهد خمطئ وأنه غري نثم كما قال العامري أيضاً.)..
 -1ويقول أيضاً ( يف الرولة ص 96أيضاً):
( ال شك أن من يعرف حال معاوية يعرف أنه ليس من االجتهاد يف ورد وال صدر وأي
اجتهاد وهذا النص ينادي بأنه الفئة الباغية والنص القرنن ينادي باألمر بقتال اليت تبغي
حتى تفيء إىل أمر اهلل ،وإمنا الرجل متحيل على امللك ملفق شبهة الطلب بدم عثمان يضل
أهل الشام هبا ،وأي اجتهاد مع النص بأنه باغٍ ،وأي اجتهاد مع إخبار الرسول (ص) لعلي
بأنه يقاتل القاسطني ومسعت صحة احلديث – يقصد حديث القاسطني -عند إمام
املتأخرين من أهل السنة احلاف ابن حجر فإنه قال :وثبت عند النسادي ونقله وفسره ومل
يقدح فيه ،وقد ثبت من ورق عدة).
 -4وقال أيضاً يف الرولة ص : 902
(وأحسن من قال مشرياً إىل الرد على من معم اجتهاد معاوية ( وهذا رأي النواصب
قاوبة وشاركهم بعض أهل السنة املغفلني):
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قال النواصب قد أخطأ معاوية ....يف االجتهاد وأخطأ فيه صاحبه!
والعفو يف ذاك مرجو لصاحبه ....ويف أعلي جنان اخللد مركبه
قلنا كذبتم فلمْ قال النيب لنا ...يف النار قاتل عمار وسالبه؟
 -3ويواصل قادالً ( الرولة ص :)902
( وما دعوى االجتهاد ملعاوية يف قتاله علياً إال كدعوى ابن حزم أن ابن ملجم أشقى
اآلخرين جمتهد يف قتله لعلي عليه السالم ،كما حكاه عنه احلاف ابن حجر يف تلخيصه،
وإذا كان كل من أرتكب هواه ولفق باوالً يروج به بلواه اجتهاداً مل يبق يف الدنيا مبطل إذ ال
يأتي أحد منكراً إال وقد أهب له عذراً ،وهؤالء عبدة األوثان قالوا) :ما نعبدهم إال
ليقربونا إىل اهلل( وكم من حمتج حجته داحضة عند ربه وعليه غضب) أهـ.
 -5وملا ذكر حديث املواالة وشرحه يف الرولة أيضاً قال:
(وفيه أوفى عربة ملعترب يف عطب معاوية ويزيد وأتباعهم وأشياعهم من سادر النواصب)..
= الرولة الندية ص .950
-6وقال يف كتابه املشهور (مثرات النظر يف علم األثر) ص :94
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(أما اعتذار ابن حجر عن مروان بأنه قتل ولحة متأوالً فعذر ال يبقى معه لعاصٍ معصية بل
يدعي له التأويل ،وهو كتأويل من تأول ملعاوية يف فواقره أنه جمتهد أخطأ يف اجتهاده مع أنه قد نقل
العالمة العامري باإلمجاع على أنه باغٍ والباغي غري جمتهد يف بغيه وإال ملا مسي باغياً).

قلت:
والنتيجة أن األمري الصنعاني  -وهو سلفي عصره  -يرى أن معاوية ويزيد من النواصب العاوبني
(اهلالكني) ومن الطغاة والبغاة واملالعني ،وكان األمري نمن يلعن معاوية ويتدين بذلك.
ونما يدل على صحة كالم الصنعاني األخري قوله تعاىل ..( :وينهى عن الفحشاء واملنكر
والبغي) ،فهذه األمور الثالثة ليس فيها أجر ،ال مرتكب الفحشاء وال املنكر وال البغي ،وال جيوم
أن ندعي ملرتكبها االجتهاد حتى لو أدعى الباغي ذلك ،وإال أصبح كل مرتكب كبرية جمتهداً
مأجوراً على كل فحشاء أو منكر أو بغي ارتكبه ،وهذا قد رددناه حتى مللنا ،ومل نستطع هداية
هؤالء اجلهابذة ،ألن الناس مبتلون يف عقوهلم ،ونمحصون يف نياهتم ،ومفتونون يف أمساعهم
وأبصارهم ،ومن عدل اهلل أن يكون ابتالؤه على العلماء والدعاة أبلغ من ابتالء العوام ،ومبا أن
األكثرية ال ميكن أن هتتدي بنص القرنن الكريم ( أكثرهم ال يعقلون) ( أكثرهم للحق
كارهون)..اخل ، ،وإمنا يهتدي األفراد واألقلية من كل جمتمع ( وقليل من عبادي الشكور) الذي
يشكر نعم ربه بتفعيلها ال بتعطيلها ،لذلك كله فاهلل خيرب عن علم وليس عن جرب،
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واألخ العشماوي ليس مؤهالً للهداية ،ألنه متكرب عن قبول احلجة ،وكلما ماد اجلهل ماد الكرب
والتعزم بالغوغاء والدمهاء ،وأبى اهلل أن يهدي متكرباً ،فالكرب أكرب موانع اهلداية ،وهي خصلة
إبليس األوىل يبثها يف أتباعه ،واتباعه من امللتحني أكثر من أتباعه نمن ظاهره الفسق على مقاييس
القوم ،وال ريب أن إبداع إبليس ال يكون يف إتيانه مبجرم أو قاوع وريق ،فهذا ال اقتداء به ،وإمنا
إبداعه األكرب عندما يأتيك بفقيه متكرب ،أو عابد ظامل ،أو حمدث يكذب على اهلل ورسوله ،فهذا
غاية اإلبداع والتمكن ،وإلبليس خربة وويلة عمرها عمر البشرية!
ومن إبداع إبليس أيضاً أنه يشوب هذا املعطى ( العلمادي) بصواف ّحميطة من جاهل متمشعر أو
وبيب متفقه أو قادد جسور ،ولذلك لو أتيت املتكرب بكل نية لصرفه كربه عن قبوهلا ونثر العلو يف
سلْطَانٍ أَتَاهُمْ ِإنْ فِي صُدُورِهِمْ ِإلَّا كِْبرٌ [غافر :
األرض( ،إِنَّ الَّ ِذينَ يُجَاِدلونَ فِي نيَاتِ ا َّللهِ ِبغَْيرِ ُ
 )]56فال يلتفتون آليات البغي كقوله تعاىل ( فمن الطر غري باغٍ وال عادٍ فال إثم عليه) ،مع أن
مفهوم املخالفة أن الباغي واملعتدي يأثم وال يؤجر ،وكذلك اآلية السابقة ( وينهى عن الفحشاء
واملنكر والبغي)
كل هذه وأمثاهلا ال يروهنا بسبب الكرب وعبادة الذات ومحاية اجلاه واستحالب الثناء ..فهؤالء
غري املؤهلني للهداية يف هذا اجلانب أصالً إمنا يصرفهم عنها الكرب ،فهم يستكربون بالرأي العام
وعوادد األفكار ،فإن تورووا مع خصومهم يف سقوط فكرة قفزوا كاألروى إىل فكرة أخرى تاركني
الفكرة السابقة بني براثن الرباهني ،فإذا اكتشفوا بأن النيب (ص) نفسه قد ذم معاوية أو لعنه أو
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وصفه بالبغي والدعوة إىل النار فإهنم يسارعون إىل فكرة أخرى ظاهرها الورع وباونها العصبية
فيقولون:
وماذا نستفيد من ذم أناس قد أفضوا إىل ما قدموا..؟! فهل سيسألنا اهلل عنهم..اخل،
يف كالم كثري ونفاق كامن وغفلة عامة،
فنقول هلم  :هل سلمتم باألمر األول حتى نناقش الثاني؟ وهل أنتم متورعون عن كل املفضني إىل
ما قدموا؟ نمن ال أثر هلم يف تشريع ظلم وال تدوين تراث؟ حتى ترتكون نمن له أبلغ األثر على
عقاددنا الفاسدة وسلوكنا املشني ،نمن كتبت العقادد واألحاديث يف جمالسهم وقصورهم ،وتليت
على منابرهم ،وألزموا هبا قضاهتم ،ونشرهتا أوساوهم ،والعاقل من اعترب بعصره..؟..
ثم هذه عقاددهم ال يتوانون عن ذم الصاحلني على مر التاريخ ،حتى أدخلوا يف مذموميهم بعض أهل
بدر والرلوان وهم ال يشعرون ( عندي إحصاء لعدد ال بأس به من أهل بدر والرلوان الذين
يذمهم السلفيون ويبدعوهنم ،قد أنشره الحقاً).
وهنا تأتي املرحلة األخرية فإهنم إن عجزوا عن رد حججك واستغلقت عليهم األبواب عملوا
على الكيد اخلفي واملكر السيء ،جمتمعني على ظلمك والتآمر عليك ،يف رمقك وأمنك
ومسعتك ،حمرلني وملفقني وشاةمني وكاذبني ،وهذه هي سنة معاوية األوىل وسريته الباقية،
ومن هنا نذم الظاملني املؤثرين يف سلوك أصحابنا كمعاوية وعبد امللك واحلجاج واملنصور والرشيد
واملتوكل ..وسنة هؤالء الظلمة جزء من سنة معاوية اليت اختصرها حديث البخاري بالبغي
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والدعوة إىل النار ،وكفى بذلك ذماً ،وبئست هذه السنة األموية ،اليت مل تنقطع مبوت معاوية ،بل
هي سنة أهل البغي والظلم قدمياً وحديثاًَ ،وصدق من قال ( لقد ترك لنا معاوية يف كل ممن فئة
باغية)،
وعلة بقاء البغي وأهله إىل اليوم كعلة بقاء إبليس وجنده إىل يوم يبعثون ،فال بد من الفتنة
والتمحيص واالبتالء ،وهي الغاية األوىل من خلق اإلنسان ،وليست العبادة كما يشيع هؤالء،
نعم العبادة غاية ثالثة ،بعد غاييت االبتالء والعدل والتفصيل وويل.
تفصيل امللحوظة الثانية على العنوان:
لو افرتلنا أن ذكر مساويء معاوية هي شتم ..فالنيب (ص) أول من شتمه وحنن له تبع ،إال أن
يكون ذكر البغي والدعوة على النار ليس من ذكر املساويء! وبالتايل ليس شتماً ،وكذلك الدعاء
عليه بــــ ( ال اشبع اهلل بطنه) لتأخره عن إجابته ( كما يف صحيح مسلم) أو لعنه حملاولته مع أبيه
ومجاعة من املنافقني على اغتياله (ص) يف عقبة تبوك ( يف قصة حديث لعن اهلل الراكب والقادد
والسادق) ،أو اإلخبار مبوته على غري ملته ( واإلسناد على شرط مسلم ،وصححته جامعة أم
القرى نمثلة يف رسالة الدكتور صاحل املشهداني عن أنساب األشراف للبالذري) وغري ذلك..
وإذا شك أحد يف بعض هذا فيكفي ما يقطع املخالف بصحته كأحاديث الصحيحني ،ففيها ذكر
للمساويء وهذا عندهم سب وشتم ،وإذا كان كذلك فال منانع إن سبقنا النيب (ص) إىل تشريعه
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شتمه وسبه أن نتبعه ونقتدي به صلوات اهلل عليه ،فالنيب (ص) عادل وال يذم إال مستحقاً،
وكذلك اهلل عادل وال يذم إال مستحقاً وقد ذم الظاملني والبغاة والفاسقني ..اخل.
وإن كان ذكر املساويء ليس بسب وال شتم فيجب أن يراجع العشماوي هتمته املرسلة ،وينكر
ما نسبه إيلّ ،مع أني ال أنكر على من سب معاوية أو ذمه لكين أنا شخصياً ال أسب وال ألعن
وإمنا أصف األفعال واألشخاص ،فإذا تضمن ذلك وجود حديث صحيح يلعن معاوية فال
أ ستطيع رد احلديث من أجل معاوية ،ألن أؤمن بأن النيب (ص) عادل وصادق ،أما أتباع معاوية
فال يرونه كذا ،وإمنا يروون عنه – كذباً عليه -أنه قد يسب من ال يستحق ويلعن من ال يستحق،
وعلى هذا فقد يقول بفضل من ال يستحق وهكذا..وهذا كان مشروعاً أموياً تعطل نصفه وبقي
اآلخر ،أعين تعطل كون النيب (ص) ميدح من ال يستحق ولكن بقيت الفكرة األموية األخرى أنه قد
يسب من ال يستحق ويلعن من ال يستحق! بل مادوا على ذلك بأن امللعون الذي يلعنه النيب (ص)
أو يدعو عليه يكون مأجوراً وعلى هذا فكلما أكثر النيب (ص) من ذم أحد أو لعنه أو الدعاء
عليه يكون أكثر أجراً!
وهذا ما تورط به وكيع بن اجلراح -شيخ أمحد ووبقته -مع أحد تالمذته ،عندما قال وكيع ما
معناه :إن لعن النيب (ص)ملعاوية دليل على فضل معاوية ألن النيب (ص) قال أميا رجل سببته أو
لعنته وليس هو بأهل فاجعلها له مكاة  ..اخل!!! فقال له تلميذه  :هل تتمنى أن يكون النيب
(ص) لعن والديك ليكون هلما أجراً؟ فأفحم وكيع!
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هؤالء الغالة يسخرون من النيب (ص) ،ولو انكشف هلم أن النيب (ص) على الضد من معاوية لرمبا
شكوا يف نبوة النيب (ص) وأنه إمنا هو هامشي مدع للنبوة؛ مل ينس كبد محزة ،وال املنافسة مع بين
أمية ،أما أبو سفيان ومعاوية عندهم فقد حسن إسالمهم وهم بعيدون عن العصبية..اخل ،وقد
قيل بعضه.
عندما نذم معاوية إمنا نذم منهجه وعقادده ونثاره على العقل املسلم والنفس املسلمة والعقادد
والسلوك وهذا الظلم املتفشي يف أتباعه وهذا االستسهال النتهاك كل حقوق اإلنسان وهذا اهلجر
للكتاب واهلجاء للعقل والنفور من العدل ..اخل،
إنه أمة كاملة هلا الصولة واجلولة ،مثلما ألبليس أكثر البشر (ولَقَدْ صَدَّقَ َعلَْيهِمْ إِْبلِيسُ ظََّنهُ فَاتَّبَعُوهُ
إِلَّا َفرِيقًا ِمنَ اْل ُم ْؤمِنِنيَ [سبأ ،)]10 :فإبليس وهو إبليس اتبعه األكثرون ،فلماذا ال يتبع األكثرون
رجالً داهية تسمى باإلسالم وبيده املال املنظور السيف املشهور والعقوبة العاجلة واآلمال
السادلة؟.
هؤالء ال يفهمون سر الرسالة ،يعملون عمل من يظن التأبيد يف هذه الدنيا ،وينسى أهنا مينة مادلة
وفتنة ماثلة وغرور حادل وسناد مادل ،هؤالء ال يعرفون معنى الشهادة هلل وال غايات اهلل يف اخللق
 ..إهنم حمرومون لسلوكهم مضمار الضاللة ونفورهم من معادن اهلداية ،ال يعرفون احلق معرفتهم
املنكر ،وال يبطلون املنكر إبطاهلم احلق ،وليس بعد فحش الظلم فحش ،ومع ذلك تراهم معلقني
سمَعْ لِ َقوِْلهِمْ َك َأَّنهُمْ
يف ذنب كل واغية عرب التاريخ( ،وَإِذَا رَأَيَْتهُمْ ت ْعجِبُكَ أَجْسَا ُمهُمْ وَِإنْ يَقولوا تَ ْ
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خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ [املنافقون )]3 :وال ريب أن معاوية منافق ،فال يبغض علياً إال منافق ( صحيح
مسلم)،
واملنافق الكبري ينتج منافقني صغاراً ،وأنا هنا ال أهتم األخ العشماوي بالنفاق ،ألنه جاهل ال يعرف
شيئاً من هذه األمور وال يستطيع ،وإمنا أهتم من علم بيقني فأدبر واستكرب،
نعم قد يكون هو وأمثاله من املطبلني التابعني للظاملني الذين ورد ذكرهم يف قوله تعاىل ( َوِمنَ النَّاسِ
ِبوَنهُمْ َكحُبِّ ا َّللهِ وَالَّ ِذينَ نمَنُوا َأشَدُّ حُبًّا لَِّلهِ وَلوْ َيرَى الَّ ِذينَ َظلَمُوا
َمنْ يََّتخِذ ِمنْ دُونِ ا َّللهِ َأنْدَادًا ُيحُّ
إِذْ َيرَ ْونَ اْلعَذَابَ أَنَّ الْقوَّةَ لَِّلهِ َجمِيعًا وَأَنَّ ا َّللهَ شَدِيدُ اْلعَذَابِ ( )965إِذْ تَبَرَّأَ الَّ ِذينَ اتُِّبعُوا ِمنَ
َطعَتْ ِبهِمُ الْ َأسْبَابُ(َ )966وقَالَ الَّ ِذينَ اتَّبَعُوا َلوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ
الَّ ِذينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا اْلعَذَابَ وَتَق َّ
سرَاتٍ َعلَْيهِمْ َومَا هُمْ بِخَا ِرجِنيَ ِمنَ النَّارِ
مِْنهُمْ َكمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَ َذلِكَ ُي ِريهِمُ ا َّللهُ أَ ْعمَاَلهُمْ حَ َ
([ )962البقرة .)]961 - 965 :
سبحان اهلل ..
كنت أستغرب كيف كفر كفار قريش؟ وكيف عاندوا؟ فأصبحت ال أستغرب شيئاً ،وال أرى
فرقاً كبرياً بني جحود وجحود ،وكفر وكفر ،وعناد وعناد..اخل.
لذلك هنا فاددة وهي:
أنه جيب أن نعلم أن من عدل اهلل أن الداخلني يف النار من املتسمني باملسلمني تقارب النسبة نفسها
تقريباً من الداخلني يف اجلنة من غري املتسمني باإلسالم ،فاجملتهدون للحق والفضيلة من الفريقني
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سيكونون يف اجلنة ،وألدادهم يف النار ،ألن اهلل هو العدل املطلق ،ال يكلف اهلل نفساً إال
وسعها ،واحلجة على الذين كتاب اهلل بني أظهرهم أبلغ وأظهر من وقوعها على من ال يسمعون
بالقرنن إال رمزاً وال باإلسالم إال ختلفاً وجهالً وسفكاً للدماء ،ومن ظن أن اهلل أقل عدالً من مدير
مدرسة أو لابط سرية فقد أبلغ يف اجلهل وأوغل يف الوهم ،فهم ال حياسبون إال على قدر بلوغ
احلجة ،ومن أهان نعمة اهلل عليه من عقل ومسع وبصر وقلب فإنه بال شك يستحق العذاب ،ومن
بذل وسعه يف ولب احلق فقد أفلح ولو بقي كافراً ،كما أن من مل يبذل وسعه واكتفى بعبادة الرأي
العام مع قدرته على معرفة أكمل فقد أخذ من الكفر بنصيب وافر وإن كان يف ظاهر األمر مسلماً
عابداً عاملاً ،ألن الثواب والعقاب مبين على املنهج املتبع واجلهد املبذول ال على املعلومة املتوارثة،
هذا عدل اهلل يف نظر الذين يعقلون ،وهو الذي جيب نشره بني الناس حتى يرتدع الظامل وال يأمن
املتجاهل ،وأما الذي ال يعقلون فعندهم أن من صادف ميالده يف بالد اإلسالم فهو املستحق
للجنة ،ومن صادف ميالده يف بالد الكفر فال ميكن أن يدخل اجلنة!
هؤالء يصورون اهلل هبذا الظلم والعشوادية والعبث - ،تعاىل اهلل عن ذلك -ألهنم متبعون للظلم
وأهله الذين عجزوا عن االرتفاع لصفة العدل فأنزلوا اهلل معهم يف درك الظلم ،وأما العقالء
فيعتقدون بعدل اهلل املطلق ألهنم تعرفوا على اهلل وارتقوا إليه بتدبر الكتاب فوجدوا العدل وعرفوا
أهله.
هذه أسرار اهلل املعلنة يف كتابه ،الغادبة عن أكثر الناس؛ عجماء ذات بيان ،إال أن القول حق على
أكثر الناس بأهنم ال يتفكرون وال يعقلون وال ينظرون وال يتذكرون،
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واهلداية نصفان ،األول عليك والبقية على اهلل (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)...
ومن تدبر كتاب اهلل واختذه له إماماً وقادداً مل يضل ،ومن أخضع كتاب اهلل لعقادده فقد جعل نفسه
إماماً للكتاب وقادداً ،وهذا كفر ما بعده كفر ،ألن كفار قريش مل يدعوا هذا  ،مبعنى ال يوقعون
عن اهلل كذباً وموراً واستظهاراً بالسادد ،وبالتايل ال جيعلون اهلل ورسوله شهداء مور على انتهاكهم
للحقوق وظلمهم للعباد وتعطيلهم للعقول وذمهم للمعرفة ..إىل كل ما نتصوره من مساويء الفكر
والسلوك نما هو منتشر يف أمتنا اإلسالمية مبا ليس يف أي أمة أخرى من األمم.
التفصيل يف املسألة الثالثة:
وهي قول العشماوي ( رلي اهلل عنه) أي عن معاوية ،والسؤال  :إذا ثبت بغي معاوية وفسقه
فهل جيوم الرتلي عليه أم ال؟ وهل يقصد بقوله ( رلي اهلل عنه) خرباً أم دعاء؟
أم أن العشماوي نفسه راضٍ عن معاوية فيظن أن له احلق أن يعتقد ذلك بال حبث عن حكمه،
وأن على اهلل أن يتبع العشماوي فريلى مبا يرلاه! وليس على العشماوي أن يتبع ما يرلاه
لوْا عَْنهُمْ َفإِنَّ ا َّللهَ لَا َي ْرلَى َعنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِنيَ ([ )16التوبة ..]16 :
اهلل! (َ ...فِإنْ َت ْر َ
وال أشك أن معاوية فاسق على األقل ،ألنه من ارتكب أربعني كبرية من أصل سبعني يكون
فاسقاً ،ال سيما وأن نثاره حتدرت من أيامه حتى صبت يف قلوب الطيبني كالعشماوي ،ولذلك
قال حذيفة وأبي بن كعب يف معاوية وأمثاله ( واهلل ما نسى عليهم ولكن نسى على من يضلوهنم
من املسلمني)،
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وأتباع معاوية يفسقون الناس بأقل نما كان يف معاوية بكثري ،من حلق حلية أو إسبال إمار أو
مشاهدة فيلم ،فأتباع معاوية من أهنى الناس عن صغرية وأوقعهم يف كبرية ،ومن أدفع الناس عن
الظاملني وأوقع الناس يف املظلومني ،وهذه نتيجة وبيعية لتعطيل العقل وهجر الكتاب.
هذا ردي على العنوان الذي ولعه األخ العشماوي ملقاله فقط ..فكيف ببقية مقاله؟
ورغم أن أخي العشماوي رجل لغة ،إال أن التمذهب والتحزب يغلب عليه ،فال يضبط لغة وال
ال إال إذا رلي عنه فالن وفالن..
شرعاً وال عق ً
وأنا ال أعتب عليه كثرياً ألنه دون مستوى إدراك احلقادق ،وهذه من رمحة اهلل به ،وإن عذبه اهلل
فال أظن أنه سيعذبه على معلومة خيطيء فيها ،ألن أدواته يف احلصول على املعلومة شبه معدومة،
وقد يكون دون مستوى التكليف يف األمور العلمية الكبرية ،وإمنا إن عذبه اهلل فسيعذبه على هوى
يتبعه ،وانتهامية يألفها ،وحبث عن صك براءة عند احلمقى واملغفلني مهمالً للبحث عنها يف نقل أو
عقل ،غفر اهلل يل التقصري فيما أعلم ،وغفر له تعاوي ما ال يعلم،
والدعوة مفتوحة يل وله وللجميع ،ألن تكون شهادتنا هلل ،ال ملذهب مقلّد وال رأي سادد وال شيخ
متبوع  ..فأنا أخشى على نفسي خشييت عليه ،واملولوع أكرب بكثري من أن خنلص منه بيسري
من البالء وكثري من الرياء( :هَْيهَاتَ الَ ُيخْ َدعُ اَ َّللهُ َعنْ جَنَِّتهِ ،وَالَ تنَال َم ْرلَاتهُ إِالَّ ِبطَاعَِتهَِ ،لعَنَ اَللَّهُ
اَلْآِمرِينَ بِاْلمَ ْعرُوفِ اَلتَّارِكِنيَ َلهُ ،وََالنَّاهِنيَ َعنِ اَْلمُْن َكرِ َاْلعَاِملِنيَ ِبهِ ..،وَاِ ْعَلمُوا َأنَّكمْ َلنْ َتعْرِفوا َا ُّلرشْدَ
ضهُ ،وَلنْ َتمَسَّكوا ِبهِ
ب حَتَّى َت ْعرِفوا َالَّذِي نَقَ َ
حَتَّى َت ْعرِفوا َالَّذِي َترَ َكهُ ،وَلنْ َتأْخُذوا ِبمِيثَاقِ َاْلكِتَا ِ
حَتَّى َت ْعرِفوا َالَّذِي نَبَذَهُ).
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ومابني القوسني مقتبس من كالم ألمري املؤمنني علي بن أبي والب عليه السالم ،فتأمله – أخي
عبد الرمحن -واعلم أن البالء قديم ،وأن االبتالء أكرب بكثري من أن ندركه ب ُدنيّات النعم ،وإذا مل
يكن معاوية أول من ترك الرشد ونقض امليثاق ونبذ الكتاب فمن يكون؟.
وأخرياً ....ما الفاددة ؟
وهنا ترتدد مقولة عتيقة حديثة ..ما الفاددة يف ذكر األحداث التارخيية وإدانة األشخاص؟
هذا السؤال لن أجيب عليه ،ألن من يدرك أمهية التاريخ يف تشكل الوعي لن يطرحه ،وأما من ال
يرى لرورة لدراسة للتاريخ ومعرفة الشخصيات املؤثرة فيه فاخلالف معه أوسع من اختالف يف
معاوية ،وخالفه مع غريي من بين مذهبه الذين ةمأل مؤلفاهتم التارخيية املكتبات..
وكذلك من يريد (مذهبة التاريخ) خالفه مع اجلميع.
ولعل لعف الوعي التارخيي هو من أسباب ختلف املسلمني عامة ،وختلفنا يف هذا البلد خاصة،
فليست احلضارة يف كتم احلقادق وإمنا يف معرفتها لنعرف الذات ،لنعرف من أين كان منحدر
مسيلنا ،وإىل أين استقرت وجتمعت بركات تلك السيول! اليت محلت معها أسباب هزالنا
وأمرالنا ،وليتلفت الصادق يف بقية األمم ،ثم ليتدبر وليعلم أنه نمحص يف حواسه وعقله
ولمريه..
كتبه/حسن بن فرحان املالكي
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