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بعد يأس الخوارج من رجوع علي -رض ي هللا عنه -إليهم ،اجتمعوا في
منزل أحدهم ،وخطب فيهم خطبة َّ
حثهم على التمسك بمبدئهم والدفاع
عنه ،وطلب منهم الخروج من الكوفة إلى قرية بالقرب منها يقال لها
"حروراء" ،فخرجوا إليها َّ
وأمروا عليهم عبد هللا بن وهب الراسبي(،)1
ووقعت بينهم وبين علي حروب طاحنة هزمهم فيها ،ولكن لم يقض
عليهم ،وأخيرا دبروا له مكيدة قتله ،فقتله عبد الرحمن بن ملجم.
ُ
وجاءت دولة األمويين ،فكان الخوارج شوكة في جنبها ،يهددونها
ويحاربونها ،حتى كادوا يقضون عليها.
ثم جاءت الدولة العباسية ،فكان بينهم وبينها حروب كذلك ،ولكن لم
يكونوا في قوتهم األولى ،لتفرق كلمتهم وتشتت وحدتهم ،وضعف
سلطانهم ،وخور قواهم.
ُ
َّدبت في وحدة الخوارج جرثومة التفرق ،وأصيبوا بداء التحزب ،فبلغ
عدد أحزابهم عشرين حزبا ،كل حزب يفارق اآلخر في املبدأ والعقيدة...
ولكن يجمع الكل على مبدأين اثنين:
أحدهما :إكفار علي ،وعثمان ،والحكمين ،وأصحاب الجمل ،وكل من
رض ي بتحكيم الحكمين.
( )1نسبة إىل راسب ،حي من األزد.
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وثانيهما :وجوب الخروج على السلطان الجائر.
وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثر الخوارج ،وهو :اإلكفار بارتكاب
الكبائر(.)2
هذا ...وقد وضع الخوارج مبدأ للخالفة فقالوا" :إن الخالفة يجب أن
تكون باختيار حر من املسلمين ،وإذا اختير الخليفة فليس يصح أن
يتنازل أو ُيح ِّكم ،وليس بضروري أن يكون الخليفة قرشيا ،بل يصح أن
يكون من قريش ومن غيرهم ،ولو كان عبدا حبشيا ،وإذا تم االختيار
كان رئيس املسلمين ،ويجب أن يخضع خضوعا تاما ملا أمر هللا ،وإال
وجب عزله ،ولهذا َّأمروا عليهم عبد هللا بن وهب الراسبي ،ولم يكن
قرشيا"(.)3
وعلى هذا حكموا بصحة خالفة أبي بكر وعمر ،وبصحة خالفة عثمان
غير َّ
في سنيه األولى ،فلما َّ
وبدل ولم يسر سيرة الشيخين -كما زعموا-
وجب عزله ،وأقروا بصحة خالفة علي أوال ،ثم خرجوا عليه بعد أن
أخطأ في التحكيم ،وكفر به ،كما يزعمون!!
وال يسعنا في تلك ُ
العجالة إال أن نطوي الحديث عن التعرض لكل فرقة
من فرق الخوارج ،ولكن نكتفي بالكالم عن أشهرها ،وهي ما يأتي:
( )2انظر الفرق بني الفرق ،ص (.)55
( )3فج اإلسالم (.)317 / 1
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أوالً :األزارقة:

وهم أتباع نافع بن األزرق ،وهم ُيك ِّف ُرون من عداهم من املسلمين،
ُويح ِّر ُمون أكل ذبائحهم ومناكحتهم ،وال ُيجيزون التوارث بينهم،
ويعاملونهم معاملة الكفار من املشركين :إما اإلسالم ،وإما السيف،
ودارهم دار حرب ،ويحل قتل نسائهم وأطفالهم ،وال يقولون برجم
الزاني املحصن ،وال يقولون بحد من يقذف املحصنين من الرجال ،أما
قاذف املحصنات فعليه الحد قطعا ،وال يرون جواز التقية.
ثانيًا :النجدات:

وهم أتباع نجدة بن عامر ،وهم يرون أنه ال حاجة للناس إلى إمام قط،
بل عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم ،فإن رأوا أن الحاجة تدعو إلى إمام
أقاموه ،وإال فال .كما أنهم ُيك ِّفرون من يقول بإمامة نافع ابن األزرق،
ُويك ِّفرون من ُيك ِّفر القاعدين عن الهجرة لنافع وحزبه ،ويقولون :إن
الدين أمران:
أحدهما :معرفة هللا تعالى ،ومعرفة الرسول  ،واإلقرار بما جاء به
ُ َّ
جملة ،فهذا واجب معرفته على كل مكلف.
وثانيهما :ما عدا ما تقدم ،فالناس معذورون بجهالته إلى أن تقوم عليهم
ُ
الح َّجة.
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فمن استحل شيئا حراما باجتهاد فله عذره ،وهم يعظمون جريمة
الكذب ،ويجعلونها أكبر ُج ْرما من شرب الخمر والزنا.
ومن ِّبدع "نجدة" أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه ،وقال :لعل هللا
يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ،ثم ُيدخلهم الجنة ،وزعم أن النار
يدخلها من خالفه في دينه.
ثالث ًا :الصفرية:

وهم أتباع زيادة بن األصفر ،وهم يقولون بأن أصحاب الذنوب
مشركون ،غير أنهم ال يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم كما ترى
األزارقة ذلك .ومن الصفرية من يخالف في ذلك فيقول :كل ذنب له حد
في الشريعة ال يسمى مرتكبه مشركا وال كافرا ،بل ُيدعى باسمه املشتق
من جريمته ،يقال :سارق ،وقاتل ،وقاذف.
كل ذنب ليس فيه حد معلوم في الشريعة مثل اإلعراض عن الصالة
فمرتكبه كافر ،وال ُيسمى مرتكب واحد من هذين النوعين جميعا
مؤمنا ،ومنهم من يقول :إن صاحب الذنب ال ُيحكم عليه بالكفر حتى
ُيرفع إلى الوالي فيحده ويحكم بكفره.
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رابعًا :اإلباضية:

وهم أتباع عبد هللا بن إباض ،وهم أعدل ِّفرق الخوارج ،وأقربها إلى
تعاليم أهل ُّ
الس َّنة ،وهم ُيجمعون على أن مخالفيهم من املسلمين ليسوا
مشركين وال مؤمنين ،ولكنهم كفارُ .ويروى عنهم أنهم ُيريدون :كفر
النعمة ،وأجازوا شهادة مخالفيهم من املسلمين ،ومناكحتهم ،والتوارث
معهمَّ ،
وحرموا دماءهم في السر دون العالنية ،ألنهم محاربون هلل
ولرسوله ،وال يدينون دين الحق ،ودارهم دار توحيد إال معسكر
السلطان ،واستحلوا من غنائمهم :الخيل والسالح ،وكل ما فيه قوة
حربية لهم .ولم يستحلوا غنائم الذهب والفضة ،بل يردونها ألهلها.
واختلفوا في النفاق على ثالثة أقوال:
ى
النفاق براءة من الشرك واإليمان معا ،ويحتج بقوله
أن
 .1فريق ير
ْ َٰ
َٰ َُٰ
َٰ َُٰ
تعالىُّ { :مذ ْبذ ِّبين بين ذ ِّلك ال ِّإلى هؤال ِّء وال ِّإلى هؤال ِّء}[النساء.]143:
 .2وفريق يرى أن كل نفاق فهو شرك ،ألنه ينافي التوحيد.
 .3وفريق ثالث يرى أن النفاق ال ُيسمى به غير القوم الذين َّ
سماهم هللا
تعالى -منافقين.وهناك مخالفة لبعض اإلباضية في بعض املسائل ،ال نعرض لها هنا،
مخافة التطويل.
هذه هي أهم ِّفرق الخوارج ،وهذه هي أهم ما لهم من تعاليم وعقائد،
نضعها بين يدي القارئ قبل أن نتكلم عن موقفهم من التفسير ،ليكون
على علم بها ،وليعلم بعد ذلك مقدار الصلة بينها وبين ما لهم من
تفسير.
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-

تعددت ِّفرق الخوارج ،وتعددت مذاهبهم وآراؤهم ،فكان طبيعيا -وهم
ينتسبون إلى اإلسالم ،ويعترفون بالقرآن -أن تبحث كل فرقة منهم عن
ُ
أسس من القرآن الكريم ،تبني عليها مبادئها وتعاليمها ،وأن تنظر إلى
القرآن من خالل عقيدتها ،فما رأته في جانبها -ولو ادعاء -تمسكت به،
واعتمدت عليه .وما رأته في غير صالحها حاولت التخلص منه بصرفه
وتأويله ،بحيث ال يبقى متعارضا مع آرائها وتعاليمها.
-

والذي يقرأ تاريخ الخوارج ،ويقرأ ما لهم من أفكار تفسيرية ،يرى أن
َّ
املذهب قد سيطر على عقولهم ،وتحكم فيها ،فأصبحوا ال ينظرون إلى
القرآن إال على ضوئه ،وال يدركون شيئا من معانيه إال تحت تأثير
سلطانه ،ال يأخذون منه إال بقدر ما ينصر مبادئهم ويدعو إليها.
ً
ُ
فمثال :نرى أن أكثر الخوارج يجمعون على أن مرتكب الكبيرة كافر،
َّ
ومخلد في نار جهنم ،ونقرأ في الكتب التي تكلمت عن الخوارج فنجد ابن
أبي الحديد -وهو ممن تعرض لهم في كتابه "شرح نهج البالغة" -يسوق
لنا أدلتهم التي أخذوها من القرآن ،وبنوا عليها رأيهم في مرتكب الكبيرة،
كما نجده يناقش هذه األدلة ،ويفندها دليال بعد دليل.
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ونرى أن نمسك عن مناقشة ابن أبى الحديد لهذه األدلة ،ويكفي أن
نسوق للقارئ الكريم هذه اآليات التي استندوا إليها ،ووجهة نظرهم
فيها ،فهي التي تعنينا في هذا البحث ،وهي التي ترينا إلى أي حد تأثر
الخوارج بسلطان العقيدة في فهم نصوص القرآن ،فمن هذه األدلة ما
يأتي:
َّ
ّلل على الناس ِّح ُّج البيت م ِّن استطاع ِّإل ْي ِّه س ِّبيال
 -1قوله تعالى{ :و ِّ
ومن كفر ف ِّإ َّن هللا غ ِّني ع ِّن العاملين}[آل عمران ،]97:قالوا :فجعل تارك
الحج كافرا.
َّ
 -2ومنها قوله تعالى{ :إ َّن ُه ال ي ْيأ ُ
س ِّمن َّر ْو ِّح هللا ِّإال القوم
ِّ
الكافرون}[يوسف ،]87:قالوا :والفاسق -لفسقه وإصراره عليه -آيس
من روح هللا ،فكان كافرا.
 -3ومنها قوله تعالى{ :ومن َّل ْم ي ْح ُكم بمآ أنزل هللا فأولئك ُهمُ
ِّ
الكافرون}[املائدة ،]44:قالوا :وكل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما
أنزل هللا.
ُْ ُ
َّ
ْ
 -4ومنها قوله تعالى{ :فأنذرتكم نارا تلظى*ال يصالها ِّإال األشقى*الذي
َّ
كذب وتولى}[الليل ،]16-14:قالوا :وقد اتفقنا مع املعتزلة على أن
الفاسق يصلى النار ،فوجب أن ُيسمى كافرا.
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 -5ومنها قوله تعالى{ :ي ْوم ت ْبي ُّ
ض ُو ُجوه وت ْسو ُّد ُو ُجوه فأ َّما الذين
ُ ُ ُ ْ
ُ
ْ ُ
اسو َّد ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم أكف ْرت ْم ب ْعد ِّإيم ِّانك ْم فذوقوا العذاب ِّبما ك ْن ُت ْم
ْ
ُ
ُ
ن
ز
و
تكفر ن}[آل عمران ،]106:قالوا :والفاسق ال يجو أن يكو ممن
ابيضت وجوههم ،فوجب أن يكون ممن اسودت ،ووجب أن ُيسمى
ُُْ ْ ْ
ُ
ُ
و
كافرا ،لقولهِّ { :بما كنتم تكفر ن}.
 -6ومنها قوله تعالىُ { :و ُجوه ي ْوم ِّئذ ُّم ْس ِّفرة*ض ِّاحكة ُّم ْست ْب ِّشرة*و ُو ُجوه
ُ
ْ
ُ ُ
يوم ِّئذ عل ْيها غبرة*ت ْرهقها قترة*أولئك هم الكفرة الفجرة}[عبس-38:
 ،]42قالوا :والفاسق على وجهه غبرة ،فوجب أن يكون من الكفرة
الفجرة.
ُ ْ
ي َّ
ْ
 -7ومنها قوله تعالى{ :ذ ِّلك جزْين ُاه ْم ِّبما كفروا وهل نجاز ِّإال
الكفور}[سبأ ،]17:قالوا :والفاسق ال بد أن ُيجازى ،فوجب أن يكون
كفورا.
ْ ْ ُْ
َّ
 -8ومنها قوله تعالى{ِّ :إ َّن ِّعب ِّادي ل ْيس لك علي ِّهم سلطان ِّإال م ِّن اتبعك
َّ
ْ ُ
ِّمن الغاوين}[الحجر ،]42:وقالِّ { :إ َّنما ُسلطان ُه على الذين يتول ْون ُه
ْ ُ
والذين ُهم ِّب ِّه ُمش ِّركون}[النحل ،]100:قالوا :فجعل الغاوي الذي
يتبعه مشركا.
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ُ ْ ْ
ُ َّ
ُ
ُ
 -9ومنها قوله تعالى{ :وأ َّما الذين فسقوا فمأواهم النار كلمآ أرادوا أن
ُُْ ُ ْ ُ ُ ْ
ُ ْ ُ ُ
وق ْوا عذاب النار الذي ُك ُنتمْ
يخرجوا ِّمنهآ أ ِّعيدوا ِّفيها و ِّقيل لهم ذ
ُ
ُ
ُ
ن
ِّب ِّه تك ِّذبو }[السجدة ،]20:قالوا :فجعل الفاسق مك ِّذبا.
ات هللا ي ْجح ُدون}[األنعام،]33:
 -10ومنها قوله تعالى{ :ولكن الظاملين ِّبآي ِّ
قالوا :فأثبت الظالم جاحدا ،وهذه صفة الكفار.
 -11ومنها قوله تعالى{ :ومن كفر ب ْعد ذلك فأولئك ُه ُم
الفاسقون}[النور ،]55:ومنها قوله تعالى{ :فمن ث ُقل ْت موا ِّز ُين ُه فأولئك
ُه ُم املفلحون * وم ْن خ َّف ْت موا ِّز ُين ُه فأولئك الذين خسروا أ ُنفس ُه ْم
في جه َّنم خال ُدون * ت ْلف ُح ُو ُجوه ُه ُم النار و ُه ْم فيها ك ِّال ُحون * ألمْ
ِّ
ِّ
ِّ
ُْ ْ ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
تكن آي ِّاتي تتلى عليكم فكنتم ِّبها تك ِّذبون}[املؤمنون ،]105-102:قالوا:
مكذبا ،والفاسق
فنص -سبحانه -على أن من تخف موازينه يكون ِّ
مكذب كافر.
مكذبا ،وكل ِّ
تخف موازينه فكان ِّ
ُ
ُ
ُ
 -12ومنها قوله تعالىُ { :هو الذي خلقك ْم ف ِّمنك ْم كا ِّفر و ِّمنك ْم
ْ
ُّمؤ ِّمن}[التغابن ،]2:قالوا :وهذا يقتض ي أن من ال يكون مؤمنا فهو
كافر ،والفاسق ليس بمؤمن ،فوجب أن يكون كافرا (.)4

( )4انظر شرح هنج البالغة البن أيب احلديد (.)308 – 307 / 2
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هذه بعض اآليات التي َّ
تمسك بها الخوارج في موقفهم من مرتكب
الكبيرة الذي لم يتب ،والتي حسبوا أنها حجج دامغة ملذهب مخالفيهم
من املسلمين! وال يسع الذي يعرف سياق هذه اآليات وسباقها ،ويعرف
اآليات واألحاديث الواردة في شأن عصاة املؤمنين ،ويتأمل قليال في هذه
التخريجات واالستنتاجات التي يقولون بها ،ال يسعه بعد هذا كله إال أن
يحكم بأن القوم متعصبون ،ومندفعون بدافع العقيدة ،وسلطان
املذهب.
وهناك نصوص من القرآن استغلها أفراد من الخوارج ،لتدعيم
مبادئهم التي يشذون بها عمن عداهم من بعض ِف َرق الخوارج ،وهي في
مظهرها التفسيري أكثر تعصبا ،وأبلغ تعنتا ،فمن ذلك :أن نافع بن
األزرق كان ال يرى جواز التقية التي هي في األصل من مبادئ الشيعة،
ُْ ْ ْ
ْ
ن
ويستدل على ُح ْرمتها بقوله تعالىِّ { :إذا ف ِّريق ِّمنهم يخشو الناس
ْ
كخشي ِّة هللا}[النساء.]77:
ويرى نجدة بن عامر جواز التقية ،ويستدل على ذلك بقوله تعالى:
ْ
ْ
{وقال ر ُجل ُّمؤ ِّمن ِّم ْن ِّآل ِّف ْرع ْون يك ُت ُم ِّإيمان ُه}[غافر.]28:
ُ
وأظهر من هذا :أن نجدة بن عامر كان ال ُيص ِّوب نافع بن األزرق فيما
يقول به من إكفار القعدة ،واستحالل قتل أطفال مخالفيه ،وعدم رد
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َّ
األمانات إلى مخالفيه ،وغير ذلك من آرائه التي شذ بها ،فأرسل نجدة إلى
نافع رسالة يقول له فيها:
" ...وأكفرت الذين عذرهم هللا -تعالى -في كتابه من قعدة املسلمين
َّ
ْ
وضعفتهم .قال هللا ع َّز وج َّل ،وقوله الحق ووعده الصدق{ :ليس على
الضعفآء وال على املرض ى وال على الذين ال ي ِّج ُدون ما ُي ِّنف ُقون حرج ِّإذا
ُ ْ
َّ
ُ
ّلل ورس ِّول ِّه}[التوبة ،]91:ثم سماهم -تعالى -أحسن األسماء فقال:
نصحوا ِّ
{ما على املحسنين ِّمن س ِّبيل}[التوبة ،]91:ثم استحللت قتل األطفال وقد
نهى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -عن قتلهم ،وقال هللا ج َّل ثناؤه:
ْ
{وال ت ِّز ُر و ِّازرة ِّوزر أخرى}[األنعام ،]164:وقال -سبحانه -في القعدة خيرا
فقال{ :وف َّ
ضل هللا املجاهدين على القاعدين أ ْجرا ع ِّظيما}[النساء،]95:
فتفضيله املجاهدين على القاعدين ال يدفع منزلة من هو دون
َّ
ْ
ن
ي
املجاهدين ،أوما سمعت قوله تعالى{ :ال يست ِّو القاعدو ِّمن املؤمنين
ُْ ُ
ْ
غير أو ِّلي الضرر}[النساء ،]95:فجعلهم من املؤمنين .ثم إنك ال تؤدي األمانة
ُ
إلى من خالفك ،وهللا -تعالى -قد أمر أن تؤدى األمانات إلى أهلها ،فاتق
واتق يوما ال يجزي والد عن ولده وال مولود هو جاز عن
هللا في نفسكِّ ،
والده شيئا ،فإن هللا باملرصاد ،وحكمه العدل ،وقوله الفصل.
والسالم".
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ْ
وعبت ما ِّدن ُت به من إكفار القعدة
فرد عليه نافع بكتاب جاء فيهِّ ..." :
وقتل األطفال ،واستحالل األمانة من املخالفين ،وسأفسر ذلك إن شاء
هللا.
أما هؤالء القعدة :فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،ألنهم كانوا بمكة مقصورين محصورين ال
يجدون إلى الهرب سبيال ،وال إلى االتصال باملسلمين طريقا ،وهؤالء قد
تفقهوا في الدين وقرأوا القرآن والطريق لهم نهج واضح ،وقد عرفت ما
قاله هللا -تعالى -فيمن كان مثلهم إذ قالواُ { :ك َّنا ُم ْست ْ
ضع ِّفين ِّفي
ْ
األرض}[النساء ،]97:فقال{ :أل ْم ت ُك ْن أ ْر ُ
ض هللا و ِّاسعة ف ُته ِّاج ُروا
ِّفيها}[النساء ،]97:وقال سبحانه{ :ف ِّرح املخلفون ِّبم ْقع ِّد ِّه ْم ِّخالف ر ُسو ِّل
ُ ُ ْ
ْ ْ
ُ
ْ
ْ
هللا وكرهوا أن يج ِّاهدوا ِّبأمو ِّال ِّهم وأنف ِّس ِّهم ِّفي س ِّب ِّيل هللا}[التوبة ،]81:وقال:
ُْ
ْ
ُ
{وجآء املعذرون ِّمن األعراب ِّليؤذن لهم}[التوبة ،]90:فأخبر بتعذيرهم،
ُ ْ
ْ
ْ
وأنهم كذبوا هللا ورسوله ،ثم قال{ :س ُيص ُ
ُ
يب الذين كفروا ِّمنهم عذاب
ِّ
أ ِّليم}[التوبة ،]90:فانظر إلى أسمائهم وسماتهم.
وأما األطفال :فإن نوحا -نبي هللا -كان أعلم باهلل مني ومنك ،وقد قال:
ْ ُ ْ ُ ُّ ْ
َّ
{ َّر ِّب ال تذ ْر على األرض ِّمن الكافرين د َّيارا * ِّإنك ِّإن تذرهم ي ِّضلوا
َّ
َّ
َّ
ِّعبادك وال يلدوا ِّإال ف ِّاجرا كفارا}[نوح ،]27-26:فسماهم بالكفر وهم
أطفال وقبل أن ُيولدوا ،فكيف كان ذلك في قوم نوح وال نقوله في
ُ َّ ُ ُ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
قومنا ،وهللا تعالى يقول{ :أكفاركم خير ِّمن أول ِّئكم أم لكم برآءة ِّفي
14

الزبر}[القمر]43:؟ وهؤالء كمشركي العرب ال ُيقبل منهم جزية ،وليس بيننا
وبينهم إال السيف أو اإلسالم.
وأما استحالل أمانات من خالفنا :فإن هللا -تعالىَّ -
أحل لنا أموالهم كما
َّ
أحل دماءهم لنا ،فدماؤهم حالل طلق وأموالهم فيء للمسلمين"(.)5
وال شك لدينا في أن نافع بن األزرق متعصب في فهمه لآليات على النحو
الذي جاء في رسالته هذه ،وهو تعصب بلغ به إلى درجة املغالطة ،وإال
فهو جهل منه بمواقع كالم هللا ،ومدلول آياته.
-

هذا ..وإن الخوارج عندما ينظرون إلى القرآن ال يتعمقون في التأويل ،وال
يكلفون أنفسهم عناء البحث عن
يغوصون وراء املعاني الدقيقة ،وال ِّ
أهداف القرآن وأسراره ،بل يقفون عند حرفية ألفاظه ،وينظرون إلى
اآليات نظرة سطحية ،وربما كانت اآلية ال تنطبق على ما يقصدون إليه،
وال تتصل باملوضوع الذي يستدلون بها عليه ،ألنهم فهموا ظاهرا
معطال ،وأخذوا بفهم غير مراد.
ولقد يعجب اإلنسان ويدهش عندما يقرأ ما للقوم من سخافات في
فهمهم لبعض نصوص القرآن ،أوقعهم فيها التنطع والتمسك بظواهر
النصوص.
( )5شرح هنج البالغة البن أيب احلديد (.)382 / 1
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ُ
ولكي ال أتهم بالقسوة في حكمي هذا ،أضع بين يدى القارئ الكريم بعض
ما جاء عن القوم ،حتى ال يجد مفرا من الحكم عليهم بمثل ما حكمت
به.
" ُروي أن عبيدة بن هالل اليشكري ُاتهم بامرأة َّ
حداد رأوه يدخل منزله
ِّ
ِّ
بغير إذنه ،فأتوا قطريا( )6فذكروا ذلك له ،فقال لهم :إن عبيدة من
الدين بحيث علمتم ،ومن الجهاد بحيث رأيتم ،فقالواَّ :إنا ال نقاره على
الفاحشة ،فقال :انصرفوا ،ثم بعث إلى عبيدة فأخبره وقالَّ :إنا ال نقار
على الفاحشة ،فقال :بهتوني يا أمير املؤمنين ،فما ترى؟ قال :إني جامع
بينك وبينهم ،فال تخضع خضوع الـ ُمذنب ،وال تتطاول تطاول البريء،
فجمع بينهم فتكلموا ،فقام عبيدة فقال :بسم هللا الرحمن الرحيم { ِّإ َّن
صبة م ْن ُك ْم ال ت ْحس ُب ُ
الذين ج ُآءوا باإلفك ُع ْ
وه شرا َّل ُك ْم ب ْل ُهو خ ْير َّل ُكم}ْ
ِّ
اآليات [ ]11وما بعدها من سورة النور ،فبكوا وقاموا إليه فاعتنقوه وقالوا:
استغفر لنا ..ففعل" (.!)7
" ُويروى أن واصل بن عطاء وقع هو وبعض أصحابه في يد الخوارج
فقال ألصحابه :اعتزلوا ودعوني وإياهم -وكانوا قد أشرفوا على العطب-
فقالوا :شأنك ،فخرج إليهم فقالوا :ما أنت وأصحابك؟ قال :مشركون
مستجيرون ليسمعوا كالم هللا ويعرفوا حدوده ،فقالوا :قد أجرناكم،
ُ
قبلت أنا
فعلمونا ،فجعلوا ُي ِّعلمونه أحكامهم ،وجعل يقول :قد
قالِّ :
ومن معي ،قالوا :فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا ،قال :ليس ذلك
( )6هو قطري بن الفجاءة ،الزعيم الثالث لألزارقة.
للمربد (.)236/2
( )7الكامل ّ
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لكم ،قال هللا تعالى{ :وِّإ ْن أحد ِّمن املشركين استجارك فأ ِّج ْر ُه حتى
ُ َّ ْ ْ ُ ْ
ُ
يْ
فأبلغونا مأمننا .فنظر بعضهم
،
]
6
التوبة:
[
}
ه
ن
م
أ
م
ه
غ
ل
ب
أ
م
ث
هللا
م
ال
ك
ع
م
س
ِّ
ِّ
إلى بعض ثم قالوا :ذلك لكم ،فساروا بأجمعهم حتى بلغوهم املأمن"(.)8
ومن الخوارج من َّأداه تمسكه بظاهر النصوص إلى أن قال" :لو أن رجال
ُُْ
ْ
َّ
ْ
أكل من مال يتيم ِّفلسين وجبت له النار ،لقوله تعالىِّ { :إن الذين يأكلون
ُ ُ
ُُْ
ُْ
َّ
ْ
ْ
ْ
أ ْموال اليتامى ظلما ِّإنما يأكلون ِّفي بط ِّون ِّهم نارا وسيصلون
س ِّعيرا}[النساء ،]10:ولو قتل اليتيم أو بقر بطنه لم تجب له النار ،ألن هللا
لم ينص على ذلك"(.)9
وهذا هو ميمون العجردي زعيم امليمونية( )10من الخوارج ،يرى جواز
نكاح بنات األوالد ،وبنات أوالد اإلخوة واألخوات ،ويستدل على ذلك
ُ
فيقول" :إنما ذكر هللا -تعالى -في تحريم النساء بالنسب األمهات،
ُ
َّ
والعمات ،والخاالت ،وبنات األخ ،وبنات األخت،
والبنات ،واألخوات،
ولم يذكر بنات البنات ،وال بنات البنين ،وال بنات أوالد اإلخوة ،وال بنات
أوالد األخوات"(!)11
ُويروى أن رجال من اإلباضية أضاف جماعة من أهل مذهبه ،وكانت له
جارية على مذهبه قال لها :قدمي شيئا ،فأبطأت ،فحلف ليبيعها من

للمربد (.)106/2
( )8الكامل ّ
( )9تلبيس إبليس ،ص (.)95
( )10يع ّدهم صاحب الفرق بني الفرق من غري املسلمني.
( )11الفرق بني الفرق ،ص (.)265-264
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األعراب ،فقيل له :تبيع جارية مؤمنة من قوم كفار ،فقال{ :وأح َّل هللا
البيع وح َّرم الربا}[البقرة.)12(]275:
وأيضا نرى أن الخوارج خرجوا على عائشة أم املؤمنين رض ي هللا عنها،
وقالواِّ :لم خرجت من بيتها ،وهللا تعالى يقول{ :وق ْرن ِّفي
ُُ ُ
()13
َّ
بي ِّوتكن}[األحزاب ]33:؟
وأيضا فإن األزارقة قالوا :من قذف امرأة محصنة فعليه الحد ،ومن
قذف رجال محصنا فال حد عليه( ..)14وهذا ألن هللا -تعالى -نص على حد
قاذف املحصنات ،ولم ينص على حد قاذف املحصنين.
()15

وقالوا -أيضا -بأن سارق القليل يجب عليه القطع  ،أخذا بظاهر
ُ
ُ
ْ
ُ
ق
قوله تعالى{ :والس ِّار والسا ِّرقة فاقطعوا أي ِّديهما جزآء ِّبما كسبا نكاال
ِّمن هللا}[املائدة.]38:
وغير هذا كثير نجده عندهم في بطون الكتب ،وهو ال يدع مجاال للشك
في أن الخوارج قوم سطحيون في فهمهم آليات القرآن الكريم ،وإدراك
معانيه.

( )12التبصري يف الدين ،ص ()35
( )13التبصري يف الدين ،ص ()36
( )14التبصري يف الدين ،ص ()29
( )15التبصري يف الدين ،ص ()29
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-

ولقد كان من أثر جمود الخوارج عند ظواهر النصوص القرآنية :أنهم
لم يلتفتوا إلى ما جاء من األحاديث النبوية ناسخا لبعض آيات الكتاب،
أو مخصصا لبعض عموماته ،أو زائدا على بعض أحكامه ،ويظهر أن
َّ
َّ
هذا املبدأ قد تملك قلوب الخوارج ،وتسلط على عقولهم ،فنتج عنه ْأن
وضع بعضهم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -هذا الحديث ،وهو:
(إنكم ستختلفون من بعدي ،فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب هللا،
وما خالفه فليس عني) ،فقد قال عبد الرحمن املهدى" :الزنادقة
والخوارج وضعوا حديث :ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب هللا...
إلخ"(.)16
كما كان من أثر هذا الجمود عند ظواهر القرآن أيضا :أنهم لم يلتفتوا
يقدروه عند فهمهم لنصوص القرآن ،مع أن
إلى إجماع األمة ،ولم ِّ
اإلجماع في الحقيقة يستند إلى أصل من الكتاب أو ُّ
الس َّنة ،وليس أمرا
ُ
مبتدعا في الدين ،أو خارجا على قواعده وأصوله.

اهب احلا احلاديث املو اوع كثاري مان املسالمني ،قكااي ةريعاة لتشاكي
( )16انظر :القول الفصل للشيخ مصطفى صربي ،ص ( )65-64هاام ..ققاد اغ ّ
بعض الناس يف عقائدهم.
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وفي هذا كله نجد العالمة ابن قتيبة يحدثنا عن بعض أحكام احتج بها
ُ
الخوارج ،وهي مخالفة إلجماع األمة ،ومناقضة ملا صح عن الرسول
صلى هللا عليه وسلم ،وقالواُ :ي ْبطلها القرآن ،فيقول:
"قالوا :حكم في الرجم يدفعه الكتاب! قالوا :رويتم أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -رجم ،ورجمت األئمة من بعده ،وهللا -تعالى -يقول في
ْ َّ ْ ُ
صف ما على املحصنات ِّمن
اإلماء{ :ف ِّإ ْن أت ْين ِّبف ِّاحشة فعلي ِّهن ِّن
العذاب}[النساء ،]25:والرجم إتالف للنفس ال يتبعض ،فكيف يكون على
اإلماء نصفه؟ وذهبوا إلى أن املحصنات :ذوات األزواج .قالوا :وفي هذا
ْ
دليل على أن املحصنة حدها الجلد"(.)17
"قالوا :حكم في الوصية يدفعه الكتاب! قالوا :رويتم أن رسول هللا -
ُ
صلى هللا عليه وسلم -قال( :ال وصية لوارث) ،وهللا تعالى يقول{ :ك ِّتب
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
املوت ِّإن ترك خ ْيرا الوصية ِّللو ِّالدي ِّن
عل ْيك ْم ِّإذا حضر أحدك ُم
واألقربين}[البقرة ،]180:والوالدان وارثان على كل حال ال يحجبهما أحد عن
امليراث .وهذه الرواية خالف كتاب هللا ع َّز وج َّل"(.)18
"قالوا :حكم في النكاح يدفعه الكتاب! قالوا :رويتم أن رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -قال( :ال ُتنكح املرأة على َّ
عمتها ،وال على خالتها) ،وأنه
قالُ ( :يح ِّرم من الرضاع ما ُيح ِّرم من النسب) ،وهللا -ع َّز وج َّل -يقول:
( )17أتقيل خمتلف احلديث ،ص (.)241
( )18أتقيل خمتلف احلديث ،ص (.)242
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ُ ْ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ
ْ
{ح ِّرمت عليكم أمهاتكم}[النساء ...]23:إلى آخر اآلية ،ولم يذكر الجمع بين
ُ
املرأة َّ
وعمتها وخالتها ،ولم ُيح ِّرم من الرضاع إال األم املرضعة واألخت
ُ
ُ َّ ُ
ْ
ْ
َّ
بالرضاع .ثم قال{ :وأ ِّحل لكم ما وراء ذ ِّلكم}[النساء ]24:فدخلت املرأة على
ُ
َّ
()19
َّ
عمتها وخالتها ،وكل رضاع سوى األم واألخت فيما أحله هللا تعالى" .
يحدثنا ابن قتيبة بهذا عنهم ،ثم يتولى بنفسه الرد عليهم في ذلك كله ردا
مسهبا ،فيه إزالة كل شبهة ،ودفع كل ُح َّجة وردت على ألسن القوم ،وال
نطيل بذكر ذلك .ومن أراد الوقوف عليه ،فليرجع إليه في تأويل مختلف
الحديث ص (.)250–241

( )19أتقيل خمتلف احلديث ،ص (.)244-243
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-

لم يكن للخوارج من اإلنتاج التفسيري مثل ما كان للمعتزلة أو الشيعة
َّ
أو غيرهما من فرق املسلمين ،التي خلفت لنا الكثير من كتب التفسير،
ُ
وكل ما وصل إلينا من تفسير الخوارج األول لم يزد عن بعض أفهام لهم
ُ
لبعض اآليات القرآنية تضمنها جدلهم ،واشتملت عليها مناظراتهم،
وذكرنا لك منها كل ما وصل إلى أيدينا ،وجميع ما استخلصناه من بطون
الكتب املختلفة.
ولكن ،هل هذا هو كل ما كان للخوارج من تفسير؟ وهل وقف إنتاجهم
عند هذا املقدار الضئيل؟ أو كان لهم مع هذا كتب مستقلة في
التفسير ،ولكن فقدتها املكتبة اإلسالمية على طول األيام ومر العصور؟
ُ
الحق أني وجهت لنفس ي هذا السؤالْ ،
وكدت أعجز عن الجواب عنه،
ْ
ولكن هيأ هللا لي ظرفا جمعني مع رجل من اإلباضية املعاصرين( )20يقيم
في القاهرة ،فوجهت إليه هذا السؤال نفسه ،فأفهمني أن اإلنتاج
التفسيري للخوارج كان قليال بالنسبة إلنتاج غيرهم من ِّفرق اإلسالم،
ومع هذا فلم تحتفظ املكتبة اإلسالمية من هذا النتاج القليل إال
ببعض منه ،لبعض العلماء من اإلباضية في القديم والحديث.
فسألته :وهل تذكر شيئا من هذه الكتب؟ فذكر لي من الكتب ما يأتي:
( )20هو الشيخ إبراهيم إطفي ،.املوظف ابلقسم األديب بدار الكتاب املصرية.
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تفسير عبد الرحمن بن رستم الفارس ي ،من أهل القرن الثالث
الهجري.
تفسير هود بن محكم الهواري ،من أهل القرن الثالث الهجري.
تفسير أبي يعقوب ،يوسف بن إبراهيم الورجالني ،من أهل القرن
السادس الهجري.
داعي العمل ليوم األمل ،للشيخ محمد بن يوسف إطفيش ،من
أهل القرن الحاضر.
هميان الزاد إلى دار املعاد ،له أيضا.
تيسير التفسير ،له أيضا.

فقلت له :وهل يوجد ش يء من هذه الكتب إلى اليوم؟
فقال لي :أما تفسير عبد الرحمن بن رستم ،فغير موجود ،وأما تفسير
هود بن محكم ،فموجود ومتداول بين اإلباضية في بالد املغرب ،وهو
يقع في أربع مجلدات ،وقد أطلعني منه على جزأين مخطوطين عنده،
وهما األول والرابع .أما األول :فيبدأ بسورة الفاتحة ،وينتهي بآخر سورة
األنعام .وأما الرابع :فيبدأ بسورة الزمر ،وينتهي بآخر القرآن.
قال :وأما تفسير أبي يعقوب الورجالني ،فغير موجود ،ويذكر
املحققون من علمائنا أنه من أحسن التفاسير بحثا ،وتحقيقا ،وإعرابا.
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وأما تفسير داعي العمل ليوم األمل ،فلم يتمه مؤلفه ،ألنه عزم على أن
يجعله في اثنين وثالثين جزءا ،ثم عدل عن عزمه هذا ،واشتغل بتفسير
هميان الزاد إلى دار املعاد.
وقد أطلعني محدثي على أربعة أجزاء من تفسير داعي العمل ،في
مجلدين مخطوطين بخط املؤلف ،أما أحد املجلدين :فإنه يحتوي على
الجزء التاسع والعشرين ،والجزء الثالثين من أجزاء الكتاب ،وهو يبدأ
بسورة الرحمن ،وينتهي بآخر سورة التحريم ،وأما املجلد الثاني :فإنه
يحتوى على الجزء الحادي والثالثين ،والجزء الثاني والثالثين ،وهو يبدأ
بسورة تبارك ،وينتهى بآخر القرآن .وقد وجدت باملجلد األخير بعض
ورقات فيها تفسير أول سورة (ص) ،ويظهر -كما قال محدثي -أن
املؤلف قد ابتدأ تفسيره هذا بسورة الرحمن إلى أن انتهى إلى آخر سورة
الناس ،ثم بدأ بسورة [ص] ووقف عندها ولم يتم.
وأما تفسير هميان الزاد ،فموجود ومطبوع في ثالثة عشر مجلدا كبارا،
ومنه نسخة في دار الكتب املصرية ،ونسخة أخرى عند محدثي.
وأما تيسير التفسير ،فموجود ومطبوع في سبع مجلدات متوسطة
الحجم ،ومنه نسخة بدار الكتب املصرية ،وأخرى عند محدثي أيضا.
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وأنت ترى أن هذه الكتب املذكورة -ما ُو ِّجد منها وما لم ُيوجد -كلها
لإلباضية وحدهم ،ولعل السر في ذلك :أن جميع ِّفرق الخوارج ما عدا
اإلباضية بادت ولم يبق لها أثر.
أما اإلباضية فموجودون إلى يومنا هذا ،ومذهبهم منتشر في بالد
املغرب ،وحضرموتُ ،
وعمان ،وزنجبار.
ولكن بقي بعد هذا سؤال يتردد في نفس ي ،ولعله يتردد في نفس القارئ
أيضا وهو :ما السر في أن الخوارج ق َّل إنتاجهم في التفسير؟
ُ
والجواب عن هذا السؤال -كما أعتقد -ينحصر في أمور ثالثة وهي ما
يأتي:
ً
أول :أن الخوارج كان أكثرهم من عرب البادية ،ومن قبائل تميم على
األخص ،وقليل منهم كان يسكن البصرة والكوفة مع احتفاظه ببداوته،
فكانوا لغلبة البداوة عليهم أبعد الناس عن التطور الديني ،والعلمي،
واالجتماعي ،وكانوا يمثلون اإلسالم األول في بساطته ،وعلى فطرته،
ُ
ُ
بدون أن تشوبه تعاليم األمم األخرى ،أضف إلى ذلك :احتفاظهم بأهم
خصائص أهل البدو من سذاجة التفكير ،وضيق التصورُ ،
والب ْعد عن
التأثر بحضارة األمم املجاورة لهم.

25

ُ
ً
ثانيا :أنهم ش ِّغلوا بالحروب من مبدأ نشأتهم ،وكانت حروبا قاسية
وطويلة ومتتابعة ،أسلمتهم حروب علي  إلى حروب األمويين،
وأسلمتهم حروب األمويين إلى حروب العباسيين التي تركتهم في حالة
ُ
تشبه االحتضار ،وتؤذن بالفناء ،فكان من الطبيعي أن ال تدع الحرب
لهم من الوقت ما يتسع للبحث والتصنيف.
ً
ثالثا :أن الخوارج -مع ما هم عليه من شذوذ -كانوا يخلصون لعقيدتهم،
ويتمسكون بإيمانهم إلى حد كبير ،ويرون أن الكذب جريمة من أكبر
الجرائم ،وبه -عند جمهورهم -يخرج اإلنسان من ِّعداد املؤمنين ،فلعل
هذا دعاهم إلى عدم الخوض في تفسير القرآن ،وجعلهم يتورعون عن
البحث وراء معانيه ،مخافة أن ال يصيبوا الحق فيكونوا قد كذبوا على
ْ ُ
هللا ،وقد ُ
فسر القرآن؟ فقال" :كلما رأيت قوله
ت
م
ل
م
ل
بعضهم:
ل
ئ
س
ِّ
ِّ
ِّ
تعالى{ :ول ْو تق َّول عل ْينا ب ْعض األقاويل * ألخ ْذنا ِّم ْن ُه باليمين * ُثمَّ
لقط ْعنا ِّم ْن ُه الوتين}[الحاقة ]46-44:أحجمت عن التفسير".
من أجل هذا كله لم يكن ُينتظر من الخوارج أن ُي ِّؤلفوا لنا في التفسير
كما ألف غيرهم ،وليس التفسير وحده هو الذي ُح ِّرم من تصنيف
الخوارج وتأليفهم ،بل كل العلوم في ذلك سواء ،وما ُو ِّجد لهم من
ُ
مؤلفات في علم الكالم ،أو الفقه ،أو األصول ،أو الحديث ،أو التفسير،
أو غير ذلك من العلوم فكله من عمل اإلباضية وحدهم ،ألن هذه
الف ْرقة هي التي عاشت وانتشرت في كثير من بالد املسلمين ،واستمرت
ِّ
26

إلى يومنا هذا ،وتأثرت بتعاليم املعتزلة وغيرهم ،وسايرت التطور العلمي
واالجتماعي.
وبعد ..فهذا هو تراث الخوارج في التفسير ،وهو تراث نادر عزيز ،وما
ُو ِّجد منه أندر وأعز ،وأرى أن أكتفي بالكالم عن "هميان الزاد إلى دار
املعاد" وحده ،وعذري في ذلك :أن ما وجدناه من تفسير هود بن محكم،
لم يتيسر لنا االطالع عليه االطالع الكافي الذي يعطينا فكرة واضحة
مؤلفه ،وذلك راجع إلى رداءة خطه ،وضياع بعض أوراقه،
عنه ،وعن ِّ
وتآكل بعضها.
وما وجدناه من تفسير "داعي العمل ليوم األمل" ،لم يكن أكثر حظا من
تفسير هود بن محكم.
وأما "تيسير التفسير" ،فهو في الحقيقة خالصة ملا تضمنه "هميان
الزاد" فلم يكن الكالم عنه بمعطينا فكرة جديدة عن التفسير عند
اإلباضية أو عند ُ
فسره على األقل.
م
ِّ
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مؤلف هذا التفسير هو محمد بن يوسف بن عيس ى بن صالح إطفيش
الوهبي( )22اإلباض ي ،وهو من وادي ميزاب بصحراء الجزائر من بالد
املغرب .نشأ بين قومهُ ،
وع ِّرف عندهم بالزهد والورع ،واشتغل
بالتدريس والتأليف وهو شاب لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره،
َّ
وانكب على القراءة والتأليف ،حتى قيل إنه لم ينم في ليلة أكثر من أربع
ساعات ،وله من املؤلفات في َّ
شتى العلوم ثروة عظيمة تربو على
َّ
الثالثمائة مؤلف.
فمن ذلك :نظم املغني البن هشام في خمسة آالف بيت ،وكان ذلك في
شبابه.
وشرح كتاب التوحيد للشيخ عيس ى بن تبغورين ،وهو من أهم مؤلفاته
في علم الكالم.
ُ
وشرح كتاب العدل واإلنصاف في أصول الفقه ،ألبى يعقوب يوسف بن
إبراهيم الورجالني.
( )21اعتمدان يف هحله الهبمجة على ما حدثنا به الشيخ إبراهيم إطفي ،.قهو تلميحل املؤلف قابن أخيه.
( )22نسبة إىل عبدهللا بن قهب الراسيب ،الزعيم األقل للخوارج.
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وله في الحديث :وفاء الضمانة بأداء األمانة ،وهو مطبوع في ثالثة
مجلدات.
وجامع الشمل في حديث خاتم الرسل ،وهو مطبوع في مجلد واحد.
وله في الفقه شرح كتاب النيل ،وهو مطبوع في عشر مجلدات.
وله مؤلفات أخرى في النحو والصرف ،والبالغة ،والفلك ،والعروض،
والوضع ،والفرائض ،وغيرها.
وأما التفسير فله فيه "داعي العمل ليوم األمل" ،لم يتم ،و"هميان الزاد
إلى دار املعاد" ،وهو ما نحن بصدده ،و"تيسير التفسير" ،وهو مختصر
من السابق.
هذا ،وقد توفي املؤلف سنة  1332هـ (اثنين وثالثين وثالثمائة وألف من
الهجرة) ،وله من العمر ست وتسعون سنة.
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يعتبر هذا التفسير هو املرجع املهم للتفسير عند اإلباضية من الخوارج،
غير أنه ال ُيصور لنا حالة التفسير عندهم في عصورهم األولى ،وذلك
لقرب عهد مؤلفه ،وتأخره عن زمن كثير من علماء التفسير الذين
وافقوه على مذهبه ،والذين خالفوه فيه.
ولقد جرت ُس َّنة هللا بين املؤلفين أن يأخذ الالحق من السابق ،وأن
يستفيد املتأخر من املتقدم ،وصاحبنا في تفسيره هذا ،استمد من كتب
من سبقه من املفسرين على اختالف نحلهم ومشا بهمْ ،
وإن كان َّيدعي
ر
ِّ
ِّ
في مقدمته أنه ال ُي ِّقلد فيه أحدا إال إذا حكى قوال ،أو قراءة ،أو حديثا،
اآلي والرد على بعض
أو قصة ،أو أثرا لسلف .وأما نفس تفاسير ِّ
املفسرين والجواب فمن عنده ،إال ما نسبه لقائله.
ِّ
كما ي َّدعي أنه كان ينظر بفكره في اآلية أوال ،ثم تارة يوافق نظر جار هللا
الزمخشري ،والقاض ي البيضاوي وهو الغالب ،وتارة يخالفهما ،ويوافق
وجها أحسن مما أثبتاه أو مثله.
ومهما يكن من ش يء فال يسعنا إال أن نقول :إن الرجل -وقد قرأ الكثير
من كتب التفسير -تأثر بما جاء فيها ،واستفاد الكثير من معانيها ،مما
يدعونا إلى القول بأن تفسيره يمثل التفسير املذهبي للخوارج اإلباضية
في أواخر عصورهم فقط ،وبعد أن خرجوا من عزلتهم التي مكثوا فيها
مدة طويلة من الزمن.
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 يذكر في أول كل سورة عدد آياتها ،واملكي منها واملدني ،ثم يذكرفضائل السورة ،مستشهدا لذلك في الغالب باألحاديث املوضوعة
في فضائل السور ،ثم يذكر فوائد السورة بما يشبه كالم
املشعوذين َّ
الدجالين!
 ثم بعد ذلك كله يشرح اآليات شرحا وافياُ ،فيسهب في املسائلُّ
النحوية ،واللغوية ،والبالغية ،ويفيض في مسائل الفقه والخالف
بين الفقهاء ،كما يتعرض ملسائل علم الكالم ويفيض فيها ،مع تأثر
كبير بمذهب املعتزلة ،كما ال يفوته أن يعرض لألبحاث األصولية
والقراءات ،وهو مكثر إلى حد كبير من ذكر اإلسرائيليات التي ال
يؤيدها الشرع ،وال يصدقها العقل ،كما يطيل في ذكر تفاصيل
الغزوات التي كانت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 ثم هو بعد ذلك :ال يكاد يمر بآية يمكن أن يجعلها في جانبه إال مالبها إلى مذهبه ،وجعلها دليال عليه ،وال بآية تصارحه باملخالفة إال
َّ
تلمس لها كل ما في طاقته من تأويل ،ليتخلص من معارضتها ،وقد
يكون تأويال متكلفا وفاسدا ،ال ينجيه من معارضة اآلية له ،لكنه
التعصب األعمى ،يدفع اإلنسان إلى أن ينس ى عقله ،ويطرح تفكيره
الصائب ،ليمش ي مع الهوى بعقل فارغ وتفكير خاطئ!! ..وإليك
بعض ما جاء في هذا التفسير ،لتقف على مسلك صاحبه في فهمه
آليات القرآن الكريم:
31

حقيقة اإلميان:

ْ
ْ
َّ
ُْ
ُ
َّ
ْ
ُ
ن
فمثال عند تفسيره لقوله تعالىُ { :هدى ِّللمت ِّقين * ٱل ِّذين يؤ ِّمنو ِّبٱلغي ِّب
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
و ُي ِّق ُيمون َّ
ٱلصالة و َّ
ن
مما رزقناهم ين ِّفقو }[البقرة ،]3-2:نراه يقرر :أن
اإليمان ُيطلق على مجموع االعتقاد ،واإلقرار ،والعمل ،ثم يقول" :فمن
َّ
أخل باالعتقاد وحده أو به وبالعمل فهو مشرك من حيث اإلنكار،
منافق أيضا من حيث أنه أظهر ما ليس في قلبه ،ومن َّ
أخل باإلقرار
وحده أو باإلقرار والعمل فهو مشرك عند جمهورنا وجمهور قومنا.
وقال القليل :إنه إذا َّ
أخل باإلقرار وحده مسلم عند هللا من أهل الجنة،
أخل به وبالعمل ففاسق كافر ُك ْفر نعمة ،وإن َّ
وإن َّ
أخل بالعمل فقط
فمنافق عندنا ،فاسق ضال كافر كفرا دون شرك غير مؤمن اإليمان
التام"..
ثم قال" :واختلف الخوارج ،وهم الذين خرجوا عن ضاللة علي ،فقالت
اإلباضية الوهبية وسائر اإلباضية فيمن َّ
أخل بواحد من الثالثة ما
تقدم من إشراكه بترك االعتقاد ،أو بترك اإلقرار ،وينافق بترك العمل،
ويثبتون الصغيرة .وقال الباقون كذلك وإنه ال صغيرة ،ومذهب
املحدثين أن انضمام العمل واإلقرار إلى االعتقاد على التكميل ال على
أنه ركن ،ونحن نقول :انضمامها إليه ركن ،وهما ُ
جزء ماهيته" ا.ه(.)23

( )23جزء ( )1صفحة (.)200
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ُ ْ
ُ ْ
َّ
َّ
ات
ح
ال
ٱلص
وا
ل
م
ع
و
وا
ن
آم
ين
ذ
ٱل
ِّ ِّ
ومثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وب ِّش ِّر ِّ
ِّ
أ َّن ل ُه ْم ج َّنات ت ْج ِّري ِّمن ت ْح ِّتها ٱأل ْنه ُار}[البقرة ،]25:نراه يحاول محاولة
جدية في تحقيق أن العمل جزء من اإليمان ،وال يتحقق اإليمان بدونه.
فيقول" :ترى اإلنسان يقيد كالمه مرة واحدة بقيد ،فيحمل سائر
كالمه املطلق على هذا التقييد ،فكيف يسوغ لقومنا أن يلغوا تقييد هللا
ع َّز وج َّل -اإليمان بالعمل الصالح مع أنه ال يكاد يذكر الفعل مناإليمان إال مقرونا بالعمل الصالح! بل اإليمان نفسه مفروض لعبادة
من يجب اإليمان به وهو هللا تعالى ،إذ ال يخدم اإلنسان مثال سلطانا ال
ُْ
يعتقد بوجوده وثبوت سلطته ،فالعمل الصالح كالبناء النافع املظلل
املانع للحر والبرد واملضرات ،واإليمان أساس ،وال ينفع األساس بال بناء
ُ
ُ
عليه ،ولو بنى اإلنسان ألوفا من األسس ولم يبن عليها لهلك باللصوص
ُ
ُ
ُ
اإليمان مفردا قيد بالعمل الصالح.
والحر والبرد وغير ذلك ،فإذا ذ ِّكر
وإذا ذكر العمل الصالح ،فما هو إال فرع اإليمان ،إذ ال نعمل ملن ال نقر
بوجوده ،وفي عطف األعمال الصالحات على اإليمان دليل على أن كال
منهما غير اآلخر ،ألن األصل في العطف املغايرة بين املتعاطفين ،ففي
عطف األعمال الصالحات على اإليمان إيذان بأن البشارة َّ
بالجنات إنما
()24
يستحقها م ْن جمع بين األعمال الصالحات واإليمان" ا.ه .

( )24جزء ( )1صفحة (.)361-360
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موقفه من أصحاب الكبائر:

كذلك نجد املؤلف يحاول أن يأخذ من القرآن ما يدل على أن مرتكب
َّ
الكبيرة مخلد في النار وليس بخارج منها.
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :بل َٰى من كسب س ِّيئة وأحاط ْت ِّب ِّه
ۤ ُ ُ ُْ ۤ
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ُ
خ ِّطيـئته فأولـ ِّئك أصحاب ٱلن ِّار هم ِّفيها خ ِّالدون}[البقرة ..]81:يقول:
"{س ِّيئة} خصلة قبيحة ،وهي الذنب الكبير ،سواء كان نفاقا أو إشراكا،
ومن الذنوب الكبيرة :اإلصرار ،فإنه نفسه كبيرة ،سواء كان على
ُْ ۤ
الصغيرة أو الكبيرة ،والدليل على أن السيئة :الكبيرة قوله{ :فأولـ ِّئك
اب َّ
أ ْ
صح ُ
ٱلن ِّار} ،ويحتمل وجها آخر وهو أن السيئة :الذنب صغيرا أو
ۤ
ُ
ُ
كبيرا ،ثم يختص الكالم بالكبيرة بقوله{ :وأحاط ْت ِّب ِّه خ ِّطيـئته} وإن
قلت .روى قومنا عن ابن عباس -رض ي هللا عنهما -أن السيئة هنا
الشرك ،وكذا قال الشيخ هود -رحمه هللا -إنها الشرك.
قلت :ما ذكرته أولى مما ذكراه ،فإن لفظ السيئة عام ،وحمله على
العموم أولى ،إذ ذلك تفسير منهما ال حديث ،وال سيما أنهما وقومنا
ُ
يعترفون بأن الكبيرة ت ْد ِّخل فاعلها النار ،ولم يحصروا دخولها على
الشرك ،ومعترفون بأن لفظ الخلود ُيطلق على املكث الكبير ،سواء كان
املوحدين بمعنى املكث
أبديا ،أو غير أبدى ،وادعاء أن الخلود في
ِّ
الطويل ،وفي الشرك بمعنى املكث الدائم ،استعمال للكلمة في حقيقتها
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ومجازها ،وهو ضعيف ،وأيضا ذكر إحاطة الخطيئات ولو ناسب
الشرك كغيره ،لكنه أنسب بغيره ،ألن الشرك أقوى{ .وأحاط ْت ِّب ِّه
ۤ
ُ
ُ
خ ِّطيـئته} ربطته ذنوبه وأوجبت له دخول النار ،فصار ال خالص له
منها ،كمن أحاط به العدو ،أو الحرق ،أو حائط السجن ،وذلك بأن
()25
مات غير تائب" .ا.ه
محلته على أهل السُّنَّة:

ونرى املؤلف كلما سنحت له الفرصة للتنديد بجمهور أهل ُّ
الس َّنة
َّ
القائلين بأن صاحب الكبيرة من املؤمنين ُيعذب في النار على قدر
معصيته ،ثم يدخل الجنة بعد ذلكَّ ،ندد بهم وملزهم.
ُ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وٱل ِّذين ُي ْؤ ِّم ُنون ِّبمآ أن ِّزل ِّإليك ومآ أن ِّزل
ْ
ٱآلخر ِّة ُه ْم ُيو ِّق ُنون}[البقرة ،]4:يقول" :وترى أقواما ينتسبون
ِّمن قب ِّلك و ِّب ِّ
َّ
إلى ا ِّمللة الحنيفية يضاهئون اليهود في قولهم :لن تمسنا النار إال أياما
معدودات"(.!!)26

( )25جزء ( )2صفحة (.)140
( )26جزء ( )1صفحة (.)228
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مغفرة الذنوب:

ثم إن املؤلف حمل كل آيات العفو واملغفرة على مذهبه القائل :بأن
الكبائر ال يغفرها هللا إال بالتوبة منها والرجوع عنها ،ويحمل على
األشاعرة القائلين بأن هللا يجوز أن يغفر لصاحب الكبيرة وإن لم يتب.
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وإن ُت ْب ُد ْوا ما ف ۤي أ ْن ُفس ُك ْم أ ْو ُت ْخ ُف ُ
وه
ِّ
ِّ
ِّ
ُْ
َّ ُ ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ل
اسبكم ِّب ِّه ٱّلل فيغ ِّفر ِّملن يشآء ويع ِّذب من يشآء}[البقرة ،]284:يقو :
ح
ي
ِّ
"وال دليل في اآلية على جواز املغفرة لصاحب الكبيرة امليت بال توبة منها،
ُ
()27
و
كما زعم غيرنا ،لحديث( :هلك امل ِّصر ن)" ا.ه .
ْ
َّ
َّ
ات وما في ٱأل ْ
ض يغ ِّف ُر ِّملن يش ُآء
او
م
ٱلس
ي
ف
ا
م
ّلل
ر
ِّ
ِّ
وعند قوله تعالى{ :و ِّ ِّ
ِّ
و ُيع ِّذ ُب من يش ُآء}[آل عمران ،]129:يقول" :يغفر ملن يشاء الغفران له بأن
ُ
عذب من يشاء تعذيبه بأن ال يوفقه ،وليس من
يوفقه للتوبة ،وي ِّ
ُ
ُ
عذب املطيع املوفى ،وليس منها أن يرحم العاص ي امل ِّصر،
الحكمة أن ي ِّ
وقد انتفى هللا من أن يكون ظالـما ،وعد من الظلم :النقص من حسنات
املحسن ،والزيادة في سيئات املس يء ،وليس من الجائز عليه ذلك،
خالفا لألشعرية في قولهم :يجوز أن يدخل الجنة جميع املشركين،
والنار جميع األبرار ،وقد أخطأوا في ذلك "...ا.ه(.)28

( )27جزء ( )3صفحة (.)443
( )28جزء ( )4صفحة (.)241-240
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َّ َّ ْ ُ ُّ
ٱلذ ُنوب جميعا إ َّن ُه ُهو ْٱلغ ُفورُ
وعند تفسيره لقوله تعالىِّ { :إن ٱّلل يغ ِّفر
ِّ ِّ
ٱلرح ُ
يم}[الزمر ]53:يقول" :بشرط التوبة منها ،بدليل التقييد بها في مواضع
َّ ِّ
ُ
ُ
من القرآن ُّ
َّ
والس َّنة ،واملطلق ُيحمل على املقيد .وقد ذ ِّكرت في القرآن
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
مرارا شرطا للغفران ،فذكرها فيما ذ ِّكرتِّ :ذكر لها فيما لم تذكر ،وإنما
تحذف لدليل ،والقرآن في حكم كالم واحد ال يتناقض ،حاشاه .وأيضا
ال يليق أن يذكر لهم أنه يغفر الكبائر بال توبة مع أنه ناه عنها ،ألن ذلك
يؤدى بهم إلى االجتراء عليها .وقد أخفى الصغائر لئال ُيجترأ عليها من
ُ ۤ ْ َٰ ُ
ْ
حيث أنه غفرها .ويدل لذلك تعقيب اآلية بقوله{ :وأ ِّنـيبوا ِّإلى ِّربكم} لئال
يطمع طامع كالقاض ي -يريد البيضاوي -في حصول املغفرة بال توبة.
ويدل له أيضا قراءة ابن مسعود وابن عباس" :يغفر الذنوب جميعا ملن
ٱلرحيم}ُ
يشاء" أي ملن يشاؤه بالتوبة ..وأما قوله{ :إ َّن ُه ُهو ْٱلغ ُفو ُر َِّّ
ِّ
فاستئناف معلل ملغفرة الذنوب بالتوبة ،أي يغفرها ،ويقبل التوبة منها،
ألن من شأنه الغفران العظيم والرحمة العظيمة ،وملكه وغناه واسع
لذلك .واملراد باآلية :التنبيه على أنه ال يجوز ملن عص ى هللا -أي عصيان
كان -أن يظن أنه ال يغفر له ،وال يقبل توبته ،وذلك مذهبنا معشر
اإلباضية ،وزعم القاض ي وغيره :أن الشرك ُيغفر بال توبة ،ومشهور
َّ
املوحد إذا مات غير تائبُ :يرجى له ،وأنه إن شاء عذبه
مذهب القوم :أن ِّ
بقدر ذنبه وأدخله الجنة ،وإن شاء غفر له .ومذهبنا :أن من مات على
كبيرة غير تائب :ال ُيرجى له" ا.هـ(.)29
( )29جزء ( )12صفحة (.)72
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رأيه يف الشفاعة:

املوحدين ،وال ألصحاب الكبائر،
ويرى املؤلف :أن الشفاعة ال تقع لغير
ِّ
ومن خالل رأيه هذا ينظر إلى آيات الشفاعة فال يرى فيها إال ما يتفق
ومذهبه.
ْ
َّ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :و َّٱت ُقوا ي ْوما ال ت ْج ِّزي ن ْفس عن َّن ْفس
ُْ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
و
شيئا وال يقبل ِّمنها شفاعة وال يؤخذ ِّمنها عدل وال هم ينصر ن}[البقرة]48:
يقول" :وإن قلت :فهل الشفاعة والفداء بالعدل واقعان ولكن ال
ُيقبالن؟ أم غير واقعين؟ قلت :غير واقعين ،أما من تأهل للشفاعة من
املالئكة واألنبياء والعلماء والصالحين فال يتعرضون بها ملن ظهرت
شقاوته لهم .فإن َّ
تعرضوا بها لهم قبل أن تظهر لهم ،قيل لهم :إنهم
َّ ُ
َّ
بدلوا وغيروا ،وليسوا أهال لها ،فيتركوا التعرض لها ،وأما من لم يتأهل
لها فمشغول بنفسه وال يدرى ما ُيفعل به" ا.هـ(.)30
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :وال ُيقبل ِّمنها عدل وال تنفعها
شفاعة}[البقرة ]123:يقول{" :وال تنف ُعها شفاعة} لعدمها هناك ،فاملراد أنه
ال شفاعة تنفعها ،فالشفاعة هنالك منفية من أصلها ،وليس املراد أنه
ُ
هناك شفاعة ال تقبل ،وإنما ساغ ذلك ،ألن القضية السالبة تصدق
بنفي املوضوع ،كما تصدق بنفي املحمول ،فكما تقول :ليس زيد قاعدا
في السوق ،وتريد أنه فيها لكنه قائم ،كذلك تقول :ليس زيد قاعدا فيها،
( )30جزء ( )2صفحة (.)17
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وتريد أنه ليس فيها أصال ،وذلك مخصوص باملشرك ،فإنه ال شفاعة له
هنالك إال شفاعة القيام لدخول النار ،وال نفع له في دخول النار ،وإنما
()31
للموحد التائب" ا.هـ .
الشفاعة
ِّ
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ
َّ
َّ َّ
ْ
ْ
ْ
ُ
وعند قوله تعالىِّ { :إن ٱل ِّذين فرقوا ِّدينهم وكانوا ِّشيعا لست ِّمنهم ِّفي
ش ْيء}[األنعام ]159:يقول" :فاآلية نص -أو كالنص -في أن ال شفاعة ألهل
الكبائر .أي أنت برئ منهم على كل وجه ،وقد علمت عن عمر وأبي هريرة
أن اآلية في أهل البدع من هذه األمة" ا.هـ(.)32

( )31جزء ( )2صفحة (.)299
( )32جزء ( )6صفحة (.)274
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رؤية اهلل تعاىل:

ويرى صاحبنا :أن رؤية هللا -تعالى -غير جائزة وال واقعة ألحد مطلقا،
ُويصرح بذلك في تفسيره آليات الرؤية ،ويرد على أهل ُّ
الس َّنة الذين
ِّ
يقولون بجوازها في الدنيا ،ووقوعها للمؤمنين في اآلخرة.
ْ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وِّإ ْذ ُقل ُت ْم ي ُاموس َٰى لن ُّن ْؤ ِّمن لك ح َّت َٰى نرى
َّ
ْ
و
ر
ٱّلل جهرة}[البقرة ]55:نراه يذكر ما و د من الر ايات في هذا الباب ،ومن
الروايات رواية تفيد :أن موس ى سأل ربه أن ينظر إليه باملجاهرةُ ،يعقب
عليها فيقول" :وهذه الرواية تقتض ي أن موس ى يجيز الرؤية ،حتى سألها
ُومنعها ،وليس كذلك ،بل إن صح سياق هذه الرواية فقد سألوه الرؤية
قبل ذلك ،فنهاهم عن ذلك َّ
وحرمه ،أو سكت انتظارا للوحي في ذلك،
ْ
فلما فرغ وخرج ،عاودوه ِّذكر ذلك ،فقال لهم :قد سألته على لسانكم
َّ
كما تحبون ،ألخبركم بالجواب الذي يقمعكم ،ال لجواز الرؤية ،فتجلى
ُ
بعض آياته فصار دكا ،فكفروا بطلب الرؤية ،الستلزامها اللون،
للجبل
والتركيب ،والتحيز ،والحدود ،والحلول! وذلك كله يستلزم الحدوث،
وذلك كله محال على هللا ،وإذا كان ذلك مستلزما عقال لم يختلف دنيا
وأخرى ،فالرؤية محال دنيا وأخرى ،وال باإليمان ،والكفر ،والنبوة،
وعدمها" ا.هـ(.)33

( )33جزء ( )2صفحة (.)42
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ْ ُ ْ ُ ْ
ُ
ْ
َّ
ْ
اب أن تن ِّزل علي ِّهم ِّكتابا ِّمن ٱلسم ِّآء
وعند قوله تعالى{ :يسألك أهل ٱل ِّكت ِّ
ُ ْ
ُ ْ
ْ
َٰ
َّ
فق ْد سألوا ُموس َٰى أكبر ِّمن ذ ِّلك فقال ۤوا أ ِّرنا ٱّلل ج ْهرة فأخذ ْت ُه ُم
َّ ُ
َّ
ل
ؤ
اعقة}[النساء ،]153:يقو " :إذ سألوا ر ية هللا -جل وعال -املوجبة
الص ِّ
للتشبيه ،وقالت األشعرية :الصاعقة إنما هي من أجل امتناعهم من
اإليمان بما وجب إيمانه إال بشرط الرؤية ،ال من أجل طلب الرؤية،
وهو خالف ظاهر اآلية ،مع أن الرؤية توجب التحيز ،والجهات،
والتركيب ،والحلول ،واللون ،وغير ذلك من صفات الخلق! ويدل ملا
َّ ُ ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
قلته قوله تعالى{ :ال تد ِّركه ٱألبصار وهو يد ِّرك ٱألبصار}[األنعام،]103:
ُ
ْ
َّ
واألشعرية ملا أفحموا قالوا :بال كيف ،وحديث الرؤية -إن صح -فمعناه:
يزدادون يقينا بحضور ما وعد هللا في اآلخرة ،فال يشكون في وجود هللا
وكمال صدقه ،وقدرته ،كما ال يشكون في البدر" ا.هـ(.)34
أفعال العباد:

وإذا كان املؤلف يتأثر بآراء املعتزلة أحيانا ،فإنه ُ
صرح بمخالفتهم في
ي
ِّ
بعض املسائل ،فمثال نراه يقرر :أن أفعال العباد كلها بإرادة هللا تعالى،
وأن العبد ال يخلق أفعال نفسه ،ونراه يرد على املعتزلة وال يرض ى
َّ
ٱّللُ
موقفهم من هذه املسألة ،فمثال عندما َّ
فسر قوله تعالى{ :ول ْو شآء
ْ
ْ ُ ْ
ْ
ْ
ل
مآ أشركوا وما جعلناك علي ِّهم ح ِّفيظا}[األنعام ،]107:يقو " :ولو شاء هللا
عدم إشراكهم باهلل -تعالى -ما أشركوا به -تعالى -شيئا ،فاآلية دليل على
( )34جزء ( )5صفحة (.)173
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أن إشراكهم بإرادة هللا ومشيئته ،وفيه رد على املعتزلة في قولهم :لم يرد
معصية العاص ي ،وزعموا أن املعنى :لو شاء هللا ألكرههم على عدم
اإلشراك ،ولزم عليهم أن يكون مغلوبا على أمره إذا ُعص ي ولم ُيرد
املعصية ،بل أراد اإليمان منهم ولم يقع ،تعالى هللا عن ذلك ،والحق أن
املعصية بإرادته ومشيئته ،مع اختيار العاص ي ،ال جبر ،للذم عليها
والعقاب والنهى عنها" ا.هـ(.)35
ُ
وعند تفسيره لقوله تعالىُ َّ { :
ٱّلل خ ِّال ُق ك ِّـل ش ْيء}[الزمر ]62:يقول" :من
ُ
()36
إيمان ،وكفر ،وخير ،وشر ،مما هو كائن دنيا وأخرى" ا.هـ .
موقفه من املتشابه:

كذلك نجد املؤلف يقف من املتشابه موقف التأويل ،ويعيب على من
يقول بالظاهر ،وإن َّ
فوض علمه وكيفيته هلل.
ُ
ُ
َّ
ْ ُ ُ َّ
ُ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :ه ْل ينظ ُرون ِّإال أن يأ ِّتيهم ٱّلل ِّفي ظلل
َّ ُ ْ ُ ُ
ْ
ْ ۤ ُ ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ر
ٱّلل ترجع ٱألمو }[البقرة،]210:
ِّمن ٱلغم ِّام وٱملال ِّئكة وق ِّض ي ٱألمر وِّإلى ِّ
ْ
َّ ْ ُ ُ َّ ُ ُ
يقولِّ { :إال أن يأ ِّتيهم ٱّلل ِّفي ظلل ِّمن ٱلغم ِّام} على حذف مضاف :أي أمر
ْ ُ ُ ْ
ْ ْ ُ ُ و َّ
الئك ُة أ ْو ي ْأ ِّتي أ ْمرُ
هللا ،بدليل قوله تعالى{ :هل ينظر ن ِّإال أن تأ ِّتيهم ٱمل ِّ

( )35جزء ( )6صفحة (.)68
( )36جزء ( )12صفحة (.)77
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ِّربك}[النحل ،]33:والحاصل ،أن مذهبنا ومذهب هؤالء -يريد املعتزلة ومن
وافقهم -تأويل اآلية عن ظاهرها إلى ما يجوز وصف هللا به" ا.هـ(.)37
ْ ُ ْ ُْ ْ ْ
َّ َّ
ْ
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :وِّإ ْن حك ْمت فٱحكم بينهم ِّبٱل ِّقس ِّط ِّإن ٱّلل
ُ ُّ ْ ُ
ْ
ي ِّحب ٱملق ِّس ِّطين}[املائدة ]42:نراه يذكر الحديث القائل( :إن املقسطين على
منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن ،وكلتا يديه يمين) ،ثم
يقول" :ويمين الرحمن عبارة عن املنزلة الرفيعة ،والعرب تذكر اليمين
في األمر الحسن ،ودل لذلك قوله" :وكلتا يديه يمين" ،والتأويل في مثل
ذلك هو الحق ،وأما قول سلف األشعرية في مثل ذلكَّ :إنا نؤمن به
وننزهه عن صفة الخلق ،ونكل معناه إلى هللا ،ونقول :هو على معنى يليق
()38
به ...وكذا طوائف من املتكلمين ،فجمود وتعام عن الحق" ا.هـ .
َّ َّ ُ ُ َّ ُ َّ
ْ
ات وٱألرض
وعند تفسيره لقوله تعالىِّ { :إن ربكم ٱّلل ٱل ِّذي خلق ٱلسماو ِّ
ْ
في س َّتة أ َّيام ُث َّم ْ
ْ
ٱستو َٰى على ٱلعر ِّش}[األعراف ]54:يقول" :واستوى :بمعنى
ِّ ِّ ِّ
استولى بامللك ،والغلبة والقوة ،والتصرف فيه كيف شاء ،و"العرش":
جسم عظيم ،وذلك مذهبنا ومذهب املعتزلة وأبي املعالي وغيره من
َّ
ُحذاق املتكلمين ،وخص العرش بذكر االستيالء لعظمته" ا.هـ(.)39

( )37جزء ( )2صفحة (.)157
( )38جزء ( )5صفحة (.)339
( )39جزء ( )6صفحة (.)361
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موقفه من تفسري الصوفية:

ونجد املؤلف يبدي رأيه في تفسير الصوفية بصراحة تامة ،ويحمل على
ُ
فسر هذا التفسير ،فيقول عند تفسيره لقوله تعالى{ :و َّ
مما
من ي ِّ
ْ
رزقن ُاه ْم ُي ْن ِّف ُقون}[البقرة" :]3:قيل :ويحتمل أن ُيراد اإلنفاق من جميع ما
رزقهم هللا من أنواع األموال ،والعلم ،وقوة البدن ،والجاه ،وفصاحة
اللسان ،ينفعون بذلك عيال هللا -سبحانه وتعالى -على الوجه الجائز.
وقيل :املعنى :ومما خصصناهم به من أنوال معرفة هللا -ج َّل وعال-
يفيضون ،وهذا القول والذي قبله أظنهما للصوفية أو ملن يتصوف،
وليس تفسير الصوفية عندي مقبوال إذا خالف الظاهر ،وكان تكلفا ،أو
ُ
ُ
فسر به وال أقبل شهادته،
خالف أسلوب العربية ،وال أعذر من ي ِّ
وأتقرب إلى هللا -تعالى -ببغضه والبراءة منه ،فإنه ولو كان في نفسه حقا
لكن جعله معنى لآلية أو للحديث خطأ ،ألنه خروج عن الظاهر
وأساليب العرب التي يتخاطبون بها ،وتكلف من التكلف الذي يبغضه
هللا ،فإن القولين وإن ناسبهما قوله صلى هللا عليه وسلمَّ ( :إن علما ال
يقال به ككنز ال ُينفق منه) الذي رواه الطبراني في األوسط ،لكن ال
يصحان تفسيرا لآلية ،إذ ال يتبادر ذلك وال يجري على أسلوب العرب،
والقول األخير أبعد ،وأنا أعد اعتقادي ذلك نورا ومعرفة أفاضها هللا
ُ
الرحمن الرحيم َّ
علي .وقد أقبل القول الذي قبله ألنه قريب من أسلوب
العرب ،قليل التكلف ،والصحيح أن املراد :النفقة الواجبة وغير
الواجبة من املال" ا.هـ(.)40
( )40جزء ( )1صفحة (.)220
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موقفه من الشيعة:

وصاحبنا ال ُ
سلم للشيعة استداللهم على إمامة علي بقوله تعالىِّ { :إ َّنما
ي
ِّ
ُ ْ َّ
ُّ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ َّ
ُ ُْ
َّ
ُ
َّ
ُ
ن
ن
وِّليكم ٱّلل ورسوله وٱل ِّذين آمنوا ٱل ِّذين ي ِّقيمو ٱلصالة ويؤتو ٱلزكاة
و ُه ْم ر ِّاك ُعون}[املائدة ]55:بل نراه يفند احتجاجهم باآلية فيقول" :وزعم
ُ ْ َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ
الشيعة أن{ :وٱل ِّذين آمنوا ٱل ِّذين ي ِّقيمون ٱلصالة} إلى{ :ر ِّاكعون} املراد
به علي بن أبى طالب ،وأن جملة {و ُه ْم ر ِّاك ُعون} حال من واو { ُي ْؤ ُتون
َّ
ٱلزكاة} وهي مقارنة ،وأنه أعطى الزكاة وهو في الصالة راكع! سأل سائل
وهو في ركوع الصالة فأعطاه خاتمه في حال ركوعه وأراد به الزكاةَّ ،
وعبر
عنه بالجمع تعظيما ،وهي دعوى بال دليل عليها ،واألصل العموم،
واألصل أن ال ُيطلق لفظ الجمع على املفرد .ومن دعوى الشيعة أن
املراد بالولي -في اآلية -املتولي لألمور املستحق للتصرف فيها ،وأن هذه
اآلية دليل على إمامة علي ،وهذا أيضا تكلف بال دليل" ا.هـ(.)41

( )41جزء ( )5صفحة (.)376
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رأيه يف التحكيم:

ونرى املؤلف يتأثر في تفسيره هذا بعقيدته في مسألة التحكيم بين علي
ومعاوية رض ي هللا عنهما ،فيفر من اآليات التي تعارضه ،ويمكن أن
تكون مستندا ملخالفيه.
ُ ْ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وِّإ ْن ِّخ ْف ُت ْم ِّشقاق ب ْي ِّن ِّهما ف ْٱبعثوا حكما
ِّم ْن أ ْه ِّل ِّه وحكما ِّم ْن أ ْه ِّلهآ}[النساء ]35:نراه يقول" :وال دليل في اآلية على
جواز التحكيم ،ألن مسألة الحال إنما هي ليتحقق بالحكمين ما قد
يخفى من حال الزوجين ،بخالف ما إذا ظهر بطالن إحدى الفرقتين بأن
هللا قد حكم بقتالها ،وأيضا املراد هنا :اإلصالح مثال ال مجرد بيان
الحق" ا.هـ(.)42
ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ُْْ
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :وِّإن ط ِّآئفت ِّان ِّمن ٱملؤ ِّم ِّنين ٱقتتلوا فأص ِّلحوا
َّ ُ ُ
ب ْين ُهما} ...إلى قوله{ :لعلك ْم ت ْرح ُمون}[الحجرات ]10-9:يقول" :واإلصالح
بالنصح والدعاء إلى حكم هللا ،ثم يقول :وسمع علي رجال يقول في ناحية
املسجد :ال حكم إال هلل ،فقال :كلمة حق أريد بها باطل ...لكم علينا
ثالث :ال نمنعكم مساجد هللا أن تذكروا فيها اسم هللا ،وال نمنعكم
الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا ،وال نبدأكم بقتال .قلت :الحق أنه إذا
حكم ُ
هللا بحكم في مسألة فال حكم ألحد فيها سواه ،فالحق مع الرجل،
عالم.
ولو كان علي أعلم ِّ
( )42جزء ( )4صفحة (.)478
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ثم قال :قيل :وفي اآلية دليل على أن البغي ال يزيل اسم مؤمن ،ألن هللا
سماهم مؤمنين مع كونهم باغين ،وسماهم إخوة مؤمنين .قلت :ال دليل،
ُْْ
أما{ :وِّإن ط ِّآئفت ِّان ِّمن ٱملؤ ِّم ِّنين} فتسميتهم فيه مؤمنين :باعتبار ما
َّ ْ ُ ْ ُ ن ْ
يظهر لنا قبل ظهور البغي ،أماِّ { :إنما املؤ ِّمنو إخوة} فتسميتهم فيه
مؤمنين إخوة :باعتبار ما ظهر لنا قبل البغي ،فقوله{ :فأ ْ
ص ِّل ُحوا ب ْين
ُْ
ْ
أخويكم} في معنى اهدوهم إلى الحال التي كانوا عليها قبل .أو املراد
باملؤمن :املوحد ال املوفي ،بدليل( :ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) .وأما لفظ :آمن وإيمان ،فال
يختصان باملوفي" ا.هـ(.)43
إشادته باخلوارج ،وحطّه من قدر عثمان وعليّ ومَن واالهما:

ثم إنه ال تكاد تأتي مناسبة لذكر الخوارج إال رفع من شأنهم ،وال لذكر
َّ
وغض من شأنهم ،ورماهم بكل
علي أو عثمان ،أو من يلوذ بهما إال
نقيصة.
َّ ُ ْ ْ ُ ْ
ُ ُ ْ َّ
فمثال عند تفسيره لقوله تعالى{ :وال تكونوا كٱل ِّذين تفرقوا وٱختلفوا ِّمن
ُ ُ ْ ُ ُ ْ َٰ
ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُّ
ُ
ب ْع ِّد ما جآءهم ٱلب ِّينات وأولـ ِّئك لهم عذاب ع ِّظيم * يوم تبيض وجوه
ْ ُّ ُ ُ
املفسرين:
وتسود وجوه}[آل عمران ،]106-105:نراه يعيب على من يقول من ِّ
إن الذين َّ
تفرقوا واختلفوا هم من خرج على علي عند قبوله التحكيم،
( )43جزء ( )12صفحة (.)517
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ويقول :إن أمر الحكمين لم يكن حين نزلت اآلية ،بل في إمارة علي،
ْ ْ
ُ ْ
و{تف َّرقوا وٱختل ُفوا} صيغتان ماضويتان ،وال دليل على صرفها
َّ
لالستقبال ،وال على التعيين ملن ذكر ،بل دلت اآلية على خلوصهم من
ذلك ،وعلى أنهم املحقون الذين ت ْبي ُ
ض وجوههم ،فمن خالفهم فهو
ٱسو َّد ْت ُو ُج ُ
داخل في قوله تعالى{ :فأ َّما َّٱلذين ْ
وه ُه ْم أ ْكف ْرُت ْم ب ْعد إيمان ُكمْ
ِّ
ِّ ِّ
ُ ُ ْ ْ
ُُْ ْ ْ
ُ
ُ
فذوقوا ٱلعذاب ِّبما كنتم تكفرون} ،وهو يعم كل من كفر بعد إيمانه.
واعلم أنه قد خرج على علي حين أذعن للحكومة صحابة كثيرون -رض ي
هللا عنهم -وتابعون كثيرون ،فترى املخالفين يذمون ويشتمون من خرج
عنه ،ويلعنونه ،غير الصحابة الذين خرجوا عنه .والخروج واحد :إما
حق في حق الجميع ،وإما باطل في حق الجميع .فإذا كان حقا في جنب
الكل ،فكيف يشتمون من خرج عليه غير الصحابة ،وإن كان باطال في
جنب الكل ،فقد استحق الصحابة الشتم أيضا ،عافاهم هللا .ونرى
املخالفين يروون أحاديث لم تصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
وقد يصح الحديث ويزيدون فيه .وقد يصح ويؤولونه فينا وليس فينا".
ثم سرد املؤلف بعض األحاديث التي حملت عليهم ،وردها بعدم
صحتها ،أو بحملها على غالة الخوارج كالصفرية ،أو بحملها على من قبل
التحكيم .ثم قال" :والدليل األقوى على أن تلك األحاديث ليست فينا
وال فيمن اقتدينا بهم ،وأن الراضين بالتحكيم هم املبطلون ،ما رواه أبو
عمر ،وعثمان بن خليفة :أن رجال من تالميذ أبي موس ى األشعري -عبد
48

هللا بن قيس -لقيه بعد ما وقع فيما وقع من أمر التحكيم ،فقال له:
قف يا عبد هللا بن قيس أستفتك ،فوقف ،وكان التلميذ قد حفظ عنه
أنه حكى عن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -أنه قال" :سيكون في هذه
األمة حكمان ضاالن ُمضالن يضالن ويضل من اتبعهما" قال :فال
تتبعهما وإن ُ
كنت أحدهما .ثم قال له التلميذْ :إن صدقت فعليك لعنة
هللا ،وإن كذبت فعليك لعنة هللا!!
ومعنى ذلكْ :إن كانت الرواية التي رواها عن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -صحيحة ثم وقع فيها ،فعليه لعنة هللا ،وإن كان كاذبا على رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -فعليه لعنة هللا ،لنقله الكذب عن رسول
()44
هللا ،ال محيص عن األمرين جميعا"!! ا.هـ .
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :إ َّال ت ِّنف ُرو ْا ُيع ِّذ ْب ُك ْم عذابا أ ِّليما وي ْست ْب ِّدلْ
ِّ
ُ
ق ْوما غ ْيرك ْم}[التوبة ،]39:نراه يحاول الغض من شأن عثمان الذي بذل
ماله في غزوة تبوك دفاعا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلمُ ،ون ْ
صرة
لدين هللا ،فيقول" :وعن عمران بن حصين أن نصارى العرب كتبت إلى
هرقل :إن هذا الرجل الذي ي َّدعي النبوة هلك ،وأصابتهم سنون فهلكت
أموالهم ،فبعث رجال من عظمائهمَّ ،
وجهز معه أربعين ألفا ،فبلغ ذلك
النبي -صلى هللا عليه وسلم -ولم يكن للناس قوة ،وكان عثمان قد َّ
جهز
عيرا إلى الشام ،فقال :يا رسول هللا ،هذه مائتا بعير بأقتابها وأحالسها،
( )44جزء ( )4صفحة (.)186-185
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ُ
ومائتا أوقية .قال صاحب املواهب :قال عمران بن حصين :فسمعته
يقول( :ال يضر عثمان ما عمل بعدها) ُ -
والع ْهدة على القسطالني
ْ
وعمران -فإن صح ذلك فمعنى ذلك :الدعاء له بالخير ،ال القطع بأنه
من أهل الجنة! وعن عبد الرحمن بن سمرة :جاء عثمان بن عفان بألف
جهز جيش ُ
دينار في كمه حين َّ
العسرة ،فنثرها في حجره صلى هللا عليه
وسلم ،فرأيت رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -يقلبها في حجره ويقول:
(ما َّ
ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) ،فإن صح هذا فذلك أيضا دعاء،
وإنما قلت ذلك ألخبار سوء وردت فيه عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" ا.هـ(.)45
وعند تفسيره لقوله تعالى في اآلية [ ]103وما بعدها من سورة الكهف:
{ ُق ْل ه ْل ُننب ُئ ُكم بٱأل ْخسرين أ ْعماال} ...اآليات إلى قوله{ :ذلك جز ُآؤ ُهمْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
ُ
جه َّن ُم ِّبما كف ُروا و َّٱتخذ ۤوا آي ِّاتي و ُر ُس ِّلي ُه ُزوا} ،يقول" :وزعم علي أنهم
أهل حروراء ،وهم املسلمون الذين خرجوا عنه ،لعدم رضاهم
بالتحكيم فيما كان هلل فيه حكم .وسأله ابن الكواء فقال :منهم حروراء.
ُ
وسئل :أهم مشركون؟ فقال :ال ،فقال :أمنافقون؟ فقال :ال ،بل إخواننا
بغوا علينا .وذلك خطأ تشهد به عبارته ،ألنه ليس اإلنسان إال مؤمنا أو
مشركا أو منافقا ،فإذا انتفى الشرك والنفاق عن أهل حروراء فهم
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مؤمنون .واملؤمن ال ُيوصف بالبغي وهو مؤمن ،ومن بغى دخل في حدود
النفاق.
وأيضا الباغي من يرى التحكيم فيما كان هلل فيه حكم ،والسافك دماء
َّ
من لم يتبعه على هذه الزلة.
وأيضا أهل حروراء لم يكفروا بآيات هللا ،وال بلقائه ،بل مؤمنون بآيات
هللا وبالبعث .واألخسرون أعماال قد وصفهم هللا -سبحانه وتعالى -بكفر
اآليات واللقاء ،ولست أقول ذلك معجبا بنفس ي ،وال متعجبا ممن
فصر ُ
عص ى ،بل حق ظهر لي َّ
حت به" ا.هـ(.)46
ُ ْ
َّ ُ َّ
ْ ُ
ٱّلل ٱل ِّذين آم ُنوا ِّم ْنك ْم وع ِّملوا
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :وعد
ْ ْ
َّ
ْ
َّ
ُ
ْ
ن
ل
ر
ض}[النو  ]55:يقو " :قال املخالفو عن
ٱأل
ي
ف
م
ه
ن
ف
ل
خ
ت
س
ي
ل
ات
ح
ال
ٱلص
ر
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
الضحاك :إن الذين آمنوا هم :أبو بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي .وإن
استخالفهم :إمامتهم العظمى ،وسيأتي ما يدل على بطالن دخول عثمان
وعلي في ذلك ...ثم قال :وفي أيام أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي،
وبعدهم ،كانت الفتوح العظيمة ،وتمكين الدين ألهله ،لكن ال دليل في
ذلك على إصابة عثمان وعلي ،فإنهما وإن كانت خالفتهما برضا
الصحابة ،لكن ما ماتا إال وقد َّبدال َّ
وغيرا ،فسحقا ...كما في أحاديث
عنه -صلى هللا عليه وسلم -أنهما مفتونان"! ا.هـ(.)47
( )46جزء ( )10صفحة (.)184-183
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وعند تفسيره لقوله تعالى في آخر اآلية السابقة{ :وم ْن كفر ب ْعد ذ ِّلك
ُ
ُ ُ ْ
ُ
ْ
اسقون} يقول" :أقول -وهللا أعلم بغيبه -إن أول من كفر
فأول ِّئك هم الف ِّ
بتلك النعمة وجحد حقها :عثمان بن عفان ،جعله املسلمون على
أنفسهم ،وأموالهم ،فخانهم في كل ذلك :زاد في مسجد رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -وو َّسعه ،وابتاع من قوم وأبى آخرون فغصبهم،
فصاحوا به َّ
فسيرهم للحبس ،وقال :قد فعل بكم عمر هذا فلم
َّ
تصيحوا به ،فكلمه فيهم عبدهللا بن خالد بن أسد فأطلقهم من
السجن ،وقد جمع في ذلك :غصب املال ،وقذف عمر رض ي هللا عنه.
ُ
ُ
واستعمل أخاه ألمه وهو الوليد بن عقبة.
ُ
َّ
ْ
ونزل{ :واتقوا ِّفتنة} بحضرة أبي بكر ،وعمر -رض ي هللا عنهما -وعثمان،
ُ
ُ
وعلي ،فقال لعثمان( :بك تفتح وبك تشب) ،وقال لعلي( :أنت إمامها
وزمامها وقائدها ،تمش ى فيها مش ي البعير في قيده) ،وقال( :لضرس
ُ
ُ
بعض الجلوس في نار جهنم أعظم من جبل أحد) .وقال( :يثور دخانها
تحت قدمي رجل يزعم أنه مني وليس مني ،أال إن أوليائي املتقون) "...إلى
آخر ما ذكره من النقائص في حق علي وعثمان رض ي هللا عنهما ا.هـ(.)48
َّ ْ
ُ َّ ْ ُ ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :قل ال أسألكم علي ِّه أجرا ِّإال ٱملودة ِّفي
ْ
ُ
َّ
ْ
َٰ
ل
ر
ٱلقربى}[الشو ى ]23:يقو " :فمودة قرابته صلى هللا عليه وسلم ،من لم
ُيبدل منهم ولم ُ
غير ،مثل فاطمة ،وحمزة ،والعباس ،وابنه رض ي هللا
ي
ِّ
ِّ
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عنهم :واجبة" ..ثم ذكر روايات كثيرة في الحث على حب آل البيت
ُ
ومو َّدتهم ،وبعدما فرغ منها قال" :لكن املراد بآله :آله الذين لم ُيب ِّدلوا،
فخرج علي ُ
ونحوه ممن ب َّدل ،فإنه قتل من قال صلى هللا عليه وسلم( :ال
يدخل قاتله الجنة) .ولم يصح عندنا معشر اإلباضية رواية :أنه ملا
نزلت قيل :م ْن قرابتك الذين تجب علينا مو َّدتهم؟ فقال" :علي،
وفاطمة ،وابناهما" ا.هـ(.)49
اعتداده بنفسه ،ومحْلتُه على مجهور املسلمني:

هذا ...وإن املؤلف ليفخر كثيرا في مواضع من تفسيره بنفسه وبأهل
ِّن ْحلته ،ويرى أنه وحزبه أهل اإليمان الصادق ،والدين القويم ،والتفكير
السليم ،وأما من عداهم :فضالون مضلون ،مبتدعون مخطئون.
فمثال نجده عند تفسيره لقوله تعالى{ :وإذا قيل ل ُه ُم َّٱتب ُعوا مآ أنزل َّ ُ
ٱّلل
ِّ ِّ
ِّ
ْ
ُ ْ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
قالوا بل نت ِّبع مآ ألفينا علي ِّه آبآءنآ}[البقرة ]170:يقول ما نصه" :واعلم أن
الحق هو القرآن ُّ
والس َّنة ،وما لم يخالفهما من اآلثار ،فمن قام بذلك
فهو الجماعة والسواد األعظم ،ولو كان واحدا ،ألنه نائب النبي -صلى
وكل مهتد .ومن
هللا عليه وسلم -والصحابة والتابعين الذين اهتدوا ِّ
خالف ذلك فهو مبتدع ضال ولو كان جمهورا .هذا ما يظهر لي
باالجتهاد ،وكنت أقرره للتالميذ عام تسع وسبعين ومائتين وألف،
فأصحابنا اإلباضية ْ
ُ
الوهبية هم الجماعة والسواد األعظم وأهل ُّ
الس َّنة
( )49جزء ( )12صفحة (.)227
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ولو كانوا أقل الناس ،ألنهم املصيبون في أمر التوحيد ،وعلم الكالم،
والوالية ،والبراءة ،واألصول دون غيرهم" ا.هـ(.)50
ُ
وعند تفسيره لقوله تعالى{ :ف ْ
ْ
ٱست ِّق ْم كمآ أ ِّمرت ومن تاب معك}[هود،]112:
يقول ما نصه" :واعلم يا أخي -رحمك هللا -أني استقريت هذه املذاهب
املعتبرة كمذهبنا معشر اإلباضية ،ومذهب املالكية ،ومذهب
الشافعية ،ومذهب الحنفية ،ومذهب الحنبلية ،باملنقول واملعقول،
فلم أر مستقيما منها في علم التوحيد والصفات سوى مذهبنا ،فإنه
مستقيم خال عن التشبيه والتعطيلُ ،حججه ال تقاومها ُح َّجة وال تثبت
لها ،والحمد هلل وحده" ا.هـ(.)51
ُ
فسرنا اإلباض ي! وهذا هو تفسيره الذي مأله بالدفاع عن
هذا هو م ِّ
العقيدة الزائفة ،والتعصب للمذهب الفاسد! وهو بعد -كما ترى -ال
يسلم من مجاراة املعتزلة في بعض عقائدهم ،كما لم يسلم من
األحاديث املوضوعة التي جرت على ألسن ُو َّ
ضاع الخوارج ،لينصروا بها
مذهبهمُ ،وير ِّوجوه بين الناس.
املصدر :كتاب :التفسير واملفسرون)235 - 211 /2( ،
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