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 لو كان فيهما آلهة

 

 .22األنبياء  (تادَ سَ فَ لَ  إال اللُ  آلهة   مافيهِ  لو كانَ )

 

 :فيهما

 . في السموات واألرض

 (.واألرضِ  ن في السمواتِ مَ  ولهُ : )81تقدم ذكرهما في اآلية 

 

 :تعدد اآللهة

دالئله ، إذ قدم الرازييحتاج إلى إطالة كما فعل  ال أرى أن تفسير اآلية
 .الكالم اءمستمد من علم الفلسفية والسمعية في عرض مطول

 .في تفسيره بعض االعتراضات على طريقة المتكلمين ابن عاشورونقل 



الرؤساء والمديرين، مرفوض بالعقل، ومرفوض تعدد فتعدد اآللهة، بل 
والهرج بالمالحظة والمشاهدة والتجربة، وال بد أن يحدث معه التمانع والفساد 

 .والتصرف والصراع المدمر على السلطةواختالل النظام والمرج 

نعم قد يتعدد الشركاء بالمال، : في الشركة شركاء متعددون، الجواب: قد يقال
ال ( راضالقِ )وفي شركة المضاربة . هناك مدير واحد للشركة أو بالعمل، لكن  

 .المدير، فالعامل هو يتدخل رب المال في عمل عامل المضاربة

عسكري في رئاسي أو هناك مجلس إدارة في الشركات، ومجلس : قد يقال
 .البشر يحتاج بعضهم إلى بعض، والل غني عن العالمين: الجواب. الدول

ولكل من هذه المجالس رئيس  .فالبشر قدراتهم ناقصة، والل ذو قدرة مطلقة
كذلك البشر إذا تعارض  .ح جانب الرئيسواحد، وعند االختالف في الرأي يرج  

 .كالمهم مع كالم الل ُقد م كالم الل على كالمهم

 

 :أقوال المفسرين

 :الطبري

 .«واألرض السماوات أهللفسد : قولي( تادَ سَ فَ لَ )»

 :أقول



من هذا  غير صحيح، فالسموات واألرض أعم  ( األهل)تخصيص الفساد بـ 
 فالل هو خالق السموات واألرض ومن فيهما وما فيهما، خالق كل شيء .بكثير

فالفساد . ، وهذا يتضمن السماء وما فيها، واألرض وما فيهاومدب ره ومبدعه
 مخلوقاته ت واألرض كله، وال  يقتصر على المكلفين منيلحق نظام السموا

بهذا  المتعلقاألول منه ، الجزء آخر هذه الورقة ابن عاشورانظر تفسير )
 .(الموضوع

لسموات واألرض ألنها من ربما ظن الطبري أن الفساد يلحق الناس، وال يلحق ا
ما كان منها من صنع هنا لكن المراد بفساد السموات واألرض  !صنع الل

ذا كان البشر سيفسدون، فسيكون فسادهم هنا تابًعا لفساد  !اآللهة غير الل وا 
الناشئ عن تعدد اآللهة بافتراض وجوده، وهو  ، وهو الفسادالسموات واألرض

 !غير موجود

 

  :البغوي

ألن كل أمر  ،بين اآللهة التمانعبوجود  ،ن فيهمالخربتا وهلك مَ ( تادَ سَ فَ لَ )»
 .«نظامالعلى  جرِ صدر عن اثنين فأكثر لم يَ 

 :أقول

 .كالمه أدق من الطبري



 

 :الرازي

  :)...(( تادَ سَ فَ لَ  إال اللُ  ما آلهة  فيهِ  لو كانَ ): أما قوله تعالى»

فوجب أن يكون القول  ،حاليفضي إلى المُ  القول بوجود إلهين :المتكلمونقال  
ألنا لو فرضنا وجود  ،حال، إنما قلنا إنه يفضي إلى المُ حاالً بوجود إلهين مُ 

، ولو كان ا على كل المقدوراتفال بد وأن يكون كل واحد منهما قادرً  ،إلهين
فلو فرضنا أن  .وتسكينه ا على تحريك زيدواحد منهما قادرً  كذلك لكان كل

 ،فإما أن يقع المرادان وهو محال ،واآلخر تسكينه ،أحدهما أراد تحريكه
ألن المانع  ،، أو ال يقع واحد منهما وهو محالينالستحالة الجمع بين الضد  

وجود  ا إال عند، فال يمتنع مراد هذد مراد كل واحد منهما مراد اآلخرمن وجو 
، أو يقع مراد حالا وذلك مُ ا لوجدا معً ا معً ، فلو امتنعوبالعكس ،مراد ذلك

  :وذلك محال أيضا لوجهين ،أحدهما دون الثاني

  
ا على ما ال نهاية له امتنع كون أنه لو كان كل واحد منهما قادرً : أحدهما

ذا استويا وأن يستويا في القدرة بل ال بد ،أحدهما أقدر من اآلخر في القدرة ، وا 
ال لزم ترجيح وا   ،استحال أن يصير مراد أحدهما أولى بالوقوع من مراد الثاني

 . الممكن من غير مرجح



 ،ايكون قادرً  فالذي وقع مراده ،أنه إذا وقع مراد أحدهما دون اآلخر: وثانيهما
فإن . حالوهو على الل مُ  ،والعجز نقص ،اوالذي لم يقع مراده يكون عاجزً 

عون وجوب وأنتم ال تد   ،إنما يلزم عند اختالفهما في اإلرادةالفساد : قيل
، نه أن اختالفهما في اإلرادة ممكنعو بل أقصى ما تد   ،اختالفهما في اإلرادة
 ،وهذا االختالف ممكن ،ا على االختالف في اإلرادةفإذا كان الفساد مبنيً 

جزم الل تعالى كيف ف ،اا ال واقعً فكان الفساد ممكنً  ،والمبني على الممكن ممكن
 : الجواب من وجهين: بوقوع الفساد؟ قلنا

من حيث  ،لعله سبحانه أجرى الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر: أحدهما
 . لما يحدث بينهما من التغالب ،لكينإن الرعية تفسد بتدبير الم

بل من  ،ال من الوجه الذي ذكرناه ،وهو األقوى أن نبين لزوم الفساد: والثاني
ا على جميع لو فرضنا إلهين لكان كل واحد منهما قادرً : وجه آخر، فنقول

وهو  ،من وجه واحد ،فيفضي إلى وقوع مقدور من قادرين مستقلين ،المقدورات
 مستقالً  فإذا كان كل واحد منهما ،ألن استناد الفعل إلى الفاعل إلمكانه ،حالمُ 

 ،فيستحيل إسناده إلى هذا ،الوقوعفالفعل لكونه مع هذا يكون واجب  ،باإليجاد
 ،اواحتياجه إليهما معً  ،افيلزم استغناؤه عنهما معً  ،اجميعً  منهما لكونه حاصالً 

  .حالوذلك مُ 

القول بوجود اإللهين يفضي إلى : ، فنقولحجة تامة في مسألة التوحيدوهذه 
ذا كان كذلك وجب أن ال يقع البتةامتناع وقوع المقدور لواحد منهما  ،، وا 



قا أو رنا إلهين فإما أن يتفلو قد  : ا، أو نقولوحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعً 
 ،فذلك الواحد مقدور لهما ومراد لهما ،على الشيء الواحد ، فإن اتفقايختلفا

ن اختلفا فإما أنحالوهو مُ  ،فيلزم وقوعه بهما أو ال يقع  ،يقع المرادان ، وا 
فثبت أن الفساد الزم  ،حاللكل مُ وا ،أو يقع أحدهما دون اآلخر ،واحد منهما
وال  ،لم ال يجوز أن يتفقا على الشيء الواحد: فإن قلت .التقديرات على كل

وهذا  ،د منهما أن يوجده هوأراد كل واح ألن الفساد إنما يلزم لو ،يلزم الفساد
ك فهنا ،بعينه ، أما إذا أراد كل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهمااختالف
، إما أن يكون نفس ا لهكونه موجدً : وقوع مخلوق بين خالقين، قلتال يلزم 

ا ، فإن كان األول لزم االشتراك ا ثالثً أو نفس ذلك األثر أو أمرً  القدرة واإلرادة
ن كان الثاني فليس وقوع ذلك األثر  في القدرة واإلرادة واالشتراك في الموجد، وا 

ر  ؛ ألن لكل واحد منهما إرادة ثانيادته أولى من وقوعه بقدرة البقدرة أحدهما وا 
ن كان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمرً مستقلة بالتأثير فذلك  ،اا ثالثً ، وا 

ن كان حادثً ا استحال كونه متعلق اإلرادةكان قديمً  الثالث إن ا فهو نفس ، وا 
ا وقفت واعلم أنك لم  . قسم هو القسم الثاني الذي ذكرناه، ويصير هذا الاألثر

أن جميع ما في هذا العالم العلوي والسفلي من  عرفتَ  ،هذه الداللة على حقيقة
بل وجود كل واحد من  ،تعالى دليل وحدانية اللفهو  ،المحدثات والمخلوقات

وهذه الداللة . على التوحيد من الوجه الذي بيناهالجواهر واألعراض دليل تام 
أدلة أخرى على  أن ههنا ، واعلمها الل تعالى في مواضع من كتابهقد ذكر 

  .وحدانية الل تعالى



  
فال  ،لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتيهما: أن يقال: وهو األقوى أحدها

 ،وال بد وأن يمتاز كل واحد منهما عن اآلخر بنفسه ،بد وأن يشتركا في الوجود
ه ا مما بفيكون كل واحد منهما مركبً  ،وما به المشاركة غير ما به الممايزة

وجزؤه  ،، وكل مركب فهو مفتقر إلى جزئهومما به امتاز عنه ،اآلخر يشارك
، تقر إلى غيره، وكل مفتقر إلى غيره ممكن لذاته، فكل مركب فهو مفغيره

، فإذن واجب الوجود ليس لفهذا خُ  .فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود لذاته
جوده إلى وكل مفتقر في و  ،وكل ما عداه فهو ممكن مفتقر إليه ،إال الواحد

، ويمكن جعل هذه الداللة فكل ما سوى الل تعالى محدث ،الغير فهو محدث
؛ ألنا إنما دللنا على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لهذه اآليةا تفسيرً 

ذا لم يوجد الو  ،اال يكون شيء منهما واجبً  اجب لم يوجد شيء من هذه وا 
فثبت أنه يلزم من وجود إلهين وقوع الفساد في  ،، وحينئذ يلزم الفسادالممكنات
  .كل العالم

ا لآلخر في رنا إلهين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركً أنا لو قد  : وثانيها
ال لَ  ،، وال بد وأن يتميز كل واحد منهما عن اآلخر بأمر مااإللهية ا حصل مَ وا 
، فإن كان صفة يكونال  ، فما به الممايزة إما أن يكون صفة كمال أوالتعدد

والناقص ال يكون  ،افيكون ناقصً  ،ا عن الكمالكمال فالخالي عنه يكون خاليً 
ن لم يكن صفة كمالاإلهً  ا بما ال يكون فالموصوف به يكون موصوفً  ،، وا 



ا في ما به الممايزة إن كان معتبرً : ا، ويمكن أن يقالفيكون ناقصً  ،صفة كمال
ن لم يكن معتبرً  ،اون إلهً فالخالي عنه ال يك ،تحقق اإللهية ا في اإللهية لم وا 

فالموصوف به مفتقر  ،فيفتقر إلى المخصص ،ايكن االتصاف به واجبً 
 . ومحتاج

ث يتمكن الغير لو فرضنا إلهين لكان ال بد وأن يكونا بحي: أن يقال: لثهاوثا
 ،، لكن االمتياز في عقولنا ال يحصل إال بالتباين في المكانمن التمييز بينهما

فيمتنع  ،حالاإلله مُ ، وكل ذلك على أو في الوجوب واإلمكان ،في الزمانأو 
 . حصول االمتياز

فإن  ،ا في تدبير العالم أو ال يكونأن أحد اإللهين إما أن يكون كافيً : ورابعها
يكون  والناقص ال ،، وذلك نقصا غير محتاج إليها كان الثاني ضائعً كان كافيً 

 . اإلهً 

وال امتناع في كون  ،العقل يقتضي احتياج المحدث إلى الفاعلأن : وخامسها
 ،أولى من عدد ا لكل العالم، فأما ما وراء ذلك فليس عدد  الفاعل الواحد مدبرً 

فالقول بوجود اآللهة ، حالوذلك مُ  ،فيفضي ذلك إلى وجود أعداد ال نهاية لها
 . حالمُ 

نفسه بدليل يدل  أن أحد اإللهين إما أن يقدر على أن يخص  : وسادسها
ألن دليل الصانع  ،حال، واألول مُ أو ال يقدر عليه ،ال يدل على غيرهو  ،عليه



يدل على تعيين أحدهما وليس في حدوث المحدثات ما  ،ليس إال بالمحدثات
ا عن تعريف نفسه ألنه يفضي إلى كونه عاجزً  ،حال، والتالي مُ دون الثاني

 . اعلى التعيين، والعاجز ال يكون إلهً 

ا من أفعاله عن أن أحد اإللهين إما أن يقدر على أن يستر شيئً : وسابعها
ن لم يقدر ، فإن قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهالً اآلخر أو ال يقدر ، وا 

 . الزم كونه عاجزً 

أقوى من قدرة كل واحد رنا إلهين لكان مجموع قدرتيهما بينهما لو قد  : وثامنها
 ،والمجموع ضعف المتناهي ،االقدرتين متناهيً  ، فيكون كل واحد منمنهما وحده
 . امتناهيً  فيكون الكل  

جنسه عدد  ، والواحد الذي يوجد مندالعدد ناقص الحتياجه إلى الواح: وتاسعها
ال  فاإلله واحد ،ا، والناقص ال يكون إلهً ناقص ناقص، ألن العدد أزيد منه

 . محالة

فإن لم يقدر  ،رنا إلهينثم قد   ،ا ممكن الوجودأنا لو فرضنا معدومً : وعاشرها
، اوالعاجز ال يكون إلهً  ،اكان كل واحد منهما عاجزً  ،واحد منهما على إيجاده

ن قدر أحدهما دون اآلخر ن قدرا جميعً اآلخر يكون إلهً فهذا ا ،وا  فإما أن  ،ا، وا 
ن قدر ا إلى إعانة اآلخرفيكون كل واحد منهما محتاجً  ،يوجداه بالتعاون ، وا 

فإما أن يبقى الثاني  ،فإذا أوجده أحدهما ،على إيجاده باالستقالل كل واحد



ن لم يبق فحينئذ يكون حالألن إيجاد الموجود مُ  ،حالا عليه وهو مُ قادرً  ، وا 
. اإلهً  فال يكون ،ا تحت تصرفهفيكون مقهورً  ،األول قد أزال قدرة الثاني وعجزه

: فيلزمكم العجز، قلنا ،فإن قيل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه
، أما الشريك فإنه افنفاذ القدرة ال يكون عجزً  ،الواحد إذا أوجده فقد نفذت قدرته

 ،بل زالت قدرته بسبب قدرة األول ،لم يبق لشريكه قدرة البتة ،لما نفذت قدرته
 . ا فيكون تعجيزً 

ا ن جسمً وهو أن نعي   ،أن نقرر هذه الداللة على وجه آخر: الحادي عشر
 ،عن السكون هل يقدر كل واحد منهما على خلق الحركة فيه بدالً  :ونقول

إذا : ن قدر فنسوق الداللة إلى أن نقولوا   ،افإن لم يقدر كان عاجزً  ؟وبالعكس
، فاألول أزال قدرة تنع على الثاني خلق السكونخلق أحدهما فيه حركة ام

ا إلى عجز نظرً وهذان الوجهان يفيدان ال .افال يكون إلهً  ،الثاني وعجزه
 . تفيد العجز بالنظر إلى إرادتيهما، والداللة األولى إنما قدرتيهما

ين بجميع المعلومات كان علم كل واحد أنهما لما كانا عالمَ : وثاني عشرها
ألحد  ، والذات القابلةفوجب تماثل علميهما ،ا بعين معلوم اآلخرمنهما متعلقً 

كل واحد منهما بتلك الصفة مع جواز ، فاختصاص ثل اآلخرثلين قابلة للمِ المِ 
ا يخصص كل واحد منهما يستدعي مخصصً  ،اتصافه بصفة اآلخر على البدل

 . اا ناقصً ا فقيرً فيكون كل واحد منهما عبدً  ،بعلمه وقدرته



الشركة عيب ونقص في الشاهد، والفردانية والتوحد صفة  أن: وثالث عشرها
، ملك الحقير المختصر أشد الكراهيةيكرهون الشركة في ال الملوك، ونرى كمال

ما ظنك بملك ، فأعظم كانت النفرة عن الشركة أشد ونرى أنه كلما كان الملك
فإن قدر عليه  ،فلو أراد أحدهما استخالص الملك لنفسه ؟الل عز وجل وملكوته

ن لم يقدر عليه كان في أشد الغم  افال يكون إلهً  ،اا عاجزً كان المغلوب فقيرً   ، وا 
 . اهية فال يكون إلهً والكرا

رنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى أنا لو قد  : ورابع عشرها
 ،يحتاج أحدهما إلى اآلخر أو ،أو يستغني كل واحد منهما عن اآلخر ،اآلخر

ألن  ،ا، فإن كان األول كان كل واحد منهما ناقصً عنهواآلخر يستغني 
ن كان الثاني كان كلصالمحتاج ناق ا عنه، والمستغنى واحد منهما مستغنيً  ، وا 
 والناس يحصلون مصالح البلد رئيس، أال ترى أن البلد إذا كان له عنه ناقص

، اذلك الرئيس ناقصً  د  عُ  ،ومن غير التفات منهم إليه ،من غير رجوع منهم إليه
ن احتاج أحدهما إلى اآلخر من ستغنى عنهستغنى به وال يُ و الذي يُ فاإلله ه ، وا 
 . والمحتاج إليه هو اإلله ،اكان المحتاج ناقصً  ،عكسغير 

 الدالئل أما، ة واالعتماد على الوجوه المتقدمةواعلم أن هذه الوجوه ظنية إقناعي
  :فمن وجوه السمعية

 
فاألول  ،3الحديد  ) والباطنُ  والظاهرُ  واآلخرُ  هو األولُ : )قوله تعالى: أحدها



 فلو اشترى أوالً  ،عبد اشتريته فهو حر  أول : هو الفرد السابق، ولذلك لو قال
، فلو اشترى وهذا ليس بفرد ،األن شرط األول أن يكون فردً  ،حنثيَ  عبدين لم

وهذا ليس  ،األن شرط الفرد أن يكون سابقً  ،احنث أيضً ا لم يَ بعد ذلك واحدً 
 ،اا سابقً وجب أن يكون فردً  ، فلما وصف الل تعالى نفسه بكونه أوالً بسابق

 . فوجب أن ال يكون له شريك

 ،55األنعام  (ها إال هوعلمُ ال يَ  يبِ الغَ  مفاتحُ  هُ ندَ وعِ ) :قوله تعالى: وثانيها
ولو كان له شريك لكان  ،ا بالغيبفالنص يقتضي أن ال يكون أحد سواه عالمً 

 . النص ا بالغيب وهو خالفعالمً 

في سبعة  255 البقرة (إال هو ال إلهَ : )ح بكلمةأن الل تعالى صر  : وثالثها
لهُ : )نحو قوله ،ح بالوحدانية في مواضع، وصر  ا من كتابهوثالثين موضعً   م  كُ وا 

وكل ذلك صريح  ،8اإلخالص( أحد   هو اللُ  ل  قُ : )وقوله ،863البقرة ( واحد   إله  
 . في الباب

حكم بهالك  ،11القصص  (هُ هَ إال وج هالك   شيء   كل  : )قوله تعالى: ورابعها
ا ال يكون ، ومن ال يكون قديمً اومن عدم بعد وجوده ال يكون قديمً ، سواهكل ما 

 . اإلهً 



 همال بعضُ عَ ولَ : )وهو كقوله (إال اللُ  فيهما آلهة   لو كانَ : )تعالى قوله: وخامسها
 اإلسراء (بيالً سَ  وا إلى ذي العرشِ ا البتغَ إذً ) :وقوله ،58 المؤمنون( على بعض  

22.  

ن : )قوله: وسادسها ن يُ  لهُ  فال كاشفَ  ر  ضُ بِ  اللُ  كَ س  سَ م  يَ وا   خير  بِ  كَ د  رِ إال هو وا 
ن ون مِ عُ د  أفرأيتم ما تَ  قل  : )وقال في آية أخرى ،801 يونس (هِ فضلِ لِ  فال راد  

 هن   ل  هَ  رحمة  أو أرادني بِ  هِ ر  ضُ  كاشفاتُ  هن   ل  هَ  ر  ضُ بِ  أرادني اللُ  إن   اللِ  ونِ دُ 
  .31 الزمر( هِ رحمتِ  كاتُ سِ م  مُ 

 على مَ تَ م وخَ كُ م وأبصارَ كُ سمعَ  اللُ  أخذَ  م إن  أرأيتُ  ل  قُ ) :قوله تعالى: وسابعها
وهذا الحصر يدل على نفي  .26 األنعام( يأتيكم بهِ  اللِ  غيرُ  إله   ن  كم مَ قلوبِ 

 . الشريك

فلو وجد الشريك لم  ،62 الزمر (شيء   كل   خالقُ  اللُ ): قوله تعالى: وثامنها
واعلم أن كل مسألة ال تتوقف معرفة صدق . فلم يكن فيه فائدةا يكن خالقً 

ال تتوقف معرفة صدق  ، والوحدانيةفإنه يمكن إثباتها بالسمع ،الرسل عليها
واعلم أن من طعن في  .السمعيةإثباتها بالدالئل  يمكن مَ رَ ، فال جَ الرسل عليها

لو كان في السماء واألرض آلهة تقول  :ر اآلية بأن المرادفس   التمانعداللة 
ألنها جمادات ال تقدر على تدبير  ،بإلهيتها عبدة األوثان لزم فساد العالم

 أم: )ألنه تعالى حكى عنهم قوله ،وهذا أولى :، قالوافيلزم فساد العالم ،العالم



ثم ذكر الداللة على فساد  ،28األنبياء  (رونَ نشِ هم يُ  األرضِ  نَ مِ  اتخذوا آلهةً 
  .«وبالل التوفيق ،فوجب أن يختص الدليل به ،هذا

  

 :القرطبي

 . (الفر اء) أهلهافيهما آلهة سوى الل لفسد  لو كان: المعنى»

ا ؛ ألن أحدهما إن أراد شيئً التدبيرلفسد  أي لو كان فيهما إلهان: وقال غيره
 . اكان أحدهما عاجزً  ،واآلخر ضده

باالختالف  ،وهلك من فيهما بوقوع التنازع ،أي خربتا (تادَ سَ فَ لَ )معنى : وقيل
 .«الواقع بين الشركاء

 

 :أبو حيان

 موهما كناية عن العالَ  ،عائد على السماء واألرض( فيهما)الضمير في »
)...( . 

 
إال  رهمامدب  وجوب أن ال يكون : وفيه داللة على أمرين أحدهما (تادَ سَ فَ لَ )

 .(إال الل: )كقوله ،إياه وحده إال، والثاني أن ال يكون ذلك الواحد اواحدً 



    
لما  ،كينلعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملِ : قلت؟ نلم وجب األمرا: فإن قلت

 .)...( يحدث بينهما من التغالب والتناكر واالختالف

  
وألن هذه األفعال محتاجة  ،وأما طريقة التمانع فللمتكلمين فيها تجادل وطراد

 . بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر يزةإلى تلك الذات المتم

 .ويذهب بما خلق ،بغي بعضهم على بعضوذلك بأنه كان ي :ابن عطية وقال
االختالف في تحريك جسم  واقتضاب القول في هذا أن إلهين لو فرضنا بينهما

ذا تمت احال أن ال تتم جميعً حال أن تتم اإلرادتان، ومُ فمُ  ، تحريكهوال ، وا 
ختالف عليهما وجواز اال .وهذا ليس بإله ،ااألخرى عاجزً صاحب كان  الواحدة

كل جزء يخرج من العدم إلى الوجود  ونظر آخر وذلك أن .بمنزلة وقوعه منهما
 فضالً ففي اآلخر  ،، فإذا كانت قدرة أحدهما توجدهعلق به قدرتانحال أن تتفمُ 

  .ثم يتمادى النظر هكذا جزء جزء ،ال معنى له في ذلك الجزء

  
فال بد أن  ،لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتهما :الرازيأبو عبد الل  وقال

وما به  ،وال بد أن يمتاز كل واحد منهما عن اآلخر بمعيته ،يشتركا في الوجود
كب فهو وكل مر  ،ا لآلخر، فيكون كل واحد مشاركً المشاركة غير ما به الممايزة
فكل ما  ،االوجود ليس إال واحدً واجب كان ، فإذا مفتقر إلى آخر ممكن لذاته



ألنا لما دللنا على  ،ا لهذه اآلية، ويمكن جعل هذا تفسيرً عدا هذا فهو محدث
ذا لم اأنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن ال يكون شيء منهما واجبً  ، وا 

، فحينئذ يلزم الفساد في كل اجب لم يوجد شيء من هذه الممكناتيوجد الو 
  .«العالم

 :أقول

 .، ولعله خطأ من المصحح، والل أعلمفضل  : صوابه: فضالً ففي اآلخر : قوله
 

 :ابن كثير

 إله   كل   بَ هَ ذَ ا لَ إذً  ن إله  مِ  هُ عَ مَ  وما كانَ  ن ولد  مِ  اللُ  ما اتخذَ ) :كقوله تعالى »
 . »58 المؤمنون (هم على بعض  ال بعضُ عَ ولَ  قَ لَ بما خَ 

 

 :الشوكاني

كان فيهما آلهة سوى  لو: ، والمعنى(سوى)هنا بمعنى  (إال) إن   :الفراء قال »
يستلزم أن يكون كل واحد  آخرَ  ا، ووجه الفساد أن كون مع الل إلهً الل لفسدتا
 ،، فيقع عند ذلك التنازع واالختالفا على االستبداد بالتصرفمنهما قادرً 

  . اهـ «ويحدث بسببه الفساد



 

 :ابن عاشور

ا لكً ولم يكن جميع من فيها مُ  ،واألرض آلهة أخرىأي لو كان في السماوات »
  .لقتا بهالذي خُ  نظامهما واختل   ،لفسدت السماوات واألرض ،ا لهلل وعبادً 

 
 ؛ إذ زعموا أن الل جعل آلهة شركاءَ ستدالل على بطالن عقيدة المشركينوهذا ا

 أقام في األرض بعد أن خلق السماوات واألرض نهإ، أي له في تدبير الخلق
لبيك ال شريك لك، إال : كانوا يقولون في التلبية في الحج، ولذلك له شركاءَ 

، وذلك من الضالل المضطرب الذي وضعه لكه وما ملك، تمشريكا هو لك
 .عقول الدهماءلهم أئمة الكفر بجهلهم وترويج ضاللهم على 

  
خلق  ير الل بعدوبذلك يتبين أن هذه اآلية استدالل على استحالة وجود آلهة غ

ون أن الل خالق السماوات ؛ ألن المشركين لم يكونوا ينكر السماوات واألرض
 ن  ولُ قُ يَ لَ  واألرَض  السماواتِ  قَ لَ ن خَ هم مَ ألتَ ولئن سَ : )قال تعالى .واألرض

 السماواتِ  قَ لَ ن خَ هم مَ ألتَ ولئن سَ : )وقال تعالى .31 في سورة الزمر  (اللُ 
فهي مسوقة . 5 في سورة الزخرف (العليمُ  العزيزُ  خلقهن   ن  ولُ قُ يَ لَ  واألرَض 

 ، والال إلثبات وجود الصانع؛ إذ ال نزاع فيه عند المخاطبين ،إلثبات الوحدانية

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&surano=21&ayano=22#docu


، ولكنها منتظمة على ما يناسب ال نزاع فيه كذلك ؛ إذإلثبات انفراده بالخلق
عالن باطلهم   .اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وا 

  
واألرض  ففساد السماء. وانتفاء النفع من األشياء ،هو اختالل النظام: والفساد

. بأن يبطل االنتفاع بما فيها ،هو أن تصيرا غير صالحتين وال منتسقتي النظام
غروبها، ونظام ، وانضباط مواقيت طلوعها و ام كواكبهانظ صالح السماءفمن 

نباتها الشجر والزرع صالح األرضومن . النور والظلمة ، مهدها للسير، وا 
، وفساد كل من ذلك خشابمرعى والحجارة والمعادن واألواشتمالها على ال

  .ببطالن نظامه الصالح

  
ا ووجه انتظام هذا االستدالل أنه لو تعددت اآللهة للزم أن يكون كل إله متصفً 

مطلقة والقدرة التامة على ، وهي اإلرادة الوفة آثارهابصفات األلوهية المعر 
اآللهة ؛ ألن ردَ ت اإلرادات والقُ ثم إن التعدد يقتضي اختالف متعلقا .التصرف

واحد ؛ لالستغناء باادتها ذلك لكان تعدد اآللهة عبثً لو استوت في تعلقات إر 
لزم اجتماع كائن فإن كان حدوثه بإرادة متعددين   ، وألنه إذا حصلمنهم

علتين تامتين على  ؛ الستحالة اجتماعحالمؤثرين على مؤثر واحد، وهو مُ 
أن تعدد اآللهة يستلزم اختالف متعلقات تصرفاتها  مَ رَ ، فال جَ معلول واحد

فاإلله الذي ال تنفذ إرادته في بعض  .باألنواع، أو باألحوال، أو بالبقاع ااختالفً 



 مَ رَ وال جَ  .تلك الموجودات التي أوجدها غيره إلى الموجودات ليس بإله بالنسبة
واطنهم أو هم أو مأن تختلف متعلقات إرادات اآللهة باختالف مصالح رعايا

، فثبت أن التعدد يستلزم يغار على ما في سلطانه أحوال تصرفاتهم، فكل  
 .اختالف اإلرادات وحدوث الخالف

  
، منهم التساوي في قوة قدرة كل إله  ولما كان التماثل في حقيقة اإللهية يقتضي 

ه شيء ا تمام المقدرة عند تعلق اإلرادة بالقهر للضد بأن ال يصد  وكان مقتضيً 
فس ،ه، وكل واحد منهم يدفع عن نفسه بغزو ضد  هعن استئصال ضد   اد ملكه وا 

ن أنه كلما توجه واحد منهم إلى غزو ضده أن يهلك كل ما تعي   ،وسلطانه
واألرض عند كل خالف ، فال يزال يفسد ما في السماوات تحت سلطانه هو

 العَ ولَ  بما خلقَ  إله   كل   بَ هَ ذَ ا لَ إذً  ن إله  مِ  هُ عَ مَ  وما كانَ ) :ىكما قال تعال
  .58 المؤمنون في سورة( هم على بعض  بعضُ 

 
أن دلت مشاهدة دوام السماوات واألرض على انتظامها في متعدد  مَ رَ فال جَ 

 .العصور واألحوال على أن إلهها واحد غير متعدد

  
يقتضي رجحان بعض  فإن ذلك ،فأما لو فرض التفاوت في حقيقته اإللهية

اآللهة على بعض، وهو أدخل في اقتضاء الفساد؛ إذ تصير الغلبة لألقوى 



على كل ضعيف منهم ما هو في ويفسد  ،، فيجعل الكل تحت كالكلهمنهم
  .، فيكون الفساد أسرعحوزته

 
، وهو التعدد الذي ا إلبطال تعدد خاصوهذا االستدالل باعتبار كونه مسوقً 

اآللهة بتعدد القبائل  من العرب واليونان الزاعمين تعدداعتقده أهل الشرك 
أحدهما للخير  ،إلهين ، وكذا ما اعتقده المانوية من الفرس المثبتينوالتصرفات

  .هو دليل قطعي ،واآلخر للشر، أو أحدهما للنور واآلخر للظلمة
 

 إبطال تعدد علىمن االستدالل بهذه اآلية  المتكلمونوأما باعتبار ما نحاه 
، فهو دليل إقناعي برهان التمانعيجاد العالم وسموه من أصله بالنسبة إل اآللهة

وفي بعضها : وقال في المقاصد. في شرح النسفية التفتزانيسعد الدين  كما قال
  .ضعف ال يخفى

  
، كن صدوره من الحكيمين أو الحكماءوبيانه أن االتفاق على إيجاد العالم يم

، وهو قياس في العرف الملوكاس اآللهة على فال يتم االستدالل إال بقي
 .إقناعي

 
د اإلله هو أن جانب الداللة فيه على استحالة تعد برهان التمانعووجه تسميته 



، والخوض فيه ا من تنفيذ مرادهأي يمنع بعضهم بعضً  ،فرض أن يتمانع اآللهة
  .عنه نا غني  مقامُ 

  
ال إلى  ،السماوات واألرضوالمنظور إليه في االستدالل هنا هو لزوم فساد 

 اآلية حتى يصير الدليل بها دليالً  شيء آخر من مقدمات خارجة عن لفظ
 بَ هَ ذَ ا لَ إذً  ن إله  مِ  هُ عَ مَ  وما كانَ : )؛ ألن ذلك له أدلة أخرى كقوله تعالىاقطعيً 
 وسيجيء في سورة المؤمنون، (هم على بعض  ال بعضُ عَ ولَ  بما خلقَ  إله   كل  
58.  
 

ذكرهما صاحب   طريقتانوأما االستدالل ببرهان التمانع فللمتكلمين في تقريره 
    .المواقف

 
، انع بالفعل وهي الطريقة المشهورةطريقة االستدالل بلزوم التم: األولى

فال يخلو إما أن تتفق  ،انعان متماثالن في القدرةأنه لو كان للعالم ص: وتقريرها
وحينئذ فالفعالن إن كان بإرادتيهما لزم اجتماع مؤثرين تامين  ،إرادتاهما

العلتين ، وهو محال المتناع اجتماع واحد -بفتح المثلثة  -مؤثر  على
ن كان الفعل بإحدى اإلرادتين دون األ. التامتين على معلول واحد خرى لزم وا 
ما ستوائهما في الصفة والموصوف بها؛ الترجيح إحداهما بال مرجح ن أ، وا 



؛ أن يمنع كل منهما اآلخر من الفعل، ومعناه تختلف إرادتاهما فيلزم التمانع
  .ألن الفرض أنهما مستويان في القدرة

  
 : لى االستدالل بهاته الطريقة أموررد عويَ 

يكون أحدهما  أن ، بل يجوز عقالً ال يلزم تساوي اإللهين في القدرةأنه  أحدها
، لأللوهية بداهة ا مناف  العجز مطلقً ، وأجيب عنه بأن أقوى قدرة من اآلخر

  ".حاشية البيضاوي"في  عبد الحكيم قاله

 
ما إال األمر الذي يجوز أن يتفق اإللهان على أن ال يريد أحده: األمر الثاني
 .، فال يلزم عجز من لم يفعللم يرده اآلخر

  
المراد باالشتراك ال يجوز أن يتفق اإللهان على إيجاد األمر : األمر الثالث
  .باالستقالل

 
؛ ، فال يلزم عجز المفوضيجوز تفويض أحدهما لآلخر أن يفعل: األمر الرابع

ا، ال سيما وقد حصل مى عجزً ألن عدم إيجاد المقدور لمانع أراده القادر ال يس
ن لم يفعله بنفسهمراده   .، وا 



 
؛ ألن أللوهيةاا في والجواب عن هذه الثالثة األخيرة أن في جميعها نقصً 

  .حال األلوهية من شأنها الكمال في كل

  
  .إال أن هذا الجواب ال يخرج البرهان عن حد اإلقناع

 
وهي أن تعدد  ،في شرح العقائد النسفية التفتزاني عول عليها: الطريقة الثانية

 ما يريده ، أي أن يمنع أحدهمابينهما التمانعستلزم إمكان حصول اإللهين ي
ذا كان هذا يجوز عليهم االختالف في اإلرادة المتعددين ؛ ألناآلخر ، وا 

فإن حصل التمانع بينهما إذا تعلقت إرادة أحدهما بوجود  ،ا للتعدداإلمكان الزمً 
وتعلقت إرادة اآلخر بعدم وجوده، فال يصح أن يحصل المرادان  ،شخص معين

ن حصل أحد المرادين لزم عجز للزوم اجتماع النقيضين ،امعً  صاحب ، وا 
، فاجتماع النقيضين لذي لم يحصل، والعجز يستلزم الحدوث وهو محالالمراد ا

زم، فيكون الملزوم األول ، والزم الالزم الالحأو حدوث اإلله الزم للتعدد وهو مُ 
  .برهان التمانع وبه تندفع اإليرادات الواردة على: ، قال التفتزانيمحاالً 

 
؛ ألن كان التمانع ال يوجب نهوض الدليلأن إم يرد على هذه الطريقة :وأقول

على  بناءً  ،هذا اإلمكان يستحيل وقوعه باستحالة حدوث االختالف بين اإللهين



يقل ، ولذلك هأن اختالف اإلرادة إنما يجيء من تفاوت العلم في االنكشاف ب
، فرضهما مستويين في العلم والحكمةواإللهان ن. االختالف بين الحكماء

ريده ، فال يريد أحدهما إال ما يا متماثالً هما يقتضيان انكشافً فعلمهما وحكمت
في المقاصد على لزوم حصول  ولذلك استدل  . فال يقع بينهما تمانع ،اآلخر

  .االختالف بينهما بحكم اللزوم العادي

  
عليه  نيتبُ ، فذلك انتقال إلى ما النظر في كيفية صدور الفعل عنهمابقي 

  .ىولالطريقة األ

  
ن   بناءً  ،احتمال اتفاق اإللهين على إرادة األشياء إذا كانت المصلحة فيهاوا 

ن كان احتماالً ختلف إرادتهماعلى أن اإللهين حكيمان ال ت لكن  ،اصحيحً  ، وا 
لطلب ظهور  ؛ ألن تعدد والة األمور ما كان إالايصير به تعدد اإلله عبثً 
، ومن فال فائدة في التعدد ،ال يختلفان ، فإذا كاناالصواب عند اختالفهما

، فاآلية ت على ما ال أثر له في نفس األمرحال بناء صفة أعلى الموجوداالمُ 
  .دليل قطعي

  
 .أنها دليل إقناعي على التقديرين ، فحقق"شرح النسفية"في  رجع عن ذلكثم  

حقيق ا إال بالنظر إلى توقال المحقق الخيالي إلى أنها ال تكون دليال قطعيً 



، الظرفية ظرفية التأثير ، وعين أن تكون(فيهما): الظرفية من قوله تعالىمعنى 
غير الل تكون اآلية حجة  -أي السماوات واألرض  -ا فيهما أي لو كان مؤثرً 

 وال حاجة بنا إلى، اليوقد بسطه عبد الحكيم في حاشيته على الخي. ةقطعي
  .«إثبات كالمه هنا
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