احلمد هلل رب العاملني ،وأشهد أال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هلُّ ،
ويل
ى
ً
ِّ
ِّ
باحلق املبني ،صَّل اهلل
حممدا عبده ورسوهل املبعوث
املوحدين ،وأشهد أن

عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
ى
احلق سبحانه عن حوار إبراهيم عليه ى
أما بعد :فقد أخربنا ُّ
الصالة ى
والسالم

مع أبيه وقومه فقال يف سورة الشعراء :ﱩﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ُ
املفهوم من هذا احلوار ونتيجتُه أنىهم ُّ
أقروا
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ؛ فاكن
ى
ى
بأن أصنامهم ال تسمع وال تنفع وال ُّ
ترض ،ولكنهم تمادوا يف عبادتها بدافع
اتلقليد لآلباء.
ى
إن اهلل تعاىل لم ى
يقص علينا هذا احلوار إال بليان حقيقة دعوة الرسل عليهم
ى
الصالة ى
والسالم ،وحقيقة الرشك ،وحال أهله:
أما األمر األول :فهذا رسول اهلل إبراهيم

ى
لم يكف عن اإلنكار عليهم

حىت بعد إقرارهم بعدم سماع األصنام وعدم نفعها ورضها ،بل قال هلم:

ﱩﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ُ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱨ ،فاكن اخلالف بينه وبينهم يف رصف العبادة هلا ،بأي
ِّ
واملسواغت.
اعتقا ٍد اكن ،ومهما اكنت ابلواعث

وأما األمر اثلاين :فقد ظهر ًّ
جليا أن الرشك ـ اذلي هو أصل الرصاع بني

الرسل وأقوامهم ـ إنما هو رصف العبادة لغري اهلل تعاىل ولو بغري اعتقاد

صفات الربوبية فيها من السمع وانلفع والرض.
جليا ـ ً
وأما األمر اثلالث :فقد ظهر ًّ
أيضا ـ أنهم لم يتمادوا يف عبادتها بدافع

االعتقاد يف ربوبيتها ،أو حبجة عقلية مقنعة ،وإنما عكفوا عليها بدافع
ى
فدنلا ُّ
احلق سبحانه بهذا ىلع أن للرشك دوافع وبواعث
اتلقليد آلبائهم.
متعددة وخمتلفة ،وأن الرشك ال ينقطع بمجرد إبطاهل باحلجة العقلية ،بل

تبىق بواعث النشأة والرتبية واتلقليد واألهواء واملصالح ـ وغريها كثري ـ
ً
ىً
ً
حية فاعلة ومؤثرة.

ى
ال شك أن هذه اآلية من األدلة اجللية ىلع تقرير توحيد العبادة ،ولك من
ُّ
ويعزت به ،ألن هل يف
اكن من أهل اتلوحيد وداعته يفرح بهذا ابليان القرآين
إمام احلنفاء عليه ى
الصالة ى
والسالم أسوة وقدوة ،كما قال تعاىل :ﱩﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﱨ [املمتحنة ،]4 :أما من اكن صاحب
ى
ً
الرسل عليهم ى
الصالة ى
زائغا عن منهاج ُّ
والسالم؛ فال شك
شبهات وشهوات،
أنه سيحاول التشغيب ىلع هذا الربهان القرآين ،واتلملص من دالتله ،وهذا
حال ادلكتور حاتم بن اعرف العوين هداه اهلل تعاىل وأصلحه ،فقد تكلم

ىلع هذه اآلية بكالم متهافت ،حاول فيه إبطال دالتلها ،فخالف يف ذلك
أئمة اتلفسري واللغة ،وناقض العقل واملنطق والواقع.

خالصة شبهات حاتم العوين لع داللة اآليات الكريمة:
العوين أن قوم إبراهيم عليه ى
ى
ُّ
والسالم اكنوا يعتقدون يف
الصالة
 -1زعم
أصنامهم السمع وانلفع والرض ،لكنهم حادوا عن اجلواب ،ى
وغريوا املوضوع
ً
ٌ
اعقل صن ًما أو وثناً
إىل ذكر تقليد اآلباء؛ ألنه من املمتنع عقال أن يعبد
ى
والرض.
دون أن يعتقد فيه السمع وانلفع
قال العوين« :يعبدونها وهم يقرون أنها ال تشعر وال تعقل وال

ترض وال تنفع؟ اعرفني أنها مجادات؟ هل يتصور وقوع ذلك من
اعقل؟ هل يمكن لشخص أن يذل وخيضع ويذبح وينذر ويلجأ
ً
مستنرصا جبماد يعتقد أنه ال يرض وال ينفع؟ يعين عقيدته مثل
ً
عقيدتنا تماما أنها مجادات؟! هل يتصور أن يقع هذا من اعقل؟

اذلي يقع منه ذلك هذا مرفوع عنه القلم يفرتض أن هؤالء
ً
ً
كفارا أصال».
مساكني ما يكونون

يعين :جمنون ملخالفته العقل املحض!
 -2ذكر أن اإلنسان ال يفعل شيئًا إال جللب منفعة أو دفع مرضة ،فهل يعقل
أن املرشكني عبدوا األصنام بدون هذا ادلافع:

«يموتون من أجلها؟ يدفعون الغايل وانلفيس وهم يتصورون

أنها مجادات ال ترض وال تنفع؟».

 -3أوهم مستمعيه أن اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل ى
تفرد بالقول بأنهم
أجابوا بنيف السمع وانلفع والرض عنها ،وذكر أقوال بعض املفرسين ،ى
ومحلها
ما ال حتتمل ،وبرت أحدها.

 -4استخدم العوين أسلوبه املعروف اجلامع بني الغرور واالستكبار
واالستعالء بانلفس ،واالحتقار واالستخفاف باآلخرين ـ وهم هنا مجيع

أئمة اتلفسري واللغة ـ ،حيث قال عن تفسري األئمة:
ُ
«كيف َّ
جترأ ابلعض لع أن يضع هذا الرأي وفهمه يف تفسري هذه
ِّ
اآلية؟ لم يكلف نفسه أن يبحث عن معىن« :بل» يف اآلية».
أما رأيه املبتدع فيقول عنه:

«اتلفسري الصحيح ،ابلدييه» ،ومعارضته« :عناد ،وماكبرة،

وخمالفة للعقل».
اجلواب عن زعم العوين أن عبادة األصنام
ً
ٌ
دون اعتقاد الربوبية ممتنع عقال:
ى
إذا سلمنا بدعوى حاتم العوين أن عبادة العاقل جلما ٍد ال يعتقد فيه السمع
ً
ٌ
ٌّ
ذايت حبيث
ممتنع عقال؛ فنسأهل هنا :هل هذا االمتناع
وانلفع والرض
ِّ
يستحيل وقوعه يف اخلارج ـ مثل :أن يكون بعض اليشء أكرب من لكه ـ،

أم هو امتناع عق ٌّ
يل ،يقيض به العقل السليم يف اذلهن ،وال يمنع ذلك حتققه
ى
العوين يتجرأ ىلع اداعء أنه من املمتنع ذلاته ،ألنه
يف اخلارج؟ ال أظ ُّن أن

ِّ
انلقل ،فال ى
احلس أو ى
مفر
حيتاج إىل برهان قاطع من بديهة العقل أو رضورة
ً
ٌ
حينئذ :إن هذا االمتناع اذلهين ال
ممتنع عقال .فنقول هل
هل من اإلقرار بأنه
ٍ
ً
يمنع وقوعه يف اخلارج ،وهو واقع فعال بإخبار الشارع احلكيم ،وشهادة
ِّ
احلس.

ً
شنيعا حبيث ال تقره العقول السليمة ،فإن األشنع من
وإذا اكن الرشك باهلل
ً
ِّ
الرب اخلالق مطلقا ،والقول بأن لك ما يف هذا الكون
ذلك إنكار وجود
ُّ
العظيم من خلق وإبداع ونظام وإتقان وتناسق وجالل ومجال...؛ لكه من ال
ى
يشء ،بل بمجرد الصدفة املحضة! هل يُعقل أن يقول بهذا اعقل؟! ال شك

ُّ
ً
امتنااع يف العقول من اختاذ األصنام واألوثان معبودات مع
أن هذا أشد
ِّ
الرب
اإلقرار باخلالق األعظم ،ورغم هذا فإن املالحدة املنكرين لوجود
جياهرون ايلوم باعتقادهم السخيف هذا ،وأكرثهم من الطبقة العليا من

املتعلمني واملثقفني واملتخصصني يف العلوم ادلالة ىلع عظمة املخلوقات
وما فيها من دالئل عظمة اخلالق ،ويدعون إيله بنشاط عجيب ،حىت أنهم
َ
معرش املقرين بوجود اخلالق ـ ويسعون اغية جهدهم
يشفقون علينا ـ

إلنقاذنا مما حنن فيه من اجلهالة والضاللة واحلماقة واجلنون!
اجلواب عن زعم العوين أن انتفاء االعتقاد يف األصنام
مبطل بلواعث عبادتها وتعظيمها:
لقد ى
ظن حاتم العوين أن عدم اعتقاد اإلنسان بأن األصنام تسمع وتنفع
بإطالق ،ذلك ألن اإلنسان ال يفعل شيئًا إال
وترض؛ يُبطل باعث عبادتها
ٍ
جللب منفعة أو دفع مرضة ،فهل يعقل أن املرشكني عبدوا األصنام بدون
هذا ادلافع« :يموتون من أجلها؟ يدفعون الغايل وانلفيس وهم يتصورون

أنها مجادات ال ترض وال تنفع؟».
ِّ
الظن الفاسد ملا اختاره نلفسه من عقيدة املتلكمني
لقد وقع العوين يف هذا

ى
ًّ
يف اشرتاط اعتقاد الربوبية يف رشك العبادة ،ظنا منه أن هذا االعتقاد
َ َ َ
يمكن أن يسلم من اتلناقض واالضطراب .ولكن هيهات ،فلك من
ى
خالف الكتاب والسنة فال بد هل من الوقوع يف اتلناقض واالضطراب،
فيحتاج حينئذ إىل اتللكف واتلحريف واتلأويل.

توضيح هذا :أن العبادة ليس باعثها واحلامل عليها باعث واحد فقط ـ
ًّ
وهو اعتقاد الربوبية يف املعبود ـ ،بل بواعث العبادة كثرية جدا:

 -1فمن بواعث العبادة اعتقاد الربوبية يف املعبود ،وهذا حال املؤمنني يف
إخالصهم العبودية هلل ِّ
احلق سبحانه وتعاىل .والرشك فيه قليل.

ً
ِّ
 -2ومن بواعث الرشك يف العبادة اختاذ املعبود وسيلة وشفيعا عند الرب ـ

من غري اعتقاد يشء من خصائص الربوبية فيه ـ كما قال املرشكون
األولون :ﱩﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﱨ [يونس ،]18 :وقالوا :ﱩﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱨ [الزمر.]3 :
 -3ومن بواعث الرشك يف العبادة تقليد اآلباء واألجداد ،كما قال قوم
إبراهيم عليه ى
الصالة ى
والسالم ـ هنا يف سورة الشعراء ـ :ﱩﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﱨ ،ويف سورة األنبياء :ﱩﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱨ.
 -4ومن بواعث الرشك يف العبادة االعزتاز بمرياث اآلباء ،واتلعصب
للقبيلة والعشرية ،والكربياء واألنفة عن اتلنازل عن األعراف والعوائد،
ُّ
أخص من جمرد اتلقليد لآلباء ،قال احل ُّق سبحانه :ﱩﭑ ﭒ ﭓ
وهذا
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱨ [ابلقرة] ،وقال تعاىل :ﱩﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱨ [املائدة] ،ويف قصة
موىس عليه ى
الصالة ى
والسالم مع فرعون وقومه :ﱩﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﱨ
ى
[يونس] ،وقال ى
عز وجل :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﱨ
[الزخرف].

ً
ِّ
 -5ومن بواعث الرشك يف العبادة اتباع اهلوى ـ طاعة للنفس والشيطان ـ،

قال تعاىل :ﱩﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﱨ [الفرقان.]43 :

 -6ومن بواعث الرشك يف العبادة احلرية والقلق واالضطراب انلفيس؛ فقد
ً
ً
علمنا من قصص بعض املهتدين إىل اإلسالم أنهم ى
جربوا أديانا كثرية،
ً
فدخلوا يف عبادات وثنية ،مارسوها ،والزتموا طقوسها ،حبثا عن الراحة
انلفسية ،والسكينة والطمأنينة.

ُّ
انلفيس والفضول وح ُّب اتلنقل
 -7ومن بواعث الرشك يف العبادة املزاج
أخص مما ذكرته يف الفقرة السابقة ،وهو مشهور ً
ُّ
أيضا،
واتلجربة ،وهذا

خاصة بني بعض الشباب الغربيني أويل انلِّعمة وابلطر ،فإنهم يتنقلون بني
ً
األديان الوثنية ًّ
واشبااع ألمزجتهم انلفسية.
حبا يف االطالع واتلجربة

ى
واملقصود :أن للرشك بواعث كثرية ،فقد ضل العوين هنا يف القسمة العقلية

ٌ
ى
فظن أن بواعث العبادة منحرصة يف قسم واحد ،وهو باعث
والواقعية،
ٌ
اعتقاد الربوبية ،أو بعض خصائصها .وهذا قصور شديد ،وخطأ فاضح،
وخمالفة للقسمة العقلية ،والواقع املشاهد املحسوس.
ُّ
الطربي
هل اتلفسري الصحيح لآلية مما تفرد به اإلمام
َّ
أم هو قول اعمة املفرسين:
ى
الطربي قد ى
ُّ
تفرد برأيه يف تفسري اآلية،
العوين مستمعيه أن اإلمام
لقد أوهم
ٌ
باطل ،بل قد ى
رصح اعمة املفرسين من السلف واخللف
وهذا إيهام
ً
باتلفسري الصحيح ،ولم يذكروا خالفا يف ذلك .وأنا أذكر ما اطلعت عليه
ِّ
الطربي حىت ال حيتاج القارئ إىل مراجعة
من أقواهلم ،وأبدأ بكالم
تفسريه:

ُّ
الطربي (ت:)310 :
 -1قال شيخ املفرسين اإلمام أبو جعفر ابن جرير
َ ُ
ُ
«وقوهل :ﱩﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱨ يقول :أو تنفعكم هذه األصنام،
ً
ُ
َ ُ
ُّ
يرضونكم فيعاق ِبونكم لع
فريزقونكم شيئا لع عبادت ِكموها ،أو
َ
ُ
َ
َ
ُْ
ُ
ت ْرك ِكم عبادتها ،بأن يسلبوكم أموالكم ،أو يهلِكوكم إذا هلكتم
ُ
ٌ
ِ
الالكم مرتوك
وأوالدكم؟ ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ .ويف
ُْ
ُ َ َ َّ
عما تُر َك ،وذلك جوابُهم إبراه َ
َ
يم عن مسأتل ِه إياهم:
ر
ك
ذ
ما
ة
ل
بدال
ىن
غ
ِ
ِ
است ِ

ﱩﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱨ .فاكن
ُّ
َ
َ
ُ
َْ َ
ينفعوننا وال ُّ
يرضون .يدل
جوابهم إياه :ال ،ما يسمعوننا إذا دعوناهم ،وال
ُ
َّ
لع أنهم بذلك أجابوه ـ قوهلم :ﱩﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ.

ٌ
َّ
وذلك أن «بل» رجوع عن جمحود ،كقول القائل :ما اكن كذا بل كذا وكذا.
َ
َ
َ
ومعىن قوهلم :ﱩﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ :وجدنا من قبلنا مِن
ُ
ُ
ُ
آبائ ِنا يعبدونها ،ويعكفون عليها خلدمتِها وعبادت ِها ،فنحن نفعل ذلك
ِّ ً
ً
جهم»[ .جامع ابليان  .591-590/17ط .اعلم الكتب].
اقتداء بهم ،واتبااع ل ِمنها ِ
ُْ ُ
َ ُ
دعوتموهم
 -2قال حيىي بن سالم (ت« :)200 :أي :هل يسمعون داع َءكم إذا
َّ
َّ َ ْ ُ َ
ُُْ َ ُ ُ َ
ُ
اء يك ِشفونها عنكم ،أي :أنها ال تسمع وال
لرغبة يعطونكموها ،أو لرض
ُ
تنفع وال ُّ
ترض .ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ فلم تكن هلم
َ
ُ َّ ٌ
ُ َّ ٌ
حجة ،فقالوا هذا القول وليس هلم حجة»[ .تفسري حيىي بن سالم  .507/2ط .دار
الكتب العلمية].

ُ
اجلواب
 -3وقال أبو منصور املاتريدي (ت« :)333 :فب ِهتوا ،ولم يقدروا لع
ِ
َ َ
ُ
هل ،سوى ما ذكروا من تقليد آبائ ِهم يف ذلك :وهو قوهل تعاىل :ﱩﮭ ﮮ

َّ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﱨ؛ ملا عرفوا أن تلك اليت عبدوها ،ال تملك
ً
َ ُ
ُ
ً
ًّ
آباءهم ما
رضا وال نفعا ،لكنهم عبدوها تقليدا آلبائهم ملا وقع عندهم أن
َ
َّ
ْ
عبدوها إال بأمر؛ إذ لو لم يكن ذلك بأمر لرتكوا ،لكن قد ذكرنا أن يف
ُ َ ِّ ُ
ُ
َ َّ ُ ُ َ َ َّ َّ
ُّ
آبائ ِِهم من لم يعبدها قط ،ثم لم يقِّلوهم ،فكيف قِّلوا أوئل ِك؟ دل أن
ْ َ
ٌ
سد»[ .تأويالت أهل السنة  .528-527 /3ط .مؤسسة الرسالة نارشون].
االعتِالل فا ِ
 -4وقال ميك بن أيب طالب القييس (ت« :)437 :أي :حنن نفعل ذلك ،كما
فعله آباؤنا وإن اكنت ال تسمع وال تنفع ،وال ترض ،إنما نتبع يف عبادتها

فعل آبائنا ال غري»[ .اهلداية إىل بلوغ انلهاية  .5315ط .جامعة الشارقة].

 -5وقال أبو املظفر السمعاين (ت« :)489 :معناه :أنها ال تسمع أقوانلا ،وال

َّ
ً
عنا ًّ
رضا ،لكن اقتدينا بآبائنا ،واستدل أهل
جتلب إيلنا نفعا ،وال تدفع
العلم بهذا لع أن اتلقليد ال جيوز»[ .تفسري القرآن  .52/4ط .دار الوطن].

ً
ً
ُّ
ابلغوي (ت« :)516 :معناه :إنها ال تسمع قوال ،وال جتلب نفعا ،وال
 -6وقال
ًّ
تدفع رضا ،لكن اقتدينا بآبائنا .فيه إبطال اتلقليد يف ادلين»[ .معالم اتلزنيل
 .361/3ط .دار طيبة].

 -7وقال عبد اهلل بن عمر ابليضاوي (ت« :)685 :أرضبوا عن أن يكون
َّ
ٌ
ٌّ
هلم سمع أو يتوقع منهم رض أو نفع ،واتلجؤوا إىل اتلقليد»[ .أنوار اتلزنيل

وأرسار اتلأويل  .739ط .دار املعرفة].

 -8وقال أبو الرباكت النسيف األشعري (ت« :)710 :ﱩﮭ ﮮﱨ إرضاب ،أي:

ال تسمع ،وال تنفع ،وال ّ
ترض ،وال نعبدها ليشء من ذلك ،ولكن ﱩﮯ
َّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ فقِّلناهم»[ .مدارك اتلزنيل  .567 /2ط .دار ابن كثري].
ً
ً
 -9وقال اخلازن (ت« :)725 :املعىن :أنها ال تسمع قوال وال جتلب نفعا وال
ًّ
تدفع رضا ولكن اقتدينا بآبائنا يف ذلك»[ .بلاب اتلأويل  .327 /3ط .دار الكتب
العلمية].

 -10وقال أبو الفداء ابن كثري ادلمشيق (ت« :)774 :يعين :اعرتفوا بأن
ً
أصنامهم ال تفعل شيئا من ذلك ،وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون ،فهم لع
آثارهم يهرعون»[ .تفسري القرآن العظيم  .628 /5ط .دار ابن اجلوزي].

 -11وقال برهان ادلين ابلقايع (ت« :)885 :ﱩﮭﱨ ال واهلل! ليس عندهم
يشء من ذلك ﱩﮮﮯ ﮰ ﮱﱨ أي :مثل فعلنا هذا العايل الشأن؛
ً
ثم ى
تعظيما ألمرهم فقالوا :ﱩﯓ ﯔﱨ
صوروا حالة آبائهم يف نفوسهم

أي :فنحن نفعل كما فعلوا».

[نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور  .49/14ط .دار

الكتاب اإلساليم -القاهرة].

 -12وقال اخلطيب الرشبيين الشافيع (« :)977وملا أقام إبراهيم عليه
ى
ى
الصالة ى
والسالم عليهم هذه احلجة ابلاهرة ،وهو أن اذلي يعبدونه ال يسمع
داعءهم حىت يعرف مقصودهم ،ولو عرف ذلك ملا صح أن يبذل انلفع أو
ى
الرض؛ فكيف يعبد ما هذه صفته؟! ولم جيدوا ما يدفعون به حجته إال
يدفع
اتلقليد :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱨ أي :مثل فعلنا هذا الفعل العايل
الشأن ،ولو لم يكن عند من نعبدهم يشء من ذلك».

[الرساج املنري يف اإلاعنة

ىلع معرفة بعض معاين الكم ربنا احلكيم اخلبري  .17/3ط .بوالق].

َّ
ُ َّ
 -13وقال أبو السعود العمادي (ت« :)982 :اعرتفوا بأنها بمعزل مما ذكر من
َّ
َ
ُّ
واملرضة ِ َّ
َّ
واضطروا إىل إظهار أن ال سند هلم سوى
باملرة،
مع واملنفع ِة
الس ِ
اتلَّقليد ،أي :ما علمنا أو ما رأينا منهم ما ُذك َِر َ
من األمور ،بل وجدنا َ
آباءنا
ِ
ُ
َ
كذلك يفعلون ،أي مثل عبادِتنا يعبدون ،فاقتدينا بهم»[ .إرشاد العقل السليم
 .248 /6ط .دار احياء الرتاث العريب].

ِّ
ُّ
الصويف (« :)1127ﱩﮭﱨ ما رأينا منهم ذلك
 -14وقال إسماعيل حيق
السمع أو انلفع أو الرض ،ﱩﮮ ﮯ ﮰ ﮱﱨ منصوب بقوهل:
ﱩﯓﯔﱨ ،وهو مفعول ثان لوجدنا ،أي :وجدناهم يعبدون مثل
عبادتنا ،فاقتدينا بهم ،اعرتفوا بانها بمعزل من السمع واملنفعة واملرضة
باللكية ،واضطروا إىل إظهار أن ال سند هلم سوى اتلقليد».
 .282-281ط .املطبعة العثمانية].

[روح ابليان /6

 -15وقال حممد ثناء اهلل املظهري اهلندي انلقشبندي (ت« :)1216 :يعنون
ً
ً
نفعا ،وال تدفع ًّ
رضا ،بل اقتدينا بآبائنا».
أنها ال تسمع قوال ،وال تنفع
[اتلفسري املظهري  .70/7ط .مكتبة الرشدية  -ابلاكستان].

ُ
َّ
 -16وقال أبو العباس ابن عجيبة الفايس الصويف (ت« :)1224 :اعرتفوا بأن
َّ
ُّ
واملرضة ِ َّ
َّ
واضطروا إىل
باملرة،
مع ،واملنفعةِ،
أصنامهم بمعزل عما ذكر؛ من الس ِ
َ
إظهار أنهم ال سند هلم سوى اتلَّقليد الرديء».

[ابلحر املديد  .140 /4ط .ادلكتور

حسن عباس زيك  -القاهرة].

 -17وقال حممد بن لع الشواكين (ت« :)1250 :فلما أورد عليهم اخلليل هذه
ً
احلجة ابلاهرة ،لم جيدوا هلا جوابا إال رجوعهم إىل اتلقليد ابلحت ،وهو أنهم
وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ،أي :يفعلون هلذه العبادة هلذه األصنام ،مع

كونها بهذه الصفة اليت يه :سلب السمع ،وانلفع ،والرض عنها .وهذا
اجلواب هو العىص اليت يتوكأ عليها لك اعجز ،ويميش بها لك أعرج ،ويغرت

بها لك مغرور ،وينخدع هلا لك خمدوع»[ .فتح القدير  .138/4ط .دار الوفاء].

 -18وقال أبو اثلناء اآللويس (ت« :)1270 :أرضبوا عن أن يكون هلم سمع
ً
أو نفع أو ٌّ
رض ،اعرتافا بما ال سبيل هلم إىل إنكاره ،واضطروا إىل إظهار أن
ال سند هلم سوى اتلقليد ،فكأنهم قالوا :ال يسمعون ،وال ينفعوننا ،وال

يرضون ،وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا ،ويعبدونهم مثل عبادتنا؛
فاقتدينا بهم»[ .روح املعاين  .94/19ط .دار احياء الرتاث العريب].

ُّ
 -19وقال صديق حسن خان القنويج (ت« :)1307 :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
َّ
ﮱ ﯓﯔﱨ هذه العبادة هلذه األصنام ،فقِّلناهم مع كونها بهذه

الصفة اليت يه سلب السمع وانلفع والرض عنها»[ .فتح ابليان يف مقاصد القرآن /9
 .387ط .املكتبة العرصية].

َ َّ ِّ
 -20وقال أطفيش اإلبايض اجلزائري (ت« :)1332 :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ٌ
ٌّ
انتقايل ،من أمر ثابت عندهم ،وهو
ﮱ ﯓﯔﱨ يعبدونهم :إرضاب
ُّ
أن األصنام ال تسمع وال تنفع وال ترض إىل أمر تقليدي»[ .تيسري اتلفسري ،طبع

وزارة الرتاث القويم واثلقايف بسلطنة عمان .]1406

ُّ
القاسيم (ت« :)1332 :أي مثل عبادتنا يعبدون،
 -21وقال مجال ادلين
َّ
فقِّلناهم .قال أبو السعود :اعرتفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع واملنفعة
َّ
َّ
واملرضة باملرة ،واضطروا إىل إظهار أن ال سند هلم سوى اتلقليد»[ .حماسن
اتلأويل  .4621/13ط .دار إحياء الكتب العربية].

 -22وقال حممد بن صالح العثيمني (ت« :)1421 :هم أقروا :ﱩﮭ ﮮ ﮯ
ُّ َّ
َّ
ََْ
َْ َ ُ
ترض ،وإنما فعلنا ذلك
ﮰ ﮱ ﯓﯔﱨ يعين أنها ال تسمع وال تنفع وال
َ ُ ََُ
ْ َْ ً
َ ً
تقليدا فقط حمضا آلبائنا ...وجواب هؤالءِ :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ْ َْ َ َ ُ َ
َ َّ ُ َ ْ َ
َ ُ
ُ
َّ
ﯓﯔﱨ؛ معناه أنهم أنكروا أن تسمعهم ه ِذ ِه األصنام ،أو تنفعهم ،أو ترضهم،
َُُْ َ َ
َ ُ َ َ َ َْ َُ َ
َ
آباءه ْم كذل ِك يفعلون ،يعين :يفعلون كذلك ،يعبدون ه ِذ ِه األصنام.
ولكنهم َوجدوا
ُ َ
ُ
ٌ َْ
ُ
الفعل ،يعين :مثل ذلك الفعل
والاكف اسم بمعىن (مثل) ،و(ذا) اسم إشارة تعود ِإىل
ِ
ُّ
ُ َ َ َ َّ َ
َْ َُ َ
ٌ ُْ ٌَ
بقوهل :ﱩﮱﱨ انلصب لع أنها مفعول مطلق ،أي :يفعلون
الاكف ِ ِ
يفعلون .وحمل ِ
َ َّ ِّ َ َ َ َ
َ ْ
َ َّ
َ
املفرس جعل [أي مثل فعلنا] ،قبل ﱩﯓﯔﱨ؛ ِألن تأخريه عن
مثل فِع ِلنا ،ويلت أن
َُْ ً
ُ
ُ َ َّ ُ ُ ْ
َ
ُ َ َّ ُ
لفعل حمذوفا ،أي :مثل فعلنا ،والصواب أنه
الفعل يوهِم أنه يريد أن يكون مفعول ا ِ
ِ
ََ
ْ ٌ ُ
َ ْ ُ
ْ ُ َ ِّ َ
موجودَ ،وه َو قوهل :ﱩﮱﱨ ،فيحسن بِ ِه أن يقدم [مِثل فعلنا] ،لع قوهل:

ُ َّ
ﱩﯓﯔﱨ :ﱩﮱﱨ أي :مثل فعلنا ﱩﯓﯔﱨ .ولصار ما هلم حجة إال
َّ َ َ ُ
ََ َ
ْ َ َّ ُ
الملة فسلكوها»[ .تفسري القرآن
اتلقليد األعىم فقط ،أنهم وجدوا آباءهم لع ه ِذ ِه ِ
الكريم سورة الشعراء  .155ط .مؤسسة الشيخ اخلريية].

 -23وقالت جلنة علماء األزهر يف «اتلفسري الوسيط للقرآن الكريم»« :أي:
ليس آلهلتنا يشء من ذلك ،وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا،

ويعبدونهم مثل عبادتنا ،فاقتدينا بهم ،وقِّلناهم فيما يفعلون» .1586/7[ .ط.
بإرشاف :جممع ابلحوث اإلسالمية باألزهر ،مطبعة املصحف الرشيف ،القاهرة].

املعاند املاكبر من خالف أئمة اتلفسري واللغة

وخان األمانة يف انلقل:
ُّ ى
العوين لك هذه انلصوص الرصحية من الكم أئمة اتلفسري واللغة،
لقد جتاهل
ى
ى
مت ً
هما من قال بقوهلم أنه لم يكلف نفسه دراسة معاين «بل» ،مدعيًا ـ
بتعال وغرور ـ أنه فعل ذلك ،واستكرث بذكر كتاب الشيخ حممد عبد
ٍ
الرمحن عضيمة رمحه اهلل« :دراسات ألسلوب القرآن الكريم» ،وأنه حبث

دالالت «بل» يف ( )32صفحة ،ونسب إيله أنه قال« :ﱩﭑﱨ هنا إرضاب عن
ً
انقطااع وإقرا ًرا بالعجز».
جوابه ملا سأل ،وأخذ يف يشء آخر لم يسأهلم عنه
[دراسات ألسلوب القرآن الكريم  .61 /2ط .دار احلديث القاهرة].

وهذا اذلي نسبه إىل عضيمة ليس من الكمه ،بل نقله من تفسري أيب ى
حيان،

فقال « :61/2ابلحر  »:23 :7ثم ذكر الالكم السابق ،ويعين بـ (ابلحر):
«ابلحر املحيط» أليب ى
حيان ( 21 /7ط .دار الكتب العلمية).

العوين قبل هذا عن أيب ى
ُّ
حيان ،فعمد إىل الكم هل يف موضع آخر من
ونقل

تفسريه ،عند الكمه ىلع اآلية ( )28من سورة األنعام :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
َْ
ﭖ ﭗ ﭘﭙﱨ ،حيث قال« :بل ،هنا :لإلرضاب واالنتقال من يشء إىل
يشء من غري إبطال ملا سبق .وهكذا ييجء يف كتاب اهلل تعاىل إذا اكن ما
بعدها من إخبار اهلل تعاىل ال لع سبيل احلاكية عن قوم».

[ابلحر املحيط /4
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ى
ُّ
العوين بهذا انلقل ،مع أنه عليه ال هل ،ألنه رصيح يف أن هذا
وقد فرح
املعىن ى
مقيد بما اكن ما بعد «بل» من إخبار اهلل تعاىل ،ويه يف آية الشعراء ـ
موضوع ابلحث ـ ليست من إخبار اهلل تعاىل ،بل جاءت «لع سبيل

احلاكية عن قوم».

ثم قال حاتم العوين:

ً
«يقول ميك بن أيب طالب ـ أيضا ـ يف تفسري هذه اآلية :وهذا
ٌ
اجلواب حائد لع السؤال ـ ها ،نفس الكم عضيمة ـ ألنه سأهلم:
هل يسمعون ادلاعء ،أو ينفعون أو يرضون ـ هذا لكه الكم ميك ـ

فحادوا عن اجلواب وقالوا :ﱩﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﱨ،

وهذا ليس جوابه ،ولكن ملا لم يكن هلم جواب ،حادوا ألنهم
لو قالوا :يسمعون ،وينفعون ،ويرضون بلان كذبهم عند أنفسهم

وعند مجاعهم ،ولو قالوا :ال يسمعون ،وال ينفعون ،وال يرضون،

لشهدوا لع أنفسهم باخلطأ والضالل يف عبادتهم من ال يسمع،
ُ ٌّ
وال ينفع ،وال يرض ،فلم يكن هلم بد من احليدة عن اجلواب،
ُ
فجاوبوا بما لم يسألوا عنه وقالوا :ﱩﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ُ
ﯓﯔﱨ ،ولم يسألوا عن ذلك ،وهذا من عالمات انقطاع
حجة املسؤول ،ويبني أنهم حادوا عن اجلواب إدخال «بل» مع

اجلواب ،و«بل» لإلرضاب عن األوىل واإلجياب للثاين فهم أرضبوا
ً
عن سؤاهل ،وأخذوا يف يشء آخر لم يسأهلم عنه انقطااع منهم
ً
وإقرارا بالعجز .فيه يشء أوضح من كذا؟!» .انتىه
عن جوابه،
الكم العوين.

ُ
هلل! ـ قاصمة ظهر العوين ،وفاضحة كذبه وخيانته ،فقد
قلت :هذه ـ وا ِ
ِّ
القييس (ت )437 :رمحه
حذف اجلملة األوىل من الكم ميك بن أيب طالب
ً
صال به ،ما ُّ
نصه« :فقالوا :ﱩﮮ ﮯ ﮰ
اهلل تعاىل ،فقد جاء يف أوهل ،مت
ﮱ ﯓﯔﱨ ،أي :حنن نفعل ذلك ،كما فعله آباؤنا وإن اكنت ال
تسمع وال تنفع ،وال ترض ،إنما نتبع يف عبادتها فعل آبائنا ال غري .وهذا

اجلواب :حائد لع السؤال ألنه سأهلم :هل يسمعون ادلاعء.»...
ً
ُّ
عمدا قوهل« :أي :حنن
العوين ،وحذف من أوهل
إىل آخر الكمه اذلي نقله

نفعل ذلك ،كما فعله آباؤنا وإن اكنت ال تسمع وال تنفع ،وال ترض ،إنما
نتبع يف عبادتها فعل آبائنا ال غري».
هكذا ورد ُّ
انلص يف تفسري «اهلداية يف بلوغ انلهاية» مليك بن أيب طالب،

طبعة جامعة الشارقة ،1429 ،املجدل ( ،)8صفحة ،)5315( :وهذا راموز

املطبوع:

العوين من الكم أيب ًّ
ُّ
حيان يف تفسري هذه اآلية ،واقترص منه ىلع
ثم نقل

اجلملة األخرية ،ويه قوهل« :و(بل) هنا إرضاب عن جوابه ملا سأل ،وأخذ يف
ً
ً
وإقرارا بالعجز».
يشء آخر لم يسأهلم عنه انقطااع
ى
فلنذكر هنا الكم أيب ى
يلتبني للقارئ أنه شبيه بكالم سائر
حيان بتمامه،

املفرسين ،وإن اكن فيه نوع إمجال يف حتديد داللة إرضابهم ىلع ى
انليف:
قال أبو ى
حيان« :ﱩﮨ ﮩﱨ بتقربكم إيلهم وداعئكم إياهم ،ﱩﮪ

ﮫ ﮬﱨ برتك عبادتكم إياهم ،فإذا لم ينفعوا ولم يرضوا فما معىن
عبادتكم هلا؟ ﱩﮭ ﮮ ﮯﱨ هذه حيدة عن جواب االستفهام ،ألنهم
لو قالوا :يسمعوننا وينفعوننا ويرضوننا ،فضحوا أنفسهم بالكذب اذلي ال
يُ َ
مرتى فيه ،ولو قالوا :يسمعوننا وال يرضوننا ،لسجلوا لع أنفسهم باخلطأ
املحض ،فعدلوا إىل اتلقليد ابلحت آلبائهم يف عبادتها من غري برهان وال

حجة ،والاكف يف موضع نصب بـ :ﱩﯓ ﯔﱨ ،أي :يفعلون يف عبادتهم
تلك األصنام مثل ذلك الفعل اذلي يفعله ،وهو عبادتهم ،واحليدة عن
اجلواب من عالمات انقطاع احلجة ،وﱩﮮﱨ هنا إرضاب عن جوابه ،ملا

ً
ً
وإقرارا بالعجز».
سأل وأخذ يف يشء آخر لم يسأهلم عنه انقطااع

[ابلحر
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ُّ
أقول :ليس حمل ابلحث يف كونهم أرضبوا عن اجلواب ،وال يف داللة هذا
ى
ُّ
ى
اإلرضاب ىلع العجز واالنقطاع ،فلك هذا مسلم به ،لكن حمل ابلحث:
ُّ
ى
هل هذا اإلرضاب واالنقطاع والعجر يدل ىلع إقرارهم بانليف ـ أي نيف
ىُ
ِّ
ُ
ى
اعمة ـ وأكاد أقول:
فرصح
السمع وانلفع والرض ـ أم اداعئهم االثبات؟!
ُ
مجيع ـ أئمة اتلفسري واللغة من السلف واخللف بأن هذا اإلرضاب
ُّ
واالنقطاع والعجز يدل ىلع إقرارهم بانتفاء هذه الصفات ،وخالفهم حاتم
ُّ
العوين هداه اهلل فزعم أنه يدل ىلع اعتقادهم يف أصنامهم السمع وانلفع
والرض ،وأن هذا معلوم ببديهة العقل ،وداللة اللغة ،واملخالفون ـ وهم هنا
ً
اعمة أئمة اتلفسري واللغة وال نعلم خمالفا هلم ـ ماكبرون معاندون ،ولم
ِّ
يكلفوا أنفسهم دراسة معاين« :بل»!؟
َّ ُ
ُ
شيخ أيب حيان حيكم اإلمجال يف الكمه

ويقطع التشغيب لع اتلفسري الصحيح:
ِّ
إذا اكن يف الكم أيب ى
ِّ
املفرس بعض اإلمجال يف بيان انليف أو
األندليس
حيان

اإلمجال يف داللة السياق؛ فيكفينا ما ى
رصح به أئمة اتلفسري من املتقدمني
واملتأخرين ،ورغم هذا فدلينا الكم رصيح ُحمكم لشيخ أيب ى
حيان ،وهو

املفرس أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن ُّ
ِّ ُ
ُّ
الزبري
األصويل
بدليُّه اإلمام اللغوي
ُ
اثلقيف ال ِغرنايط (ت ،)708 :يف كتابه« :مِالك اتلأويل القاطع بذوي اإلحلاد

اللفظ من آي اتلزنيل» ،لم يكتف فيه بتقرير
واتلعطيل يف توجيه املتشابه
ِ
ى
اتلفسري الصحيح ،بل رد التشغيب املحتمل ،وأنا أسوق الكمه بطوهل
ألهميته ،قال رمحه اهلل:

«قوهل تعاىل يف إبراهيم :ﱩﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱨ [األنبياء] ،ويف سورة
الشعراء :ﱩﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ
[الشعراء] ،فورد يف األوىل :ﱩﯔ ﯕ ﯖﱨ ويف اثلانية :ﱩﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﱨ ،فيسأل عن زيادة «بل» يف اثلانية؟ وقد يسأل عن املختلف
من حاكية قول إبراهيم عليه السالم يف األوىل :ﱩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﱨ [األنبياء] ويف اثلانية :ﱩﮘ ﮙ ﮚﱨ وظاهر القصة أنها
واحدة وقد اختلف املح ُّ
يك؟

واجلواب عن األول ـ واهلل أعلم ـ :أن جوابهم يف املوضعني ليس جوابًا
لسؤال واحد ،وإنما ورد (جوابًا) لسؤالني ،فاختلف حبسبهما ،فسؤاهل يف آية
األنبياء سؤال مطلع ىلع معبوداتهم ما يه؟ بعد أن شاهد عبادتهم هلا،

ولزومهم إياها ،وكيفية صورها ،فقال :ﱩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﱨ أي :مالزمون ،فلم جيدوا جوابًا إال اعرتافهم بتقليد آبائهم
يف عبادتهم ،فجاوبوه بقوهلم :ﱩﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱨ ،وحصل

ً
اعرتافهم بأنها تماثيل مصورة منحوتة ،واتلماثيل ما جعل من الصور مثاال

لغريه ونيح به حنوه ،فأقروا بالعجز عن جواب مقنع ،واستشعروا ما يلزمهم

يف عبادة ما يصنعونه بأيديهم ،وتقدم وجودهم وجوده ،فرجعوا إىل اتلقليد

فوقع جوابهم ىلع ما تقدم.

وأما آية الشعراء؛ فإن سؤال إبراهيم عليه السالم إياهم بقوهل :ﱩﮘ ﮙ

ﮚﱨ ورد مورد سؤال عن ماهية معبوداتهم وكيفيتها ،وكأنه عليه السالم ،لم
يشاهدها ،وعلم أنهم يعبدون ما ال يعبد ،فسأهلم عن ماهيته فجاوبوه:

ﱩﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡﱨ ،فجاوبوه معرتفني بماهية
معبوداتهم ىلع ما أمرهم عليه ،وطابق جوابهم سؤاهل ،فأردف عليه السالم
ً
قاصدا تعجزيهم والقطع بهم فقال :ﱩﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
بسؤال آخر،
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱨ [الشعراء] أي إذا اكنوا هكذا
مستبدين غري مفتقرين فذلك عذر يف عبادتكم إياهم ،فلما استشعروا ما

يلزمهم عدلوا عن اجلواب ،وأرضبوا عن طريف اإلثبات وانليف إىل تقليد

اآلباء ،وقالوا :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ [الشعراء]،
وحصل من جوابهم بمفهوم اإلرضاب بـ« :بل» أن آهلتهم ال تسمع وال تنفع
وال ترض ،إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات ملا عدلوا إىل اإلرضاب.

فإن قيل :إنما أرضبوا عن أن جييبوا بنيف أو بإثبات ،فكيف يقال :إن

اعرتافهم حاصل بأنها ال تسمع وال تنفع وال ترض؟ فأقول :لو وجدوا أدىن
شبهة لرتاموا عليها ،فقد وضح أن جوابهم هنا بناء ىلع ما بنوه جوابًا عليه

ال يمكن غريه إال بمخالفتهم املحسوس لو أنهم قالوا :إنها تسمع أو تنفع

أو ترض ،أو نسبتهم أنفسهم إىل ما ال عذر لعاقل يف ارتكابه ،وال شبهة لو
أفصحوا جوابًا بأنها ال تسمع وال تنفع وال ترض ،ثم استمروا ىلع عبادتهم

إياها ،فأرضبوا عن ذلك إىل اعتمادهم ىلع تعبد آبائهم ،وجعلوا ذلك حجة
ىلع مرتكبهم ىلع وهن هذا اتلعليق ،وهلذا قيل هلم :ﱩﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﱨ [األنبياء] ،إن جوابهم هنا بـ« :بل» الزم ملا
قصده ،وال يمكن بسقوطها ،وإن جوابهم يف آية األنبياء ال يمكن فيه
ٌّ
«بل» بوجه ،فورد لك ىلع ما جيب ويناسب ،واهلل أعلم.

واجلواب عن السؤال اثلاين :أنه ال حامل ىلع القول بأن القصة واحدة ،وإذا
أمكن أن يكون ذلك يف حملني ووقتني لم يلزم احتاد اجلواب ،فال سؤال،

واهلل أعلم»[ .مالك اتلأويل  .840-838 /2ط .دار الغرب اإلساليم].

ُّ ُ
ِّ
لعوين:
الرازي يبطل وساوس حاتم ا
الفخر

بما أن حاتم العوين قد اعتنق عقيدة املتلكمني يف تفسري اإلهلية بالربوبية،
واعتنق عقيدة غالة املرجئة يف اشرتاط اعتقاد الربوبية يف رشك العبادة؛
يك ،فهذه ى
فإين أرى أن أداوي علله باذلي هو ادلاء ،وآخر ادلواء ال ُّ
كيتان من

ٍ
منازع صاحب «اتلفسري الكبري» :أيب عبد اهلل
إمام متأخري األشاعرة بال
ييم ،املشهور بفخر ادلين الرازي وابن خطيب ى
حممد بن عمر ى
اتل ِّ
الر ِّي (ت:

.)606
َّ
ُّ ى
َّ
الرازي بأنه من املحال أن يعتقد املرشكون يف
أما الكية األوىل :فقد قطع

ى
ألغراض أخرى.
الربوبية ،وأنهم إنما يعبدونها
أصنامهم خصائص
ٍ

قال الرازي يف تفسري سورة ابلقرة عند قوهل تعاىل :ﱩﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
َ
ﯟ ﯠ ﯡﱨ ـ وقد ذكر عبادة األوثان ـ:
ٌ
«ويه باقية إىل اآلن ،بل أكرث أهل العالم مستمرون لع هذه
ُ
ُ
ُ
واملذهب اذلي هذا شأنه يستحيل أن يكون
وادلين
املقالة،
ُ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
حبيث يُ َ
حلجر
العلم بأن هذا ا
لكن
عرف فساده بالرضورة،
َ
املنحوت يف هذه الساعة ليس هو اذلي خلقين وخلق السماوات
ُ
ٌّ
واألرض ٌ
رضوري؛ فيستحيل إطباق اجلمع العظيم عليه،
علم

فوجب أن يكون لعبدة األوثان غرض آخر سوى ذلك،
ً
والعلماء ذكروا فيه وجوها:
ِّ
أحدها :ما ذكره أبو معرش جعفر بن حممد املنجم ابلليخ يف
ً
كثريا من أهل الصني واهلند اكنوا يقولون
بعض مصنفاته أن

باهلل ومالئكته ،ويعتقدون أن اهلل تعاىل جسم ،وذو صورة،
ً
كأحسن ما يكون من الصور ،وهكذا حال املالئكة أيضا يف
َّ
صورهم احلسنة ،وأنهم لكهم قد احتجبوا عنا بالسماء ،وأن

الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل أنيقة املنظر حسنة الرواء لع

اهليئة اليت اكنوا يعتقدونها من صور اإلهل واملالئكة ،فيعكفون

لع عبادتها ،قاصدين طلب الزلىف إىل اهلل تعاىل ومالئكته.
َّ
فإن صح ما ذكره أبو معرش فالسبب يف عبادة األوثان اعتقاد
الشبه.

وثانيها :ما ذكره أكرث العلماء ،وهو أن انلاس رأوا تغريات أحوال
هذا العالم مربوطة بتغريات أحوال الكواكب ،فإن حبسب قرب

الشمس وبعدها عن سمت الرأس حتدث الفصول املختلفة،
واألحوال املتباينة ،ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب

فاعتقدوا ارتباط السعادة وانلحوسة يف ادلنيا بكيفية وقوعها

يف طوالع انلاس ،فلما اعتقدوا ذلك بالغوا يف تعظيمها ،فمنهم

من اعتقد أنها أشياء واجبة الوجود ذلواتها ،ويه اليت خلقت
هذه العوالم ،ومنهم من اعتقد أنها خملوقة لإلهل األكرب لكنها

خالقة هلذا العالم ،فاألولون اعتقدوا أنها يه اإلهل يف احلقيقة،
والفريق اثلاين :أنها يه الوسائط بني اهلل تعاىل وبني البرش ،فال

جرم اشتغلوا بعبادتها واخلضوع هلا ،ثم ملا رأوا الكواكب مسترتة
ً
يف أكرث األوقات عن األبصار اختذوا هلا أصناما وأقبلوا لع
عبادتها قاصدين بتلك العبادات تلك األجرام العايلة،
ومتقربني إىل أشباحها الغائبة ،ثم ملا طالت املدة ألغوا ذكر

الكواكب وجتردوا لعبادة تلك اتلماثيل ،فهؤالء يف احلقيقة
عبدة الكواكب.

ً
وثاثلها :أن أصحاب األحاكم اكنوا يعينون أوقاتا يف السنني
ً
املتطاولة حنو األلف واأللفني ،ويزعمون أن من اختذ طلسما يف
ذلك الوقت لع وجه خاص فإنه ينتفع به يف أحوال خمصوصة،

حنو السعادة واخلصب ودفع اآلفات ،واكنوا إذا اختذوا ذلك

الطلسم عظموه العتقادهم أنهم ينتفعون به ،فلما بالغوا يف ذلك
اتلعظيم صار ذلك اكلعبادة ،وملا طالت مدة ذلك الفعل نسوا

مبدأ األمر ،واشتغلوا بعبادتها لع اجلهالة بأصل األمر.

ورابعها :أنه مىت مات منهم رجل كبري يعتقدون فيه أنه جماب
ً
ادلعوة ومقبول الشفاعة عند اهلل تعاىل اختذوا صنما لع
ً
صورته يعبدونه ،لع اعتقاد أن ذلك اإلنسان يكون شفيعا هلم
يوم القيامة عند اهلل تعاىل ،لع ما أخرب اهلل تعاىل عنهم بهذه

املقالة يف قوهل :ﱩﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﱨ [يونس.]18 :
وخامسها :لعلهم اختذوها حماريب لصلواتهم وطااعتهم،
َّ
ُ
ويسجدون إيلها ال هلا ،كما أنا نسجد إىل القبلة ال للقبلة ،وملا
استمرت هذه احلالة َّ
ظن اجلهال من القوم أنه جيب عبادتها.

ِّ
وسادسها :لعلهم اكنوا من املجسمة ،فاعتقدوا جواز حلول الرب
فيها ،فعبدوها لع هذا اتلأويل.

فهذه يه الوجوه اليت يمكن محل هذه املقالة عليها ،حىت ال
ُ
ُ
ِّ
الرازي.
تصري حبيث يعلم بطالنه برضورة العقل» .انتىه الكم

ويقصد بقوهل« :هذه املقالة» :مقالة عبادة األوثان ،اليت ذكرها يف أول
مبحثه هذا ،وقوهل« :حىت ال تصري» ،يف املطبوع [املطبعة ابلهية املرصية

[1938م] ،113/1 ،وعنها طبعة دار الفكر ،بريوت« :]124/2 ،1401 :حىت
يلصري» ،والصواب ما أثبته بديلل قوهل يف أول الكمه:
ُ
ُ
ُ
ُ
واملذهب اذلي هذا شأنه يستحيل أن يكون حبيث
«وادلين

َّ
َ
ُ
َّ
َ
َ
يُ َ
احلجر املنحوت يف
العلم بأن هذا
لكن
عرف فساده بالرضورة،

هذه الساعة ليس هو اذلي خلقين وخلق السماوات واألرض
ٌّ
ٌ
رضوري».
علم

ُّ
الرازي هذا املبحث يف تفسري سورة األنعام ،اآلية ،)74( :وقال يف أوهل:
وأاعد
َّ
«لكن العلم بأن هذا احلجر املنحوت يف هذه الساعة ليس هو
ٌّ
رضوري ،والعلم
اذلي خلقين وخلق السماء واألرض علم
ُّ
الرضوري يمتنع إطباق اخللق الكثري لع إنكاره ،فظهر أنه

ً
ليس دين عبدة األصنام كون الصنم خالقا للسماء واألرض ،بل
ً
ُ َّ
ال بد وأن يكون هلم فيه تأويل ،والعلماء ذكروا فيه وجوها
ً
كثرية ،وقد ذكرنا هذا ابلحث يف أول سورة ابلقرة ،وال بأس بأن
ً
تكثريا للفوائد.»...
نعيده هاهنا

ِّ
ُ
ُّ
الرتكماين عفا اهلل عنه :قد ذكرت فيما سبق بعض بواعث
قال عبد احلق
ٌ
ُّ
الرازي هنا من أغراض املرشكني ومقاصدهم؛ ديلل
الرشك ،ويه وما ذكره
قاطع ىلع عدم احنصار الرشك يف صورة واحدة ،ويه اعتقاد خصائص
ُّ
الرازي فخارجة عن مقصود هذا
الربوبية ،أما مناقشة تفاصيل ما ذكره
ابلحث.

َّ
ى
ى
ى
الرازي الزتم أصله يف أن اإلهل ال بد أن
أما الكية اثلانية :فإن الفخر
يكون ًّ
ربا ،فاستشلك ما حاكه اهلل تعاىل يف سورة األعراف من قول بين
إرسائيل ملوىس عليه ى
الصالة ى
والسالم :ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ُّ
الرب،
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱨ ،ألن اإلهل عنده هو
ُ
ُّ
ُ
يصنع ،فكيف ى
صح يف عقول بين إرسائيل أن يطلبوا من
والرب ال جيعل وال

ً
موىس عليه السالم أن جيعل هلم ًّ
ربا خالقا مدبِّ ًرا؟ هذا حمال!
ُ
َّ
ُّ
الرازي« :واعلم أن من املستحيل أن يقول العاقل ملوىس:
قال
ً
ً
ومدبرا؛ ألن
ﱩﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﱨ وخالقا
ً
اذلي حيصل جبعل موىس وتقديره ال يمكن أن يكون خالقا
َ
َّ
ً
ومدبرا هل ،ومن شك يف ذلك لم يكن اكمل العقل.
للعالم،

ُ ِّ
ُ
واألقرب :أنهم طلبوا من موىس عليه السالم أن يعني هلم
َ
ً
َّ
يتقربون بعبادتها إىل اهلل تعاىل ،وهذا القول
أصناما وتماثيل،
هو اذلي حاكه اهلل تعاىل عن عبدة األوثان حيث قالوا :ﱩﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱨ [الزمر.»]3 :
ِّ
الرازي ،وبه يظهر األثر اليسء الفاسد ملا ى
يسَّم بعلم الالكم ىلع
هذا الكم

ُّ
الرازي ىلع سعة علمه ،وكرثة اطالعه،
عقائد املسلمني وعقوهلم ،فهذا
ً
ومعرفته الواسعة بلغة العرب؛ غفل غفلة عجيبة عن أن اإلهل يف لغة
ً
ً
وواقعا ،ال
العرب هو املعبود ،فاختاذ اإلهل وجعله وصنعه من املمكن عقال

ُّ
ِّ
الرازي.
من املمتنع ال ذلاته وال لغريه .وسيأيت قريبًا رد حممد رشيد رضا ىلع
نعود إىل ى
كية الرازي حلاتم العوين ،فنقول :إن الرازي ملا ى
قرر هذا األصل

الفاسد ،لم يُسقط رشك العبادة ،ولم يشرتط هل اعتقاد خصائص الربوبية يف
ً
ِّ
املعبود ،بل الزتم بما ى
تقرر يف الرشيعة من عد رصف العبادة لغري اهلل رشًك
َ
أكرب بإطالق ،ألن هذا معلوم من دين األنبياء بالرضورة ،هلذا قال:

َ
ً
كفرا؟
«إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول :لم اكن هذا القول
ُّ
َ
َّ
َّ
فنقول :أمجع لك األنبياء عليهم السالم لع أن عبادة غري اهلل
ً
ُ
ك ٌ
ٌ
سواء اعتقد يف ذلك الغري كونه إلها للعالم ،أو
فر،
تعاىل
ِّ ُ
َّ
تقربهم إىل اهلل تعاىل ،ألن العبادة نهاية
اعتقدوا فيه أن عبادته

اتلعظيم ،ونهاية اتلعظيم ال تليق إال بمن يصدر عنه نهاية
ِّ
الرازي.
اإلنعام واإلكرام» .انتىه الكم

ُ
ِّ
الرازي رصيح يف أن رشك العبادة ىلع مرتبتني:
قلت :الكم
األوىل :ما اكن معه اعتقاد الربوبية.

واثلاين :ما لم يكن معه اعتقاد الربوبية.
ِّ
الرازي ـ من الرشك والكفر اذلي أمجع األنبياء ىلع
والك انلوعني ـ عند

اتلحذير منه ،وال يمكن جتاهله ملن درس القرآن ى
وفرسه ،هلذا وجدناه ينبِّه

ىلع هذا األصل يف مواضع من تفسريه:

من ذلك قوهل يف تفسري سورة هود ،اآلية:)52( :
ِّ ُ
«قال مصنف هذا الكتاب حممد بن عمر الرازي ـ رمحه اهلل
ُ
وختم هل باحلسىن ـ :دخلت بالد اهلند فرأيت أوئلك الكفار
ً
مطبقني لع االعرتاف بوجود اإلهل ،وأكرث بالد الرتك أيضا
َّ
كذلك ،وإنما الشأن يف عبادة األوثان ،فإنها آفة عمت أكرث
أطراف األرض ،وهكذا األمر اكن يف الزمان القديم ،أعين زمان
نوح وهود وصالح عليهم السالم ،فهؤالء األنبياء صلوات اهلل

وسالمه عليهم اكنوا يمنعونهم من عبادة األصنام ،فاكن قوهل:

ﱩﭬ ﭭﱨ معناه :ال تعبدوا غري اهلل .وادليلل عليه أنه قال
عقيبه :ﱩﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱨ وذلك يدل لع أن املقصود من
هذا الالكم منعهم عن االشتغال بعبادة األصنام».
ومنه قوهل يف تفسري سورة األعراف ،اآلية:)85( :
ُ
عيب أنه أمر قومه يف هذه اآلية
«واعلم أنه تعاىل حىك عن ش ٍ
َ
بأشياء :األول :أنه أمرهم بعبادة اهلل ،ونهاهم عن عبادة غري اهلل.
ٌ
ٌ
معترب يف رشائع مجيع األنبياء ،فقال :ﱩﭬ ﭭ ﭮ
وهذا أصل
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱨ.»...
ُّ
الرازي ـ رغم افتتانه باملنطق والفلسفة ،وانغماسه يف
أقول :هذا الفخر
الالكم ،وولعه باملعارضات العقلية ـ؛ ملا وجد أن الرسل عليهم ى
الصالة
ى
والسالم إنما دعوا أقوامهم إىل عبادة اهلل وحده ،وأن ذلك اكن أصل

اخلالف بينهم ،وأنهم حكموا ىلع مجيع صور رصف العبادة لغري اهلل
ُّ
الرازي وسلىم ،ى
وأقر برشيعة األنبياء ،ولم يتمادى يف
بالرشك والكفر؛ أذعن
َطرد داعويه العقلية بما ينعكس ىلع دين الرسل ودعوتهم بانلقض

واإلبطال.

ُّ
رد العالمة حممد رشيد رضا (ت )1354 :لع الفخر الرازي:

ى
نقل الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه الكم الفخر الرازي أعاله ،ثم علق
ُّ
[الرازي] بعد أن جزم بأن هذا القول صدر عن
عليه بقوهل« :ثم قال

ى
بعضهم ال لكهم ،وأنه اكن فيهم من يرتفع عنه ما نصه( :ثم إنه تعاىل حىك

عن موىس عليه ى
السالم أنه أجابهم فقال :ﱩﭧ ﭨ ﭩ ﭪﱨ،
وتقرير هذا اجلهل ما ذكر من أن العبادة يه اغية اتلعظيم ،فال تليق إال

بمن يصدر عنه اغية اإلنعام؛ ويه خبلق اجلسم واحلياة والشهوة والقدرة

والعقل وخلق األشياء املنتفع بها ،والقادر ىلع هذه األشياء ليس إال اهلل
ى
تعاىل ،فوجب أال تليق العبادة إال به .فإن قالوا :إذا اكن مرادهم بعبادة تلك
األصنام اتلقرب بها إىل تعظيم اهلل تعاىل فما الوجه يف قبح هذه العبادة؟
ً
قلنا :فعَّل هذا الوجه لم ى
يتخذوها آهلة أصال ،وإنما جعلوها اكلقبلة ،وذلك

ينايف قوهلم :ﱩﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﱨ) اه.
ى
أقول :من العجب أن يقع إِمام انلظار يف علم العقائد ىلع طريقة الفلسفة

والالكم يف مثل هذا اخلطأ يف أسئلته وأجوبته ،واتلناقض يف الكمه ،ومنشأ

هذا اخلطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن يف اللغة العربية ،واستعماهلا
ً
ى
بلوازم معناها العرفية لكفظ« :اإلهل» ،فإن معناه يف اللغة :املعبود مطلقا ،ال

اخلالق وال املدبر ألمر العالم لكه وال بعضه ،ولم يكن أحد من العرب ـ
ى
ً
َ
وغريها من معبوداتهم آهلة ـ يعتقد أن الالت أو
اذلين َس ىموا أصنامهم
ً
ى
هبال خلق شيئًا من العالم ،أو يدبر ً
أمرا من أموره ،وإنما تدبري
العزى أو
أمور العالم يدخل يف معىن لفظ« :الرب» ،والشواهد ىلع هذا يف القرآن
ٌ
ٌ
كثرية ناطقة بأنهم اكنوا يعتقدون ويقولون :إن خالق السماوات واألرض

ومدبر أمورهما هو اهلل تعاىل ،وإن آهلتهم ليس هلا من أمر اخللق واتلدبري

يشء ،وإن رشكهم ألجل اتلقرب إيله تعاىل ،وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة

ما عبدوه ،وذللك اكنوا يقولون يف طوافهم« :بليك ال رشيك لك ،إال

َ َ
ً
رشيكا هو لك ،تملكه وما ملك» .وذللك حيتج القرآن عليهم يف مواضع
ً
ى
بأن غري اخلالق املدبر ال يصح أن يكون ً
إلها يُعبد مطلقا ،وهو معىن قول
ُّ
بعض املحققني« :إنه حيتج بما يعرتفون به من توحيد الربوبية ،لع ما
ى
ً
مرارا بالشواهد ،نكتيف
ينكرون من توحيد اإلهلية» ،وإذ كنا بينا هذا
بهذا اتلذكري هنا .ثم إن عبارة طالب األصنام من بين إرسائيل لم تنقل

إيلنا بنصها يف لغتهم ،فنبحث فيها أخطأ أم صواب ،وإنما حاكها اهلل تعاىل
نلا بلغة كتابه فمعناها صحيح ً
قطعا ،فإن اإلهل يف هذه اللغة هو املعبود
ىَ
ً
جهلهم موىس بطلب عبادة
مصنواع ،وإنما
باذلات أو بالواسطة ،وإن اكن
أحد مع اهلل ال بتسمية ما طلبوا منه صنعه ً
إلها ،فإنه هو سَّم املعبود

إلها ً
املصنوع ً
ِّ
للسامري اذلي حاكه اهلل عنه يف سورة طه:
أيضا يف قوهل

ﱩﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﱨ اآلية .وإنما اكن عجل
ِّ
السامري من صنعه ،وإن مجيع من عبدوا األصنام من قبلهم ومن بعدهم
ً
ً ى َ ً
متخذة من هذه املخلوقات اكحلجر
اكنت أصنامهم جمعولة مصنوعة
َ
ُ
واخلشب واملعدن .أنيس إمام انلظار وصاحب «اتلفسري الكبري» ما حاكه

اهلل تعاىل من تسمية قوم إبراهيم ألصنامهم باآلهلة؟ أم نيس ما حاكه اهلل

من حجته عليهم بقوهل :ﱩﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ى
حماجته إياهم بقوهل :ﱩﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﯘ ﯙﱨ ،ومن
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱨ.

ُّ
الرازي من أظهر هفواته الكثرية
ومجلة القول :أن هذا القول اذلي قاهل
ً
بطالنا؛ وسببه امتالء دماغه ـ عفا اهلل عنه ـ بنظريات الالكم ،وجدل
االصطالحات احلادثة ،وغفلته عن معىن اإلهل يف أصل اللغة ،ومن آيات

القرآن الكثرية فيه ،ومنها :قوهل :ﱩﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ً
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﱨ ،أي :قال هلم موىس :أأطلب لكم معبودا غري
اهلل رب العاملني وخالق السماوات واألرض ولك يشء ،واحلال أنه فضلكم
ى
ىلع العاملني ،بما جدد فيكم من اتلوحيد وهداية ادلين ،ىلع ملة إبراهيم

وسنة املرسلني ،فماذا تبغون من عبادة غريه معه أو من دونه؟! واالستفهام
َ
املرشب معىن اتلعجب ،وإنما هو إنكار ابتغاء هلإ غري
يف اآلية لإلنكار
اهلل املستحق وحده للعبادة ،ال إنكار تسمية املعبود املصنوع ً
إلها».

[تفسري املنار.]13-12/9 :
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