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 املقدمة:
 شك    ال  صفاته   جممل  أو  وحدانيته  أو  وجوده  يف  وتعاىل  سبحانه  ابهلل  قتتعل    مسألة  كل  

 جاء   قد  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  وأن  الدين،  ثوابت    من  وأهنا  القدر،  عظيمة    مسألة  أهنا
 وجود  ةقضي    يف  املتكلمني  وبني  واجلماعة  نةالس    أهل  بني  النزاع  كان  هنا  ومن  بيان،   أت    ببياهنا

 ممن  القليل  إال  عنها   يشذ    وال  األصل،  يف  الناس   هبا   يقر    فطرية  هي  هل  وتعاىل،  سبحانه  هللا
  ابلنظر   إليها   االهتداء  وجيب  فطرية،  غري  نظرية  هللا   معرفة  أن    أم  واستدالل،  نظر  إىل  حيتاج

 واالستدالل؟ 
  بينما  الفطر،  يف  مركوز  هللا  وجود  معرفة  وأن    املعرفة،  بفطرية  يقرون  واجلماعة  السنة  فأهل
 هنا  ومن  واستدالل،  بنظر  إال  هللا  وجود  معرفة  ميكن  ال  نظرية  هللا  معرفة  أن    يرون  املتكلمون

 . املكلف على النظر وجوب  وهي: الشهرية، املسألة جاءت 
 ولكن   فطرية،  هللا  معرفة  إن  :يقولون  وإمنا  مينعونه،   وال  يوجبونه  ال  واجلماعة  السنة  أهل  فإن

 شروط  له  النظر  هذا  مث  نظر،  إىل  حيتاج  فإنه  وتبدلت،  تغريت   أو  فطرته،  انتكست  من
 وجوب  يرون  فإهنم   مي املتكل    مجلة  أما  هللا،  بوجود   اإلقرار  إىل  اإلنسان  يصل  حىت  وضوابط 

 على  وااستدل    وقد  ،طريقه  عن  إال  تكون  ال  للا   معرفة  وأن  الناس،  من  أحد   كل  على  النظر 
 ليس  النظر  أن  على  تدل    أبصول  واجلماعة  السنة  أهل  قابلهمو   ،عديدة  أبصول  وجوبه

  ليست  أهنا   أو  صحيحة،  غري  أهنا  إما  املتكلمون  عليها  د اعتم    اليت  األصول   أن   وبينوا  بواجب،
 الشرعية،   األدلة  مع  سقاملت    هو  واجلماعة  السنة  أهل  مذهب  فكان  هم،  روهنايقر    كما  ةعام  

 .الكرام وصحابته وسلم عليه هللا صلى النيب من األدلة تلك  لتطبيق العملي   واقع  المع و 
 متهيد: 
  كثرية،   عقلية  أدلة   على  وتعاىل  سبحانه  هللا  وجود  تقرير   يف  واجلماعة  السنة  أهل  اعتمد

  ستؤس    أهنا  شك    ال  القرآنية  العقلية  األدلة  وهذه  وبينها،  الكرمي  القرآن  عليها  اعتمد  أدلة  وهي
 بوجود  اإلقرار يف  يعتمدون  واجلماعة  السنة  أهل  أن   رغم  بوحدانيته،  واالعرتاف  هللا   وجود  ملعرفة
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  عن   حاد  ومن  الناس،  فطر  يف  مركوز  هللا  بوجود  االعرتاف  أصل  أن  ويبينون  املعرفة،  على  هللا
  كتابه  يف  ذلك   على  كثريًا  هللا  حث    وقد  ، بين ا  كما  والتفكر  روالتدب    النظر  إىل  احتاج  الفطرة  هذه

 .واأللباب  العقول وأصحاب  املفكرين ومدح عديدة، آايت  يف
  فإن   هللا،  وجود  على  االستدالل  يف  لنظريتهم  ليؤسسوا  اآلايت   هذه   إىل  املتكلمون  فجاء
 هللا  إىل  الوصول  طريق  وحصروا  أحد،  كل    على  النظر  أوجبوا  قد  -معلوم   هو  كما-  املتكلمني

  اآلايت   أمهها:  من  أدلة  بعدة  النظر  إجياب   على  استدلوا  وقد  روه،قر    الذي  الكالمي  النظر  يف
  واملعتزلة   أصحابنا   أكثر   "أمجع  اآلمدي:  يقول  ،عليه  احلث    و أ  ابلنظر،  األمر  يف  جاءت   اليت

  أن   غري،  واجب  تعاىل   هللا   معرفة  إىل  املؤدي  النظر  أن  على  املسلمني  من  احلق    أهل  من  وكثري
 وقد   .الشرع  دون  العقل  وجوبه   مدرك  إن  قوهلم:   يف  للمعتزلة   خالفا  ،الشرع  عندن   وجوبه  مدرك
 مبسلكني: الشرع جهة من وجوبه  على أصحابنا احتج

الة  الن صوص  بظواهر  التمسك   األول:  املسلك    تعاىل:  قوله  منها،  النظر  وجوب   على  الد 
ت    ت  ْغن    و م ا  و اأْل ْرض    الس م او ات    يف    م اذ ا  اْنظ ر وا  }ق ل     ]يونس:   ي  ْؤم ن ون {  ال    ق  ْوم    ع نْ   و الن ذ ر    اآْلاي 

ر    إ ىل    }ف اْنظ رْ   تعاىل:  قوله   ومنها،  [101   ذ ل ك    إ ن    م ْوِت  ا  ب  ْعد    اأْل ْرض    حي ْي    ك ْيف    اّلل     ر ْْح ت    آَث 
ْوت ى  ل م ْحي    يف  ظاهر  واألمر  ابلنظر،  أمر  .[50  ]الروم:   ق د يٌر{  ش ْيء    ك ل     ع ل ى  و ه و    اْلم 

 . (1)الوجوب"
 أم   ،النظر  وجوب   على  الداللة  يف  القرآنية  اآلايت   هبذه  ك التمس    يف  صحيح   حظ    هلم  فهل

  الورقة  هذه  يف   سنناقشه  ما  هذا  ؟الباب   هذا   يف  أتصيله  يرومون  ما  تفيد  ال   اآلايت   تلك   أن  
 . هللا بعون

 الكرمي:  القرآن  ف  النظر آايت
 أقسام،   إىل  مهانقس    أن  ميكننا  النظر  إجياب   ابب   يف  هبا  استدلوا  اليت  اآلايت   مجع  بعد

  أن   نبني  وحىت  واحد،  الباب   أن    ذلك   ، هبا  االستدالل  على  واينص    مل  مما   مثيالِتا   إليها  ونضم  

 
 لسنوسي   املريد   كفاية  شرح  يف   السديد  املنهج  وانظر:  .( 155  / 1)   الدين  أصول  يف   األفكار   أبكار  (1)

 . (42 )ص:  له  الوسطى   العقيدة و   ، (48 )ص:
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 هل  اآلايت   هذه   من  قسم  كل  يف  ننظر  مث  تتناقض،  وال  ختتلف  ال  الواحد  الباب   يف  اآلايت 
 اآليت: إىل اآلايت  تلك  تقسيم وميكن ال، أو النظر وجوب  من يقررونه ما على يدل  

 : فكروالت   ظرالن   متدح اليت اآلايت أوال:
  هبا  ومتسك   والتدبر،  والتفكر  النظر  متدح  الكرمي  القرآن  يف  آايت   عدة  وردت   فقد

 النظر إجياب  يف املتكلمون
ْلق    يف    }إ ن    تعاىل:  قوله  فمن  -1 ف    و اأْل ْرض    الس م او ات    خ   و اْلف ْلك    و الن  ه ار    الل ْيل    و اْخت ال 

  ب  ْعد    اأْل ْرض    ب ه    ف أ ْحي ا  م اء    م نْ   الس م اء    م ن    اّلل     أ نْ ز ل    و م ا  الن اس    ي  ن ْف ع    مب  ا  اْلب ْحر    يف    َت ْر ي  ال يت  
ح   و ت ْصر يف   د اب ة   ك ل     م نْ  ف يه ا و ب ث   م ْوِت  ا اي   و اأْل ْرض   الس م اء    ب نْي   اْلم س خ ر   و الس ح اب   الر  اي    ت  آل 
 .[ 164 ]البقرة:  ي  ْعق ل ون { ل ق ْوم  

 قلنا   سواء  وتعاىل،  سبحانه  عليه  تدل    آايت   الكون  يف  أن  فيها  وتعاىل  سبحانه  هللا  بني  
  هذه   أن    على  تواردوا   قد  املفسرين  من  كثري  كان  وإن   وحدانيته،  على  أو  وجوده،  على  آايت 
  تعاىل:  قوله  بعد   جاءت   أهنا   ذلك   الوجود،  أصل  على  ال  الوحدانية   على  دالة   هي   إمنا  اآلية

دٌ  إ ل هٌ  }و إ هل  ك مْ  يم   الر ْْح ن   ه و   إ ال   إ ل ه   ال   و اح    بوجود يقرون قريش  كفار  وكان ، [163 ]البقرة: {الر ح 
  أتمل  من  أبن   هلم  بيانً   اآلية  هذه  هللا   فأنزل  غريه،   معه   يعبدون   فكانوا  وحدانيته،   وينكرون   هللا، 

  وهي   كيف  وترزق،   ختلق  أن  ميكن  ال  األصنام  هذه  أن   عرف  الفسيح  الكون  هذا  يف  وتدبر
 ؟! نفسها يف عاجزة

هللا  عطاء  عن  روي  وقد   هللا   أن  على  الدليل  طلبوا  قريش  كفار  وأن  الرأي،   هذا  رْحه 
  ابملدينة:   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على "نزل  عطاء:  يقول  هللا،  غري  كثرية  آهلة  هلم  ألن    واحد؛

دٌ   إ ل هٌ   }و إ هل  ك مْ  يم    الر ْْح ن    ه و    إ ال    إ ل ه    ال    و اح    الناس   يسع  كيف   مبكة:   قريش  كفار  فقال  ،{الر ح 
الل ْيل     ذكره:  تعاىل  هللا  فأنزل  !واحد؟  إله ف   و اْخت ال  و اأْل ْرض   الس م او ات   ْلق   خ  يف   }إ ن  

ي  ْعق ل ون {  قوله:  إىل  ، و الن  ه ار { ل ق ْوم   ت   اي    كل   إله  وأنه  واحد،   إله  أنه  تعلمون   فبهذا   ،}آل 
 .(1) " شيء كل  وخالق شيء،

 
 . (195 /1)   البغوي   تفسري  :وانظر  . (268  / 3)   الطربي  تفسري   (1)
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  : أي  {ت  اي  آل  }"  الوحدانية:  لتأكيد  نزلت  اهن  أ  على  ادً مؤك    هللا  رْحه  القرطيب  ويقول
  إ ل هٌ   }و إ هل  ك مْ   قوله:  عقيب  األمور  هذه  ذكر  ولذلك   وقدرته،  وحدانيته  على  تدل  دالالت 

دٌ    ورأفته   رْحته  وذكر  سبحانه،   وحدانيته   من  قبلها   ذكره  عما   اخلرب  صدق  على  هبا   ليدل    {و اح 
 . (1)خبلقه"

 ألهل   وضعت  اآلايت   هذه   أن  على  داللة  ففيه  {ون  ل  ق  عْ ي     م  وْ ق  ل  }  تعاىل:   هللا  قول  أما
  مواضع   عقل  ملن  {:ون  ل  ق  عْ ي     م  وْ ق  ل  }"  الطربي:  يقول  فون،املكل    هم  هنمإ  إذ  ؛والتمييز  العقول

 واحلجج   األدلة  أبن  عباده  -ذكره  تعاىل-  علمفأ  .  وحدانيته  على  أدلته  هللا  عن   وفهم  احلجج،
 املخصوصني  هم  كانوا  إذ  ؛اخللق  من  غريهم  دون  والتمييز  العقول  لذوي  امعتربً   وضعت  إمنا

 .(2)العقاب" وعليهم الثواب، وهلم والعبادة، ابلطاعة فنيواملكل   والنهي، ابألمر
 اآلايت   هبذه  رهمذك    ولذا  ؛وتعاىل  سبحانه  هللا  وحدانية  على  دالة  إذن  اآلية  فهذه

 . للعبادة وحده استحقاقه على وتدبريها  خبلقها ابنفراده لالستدالل
  النظر،  وجوب   على  دليل  فيها   ليس  فإنه   هللا   وجود   أو  الواحدانية   على  دليال  كانت  وسواء

 إذن   فالدليل  وتعاىل،  سبحانه   هللا  على  تدل    كثرية  دالئل  الكون  هذا  يف   أن  بيان   على  وإمنا
  الكون   يف  النظر  أن  ننكر  ال  فإننا  فيه،  متنازع  غري  شيء  على  دليل  وهو  املدلول،  من  أخص  

  هي  فيها  املتنازع  القضية  لكن  ،ابهلل  وتعلقا إميان  اإلنسان  يزيد  هللا  خملوقات   يف  والتأمل  الفسيح
 .ذلك  فيها وليس ،النظر وجوب  على تدل   اآلية هذه أن

ْلق    يف    إ ن  }  تعاىل:   قوله   به  استدلوا  مما  النوع   هذا  دلةأ  ومن  -2  و اأْل ْرض    الس م او ات    خ 
ف   ت   و الن  ه ار   الل ْيل   و اْخت ال  اي  { أل  ول   آل   . [190 عمران:  ]آل اأْل ْلب اب 
  جممال  معىن  الطربي  ذكر  وقد  فيها،   نطيل  ال  لذا  ؛ قبلها  ما  الداللة  يف  تشبه  اآلية  وهذه

  أبنه   خلقه،   سائر  وعلى  ذلك،  قائل  على  -ذكره  تعاىل -  هللا  من  احتجاج  "وهذا  فقال:  لآلية
ر  األشياء  املصر ف  املدبر   ثناؤه:   جل  فقال  وبيده،   إليه  واإلفقار  اإلغناء  وأن  أحب،  ما  واملسخ  

 
 .( 201 / 2)  القرطيب   تفسري   (1)
 . (277  / 3)   الطربي  تفسري   (2)
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 وأقواتكم  ملعاشكم  واألرض  السموات   من  فخلقته  أنشأته  ففيما  واعتربوا،  -الناس  أيها -  تدبروا
  تتصرفون  عليكم،  ويعتقبان  خيتلفان  فجعلتهما  والنهار  الليل  من  بينه  عق بت  وفيما  وأرزاقكم،

 كان  فمن.  وعظات   وآايت   ومد كر  معترب  ألجسادكم  راحة  هذا  يف  وتسكنون   ملعاشكم  هذا  يف
  كله  ذلك   فإن    مفرت،  كاذب   غن  وهو  فقري  أن    إىل  نسبن  من  أن  يعلم  وعقل  ل ب     ذا  منكم
 . (1) هللكتم" ذلك  أبطلت ولو  فه،وأصر    بهأقل    ،بيدي

  دالة   آايت   الكون   يف  جعل  قد   هللا   أن  على  هبا   لالستدالل  اآلية  هذه  مون املتكل    ذكر  وقد
  وال  ظاهر  غري  النظر  وجوب   على  االستدالل  لكن  ،القدر  هذا  يف  خنالف  مل  وحنن  عليه،
 .ذلك  علىاآلية  دلت وال بل  ،واضح

 يف   النسفي  يقول  كما  احلدوث   دليل يف  ابلتفكر  اآلية  ختصيص    املفسرين  بعض  حاول  وقد
 فريى  ،القشر  عن  اللب    خلوص  اهلوى  عن  عقله  خلص  "ملن  :{اب  ب  لْ األ    ول  أل   }  :قوله  تفسري

  عرض   عن  ينفك    ال  ما  اجوهرً   ألن  :اجلواهر  حدوث   على  يدل  اجلواهر  يف  ث احملد    ضالعر    أن
  وإال  قدمي  وذا  ، حمدثها   على  يدل  حدوثها  مث   ،حادث   فهو  احلادث   عن  خيلو   ال  وما   ،حادث 
 على   يدل  وإتقانه  ،علمه  على  يدل  صنعه  وحسن  ، يتناهى  ال  ما  إىل  آخر  حمدث   إىل  الحتاج
 . (2) قدرته" على يدل وبقاؤه  ،حكمته 

 وتعاىل  سبحانه  هللا  أن  وهو  عليه  اتفقنا  الذي  القدر  على  إال  تدل   ال  اآلية  أن  ترى  لكن
 أن  إال  النفس  هوى  عن  متجردا  فيها  املتأمل  جيد  ال  ،ابهرات   بينات   آايت   الكون  يف  جعل  قد

  اآلية   هذه  يف  هللا   هقص    فيما   التفكر  جمرد  "فإن   الشوكان:  يقول  وبوحدانيته،   هللا   بوجود  يعرتف
  لكنها   ،(3) التشكيكات"  تدفعه  وال  الشبه،   تزلزله   ال   الذي  اإلميان   إىل  ويوصله   العاقل،  يكفي

 .النظر وجوب  أو احلدوث  دليل يف النظر من ذلك من أكثر على تدل ال
  و ع ل ى   و ق  ع وًدا  ق ي اًما  اّلل     ي ْذك ر ون    }ال ذ ين    تعاىل:  قوله  النوع  هذا   يف  اآلايت   ومن  -3
ْلق    يف    و ي  ت  ف ك ر ون    ج ن وهب  مْ  ا  خ ل ْقت    م ا  ر ب  ن ا  و اأْل ْرض    الس م او ات    خ  ط اًل   ه ذ   ف ق ن ا  س ْبح ان ك    اب 

 
 . (127  /2)  السعود   أب  تفسري  :وانظر  . (473  / 7)   الطربي  تفسري   (1)
 .( 320 /1)   النسفي  تفسري   (2)
 . (470 /1)   القدير  فتح  (3)
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 التدبر  على  احلث    يف  السابقة  اآلية  سياق  يف  جاءت   وقد  .[191  عمران:  ]آل  {الن ار    ع ذ اب  
الس م او ات    قوله:  "وأما   هللا:   رْحه  الطربي  يقول  هللا،  خلق  يف  والتفكر ْلق   }و ي  ت  ف ك ر ون  يف  خ 

  }   إال   ذلك   يصنع  ال  أنه  فيعلمون  ذلك،  صانع   بصنعة  يعتربون  أهنم  بذلك  يعن  فإنهو اأْل ْرض 
 هو  ومن  ره،ومدب    شيء  كل  وخالق  ورازقه،  شيء  كل  مالك   هو  ومن  شيء،  كمثله  ليس  م ن

  والشقاء  واإلماتة،  واإلحياء  واإلذالل،  واإلعزاز  واإلفقار،  اإلغناء  وبيده  قدير،  شيء  كل  على
 . (1)والسعادة"

  الكافر    ذلك   يليؤد    ،األوىل  اآلية  يف  كما   والتأمل  والتدبر  التفكر  على  حض    فيها  واآلية
  عبادة   تعاىل  "عطف  القرطيب:  يقول  دينه،  يف  بصرية  املؤمن    بذلك   دادوليز   ابهلل،   اإلميان  إىل

 بث  الذي  والعرب  وخملوقاته  تعاىل  هللا  قدرة  يف  التفكر  وهي  أخرى،  بعبادة  إحدامها  على  أخرى
 اآليتني  يف  بنا  مر  كما  املدلول  من  أخص  الدليل  وهذا  .(2)بصائرهم"  يف  أزيد  ذلك   ليكون

 .السابقتني
  النظر،  إجياب   على  تدل    ال   أهنا  جيد  اآلايت   هذه  يفو   األدلة  من  النوع   هذا  يف  واملتأمل

  إىل   للتوصل  فيها  والنظر  هللا،  خملوقات  يف   والتأمل  التفكر  على  تدل    أهنا  فيها  ما  غاية  وإمنا
 ها عموم    يعن  ال  ا وإجياهب    بل  إجياهبا،  يعن  ال  ما  صفة    ومدح    للعبادة،  واستحقاقه  وحدانيته

  صحيح   قمتعل    اآلايت   هذه  يف  وليس  املدلول،  من  أخص    فالدليل  الكل،  على  اوإجياهب  
 .أحد كل  على النظر  إجياب  يف منيللمتكل  

 : والنظر التفكر على حث   فيها  اليت  اآلايت اثنيا:
 احلث،  على   داللة  ففيه  اآلايت   من  النوع   هذا  أم ا  ابلتفكر،  األمر  يف  األول  النوع  كان

  يف   والتفكر  النظر  على  حتث  عديدة  آايت   القرآن  يف  وردت   وقد  ابلنظر،  مباشر  أمر  فيه  وليس
 .هللا خلق

 
 (،321  / 1)   النسفي   تفسري و   (، 556  /1)   البغوي   تفسري   :وانظر  .(475  / 7)   الطربي   تفسري   (1)

 .(129 /2)   السعود  أب   تفسري و  (، 184  / 2)   كثري  ابن  تفسري و 
 .( 313 / 4)  القرطيب   تفسري   (2)
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 م نْ   اّلل     خ ل ق    و م ا  و اأْل ْرض    الس م او ات    م ل ك وت    يف    ي  ْنظ ر وا  }أ و مل ْ   تعاىل:  قوله  ذلك   من  -1
ل ه مْ  اْقرت  ب   ق د    ي ك ون   أ نْ  ع س ى و أ نْ  ش ْيء   ه   ح د يث   ف ب أ ي    أ ج   . [ 185 ]األعراف: ي  ْؤم ن ون { ب  ْعد 

 السموات  ملكوت   يف  يفكروا  ومل   ورسوله،  ابهلل كذبوا  الذين   للكفار  توبيخ   فيها   اآلية   وهذه
  فهي   للعبادة،  املستحق   هو  وتعاىل  سبحانه  هللا  أن  على  يدهلم  فيها  تفكريهم  ألن  واألرض،
  اآلية   هذه  قبل  هللا  ذكرهم  وقد  ،وتعاىل  سبحانه   هللا   يوحدوا  مل  الذين  الكفار  على  متوجهة
ت ن ا  ك ذ ب وا  }و ال ذ ين    فقال: اي    ك ْيد ي   إ ن    هل  مْ   و أ ْمل ي  ( 182)  ي  ْعل م ون    ال    ح ْيث    م نْ   س ن ْست ْدر ج ه مْ   ِب 
ب ه مْ   م ا  ي  ت  ف ك ر وا   أ و مل ْ   (183)  م ت نيٌ  ن ة    م نْ   ب ص اح  -182  ]األعراف:  م ب نٌي{  ن ذ يرٌ   إ ال    ه و    إ نْ   ج 

184]. 
 ذكره:   تعاىل  "يقول  ورسوله:  ابهلل  للمكذبني  موجهة  اآلية  أن  مبينا   هللا  هرْح  الطربي  يقول

  وفيما   األرض،  ويف  السموات   يف  وسلطانه  هللا  ملك   يف  هللا  ِبايت   املكذبون  هؤالء  ينظر  أومل
  نظري   ال  ملن  ذلك   أن  ويعلموا  به،  ويعتربوا  ذلك،  فيتدبروا  فيهما،  شيء  من  -ثناؤه  جل-  خلق

  به،   فيؤمنوا  له،  إال  اخلالص  والدين  العبادة  تكون  أن  ينبغي  ال  نم    عل  ف    نوم    شبيه،  وال  له
  قد  آجاهلم  تكون  أن  وحيذروا  واألوَثن،  األنداد   وخيلعوا  طاعته،  إىل  وينيبوا  ،رسوله  ويصدقوا
 .(1) عقابه" وأليم هللا عذاب  إىل ويصريوا كفرهم،  على فيهلكوا اقرتبت،

 الشوكان:   يقول  ونظرهم،  رهمتفك    عدم   من  بوالتعج    للتوبيخ  اآلية  يف  االستفهام  وهذا
  ، والتوبيخ  والتقريع  لإلنكار   {ض  رْ أل  وا    ات  او  م  الس    وت  ك  ل  م    يف    وار  ظ  نْ ي     مل ْ و  أ  }  يف  "واالستفهام

  وتفرده   قدرته   كمال  على   الدالة  البينة   اآلايت ف   النظر  عن  إعراضهم  من  التعجيب  ولقصد
 روايتفك    مل  هؤالء   إن  واملعىن:  ...العظيم  امللك   ومعناه:  املبالغة،  أبنية  من  وامللكوت   .ابإلهلية

  هم   بل  به،   اإلميان  إىل   بذلك   يهتدوا   حىت  هللا  خملوقات   يف  نظروا  وال  ابلتفكر،   ينتفعوا  حىت
 . (2) نظرا" نونميع   وال ،فكرا لونيعم   ال ،غوايتهم يف خائضون ، ضاللتهم يف سادرون

  معرفة   إىل  ياملؤد    النظر  على  احلث    وإمنا  الوحدانية،   هبا   يراد  ال  اآلية   إن  :قلنا  إن  وحىت

 
 .(290 /13)   الطربي  تفسري   (1)
 . (309 /2)   القدير  فتح  (2)
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  هبذه   استدل  من  الناس   من  أن    القرطيب  بني  وقد  للنظر،  إجياب    فيها  ليس   اآلية   فإن  هللا،   وجود
  وليس   جائز،   التقليد    أن   وبني  وجوبه،   عدم  حرج    ه أن    إال  النظر،  وجوب   على  ومثيالِتا  اآلية
 إىل   عنه  االنتقال  جاز  ملا  وإال  ،النظر  وجوب  على  تدل    ال  عنده  اآلايت   هذه  ألن  إال  ذاك

  يف  النظر  عن  إعراضهم  من   جبع    {وار  ظ  نْ ي     مل ْ و  أ  }  تعاىل:  "قوله  هللا:  رْحه  يقول  التقليد،  جواز
  كان   وما  اآلية  هبذه   استدل  ...البقرة  سورة   يف  بيناه  ما  حسب  قدرته،   كمال  ليعرفوا  ؛ آايته
  وا ر  ظ  نْ ي     مْ ل  ف   أ  }  تعاىل:  وقوله  {ض  رْ األ  و    ات  او  م  الس    يف    ااذ  م    وار  ظ  انْ   ل  ق  }  تعاىل:  قوله  من  مثلها

 اآلية{  تْ ق  ل  خ    ف  يْ ك    ل  ب  اإل    ىل  إ    ون  ر  ظ  نْ ي     ال  ف  أ  }  :تعاىل  وقوله   {ااه  ن  ي ْ ن   ب     ف  يْ ك    مْ ه  ق   وْ ف     اء  م  الس    ىل  إ  
  واالعتبار   آايته  يف  النظر  بوجوب   قال  من  {ون  ر  ص  بْ ت     ال  ف  أ    مْ ك  س  ف  ن ْ أ    يف  و  }  :تعاىل  وقوله

  إذا  للكفار  جلاز  واالستدالل  النظر  بعد  إال  يصح    ال   اإلميان  كان  "فلو  قال:   مث  ،(1)مبخلوقاته"
  يصح   ال  اإلميان  أن  دينكم  من  ألن   ؛قتلنا  لكم  حيل    ال  هلم:  يقولوا  أن  املسلمون  عليهم  غلب

  على   تركهم  إىل  ييؤد    وهذا  قال:.  ونستدل    ننظر  حىت  رونفأخ    ،واالستدالل   النظر  بعد  إال
 . (2) الباب" يف الصحيح هو هذا قلت:. يستدلواو  ينظروا  حىت يقتلوا الن وأ كفرهم،
ة    أ ع ظ ك مْ   إ من  ا  }ق لْ   تعاىل:  قوله  النوع  هذا  أدلة  منو   -2 د   و ف  ر اد ى  م ْثىن    ّلل      ت  ق وم وا أ نْ   ب و اح 

ب ك مْ  م ا ت  ت  ف ك ر وا مث    ن ة   م نْ  ب ص اح   . [ 46 ]سبأ: ش د يد {  ع ذ اب   ي د يْ  ب نْي   ل ك مْ  ن ذ يرٌ  إ ال   ه و   إ نْ  ج 
 قد   وتعاىل  سبحانه   هللا  فإن    مطلوب،  روالتفك    النظر  أن  على  الدالة  األدلة  أصرح  من  وهذه

  كان   سواء   ، وصفاته  وسلم  عليه  هللا   صلى  د حمم    يف  روايتفك    أبن   قريش  كفار  وأمر  عليه،   حض  
  التسليم   إىل  السليم  فكريالت    ييؤد    حىت  ذلك   وكل  الغري،  مع  مشاركة  أو  فردايً   النظر  هذا

 . ادعاه فيما وسلم عليه هللا  صلى النيب بصدق
  حممد  به  جاء  ما  لكل   شاماًل   التفكري  فيكون   {وار  ك  ف  ت   ت   }   كلمة  على  الوقف  كان   وسواء

  ، وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب  عن  اجلنون   تنفي   مستأنفة   بعده  من  واجلملة  وسلم  عليه  هللا   صلى
  عليه  هللا  صلى  حممد  يف  تتفكروا  أن  املعىن  فيكون  {وار  ك  ف  ت   ت     كلمة  على  الوقف  يكون  ال  وأ

 أصول  من  أصل  يف  وتفكر  نظر  هذا  فإن  هذا  أو  هذا  كان   سواء  . ال  وأ  جنون   به  هل  وسلم
 

(1)  (7 /  330-  331) . 
 . (331-330 / 7)  تفسري القرطيب   (2)
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 .وسلم عليه هللا  صلى  حممد جنون عدم أو  هللا وحدانية  وهو ،الدين
 على   قيتصادقان  آخر  مع  منكم  الرجل  "يقوم  :اآلية  معىن  يف   هللا  رْحه  الطربي  يقول
  منكم،   واحد  كل  ينفرد  مث  قط؟  جنونً   وسلم  عليه  هللا   صلى  مبحمد  علمتم  هل  املناظرة: 
 .(1) لكم"  نذير أنه حينئذ فتعلموا به؟ ذلك  كان  هل افردً  ويعترب فيتفكر

  ، وتتحاورون  فتنظرون  َتتمعون   :أي   ا مجيعً   {وار  ك  ف  ت   ت     مث   }"  :هللا   رْحه   البغوي  ويقول
  ،{ة  ن  ج    نْ م    مْ ك  ب  اح  ص  ب    ام  }  فتعلموا  ،وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  حال  يف  فتفكرون  وتنفردون

  الذي   ابألمر قيامه  هو   وإمنا   ، اجللوس  ضد   هو  الذي   القيام   :القيام  من  املراد   وليس   جنون،   :أي
 . (2)احلق" طلب يف هو

  ورأيه   حجته  منهما  واحد  كل    يعرض  حىت  اثنني  اثنني  والنظر  التفكر  على  احلث    كان  وقد
 ، وختلصتم  احلق  أصبتم  فعلتموها  إن   {ة  د  اح  و  ب    مْ ك  ظ  ع  أ    امن   إ  }  "واملعىن:  الزخمشري:  يقول  لآلخر،
 يف  {وار  ك  ف  ت   ت     مث   }  ، واحدا  وواحدا  اثنني،  اثنني  متفرقني  ؛خالصا  هللا لوجه   ا{ووم  ق  ت    نْ أ  }  وهي:

  منهما   واحد  كل  ويعرض  فيتفكران   االثنان:  أما  به،  جاء  وما  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  أمر
  وال   هوى  اتباع  هبما  مييل  ال   متناصفني،  متصادقني  فيه  وينظران   ،صاحبه   على  فكره  حمصول
  احلق  ة جاد    على  الصحيح  والنظر  الصاحل  الفكر  هبما   يهجم  حىت  عصبية،   عرق  هلما   ينبض

  على   فكره  ويعرض  ،يكابرها  أن  غري  من  ،ونصفة  بعدل  نفسه  يف  يفكر  الفرد:  وكذلك   وسننه،
  مثىن   تفرقهم  أوجب  والذي  أحواهلم،  يوجمار   العقالء  عادات   من  عنده  استقر  وما  وذهنه  عقله

  القول،  وخيلط  ية،ؤ الر   من  ومينع  البصائر،  يويعم  اخلواطر،  يشوش  مما  االجتماع  أن  وفرادى
  نصرة  إال  يسمع  وال  ،التعصب  جاجع    ويثور   االعتساف،   ويكثر  اإلنصاف،  يقل    ذلك   ومع

 . (3)املذهب"
ا   :فيها  يقال  اآلية  وهذه  يف   والتفكر  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  نبوة  تقرير  يف  جاءت   إهن 

  أصول   من  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  نبوة   فإن  ذلك   ومع  هللا،  وجود  قضية  يف  وليس  ذلك،
 

 (418 /20)   الطربي  تفسري   (1)
 . ( 685  / 3)   البغوي  تفسري   (2)
 .(590 /3)   الزخمشري  تفسري   (3)
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 النظر؟ إجياب  يف صحيح  اهب املتكلمني استدالل أن ذلك  يعن فهل الدين،
  يوجبون   إمنا  املتكلمني  ألن  ؛صحيح  غري  اآلية  هبذه  املتكلمني  استدالل  إن  واجلواب:

 النظر   أن  يف  خالفنا   ليس   وحنن  اجململ،  يف  بغريه   يقبلون   وال  الناس،   من   أحد  كل  على  النظر
  فاآلية   أحد،   كل   ومن  حني  كل  يف  املطلوب   هو   أنه  يف  خنالف  لكننا  اإلنسان،  من  يطلب  قد
 سلمت  فمن  أحد،  كل     من  ليس  لكن  ،مطلوب   هذا  فإن  والتفكر  النظر  ىعل   حتث    نيح

  وكون   النظر،  ماهية  يف  االختالف  إىل  إضافة   النظر،  منه  يطلب  مل   إسالمه  قبل  وآمن  فطرته
 .املتكلمني من كثري  يقرره الذي النظر عن خمتلف القرآن النظر

ب ل    إ ىل    ي  ْنظ ر ون    }أ ف ال    تعاىل:  قوله  النوع  هذا  أدلة  ومن  -3   ]الغاشية:   خ ل ق ْت{  ك ْيف    اإْل 

ْنس ان   }ف  ْلي  ْنظ ر   تعاىل:  قوله ومثلها اآلايت، من بعدها وما [17    .[24 ]عبس: ط ع ام ه { إ ىل   اإْل 
 إىل   ذلك   يؤدي   حىت  ؛فيها  والتأمل  هللا  خملوقات   يف  التفكر  على  احلث  فيها  اآلايت   هذه

  وحيث   مطلوب   القرآن  النظر  أن  على  داللة   فيها  وكلها  ،وتعاىل  سبحانه  هللا  وحدانيةب  اإلقرار
ب ل    إ ىل    ي  ْنظ ر ون    }أ ف ال    تعاىل:  قوله  وهي  األوىل  اآلية  فأما  القرآن؛  عليه  وما   خ ل ق ْت{  ك ْيف    اإْل 

 أدىن  صاحب  هبا  يقر  اليت  البالغة  تهر وقد  ،خلقه  عن  فيها  سبحانه  هللا   خيرب  ،اآلايت   من  بعدها
 يعبدها  اليت  األصنام  عجز  وبيان  سبحانه،  بوحدانيته  االعرتاف  إىل  ليؤدي  ذلك   وكل  نظر،

{  إ ىل    ي  ْنظ ر ون    }أ ف ال    ثناؤه:   جل  "يقول  الطربي:  يقول  ،املشركون ب ل    ويعلمون   هبا،  فيعتربون  اإْل 
 . (1) شاهبها" ما خلق يعجزه لن خلقها على هبا  قدر اليت القدرة أن

ْنس ان    ق ت ل  }  قبلها:   هللا  ذكر   فقد  الثانية   اآلية  وأما  من  أي:  ، [17  ]عبس:  أ ْكف ر ه {  م ا  اإْل 
 كفره  من  "التعجب  هللا:  رْحه   الطربي  يقول  كما  هللا،  نعم  توال  مع  اإلنسان  يكفر  أن  لعجيبا

  مع   كفره  أشد  "ما:  البغوي  يقول  التعجب،  به  فاملراد  ،(2) عنده"  وأايديه   إليه  هللا  إحسان  مع
 : فقال  النعم  هذه   ببعض  رهذك    مث   .(3) التعجب"  طريق  على  !عنده  وأايديه   إليه  إحسانه   كثرة

ل ق ه    ش ْيء    أ ي     م نْ } ل ق ه    ن ْطف ة    م نْ   (18)  خ    أ م ات ه    مث     (20)   ي س ر ه    الس ب يل    مث     (19)  ف  ق د ر ه    خ 
 

 .(388 /24)   الطربي  تفسري   (1)
 .(222 /24)   الطربي  تفسري   (2)
 . ( 211  / 5)   البغوي  تفسري   (3)
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 قوله:   النعم  من  ذكره  ما  ضمن  ومن  ،[22-18  ]عبس:  أ ْنش ر ه {  ش اء    إ ذ ا  مث     (21)  ف أ ْقرب  ه  
ْنس ان    }ف  ْلي  ْنظ ر     وتعاىل،   سبحانه  هللا  نعم  يف  النظر  على  حث    فهو  ،[24  ]عبس:  ط ع ام ه {  إ ىل    اإْل 
  فيها  للمتكلمني  ليس  لكن  ذلك،  ينكر  ملن  بوجوده  أو  بوحدانيته،  بذلك   اإلنسان  ليعرتف

 . الناس لكل النظر  إجياب  على استدالل
  سبحانه  هللا   وأن  مطلوب،  القرآن  النظر  أن  على  الداللة  بينة  واضحة  اآلايت   هذه  كلف
  واألرض  والسماء  اإلبل  إىل  ابلنظر  األمر  يف  كما  الغائب  على  ابملشاهد  يستدل    وتعاىل

  لنوع  وجوب   هناك  يكون  أن  بله  أحد،  كل  على  النظر  وجوب   اآلايت   يف  ليس  لكن  واجلبال،
 .املتكلمون يذكرها اليت ابلطرق الكالمي النظر وهو النظر من

 : والتفكر ابلنظر  صريح   أمر فيها اليت  األدلة ا:اثلث  
 واألمر  أمر،  هذا   إن  قالوا:   فإهنم  املتكلمون،  به   ك يتمس    ما  أكثر  هو  األدلة   من  النوع  هذا

 .يقرروهنا اليت وابلطريقة يقررونه، كما  أحد كل  على النظر فوجب للوجوب،
 ت  ْغن    و م ا  و اأْل ْرض    الس م او ات    يف    م اذ ا  اْنظ ر وا  }ق ل    تعاىل:  قوله  النوع  هذا  أدلة  ومن  -1
ت    . [101 ]يونس:  ي  ْؤم ن ون { ال   ق  ْوم   ع نْ  و الن ذ ر   اآْلاي 

  ت  ْؤم ن    أ نْ   ل ن  ْفس    ك ان    }و م ا  اآلية:   هذه   قبل  تعاىل  يقول  املشركني،  إىل  هةموج    اآلية  هذه
 طلبوا   قد  نو املشرك  وهؤالء  ،[100  ]يونس:   ي  ْعق ل ون {  ال    ال ذ ين    ع ل ى  الر  ْجس    و جي ْع ل    اّلل     ِب  ْذن    إ ال  
 السموات   خلق  يف  ينظروا  أن  هللا  فأمرهم  هللا،   وحدانية  على  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  من  آية

  اي -  {لْ ق  }  ذكره:  تعاىل  "يقول  الطربي:  يقول  هللا،   وحدانية  على  به  وايستدل    حىت  واألرض
 توحيد  من  إليه  تدعوهم  ما  صحة  على  اآلايت   السائلني  قومك،  من   املشركني  هلؤالء  -حممد

الس م او ات  }   القوم  أيها  {وار  ظ  انْ }  واألوَثن:  األنداد  وخلع  هللا يف     الدالة   اآلايت   من  {م اذ ا 
  وهنارها،  ليلها  واختالف  وقمرها،  مشسها  من  هللا،  توحيد  من  إليه  أدعوكم  ما  حقيقة  على

  وأقوات   بنباِتا،  وتصدعها  جباهلا،  من  األرض   ويف  ،سحاهبا  من  العباد  أبرزاق  الغيث  ونزول
  وداللة  ومعتربا موعظة وتدبرت  عقلتم إن  لكم ذلك ف  فإن  عجائبها، صنوف  وسائر أهلها،

  تدبريه   على  له  وال  شريك،  ملكه  ف   له  يكون  أن  جيوز  ال  من  فعل  من  ذلك  أن  على
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 . (1) "اآلايت  من سواه عما  يغنيكم ،ظهري  وحفظه
 فجاء  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النيب  من  آية  وطلبت  ابهلل،  تؤمن  مل  نةمعي    لفئة  إذن  فاآلية

 يف   ملا  النظر  إىل  عباده  تعاىل  "يدعو  السعدي:  يقول  هللا،  وحدانية  ملعرفة  ابلنظر  األمر
  عليه،  حتتوي  وما  فيها،   ملا   والتأمل  واالعتبار  الفكر  نظر  بذلك:  واملراد  واألرض،  السماوات 

  وحده،   هللا  أن  على  تدل  يوقنون،  لقوم  وعربا  يؤمنون،  لقوم  آلايت   ذلك   يف  فإن   واالستبصار،
 . (2)العظام" والصفات واألمساء واإلكرام  اجلالل ذو  احملمود، املعبود

  يصلوا   حىت  الناس  من  لفئة  به  واألمر  بل  النظر،  على  احلث    على   واضحة  داللتها  فاآلية
 وجوب   على  داللة   اآلية   يف  فليس  خالفنا،   حمل    هذا  وليس   هللا،   توحيد  إىل  النظر  خالل  من

 من   بكثري  االستدالل  يف  املتكلمون  فيه  وقع   الذي  األبرز  اخلطأ  وهو  ،الناس  مجيع  على  النظر
 .اآلايت  هذه

 وقد   ،{رْ ظ  انْ ف  }  :كقوله  ابلنظر،  املفرد  األمر   فيها  اليت  اآلايت   كل  :النو  هذا  ومن  -2
 ،التفكر  مبعىن  الذي  النظر  على  يدل  ما  منها  ،القرآن  يف  مرة  عشرة  ثالث   الكلمة  هذه  وردت 
  األمر  يف  معظمها  فإن  كلها،  املواضع  ِبيراد  احلديث  نطيل  ولسنا  ا، موضعً   عشر  اثن  يف  وهي

 إىل   املؤدي   النظر  أما  اعتبار،   نظر  فهو  والظاملني،  واملفسدين  ابجملرمني  هللا   فعله  فيما   ابلنظر
 ع ل ى  م ر    ك ال ذ ي  }أ وْ   تعاىل: قوله  وهي  واحدة   آية   يف   اللفظ  هبذا  ورد  فقد  به  واإلميان  هللا  معرفة
ي    ق  ْري ة  

ه ا  ع ل ى  خ او ي ةٌ   و ه  ائ ة    اّلل     ف أ م ات ه    م ْوِت  ا  ب  ْعد    اّلل     ه ذ ه    حي ْي ي   أ ىن    ق ال    ع ر وش    ب  ع ث ه    مث     ع ام    م 
ائ ة    ل ب ْثت    ب لْ   ق ال    ي  ْوم    ب  ْعض    أ وْ   ي  ْوًما  ل ب ْثت    ق ال    ل ب ْثت    ك مْ   ق ال     ط ع ام ك    إ ىل    ف اْنظ رْ   ع ام    م 

ز ه ا  ك ْيف    اْلع ظ ام    إ ىل    و اْنظ رْ   ل لن اس    آي ةً   و ل ن ْجع ل ك    ْح  ار ك    إ ىل    و اْنظ رْ   ي  ت س ن هْ   مل ْ   و ش ر اب ك     مث     ن  ْنش 
ًما ن ْكس وه ا  . [259 ]البقرة:  ق د يٌر{ ش ْيء   ك ل     ع ل ى اّلل    أ ن   أ ْعل م   ق ال   ل ه   ت  ب ني    ف  ل م ا حلْ 

  ىن  أ  }  سؤاله:  بعد  األموات   إحياء  على   تعاىل  هللا  قدرة  على  للداللة  جاءت   اآلية  وهذه
  يف   به   يراد  هنا  النظر  أن  كما   املوتى،  يحيي  كيف   وأراه  أحياه  فقد  {، اِت   وْ م    د  عْ ب     هللا    ه  ذ  ه    يي  حي ْ 

 
 . (215-214 /15)   الطربي  تفسري   (1)
 . (375 )ص:  السعدي  تفسري   (2)
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 من  ويتضح  ذلك،  يف  ابلتفكري  املعنوي  النظر  مث  أمامه،  يراه  ألنه  ابلبصر  احلسي  النظر  األساس
 . كلهم  الناس على النظر وجوب  على للداللة أتت  مل أهنا  اآلية خالل
 الفرد،   إىل  وليس  اجلمع  إىل  امضافً   ابلنظر  أمر  فيها   اليت  اآلايت   النظر:  آايت   ومن  -3

 النظر   عن  تتحدث   مواضع  أربعة  منها  مواضع،  مخسة  يف  جاءت   وقد  ،{وار  ظ  انْ ف  }  :لفظة  وهي
 خلق   يف  النظر  منها   يستفاد  واحدة   وآية  والتذكر،   لالعتبار  والظاملني  ابجملرمني  هللا  فعله  ما  يف
ري وا  ق لْ }  تعاىل:  قوله  وهي  عقدية  مسألة  على  للداللة  هللا أ    ك ْيف    ف اْنظ ر وا  اأْل ْرض    يف    س    ب د 

ئ   اّلل    مث    اخلْ ْلق   ر ة   الن ْشأ ة   ي  ْنش   . [20 ]العنكبوت:  ق د يٌر{ ش ْيء   ك ل     ع ل ى اّلل    إ ن   اآْلخ 
 فينظروا   األرض   يف  يسريوا  أن  منهم  هللا  يطلب  للمكذبني  نزلت  اآلية  هذه  أن  شك    وال
 .هللا  قدرة على للداللة وإعادته اخللق بداية يف رواويتفك  

ري وا  ق لْ }  "وقوله:  الطربي:  يقول {  يف    س    عليه   هللا  صلى  حملمد  -ذكره  تعاىل-  يقول   اأْل ْرض 
ري وا}  والعقاب:  الثواب   اجلاحدين  املمات   بعد  للبعث  للمنكرين  -حممد  اي-  {لْ ق  }  وسلم:  س 

أ {  ك ْيف    ف اْنظ ر وا  اأْل ْرض    يف     وأحدثها   أوجدها  وكما   وأحدثها؛   أنشأها  وكيف   ، األشياء  هللا   ب د 
ئ    اّلل     مث   } ، معيدا  إنشاؤها  عليه  يتعذر  ال  فكذلك   ائ، مبد    إحداثها  عليه   ريتعذ    فلم  ابتداء،    ي  ْنش 
ر ة { الن ْشأ ة    .(1) الفناء"  بعد اآلخرة البدأة تلك  يبدئ  هللا  مث  يقول: اآْلخ 

 فبالتال   ابتدأهم  من  هو  أنه  عليهم  هللا  فقرر  البعث،  منكري  إىل  متوجهة  إذن  اآلية  فهذه
  كانت   وفيها  اإلعادة،   يف  واقعا  كان  معهم  "الكالم  الزخمشري:  يقول  إعادِتم،  عليه  يسهل

 مثل  إنشاء  اإلعادة   أبن  عليهم  احتج  هللا،  من  أبنه  اإلبداء  يف  قررهم  فلما  الركب،  تصطك  
  أن   وجب  الذي  فهو  اإلبداء،  يعجزه  مل  الذي  هو  شيء  يعجزه  ال  الذي   هللا  كان  فإذا  اإلبداء،

 النشأة  ينشئ  الذي  هو  األوىل  النشأة  أنشأ  الذي  ذاك  مث  قال:  فكأنه  اإلعادة،  تعجزه  ال
  مع   هللا  ابسم  "واإلفصاح  البيضاوي:  يقول  اإلعادة،  هوان  بيان   إذن  اآلية  صودقفم  .(2) اآلخرة"
  بيان   املقصود  أن  على  للداللة  عليه   االقتصار  والقياس   {أ  د  ب  }  يف  إضماره  بعد   مبتدأ  إيقاعه

 
 . (21 /20)   الطربي  تفسري   (1)
 . (671 /2)  النسفي   تفسري  :وانظر.  (449 /3)   الزخمشري  تفسري   (2)
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  ألهنا  اإلعادة  على  ابلقدرة  له  حيكم  أن  ينبغي  اإلبداء  على  ابلقدرة  عرف  من  وأن  اإلعادة،
 . (1)أهون"

 إجياب   فيها  وليس  النظر،  على  وللحث    الناس،   من  معينة  لفئة  أيًضا  جهة مت    إذن  فهي
  ك ذ ب    ف  ق دْ   ت ك ذ  ب وا   }و إ نْ   قبلها:  تعاىل  قوله  خاصة  لفئة  أهنا  على  ويدل    اجلميع،  على  للنظر

غ    إ ال    الر س ول    ع ل ى  و م ا  ق  ْبل ك مْ   م نْ   أ م مٌ   مث     اخلْ ْلق    اّلل     ي  ْبد ئ    ك ْيف    ي  ر ْوا  أ و مل ْ   (18)   اْلم ب ني    اْلب ال 
ريٌ  اّلل    ع ل ى ذ ل ك   إ ن   ي ع يد ه    . [19 ، 18 ]العنكبوت: {ي س 

 .أحد كل    عل النظر إجياب  من يقررونه ما على للمتكلمني دليل اآلية يف فليس
 أوجه خطأ املتكلمي ف هذه املسألة:

 يف   أخطؤوا  قد  املتكلمني  أن  نعرف  أن   ميكننا   اآلايت   هذه  لبعض   السريع  العرض  بعد
 : هات ج من ت اآلاي هبذه االستدالل
  مطلق   فيها  وإمنا   النظر،  وجوب   على  داللة   فيها  ليس  ِبايت   استدلوا   أهنم  األوىل:  اجلهة

  ال   ما  أمر    مدح  وجمرد  ه، ب  االستدالل  يصح   فال  املدلول،  من  أعم  الدليل  وهذا  النظر،  مدح
 .إجيابه يعن

  وهم  هللا، وجودتقرير    يف  ال  الوحدانية،   تقرير  يف  جاءت   ِبايت  استدلوا  هنمأ  الثانية:  اجلهة
 املتكلمني   بني  اخلالف  أن  ذلك   وتعاىل،  سبحانه  هللا  وجود  يف  النظر  إجياب   على  هبا  يستدلون

  املتكلمني  عند  هللا  ومعرفة  فطرية،  السنة  أهل  عند  هللا  معرفة  أن  هو  الباب   هذا  يف  السنة  وأهل
 .الناس كل  على النظر أوجبوا هنا ومن نظرية،

 أن  على  تدل  القرآنية   اآلايت   بينما   املكلفني،  كل  على  النظر  أوجبوا  م أهن  الثالثة:  اجلهة
  أما   املريض،  إليه  حيتاج  الذي  الدواء  مثل  فالنظر  الناس،  من  معينة  فئات   من  مطلوب   النظر

 . إليه حيتاج ال فإنه فطرة هللا بوجود املقر الصحيح
  له   خاًصا  نظرًا  يقررون  فإهنم  النظر  يقررون  حني  املتكلمني  جممل  أن  الرابعة:  اجلهة

 
 . (191  / 4) البيضاوي  تفسري   (1)
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  واألمر   النظر  على  تدل  آايت   جاءت   فإن  القرآن،  النظر  وبني  بينه  كبري  وفرق  وطرقه،  مقدماته
 .يقرروهنا اليت الكالمية الطريقة على النظر وجوب  إىل الوجوب  هذا نقل  يصح ال فإنه  به

  آَثر  له  عظيم   خطأ  فيها   واخلطأ  عظيمة،  مسألة  واملعرفة  هللا  وجود   مسألة  فإن  وأخري ا: 
 هي  الغاية  أن  تبني  كثرية  لنصوص  مصادمة  فيه  أحد  كل  على  النظر  فإجياب   كبرية،  وخيمة
 خطري  أمر  ابلنظر  فحصرها  املعرفة،  هذه  إىل  الوصول  ت  طريق  أبي  وحده،  وعبادته  هللا  معرفة

  هبا   اشتهر  واليت  ،املقلد  إميان  قبول  عدم  مسألة  نشأت   هنا  ومن  الناس،  كل  يستطيعه  ال  نهإ  إذ
  من   معظمهم  نإ  إذ  األمة،  من  كثريا  متس  خطرية  مسألة  أهنا  شك   وال  املتكلمني،  من  كثري

 كل   على  للنظر  إجياهبم  أن    كما   ،يقررها املتكلمون  اليت  ابلطريقة  النظر  يستطيعون  وال  العوام،
  الناس   إسالم  يقبلون   كانوا   حني  الكرام  وصحابته   وسلم  عليه  هللا   صلى  النيب  لفعل  مصادم  أحد
 .عليهم  إجيابه أو للنظر طلب دون

 اليت   الواقعية  للحالة  ومصادم  والسنة،  الكتاب   من  الكثرية  للنصوص  مصادم  النظر  فإجياب 
  متسك  القرآن  من  اآلايت   هبذه  ومتسكهم  الكرام،  وصحابته  وسلم  عليه   هللا  صلى  النيب  عاشها

  النظر   أن  على  يدل   النصوص   وجمموع   بعًضا،  بعضه   يناقض  ال  حمكم  كله   فالدين  صحيح،   غري
 . الناس من أحد كلعلى   واجب غري

 .أمجعني وصحبه  آله وعلى حممد،  نبينا  على وسلم هللا وصلى


