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IDEOLOGICAL SIGNIFICANCE IN THE VERSES IN
WHICH THE ALMIGHTY SAID: (SAY: HAVE YOU SEEN)
Dr. Mohammed.M.DAWOOD1

Abstract
Ideological significance is of great importance for Muslim scholars, in order to determine the
rules and foundations of a correct belief derived from the Great Qur'an. To be a factor in
uniting the Islamic nation and its basic principles and out of it the difference and
disagreement. There is no clearer and more straightforward path way than Qur’an in
determining the doctrine of the belief attached to it and its clear and understandable way of
presenting the evidence and proverbs that establish a straight doctrine that is far from whims,
opinions and discord. So this research came to show the doctrinal significance through God
Almighty to our Prophet Muhammad (may God’s prayers and peace be upon him) and guide
him on how to argue with the infidels and polytheists through the evidence that will appear to
us in the verses mentioned by the Almighty in it ((Say you have seen)). The method of
presentation in the verses under discussion was the method of declarative questioning and
denial questioning to present mental and transportation evidence to the infidels and
polytheists. As for the mental evidence, it was in the form of a comparison between the creation
of God Almighty and his behavior in the heavens and the earth and their conditions, and what
they worship from idols that do not have any harm or benefit. As for the transportation
evidence, it was in the form of a challenge to the infidels and polytheists to bring the traces of a
science or book that they inherited from their fathers to be a witness to them in their worship
of these idols.
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The research included an introduction, three topics, and a conclusion. As for the first topic, it
included three demands:
The first: - Definition of semantics, language and idiom.
The second: - Definition of the science of beliefs language and idiom.
The third: - Definition of the verses in which the Almighty says:(Say: Have you seen)?
The second topic includes three demands:
The first: Explaining the verses that indicate the existence of the maker And his condition is
the same.
Second: Explaining the verses indicating the existence of the maker with the difference of day
and night.
Third: Explaining the verses indicating the existence of the maker in the conditions heavens
and the earth and their conditions.
The third topic includes: - Conclusions, Recommendations.
This is what I will present in this research. I ask God Almighty to grant me the rightness and
forgive my slips.
Key words: doctrinal significance ,(say you see), the existence of the maker .

" "قل أرأيتم:الداللة العقدية يف اآلايت اليت ورد فيها قوله تعاىل
 العراق- اجلامعة التقنية الوسطى- دمحم صميدعي.د
امللخص
إف للداللة العقدية أنبية كبَتة عند علماء اؼبسلمُت كذلك لتقرير قواعد كأسس العقيدة الصحيحة مستقاة من القرآف
 كليس. كخركجا هبا عن اػبالؼ كاالختالؼ، لتكوف عامال يف توحيد االمة االسالمية كمبادئها االساسية،العظيم
ىنالك شبت طريق أكضح كأقوـ من القرآف يف تقرير مبدأ العقيدة اغبقة كأسلوبو الواضح كاؼبفهوـ يف عرض الدالئل
 فكاف أسلوب العرض يف اآلايت قيد.كاالمثاؿ اليت تؤسس لعقيدة مستقيمة بعيدة عن األىواء كاآلراء كاػبالؼ
. ىو أسلوب اإلستفهاـ التقريرم كاإلستفهاـ اإلنكارم لعرض األدلة العقلية كالنقلية على الكفار كاؼبشركُت،البحث
 كبُت ما،أما األدلة العقلية فكانت على صورة مقارنة بُت خلق هللا تعاىل كتصرفو يف السماكات كاألرض كأحواؽبا
 كأما األدلة النقلية فكانت على صورة ربد للكفار كاؼبشركُت على أف أيتوا.يعبدكف من أصناـ ال سبلك من ضر كال نفع
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آباثرة من علم أك كتاب كرثوه عن آابئهم ليكوف شاىدا ؽبم على عبادهتم ؽبذه األصناـ .فجاء ىذا البحث لبياف
الداللة العقدية من خالؿ خطاب هللا عز كجل لنبيو سيدان دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) كتوجيهو إىل كيفية ؿباججة الكفار كاؼبشركُت من
خالؿ االدلة اليت ستظهر لنا يف اآلايت الوارد قولو تعاىل فيها" :قل أرأيتم" .كقد اشتمل البحث على مقدمة كثالث
مباحث ،أما اؼببحث األكؿ فقد اشتمل على ثالث مطالب:
 األكؿ :التعريف بعلم الداللة لغة كاصطالحا. الثاين :التعريف بعلم العقائد لغة كاصطالحا. الثالث :التعريف ابآلايت اليت كرد فيها قولو تعاىل( :قل أرأيتم).أما اؼببحث الثاين فقد اشتمل على ثالثة مطالب:
 األكؿ :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع بنفس اإلنساف كأحوالو. الثاين :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع من خالؿ اختالؼ الليل كالنهار. الثالث :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع من خالؿ السماكات كاألرض كأحواؽبا.أما اؼببحث الثالث فقد اشتمل على اإلستنتاجات كالتوصيات.
الكلمات ااملفتاحية :الداللة العقدية( ،قل أرأيتم) ،كجود الصانع.

املقدمة:
أوالا :إشكالية الدراسة :تكمن إشكالية الدراسة يف اإلجابة عن السؤاؿ التايل:
 ما ىو االسلوب الصحيح الناجع يف ؿباججة منكرم كجود هللا تعاىل؟ كاالجابة عن ىذه االشكالية تكوف
من خالؿ االجابة عن االسئلة الفرعية التالية:
 ما أبرز االدلة بوجو اػبصوص اليت كردت يف اآلايت قيد البحث؟ كؼباذا؟
 ىل ىناؾ عالقة بُت االدلة كمنكرم كجود هللا تعاىل؟
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اثني ا :أسباب اختيار املوضوع :ىنالك عدت أسباب دفعت الباحث الختيار ىذا اؼبوضوع:
 أنبية علم العقائد ،إذ ىو أصل الدين كالعبادة اليت ال يصح الدين إال هبا.
 بياف أنبية االدلة اليت ظهرت يف اآلايت ؿبل الدراسة.
 بياف العالقة بُت منكرم كجود هللا تعاىل كاالدلة اؼبستخدمة إزاء كل منهم.
 اختيار االسلوب اؼبناسب يف اغبوار كاحملاججة.

اثلثا :أمهية البحث:
إف للداللة العقدية أنبية كبَتة عند علماء اؼبسلمُت كذلك لتقرير قواعد كأسس العقيدة الصحيحة مستقاة من القرآف
العظيم ،لتكوف عامال يف توحيد االمة االسالمية كمبادئها االساسية ،كخركجا هبا عن اػبالؼ كاالختالؼ .كليس
ىنالك شبت طريق أكضح كأقوـ من القرآف يف تقرير مبدأ العقيدة اغبقة كأسلوبو الواضح كاؼبفهوـ يف عرض الدالئل
كاالمثاؿ اليت تؤسس لعقيدة مستقيمة بعيدة عن االىواء كاآلراء كاػبالؼ .فجاء ىذا البحث لبياف الداللة العقدية من
خالؿ خطاب هللا عز كجل لنبيو سيدان دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) كتوجيهو إىل كيفية ؿباججة الكفار كاؼبشركُت من خالؿ االدلة اليت
ستظهر لنا يف اآلايت الوارد قولو تعاىل فيها" :قل أرأيتم".
رابع ا :الدراسات السابقة:
ىنالك عدت دراسات كحبوث علمية تناكلت اؼبوضوع من عدة زكااي:
 منها تناكؿ موضوع أسلوب اغبوار بشكل عاـ يف القرآف الكرًن .على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر (اسلوب اغبواريف القرآف الكرًن .خصائصو االعجازية كأسراره النفسية ،للدكتور عبد هللا اعبيوسي.
 كمنها تناكؿ الداللة ؼبوضوعات يف القرآف الكرًن أمثاؿ: الدالالت العقدية للماء يف القرآف الكرًن /الدكتور دمحم بن عبد هللا السحيم.
 الداللة االوبائية لطائفة من ألفاظ الزماف يف القرآف الكرًن  /الدكتور كاصد ايسر الزيدم.
 الداللة اللغوية يف اآلايت الواردة يف أظباء هللا اغبسٌت /ايباف دمحم أمُت ،حسن بن عامر.
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كعلى حد علم الباحث مل يتم دراسة الداللة العقدية لًتكيب لفظي معُت كآايت معينة كما ىو اغباؿ يف ىذه الدراسة.
خامسا :خطة البحث :قاـ الباحث بتقسيم البحث إىل مقدمة كثالث مباحث ،أما اؼبقدمة فقد اشتملت على
اشكالية الدراسة كأسباب اختيار اؼبوضوع كأنبية اؼبوضوع كالدراسات السابقة كخطة البحث .أما اؼببحث األكؿ فقد
اشتمل على ثالث مطالب:
 االكؿ :التعريف بعلم الداللة لغة كاصطالحا.
 الثاين :التعريف بعلم العقائد لغة كاصطالحا.
 الثالث :التعريف ابآلايت اليت كرد فيها قولو تعاىل" :قل أرأيتم".
أما اؼببحث الثاين فقد اشتمل على ثالث مطالب:
 االكؿ :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع بنفس اإلنساف كأحوالو.
 الثاين :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع من خالؿ اختالؼ الليل كالنهار.
 الثالث :بياف اآلايت الدالة على كجود الصانع من خالؿ السماكات كاألرض كأحواؽبا.
كاؼببحث الثالث اشتمل على االستنتاجات كالتوصيات.

املبحث األول :تعريفات الدراسة
املطلب األول :تعريف الداللة لغة واصطالحا
()1
دؿ ،ك ُّ
الدؿ دالؿ اؼبراءة اذا تدلّلت على زكجها تريو جراءة
أكالن -لغة :الداللة مصدر الدليل( ابلفتح كالكسر)  ،من ّ
()2
دؿ الداؿ كالالـ أصالف :أحدنبا إابنة الشيء إبمارة تتعلمها
عليو يف تغنج كتشكل كأهنا زبالفو كليس هبا خالؼ ّ ،

ت فالان على الطريق ،كالدليل االمارة يف الشيء كىو بُت الدَّاللة
كاالخر اضطراب يف الشيء ،فاألكؿ قوؽبم دلَْل ُ
ِ
تدلْ َد َؿ الشيء اذا اضطرب(،)3كالدليل من اؼببالغة كػ( عامل كعليم ،كقادر كقدير ) مث ظبي
كال ّداللة ،كاالصل االخر قوؽبم َ
الدليل داللة لتسمية الشيء دبصدره ،كالداللة أعم من االرشاد كاؽبداية ،... ،كهبمع الدليل على أدلة ال على دالئل
إال اندرا كػ( سليل كسالئل ) على ما حكاه أبو حياف االندلسي(.)4
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كيف االصطالح :الدليل ىو الذم يلزـ من العلم بو العلم بشيء آخر ،كحقيقة الدليل ىو :ثبوت االكسط لألصغر
كاندراج االصغر ربت االكسط ،كالدليل االلزامي ما سلم عند اػبصم سواء كاف مستدال عند اػبصم أك ال( ،)5كالدليل
عند االصويل :ىو ما يبكن التوصل بو بصحيح النظر فيو اىل مطلوب خربم ،كعند اؼبيزاين :ىو اؼبقدمات اؼبخصوصة
كبو :العامل متغَت ككل متغَت فهو حادث( .)6كقد كضع اىل اللغة ضابطا مفاده :ما كاف لإلنساف اختيار يف معٌت
الداللة فهو بفتح الداؿ ،كما مل يكن لو اختيار يف ذلك فبكسرىا مثالو :اذا قلتَ :داللة اػبَت لزيد ،فهو ابلفتح أم لو

اختيار يف الداللة على اػبَت ،كاذا كسرهتا فمعناه حينئذ صار اػبَت سجية لزيد فيصدر منو كيف ما كاف .كمنو

االستدالؿ :ىو تقرير ثبوت االثر إلثبات اؼبؤثر ،كالتعليل :ىو تقرير ثبوت اؼبؤثر إلثبات االثر(.)7
اثنياُ -اصطالحا :الداللة ما يتوصل بو إىل معرفة الشيء ،كداللة األلفاظ على اؼبعٌت ،كداللة اإلشارات كالرموز
كالكناية كالعقود يف اغبساب ،كسواء كاف ذلك بقصد فبن هبعلو داللة أك مل يكن بقصد كمن يرل حركة إنساف فيعلم
اؼبوت ما د ّؽبم على موتو إال دابّة األرض أتكل منسأتو)[سبأ.)8(]14 :
حي ،قاؿ تعاىل( :فلما قضينا عليو َ
أنو ّ
كالداللة ىي كوف الشيء حبالة يلزـ من العلم بو العلم بشيء آخر ،كالشيء االكؿ ىو الداؿ ،كالثاين ىو اؼبدلوؿ .كعُت
داللة اللفظ على اؼبعٌت ابصطالح علماء االصوؿ ؿبصورة يف عبارة النص ،كإشارة النص ،كداللة النص ،كاقتضاء
النص .ككجو ضبطو اف اغبكم اؼبستفاد من النظم أما اف يكوف اثبتا بنفس النظم أك ال ،كاالكؿ إف كاف النظم مسوقا
لو فهو العبارة كإال فاإلشارة  ،كالثاين إف كاف اغبكم مفهوما من اللفظ لغة فهو الداللة ،اك شرعا فهو االقتضاء .فداللة
النص عبارة عما ثبت دبعٌت النص لغة ال إجتهادا ،فنقوؿ لغة أم يعرؼ ىذا اللساف دبجرد ظباع اللفظ من غَت أتمل،
كالتأفف يف قولو تعاىل:
االذل بدكف االجتهاد(.)9

ُؼ)[اإلسراء ،]23 :فيتوقف بو على حرمة الضرب كغَته فبا فيو نوع من
(فال تقل ؽبما أ ّ

املطلب الثاين :التعريف بعلم العقائد
أكالن -لغة :عقدت اغببل عقدا ككبوه فانعقد ،كالعقدة موضع العقد من النظاـ ككبوه ،كتع ّقد السحاب اذا صار
كأنو عقد كضركب مبٍت ،... ،كعقد اليمُت أف ربلف يبينا ال لغو فيها كال استثناء فيجب الوفاء هبا ،كعقدة كل
شيء إبرامو كعقد النكاح كجوبو كعقدة البيع كجوبو ،كعقد قلبو على شيء مل ينزع عنو( .)10كعقد :العُت كالقاؼ
كالداؿ أصل كاحد يدؿ على ش ّد كشدة كشوؽ كإليو ترجع فركع الباب ،من ذلك عقد البناء كاعبمع أعقاد كعقود،
 ،...كعقدت اغببل ِ
أعقده عقدا كقد إنعقد كتلك ىي العقدة ،... ،كعاقدتو مثل عاىدتو كىو العقد كاعبمع عقود،
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قاؿ تعاىل( :ايأيها الذين آمنوا أكفوا ابلعقود)[اؼبائدة ،]1 :كالعقد عقد اليمُت كمنو قولو تعاىل( :دبا ع ّقدمت

األيباف)[اؼبائدة ،]89 :كعقدة النكاح ككل شيء كجوبو كإبرامو( ،)11كعقد اغببل كالبيع كالعهد يعقده ش ّده ،كعقد
عنقو إليو أم عبأ ،كالعقد الضماف كالعهد(.)12

اثنيان -اصطالحا :العقد :اعبمع بُت أطراؼ الشيء ،كيستعمل ذلك يف األجساـ الصلبة كعقد اغببل كعقد البناء ،مث

كع َق ْدت يبينو ،قاؿ( :كالذين
كع َق ْدتُو كتَعاقَ ْدان َ
يستعار ذلك للمعاين كبوَ :ع ْقد البيع كالعهد كغَتىا ،فيقاؿ :عاقَ ْدتُو َ
عقدت أيبانكم)[النساء ،33 :كقُرئ :كعاقَ َدت أيبانكم ،كقاؿ( :دبا ع ّقدمت األيباف)[اؼبائدة ،]89 :كقُرئ :دبا َع َق ْدمت
اإليباف  ،كمنو قيل لفالف عقيدة ،... ،كالعقد مصدر استعمل اظبا فجمع كبو( :أكفوا ابلعقود)[اؼبائدة.)13( ]1 :
كالعقد ربط أجزاء التصرؼ ابإلهباب كالقبوؿ شرعا( ،)14كالعقد إلزاـ على سبيل اإلحكاـ( .)15أما العقيدة فهي مفرد
صبعو عقائد :كىي ما يقصد فيو نفس االعتقاد كدكف العمل( .)16كعلم العقائد ظبي هبذا االسم :ألنو يتكفل ببحث
العقائد الدينية كإثباهتا ابألدلة اليقينية كالدفاع عنها ضد العقائد كاألفكار اؼبخالفة ؽبا( ،)17كىي أحد أظباء علم اصوؿ
الدين  .من خالؿ التعريفات السابقة قب د أف الداللة العقدية نعٍت هبا :داللة اللفظ(قل أرأيتم) من حيث اؼبعٌت

كجو هللا تعاىل نبيو(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل األدلة من خالؿ اآلايت
كالسياؽ كاؼبوضوع فيما ىبص العقيدة أك أصوؿ الدين ،ككيف ّ
اليت من شأهنا إلزاـ اػبصم هبا كخضوعو ؽبا  ،دبا يتناسب كمداركو الفكرية كالعقلية كالبيئية ،فكانت أسلواب انجحا
كأيضا مستداـ.
املطلب الثالث :التعريف ابآلايت الشريفة
أكالن :الرؤية لغة :الرؤية لغة على طبسة أكجو:
أضل آراءىم على التعجب ،... ،كتقوؿ :من رأم القلب:
 الرأم رأم القلب كهبمع على آراء ،كتقوؿ :ما ّ
ْإر َأتيت( ، )18كرأم :الراء كاؽبمزة كالياء أصل يدؿ على نظر كإبصار بعُت أك بصَتة ،فالرأم ما يراه االنساف
يف األمر كصبعو آراء(.)19

الرئْ ُي :ما َرأَت العُت من حاؿ حسنة ،كالعرب تقوؿَ :ريْػتُوُ دبعٌت َرأَيْػتُو ،كتراءل القوـ
 دبعٌت اؼبعاينة ابعبارحة :ك َ

كرأل فالف يُرائي كفعل ذلك رائء الناس كىو أف يفعل شيئا لَتاه الناس .كالرأم اعتقاد
اذا رأل بعضهم بعضاَ ،
النفس أحد النقيضُت عن غلبة الظن ،كعلى ىذا قولو( :يركهنم ِمثليهم رأم العُت)[آؿ عمراف ،)20(]13 :أم
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()21
كرأَيت
يظنوهنم حبسب مقتضى مشاىدة العُت مثليهم ،تقوؿ :فعل ذلك رأم عيٍت ،كقيل َراءة عيٍت َ ،
كرأَيْػتُو َرأْم العُت أم حُت يقع البصر عليو(.)22
بعيٍت ُرْؤيَة َ
 دبعٌت العلم :يرل يعٍت يعلم فذلك قولو( :كيرل الذين أُكتوا العلم)[سبأ ،]6 :كقاؿ( :لِتحكم بُت الناس دبا

أراؾ هللا)[النساء ،]105 :يعٍت ما علمك هللا يف القرآف( .)23كالرؤية إف كانت دبعٌت العلم فمعلقة ابالستفهاـ
كقولو تعاىل( :أفرأيتم اؼباء الذم تشربوف)[الواقعة.)24(]68 :
 دبعٌت الفكر كالنظر :أمل تَػَر
الكتاب)[النساء،]44،51:

يعٍت :أمل تنظر إىل فعلهم،فذلك كقولو( :أمل َتر إىل الذين أكتوا نصيبا من
()25
الركيَّة كالًتكية التفكر يف الشيء كاإلمالة بُت
يقوؿ :أال تنظر إىل فعلهم  ،ك َ

م رأيت ابىل اقتضى معٌت النظر اؼبؤدم
خواطر النفس يف ربصيل الرأم ،كاؼبُرتَوم كاؼبَتَػَرّكم اؼبتفكر ،كإذا عُ ّد َ
ك)[الفرقاف ،)26(]45:ك ْار َأتينا يف األمر ،كتَراءَينا نظرانه(.)27
إىل االعتبار كبو( :أمل َتر إىل ربّ َ
 دبعٌت اػبرب :أمل تَػَر :خرب ىبرب عن شيء قد مضى ،كمل يعاين ذلك النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) فذلك قولو( :أمل َتر إىل الذم
حاج إبراىيم يف ربّو)[البقرة ،]258 :يعٍت أمل زبرب عن النمركد اعببار ،كقولو( :أمل َتر كيف فعل ربّك
ّ
()28
أبصحاب الفيل)[الفيل ،]1:يعٍت أمل زبرب كيف فعل  .كقاؿ اؼبفسركف يف قولو( :أمل َتر إىل الذين أكتوا

نصيبا من الكتاب)[النساء ،]44،51:أم أمل زبربكا .ككذلك أكثر ما يف القرآف(.)29كيف اغبديث :أ ََرأيتُك،
كأ ََرأيتُكما ،كأ ََرأيتُكم :كىي كلمة تقوؽبا العرب دبعٌت أخربين ،كأخرباين ،كأخربكين كالتاء مفتوحة .ككذلك أمل تر
اىل كذا :كلمة تقاؿ عند التعجب( .)30كالضابط يف ذلك :إذا دخلت اؽبمزة على رأيت امتنع أف تكوف من
رؤية البصر أك القلب كصارت دبعٌت أخربكين ،كمنو قولو تعاىل ( :أرأيت الذم ينهى.عبدا إذا

صلى)[العلق.)31(]9،10:
لبرج من تعريف الرؤية لغة كاصطالحا ،أبف عبارة" :قل أرأيتم" ال زبرج عن:
 إذا عُديت الرؤية بػ(إىل) كانت دبعٌت :النظر اؼبؤدم إىل االعتبار(.)32

 اذا دخلت اؽبمزة على ( رأيت ) امتنع أف تكوف من رؤية البصر أك القلب كصارت دبعٌت ( أخربكين
)(.)33
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 كأعلم أف اؽبمزة فيما ذكران تقرير بفعل قد كاف ،كإنكار لو ِملَ كاف ،كتوبيخ لفاعلو عليو ،... ،كقد يكوف
أف يُراد إنكار الفعل من أصلو ،مث ُىبرج اللفظ ـبرجو اذا كاف اإلنكار يف الفاعل .مثاؿ ذلك قولو تعاىل:

(قُل آهلل أذف لكم)[يونس(،]59:اإلذف) راجع إىل قولو( :قُل أرأيتم ما أنزؿ هللا لكم من رزؽ فجعلتم
منو حراما كحالال)[يونس ،]59:كمعلوـ أف اؼبعٌت على إنكار أف يكوف قد كاف من هللا تعاىل إذ هف فيما
قالوه من غَت أف يكوف ىذه اإلذف قد كاف من غَت هللا ،فأضافوه إىل هللا .إال أف اللفظ أُخرج َـبرجو اذا
كاف االمر كذلك ،الف هبعلوا يف صورة من غلط فأضاؼ اىل هللا تعاىل إذان كاف من غَت هللا ،فإذا ُح ّقق

عليو إرتدع(.)34

اثني ا :اجلانب اإلحصائي:
 -1تناكؿ البحث اآلايت اليت كرد فيها قوؿ هللا تعاىل" :قل أرأيتم" ،فوردت ىذه العبارة يف أحد عشر آية يف
سبع سور كىي كما يلي :سورة االنعاـ ،كسورة يونس ،كسورة القصص ،كسورة فاطر ،كسورة فصلت ،كسورة
االحقاؼ ،كسورة اؼبلك .كاف اؼبلفت للنظر أف صبيع ىذه السور مكية .كفيما يلي جدكؿ يبُت ىذه اآلايت:
اآلية

ت

(قُل أرأيتم إف أخذ هللا ظبعكم كأبصاركم كختم على قلوبكم من إلو غَت هللا أيتيكم بو أنظر
1
نصرؼ اآلايت مث ىم يصدفوف)
كيف
ّ
( 2قُل أرأيتم إف أاتكم عذابو بياات أك هنارا ماذا يستعجل منو اجملرموف)

(قُل أرأيتم ّما أنزؿ هللا لكم من رزؽ فجعلتم منو حراما كحالال قُل آهلل أذف لكم أـ على هللا
3
تفًتكف)
4

(قُل أرأيتم إف جعل هللا عليكم الليل سرمدا إىل يوـ القيامة من إلو غَت هللا أيتيكم بضياء أفال
تسمعوف)

(قُل أرأيتم إف جعل هللا عليكم النّهار سرمدا إىل يوـ القيامة من إلو غَت هللا أيتيكم بليل
5
تسكنوف فيو أفال تبصركف)
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رقم
اآلية

السورة

46

األنعاـ

50
59

يونس

71
القصص
72
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(قُل أرأيتم ُشركاءكم الذين تدعوف من دكف هللا أركين ماذا خلقوا من األرض أـ ؽبم ِشرؾ يف
6
يعد الظاؼبوف بعضهم بعضا إال غركرا)
السماكات أـ آتيناىم كتااب فهم على بينت منو بل إف ُ
أضل فبن ىو يف ِشقاؽ بعيد)
( 7قُل أرأيتم إف كاف من عند هللا مث كفرمت بو من ُّ
(قُل أرأيتم ّما تدعوف من دكف هللا أركين ماذا خلقوا من األرض أـ ؽبم ِشرؾ يف السماكات
8
إئتوين بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم إف كنتم صادقُت)

40

فاطر

52

فصلت

4

(قُل أرأيتم إف كاف من عند هللا ككفرمت بو كشهد شاىد من بٍت إسرائيل على مثلو فآمن
9
كاستكربمت إف هللا ال يهدم القوـ الظاؼبُت)

10

أىلكٍت هللا كمن معي أك رضبنا فمن ُهبَت الكافرين من عذاب أليم)
( 1قُل أرأيتم إف
َ
0

28

( 1قُل أرأيتم إف أصبح ماؤكم َغورا فمن أيتيكم دباء معُت)
1

30

 -2ىذه إحصائية للًتكيب اللفظي "قل أرأيتم" كمرادفاتو كىي كما مبُت فيما يلي(:)35
جدكؿ رقم ( )1يبُت صور كلمة (قل) يف اؼبصحف الشريف
ت

اللفظ

التكرار

عدد السور

1

قُل
َكقُل

304

54

21

12

17

13

4

ت
قُػ ْل َ
تَػ ُقل
اجملموع

2

2

1

1

345

82

2
3
5

فَػ ُقل

جدكؿ رقم ( )2يبُت صور كلمة ( الرؤية ) يف اؼبصحف الشريف
ت

اللفظ

التكرار

عدد السور

1

تَػَر

31

17
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تَػَركا

2
3

َكتَرل
َكتَر ُاىم

6

فَػ ًَتاهُ
ت
أ ََرأَيْ َ
أ ََرأَيْػتَ ُكم
أ ََرأَيْػتُم

4

فَػ ًَتل

5
7
8
9

اجملموع

1

1

12

10

2

2

5

5

2

2

5

5

3

1

11

7

72

50

جدكؿ رقم ( )3يبُت صور مرادؼ كلمة ( الرؤية ) كىو كلمة ( النظر ) يف اؼبصحف الشريف
ت

اللفظ

التكرار

عدد السور

1

أُنظر

9

5

2

فَأنظر
فَأنظركا

10

7

1

1

20

13

3

اجملموع

اثلثا :اجلانب املوضوعي:
من اؼبلفت للنظر يف اآلايت قيد البحث أهنا صبيعها جاءت يف سور مكية كمن اؼبعلوـ أف أغلب إف مل يكن كل ما
نزؿ يف مكة جاء لتقرير قضية التوحيد كالبعث كصدؽ الرسالة( ،)36فكاف موضوع ىذه اآلايت يدكر حوؿ االدلة اليت
تثبت ىذه القضية من خالؿ توجيو هللا تعاىل نبيو الكرًن(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل األدلة اؼبناسبة كاالسلوب الواضح يف ؿباكرة
كؿباججة مشركي مكة ككفارىم كما سيأيت تفصيل ذلك قريبا.
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رابعان :بياف ما تعاعبو السور قيد البحث من قضااي بشكل ـبتصر:
 سورة األنعاـ  :نزلت يف مكة اؼبكرمة إال ثالث آايت على الراجح ،كقد أنزلت مرة كاحدة كىي الوحيدة اليت
نزلت ىكذا ،كلعل اغبكمة من ذلك قطع تعليل اؼبشركُت يف قولو تعاىل حكاية عنهم( :لوال نػُّزؿ عليو ال ُقرآف

ُصبلة كاحدة)[الفرقاف ،]32 :تونبا منهم أف تنجيم نزكلو يتأكد كونو كتااب .كىي دبقدار كتاب من كتبهم اليت
يعرفوهنا كاإلقبيل كالزبور( .)37يقوؿ الفخر الرازم يف تفسَته :قاؿ األصوليوف :ىذه السورة اختصت بنوعُت
من الفضيلة :االكىل ،أهنا نزلت دفعة كاحدة .الثانية أهنا شيعها سبعوف ألفا من اؼبالئكة  ،كالسبب فيو أهنا
مشتملة على دالئل التوحيد كالعدؿ كالنبوة كاؼبعاد كإبطاؿ مذاىب اؼببطلُت كاؼبلحدين(.)38
قاؿ العلماء :ىذه السورة أصل يف ؿباجة اؼبشركُت كغَتىم من اؼببتدعُت كمن كذب ابلبعث كالنشور ،كىذا
يقتضي إنزاؽبا صبلة كاحدة ألهنا يف معٌت كاحد من اغبجة .كإف تصرؼ ذلك بوجوه كثَتة كعليها بٌت
اؼبتكلموف أصوؿ الدين ألف فيها آايت بينات ترد على القدرية( ،)39كغَتىم من اؼبلل.
 سورة يونس :مكية على قوؿ اعبمهور إال ثالث آايت أك اثنتُت .ابتدأت دبقصد إثبات رسالة النيب(صلى هللا
عليو كسلم) بداللة عجز اؼبشركُت عن معارضة القرآف أبسلوب تعريضي دقيق بٍت على الكناية بتهجية
اغبركؼ اؼبقطعة يف أكؿ السورة ،...،كانتقل من ذلك إىل إثبات انفراد هللا تعاىل ابإلؽبية بداللة أنو خالق العامل
كمدبره ،فأفضى ذلك إىل إبطاؿ أف يكوف هلل شركاء يف إؽبيتو كاىل إبطاؿ معاذير اؼبشركُت أبف أصنامهم
شفعاء عند هللا(.)40
 سورة القصص :مكية اشتملت على التنويو بشأف القرآف كالتعريض أبف بلغاء اؼبشركُت عاجزكف عن اإلتياف
بسورة مثلو ،كفيها تفصيل ما أصبل يف سورة النمل من قصة سيدان موسى(عليو السالـ) كاؼبقصود منو ما
يتضمنو من زايدة الوعظ كالعرب ،كفيها ربدم اؼبشركُت بعلم النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) هبذه القصص مع أنو أمي .كربداىم
إبعجاز القرآف كىديو مع ىدم التوراة  ،كأبطل معاذيرىم مث أنذرىم دبا حل ابألمم اؼبكذبة رسل هللا .كساؽ
ؽبم أدلة على كحدانية هللا تعاىل(.)41
 كذلك فصلت ىذه السورة موقف القرآف من توبيخ اؼبشركُت على إنكارىم يوـ القيامة من خالؿ اإلخبار
إبىالؾ الكثَتين من أىل القرل بسبب ظلمهم كالتساؤؿ عن شركاء هللا يوـ القيامة كما يدكر بينهم كبُت
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عبدهتم من نقاش إنتهى بتربئتهم من عبادهتم ،كإيراد األدلة اؼبتضافرة إلثبات قدرة هللا على اػبلق كاإلهباد
كالبعث كاإلعداـ(.)42
 سورة فاطر أك اؼبالئكة :مكية ابإلتفاؽ ،إشتملت ىذه السورة على إثبات تفرد هللا تعاىل ابإلؽبية ،كعلى
إثبات صدؽ النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كاثبات البعث كالدار اآلخرة ،افتتاحها بػ(اغبمد هلل) مؤذف أبف صفات من العظمة
ستذكر ،كإف إجراء صفات األفعاؿ على اسم اعباللة من خلق السماكات كاألرض كاؼبالئكة مؤذف أبف
السورة جاءت إلثبات التوحيد كتصديق الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)(.)43
 سورة فصلت :أك حم السجدة ،أك السجدة ،أك اؼبصابيح ،أك االقوات .مكية إبتفاؽ ،كإف موضوع ىذه
السورة مثل موضوع ابقي السور اؼبكية :كىو إثبات أصوؿ العقيدة :الوحدانية ،الرسالة كالوحي ،البعث
صلت آايتو)[فصلت ،]3:كقد فصل هللا تعاىل فيها
كاعبزاء .ظبيت (فصلت) إلفتتاحها بقولو تعاىل( :كتاب فُ ّ
اآلايت كأكضح األدلة كالرباىُت على كجوده كقدرتو ككحدانيتو من خلق ىذا الكوف العظيم كتصرفو فيو،

كتسمى أيضا :حم السجدة ألف رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) عند قراءة أكؽبا على زعماء قريش حىت انتهى إىل السجدة
منها فسجد(.)44
 كقد اشتملت على التنويو كاإلشارة إىل عجز الكفار عن معارضة القرآف ،كزجر اؼبشركُت كتوبيخهم على
كفرىم خبالق السماكات كاالرض مع بياف ما يف خلقها من الدالئل على تفرده ابإلؽبية ،كذكرت دالئل تفرد
هللا تعاىل خبلق اؼبخلوقات العظيمة كالشمس كالقمر ،كدالئل إمكاف البعث  ،كأنو كاقع ال ؿبالة ،كال يعلم
كقتو إال هللا تعاىل(.)45
 سورة األحقاؼ :كىي مكية أيضا ،افتتحت دبا يشَت اىل إعجاز القرآف لالستدالؿ على أنو منزؿ من عند
هللا ،كاالستدالؿ إبتقاف خلق السماكات كاالرض على التفرد ابإلؽبية ،كعلى إثبات جزاء األعماؿ ،كاإلشارة
إىل كقوع اعبزاء بعد البعث ،كأف ىذا العامل صائر إىل فناء ،كإبطاؿ الشركاء يف اإلؽبية كالتدليل على خلوىم
من صفات اإلؽبية كإثبات رسالة النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) ،كاستشهاد هللا بصدؽ الرسالة كالدعوة بشاىد بٍت إسرائيل كىو
عبد هللا بن سالـ(.)46
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 بدأت السورة ابغبديث عن تنزيل الكتاب كىو القرآف من هللا تعاىل ،...،مث إقامة األدلة على كجود هللا
كالتوحيد كالنبوة ،...،مث ختمت السورة ابلتأكيد على قدرة هللا تعاىل على البعث ،ألنو خالق السماكات
كاألرض كأبف تعذيب الكافرين ابلنار حق كائن ال ؿبالة(.)47
 سورة اؼبلك أك تبارؾ الذم بيده اؼبلك ،أك اؼبانعة ،أك اؼبنجية ،أك اجملادلة ،أك الواقية ،كلها أظباء ؽبذه السورة.
كقد ابتدأت بتعريف اؼبؤمنُت معاين من العلم بعظمة هللا تعاىل كتفرده ابؼبلك اغبق كالنظر يف إتقاف صنعو
الداؿ على تفرده ابإلؽبية ،...،كإنو أقاـ نظاـ اغبياة كاؼبوت لتظهر يف اغبالتُت ؾبارم أعماؿ العباد يف ميادين
السبق إىل أحسن األعماؿ  ،كانفراده خبلق العوامل خلقا ابلغا غاية اإلتقاف فيما تراد لو ،كأتبعو ابلنظر يف ذلك
كابإلرشاد إىل دالئلو اإلصبالية كتلك دالئل على إنفراده ابإلؽبية ،كزبلصا من ذلك إىل ربذير الناس من كيد
الشياطُت ،كاإلرتباؽ معهم يف ربقة عذاب جهنم ،كأف يف إتباع الرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) قباة من ذلك ،كيف تكذيبو
اػبسراف .كتنبيو اؼبعاندين للرسوؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل علم هللا دبا وبوكونو للرسوؿ ظاىرا كخفية أبف علم هللا ؿبيط
دبخلوقاتو(.)48
 إف السورة إثبات لوجود هللا تعاىل ككحدانيتو ببياف مظاىر علمو كقدرتو كإنذار أبىواؿ القياـ كتذكَت بنعم هللا
على عباده كربط الرزؽ ابلسعي يف األرض مث التوكل على هللا تعاىل(.)49

املبحث الثاين
املطلب األول :متهيد
اعتمد الباحث يف تصنيف اآلايت قيد البحث على أساس اؼبوضوع الذم تعاعبو اآلية كالذم يبثل دليال كاضحا على
كجود اػبالق ككحدانيتو من جهة ،كمن جهة أخرل أنو أقرب ما يكوف من عقل كفكر اؼبخاطب لكي ال يبقى لو أدىن
فجوة أك ىفوة قد يتلمسها للخركج من اغبوار منتصرا .فكاف اإلنساف نفسو كما يكتنفو من أحواؿ كحاجات الدليل
الناصع الذم ال مفر منو كال يبكن التشكيك فيو ،كما يقوؿ اإلماـ الرازم(رضبو هللا) :ؼبا كاف اطالع كل أحد على
أحواؿ نفسو أشد من اطالعو على أحواؿ غَته ال جرـ قدـ ىذا الدليل على سائر الدالئل( .)50يعٍت أف هللا تعاىل
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كجو رسولو(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل ىذا ال تدرج يف عرض األدلة حىت ال يكوف للمخاطب حجة بعد البالغ .لذلك سيكوف تصنيف
اآلايت على ثالث ؾباميع:
اجملموعة األكىل :بياف اآلايت الدالة على الصانع بنفس اإلنساف كأحوالو:
ت

اسم اآلية

رقمها

1

األنعاـ

46

2

يونس

59

3

فصلت

52

4

األحقاؼ

10

5

اؼبلك

28

اآلية األكىل قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف أخذ هللا ظبعكم كأبصاركم كختم على قلوبكم من إلو غَت هللا أيتيكم بو أنظر
نصرؼ اآلايت مث ىم يصدفوف) [األنعاـ :آية  .]46كرد يف ىذه اآلية الكريبة من األدلة ما يدؿ على كجود
كيف ّ
الصانع اغبكيم اؼبختار ،كإف من أقرب األدلة إىل اإلدراؾ كالعقل ما يكوف انبعا من القضية نفسها ،حيث :أف أشرؼ

أعضاء اإلنساف ىو السمع كالبصر كالقلب ،فاألذف ؿبل القوة السامعة كالعُت ؿبل القوة الباصرة كالقلب ؿبل اغبياة
كالعقل كالعلم( .)51فلو سلبت ىذه القول من ىذه األعضاء لتوقفت حياة اإلنساف كإختل أمره كىو ليس بقادر على
منع سلبها .فأصبح من اؼبعلوـ ابلضركرة أف الذم سلب ىذه القول ىو الذم كضعها من قبل كىو الذم وبفظها من
صبيع اآلفات كاإلسقاـ ،كىو هللا عز كجل فبا يوجب التعظيم كالثناء كالعبودية لو كحده( ،)52كليس تلك األصناـ اليت
ال تستطيع دفع الضر عن نفسها فضال عن غَتىا ،كبذلك فقد ثبت الدليل .فاآلية تدؿ على :توحيد هللا تعاىل كأنو
اؼبتصرؼ يف العامل الكاشف للعذاب كالراد ؼبا شاء بعد الذىاب كأف آؽبتهم ال تغٍت عنهم شيئا(.)53
مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
األكؿ :أشارة اآلية الكريبة إىل الفارؽ الشاسع بُت اؼبشركُت كأصنامهم من حيث امتالؾ صفات كقول ال سبتلكها
أصنامهم بطرؽ مباشر كذلك من خالؿ تنبيههم إىل ما ينعموف بو من ظبع كبصر كقلب ،فكيف ىبضعوف إىل ما ال
يبلك ظبعا كال بصرا كال يغٍت من اغبق شيئا.
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الثاين :إذا ما أصاب إحدل ىذه الصفات اؼبرض فإهنم ال يستطيعوف عالجها بعبادهتم لألصناـ أك توسلهم هبا كذلك
أف من يستطيع رفع اؼبرض ىو هللا سبحانو الذم وبفظها كيدفع عنها األمراض .فثبت بذلك مدل ضعف كقصور
أصنامهم فضال عن ضعفهم كقصور عقوؽبم .فقد جرل الكالـ ؾبرل التهديد كالتخويف أختَت فيو التهديد إبنتزاع
ظبعهم كأبصارىم كسلب اإلدراؾ من قلوهبم ألهنم مل يشكركا نعمة ىذه اؼبواىب بل عدموا االنتفاع هبا كما أشار إليو
يستمع إليك كجعلنا على قلوهبم أكنة أف يفقهوه كيف آذاهنم كقرا)[األنعاـ .]25:فكاف ذلك
قولو آنفا( :كمنهم من
ُ
تنبيها ؽبم على عدـ إجداء ىذه اؼبواىب عليهم مع صالحيتها لإلنتفاع كانسب ىنا أف يهددكا بزكاؽبا ابلكلية إف داموا
على تعطيل اإلنتفاع هبا فيما أمر بو خالقها(.)54
الثالث :أف هللا تعاىل كىب اإلنساف قوة السمع كقوة البصر كقوة القلب من الفكر كالفهم كاإلدراؾ لينعم هبا فيتمكن
من السمع كالبصر كاإلدراؾ .فلما أمره بتوحيده كعبادتو ،عطل ىذه القول عن إدراؾ اغبق كإتباعو عنادا ككربا ككفرا،
فأصبحت ىذه اآلالت كصفاهتا حجة على اإلنساف يوـ القيامة ألنو اختار طريق الضالؿ كترؾ طريق اغبق بنفس
اآلالت كصفاهتا اليت كىبها هللا تعاىل لو.
قاؿ تعاىل( :قُل ىو الذم أنشأكم كجعل لكم السمع كاألبصار كاألفئدة قليال ّما تشكركف)[اؼبلك ،]23:فخص ىذه
الثالثة إبلزاـ اغبجة بسببها كاستدعاء الشكر عليها ،كقد قلنا أنو ال طائل يف السمع كاإلبصار إال دبا يؤداينو إىل

القلب ليكوف القلب ىو القاضي فيو كاغباكم عليو(.)55
اآلية الثانية قولو تعاىل( :قُل أرأيتم ّما أنزؿ هللا لكم من رزؽ فجعلتم منو حراما كحالال قُل آهلل أذف لكم أـ على هللا
تفًتكف) [يونس :]59 :تضمنت أكائل سورة يونس إثبات قضية الوحي كالنبوة أبدلة اشتملت عدت كجوه ،كيف ىذه
اآلية ذكر هللا تعاىل طريقا آخر يف إثبات النبوة :كىو أف التشريع ابلتحليل كالتحرًن ىو حق هللا تعاىل كأف األصل يف
األرزاؽ كاألشياء اإلابحة ،فتحرًن بعض األشياء كربليل بعض مع تساكيهما يف الصفات كاؼبنافع دليل على اعًتافكم
بصحة النبوة كالرسالة ،ألنو مل يقم لكم دليل عقلي كال نقلي على ىذا التمييز فهو منهج فاسد ابطل ،كإف ما عليو
األنبياء ىو اغبق كالصواب(.)56
يقوؿ اإلماـ الرازم رضبو هللا :إعلم أف الطريق إىل إثبات نبوة األنبياء عليهم السالـ أمراف:

 األكؿ :أف تقوؿ إف ىذا الشخص قد إدعى النبوة كطهرت اؼبعجزة على يده ،ككل من كاف كذلك فهو
رسوؿ من عند هللا حقا كصدقا ،كىذا الطريق فبا قد ذكره هللا تعاىل يف ىذه السورة كقرره على أحسن
الوجوه يف قولو( :كما كاف ىذا القرآ ُف أف يُفًتل من دكف هللا كلكن تصديق الذم بُت يديو كتفصيل
رب العاؼبُت)[يونس.]37 :
الكتاب ال ريب فيو من ِّ
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 كأما الطريق الثاين :فهو أف نعلم بعقولنا أف اإلعتقاد اغبق كالعمل الصاحل ما ىو؟ فكل من جاء كدعا اػبلق
إليو كضبلهم عليو ككانت لنفسو قوة قوية يف نقل الناس من الكفر إىل اإليباف كمن اإلعتقاد الباطل إىل
اإلعتقاد اغبق كمن األعماؿ الداعية إىل الدنيا إىل األعماؿ الداعية إىل اآلخرة فهو النيب اغبق الصادؽ
كاؼبصدؽ(.)57
كيف معرض مناسبة اآلية ؼبا قبلها من اآلايت ،يقوؿ اإلماـ الرازم:إعلم أف الناس ذكركا يف تعلق ىذه اآلية دبا قبلها
كجوىا ال أستحسن كاحدا منها كالذم ىبطر ابلباؿ كالعلم عند هللا تعاىل كجهاف:
 األكؿ  :أف اؼبقصود من ىذا الكالـ ذكر طريق اثلث يف إثبات النبوة .كتقريره أنو عليو الصالة كالسالـ قاؿ
للقوـ :إنكم ربكموف حبل بعض األشياء كحرمة بعضها ،فهذا اغبكم تقولونو على سبيل اإلفًتاء على هللا
كم َح َك َم هللا بو .كاألكؿ طريق ابطل ابإلتفاؽ فلم يبق إال الثاين ،مث من اؼبعلوـ أنو
تعاىل أك تعلموف أنو ُح ه
تعاىل ما خاطبكم بو من غَت كاسطة ،كؼبا بطل ىذا ،ثبت أف ىذه األحكاـ إمبا كصلت إليكم بقوؿ رسوؿ
أرسلو هللا إليكم كنيب بعثو هللا إليكم ،... ،كىذا يدؿ على إعًتافكم بصحة النبوة كالرسالة ،كإذا كاف األمر
كذلك فكيف يبكنكم أف تبالغوا ىذه اؼببالغة العظيمة يف إنكار النبوة كالرسالة.
 الثاين :يف حسن تعلق ىذه اآلية دبا قبلها ىو أنو عليو الصالة كالسالـ ؼبا ذكر الدالئل الكثَتة على صحة
نبوة نفسو كبُت فساد سؤاالهتم كشبهاهتم يف إنكارىا أتبع ذلك ببياف فساد طريقتهم يف شرائعهم
كأحكامهم ،... ،كاؼبقصود إبطاؿ مذىب القوـ يف أدايهنم كيف أحكامهم كأهنم ليسوا على شيء يف ابب
من األبواب(.)58

فهذا االستدالؿ من الطريق اؼبسمى ابل َقلب يف علم اعبدؿ( ،)59يعٍت استخداـ أدلة اػبصم كحكمو ضده كاالستدالؿ
بو عليو .كيقوؿ اإلماـ أبو حياف االندلسي :كاؼبعٌت أخربكين آهلل أذف لكم يف التحليل كالتحرًن فأنتم تفعلوف ذلك
إبذنو ،أـ تكذبوف على هللا يف نسبة ذلك إليو ،فنبو بتوقيفهم على أحد القسمُت كىم ال يبكنهم إدعاء إذف هللا يف

ذلك فثبت افًتاؤىم( . )60كيقوؿ الزـبشرم :ككفى هبذه اآلية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأؿ عنو من أحكاـ،
كابعثة على كجوب االحتياط فيو ،كأف ال يقوؿ أحد يف شيء جائز إال بعد إيقاف كإتقاف كمن مل يوقن فليتق هللا
كليصمت كإال فهو مفًت على هللا(.)61
مناسبة الدليل يف اآلية:
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ذكران فيما سبق أف السورة تعاجل قضية الوحي كالنبوة ،كمت عرض األدلة على إثبات ذلك على أمت صورة ،مث جاءت
ىذه اآلية لتغَت مسار األدلة كاالحتجاج إىل قضية أخرل حبيث ال يستطيعوف إنكارىا أك التملص منها ألهنا سبس
أسباب حياهتم اػباصة كما شرعوا ؽبا من قوانُت كشرائع فيتبُت ذلك من عدت كجوه:
األكؿ :أف ما ينعموف بو من رزؽ ىو من عند هللا كحده ،كسببو ما ينزؿ من السماء من اؼبطر الذم ال يستطيعوف
إنزالو أك تكثَته ،فثقاؿ هللا تعاىل لنبيو(ملسو هيلع هللا ىلص) :قل ؽبم أخربكين من غَت هللا أنعم عليكم هبذه النعم؟
الثاين :أف ما شرعوا من حرمة كحل ىل ىو من عند أنفسكم أـ من عند هللا؟ فإف كاف من عند أنفسكم فهذا ظلم
كجور عظيم كافًتاء على هللا تعاىل ،كإف كاف من عند هللا فما حجتكم؟
الثالث :إف كانت شرعتكم من عند هللا فال بد من كاسطة بينكم كبُت هللا كىي نيب أك رسوؿ كقد ثبت أف العرب مل
يبعث فيهم نيب قبل النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) كىا قد بُعث ،فَلِم مل تؤمنوا بو.
أضل فبن ىو يف ِشقاؽ بعيد) [فصلت:]52 :
اآلية الثالثة قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف كاف من عند هللا مث كفرمت بو من ُّ

ىذه اآلية :إستئناؼ إبتدائي متصل بقولو( :إ ّف الذين كفركا ابل ّذكر ؼبا جاءىم كإنّو لكتاب عزيز) ،إىل قولو( :كلقد
ّ
شك منو ُمريب)[فصلت-41:
لفي
كإهنم
بينهم
آتينا موسى الكتاب فاختُلف فيو كلوال كلمة سبقت من ربّك ل ُقضي
ّ
 ،]45فهذا انتقاؿ إىل اجملادلة يف شأف القرآف رجع بو إىل الغرض األصلي من ىذه السورة كىو بياف حقية القرآف
كصدقو كصدؽ من جاء بو ،كىذا استدعاء ليعملوا النظر يف دالئل صدؽ القرآف مثل إعجازه كإتساقو كأتييد بعضو
بعضا ،ككونو مؤيدا للكتب قبلو ككوف تلك الكتب مؤيدة لو( .)62بعد بياف كعيد اؼبشركُت عل الشرؾ كرجوعهم عنو
يف يوـ القيامة كإظهار تبدؿ أحواؿ اإلنساف ابلتعاظم عند القوة كالتصاغر كالذؿ عند الضعف ،أكجب هللا تعاىل التأمل

كالتفكَت يف آايت هللا كيف األنفس ليعلموا أف القرآف حق منزؿ من عند هللا كأف الساعة آتية ال ريب فيها(.)63
كعلى ىذا :تبُت اآلية الكريبة مدل سبادم اؼبشركُت يف الضالؿ كمع ذلك فقد أبرز هللا كضوح الدليل من جهة كعمق
(من ِع ِ
ضالؽبم من جهة أخرل ( .قُل أرأيتُم) إف كاف آم القرآف ِ
ند هللاِ) أبرزه يف صورة االحتماؿ كىو من عند هللا بال
ْ
()64
شك كلكنو تنزؿ معهم يف اػبطاب  .كىذا التوجيو للنيب(ملسو هيلع هللا ىلص) من قبل هللا أف ىباطب اؼبشركُت كيدعوىم كىم أىل
اغبصافة كالفصاحة أف يرجعوا إىل أنفسهم كيتفكركا :يعٍت أف ما انتم عليو من إنكار القرآف كتكذيبو ليس أبمر صادر
عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقُت كثلج الصدكر ،كإمبا ىو قبل النظر كاتباع الدليل أمر ؿبتمل هبوز أف يكوف
من عند هللا كأف ال يكوف من عنده كأنتم مل تنظركا كمل تفحصوا ،فما أنكرمت أف يكوف حقا كقد كفرمت بو ،فأخربكين من
أضل ِفبّن ىو يف
أضل منكم كأنتم أبعدمت الشوط يف مشاقتو كمناصبتو كلعلو حقا فأىلكتم أنفسكم ،كقولو تعاىلَ :
(من ّ
شقاؽ بعيد)[فصلت ،]52 :موضوع موضع منكم بياان غباؽبم كصفتهم(.)65
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مث من اؼبعلوـ ابلضركرة أف ليس العلم بكوف القرآف ابطال علما بديهيا ،كليس العلم بفساد القوؿ ابلتوحيد كالنبوة
علما بديهيا ،فقبل الدليل وبتمل أف يكوف صحيحا كأف يكوف فاسدا ،فبتقدير أف يكوف صحيحا كاف إصراركم على
دفعو من أعظم موجبات العقاب ،فهذا الطريق يوجب عليكم أف تًتكوا ىذه الثغرة ،كأف ترجعوا إىل النظر كاإلستدالؿ
دؿ على فساده تركتموه ،فأما قبل الدليل فاإلصرار على الدفع كاإلعراض
دؿ الدليل على صحتو قبلتموه ،كإف ّ
فإف ّ
بعيد عن العقل(.)66
مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
 األكؿ :كانت السورة يف معرض بياف األدلة على أف القرآف من عند هللا تعاىل كأف النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) صادؽ يف
تبليغ ىذا القرآف كأنو ليس من عند نفسو من خالؿ آايت بينات مفصالت .حيث أظهرت ىذه اآلية
الكريبة مدل ضالؿ اؼبشركُت كتكربىم كإعراضهم عن اغبق.
كجو النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل تنبيو اؼبشركُت كإيقاظهم من
 الثاين :تبُت من ىذه اآلية الكريبة كيف أف هللا تعاىل ّ
غفلتهم من خالؿ دعوهتم إىل الرجوع إىل أنفسهم كإعماؿ عقوؽبم ليتفكركا يف ىذا القرآف كما جاء بو من
آايت بينات يف اآلفاؽ كيف أنفسهم ،كأف عليهم إعماؿ العقل يف النظر كاإلستدالؿ قبل رفضهم كتكربىم
كبعدىم عن اغبق.
 الثالث :إظهار مدل بعد اؼبشركُت كالكفار عن التفكَت كالعقالنية ،كإتباع الشهوات كحب الرايسة كملذات
اغبياة الدنيا حىت عميت بصَتهتم كغلبت ِشقوهتم حىت كانوا أبعد ما يكوف عن اغبق كسبيل الرشاد.
حجة عليهم يوـ القيامة ألهنم عرفوا اغبق فزاغوا عنو كاتبعوا ما
 الرابع :أف فصاحتهم كرجاحة عقوؽبم إمبا ىي ّ
سبليو عليهم رغباهتم كحبهم للدنيا على كثرة ككضوح األدلة كاآلايت البينات.

اآلية الرابعة قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف كاف من عند هللا ككفرمت بو كشهد شاىد من بٍت إسرائيل على مثلو فآمن
القوـ الظاؼبُت) [األحقاؼ:]10 :
كاستكربمت إف هللا ال يهدم َ
إف اآلايت اليت سبقت ىذه اآلية بينت عدد من األدلة اليت تثبت صدؽ إدعاء النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) أف ىذا القرآف كحي نزؿ
بو اؼبلك عليو ،كيف ىذه اآلية أعيد األمر أبف يقوؿ ؽبم حجة أخرل لعلها تردىم إىل اغبق ،...،كىذا استدراج ؽبم
للوصوؿ إىل اغبق يف درجات النظر ،فقد ابدأىم أبف ما أحالوه من أف يكوف رسوال من عند هللا ليس دبحاؿ إذ مل
يكن أكؿ الناس جاء برسالة من هللا ،مث أعقبو أبف القرآف إذا فرضنا أنو من عند هللا كقد كفرمت بذلك كيف يكوف
حالكم عند هللا تعاىل ،كأقحم يف ىذا أنو لو شهد شاىد من أىل الكتاب بوقوع الرساالت كنزكؿ الكتب على الرسل
كآمن برساليت ،كيف يكوف اكبطاطكم عن درجتو كقد جاءكم كتاب فأعرضتم عنو(.)67
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كاؼبعٌت :قل أخربكين إف اجتمع كوف القرآف من عند هللا مع كفركم بو ،كاجتمع شهادة أعلم بٍت إسرائيل على نزكؿ مثلو
كإيبانو بو مع استكباركم عنو كعن اإليباف بو ،ألستم أضل الناس كأظلمهم( .)68فإف توجيو الشاىد يف اآلية ىو :أف
اؼبشركُت كانت ؽبم ـباطة مع بعض اليهود يف مكة كؽبم صلة بكثَت منهم يف التجارة ابؼبدينة كخيرب ،فلما ظهرت دعوة
النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) كانوا يسألوف من لقوه من اليهود عن أمر األدايف كالرسل ،فكاف اليهود ال ؿبالة ىبربكف اؼبشركُت ببعض
األخبار عن رسالة موسى(عليو السالـ ) ككتابو ككيف أظهره هللا على فرعوف .فاليهود كإف كانوا ال يقركف برسالة
دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) فهم يتحدثوف عن رسالة موسى(عليو السالـ) دبا ىو فباثل غباؿ النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) مع قومو كفيو ما يكفي لدفع
إنكارىم رسالتو( . )69كاآلية جاءت يف ؿباجة اؼبشركُت ،ككجو اغبجة أهنم كانوا يراجعوف اليهود يف أشياء ،أم شهادهتم
ؽبم كشهادة نبيهم يل من أكضح اغبجج ،كال يبعد أف تكوف السورة يف ؿباجة اليهود( .)70ككذلك دلّت اآلية على
إنذار اؼبشركُت الظ اؼبُت بعذاب أليم إذا استمركا يف تكذيبهم ابلقرآف كتكربكا عن اإليباف بع كعن إتباعو كطاعة الرسوؿ
اؼبنزؿ عليو ابلرغم من شهادة رجل منصف عارؼ ابلتوراة أبف القرآف حق ،...،فهذه اآلية بشارة ابلنيب(ملسو هيلع هللا ىلص) يف التوراة
كعلى لساف موسى(عليو السالـ) كلساف علماء بٍت إسرائيل ،فهي كبشارة عيسى(عليو السالـ) دبحمد(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿ
كمبشرا برسوؿ أييت
تعاىل( :كإذ قاؿ عيسى ابن مرًن اي بٍت إسرائيل ّ
يدم من التوراة ُ
إين رسوؿ هللا إليكم ُمص ّدقا ؼبا بُت ّ
فلما جاءىم ابلبينات قالوا ىذا ِسحر ُمبُت)[الصف.)71(]6 :
من بعدم اظبو أضبد ّ
أما ذكر الشاىد يف اآلية ففيو للعلماء كجهاف:

 األكؿ :ما أخرجو البخارم عن عامر بن سعد ابن أيب كقاص عن أبيو قاؿ :ما ظبعت النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) يقوؿ
ألحد يبشي على األرض إنو من أىل اعبنة إال لعبد هللا بن سالـ( .)72قاؿ :كفيو نزلت ىذه اآلية (كش ِهد
شاىد من بٍت إسرائيل على ِمثلو)( . )73كأخرج مسلم عن عامر بن سعد قاؿ :ظبعت أيب يقوؿ :ما ظبعت
رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) يقوؿ غبي يبشي إنو يف اعبنة إال لبعد هللا بن سالـ(.)74

 الثاين :الشاىد يف اآلية :ليس اؼبراد منو شخصا معينا بل اؼبراد منو أف ذكر دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) موجود يف التوراة
كالبشارة دبقدمو حاصلة فيها ،فتقدير الكالـ لو أف رجال منصفا عارفا ابلتوراة أقر بذلك كأعًتؼ بو ،مث إنو
آمن دبحمد(ملسو هيلع هللا ىلص) كأنكرمت ،ألستم كنتم ظاؼبُت ألنفسكم ضالُت عن اغبق(.)75

مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
 األكؿ :أف أسلوب الدليل يف اآلية يعتمد على اعبمع بُت أمرين :األكؿ :ىو إعراضهم عن القرآف بدكف نظر
كسبحيص كال دليل .الثاين :شهادة رجل من بٍت إسرائيل على مثل ما جاء بو الرجل فيكم ،أال يدؿ ذلك
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لذم العقوؿ على صدؽ النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) كصحة ما أخربكم بو ،فإف أعرضتم على الرغم من ذلك فال يوجد أضل
منكم كإنكم قد ظلمتم أنفسكم إبعراضكم.

 الثاين :أف إع راض الكفار كاؼبشركُت إمبا كاف إستكبارا منهم عن قبوؿ الدليل ،كإال فإهنم على علم أبخبار
اليهود كدينهم كذلك من كجهُت ،األكؿ :أف اليهود كانوا يبشركف بظهور نيب زماهنم كيتكلموف عن صفاتو،
فلما بُعث كفركا بو كما آمن إال قليل ،ككاف العرب من قريش يعرفوف ذلك بدليل قولو تعاىل( :كؼبا جاءىم
ّ
فلما جاءىم ّما عرفوا كفركا
قبل يستفتحوف على الذين كفركا ّ
كتاب من عند هللا ُمصدؽ ؼبا معهم ككانوا من ُ
بو فلعنة هللا على الكافرين) [البقرة.]89 :الثاين :أف أىل مكة كانوا يسألوف اليهود عن دينهم ككتاهبم
كنبيهم ككاف ؽبم مع اليهود صلة كذبارة ،فلم يكن أمر دعوة النيب غريبا عنهم ،فلذلك لزمتهم اغبجة
فاستكربكا كأعرضوا.
 الثالث :كشفت اآلايت البينات كاألدلة اؼبتوالية عن ظلم اؼبشركُت ألنفسهم كأهنم ابتعدكا كزاغوا عن
الصواب كربا كأنفة فأستحقوا الطرد من قبل هللا تعاىل عن طريق اؽبداية ألف هللا ال يهدم القوـ الظاؼبُت.
أىلكٍت هللا كمن معي أك رضبنا فمن ُهبَت الكافرين من عذاب أليم)
اآلية اػبامسة قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف
َ
(أكمل يركا إىل الطَت فوقهم
[اؼبلك :]28:بعد أف أكرد هللا تعاىل الربىاف األكؿ على كماؿ قدرتو كىو اؼبتمثل بقولوَ :

سكهن إال الرضبن إنّو بكل شيء بصَت)[اؼبلك ،]19:مث أكرد برىاانف آخراف اؼبتمثالف بقولو
صافّات كيقبضن ما ُيب
ّ
تعاىل( :قُل ىو الذم أنشأكم كجعل لكم السمع كاألبصار كاألفئدة قليال ّما تشكركف.قُل ىو الذم ذرأكم يف األرض
كإليو ربشركف)[اؼبلك ،]23،24:مث ذكر هللا تعاىل أمرين قاؽبما اؼبشركوف كنبا تعيُت كقت العذاب متمثال بقولو:

(كيقولوف مىت ىذا الوعد إف كنتم صادقُت)[اؼبلك ،]25 :فكاف جواب النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) متمثال بقولو تعاىل( :قُل إّمبا العلم
عند هللا كإّمبا أان نذير مبُت)[اؼبلك ،]26:يركل أف كفار مكة كانوا يدعوف على رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) كعلى اؼبؤمنُت
ابؽبالؾ كما قاؿ تعاىل( :أـ يقولوف شاعر نًّتبص بو ريب اؼبنوف)[الطور ،]30:كقولو( :بَل ظننتم أف لن ينقلب
السوء ككنتم قوما بورا)[الفتح ،]12:مث أنو تعاىل
الرسوؿ كاؼبؤمنوف إىل أىليهم أبدا ُ
كزيّن ذلك يف قلوبكم كظننتم ّ
ظن َ
أجاب عن ذلك من كجهُت ،الوجو األكؿ :ىو ىذه اآلية ،كاؼبعٌت :قل ؽبم إف هللا تعاىل سواء أىلكٍت ابإلماتة أك
رضبٍت بتأخَت األجل ،فأم راحة لكم يف ذلك ،كأم منفعة لكم فيو ،كمن الذم هبَتكم من عذاب هللا إذا نزؿ بكم،
أتظنوف أف األصناـ ذبَتكم أك غَتى ا ،فإذا علمتم أف ال ؾبَت لكم فهال سبسكتم دبا ىبلصكم من العذاب كىو العلم

ابلتوحيد كالنبوة كالبعث.
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الوجو الثاين :يف اعبواب قولو تعاىل( :قُل ىو الرضبن آمنا بو كعليو توكلنا فستعلموف من ىو يف ضالؿ
ُمبُت)[اؼبلك ،]29:كاؼبعٌت أنو الرضبن آمنا بو كعليو توكلنا ،فيعلم أنو ال يقبل دعائكم كأنتم أىل الكفر كالعناد يف حقنا
مع أان آمنا بو كمل نكفر بو كما كفرمت ،مث قاؿ(:كعليو توكلنا) ال على غَته كما فعلتم أنتم حيث توكلتم على رجالكم
كأموالكم(.)76
مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
 األكؿ :أف هللا تعاىل يدعوىم إىل الرجوع إىل أنفسهم كالتفكَت يف حاؽبم من أم الفريقُت أنتم كقد أنعم هللا
عليكم بنعمة السمع كالبصر كالرزؽ ،ككاقع حالكم ىو اإلعراض كالكرب كالكفر.

 الثاين :ما النفع الذم يعود إليكم من دعائكم على الٍت(ملسو هيلع هللا ىلص) كاؼبؤمنُت ابؽبالؾ كأنتم تعلموف أنكم ىالكُت
ال ؿبالة.
 الثالث :ما الذم دفعكم إىل األمن من عذاب هللا كأنتم ىذا حالكم من الكفر كاإلعراض عن دين هللا
كرسولو ،كقد رأيتم آايت هللا كمعجزاتو أبـ أعينكم ،فمن أحق ابألمن من عذاب هللا تعاىل أنتم أـ من آمن؟
اؼبطلب الثاين :بياف اآلايت الدالة على الصانع من خالؿ اختالؼ الليل كالنهار:
ت

اآلية

رقمها

1

يونس

50

2

القصص

71
72

اآلية األكىل قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف أاتكم عذابو بياات أك هنارا ماذا يستعجل منو اجملرموف) [يونس]50:
إف أحد شبهات منكرم النبوة من اؼبشركُت ىو عندما يتوعدىم النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) ابلعذاب كال يقع ،يقولوف لو كاف حقا
لوقع ما تعدان بو.كىذه اآلية ىي اعبواب الثاين لقوؿ اؼبنكرين( :كيقولوف مىت ىذا الوعد إف كنتم
صادقُت)[يونس ،]48:فحاصل ىذا اعبواب :أف ىذا الذم تطلبونو ىو ؿبض الضرر العارم عن جهات النفع
كالعاقل ال يفعل ذلك( .)77كإف بالغة القرآف تظهر جبالء ىنا حيث :أريدت الداللة على موجب ترؾ االستعجاؿ
كىو اإلجراـ ألف من حق اجملرـ أف ىباؼ التعذيب على إجرامو كيهلك فزعا من ؾبيئو ،كإف أبطأ فضال أف
يستعجلو( .)78كمن بالغة األلفاظ قولو تعاىل( :بياات) أم كقت بيات كىو الليل كأنتم ساىوف انئموف ال تشعركف( ،أك
هنارا) كأنتم مشتغلوف بطلب اؼبعاش كالكسب( . )79كىو نظَت قولو(:بغتة) ألف العذاب إذا فاجأ من غَت شعور بو كاف
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أشد كأصعب خبالؼ أف يكوف قد استعد لو كهتيء غبلولو ،كىذا كقولو تعاىلِ :
(أفأمن أىل القرل أف أيتيهم أبسنا
ِ
ضحى كىم يلعبوف)[األعراؼ.)80(]97،98:
بياات كىم
انئموف.أك أمن أىل القرل أف أيتيهم أبسنا ُ
َ
ككقع يف ىذا اعبواب تفنن يف زبيل التهويل ؽبذا العذاب اؼبوعود زبييال يناسب ربقق كقوعو ،فإف ىذين الوقتُت ال ىبلو
حلوؿ اغبوادث عن أحدنبا على أنو ترديد ؼبعٌت العذاب العاجل تعجيال قريبا أك أقل قراب ،أم أاتكم يف ليل ىذا اليوـ
الذم سألتموه أك يف صبيحتو( .)81كىذا ليس حاؿ النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) مع قومو بل حاؿ األنبياء كلهم مع أقوامهم ،فإنو تعاىل
أرسل لكل أمة من األمم اػبالية رسوال يدعوىم إىل اإليباف ابهلل كاليوـ اآلخر كاىل العمل الصاحل مناط النجاة يف
اآلخرة ،...،فإذا جاء رسوؽبم إليهم ابلبينات فكذبوه قضى هللا بينو كبينهم ابلعدؿ فيعذبوف كينجي هللا رسولو كمن

صدقو كىم ال يظلموف يف قضائو شيئا فبا ينزؿ هبم من عذاب فلن يكوف عذاب بغَت ذنب إرتكبوه(.)82
مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:

 األكؿ :أف اؼبذنب صاحب اعبرـ العظيم من شأنو بنظر العقالء أف يستبعد العقوبة كيؤخرىا قدر استطاعتو
ىراب من اغبساب كالفضيحة ،كىذا خبالؼ ما أراده اؼبشركوف من النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) ،ما يثبت ذبردىم من العقل
كاغبكمة كيثبت كفرىم كعنادىم كاستكبارىم.
 الثاين :أف اعبواب عن سؤاؽبم ( مىت يقع العذاب) جاء شديد الوقع على قلوهبم كتسفيها لعقوؽبم ،أبف
العذاب سيأتيكم بغتة كىم غَت مدركُت كال مستعدين لو إما حاؿ نومكم كراحتكم أك حاؿ شغلكم
رده أك اؽبرب منو.
كانشغالكم .فال تستطيعوف ّ

 الثالث :إذا كانت غايتكم من استعجاؿ العذاب أف تؤمنوا إذا كقع ،فهذا إيباف ابطل ألنو إيباف كقع عند
اإلعباء كالقسر فال يورث إال اغبسرة كالندامة مث يعقبو عذاب أشد كأنكا خالدين فيو ،فماذا تستعجلوف
(مثّ قيل للذين ظلموا ذكقوا
منو ،مث يقرف هبذا العذاب كالـ يدؿ على اإلىانة كالتحقَت كىو قولو تعاىلُ :
عذاب اػبُلد ىل ُذبزكف إال دبا كنتم تكسبوف)[يونس.]52:
اآليتاف الثانية كالثالثة قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف جعل هللا عليكم الليل سرمدا إىل يوـ القيامة من إلو غَت هللا أيتيكم
بضياء أفال تسمعوف .قُل أرأيتم إف جعل هللا عليكم النّهار سرمدا إىل يوـ القيامة من إلو غَت هللا أيتيكم بليل تسكنوف
فيو أفال تبصركف) [القصص :]71،72:ىذه اآلايت تدؿ على كحدانية هللا تعاىل من خالؿ بديع صنعو ،فإف الليل
كالنهار كتعاقبهما إمبا آايت مسخرات تدؿ على إلو خالق مدبر ،ككذلك تدؿ على الفضل كاؼبنة على اإلنساف ؼبا فيها
صالح حياتو كاستمرارىا .كىو من أبدع أنواع االستدالؿ حيث :الصنع العجيب اؼبتكرر كل يوـ مرتُت كالذم يستوم
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يف إدراكو كل فبيز كالذم ىو أجلى مظاىر التغيَت يف العامل فهو دليل اغبدكث ،...،ككاف االستدالؿ بتعاقب الضياء
كالظلمة على الناس أقول كأكضح من االستدالؿ بتكوين أحدنبا لو كاف دائما ،ألف قدرة خالق الضدين كجاعل

أحدنبا ينسخ اآلخر كل يوـ أظهر منها لو مل ىبلق إال أقوانبا كأنفعهما( .)83بُت سبحانو أنو مهد أسباب اؼبعيشة
ليقوموا بشكر نعمو( ،من إلو غَت هللا أيتيكم بضياء) أم بنور تطلبوف فيو اؼبعيشة ،كقيل :بنهار تبصركف فيو معايشكم
كتصلح فيو الثمار كالنبات( .أفال تسمعوف) ظباع فهم كقبوؿ(.من إلو غَت هللا أيتيكم بليل تسكنوف) أم تستقركف فيو
من النصب(.أفال تبصركف ) ما أنتم فيو من اػبطأ يف عبادة غَته  ،فإذا أقررمت أبنو ال يقدر على إيتاء الليل كالنهار غَته
()84
ىال قيل :بنهار تتصرفوف فيو كما قيل :بليل تسكنوف
فَلِم تُشركوف بو  .يقوؿ صاحب تفسَت الكشاؼ :فإف قلتّ :

فيو؟ قلت :ذكر الضياء كىو ضوء الشمس ألف اؼبنافع اليت تتعلق بو متكاثرة ليس التصرؼ يف اؼبعاش كحده .كالظالـ
ليس بتلك اؼبنزلة ،كمن شبة قَػَر َف الضياء بػ(أفال تسمعوف) ألف السمع يدرؾ ما ال يدركو البصر من ذكر منافعو ككصف
فوائده ،كقَػَر َف ابلليل (أفال تبصركف) ألف غَتؾ يبصر من منفعة الظالـ ما ال تبصره أنت من السكوف ككبوه(.)85
إف تعاقب الليل كالنهار دليل على عظمة هللا كقوة سلطانو كتوحيده ،كىو أيضا نعمة كرضبة ابؼبخلوقات صبيعا،...،
كتلك النعمة تستوجب الشكر كتستحق ضبد هللا على الدكاـ ،كيكوف الشكر أبنواع العبادات يف الليل كالنهار ،كمن
فاتو شيء ابلليل استدركو ابلنهار أك ابلنهار استدركو ابلليل( .)86أما اإلستفهاـ يف (أرأيتم) تقريرم[أم أخربكين]

كاإلستفهاـ يف (من إلو غَت هللا أيتيكم) إنكارم[أم ال يوجد إلو غَت هللا أيتيكم] ،كىم معًتفوف هبذا اإلنتفاء كأف
خالق الليل كالنهار ىو هللا تعاىل ال غَته .كاؼبراد ابلغاية يف قولو(:إىل يوـ القيامة) إحاطة أزمنة الدنيا كليس اؼبراد إنتهاء
جعلو سرمدا(.)87
مناسبة الدليل يف اآليتُت :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:

أم آؽبتكم يستطيع أف أيتيكم بضياء
 األكؿ :أخربكين أيها اؼبشركوف إف أصبح يومكم ليل طويل دائم ُ
تكسبوف فيو منافع لكم كألنعامكم ،أفال تسمعوف صوت العقل الذم يدعوكم إىل توحيد هللا كالكفر
ابألصناـ اليت تعبدكف .أك إف أصبح يومكم هنار طويل دائم ىل تستطيع آؽبتكم أف أتتيكم بليل يذىب
بعنائكم كتعبكم كتسكنوف فيو كتروبوف أجسامكم أفال تبصركف بعُت العقل عجز ىذه األصناـ ،كسوء
اختياركم ؼبا تعبدكف من دكف هللا.
كجو هللا تعاىل النيب(ملسو هيلع هللا ىلص) إىل إخراج اؼبشركُت من دائرة قواىم البشرية كسلطتهم يف األفراد كاألمواؿ
 الثاينّ :
إىل دائرة السلطة الكونية ،فإف كاف ألصنامكم كما تزعموف قوة فاعلة مؤثرة يف أحوالكم كمنافعكم ،فما
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تصنع ىذه األصناـ إف غابت الشمس كمل تشرؽ ،فكيف تؤثر أصنامكم إلصالح أحوالكم ،كذلك إف
أشرقت الشمس كمل تغرب فهل ألصنامكم قوة مؤثرة ألجل منافعكم.
 الثالث :أف كل كاحد من الليل كالنهار يصَت دبجيء اآلخر مغلواب فلوال قَهر ِ
قاىر كتدبَت ندبر المتنع أف
ُ
يصَت الغالب مغلواب كاؼبغلوب غالبا ،كىذا يدؿ على أف ؽبما ؿبداث كاحدا ،فيو أيضا داللة على البعث
كالنشور :ألف الليل أييت على النهار فيتغلب عليو حىت ال يبقى من أثر النهار شيء ،مث النهار أييت على
الليل فينقلو حىت ال يبقى من أثر الليل شيء ،مث إهنما بقيا على ىذا التعاقب دائما ،فلما ق ّدر اؼبدبر
دؿ ذلك على أنو قادر على إعادة من أماتو كأفناه كإف مل يبق لو
سبحانو على إعادة الذم ذىب كبطلّ ،
أثر(.)88
اؼبطلب الثالث :بياف اآلايت الدالة على الصانع من خالؿ السماكات كاألرض كأحواؽبما
ت

اآلية

رقمها

1

فاطر

40

2

األحقاؼ

4

3

اؼبلك

30

اآلية األكىل( :قُل أرأيتم ُشركاءكم الذين تدعوف من دكف هللا أركين ماذا خلقوا من األرض أـ ؽبم ِشرؾ يف السماكات أـ
يعد الظاؼبوف بعضهم بعضا إال غركرا)[فاطر]40:
آتيناىم كتااب فهم على بينت منو بل إف ُ

يف ىذه اآلية :تقرير للتوحيد كإبطاال لإلشراؾ ،...،فلما قاؿ( :أرأيتم) يعٍت أعلمتم ىذه اليت تدعوهنا كما ىي كعلى
ما ىي عليو من العجز أك تتونبوف فيها قدرة ،فإف كنتم تعلموهنا عاجزة فكيف تعبدكهنا؟ كإف كاف كقع لكم أف ؽبا
قدرة فأركين قدرهتا يف أم شيء ىي ،أىي يف األرض ،كما قاؿ بعضهم :إف هللا إلو السماء كىؤالء آؽبة األرض ،كىم
الذين قالوا :أمور األرض من الكواكب كاألصناـ صورىا .أـ ىي يف السماكات كما قاؿ بعضهم :إف السماء خلقت

ابستعانة اؼبالئكة كاؼبالئكة شركاء يف خلق السماكات كىذه األصناـ صورىا .أـ قدرهتا يف الشفاعة لكم؟ كما قاؿ
بعضهم :إف اؼبالئكة ما خلقوا شيئا كلكنهم مقربوف عند هللا فنعبدىا ليشفعوا لنا ،فهل من كتاب من هللا فيو إذنو ؽبم
ابلشفاعة .كقولو(:أـ آتيناىم كتااب) يف العائد إليو الضمَت كجهاف :أحدنبا :أنو عائد إىل الشركاء أم ىل آتينا الشركاء
كتااب .كاثنيهما :أنو عائد إىل اؼبشركُت ،أم ىل آتينا اؼبشركُت كتااب ،كعلى األكؿ فمعناه ما ذكران ،أم ىل مع ما
جعل شريكا كتاب من هللا فيو أف لو شفاعة عند هللا .فإف أحدا ال يشفع عنده إال إبذنو .كعلى الثاين معناه :أف عبادة
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ىؤالء إما ابلعقل كال عقل ؼبن يعبد من مل ىبلق من األرض جزءا من األجزاء ،كال يف السماء شيئا من األشياء ،كإما
ابلنقل ككبن ما آتينا اؼبشركُت كتااب فيو أمران ابلسجود ؽبؤالء كلو أمران عباز كما أمران ابلسجود آلدـ كاىل جهة الكعبة.

فهذه العبادة ال عقلية كال نقلية فوعد بعضهم بعضا ليس إال غركرا غرىم الشيطاف كزين ؽبم عبادة األصناـ(.)89
كبنيت اغبجة على مقدمة مشاىدة إنتفاء خصائص اإلؽبية عن األصناـ ،كىي خصوصية خلق اؼبوجودات كإنتفاء
اغبجة النقلية بطريقة اإلستفهاـ التقريرم يف قولو(:أرأيتم شركائكم) يعٍت :إف كنتم رأيتموىم فال سبيل لكم إال اإلقرار
أبهنم مل ىبلقوا شيئا ،...،كاؼبراد ابلشركاء :من زعموىم شركاء هلل يف اإلؽبية فلذلك أضيف الشركاء إىل ضمَت اؼبخاطبُت
أم الشركاء عندكم لظهور أف ليس اؼبراد أف األصناـ شركاء مع اؼبخاطبُت بشيء فتمخضت اإلضافة ؼبعٌت مدعيكم
شركاء هلل .كقرينة التخطئة تعقيبو بقولو(:أركين ماذا خلقوا من األرض) فإنو أمر للتعجيز إذ ال يستطيعوف أف يركه شيئا
خلقو األ صناـ ،فيكوف األمر التعجيزم يف قوة نفي أف خلقوا شيئا ما .كفعل الرؤية قليب دبعٌت اإلعالـ كاإلنباء ،أم
أنبؤين شيئا ـبلوقا للذين تدعوف من دكف هللا يف األرض(.)90
(بل إف يعد الظاؼبوف بعضهم بعضا إال غركرا) أم :بل إمبا اتبعوا يف ذلك أىوائهم كآرائهم كأمانيهم اليت سبنوىا
ألنفسهم ،كىي كلها غركر كابطل كزكر ،...،كذلك قوؽبم :إف ىذه اآلؽبة تنفعهم كتقرهبم إىل هللا كتشفع ؽبم عنو .كبعد
بياف ضعف األصناـ كعجزىا عن أم شيء ،أابف هللا تعاىل ما يؤىلو للعبادة كهبعلو أىال للعظمة فقاؿ مبينا قدرتو
األرض أف تزكال كلئن زالتا إف أمسكهما ِمن أحد من بعده إنو كاف حليما
كبديع صنعتو( :إ ّف هللا يبسك السماكات ك َ
غفورا)[فاطر.)91(]41:
مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
 األكؿ :أف اإللو الذم يستحق العبادة ال ب ّد كأف يكوف لو أثر معجز فوؽ مقاييس اإلنساف ليكوف دليال
كبينة تدعو إىل اإلنقياد لعبادتو كالرضوخ لسطوتو ،كمن ذلك قدرة اػبلق ،فوجو هللا تعاىل النيب(صلى هللا
عليو كسلم) ليخاطبهم كيطلب من مشركي مكة دليل اػبلق ،فقاؿ ؽبم :أركين ماذا خلق أصنامكم كلو جزءا
صغَتا من األرض .أـ أف ألصنامكم شركة مع هللا يف خلق السماكات كأحواؽبا ،أـ أنزؿ هللا عليكم كتااب
يشهد لكم بعبادة األصناـ أك أهنا شركاء هللا تعاىل هللا علوا كبَتا.

 الثاين :توجيو هللا تعاىل للنيب(ملسو هيلع هللا ىلص) أبف يُلزـ اؼبشركُت حجتهم  ،أم كما كانوا يطلبوف من النيب أف ينزؿ هللا
عليهم جزءا من السماء أك أف يفجر ؽبم من األرض ينبوعا أك معجزة يركهنا ،يقوؿ هللا تعاىل :قل ؽبم اي

دمحم :أركين الذم تستطيعو أصنامكم من خلق شيء من األرض أك أظهركا لنا كتااب يشهد لكم دبا تدعوف.
أم مقابلة الدليل ابلدليل إلظهار عجز اؼبشركُت كضالؽبم كسفاىة آؽبتهم.
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 الثالث :إظهار عجز ىذه األصناـ كضعفها يدؿ على أف اؼبشركُت إمبا يتبعوف أىوائهم كآرائهم كأمانيهم
بدافع الغركر كالتكرب ،كىذا ىو الضالؿ اؼببُت.
اآلية الثانية قولو تعاىل( :قُل أرأيتم ّما تدعوف من دكف هللا أركين ماذا خلقوا من األرض أـ ؽبم ِشرؾ يف السماكات
إئتوين بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم إف كنتم صادقُت)[األحقاؼ]4:
إف صدر ىذه اآلية يطابق صدر اآلية األكىل من ىذه اجملموعة كقد تقدـ الكالـ حوؽبا ،كإمبا الفارؽ يف عجز اآلية
كىو كما يلي( :بكتاب من قبل ) أم من قبل ىذا الكتاب كىو القرآف يعٍت :أف ىذا الكتاب انطق ابلتوحيد كإبطاؿ
الشرؾ كما من كتاب أنزؿ من قبلو من كتب هللا إال كىو انطق دبثل ذلك ،فأتوا بكتاب كاحد منزؿ من قبلو شاىد
بصحة ما أنتم عليو من عبادة غَت هللا( .أك أاثرة من علم) أك بقية من علم بقيت عليكم من علوـ األكلُت(.)92
(إئتوين بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم) كتقرير ىذا اعبواب أف كركد ىذا األمر ال سبيل إىل معرفتو إال ابلوحي
كالرسالة ،فنقوؿ ،...:إما إثبات ذلك ابلوحي إىل دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) فهو معلوـ البطالف ،كإما إثباتو بسبب اشتماؿ الكتب
اإلؽبية اؼبنزلة على األنبياء اؼبتقدمُت عليو فهو أيضا ابطل ،ألنو علم ابلتواتر الضركرم إطباؽ صبيع الكتب اإلؽبية على
اؼبنع من عبادة األصناـ .كىذا ىو اؼبراد من قولو تعاىل( :إئتوين بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم) .كأما إثبات
ذلك ابلعلوـ اؼبنقولة عن األنبياء سول ما جاء يف الكتب  ،ىذا أيضا ابطل ،ألف العلم الضركرم حاصل أبف أحدا
من األنبياء ما دعا إىل عبادة األصناـ ،كىذا ىو اؼبراد من قولو( :أك أاثرة من علم) ،كؼبا بطل الكل ثبت أف اإلشتغاؿ
بعبادة األصناـ عمل ابطل كقوؿ فاسد( .)93مث إنتقل من اإلستدالؿ ابؼبشاىدة كابإلقرار إىل اإلستدالؿ ابألخبار
الصادقة بقولو( :إئتوين بكتاب من قبل ىذا ) ،...،كمناط اإلستدالؿ أنو استدالؿ على إبطاؿ دعول اؼبدعي إبنعداـ
اغبجة على دعواه ،كيسمى اإلقحاـ ،كاؼبعٌت :نفي أف يكوف ؽبم اغبجة على إؽبية األصناـ ال بتأثَتىا يف اؼبخلوقات،
كال أبقواؿ الكتب ،فهذا قريب من قولو( :أـ آتيناىم كتااب فهم على بينت منو)[فاطر ،]40:كاؼبراد بػ(كتاب) أم
كتاب من الكتب اؼبقركءة ،كىذا قاطع ؽبم فإهنم ال يستطيعوف إدعاء أف ألصنامهم يف الكتب السابقة ذكرا غَت
اإلبطاؿ كالتحذير من عبادهتا ،...،ككجو زبصيص الكتاب بوصف أف يكوف من قبل القرآف ليسد عليهم ابب
اؼبعارضة أبف أيتوا بكتاب يُصنع ؽبم ،كما قالوا( :لو نشاء لقلنا ِمثل ىذا إف ىذا إال أساطَت األكلُت)[األنفاؿ،]31:
ك(أاثرة ) بفتح اؽبمزة :البقية من الشيء ،كاؼبعٌت :أك بقية بقيت عندكم ترككهنا عن أىل العلم السابقُت غَت مسطورة يف
الكتب .كىذا توسيع عليهم يف أنواع اغبجة ليكوف عجزىم عن اإلتياف بشيء من ذلك أقطع لدعواىم .كيف قولو( :إف
كنتم صادقُت) إؽباب كإفحاـ ؽبم أبهنم غَت آتُت حبجة ال من جانب العقل كال من جانب النقل اؼبسطور أك اؼبأثور،
كقد قاؿ تعاىل يف سورة القصص( :فإف مل يستجيبوا لك فاعلم أمبا يتبعوف أىواءىم)[اآلية.)94(]50:
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قولو تعاىل( :إئتوين بكتاب من قبل ىذا أك أاثرة من علم ) فيو بياف مسالك األدلة أبسرىا ،فأكؽبا اؼبعقوؿ كىو قولو
تعاىل( :قُل أرأيتم ّما تدعوف من دكف هللا أركين ماذا خلقوا من األرض أـ ؽبم ِشرؾ يف السماكات) ،كىو احتجاج

بدليل العقل يف أف اعبماد ال يصح أف يدعى من دكف هللا فإنو ال يضر كال ينفع .مث قاؿ( :إئتوين بكتاب من قبل
ىذا) فيو بياف أدلة السمع( ،أك أاثرة من علم)(.)95
مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:
 األكؿ :إثبات عدـ قدرة اؼبشركُت على ؾبارات األدلة اليت تبُت مدل كفرىم كطغياهنم كاستحواذ أىوائهم
كحب الدنيا عليهم بفعل الشيطاف.
 الثاين :أنو بذكر ىذه اغبجج الثالثة :خلق شيء من األرض أك فبن عليها كالشركة يف السماكات ك
الكتاب ،أنو بذكرىا س ّد على اؼبشركُت كل أبواب اغبجج العقلية كالنقلية اليت قد يتعللوف هبا إلثبات صحة
عبادهتم لألصناـ أك ما يتونبونو منها.
اآلية الثالثة قولو تعاىل( :قُل أرأيتم إف أصبح ماؤكم َغورا فمن أيتيكم دباء معُت) [اؼبلك]30:

كاؼبقصود أف هبعلهم مقرين ببعض نعمو لَتيهم قبح ما ىم عليو من الكفر ،أم أخربكين إف صار ماؤكم ذىااب يف
األرض فمن أيتيكم دباء معُت ،فال بد كأف يقولوا ىو هللا ،فيقاؿ ؽبم حينئذ :فلم ذبعلوف من ال يقدر على شيء أصال
شريكا لو يف اؼبعبودية ،كىو قولو( :أأنتم أنزلتموه من اؼبزف أـ كبن اؼبنزلوف)[الواقعة .]69:كقولوَ ( :غورا) أم غائرا
ُ
ُ
ذاىبا يف األرض ،يقاؿ غار اؼباء يغور غورا إذا نضب كذىب يف األرض ،...،ك(معُت) الظاىر الذم تراه العيوف،...،
كقيل اؼبعُت اعبارم من العيوف من اإلمعاف يف اعبرم كأنو قيل فبعن يف اعبرم( .)96ككاف ماؤىم من بئرين :بئر زمزـ
كبئر ميموف ،...،كعن ابن عباس( :دباء معُت ) أم ظاىر تراه العيوف فهو مفعوؿ .كقيل :ىو من معن اؼباء أم كثر
فهو على ىذا فعيل ،كعن ابن عباس أيضا :أف اؼبعٌت فمن أيتيكم دباء عذب(.)97

مناسبة الدليل يف اآلية :يتبُت للباحث فبا سبق أف مناسبة الدليل يف اآلية الكريبة يظهر من عدة كجوه:

 األكؿ :بياف أف من يستحق العبادة ىو اؼبنعم اؼبتفضل بنعمو على ـبلوقاتو كىو كحده القادر على اإلنعاـ
هبا دكف غَته.

سر بقائهم كدكاـ حياهتم كحيات دكاهبم ،كىو اؼباء كمناسبة ذلك أف مكة يعز فيها
 الثاين :لفت أنظارىم إىل ّ
اؼباء ،لذلك فهو عزيز كحاجة ملحة .فمن اؼبتحكم بوجوده من عدمو أليس هللا اؼبنعم بو كليس أصنامكم.
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 الثالث :أف دكاـ النعمة يتأتى من شكرىا  ،كأف شكر النعمة ىو اإلعًتاؼ بعبوديتهم هلل كحده اؼبنعم عليهم
بسر حياهتم كىو اؼباء.
ّ
املبحث الثالث :اإلستنتاجات والتوصيات
أوالا :اإلستنتاجات :فإف أىم االستنتاجات اليت خرج هبا الباحث تتلخص دبا يلي:

 كاف األسلوب اؼبستخدـ يف اآلايت قيد البحث ىو أسلوب اإلستفهاـ التقريرم كاإلستفهاـ اإلنكارم،
حبسب حاؿ الكفار كاؼبشركُت كحبسب اؼبوضوع.

 كانت األدلة اؼبطركحة يف اآلايت الكريبة تدكر حوؿ ثالث ؿباكر ،األكؿ :اإلنساف نفسو كما يعًتيو من
أحواؿ كما يبلكو من نعمة العقل كاغبواس اليت يستطيع هبا التمييز بُت اغبق كالباطل كمعرفة اؼبنعم كاؼبتفضل
هبذه النعم .الثاين :ظاىريت الليل كالنهار كتقلبهما ككيف يكوف أحدنبا مغلوب كاآلخر غالب مث العكس،
كاليت ؽبا عالقة ابستمرار كاستقامة حياة اإلنساف .الثالث :السماكات كاألرض كأحواؽبا اليت سبثل البيئة اليت
وبتاجها اإلنساف للعيش كاليت سبثل األثر البُت لوجود اػبالق هلالج لج.
 من خالؿ اآلايت قيد البحث كجد الباحث أف األدلة العقلية كالنقلية قد استخدمت كاستدؿ هبا.
 ىنالك عالقة كثيقة بُت ثالثة أطراؼ األكؿ صاحب الدعوة كالثاين اؼبدعو كالثالث الدليل دبا يناسب حاؿ
اؼبدعو كبيئتو الطبيعية ،كاليت إذا ما توفرت فإف النتيجة ستكوف انجحة بال ريب.
اثنيا :التوصيات:

 اإلىتماـ العميق ابلدراسات القرآنية اليت تدرس اؼبصطلحات كاأللفاظ القرآنية ؼبا ؽبا من أنبية يف فهم النص
القرآين دبا يتالئم كمتطلبات العصر.

 توجيو الدراسات العليا كالباحثُت إىل تفعيل دراسة النص القرآين ابعتبار داللة ألفاظو اؼبصطلحية اعتمادا
على اؼبراجع ذات العالقة.

 أتىيل من تسنم مهمة الدعوة ابألدكات الالزمة ؼبواكبة ـبتلف مستوايت العقوؿ ،كلتمكينهم من التصدم
للظواىر اغبديثة يف اجملتمعات اؼبسلمة أمثاؿ ظاىرة اإلغباد كغَتىا.
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