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موضوع البحث :

مقاصد القرآن التي من أجلها نزل من خالل آية جامعه يف سورة إبراهيم عليه السالم.

هدف البحث :

بيــان عظمــة القــرآن الكريــم وشــموله  ،وأنــه قــد اشــتمل عــى جوامــع الكلــم التــي منهــا مــا

حــوى مقاصــد القــرآن الكريــم يف آيــة فــذة جامعــة .

مشكلة البحث :

مــا املقاصــد اجلامعة لكتاب اهلل تعاىل ؟ وهـــل ورد يف كتــــاب اهلل آيــــات حــــوت تلك املقاصد؟

ومــا املقاصــد التــي حوهتــا اآليــة املعنيــة بالدراســة مــن ســورة إبراهيــم عليه الســام؟

نتائج البحث :
1 .أن هــذه اآليــة التــي بــن يدينــا قــد مجعــت مقاصــد القــرآن الكريــم  ،بأوجــز لفظ ،وأشــمله

وأمجله.

2 .احلاجــة ماســة ملواصلــة الباحثــن يف علــم مقاصــد القــرآن؛ إذ مل يأخــذ حقــه مــن البحــث،

والتحريــر ،والتحقيــق.

الكلامت الدالة ( املفتاحية) :
مقاصد – القرآن – البالغ – النذارة – التوحيد – التذكر.

7

8

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

F
احلمــد هلل الــذي أنــزل القــرآن هــدى للنــاس ،وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان ،والصــاة والســام

عــى املأمــور بالبــاغ والبيــان .
أما بعد:

فقــد أخــر اهلل عــن كتابــه بأنــه أنزلــه تبيانــا لــكل يشء فقــال:ﭐ ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ

[ النحــل  ،] 89 :ففيــه إصــاح مــا بــن العبــد وربــه  ،ومــا بــن العبــد والعبــاد  ،وإصــاح اإلنســان نفســه
 ،ففيــه بيــان التوحيــد وتقريــره  ،والنكــر الشــديد عــى املرشكــن  ،والنقــض عليهــم  ،وترصيــف
اآليــات يف ذلــك .

بــل إن كتــاب اهلل هيــدي ألقــوم منهــج  ،وأهــدى ســبيل ،مــع ثبــات ال يتزلــزل  ،وديمومــة ال

تنقطــع  ،فــا أكمــل منــه  ،وال أتــم ،وال أحســن  ،وال أتقــن ،بــل وال مثلــه  ،وال يدانيــه قــال تعـــاىل:

ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ [فصلــت.]42 :

واملتأمــل يف كتــاب اهلل يــرى مقاصــد عظيمــة هيــدف إليهــا ،وهيــدي ويقصــد إليهــا ،وحيققهــا،

ولقــد عنــى العلــاء هبــذا املوضــوع  ،وألفــوا يف مقاصــد القــرآن وأحســنوا .

وقــد تأملــت يف كتــاب اهلل؛ ملعرفــة مقاصــده مــن خــال آياتــه ،فوجــدت أن قــول اهلل تعــاىل:

ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم ،]52 :

آيــة جامعــة ملقاصــد

القــرآن  ،لســعة معانيهــا  ،وشــمول مضامينهــا ملقاصــد القــرآن  ،وغاياتــه  ،وهــذا مــا استشــعره العلــاء
حتــى قــال القرطبــي :ســئل بعضهــم هــل لكتــاب اهلل عنــوان ؟ فقــال :نعــم  ،قيــل :وأيــن هــو؟ قــال:

قولــه تعــاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم . )1(]52 :
(( (1اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي.)386 / 9( ،
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فأحببــت أن ألقــي الضــوء عــى مقاصــد القــرآن مــن خــال هــذه اآليــة اجلامعــة ،يف بحــث

أســميته (النــراس يف مقاصــد القــرآن مــن خــال آيــة ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ )
وقد اشتملت خطة البحث عىل ما ييل:
مقدمة  ،ومتهيد  ،وأربعة مباحث  ،وخامتة.
أما املقدمة فتشتمل عىل ما ييل :
	-خطة البحث
	-أمهية املوضوع .
	-مشكلة البحث
	-الدراسات السابقة .
	-منهج البحث
وأما التمهيد فيشتمل عىل ما ييل:
	-شمول القرآن جلوامع الكلم.
	-علم مقاصد القرآن.
	-أمهية علم مقاصد القرآن.
	-تفسري اآلية (عنوان البحث) إجيازا.
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وأما املباحث ،فكام ييل:
املبحث األول :املقصد األول :البالغ ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالبالغ لغة واصالحا.املطلب الثاين  :املراد بالبالغ يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الثاين  :املقصد الثاين :النذارة ﮋﯫ ﯬ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالنذارة لغة واصطالحا.املطلب الثاين  :املراد بالنذارة يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الثالث  :املقصد الثالث :التوحيد ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالتوحيد لغة واصطالحا.املطب الثاين  :املراد بالتوحيد يف اآلية.11

املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

املبحث الرابع :املقصد الرابع  :التذكر ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﮊ.
ويشتمل عىل أربعة مطالب :
املطلب األول  :املراد بالتذكر لغة واصطالحا.املطلب الثاين  :املراد بالتذكر يف اآلية.املطلب الثالث  :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.-املطلب الرابع  :ما يندرج حتت هذا املقصد.

اخلامتة.
املصادر واملراجع.
واسأل اهلل التوفيق والسداد ،والفقه يف دينه ،واالهتداء بكتابه وبيانه إنه سميع جميب.

أمهية املوضوع:
تتمثل أمهية املوضوع فيام ييل :
1 .أن علــم مقاصــد القــرآن يــرز للعيــان الغايــات العظمــى  ،التــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن؛

لتكــون هدايتــه شــاملة ملصالــح الديــن والدنيــا.

2 .أن معرفــة مقاصــد القــرآن ممــا يعــن عــى فهــم القــرآن ؛ حينــا تنــزل آياتــه عــى تلــك

املعــاين  ،فتتضافــر اآليــات عــى بيــان املوضــوع الواحــد .
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3 .وأمــا علــم بيــان مقاصــد كل ســورة فلــه فوائــد عظيمــة ؛ إذ بــه يظهــر معنــى الســورة ،
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وداللتهــا  ،وترابطهــا ممــا يظهــر بــه بالغــة القــرآن  ،وإعجــازه.
4 .أمهيــة هــذه اآليــة اجلامعــة  ،ومــا تضمنتــه مــن مقاصــد عظيمــة مــع وجازهتــا  ،حتــى

اعتربهــا بعــض العلــاء صاحلــة ألن تكــون عنوانــ ًا هلــذا الكتــاب  ،لــو ســئل عــن ذلــك .

5 .عظمــة هــذه املقاصــد املذكــورة يف اآليــة  ،وشــموهلا  ،ومــا ينــدرج حتتهــا  ،ممــا ســيتبني

برهانــه مــن خــال البحــث .

مشكلة البحث:
مــن املعلــوم أن كتــاب اهلل قــد جــاء لغايــات عظيمــة  ،ومقاصــد ســامية كريمــة ،كــا أنــه حــوى

علومـ ًا متعــددة  ،قــد حيــار املبتــدئ يف نظمهــا يف إطــار واحــد فمــن هنــا تــرز تســاؤالت متثــل مشــكلة

البحــث هــذا وهــي :

1 .ما املقاصد اجلامعة لكتاب اهلل تعاىل  ،التي جيب عىل الناظر معرفتها ؟
2 .هل ورد يف كتاب اهلل  -الذي هو تبيان لكل يشء  -آيات حوت مقاصد القرآن ؟
3 .هــل عنــي العلــاء هبــذا اجلانــب املــزدوج  -أعنــي علــم املقاصــد  -عمومــا ،واآليــات

اجلامعــة لــه خصوصــ ًا ؟

4 .هل أثريت املكتبة القرآنية بدراسة هذا اجلانب بام فيه الكفاية ؟
5 .ما املراد هبذه املقاصد األربعة املذكورة يف اآلية ( البالغ  ،النذارة  ،التوحـيد  ،التذكر) ؟ وما

الذي يندرج حتتها ؟

6 .تلك تساؤالت متثل مشكلة البحث  ،لعل القارئ أن جيد يف ثناياه ما يعاجلها .
وباهلل التوفيق
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الدراسات السابقة:
علــم املقاصــد عمومـ ًا  ،وعلــم مقاصــد القــرآن خصوصـ ًا مــن العلــوم الرشيفــة التــي يعنــى هبــا

نبــاء العلــاء  .وقــد عنــي العلــاء هبــذا النــوع مــن العلــوم  ،وإن كانــوا مل يفــردوه قديــا بمؤلفــات
مســتقلة  ،إال أهنــم ضمنــوه كتبهــم  ،ومؤلفاهتــم.

وقــد أبــرزه املتأخــرون يف مؤلفاهتــم بصــورة أوضــح  ،بــل ألــف فيــه بعضهــم  ،ومــن تلــك

املؤلفــات:

(1.مصاعــد النظــر لــإرشاف عــى مقاصــد الســور)  ،تأليــف :إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن

البقاعــي ( املتــوىف  885 :هـــ ) وقــد طبــع بمكتبــة املعــارف بالريــاض  /الطبعــة األوىل 1408 ،هـــ.
وقــد تكلــم فيــه مؤلفــه عــن موضوعــات شــتى  ،تتعلــق بعلــوم القــرآن  ،ثــم اســتعرض ســور

القــرآن  ،ســورة  ،ســورة  ،يتحــدث عــن كل ســورة  ،ويذكــر مقصدهــا .
وهو مفيد بامحواه من علوم  ،وما الح له من مقاصد كل سورة .

 (2.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور )  ،للبقاعــي أيضــا ،نــر :دار الكتــاب اإلســامي،

القاهــرة  1404 :هـ.

حيــث يذكــر املؤلــف أوال مقصــد الســورة  ،ثــم يعقبــه بوجــه املناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا ومــا

بعدهــا ،ثــم يســتعرض آياهتــا مفــر ًا هلــا  ،مركــزا عــى املناســبات بــن اآليــات والســور .
وممن عنوا به من املعارصين :

	 -الطاهر بن عاشور يف تفسريه (التحرير والتنوير)  ،إذ يذكر يف مطلع تفسري كل سورة مقاصدها.
	 -أمحــد بــن مصطفــى املراغــي (املتــوىف1371 :هـــ) يف تفســره يعنــى كثريا ببيــان مقاصد الســور

بــن يــدي احلديــث عنهــا .
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كــا عقــدت بعــض املؤمتــرات املتعلقــة بعلــم املقاصــد  ،ومنهــا مقاصــد القــرآن الكريــم  ،قدمــت

املتخصصــة  ،التــي ن ّظمهــا
فيهــا بحــوث  ،ودراســات  ،وأوراق عمــل نافعــة فمنهــا  :الــدورة العلميــة
ّ
مركــز دراســات مقاصــد الرشيعــة اإلســامية  ،التابــع ملؤسســة الفرقــان  ،بالتعــاون مــع مركــز املقاصد

بالربــاط  ،وكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  -شــعبة الدراســات اإلســامية -
للدراســات والبحــوث ّ
بجامعــة حممــد اخلامــس بالربــاط  /املغــرب  ،وذلــك هنايــة شــهر مايــو ،عــام 2016م.

ـف األبعــاد ملقاصــد القــرآن الكريــم ،وقــد صــدر
وقــد تناولــتالبحــوث والتعقيبــات عليهــا خمتلـ َ
كتــاب بعنــوان "مقاصــد القــرآن الكريــم" حــوى مــا قــدم مــن دراســات متعلقــة هبــذا املوضــوع.
 (3.أمهــات مقاصــد القــرآن؛ طــرق معرفتهــا ومقاصدهــا )  ،عزالديــن بــن ســعيد كشــنيط
اجلزائــري  /الطبعــة :األوىل 2012/م  ،دار جمــدالوي للنــر والتوزيــع  :عــان (األردن).
وأهداف هذا الكتاب كام وضحها الكاتب :تتمثل يف مخسة أهداف رئيسة ،هي:
	-التعريف بأمهية الدراسات القرآنية  ،وحماولة التأريخ ملراحل تطورها.
	-حماولة استقصاء ما أمكن من طرق معرفة مقاصد القرآن الكلية.
	-حماولة استخالص أهم مقاصد القرآن.
	-حماولــة بيــان معايــر تصنيــف هــذه املقاصــد  ،وترتيبهــا بــا ُيــرز قيمتهــا  ،ثــم تصنيفهــا ،

وترتيبهــا حســب درجــة كليتهــا وأمهيتهــا  .أ  .هـــ
وغري ذلك من الكتب والبحوث .

إال أن هــذا العلــم يف نظــري ال يــزال حيتــاج إىل تأصيــل ،ومجــع وحتريــر ،يكــون فيــه مقنــع
للباحثــن  ،وخدمــة للعلــم  ،وأهلــه .
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فأحببــت أن أســاهم ببحثــي هــذا الــذي يتميــز عــا تقــدم مــن بحــوث بأنــه متعلــق بالقــرآن
يف عمومــه  ،ببيــان مقاصــده اجلامعــة  ،املبثوثــة شــواهدها يف ســور القــرآن وآياتــه  ،مــن خــال آيــة
فــذة جامعــة .

منهج البحث:
املنهج الذي رست عليه منهج حتلييل  ،استقرائي  ،موضوعي
بحيــث ســلطت الضــوء عــى اآليــة  -موضــوع البحــث  -وتفســرها تفســر ًا حتليلي ـ ًا  ،معتمــد ًا
عــى مــا ذكــره أئمــة التفســر  ،موثقـ ًا كل نقــل مــن مصــدره األصيــل  ،مــع الربــط والتعليــق ليتســم
البحــث بالسالســة  ،والســامة  ،وســهولة العبــارة  ،وقــرب الفكــرة مــا أمكــن .
كــا اســتقرأت آيــات الكتــاب العزيــز لتقريــر كل مقصــد  ،وتأكيــده  ،وبيــان حــدوده  ،ومعاملــه
 ،ومــا ينــدرج حتتــه مــن معــان  ،وأحــكام  ،جــاءت يف هــذا الكتــاب العزيــز .
وكنتيجــة حتميــة لالســتقراء  ،ومقصــد مــن مقاصــده حاولــت أن أركــز تركيــزا موضوعيـ ًا عــى
كل مقصــد  ،بعــد مجــع واســتحضار اآليــات املتعلقــة بــه مجعـ ًا موضوعيـ ًا
واالستشهاد بام تدعو احلاجة إليه من تلك اآليات  ،مراعي ًا طبيعة هذه البحوث املخترصة .
وباهلل التوفيق
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شمول القرآن جلوامع الكلم:
مــن املعلــوم أن ممــا آتــى اهلل نبيــه  جوامــع الكلــم حيــث قــال« :أعطيــت جوامــع

الكلــم ،واختــر يل احلديــث اختصــارا»(.)1

وجوامع الكلم :الكلامت اجلامعات التي تشتمل عىل معان عظيامت  ،ودالئل واسعات.
قــال اهلــروي" :جوامــع الكلــم :يعنــي بــه القــرآن  ،مجــع اهلل تعــاىل يف األلفــاظ اليســرة منــه املعاين

الكثــرة ،وكالمــه  كان باجلوامــع قليــل اللفــظ  ،كثري املعــاين"(.)2

فجوامع الكـــلم منـــها ما هـــو يف كتـــاب اهلل تعـاىل؛ كقـــوله تعـــاىل :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [ النحــل ، ]90 :
وهــي أمجــع آيــة يف اخلــر والــر.

وقولـــه تعـــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ

[املائــدة  ، ]2 :فهــي آيــة آمــرة بالتعــاون عــى كل بــر وتقــوى  ،مــع ســعة معنــى الــر والتقــوى  ،وكثــرة

أفرادمهــا  ،وناهيــة عــن التعــاون عــى كل إثــم وعــدوان  ،مــع ســعة املآثــم  ،وتنــوع االعتــداءات ،

وجتــاوز احلــدود يف حــق اخلالــق واملخلــوق.

(( (1أخرجــه عبد الــرزاق يف مصنفــه)112 / 6( ،؛ والبيهقــي يف شــعب اإليــان ،)171 / 7 ( ،وقولــه «أعطيــت جوامــع الكلــم» متفــق
عليــه ؛ رواه البخــاري يف صحيحــه :كتــاب التعبــر :بــاب املفاتيــح يف اليــد( ،)47 / 9( ،ح) 7013؛ ومســلم يف صحيحــه :كتــاب
املســاجد ومواضــع الصــاة  :بــاب جعلــت يل األرض مســجدا وطهــورا( ،)64 /2 ( ،ح.)1195
(( (2ذكره عنه النووي يف رشح صحيح مسلم.)5 /5( ،
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ومــن جوامــع الكلــم مــا كان يف ســنة رســول اهلل  القوليــة من مثــل قوله :

«الديــن النصيحــة»()1؛ وقولــه « :ال رضر وال رضار»()2؛ وقولــه « :قــل آمنــت
بــاهلل ثــم اســتقم»()3؛ وقولــه « :إنام األعــال بالنيــات»(.)4

وقــد مجــع العلــاء طائفــة مــن جوامــع الكلــم مــن أقــوال املصطفــى  يف مؤلفــات مــن

أشــهرها( :جامــع العلــوم واحلكــم بــرح مخســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم)  ،البــن رجــب احلنبــي.

وجوامــع الكلــم قمــة يف البالغــة  ،إذ (البالغــة اإلجيــاز) كــا قــال أهــل العلــم  ،ومــن رزق عنايــة

وفهــا بجوامــع الكلــم  ،تبــن كيــف صــار هــذا الكتــاب املحــدود يف ســوره وآياتــه  ،وهــذه الســنة

املجموعــة  ،كافيــة للعــامل إىل قيــام الســاعة عــا ســواها  ،إذ ينــدرج حتــت تلــك الكليــات  ،واألصــول
اجلامعــات  ،مــا ال يتناهــى مــن اجلزئيــات  ،وســيجد أن مــن تلــك اجلوامــع مــا مجــع مقاصــد القــرآن
وغاياتــه  ،وهــو مــا أنــا بصــدد بيانــه.

علم مقاصد القرآن:
املقاصــد :مجــع مقصــد ،واملقصــد مصــدر ميمــي مشــتق مــن الفعــل (قصــد)؛ فيقــال :قصــد

يقصــد قصــدا(.)5

وللقصد يف اللغة معان عديدة منها:
1 .استقامة الطريق  ،ومنه قوله تعاىل  :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮊ [ النحل .]9 :

2 .العدل والوسط بني طريق ومنه قوله تعاىل  :ﮋ ﭮ ﭯ ﮊ [ فاطر.]32 :
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(( (1رواه مسلم يف صحيحه :كتاب اإليامن :باب بيان أن الدين النصيحة( ، )53 /1( ،ح .)205
(( (2رواه اإلمام أمحد يف مسنده)313 / 1 ( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع( ،ح .)7517
(( (3رواه اإلمام أمحد يف مسنده)413 /3( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع( ،ح .)4395
(( (4رواه البخاري يف صحيحه :كتاب بدء الوحي  :باب :ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة ،ولكل امرئ ما نوى( ،)2 / 1( ،ح .)1
(( (5هتذيب اللغة.)274 / 8( ،
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3 .وقول النبي « :القصد  ،القصد  ،تبلغوا».

()1

4 .العمــد إىل الــيء وطلبــه  ،ومنــه مــا جــاء يف احلديــث« :يعمــد أحدكــم إىل مجــرة مــن نــار

فيجعلهــا يف يــده»(.)3()2

وأما تعريف املقاصد اصطالحا:
فبحسب إضافته ؛ فقد يضاف إىل الرشيعة عموما  ،وقد يضاف إىل القرآن بخاصة.
فمن تعريف املقاصد الرشعية عموما:
قــول الطاهر بــن عاشــور" :مقاصــد الترشيــع العامــة :هــي املعــاين واحلكــم امللحوظــة للشــارع

يف مجيــع أحــوال الترشيــع أو معظمهــا"(.)4

وأمــا مقاصــد القــرآن فهــي تــدور حــول املعنــى نفســه إذ القــرآن مــع بيانــه مصــدر الترشيــع

اإلســامي.

إذ عرفهــا الدكتــور عبد الكريــم حامــدي" :بأهنــا الغايــات التــي أنــزل القــرآن ألجلهــا؛ حتقيقــا

ملصالــح العبــاد"(.)5

وعرفها بعضهم بقوله" :إدراك مراد اهلل تعاىل من إنزال القرآن الكريم"(.)6
وللقــرآن مقاصــد عامــة  ،ومقاصــد خاصــة لــكل ســورة  ،وهــي عنــد التأمــل مندرجــة حتــت

املقاصــد العامــة.

(( (1رواه البخاري يف صحيحه  :كتاب الرقاق  :باب القصد واملداومة عىل العمل( ،) 98 / 8 ( ،ح . ) 6463
(( (2رواه مسلم يف صحيحه  :كتاب اللباس والزينة( ،) 1655 / 2 ( ،ح .)090
(( (3لسان العرب ،البن منظور ،)253 / 2( ،فصل القاف.
(( (4مقاصد الرشيعة( ،ص.)51
(( (5مقاصد القرآن من ترشيع األحكام( ،ص .)29
(( (6مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر( ،ص.)6
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تفسري اآلية (عنوان البحث):
هـــذه اآليــــة :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﮊ

[إبراهيــم  ،] 52 :خامتــة ســورة إبراهيــم  ،Sوشــأهنا عظيــم كــا تقــدم ؛ فهــي مــن اآليــات الفــذة

اجلامعــة  ،فلعــي ألقــي الضــوء عــى هــذه الســورة  ،بــن يــدي دراســة موضوعاهتــا.

املناسبة بني هذه اآلية وما قبلها:
ملــا توعــد اهلل الظاملــن ،وبــن ســوء حاهلــم ومآهلــم ،وأنذرهــم ذلــك اليــوم وبــن هلــم أن احلجــة

قــد قامــت عليهــم وأهنــم قــد علمــوا هــاك مــن قبلهــم فلــم ينتفعــوا حتــى واجهــوا مصريهــم
وجزاءهــم بــن أن هــذا القــرآن كلــه بــاغ للعبــاد أنزلــه اهلل ملقاصــد عظيمــة وغايــات ســامية كريمــة.

املفردات:
هذا :اسم إشارة واختلف يف املشار إليه عىل أقوال:
	-املشــار إليــه القــرآن أي هــذا القــرآن بــاغ للنــاس؛ قالــه ابــن زيــد ،والطــري ،والســمعاين،

والبغــوي ،وابــن عطية وغريهــم(.)1

	 -املشار إليه كل ما ذكر يف هذه السورة ؛ ذكره الرازي يف تفسريه  ،مع ذكر غريه .
	 -املشـــار إليــه هـــذا التذكـــر واملوعظــة للنـــاس مـــن قـــوله :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ

[إبراهيــم  ،]42 :قالــه احللبــي الســمني وابــن عــادل يف اللبــاب يف أقــوال أخــر (.)2

ـت :واألظهــر واهلل أعلــم أن املشــار إليــه القــرآن كلــه  ،ويدخــل فيــه دخــوال أوليــا املذكــور
قلـ ُ

قبــل يف هــذه الســورة  ،ومثلــه غــره  ،وعليــه األكثــر.
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(( (1انظــر  :جامــع البيــان ،للطــري)57/ 17( ،؛ ومعــامل التنزيــل ،للبغــوي )49 /3( ،؛ وتفســرالقرآن ،للســمعاين)127 /3( ،؛
واملحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)348 /3( ،؛ و الــدر املصــون ،للســمني احللبــي)134/ 7( ،
(( (2انظر :الدر املصون ،للسمني)134 /7( ،؛ اللباب ،البن عادل.)420 / 11 ( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

بالغ  :أي تبليغ وكفاية يف املوعظة والتذكري( )1وسيأيت هلذا مزيد بيان.
ولينذروا به  :أي خيوفوا عقاب اهلل( . )2وسيأيت له مزيد بيان .
وليذكر :أي ليتذكر ويتعظ(.)3
أولــو األلبــاب :أصحــاب العقــول  ،ولــب الــيء خالصــه  ،فاملــراد أصحــاب القلــوب الذكيــة

الزكيــة  ،الذيــن ينفــع فيهــم التذكــر(.)4

املعنى اإلمجايل:
خيــر تعــاىل أنــه أنــزل القــرآن الكريــم تبليغــا للعبــاد  ،وكفايــة هلــم يف املوعظــة والبيــان  ،وحتذيــرا

هلــم  ،وختويفــا هلــم مــن العقوبــة  ،وليتذكــروا مــا ينفعهــم  ،وليســتدلوا بــا فيه مــن احلجــج والدالالت
عــى أن ال إلــه إال اهلل  ،وليتذكــروا بقلوهبــم الزاكيــة مــا فيــه اخلــر هلــم والصــاح هلــم  ،يف معاشــهم
ومعادهم (.)5

(( (1انظر :مفاتيح الغيب ،للرازي)114 / 19( ،؛ وفتح القدير ،للشوكاين.)143 / 3( ،
(( (2انظر  :معامل التنزيل ،للبغوي)49 /3 ( ،؛ واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)385 /9 ( ،
(( (3انظر :زاد املسري ،البن اجلوزي.)521 / 2( ،
(( (4انظر :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعدي.)438 / 1( ،
(( (5انظر :تفسـري القـرآن العظيم ،البن كثري)523 /4( ،؛ و تيسـري الكريـم الرمحــن يف تفسري كالم املنـان ،للسـعدي.)428 /1( ،
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املبحث األول:

املقصد األول :البالغ ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ
ويشتمل عىل أربعة مطالب:

املطلب األول :املراد بالبالغ  ،لغة  ،واصطالحا .
مــن أعظــم مقاصــد القــرآن بــاغ العبــاد  ،كــا تــدل عليــه هــذه اآليــة  ،وبالنظــر إىل عطــف

املقاصــد التاليــة عــى هــذا اللفــظ ؛ حيــث جــاءت بالتعليــل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيــم .]52 :

واملتأمــل يف كالم أهــل اللغــة جيدهــم يرجعــون الكلمــة إىل إحــدى املعــاين اآلتيــة  ،وقــد جيمــع

بينهــا:

1.بلغ :وصل إىل اليشء أو شارف عىل الوصول إليه.
قــال تعــاىل :ﮋﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ [الصافــات  ،]102 :أي وصــل إىل حــال يســعى فيهــا مــع أبيــه

وينفعــه.

ومنها مـــا يـــدل عىل املشارفة كقــوله تـــــعاىل :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ [البقرة  ،]231 :إذ

املقصــود إذا قاربــن متــام األجــل؛ ألهنــا إذا بلغــت أجلهــا وتــم فــا ســبيل لــه عليهــا(.)1
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(( (1جممــل اللغــة ،للزجاجــي) 135 / 1 ( ،؛ الصحــاح ،للجوهــري )1316 / 4( ،بلــغ؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي،
(.)157 / 18

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

2.البالغــة :وهــي مراعــاة الــكالم ملقتــي للحــال  ،يقــال  :فــان بليــغ  ،أي يبلــغ مــا يريــد

إبالغــه بلفظــه ؛ ليحقــق مقصــوده ،وهــو يرجــع إىل املعنــى األول  ،وهــو الوصــول إىل الغايــة
املرجــوة مــن الــكالم (.)1

 3 .البــاغ والبلغــة  :الكفايــة ؛ يقــال( يل يف هــذا بــاغ ) أي كفايــة ،و ( َت َب َّلــغ هبــذا ) أي اكتــف

بــه  ،والبلغــة مــا يتبلــغ بــه مــن عيــش  ،كأنــه يــراد أنــه يبلــغ رتبــة املكثــر إذا ريض وقنــع ،قــال
تعــاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [األنبيــاء .]106 :
 4 .البالغ :التبليغ نحو ﮋ ﯨ ﯩ ﯪﮊ(.)2

أمــا املــراد بالبــاغ اصطالحـ ًا :فهــو مــا ســأوضح مدلولــه مــن خــال أقــوال املفرسيــن يف املــراد

بــه يف اآليــة  ،فــكل منهــم ذكــر معنــى صحيح ـ ًا ونوع ـ ًا مــن أنــواع البــاغ عــى مــا يــأيت بيانــه يف
املطلــب التــايل.

املطلب الثاين :املراد بالبالغ يف اآلية.
اختلفت عبارات املفرسين يف حتديد معنى البالغ عىل أقوال :
القول األول  :املراد بالبالغ الكفاية يف املوعظة والتذكري(.)3-القــول الثــاين  :املــراد بالبــاغ التبليــغ وإيصــال احلجــة للعبــاد  ،فالــام يف قــــوله ﮋ ﯪ ﮊ

للتبليــغ(.)4

-القــول الثالــث :أن املــراد أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى املقامــات وأفضــل الكرامــات فهــو

مصــدر بمعنــى اســم الفاعــل أي أنــه مبلــغ أو بالــغ بالنــاس أعــى املقامــات (.)5
(( (1مقاييس اللغة ،البن فارس ) 302/ 1 ( ،بلغ .
(( (2املخصص ،البن سيده.) 5/ 4 ( ،
(( (3الكشاف ،للزخمرشي.)562 / 2( ،
(( (4التحرير والتنوير ،البن عاشور.)254 / 13( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)423/ 1( ،
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وعنــد التأمــل يف مدلــول اآليــة  ،وســعة معناهــا  ،كــا هــو املعهــود مــن ألفــاظ القــرآن ؛ فــإن

املتأمــل ال يعجــزه أن جيمــع بــن هــذه املعــاين  ،إذ اللفظــة حتتملهــا مجيعـ ًا  ،والقــرآن املشــار إليــه حمقــق

هلــذه املعــاين  ،فهــو يبلــغ العبــاد أمــر اهلل وخــره وحجتــه  ،بأبلــغ وأتــم مــا يكــون ،وفيــه الغنيــة عــا

ســواه  ،والكفايــة التامــة لوعــظ العبــاد  ،وإقامــة احلجــة عليهــم  ،ويبلــغ هبــم إن آمنــوا بــه أعــى
املقامــات  ،وأســمى املنــازل.

وقــد تضافــرت اآليــات الدالــة عــى هــذه املعــاين ،واملحققــة هلــذه املقاصــد الســامية لكتــاب اهلل ،

التــي دلــت عليهــا هــذه الكلمــة اجلامعــة.

فالقــرآن بــاغ للعبــاد  ،أي كاف هلــم عــا ســواه  ،كــا دل عــى هــذا آيــات عديــدة مــن كتــاب اهلل

تعــاىل  ،قــال تعــاىل :ﮋﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ [النحــل ،]89 :
فالقــرآن هــو مــادة الرشيعــة ودســتورها  ،بــا فيــه مــن نصــوص الوحــي املطهــر ،ومــن ذلــك اإلحالــة

عــى الســنة ؛ التــي األخــذ هبــا أخــذ بكتــاب اهلل  ،واإلعــراض عنهــا إعــراض عــن كتــاب اهلل  ،وهــي

للمبي.
مالزمــة للقــرآن مالزمــة شــهادة أن حممــدا رســول اهلل لشــهادة أال إلــه إال اهلل ،ومالزمــة املبـ ِّـن
َّ
ومما يدل عىل عظمة القرآن  ،وكفايته  ،ومتيزه:
مــا رواه واثلة بــن األســقع أن النبــي  قــال« :أعطيــت مــكان التــوراة الســبع ،

واعطيــت مــكان الزبــور املئــن  ،واعطيــت مــكان االنجيــل املثــاين ،وفضلــت باملفصــل»(.)1
ويف األخبار قال تعاىل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [النساء.]122 :
ويف األحكام قال سبحانه :ﮋ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﮊ [املائدة.] 50 :
ولذا قال سبحانه :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ [األنعام .] 115 :
فأكمل به الدين :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ [املائدة .] 3 :
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(( (1رواه اإلمام أمحد يف مسنده)188 / 28( ،؛ وصححه األلباين يف صحيحه.)158( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

فهــذا بــاغ القــرآن وكفايتــه ؛ أخبــاره صادقــة  ،وأحكامــه شــاملة وعادلــة  ،وقصصــه حــق ،

ووعــده أحســن الوعــد ،حيــدو العبــد ويمــده بالعزيمــة  ،ووعيــده أشــد الوعيــد  ،يزجــر العبــد عــن

الغــي والفســاد  ،ويــرده للهــدى والرشــاد.

وأمــا املعنــى الثــاين للبــاغ ؛ وهــو التبليــغ وإيصــال احلجــة للعبــاد  ،فآياتــه متواتــرة ومعانيــه

الئحــة بــل ظاهــرة  ،ال حيتــاج اســتنباطها إىل كثــر علــم  ،وال إىل دقــة فهــم.

فالقــرآن حجــة اهلل عــى عبــاده  ،وهــو أعظــم اهلــدى املوعــود بــه يف قولــه :ﮋ ﯧ ﯨ

ﯩﯪ ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ [طــه .] 124 ، 123 :
وإنــا أرســل اهلل الرســل  ،وأنــزل عليهــم الكتــب  ،لبيــان املحجــة  ،وإقامة احلجة  ،فقـــال مـبـيـــنا

للمحـــجة :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮊ [النحــل  ،] 36 :وقــال :ﮋ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮊ [املائــدة .] 48 :

ومهمــة الرســول  هــي مهمــة املرســلني قبلــه ؛ وهــي إبــاغ الرســـالة وإيصـــاهلا

للعـــباد :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [النحــل  ، ] 35 :وقــال :ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ
[النور .] 54 :

وقــد أمــر اهلل رســوله  أن يبلــغ مجيــع ما أنــزل إليــه مــن ربـــــه فقــــال :ﮋ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [املائــدة .] 67 :

فأمــره أن يبلــغ القــرآن كلــه كــا يــدل عليــه عمــوم االســم املوصــول ﮋ ﭽ ﭾﮊ وأعلمــه أنــه إن

كتــم شــيئا مــن القــرآن  -وحاشــاه  -فــا أدى األمانــة  ،وال بلــغ الرســالة.

لــذا بلــغ الرســول  - وهــو أخشــى اخللــق هلل وأعلمهــم بــاهلل وأتقاهــم هلل  -القــرآن

كلــه  ،حتــى مــا كان فيــه عتــاب لــه  ،تقــول عائشــة :J
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«مــن زعــم أن رســول اهلل  كتــم شــيئا مــن كتــاب اهلل فقــد أعظــم عــى اهلل الفريــة ؛

واهلل يقــول :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [املائــدة .)1( »] 67 :
وقد أمر اهلل نبيه  أن يقول ألمته:
ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ [األنعام  ،]19 :فمن بلغه القرآن فقد بلغته النذارة.
قال ابن عباس " :ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير"(.)2

وعــن قتــادة قــال :ذكــر لنــا أن النبــي  كان يقــول « :يــا أهيــا النــاس بلغــوا ولــو آيــة

مــن كتــاب اهلل فإنــه مــن بلغــه آيــة مــن كتــاب اهلل فقــد بلغــه أمــر اهلل ،أخــذه أو تركــه »(.)3

فالقــرآن بــاغ للنــاس ؛ أي موصــل هلــم حجــة اهلل  ،ومبــن دينــه وحمجتــه  ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [األعــراف .] 158 :

أمــا املعنــى الثالــث للبــاغ ؛ وهــو أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى املقامــات  ،وأفضــل الكرامــات ،فقــد

دل عليــه نصــوص متكاثــرة مــن الكتــاب وبيانــه منهــا:

1 .قولــه تعــاىل  :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﮊ [الزخــرف  ،] 44 :أي :إن هــذا القــرآن رشف لــك

ولقومــك كــا قــال تعــاىل  :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﮊ [األنبيــاء .] 10 :
قــال ابــن عبــاس  :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﮊ [الزخــرف ]44 :

ولقومــك" (.)4

"يقــول :إن القــرآن رشف لــك

يبني هذا قوله « :إن اهلل يرفع هبذا القرآن أقواما ويضع به آخرين»(.)5
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( )1رواه مسلم يف صحيحه  ،كتــاب اإليـــامن  :باب معـنى قــول اهلل عـز وجـــل :ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ [األنبياء ،)159/1( ، ]10 :
(ح .)177
(( (2أخرجه الطربي يف تفسريه.)291 /11( ،
(( (3املرجع السابق.)290 /11( ،
(( (4تفسري الطربي.)610 /12( ،
(( (5رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل من يقوم بالقرآن( ،)201 / 2( ،ح.)1934

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

وال يقــف الــرف والســمو بالقــرآن عنــد حــدود الدنيــا  ،بــل يتجــاوز إىل مــا هــو خــر ،مــن

درجــات عليــة أبديــة رسمديــة ،قــال « :يقــال لقــارىء القــرآن :اقــرأ وارتــق  ،ورتــل كــا
كنــت ترتــل يف الدنيــا ؛ فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا»(.)1

فنــال قــارئ القــرآن التميــز والســمو واخلرييــة يف الداريــن ،قــال « خريكــم مــن تعلــم

القرآن وعلمــه»(.)2

2 .قولــه تعــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮊ [املائــدة .]16 -15:
بــل إن هدايــة القــرآن ألقــوم ســبيل  ،وأهــدى طريــق  ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [اإلرساء  ،] 9 :أي للطريقــة والســبيل التــي
هــي أقــوم الســبل وأهداهــا  ،فــا هدايــة تــداين هدايتــه .

وقــال النبــي « :إن هــذا القــرآن طرفــه بيــد اهلل  ،وطرفــه بأيديكــم ؛ فتمســكوا فإنكــم

لــن هتلكــوا  ،ولــن تضلــوا بعــده أبــدا»(.)3

(( (1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده)404 / 11( ،؛ وقال األلباين :حسن صحيح .صحيح الرتغيب والرتهيب.)1426( ،
(( (2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل القرآن ،باب (خريكم من تعلم القرآن وعلمه)( ،)1919 / 4( ،ح.)4739
(( (3رواه الطرباين يف املعجم الكبري)126/ 2( ،؛ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع.)39( ،
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املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.
جاءت آيات عديدة تؤكد هذا املعنى:
فمنهــا مــا يؤكــد أن القــرآن بــاغ للعبــاد كاآليــة التــي هــي عنــوان بحثــي هــذا وهــي قولــه تعاىل:
ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [إبراهيم .] 52 :

ومنهــا قولــه تعــاىل :ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﮊ [األحقــاف .] 35 :

حيــث ذكــر الطــري يف تفســره "أن قولــه :ﮋ ﰀ ﰁﰂ ﮊ حيتمــل معنيــن :أحدمهــا :أن يكــون معنــاه:

هــذا القــرآن والتذكــر بــاغ هلــم وكفايــة ،إن ف َّكــروا واعتــروا فتذكــروا"(.)1

ومــن اآليــات مــا فيهــا أمــر النبــي  أن يبلــغ كل مــا أوحــاه اهلل إليــه كقولــه تعــاىل:
ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮊ [املائــدة .]67 :

يقــول ابــن كثــر عنــد هــذه اآليــة" :يقــول تعــاىل خماطبــا عبــده ورســوله حممــد ًا 

باســم الرســالة ،وآمــرا لــه بإبــاغ مجيــع مــا أرســله اهلل بــه ،وقــد امتثــل صلــوات اهلل وســامه عليــه
ذلــك ،وقــام بــه أتــم القيــام"(.)2
ومنهــا مــا يبــن أن اهلل إنــا أوحــى إليــه كتابــه ؛ لينــذر بــه العبــاد  ،فهــو رســوله إليهــم  ،قــال
تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [األنعــام .]19 :
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(( (1جامع البيان ،للطربي.)146 /22( ،
(( (2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)150 / 3( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

ومــن اآليــات مــا يبــن أن مهمــة الرســول  بــاغ الرســالة  ،وأمــا اهلدايــة فبيــد اهلل

تعــاىل  ،قــال جــل يف عــاه :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
[املائــدة .]92 :

واآليات يف تقرير هذا املعنى كثرية  ،ولعل فيام أوردته كفاية .وباهلل التوفيق.

املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد.
يف حقيقــة األمــر :إن مقصــد البــاغ هــو جامعــة املقاصــد كلهــا  ،وأعمهــا  ،وأشــملها  ،وذلــك

أن ﮋ ﭽ ﮊ يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [املائــدة  ،]67 :مــن ألفــاظ العمــوم فتشــمل

كل مــا أمــر ببالغــه ممــا أنــزل اهلل إليــه ،كــا أن اســم اإلشــارة يف قولــه :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪﮊ  ،يعــود عــى

القــرآن كلــه  ،كــا عليــه الكثــر مــن املفرسيــن كــا تقــدم  ،وذلــك ينتظــم بــاغ القــرآن بــا حــواه مــن

توحيــد  ،ووعــد ووعيــد  ،وأحــكام وقصــص  ،ونحــو ذلــك.

يقــول العالمــة الســعدي " :هــذا أمــر مــن اهلل لرســوله حممــد  بأعظــم األوامــر

وأجلهــا  ،وهــو التبليــغ ملــا أنــزل اهلل إليــه  ،ويدخــل يف هــذا كل أمــر تلقتــه األمــة عنــه 

مــن العقائــد واألعــال واألقــوال  ،واألحــكام الرشعيــة واملطالــب اإلهليــة  ،فبلــغ  أكمــل

تبليــغ ،ودعــا وأنــذر ،وبــر ويــر ،وعلــم اجلهــال األميــن حتــى صــاروا مــن العلــاء الربانيــن
 ،وبلــغ بقولــه وفعلــه وكتبــه ورســله  ،فلــم يبــق خــر إال دل أمتــه عليــه  ،وال رش إال حذرهــا

عنــه  ،وشــهد لــه بالتبليــغ أفاضــل األمــة مــن الصحابــة  ،فمــن بعدهــم مــن أئمــة الديــن ورجــال
املســلمني"(.)1

(( (1تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)239 / 1 ( ،
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املبحث الثاين:

النذارة ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ

املطلب األول :املراد بالنذارة لغة.

قال ابن فارس(" :ن ََذر) النون والذال والراء كلمة تدل عىل ختويف أو ختوف.
ومنــه اإلنــذار :اإلبــاغ  ،وال يــكاد يكــون إال يف التخويــف  ،وتنــاذروا  :خــوف بعضهــم بعضــا ،

ـاف إن َأخلــف.
ومنــه النَّــذر  ،وهــو أنــه َيـ ُ

قال ثعلب :ن ََذرت هبم فاستعددت هلم ِ
وحذرت منهم.

والنذيرِ :
املنذر ،واجلمع الن ُُّذر"(.)1

وقال يف خمتار الصحاح" :اإلنذار اإلبالغ وال يكون إال يف التخويف" (.)2

قال يف اللسان" :ون َِذيرة اجليش :طليعتُهم الذي ي ِ
نذرهم أمر عدوهم.
ُ
واإلنذار :اإلبالغ وال يكون إال يف التخويف" (.)3
ومنه قوله تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ [القمر  ،] 16 :أي إنذاري.
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(( (1معجم مقاييس اللغة ،البن فارس )414 /5( ،نذر.
(( (2خمتار الصحاح ،للرازي )308 /1( ،نذر.
(( (3لسان العرب ،البن منظور )202 ،201 /5 ( ،نذر .

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

وأما عن النذارة واإلنذار :اصطالحا:

فقــد قــال القرطبــي " :اإلنــذار اإلبــاغ واإلعــام  ،وال يــكاد يكــون إال يف ختويــف  ،يتســع زمانــه

لالحــراز ،فــإن مل يتســع زمانــه لالحــراز كان إشــعارا  ،ومل يكــن إنــذارا" (.)1

و قــال املنــاوي" :اإلنــذار :هــو اإلعــام بــا حيــذر  ،وال يــكاد يكــون إال يف ختويــف يســع زمانــه

االحــراز منــه ،فــإن مل يســع كان إشــعارا"(.)2

املطلب الثاين:املراد :بالنذارة يف اآلية.

املــراد بالنــذارة يف اآليــة هــو مــا دلــت عليــه اللغــة فيــا تقــدم  ،وكــذا مــا تبــن مــن املــراد بالنــذارة
اصطالحــا  ،وســأورد مــن أقــوال املفرسيــن مــا يؤكــد مــن ذلــك.
فقد تواتر املفرسون عىل أن معنى ل ُي َ
خوفوا به(.)3
نذروا به  :ول ُي َّ

قال الطربي" :لينذروا عقاب اهلل  ،وحيذروا به نقامته أنزله إىل نبيه .)4("

قال السعدي" :ملا فيه من الرتهيب من أعامل الرش وما أعد اهلل ألهلها من العقاب"(.)5

وهــذا عــى قــراءة مجاهــر القــراء "ول ُينـ َ
ـذروا بــه " بضــم اليــاء وفتــح الــذال عــى بنــاء الفعــل
للمفعــول.
إال أنه قد قرأ حييى بن عامرة عن أبيه وأمحد بن يزيد السلمي" :ل َي َ
نذروا به"(.)6

ـذرت بالشـــيء إذا ُأشـ ِ
قــال ابــن عطيــة" :بفتــح اليــاء والــذال مــن قــول العــربَ :نـ َ
ـعرت بــه ،
وحتــرزت منــه وأعــددت"(.)7
وقال أبو حيان" :مضارع ن ََذر باليشء إذا علم به فاستعد له"(.)8
(( (1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.) 184 / 1 ( ،
(( (2انظر  :التوقيف عىل مهامت التعاريف ،للمناوي.)64( ،
(( (3انظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي)385 / 9( ،؛ وتفسريالقرآن ،للسمعاين.)127 / 3( ،
(( (4تأويل البيان ،للطربي.)57 / 17( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)428 / 1( ،
(( (6انظــر  :املحــرر الوجيــز ،البــن عطيــة)348 / 3( ،؛ والبحــر املحيــط ،أليب حيــان)460 / 6( ،؛ والـــدر املصــون ،لــــلحلبي،
(.)135/ 7
(( (7املحرر الوجيز ،البن عطية.)348 / 3( ،
(( (8البحر املحيط ،أليب حيان.)460/ 6( ،
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املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد.
إن مــن أعظــم مقاصــد رســاالت األنبيــاء النــذارة كــا ذكــر اهلل تعــاىل هــذا يف غــر مــا موضــع

عمومــا وخصوصــا.

فقال يف العموم :ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ [البقرة .] 213 :
وقال :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮊ [األنعام .] 48 :

وأمــا اآليــات الدالــة عــى هــذا املعنــى وهــو النــذارة مــن لــدن نبينــا حممــد  لقومــه

فكثــرة جــدا.

فقــد أخــر اهلل يف غريمــا موضــع أنــه أرســله بشــر ًا ونذيــر ًا  ،كــا يف قــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ [فاطــر .] 24 :

فهــو  لعمــوم العاملــن بشــر ونذيــر  ،يبــر مــن آمــن باحليــاة الطيبــة  ،واجلــزاء األوىف

 ،وينــذر مــن عــى الشــقاء  ،والعــذاب املهــن.

وأما داللة القرآن الكريم عىل هذا املقصد وهو النذارة فكثرية جد ًا.
منها قوله تعاىل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [األنعام .] 19 :
وقــوله تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [األنبياء .] 45 :

وغري ذلك من اآليات.
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الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
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آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املطلب الرابع :ما يندرج حتت النذارة.
لقــد تنــوع تقريــر هــذا املقصــد يف كتــاب اهلل تعــاىل بعــد بيــان أن الرســول  نذيــر مــن

ر به .

فتــارة تــأيت النــذارة مطلقــة فيدخــل حتتهــا اإلنــذار مــن كل خمــوف يف العاجــل أو اآلجــل  ،ولعــل

هــذا األكثــر يف كتــاب اهلل تعــاىل  ،كــا يف قولــه ســبحانه :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــورى .] 7 :
وتارة تأيت النذارة والتحذير من أشياء حمددة ومن ذلك:

إنذارهــم يــوم القيامــة  ،ومــا فيــه مــن أحــوال وأهــوال ،وجميئــه بغتــة وهــم يف هلوهــم يلعبــون ،

ويف غيهــم يــرددون ليتهيــأوا لــه  ،ويســتعدوا بالعمــل الصالــح  ،قبــل أن حيــال بينهــم وبينــه ،كــا قــال

تعــاىل يف اآليــة الســابقة  :ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الشــورى . ] 7 :

ومــن ذلــك إنذارهــم أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن قبلهــم مــن املكذبــن املعرضــن كــا قــال

تعــاىل :ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ [فصلــت .]14 ، 13 :

قــال الســعدي " : أي :فــإن أعــرض هــؤالء املكذبــون بعــد مــا بــن هلــم مــن أوصــاف

القــرآن احلميــدة  ،ومــن صفــات اإللــه العظيــم ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [فصلــت ]13 :

أي  :عذا ًبــا

يســتأصلكم وجيتاحكــم ،ﮋﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [فصلــت  ]13 :القبيلتــن املعروفتــن ،حيــث اجتاحهــم

العــذاب ،وحــل عليهــم وبيــل العقــاب  ،وذلــك بظلمهــم وكفرهــم"(.)1

(( (1تفسري السعدي.)746 /1( ،
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وممــا ينــدرج حتــت هــذا املقصــد العظيــم القصــص القــرآين  ،الــذي فيــه ذكــر أحــوال املكذبــن

املعانديــن  ،ومــا حــل هبــم مــن العــذاب األليــم  ،لــذا ملــا ذكــر اهلل تعــاىل أحــوال املكذبــن يف ســورة

القمــر ختــم اإلخبــار عــا حــل باملكذبــن بقولــه تعــاىل :ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ [القمــر .] 17 ، 16 :

ثــم أعلــم أنــه كــا أن القــرآن هــدى للنــاس ولكــن ال ينتفــع بــه فيهتــدي إال املتقــون فكذلــك هــو

نــذارة للعاملــن  ،ولكــن إنــا ينتفــع بالنــذارة مــن ٌأقبــل بقلبــه  ،واســتمع لــكالم ربــه قــــال ســــبحانه:

ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﮊ [األنعــام .] 51 :

قــال الســعدي " : هــذا القــرآن نذارة للخلق كلهم  ،ولـــكن إنــــا ينتفع بــــه ﮋ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﮊ فهــم متيقنــون لالنتقــال مــن هــذه الــدار إىل دار القــرار ،فلذلــك يســتصحبون مــا
ينفعهــم  ،ويدَ ُعــون ما يرضهــم"(.)1

وأمــا مــن عداهــم ممــن أعرضــوا فطبــع عــى قلوهبــم  ،فــا تنفــع معهــم النــذارة إال إقامــة احلجــة

عليهــم  ،كـــا قـــال تعــــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ [البقــرة ،]6 :

وهــؤالء الذيــن طبــع اهلل عــى قلوهبــم  ،وكتــب عليهــم الشــقاء إلعراضهــم ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﮊ

[الصــف  ،]5 :فختــم عليهــا ؛ فــا تنفــع فيهــا نــذارة  ،وال جتــدي شــيئا  ،فهــي وعدمهــا ســواء.
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(( (1تفسري السعدي.)257 /1( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املبحث الثالث :املقصد الثالث

حتقيق التوحيد ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ
املطلب األول :املراد بالتوحيد لغة واصطالح ًا
وحد توحيد ًا  ،أي جعل اليشء واحدا(.)1
وحد ُي ِّ
التوحيد :لغة :مصدر َّ

ومنه توحيد البلدان  ،أي جعلها حتت ٍ
راية واحدة  ،وحاكم واحد  ،ووالية وواحدة .

قال ابن األثري يف النهاية يف اسم اهلل (الواحد)" :هو الفرد الذي مل يزل  ،ومل يكن معه آخر"(.)2
واصطالح ًا :إفراد اهلل بام خيتص به من الربوبية  ،واأللوهية  ،واألسامء والصفات.
وقد قسم علامء أهل السنة واجلامعة التوحيد باالستقراء إىل ثالثة أقسام:
1.توحيــد الربوبيــة :وهــو إفــراد اهلل تعــاىل بأفعالــه ؛ مــن اخللــق وامللــك والتدبــر  ،ونحــو

ذلــك مــن خصائــص الربوبيــة.

2.توحيد األلوهية :وهو إفراد اهلل بالعبادة القلبية  ،والقولية  ،والعملية.
3.توحيــد األســاء والصفــات :وهــو إفــراد اهلل بخصائــص ذاتــه  ،وأســائه  ،وصفاتــه،

الــواردة يف الكتــاب  ،والثابتــة يف الســنة اســا ومعنــى وحكــا  ،مــن غــر حتريــف  ،وال تكييــف
 ،وال تعطيــل  ،وال متثيــل(. )3

(( (1انظر :لسان العرب ،البن منظور.)448 /3( ،
(( (2النهاية يف غريب احلديث ،البن األثري.)45 / 5( ،
(( (3انظر  :رشح العقيدة الطحاوية ،للرباك) 27/ 1 ( ،؛ لوامع األنوار البهية ،للسفاريني.) 128 / 1 ( ،
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فقــول اهلل تعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  ،]52 :يقــرر مقصــد ًا عظيــ ًا مــن مقاصــد

القــرآن  ،وهــو أن يعلــم العبــاد أن اإللــه إلــه واحــد  ،علــا يقينيـ ًا يقتــي العمــل بموجــب هــذا العلم.

املطلب الثاين :املراد بالتوحيد يف اآلية.
املــراد بقولــه تعــاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  :]52 :وليعلــم العبــاد بــا أنــزل اهلل يف كتابــه

هــذا مــن اآليــات البينــات ،واحلجــج الواضحــات ،والرباهــن القاطعــات ،أن اإللــه احلــق إلــه واحــد
ال رشيــك لــه اليف ذاتــه وال يف أســائه واليف صفاتــه ،ويعلمــوا ذلــك علـ ًا رافعـ ًا للجهــل  ،ويســتيقنوه
يقينـ ًا رافعـ ًا للشــك ،ويعملــوا بمقتــى ذلــك العلــم احلــق فيوحــدوا رهبــم يف معرفتــه  ،كــا يوحــدوه
يف قصــده.
وعىل هذا تضافرت أقوال املفرسين:
ـج
قــال الطــري يف تفســره :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم " ]52 :يقــول :وليعلمــوا بــا احتـ ّ

بــه عليهــم مــن احلجــج فيــه أنــا هــو إلــه واحــد  ،ال آهلــة شــتى ،كــا يقــول املرشكــون بــاهلل ،وأن ال
إلــه إال هــو الــذي لــه مــا يف الســاوات ومــا يف األرض ،الــذي ســخر هلــم الشــمس والقمــر  ،والليــل

والنهــار  ،وأنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــا هلــم  ،وســخر هلــم الفلــك لتجــري
يف البحــر بأمــره  ،وســخر هلــم األهنــار"(.)1
وقــال الســعدي " :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ [إبراهيــم  ]52 :حيــث رصف فيــه مــن األدلــة والرباهني

عــى ألوهيتــه و وحدانيتــه  ،مــا صــار ذلك حــق اليقــن"(.)2
أي :وليعملوا بام فيه  ،ويستدلوا عىل وحدانية اهلل تعاىل.
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(( (1جامع البيان ،للطربي.)57 / 17( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)428 / 1( ،
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ُ
َ

املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل هذا املقصد (التوحيد).

وقــد دل عــى هــذا املقصــد آيــات كثــرة  ،بــل أكثــر اآليــات يف تقريــر هــذا املقصــد العظيــم مــن

مقاصــد القــرآن  ،بــل القــرآن كلــه تقريــر هلــذا املقصــد العظيــم  ،كــا قــرر ذلــك ابــن القيــم رمحــه اهلل
حيــث قــال:

"وأمــا التوحيــد الــذي دعــت إليــه رســل اهلل  ،ونزلــت بــه كتبــه فــوراء ذلــك كلــه  ،وهــو نوعان:

توحيــد يف املعرفــة واإلثبــات  ،وتوحيــد يف املطلــب والقصد".

فــاألول :هــو حقيقــة ذات الــرب تعــاىل  ،وأســائه  ،وصفاتــه  ،وأفعالــه  ،وعلــوه فــوق ســاواته

عــى عرشــه  ،وتكلمــه بكتبــه  ،وتكليمــه ملــن شــاء مــن عبــاده  ،وإثبــات عمــوم قضائــه  ،وقــدره ،
وحكمــه  ،وقــد أفصــح القــرآن عــن هــذا النــوع جــد اإلفصــاح.

كــا يف أول ســورة احلديــد ،وســورة طــه ،وآخــر ســورة احلشـــر ،وأول ســورة ( تنزيل ) الســجدة،

وأول ســورة آل عمــران ،وســورة اإلخــاص بكامهلــا ،وغــر ذلك.

النــوع الثــاين :مثــل مــا تضمنتــه ســورة ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ [الكافــرون  ،] 1 :وقولــه :ﮋ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ [آل عمــران .] 64 :

ثــم قــال" :بــل نقــول قــوالً كلي ـ ًا :إن كل آيــة يف القــرآن فهــي متضمنــة للتوحيــد  ،شــاهدة بــه ،

داعيــة إليــه"(.)1

فتقريــر التوحيــد  ،والدعــوة إليــه  ،مــن املقاصــد العظمــى  ،والكليــات الكــرى يف القــرآن الكريم

 ،يقــول العالمــة الســعدي رمحــه اهلل " :ومــن كليــات القــرآن  ،أنــه يدعــو إىل توحيــد اهلل ومعرفتــه ،

بذكــر أســاء اهلل  ،وأوصافــه  ،وأفعالــه الدالــة عــى تفــرده بالوحدانيــة  ،وأوصــاف الكــال  ،وإىل أنــه
احلــق  ،وعبادتــه هــي احلــق  ،وأن مــا يدعــون مــن دونــه هــو الباطــل  ،ويبــن نقــص كل مــا عبــد مــن

دون اهلل مــن مجيــع الوجــوه"(.)2

(( (1مدارج السالكني ،البن القيم.)417 / 3( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)941 / 1( ،
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املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد (التوحيد).
تنوعــت مظاهــر العنايــة بالتوحيــد يف كتــاب اهلل تعــاىل  ،وجــاءت عــى وجــوه شــتى  ،كلهــا

تنــدرج حتــت هــذا املقصــد وحتققــه  ،منهــا:

1 .بيــان أن التوحيــد هــو الغايــة مــن خلــق اخلليقــة كــا قــال تعــال :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﮊ [الذاريــات .] 56 :

ويف هــذه اآليــة مــن القــر واحلــر مــا ال خيفــى  ،والنفــي واالســتثناء مــن آكــد أنــواع احلــر،

فعلــم هبــذا أن الغايــة مــن خلــق العبــاد هــي عبــادة اهلل تعــاىل  ،والــام يف قولــه :ﮋ ﭸ ﮊ للتعليــل،

وهــذا التعليــل لبيــان احلكمــة مــن اخللــق  ،وليــس التعليــل املــازم للمعلــول  ،إذ لــو كان كذلــك

للــزم أن يكــون اخللــق كلهــم ع َّبــاد ًا منقاديــن ألوامــر رهبــم الرشعيــة إذ املــازم الزم ،ولكــن ليــس

األمــر كذلــك فهــذه العلــة غائيــة  ،وليســت موجبــه ،فالعلــة الغائيــة لبيــان الغايــة واملقصــود مــن هــذا

الفعــل  ،ثــم قــد تقــع وقــد ال تقــع كــا قــال تعــاىل :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ

[النســاء  ،] 64 :ويف واقــع احلــال قــد يطــاع  ،وقــد يعــى  ،ولكــن اهلل أراد أن يطــاع  ،ولذلــك أرســل

رســله  ،فعــى مــن عــى  ،فعــرض نفســه للعقوبــة(.)1

2 .تذكــر اهلل عبــاده بامليثــاق الــذي أخــذه عليهــم  ،وهــم يف عــامل الــذر  ،يف أصــاب آبائهــم

عــى توحيــده ســبحانه حيــث قــال :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﮊ [األعــراف .]172 :

أخــرج الطــري يف تفســره :عــن ابــن عبــاس ،عــن النبــي  قــال« :أخــذ اهلل امليثــاق

ـذر،
ذريــة ذرأهــا ،فنثرهــم بــن يديــه كالـ ِّ
مــن ظهــر آدم بنَ ْعـ َـان -يعنــي عرفــة -فأخــرج مــن صلبــه كل ّ
ثــم كلمهــم َق َبــا فقــال :ﮋﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﮊ »(.)2
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(( (1انظر  :القول املفيد للعالمة ابن عثيمني.)25 / 1( ،
(( (2تفســر الطــري)222 /13( ،؛ واحلديــث أخرجــه أمحــد يف مســنده)2455( ،؛ واحلاكــم يف مســتدركه)75( ،؛ وصححــه ووافقــه

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

ـك وجب َلهــم َع َليــْـ ِ
ـال َف َطرهــم َعـ َ ِ
ـهَ ،قــــ َ
ـال َت َعـــ َ
ـال :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ـى َذلـ َ َ َ َ ُ ْ
َكـ َـا َأ َّن ـ ُه َت َعـ َ َ ُ ْ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ [الــروم .] 30 :

هلــذا يأمــر اهلل عبــاده بتوحيــده  ،وفــاء بعهــده وميثاقــه يف غــر مــا موضــع مــن كتابــه  ،مــن ذلــك

قولــه تعــاىل :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮊ [املائــدة .] 7 :

3 .بيــان القــرآن مهمــة الرســل العظمــي ؛ وهــي بيــان التوحيــد وتقريــره  ،والدعــوة إليــه ،

والدفــاع عنــه.

قـال تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ [النحل .] 36 :

يقــول العالمــة الســعدي رمحــه اهلل تعــاىل" :خيــر تعــاىل أن حجتــه قامــت عــى مجيــع األمــم  ،وأنــه

مــا مــن أمــة متقدمــة أو متأخــرة إال وبعــث اهلل فيهــا رســوالً  ،وكلهــم متفقــون عــى دعــوة واحــدة ،
وديــن واحــد  ،وهــو عبــادة اهلل وحــده ال رشيك لــه"(.)1

4 .بيان القرآن الكريم ألنواع التوحيد وأقسامه  ،ولوازمها  ،ومقتضياهتا.
ومــن هنــا اســتقرأ العلــاء نصــوص الوحــي املطهــر ،فقســموا التوحيــد إىل مــا تقــرر مــن توحيــد

الربوبيــة  ،وتوحيــد األلوهيــة  ،وتوحيــد األســاء والصفــات  ،كــا تقــدم اإلشــارة إىل هــذا ســابق ًا.
والقرآن ميلء ببيان التوحيد بأنواعه من فاحتته إىل خامتته.

ففــي الفاحتــة ً
مثــا توحيــد الربوبيــة يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ [الفاحتــة ،]2 :وقولــه:

ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﮊ [الفاحتــة  ]4 :وتوحيــد األلوهيــة يف قولــه :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ [الفاحتــة  ]5 :وتوحيــد

األســاء والصفــات يف قولــه :ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ [الفاحتــة .]3 :
الذهبي؛ كام صححه أمحد شاكر يف تعليقه عىل املسند (.)268 /4
(( (1تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)440 / 1( ،
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وقد كثر يف اآليات املكية لفت األنظار إىل دالئل الربوبية  ،إلزام ًا للعباد بتوحيد األلوهية.
ولعظــم شــأن هــذا النــوع مــن أنــواع التوحيــد ال تــكاد ختلــو آيــة فض ـ ً
ا عــن ســورة مــن ذكــر

صفــة أو اســم أو فعــل هلل تعــاىل  ،وأثــر لذلــك.

كــا ثبــت ذلــك يف احلديــث الصحيــح الــذي رواه مســلم عــن النبــي  أنــه قــال:

أليب بــن كعــب« :أتــدري أي آيــة يف كتــاب

اهلل أعظــم؟ قــال :ﮋ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ [البقــرة :

 ، ]255فــرب بيــده يف صــدره ،وقــال ليهنــك العلــم أبــا املنــذر» (.)1

بيــان الســبب األعظــم للجهــاد  ،الــذي هــو ذروة ســنام اإلســام  ،أنــه الدعــوة للتوحيــد ،والذب

عنــه  ،وجماهــدة مــن يقــف يف وجهــه  ،أو يريــد الصــد عنــه ،قــال تعــاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﮊ [األنفــال .] 39 :

قــال ابــن جريــر الطــري" :فقاتلوهــم حتــى ال يكــون رشك  ،وال يعبــد إال اهلل وحــده ال رشيــك

لــه  ،فريتفــع البــاء عــن عبــاد اهلل مــن األرض ؛ وهــو (الفتنــة).

ـاروا إىل الديــن
(فــإن انتهــوا) ،فــإن معنــاه :فــإن انتهــوا عــن الفتنــة ،وهــي الــرك بــاهلل ،وصـ ُ

احلــق معكــم ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [األنفــال .] 39 :

ثــم روى القــول املــروي عــن ابــن عبــاس واحلســن وقتــادة وغريهــم  ،أن املــراد بالفتنــة هنــا

(الــرك)"(.)2

وقال تعاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ اآلية [التوبة .] 29 :
واحلاصــل أن اجلهــاد الرشعــي هــو مــا كان إلعــاء كلمــة اهلل تعــاىل  ،وهــي كلمــة التوحيــد ،

وذلــك أعظــم دليــل عــى عظمــة التوحيــد  ،الــذي يعصــم املهــج  ،ونبذهلــا يف ســبيله .وبــاهلل التوفيــق.
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(((1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل سورة الكهف وآية الكريس ،آية (( ،)556 / 1ح .)810
(( (2جامع البيان ،للطربي.)543/ 13( ،

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ

املبحث الرابع:

التذكر ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ
ويشتمل عىل أربعة مطالب:

املطلب األول :املراد بالتذكر.
قــال يف اللســان" :الذكــر :احلفــظ للــيء وتذكــره .والذكــر أيضــا :الــيء جيــري عــى اللســان.
والذكــر :جــري الــيء عــى لســانك ،ذ َكــره يذ ُكــره ِذكــر ًا و ُذكــر ًا؛ األخــرة عــن ســيبويه" .وقولــه

تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [البقــرة ،]63 :قــال أبــو إســحاق" :معنــاه ادرســوا مــا فيــه .وتذكــره واذكــره
وادكــره واذدكــره ،قلبــوا تــاء افتعــل يف هــذا مــع الــذال بغــر إدغــام".

وقــال الفــراء" :الذكــر مــا ذكرتــه بلســانك وأظهرتــه .والذكــر بالقلــب .يقــال :مــا زال منــي عــى

ذكــر أي مل أنســه" (.)1

قال أبو عيل" :التذكّر يراد به التد ّبر والتفكر ،وليس تذكر ًا عن نسيان"(.)2

املطلب الثاين :املراد بالتذكر يف اآلية.
املــراد بالتذكــر يف اآليــة هــو  :أن يذكــر العبــاد مــا ينفعهــم  ،ويتدبــروا آيــات اهلل تعــاىل ؛ ليثمــر

هلــم ذلــك التذكــر أنــواع املعــارف  ،التــي تثمــر هلــم اإلنابــة إىل الــرب الكريــم  ،وحســن الســر إليــه
واإلقبــال عليــه .

(( (1لسان العرب ،البن منظور )308 /4( ،فصل الذال املعجمة.
(( (2حجة القراءات ،البن زنجله.)204 / 5( ،
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وعىل هذا تدور عبارات املفرسين :
احتــج اهلل بــه
قــال الطــري يف تفســره " :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴﮊ يقــول  :وليتذكــر فيتعــظ بــا
ّ

عليــه مــن حججــه التــي يف هــذا القــرآن  ،فينزجــر عــن أن جيعــل معــه إهلــا غــره  ،و ُيـ ْ ِ
ـرك يف عبادتــه

شــيئا ســواه أهـ ُـل احلجــى والعقــول  ،فإهنــم أهــل االعتبــار واال ّدكار  ،دون الذيــن ال عقــول هلــم وال

أفهــام  ،فإهنــم كاألنعــام بــل هــم أضـ ّـل ســبيال"(.)1

وقــال العالمــة الســعدي" :ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ أي :العقــول الكاملــة مــا ينفعهــم فيفعلونــه ،

ومــا يرضهــم فيرتكونــه  ،وبذلــك صــاروا أويل األلبــاب والبصائــر.

إذ بالقــرآن ازدادت معارفهــم وآراؤهــم  ،وتنــورت أفكارهــم ملــا أخــذوه غضــ ًا طريــ ًا فإنــه ال

يدعــو إال إىل أعــى األخــاق واألعــال وأفضلهــا ،وال يســتدل عــى ذلــك إال بأقــوى األدلــة وأبينهــا.
وهــذه القاعــدة إذا تــدرب هبــا العبد الذكــي  ،مل يــزل يف صعــود ورقــي عــى الــدوام يف كل

خصلــة محيــدة"(.)2

املطلب الثالث :اآليات الدالة عىل مقصد التذكر.
لقــد جــاءت آيــات عديــدة تؤكــد هــذا املقصــد العظيــم مــن مقاصــد القــرآن  ،وبصيــغ وأســاليب

متنوعة ؛ فمن ذلك قولــــه تعــــاىل :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ [ص .] 29 :
وقوله :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ [الزمر .] 27 :
إىل غــر ذلــك مــن اآليــات الكثــرة التــي يبــن اهلل تعــاىل فيهــا أنــه أنــزل القــرآن وبــن آياتــه

وفصلهــا للعبــاد  ،ورضب هلــم األمثــال  ،وأنــزل آياتــه عــى وجــوه شــتى  ،كام يــــدل عليــــه قــــوله:

ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [الفرقــان  ،] 50 :هلــذه الغايــة العظيمــة  ،وهــي أن يتذكــر العبــاد .
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(( (2تيسري الكريم املنان ،للسعدي.)428 / 1( ،
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ومل يذكــر يف أكثــر اآليــات مــا املــراد تذكــره ليعــم كل مفيــد هلــم ؛ مــن علــوم ومعــارف  ،وعــر

وعظــات نافعــة هلــم  ،يف دنياهــم وأخراهــم.

قــال الطــري رمحــه اهلل" :يقــول تعــاىل ذكــره :ﮋ ﭑ ﭒ ﮊ هلــؤالء املرشكــن املفرتيــن عــى اهلل
ِ
ـر واآليــات واحلجــج ،ورضبنــا هلــم فيــه األمثــالّ ،
وحذرناهــم فيــه وأنذرناهــم
ﮋ ﭓ ﭔ ﭕﮊ العـ َ

ﮋ ﮣ ﮊ يقــول :ليتذكــروا تلــك احلجــج عليهــم ،فيعقلــوا خطــأ مــا هــم عليــه مقيمــون ،ويعتــروا

بالعــر ،فيتعظــوا هبــا  ،وينيبــوا مــن جهالتهــم  ،فــا يعتــرون هبــا  ،وال يتذكــرون بــا يــرد عليهــم مــن
اآليــات والنُّـ ُ
ـق ،و ُبعــدا منــه
ـذر ،ومــا يزيدهــم تذكرينــا إياهــم ﮋ ﭺ ﭻﮊ يقــول :إال ذهابــا عــن احلـ ّ
وهربــا.

والنفــور يف هــذا املوضــع مصــدر مــن قوهلــم :نفــر فــان مــن هــذا األمــر ِ
ينفــر منــه َن ْفــرا

ونفــورا"(.)1

املطلب الرابع :ما يندرج حتت هذا املقصد (التذكر).
إن مقصــد التذكــر مقصــد عظيــم ،وهــو مــن أنفــع ما يكــون لــذوي العقــول الســلمية ،وخصوصا
إذا أســتحرضنا أن ســنن اهلل الكونيــة تتكــرر يف الكــون وهــي جاريــة بعلــم وحكمــة وقــدرة مــن لــدن
عليــم حكيم.
ثــم إن للتذكــر ثــاره العظيمــة حينــا يكــون مــن ذي لب ســليم  ،يعتــر ويتذكــر  ،ويقايــس األمور
 ،ويفيــد مــن الزم التذكــر  ،وهــو االنتفــاع واالتعــاظ واالعتبــار  ،فيثمــر لــه ذلــك هــدى  ،وســداد ًا
ورشــاد ًا يف ســعيه  ،الهتدائــه وتذكــره ملــا ذكــره بــه ربــه .
فمام يندرج حتت التذكر ما ييل:
(( (1جامع البيان ،للطربي.)453/ 17( ،
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1 .تذكــر عظمــة ربــه  ،وجاللــه وكاملــه  ،ومــا لــه ســبحانه مــن األســاء احلســنى والصفــات

العــا  ،واألفعــال اجلميلــة .

قال تعاىل :ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ [األعراف ] 201 :
وقـال سبحانه :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [آل عمران .] 135 :

2 .تذكــر أوامــره ونواهيــه فيعمــل باألوامــر مــا اســتطاع  ،ويــدع املنهيــات كلهــا  ،وذلــك

حقيقــة التقــوى ،قــال تعــاىل يف أمجــع آيــة يف اخلــر والــر :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ [النحــل .] 90 :

3 .تذكــر أصــل اخللقــة ممــا بــه يتبــن عظمــة الــرب  ،وكــال القــدرة  ،ومتــام النعمــة  ،وضعف

العبــد  ،وبالــغ احلاجة.

قــال تعــاىل :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ [مريــم  ،] 67 :وهلــذه اآليــة مضامــن ،

وفوائــد عظيمــة ؛ إذ فيهــا الداللــة عــى قــدرة اهلل ســبحانه الــذي خلــق مــن عــدم  ،وإنعامــه عــى عبــده

إذ خلقــه ومل يكــن شــيئ ًا مذكــور ًا  ،وفيهــا الداللــة عــى قــدرة اهلل عــى البعــث واإلعــادة  ،وهلــذا احتــج

هبــا تعــاىل عىل من أنكــر البعــث واملعــــاد فقـــال :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ [مريــم .] 66 :

وقـــال يف موضـــع آخـــر :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [يــس .] 79 ، 78 :

وقـــــال :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﮊ [احلــج .] 5 :
4 .ذكــر نعــم اهلل عــى عبــاده وهــي نعــم كثــرة  ،ال تعــد وال حتـــى ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲ ﮊ [النحــل  ]18 :ســواء يف أمــور دينهــم أو دنياهــم  ،وكــم يذكــر اهلل عبــاده نعمــه ،
ليســتخرج منهــم الشــكر  ،فيحفظهــا عليهــم  ،ويزيدهــم مــن فضلــه.

44

الل ِ
قاص ِد ال ُق ِ
النِّرباس يف م ِ
رآن ِمن ِخ ِ
آية :ﮋﯨ ﯩ ﯪﮊ
ُ
َ
قال :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ [البقرة .] 198 :

قــال الطــري ": أي اذكــروا اهلل تعــاىل كــا مــ َّن عليكــم باهلدايــة بعــد الضــال  ،وكــا

علمكــم مــا مل تكونــوا تعلمــون  ،فهــذه مــن أكــر النعــم  ،جيــب شــكرها  ،ومقابلتهــا بذكــر املنعــم ،

بالقلــب  ،واللســان"(.)1

5 .ذكر السابقني وأحواهلم  ،ليقتدى باألخيار  ،ويتقى سبيل األرشار  ،وأهل البوار.
وتأمــل مــن ذكــر اهلل وذكَّـــر هبـــم يف ســـورة مــــريم ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [مريــم  ،] 16 :ﮋ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ [مريــم  ،] 41 :ثــم موســى وإســاعيل وإدريــس وكــذا قولــه تعــاىل:

ﮋﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮊ [ص .] 47 – 45 :

قــال الســعدي (رمحــه اهلل)" أي :واذكــر هــؤالء األنبيــاء بأحســن الذكــر ،وأثــن عليهــم أحســن

الثنــاء  ،فــإن كال منهــم مــن األخيــار الذيــن اختارهــم اهلل مــن اخللــق  ،واختــار هلــم أكمــل األحــوال

 ،مــن األعــال  ،واألخــاق  ،والصفــات احلميــدة  ،واخلصــال الســديدة.
إىل أن قال  ...فهذا نوع من أنواع الذكر ،وهو ذكر أهل اخلري"(.)2

وعــى هــذا فقصــص القــرآن كلــه ممــا ينــدرج حتــت هــذه اآليــة ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ التــي

دلــت عــى هــذا املقصــد العظيــم (التذكــر).

وباهلل التوفيق.

(( (1تفسري الطربي.)92 /1( ،
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي.)715 /1( ،
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A
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتــم الصاحلــات ،والصــاة والســام عــى املبعــوث باآليــات البينــات،

واحلجــج القاطعــات ،والكلــات اجلامعــات ،وعــى آلــه وصحبــه أويل الفضائــل واملكرمــات؛ وبعــد:
فبعــد معاجلــة هــذا البحــث  ،الواســع يف دالالتــه ومراميــه  -وإن كنــت قــد أوجــزت فيــه كثــر ًا ؛

إذ املقصــود اإلشــارة إىل مجــل الــكالم  ،ومراميــه  ،دون اخلــوض يف دقائــق تفاصيلــه ومعانيــه  ،فذلــك

ممــا يطــول  ،إذ يشــمل بيــان كل مــا أنــزل عــى الرســول  - أخلــص للنتائــج التاليــة:
1 .أن القرآن العظيم أعظم وعاء جلوامع الكلم  ،التي آتاها اهلل نبينا حممد ًا .

2 .أن علــم مقاصــد القــرآن علــم عظيــم  ،ينبغــي العنايــة بــه  ،إذ يلفــت النظــر إىل غاياتــه

ومراميــه؛ ليعيهــا العبــاد  ،وحيققــوا مــا أمــروا بتحقيقــه ليســعدوا.

3 .أن هــذه اآليــة التــي بــن يدينــا قــد مجعــت مقاصــد القــرآن الكريــم  ،بأوجــز لفظ ،وأشــمله

وأمجله.

4 .احلاجــة ماســة ملواصلــة الباحثــن يف علــم مقاصــد القــرآن ؛ إذ مل يأخــذ حقــه مــن البحــث،

والتحريــر  ،والتحقيــق.

وباهلل التوفيق.
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1.االنتصــارات اإلســامية ،لســليامن بــن عبــد القــوي الطــويف الــررصي( ،ت716 :هـــ) ،حتقيــق:
ســامل بــن حممــد القــرين ،مكتبــة العبيــكان  -الريــاض  ،ط1419 ،1هـــ.

2.البحــر املحيــط ،أليب حيــان حممــد بــن يوســف األندلــي (ت745 :هـــ) ،دار الفكــر  -بــروت،
ط 1،1420هـ.

3.التحريــر والتنويــر ،ملحمــد بــن عاشــور التونــي (ت 1393 :هـــ) ،الــدار التونســية للنــر -
تونــس ،ط 1984 ،1م.

4.الرتغيــب والرتهيــب ،لعبــد العظيــم بن عبــد القــوي املنــذري (ت656 :هـــ) ،دار الكتــب العلمية
 -بــروت ،ط 1417 ،1هـ .

5.تفســر ابــن عطيــة (املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ) ،ألبــو حممــد عبــد احلــق بــن
غالــب بــن عطيــة األندلــي املحــاريب (ت542 :هـــ) ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط،1
 1422هـ.

6.تفســـر ابن كثـري،ألبـي الفـــداء إسـامعيل بن عمـر بـن كثـري القرشـــي الدمشقـي (ت774 :هـ)،
دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـ.

7.تفســر البغــوي ( معــامل التنزيــل ) ،ملحيــي الســنة :احلســن بــن مســعود البغــوي الشافعـــي (ت :
510هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط 1420 ، 1هـــ.

8.تفسـري السمعـاين ( تفسري القرآن ) ،ألبـي املظفـر ،منصـور بـن حممـد السمعـاين (ت489 :هـ)،دار
الوطن ،الرياض  -الســعودية ،ط1418 ،1هـ.

9.تفســـر الطـــري (جامـع البيـان يف تأويـــل القرآن ) ،ملحمـد بـن جـريـــر الطبـري (ت310 :هـ)،
مؤسســة الرســالة ،ط 1420 ،1هـــ.
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10.تفســر القرطبــي ( اجلامــع ألحــكام القــرآن ) ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبي،
(ت671 :هـــ) ،دار الكتب املرصيــة  -القاهرة ،ط1384 ،2هـ.

11.هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (ت370 :هـــ) ،دار إحيــاء
الــراث العــريب  -بــروت ،ط2001 ،1م.

12.التوقيــف عــى مهــات التعاريــف ،ملحمــد عبــد الــرؤوف املنــاوي ،عــامل الكتــب  -القاهــرة ،ط
 1410هـ.

13.تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،لعبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل الســعدي
(ت1376 :هـــ) ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ.

14.حجــة القــراءات ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد بــن زنجلــة (ت :حــوايل 403هـــ) ،دار الرســالة،
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No (3)
Light in the Objectives of the Quran through the verse
(This is a Message for Mankind)
Dr. Mas’ad bin Musaa’id al-Husaaini

Research Topic:
The Objectives of the Quran for which a comprehensive verse in Surah
Ibrahim was revealed.

Research Objective:
Explanation of the greatness of the Quran and its comprehensiveness, and
the fact that it comprises all comprehensive words part of which contains the
objectives of the Quran in one comprehensive verse.

Research problem:
What are the all-encompassing objectives of the book of Allah? Are there
verses containing those objectives in the book of Allah? What are the objectives in the particular verse selected for study from surah Ibrahim?

Research finding:
1. That this verse before us comprises objectives of the Quran in the briefest comprehensive and beautiful wording.
2. There is dire need for researchers to explore the science of objectives
of the Quran because it has not been given its due right in terms of research, review and investigation.
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