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 اإلهداء

 أهدي بحثي:
مىىىىن بلىىىىة الردىىىىملنة .أدن ا مممىىىىن   .ميىىىى  ا مىىىىن   إلىىىى. مبىىىىي إلىىىى.     

  الرحمن .ب.ر العملمين    ديدمم محمد 
 

مىىن دىىع. .ألىىم.  معىىم بملراحىىن .ال مىىمبة الىىذي لىىم يب ىىل بألىى  مىىن أ ىىل 
الم محة الذي علممي أن أرتمىي دىلم الحيىمة بح مىن .يىبرة دفعي في طريق 

 إل. .الدي العزيز أطمل اهلل في عمره 
 

من حم ت دعمدتي ب ي.ط ىم ممدى. ن  اليمب.ع الذي ال يمل العطمبة إل.
 من قلب مة إل. .الدتي العزيزة أطمل اهلل في عمرهم 

 
إلىىى. مىىىن حىىىب م ي ىىىري فىىىي عر.قىىىي .يل ىىىخ بىىىذراهم فىىىؤادية إلىىى. إ ىىى.تي 

 .أ .اتي 
.ال أمد. من درمم د.ًيم .محن مألق الطريق مًعىم محى. الم ىمح .االبىداعة 

 إل. زمالئي .زميالتي 
 

إل. من علم.مم حر.ًفم من ذهبة . لممت من دررة .عبمرات من أدم. 
.أ ل. عبمرات في العلمة إل. من يمغ.ا لمم علم م حر.ًفم .من ف رهم مممرة 

 ل. أدمتذتي ال رام تمير لمم ديرة العلم .الم محة إ
 

 الباحثة



 
 الشكر والعرفان

 
ة ال يدعمي قبل  ل أل   ٖٕٚالبمرة: چ  ی ی ىئ ىئ چقمل تعمل.: 

 إال أن أأل ر اهلل  ل ثممؤه إلمعممهة فله الحمد .الأل ر أ.اًل .آ ًرا 
.أمم أمت ي من إ ممل بحثي المت.اضع هذا ال بد لي من إر مع الفضل 

تمديري لمن  من ع.ًمم لي في إ راج هذا البحث  يحمبه فأتمدم ب ملص أل ري . 
 عل. هذه الألم لن    

الذي منَّ عليَّ  جبار عبد الوهاب الدليميأدتمذي .مألرفي ا دتمذ الد ت.ر 
بداب مالحظمته الميمن الدديدة  .قطع من مفيس .قته للمظر في هذا البحث .ا 
.اإلألراف عليهة .ا دمتذة ا فمضل أدمتذة عل.م المرآن  ميًعمة .أ ص بملذ ر 

  األستاذ الدكتور محمد سعدون
 

 ف زاهم اهلل عمم  ير ال زاب    
 
 

 ثبت بالخير خطانا()أسأل اهلل العزيز أن يتقبل أعمالنا وي

 
 
 
 
 



 محتوياتال
 رقم اليفحن الم.ض.ع ت
 أ اآلين    ٔ
 ب اإلهداب    ٕ
 ج أل ر .تمدير   ٖ
 هى-د المحتويات   ٗ
 ٕ-ٔ   المقدمة   ٘

 ٓٔ-ٖ : معنى النبأ والخبر في المغة واالصطالحالمبحث األول    ٙ

 ٘-ٖ .ال بر .الفرق بيم ممالمبأ  ف .مالمطلب ا .ل: م   ٚ
 ٚ-ٙ الثممي: معم. ال بر في اللغن .االيطالح المطلب   ٛ

 ٓٔ-ٛ المطلب الثملث: الفرق بين المبأ .ال بر   ٜ

 ٖٕ-ٔٔ في القرآن الكريمالخير نبأ المبحث الثاني: أنواع    ٓٔ

 ٕٔ-ٔٔ المطلب ا .ل: مبأ الرحمن   ٔٔ
 ٗٔ-ٖٔ المطلب الثممي: مبأ المرن   ٕٔ
 ٚٔ-٘ٔ المطلب الثملث: مبأ الغيب   ٖٔ
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 53-46 بأ الشر في القرآن الكريمنالمبحث الثالث: أنواع    ٚٔ

 ٕ٘-ٕٗ المطلب ا .ل: مبأ ال مدرين   ٛٔ
 ٕٚ-ٕٙ المطلب الثممي: مبأ المممفمين   ٜٔ
 ٜٕ-ٕٛ قالمطلب الثملث: مبأ الفمد   ٕٓ
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 ٖٛ-ٖٗ الميمدر .المرا ع   ٖٕ



 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 المقدمة

 اهلل .عل. آله .يحبه .من .االه اليالة .الدالم عل. رد.ل الحمد هلل . 
 .بعد  

.مم مً م ال ي .ن إال عن  .عل.مه ألريعنً ممم ال ريب فيه أن ف م اإلدالم  
طريق التفدير اليحي  الدليمة . مم عرفمم أن أهمين  ل علم ترتبط بأهمين 

التفدير ممبثمن من المرآن ال ريم الذي ه. األرف الم.ض.عمت م.ض.عهة فأهمين 
ال اع. مج فيه .ال حيمدة عمهة .أقدد م ب.يفه ددت.ًرا أممر للعملمين الطريق الد.ي 

حمق للبألرين الدعمدة في الدارينة .ال يم ن أن ي.يف  تمب اهلل العزيز .من ثم 
دمهة ف .  تمب اهلل ال ملدة الح يم ب ذه ا دطر المليلن .يًفم يحيط بفضمئله .محم

.ه. المع زة ال برن .المبأ العظيم الذي تمزل عل.  متم ا مبيمب .المردلين ديدمم 
ال ريمن الفمضلنة .حدد ل م المم خ  ف . الم.ر الذي أضمب لمم طريق الحيمة محمد 

 اليحي  
عن حيمضه .أم ل من أذ.د  ل ذا  له أحببت أن أ .ن من  م.د المرآن ال ريم

معيمهة .أدتظل بظاللهة فعمدت العزم .ألمرت عن دمعد ال دة ف.  ت مظري ألطر 
بيعن علم التفدير لي .ن عم.ان بحثي )المبأ .أم.اعه في المرآن ال ريم( .قد اقتضت ط

 مدب.ًقم بممدمن  بحثي هذا أن يمدم إل. ثالثن مبمحث
قدمته إل.  قد  ييته لمف .م المبأ .ال بر .الفرق بيم مم .قدالمبحث األول:  -

 ثالثن مطملب 
 معم. المبأ في اللغن .االيطالح  المطمب األول: -
 معم. ال بر في اللغن .االيطالح  المطمب الثاني: -
 المبأ .ال بر الفرق بين المطمب الثالث:  -

 



 دتن( في المرآن ال ريم .فيه ال ير مبأبيمن أم.اع ) أما المبحث الثاني: -
 لب:ممط

 المطلب ا .ل: مبأ الرحمن -

 المطلب الثممي: مبأ المرن -
 المطلب الثملث: مبأ الغيب -
 المطلب الرابع: مبأ الردل -
 المطلب ال ممس: مبأ اليمين -

 المطلب الدمدس: مبأ الح ن .المعيم المميم -
ة .فيه أربعن في المرآن ال ريم ربيمن أم.اع مبأ الأل أما المبحث الثالث: -

 مطملب:
 مبأ ال مدرين  المطمب األول: -
 مبأ المممفمين  ي:المطمب الثان -
 مبأ الفمدق  المطمب السابع: -
 د المرتمبأ  المطمب الثامن: -

 البحث ب متمن أ.ضحت في م أهم ثمرات البحث التي ت.يلت إلي م ثم  تمت 
يعبن  . تمًمم ال بد من اإلألمرة إل. أن هذا البحث قد ُ تب في ظر.ف

علم .ُي طف.ن من  ل من فيه من العلممب .طلبن ال ف د.عييبنة في بلد  ري ة ُيدت
يع.بن  م منة .قد .ا  ُت في ظل هذه الظر.ف ميمعب  مًَّنة لعل من أبرزهم

 مم ه. ملم.س .مألمهد للمميي الحي.ل عل. الميمدر لتعذر التممل بين الم تبمت 
 .الدامية .اهلل المدتعمن 

  فله الحمُد .الممن إذ أعمممي عل. إتممم هذا البحث .له الأل ر .الفضل
 

 
 



 المبحث األول 
 المطمب األول 

 معنى النبأ في المغة واالصطالح
 

 النبأ عند أهل المغة:
 :معمنٍ  يطلق عل. عدة

ن لفالن مبأ أي  بر      .الفعل:  .3 مم قمله الفراهيدي: "المبأة م م.ز: ال بُرة .ا 
  (ٔ)مبأته .ادتمبأتهة .ال مع: ا مبمب"

.ال مزة( ه. اإلتيمن من م من : "إن أيل ممدة )الم.ن .البمب .قمل ابن فمرس .4
ة ممب : أت. من لإل. م منة ُيممُل للذي ُيمبأ من أرض إل. أرض: ممب  .دي

بلد إل. بلد    .من هذا الميمس المبأ: ال برة  مه يأتي من م من إل. 
  (ٕ)م من"

.ذ ر الزم ألرية فممل: "أتممي مبأ من ا مبمبة َ.ُأْمِبْئُت ب ذا . ذاة َ.ُمبِّْئُتة  .5
.ادتُمِبَ   .رُ ٌل ممِبٌ   .ديٌل ممب :  َتْمبأُتُه: ادت برتهة َ.ُمِبَ  رد.ل اهلل .اد

ربن َبَأ  .هل عمد م ممِبَئُن  ِبٍر .ُمعَ ضَ ال ُيدرنة .قد َمَبَأ َعَليمم .َ طمرئ من حيث 
 َ َبٍر . مِئَبُن َ َبٍر" 

 قمل ُ ميش بن مملك:
 

                           
حميق الد ت.ر هىة ت٘ٚٔتمب العينة  بي عبد الرحمن ال ليل بن احمد الفراهيدية المت.ف.   (ٔ)

  ٕٖٛ/ٛة ٜٓٛٔم دي الم ز.مية الد ت.ر إبراهيم الدممرائية دار الرأليد للمألرة العراقة 

مع م مممييس اللغنة  بي الحدن احمد بن فمرسة تحميق .ضبط عبد الدالم محمد همر.نة  (ٕ)
  ٕٖٛ/٘مة ال .يتة ٜ٘ٛٔهىة ٜٜٖٔدار الف رة 



 َفَمفدىىىىىىىىىىىَك احىىىىىىىىىىىِرْز فَىىىىىىىىىىىِ نَّ الحتىىىىىىىىىىى.فَ 

(ٖ)ملَمرِب فىىىىىىىىىىىي َ ىىىىىىىىىىىلِّ .ادٍ يمَبىىىىىىىىىىىأَن بىىىىىىىىىىى  
 

   
. مب في م تمر اليحمح: ")المبأ( ال بر ُيممُل )َمَبَأ( َ.)َمبََّأ( .)مبَأ( أي: أ َبَر  .6

  (ٗ)ن اهلل"ع مه أمبأ  .ممه )المب (
نَّ لفالن مبأ أي:  برً بمالعرب: "المبأ: ال برة .ال مع أ .في لدمن .7   (٘)"امٌبة .ا 
ة  ن ال بر( .همم مترادفمن .فرََّق بيم مم بعضُمحرَّ  .في تمج العر.س: ")المبأ .8

.ال مع أمبمبة   بر .أ بمرة .قد )أمبأه إّيمه( إذا تضمن معم. العلم .)أمَبأ 
  (ٙ) َمبََّأُه مألدًَّدا" به( إذا تضمن معم. ال برة أي: أ بره

 أما معنى النبأ اصطالًحا
ظيمن يحيل به بم.له: "المبأ  بٌر همم ذ. فمئدة ع ا يف مميعرفه الراغب 

هذه ا أليمب  مبأ حت. يتضمن.ال يممل لل بر في ا يل أ. غلبن ظنة  علم
ة .هذا ال يتعمرض مع ق.ل أبي البممب ال ف.ي: " ل مبأ في المرآن ف . (ٚ)الثالثن"

                           
ة مطبعن دار ٕممدم محم.د بن عمر الزم ألرية طأدمس البالغنة تأليف  مر اهلل أبي ال (ٖ)

  ٕٔٗ/ٕال تبة ميرة 

  ٕٗٙم تمر اليحمحة للأليخ اإلممم محمد بن أبي ب ر عبد الممدر الرازية  (ٗ)

دار الف رة لدمن العربة للعالمن أبي الفضل  ممل الدين بن ممظ.ر ا فريمي الميرية  (٘)
ٔ/ٕٔٙ  

دين أبي فيض الحديمي ال.ادطي الزبيدي الحمفية دار يمظر: تمج العر.سة لإلممم محب ال (ٙ)
  .أقرب الم.ارد في العربين .الأل.اردة تأليف العالمن ٕٔٔ/ٔالف ر للطبمعن .المألر .الت.زيعة 

هىة دار ا درة للطبمعن .المألرة إيرانة ٖٗٚٔة ٔدعيد ال .ري الألرأل.مي اللبمممية ط
ٕ/ٕٜٔ٘  

مدم الحدين بن محمد المعر.ف بملراغب ا يف ممية دار المفردات في غريب المرآنة أب. الم (ٚ)
  ٔٛٗالمعرفن للطبمعن .المألرة بير.تة لبممنة 



 ن المبأ عل.  ل حمل ه.  برة .ل مه  بٌر  مٌص تت.فُر فيِه يفمٌت ة .ذلك (ٛ) بر"
 مة .لذلك قمل ال ف.ي بعد ذلك: ".المبأ .ا مبمُب لم َيِردا في المرآن معيَّمٌن هي الأل  بيَّمتُ 

  (ٜ)ال ريم إال لمم لُه .قٌع .ألأٌن عظيٌم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
اللغ.ينة  بي البممب اي.ب بن م.د. الحديمي ال ليمتة مع م في الميطلحمت .الفر.ق  (ٛ)

ال .فية قمبله عل. مد ن  طين .أعده للطبع ..ضع ف مرده د  عدممن در.يشة .محمد 
مة مؤددن الردملن للطبمعن .المألر .الت.زيعة بير.تة ٜٛٛٔهىة ٜٔٗٔة ٕطالميرية 

  ٙٛٛلبممنة 

  ٙٛٛالميدر مفدهة  (ٜ)



 
 
 
 
 

 المطمب الثاني
 معنى الخبر في المغة واالصطالح

لغًن .ايطالًحمة .اآلن ال بد  أن بيمت في المطلب الدمبق معم. المبأ دبق
العلممب: إن لل بر عمد أهل اللغن  بر في لغن العرب .ايطالحمن ذ ر معم. ال 

 عدة معمٍن مم م:
قمل الفراهيدي: "أ برُتُهة َ.َ بَّرُتُهة .ال بر: المبأة .ي مُع عل. أ بمرة .ال بيُر:  .3

  (ٓٔ)العملُم بم مِر"
ِ بَرٌة َ.ُ بٌر .اهلل تعمل.  ن.قمل ابن فمرس: "ال بر العلم بملأل ة تم.ل لي بفال .4

  (ٔٔ)بيرة أي: العليم ب ل أل "ال 
ǤƕǥƕǦƕ چ.قمل تعمل.:  ƕ ƕ ƕ ƕǧأي .ال ي بُرَك بع.اقِب ا م.ِر   (ٕٔ)چ

.مآِل م .مم تييُر إليه  بيٌر مثُل  بيٍر ب مة قمل قتمدُة: يعمي مفدُه تبمرك 
  (ٖٔ).تعمل.ة ف مه أ بر بمل.اقع ال محملن

                           
  ٕٛ٘/ٖة العين (ٓٔ)

  ٜٖٕ/ٕمع م مممييس اللغنة  (ٔٔ)

  ٗٔد.رة فمطرة من آين  (ٕٔ)

بن  ثير يمظر: تفدير المرآن العظيمة لإلممم ال ليل الحمفظ عممد الدين أبي الفداب إدممعيل ا (ٖٔ)
مة ٜٜٛٔهىة ٛٔٗٔة ٕهىة تمديم عبد الممدر ا رمؤ.طة طٗٚٚالمريألي الدمألمية المت.ف. 

  ٕٚٚ/ ٖدار الفيحمبة دمألقة دار الدالمة الريمضة 



مك من مبأ َعمَّن .قمل.ا أن: ال برة بملتحريك: .احد اال بمرة .ال بر ممأت .5
العمِلِم بمم  مَن .مم ي .ُنة . برُت  تدَت ِبُرة .ال بير من أدممب اهلل 

أمم ق.ل  بم مر: أي علمُتُه    َ.َ َبرُت ا مَر أ َبَرُه إذا عرفتُه عل. حميمِتِهة
أبي الدرداب: ". دُت الممَس أ برتمل م أ. ممله( فيريد أمك إذا أ برت م قلبت مة 

م عل. لفِظ ا مِر .معممه ال برة .ال بر: المبأة َ.َ َبرة ب ذا أ. فأ رج ال ال
  (ٗٔ)أ بره: مبأه"

َ.ُذِ َر في الُمع ِم ال.ديِط: "أن ال بَر: مم ُيمَمُل .يَحدَُّث به ق.اًل أ.  تمَبًنة  .6
ة .ال مُع أ بمر . مُع ال مِع لم.ل يحتمل اليدق .ال ذَب لذاِتهِ .ا

  (٘ٔ)أ مبير"
 ي االصطالح:أما معنى الخبر ف

ه. لفظ م رد عن الع.امل اللفظين مدمد إل. مم تمدمهة عرفه ال ر ممي: " .3
زيد قمئم أ. تمديًراة مح.: أقمم زيدة .قيل: ال بر مم يي  الد .ت لفًظم مح.: 

  (ٙٔ)"عليهة .قمل: ال بر ه. ال الم المحتمل اليدق .ال ذب
فُه ال ز  .4 مل. ال بير ه. العملم بمم في أدممب اهلل تعري ابن ا ثير بم.له: ".عرَّ

ته عل. حميمتهة ُيممل ت بر  من .بمم ي .نة  برت ا مر أ بره إذا عرف
  (ٚٔ)ليعرف م" ا  بمر.ادت بر إذا دأل عن  ال برة

                           
  ٕٕٚ-ٕٕٙ/ ٗيمظر: لدمن العربة البن ممظ.رة  (ٗٔ)

يمت/ حممد يمظر المع م ال.ديطة م مع اللغن العربين بملممهرةة )إبراهيم ميطف./ احمد الز  (٘ٔ)
  ٕٗٔ/ ٔمألر دار الدع.ةة  عبد الممدر/ محمد الم مر(

هىة تحميق ٙٔٛالتعريفمتة علي بن محمد بن علي الزين الألريف ال ر ممية المت.ف.  (ٙٔ)
هى/ ٕٓٗٔة ٔ ممعن من العلممب ب ألراف الممألرة مألر دار ال تب العلمينة بير.تة ط

  ٜٙمة صٕٜٛٔ



 
 
 

 المطمب الثالث
 الفرق بين النبأ والخبر

يم ممم أن مفرق في المطلبين الدمبمين معم. المبأ .ال بر .  بعد أن تمم.لت
د.ن ل بر: ه. ال الم أ. الم.ل الذي يحتمل اليدق أ. ال ذب لذاتهة أي: فم :بيم مم

  (ٛٔ)المظر إل. قمئله
ف ذا التعريف ييدق عل.  ل  الم يؤ ذ من غير المظر إل. قمئلهة .ا  بمر 

.الحممئق العلمين اليحيحن  التي .ردت في المرآن ال ريم .أحمديث المبي محمد 
 يم ن أن تحتمل ال ذب مع أم م أ بمر عن أل ة أمم .البدي يمت التي ال يألك في م ال

 مه يمظر غيرهم من ا  بمر ف ي قمبلن للتيديق .الت ذيب من أي إمدمن يدرتة 
ال بر مم  مز تيديق إلي م بيرف المظر عمن قمل مة من همم قمل بعض العلممب: 

  (ٜٔ)أ. دائم الم مطب أمًرا في ممٍض من زممن أ. مدتمبل إفمدةقمئله أ. ت ذيبهة .ه. 
  ة ف ل مبأ  بر .ليس  ل  بر مبأ.ممم دبق يتبين لمم أن ال بر أعم من المبأ

 فمل بر يدم. مبأ إذا ت.افر فيه مم يأتي:

                                                                           
بن  ة م د الدين أب. الدعمدات المبمرك بن محمد بن محمدالم مين في غريب الحديث .ا ثر (ٚٔ)

هىة مألر الم تبن العلمينة بير.تة ٙٓٙمحمد بن عبد ال ريم الأليبممي ال زري ابن ا ثيرة ت
  ٙمة تحميق طمهر احمد الزا.ية محم.د محمدة صٜٜٚٔهى/ ٜٜٕٔ

علي ابن  ة . ألمف ايطالحمت الفم.نة محمد بنٜٛيمظر: التعريفمتة لل ر ممية ص (ٛٔ)
هىة تحميق د  ٛ٘ٔٔالممضي محمد حممد بن محمد يمبر الفمر.قي الحدمي الت م.مية ت.في 

  ٖٔٗ/ٔعلي دحر.ج 

يمظر: اليمحبي في فمه اللغن العربين .مدمئل م .دمن العرب في  الم مة احمد بن فمرس بن  (ٜٔ)
  ٜٚٔمة ٜٜٚٔهى/ ٛٔٗٔة ٔهىة طٜٖ٘ز ريم المز.يمي الرازية أب. الحدينة المت.ف.: 



ة ..يفه لذلك دّم. اهلل تعمل. المرآَن مبأأن ي .ن ذا فمئدة عظيمنة  أواًل:
 چ ڍ ڇ ڇ ڇ چ بملعظيِمة فممَل:

ة عظيمن ال ة ف ذا  من ال بر ال يتضمن فمئد(ٕٓ)
ُيدم. مبأة فم.لمم مثاًل: ) مَب زيٌد( .زيد من عممن الممس  بر تضمن فمئدة عمدين 
ليدت عظيمنة .لذلك ف .  بر .ليس مبأة ق.لمم: ) مَب الَ ليَفُن(  بر تضمن فمئدة 

 م منة .لذلك ف . مبأ 
 مه  مب ب بر عظيم ه. ال.حي من اهلل مبًيم  الرد.لُ  يَ مِّ .من همم دُ 

  (21)تعمل.
يمدًقم د.اب  من يدقه يميمًيم أم ضممًيمة فأ بمر ديدمم محمد أن ي .ن  الثاني:

  بمب.ته مبأة  مه  بر يتضمن فمئدة عظيمنة .ه.  بر يمدقة . بر مديلمن
  (ٕٕ)مبأ  مه  بر  مذب ال ذاب بمب.ته ال ُيدم.

ترط ذلك في أن ي .ن المبأ إ بمًرا عمم ال يعلمه الُم برة في حين ال يأل ثالثًا:
ال برة  ن الغرض من إلممب ال بر أمران إمم فمئدة الم مطبة .ذلك إذا  من 

مم الزم الم مطب  مهالً  الفمئدةة .ذلك إذا  من الم مطب عملًمم  بملُح مة .ا 
  (ٖٕ)مبملح 

ǚƕǛƕ چ.المبأ ال ُيدم. مبأ إال إذا  من الم مطب  مهاًل بهة قمل تعمل.: 

                           
  ٚٙد.رة ص: آين  (ٕٓ)

  ٕٗٙة .م تمر اليحمح ٔٛٗيمظر: المفرداتة للراغبة  (ٕٔ)

يمظر: آيمت المبأ في المرآن ال ريمة .ضمح  مفي حل.مي محمد العزا.ية .هي ردملن  (ٕٕ)
  ٕٗمة صٕٚٓٓهى/ ٕٛٗٔمم دتير ممدمن إل. ال ممعن العراقينة بغدادة 

ي يعم.ب ي.دف بن أبي ب ر محمد بن علي الد م ية طبعه يمظر: مفتمح العل.مة اإلممم أب (ٖٕ)
ة .مع م ٘ٙٔمة بير.تة لبممنة ٖٜٛٔ/ ٖٓٗٔة ٔ.ألرحه ا دتمذ زهير زرز.رة ط

الميطلحمت البالغين .تط.رهمة تأليف الد ت.ر احمد مطل.بة مطبعن الم مع العلمي 
  ٚٙٗ/ٕالعراقية 



ǜƕǝƕǞƕǟǠƕǡƕǢƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕǣƕǤƕǥƕƕǦƕǧƕǨƕǩǪƕǫǬƕǭƕƕƕǮƕǯƕچ(ٕٗ)  
 

  (ٕ٘)چ ȜƕȝƕȞƕȟƕȠȡƕȢƕȣƕȤƕȥƕȦ چ: .قمل 
ة  ن المرب يعلم (ٕٙ).لذلك ُيممُل: أ برمي عن مفدية .ال ُيممل مبأمي عن مفدي

مفده .ل مه قد ت ف. عليه بعض  فميمهمة في َّ الم.ل: أ برمي عن مفدي .لم 
 مًمم يي : أمبأمي عن مفدية  ن المرب ال ي  ل مفده تم

بل ُيدم.  بًرا فمطة  ذه الألر.ط في ال بر فال يدم. مبأةأمَّم إذا فمد أحد ه
.لذلك ذ ر أب. البممب ال ف.ي أن )المبأ( لم يرد في المرآن إال "لمم له .قع .ألأن 

 .ال بر ليس  ذلك   (ٕٚ)عظيم"
 

 المبحث الثاني
 ( في القرآن الكريمالخير أنواع )نبأ بيان

 المطمب األول 
 نبأ الرحمة

ǹƕǺƕǻƕǼƕǽƕǾƕǿƕȀƕ چقمل تعمل.:  ƕ ƕ ƕȁƕȂƕȃƕȄƕ

ȅƕȆƕȇƕȈƕȉƕȊƕȋƕȌƕȍƕȎƕȏƕȐƕȑƕȒƕȓƕȔƕȕƕ

ȖƕƕȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕȠƕȡƕȢƕȣ چ (ٕٛ)  

                           
  ٜٗد.رة ه.د: اآلين  (ٕٗ)

  ٖٔٔد.رة المدمب: اآلين  (ٕ٘)

يمظر: الفر.ق في اللغنة  بي هالل الحدن بن عبد اهلل بن د ل بن دعيد بن يحي. بن  (ٕٙ)
  ٖٖة مألر دار العلمة الممهرةة ميرة ٜٖ٘م ران العد رية ت

  ٙٛٛيمظر: ال ليمتة أب. البممب ال ف.ية  (ٕٚ)

  ٓ٘-٘ٗد.رة الح ر: اآليمت  (ٕٛ)



Șƕچ: تحدثت هذه اآليمت عن حمل الدعداب من أهل المعيم . تمت بم.له 

șƕȚƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕȠƕȡƕȢƕȣ چ  
أ برمم أب. عمر بن حي.يه قمل: حدثمم يحي. قمل: حدثمم الحدين قمل:  ممأ بر 

 بن عبد اهلل بن الزبير بن الع.امميعب بن ثمبت عبد اهلل بن المبمرك قمل: أ برمم 
حدثمم عميم بن عبيد الليثية عن عطمب بن أبي ربمحة عن ر ل من أيحمب  قمل:

 ة أليبن بم. ممه يد ل الذي البمب من  اهلل رد.ل عليمم عاطلقمل:  رد.ل اهلل 
 عل. . أن أدبرة ثم: قمل" أتضح .ن؟ تضح .ن؟ أرا م أال تضح .نة: " فممل

 إمي: "قمل الم مرنة إليمم ر ع ثم قممة الح رة عمد  من إذا حت. الر مة رب.دمم
 لم: يم.ل اهلل إن محمدة يم: فممل  برئيلة  مب الح رة عمد  مت إذا حت.  ر ت
ƕȚƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕȠƕȡƕȢƕچ رحمتي؟ من عبمدي تممط

ȣچ(ٕٜ)  

ة أي: أ برهم أي م المبي چȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝچتعمل.: .ق.له 

ȟƕȠƕȡƕچا مين عبمدي المؤممين بأمي .ادع المغفرة .الرحمن لمن تمب .أممبة 

Ȣƕȣ ة (ٖٓ)ة .أ برهم أن عذابي ألديد لمن أير عل. المعميي .الذم.بچ
المؤلم حًممة . ل عذاب اب الذي أمزله بملعيمة ال محدين ه. العذاب .أ برهم أن العذ

  (ٖٔ)غيره ال ُيعد مؤلًمم ب .اره

                           
المبىىىمركة أبىىى. عبىىىد الىىرحمن عبىىىد اهلل بىىىن المبىىىمرك بىىىن .اضىىى  الحمظلىىىية  البىىىن .الرقىىىمئق الزهىىد (ٜٕ)

هىة تحميق: حبيب الرحمن ا عظمية دار ال تب العلميىنة ٔٛٔالتر ي ثم المر.زية المت.ف.: 
  ٕٖٔ/ٔبير.تة 

لمحيط في التفديرة لمحمد بن ي.دف الأل ير بأبي حيمن ا مدلدي الغرمىمطية يمظر: البحر ا (ٖٓ)
  ٚ٘ٗ/٘ييغن  ديدة بعممين يدقي محمد  ميلة دار الف رة بير.تة 

  ٖٓٚ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيمة البن  ثيرة  (ٖٔ)



ة مع چȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝچف ممت مممبلن لطيفن بين ق.له تعمل.: 

ة فمد قمبل بين العذاب .المغفرة چ ȟƕȠƕȡƕȢƕȣچاآلين التي بعدهم 
  (ٕٖ)ممت البديعين.بين الرحمن ال.ادعن .العذاب ا ليمة .هذا من المحد

. مب في ظالل المرآن لديد قطب: ".مرن أن اهلل تعمل. قد قدم مبأ المغفرة 
.الرحمن عل. مبأ العذابة  رًيم عل. ا يل الذي ارتضت مأليئتهة فمد  تب عل. 

ممم يذ ر العذاب .حده  أحيمًمم أ. يمدم في المص لح من  مين في مفده الرحمنة .ا 
  (ٖٖ)ر .تمديمه"الديمق تمتضي إفراده بملذ 

 
 
 
 

 المطمب الثاني
 رىنبأ الق

ǞƕǟƕǠƕǡƕ چمن ذلك مم  مب في د.رة ا عراف إذ يم.ل اهلل تعمل.: 

ǢƕǣǤƕǥƕǦƕǧƕǨƕǩƕǪƕǫƕ ƕǬƕǭƕǮƕǯǰƕǱƕ ƕǲƕƕƕ

ǳƕǴƕǵƕǶƕچ(ٖٗ)  
 –ل.ط  –ه.د يمل   –)م.ح  ا مبيمبذ ر اهلل تعمل. قبل هذه اآلين قيص 

.الم مل حيث لم ُت ِد في م الم.عظُنة ثم  .مم َحلَّ بأق.ام م من العذاب ة&ألعيب( 
                           

ف. يمظىر: التحريىر .التمى.يرة لمحمىد الطىمهر بىن محمىىد بىن محمىد بىن عمألى.ر الت.مدىية المتىى.  (ٕٖ)
  ٚ٘/ٖٔمة ٜٗٛٔهىة الدار الت.مدين للمألرة ت.مسة ٖٜٖٔ

ة ٚٔهىىىة طٖ٘ٛٔيمظىىر: فىىي ظىىالل المىىرآنة لدىىيد قطىىبة إبىىراهيم حدىىين الألىىمربية المتىى.ف.  (ٖٖ)
  ٕٚٗٔ/ٗهىة دار الألر.قة بير.تة الممهرةة ٕٔٗٔ

  ٔٓٔد.رة ا عرافة اآلين  (ٖٗ)



.ذلك بملتدرج مع م  أمبيمئهذ ر تعمل. ُهمم ُدمََّتُه الثمبَتَن في االمتممِم ممن  ذب 
  (ٖ٘)بملبأدمب .الضرَّاِب ثم بملمعمن .الر مبة ثم بملبطش ب م إن لم يؤمم.ا

المذ .رة  (ٖٙ)ة أي: تلك المرنچǞƕǟƕǠƕǡƕǢƕǣ چ.ق.له تعمل.: 
.مم حيل  هل م من ال دف  أ بمرهم العظيمن (ٖٚ)ليك يم محمد من بعضمُمصُّ ع

  (ٖٛ).أفضع أه.ل.الر فن .الر م بملح مرة ليعتبر بذلك من يدمع .مم حدث 
رن التي  ذب أهل م ردل يذ ر ابن عمأل.ر في تفديره: "أمه لمم ت رر ذ ر الم

يألمر  ن  يملحنين .التعميمة يمرت للدممعين  ملحمضرة المألمهدة الاهلل بملتعي
ة إلي مة ف مب ادم اإلألمرة لزيمدة إحضمرهم في أذهمن الدممعين من ق.م محمد 

 چة .ق.له تعمل.: (ٜٖ)ليعتبر.ا بحمل أهل المرن قير.ا أم م د.اب فيفيؤ.ا إل. الحق"

ƬƕƭƕƮƕƯƕưƕƱƲƕƳƕƴƕƵ أي: لمم ذ ر اهلل تعمل.  بر  ة(ٓٗ)چ

Ƭƕچال مفرين .م . المؤممين قمل: ا مبيمب .مم  رن ل م مع أمم م . يف اهلك 

                           
المفدىىر برهىىمن الىىدين أبىىي الحدىىن بىىن يمظىىر: مظىىم الىىدرر فىىي تممدىىب اآليىىمت .الدىى.رة لإلمىىمم  (ٖ٘)

مة ت.زيىىع م تبىىن ابىىن تيميىىنة المىىمهرةة ٖٜٚٔهىىى/ ٖٜٖٔة ٔهىىىة ط٘ٛٛعمىىر البمىىمعي المتىى.ف. 
مة دار اليىمب.مي ٜٜٚٔهىى/ ٚٔٗٔة ٔ( .يف.ة التفمدىيرة محمىد علىي اليىمب.مية ط٘ٔ/ٛ)

 ( ٖٛٛ/٘ٔللطبمعن .المألر .الت.زيعة الممهرة )

ة أ. الحمضىىىرة المر زيىىىنة يمظىىىر: فىىىي ظىىىالل المىىىرآنة لدىىىيد قطىىىب المريىىىن: هىىىي المديمىىىن ال بيىىىر  (ٖٙ)
(ٖ/ٖٖ٘ ) 

)مىىىن( تبعيضىىىين  ن ل ىىىم أمبىىىمب غيىىىر ممىىىم ذ ىىىر بعضىىىه فىىىي آيىىىمت أ ىىىرن .طىىى.ن بعضىىىه لعىىىدم  (ٖٚ)
 ( ٖٓ/ٜالحم ن إليه في التبليةة يمظر: التحرير .التم.ير )

ن التيمىي الىرازي الملمىب يمظر: مفىمتي  الغيىبة  بىي عبىد اهلل بىن عمىر بىن الحدىن بىن الحدىي (ٖٛ)
ة ٖهىىىىىىة مألىىىىىر دار احيىىىىىمب التىىىىىراث العربىىىىىية بيىىىىىر.تة طٙٓٙبف ىىىىىر الىىىىىدين الىىىىىرزاية المتىىىىى.ف. 

  ٜٖٛ/ٔة .يف.ة التفمديرة ٕٖٗ/ٗٔهىة ٕٓٗٔ

  ٜٕ/ٜيمظر: التحرير .التم.يرة البن عمأل.رة  (ٜٖ)

  ٓٓٔد.رة ه.د: اآلين  (ٓٗ)



ƭƕƮƕƯچ أي أ بمرهم چưƕƱƲƕƳƕƴچأي عممر  چƵأي  چ
  (ٔٗ)هملك

فعمد قرابتمم لتلك ا حداث م د أن اهلل  ل .عال قد َمنَّ عليمم بتذ يرمم بأمبمب 
م ممه ف ذا مظ ر من مظمهر رحمن  ا مم الدمبمن من تلك المرن ال مل نة مم فيه ت رُّ

رمم بمم ُييلُحممة اهلل بممة .فضله ع إل. طريق محبته .رضمهة  .أرألدممليمم إذ بيَّ
  (ٕٗ)ا مبمب.حذرمم من طريق غضبه .د طه .عذابهة .ذلك من  الل هذه 

 
 
 
 
 
 

 المطمب الثالث
 نبأ الغيب

 إن قيص الدمبمين في المرآن ال ريم من أمبمب الغيب التي ا تص اهلل 
ممت بملتأ يد عل. اتيمفه  ل .عال بذلك .حده بملعلم ب مة .قد ألرعت اآليمت ال ري

 چ ȐƕȑƕȒƕȓƕȔƕȕƕȖ چ ال ممل فممل تعمل.:

فمف. تبمرك .تعمل.  ة(ٖٗ)
علم الغيب عن  ميع  لمه إال إذا علمه ذلكة .أطلعه عليهة .قد  مب مبأ الغيب في 

 عدة م.اضعة مذ ر مم م:

                           
  ٘ٚٙ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيمة البن  ثيرة  (ٔٗ)

مة ٕٚٓٓهىى/ ٕٛٗٔة ٘يمظر: مع قيص الدمبمين في المىرآنة الىد ت.ر يىالح ال ملىدية ط (ٕٗ)
  ٜٖدار الملمة دمألقة 

  ٜ٘د.رة ا معمم: من اآلين  (ٖٗ)



ǼƕǽƕǾƕǿƕȀƕȁȂƕȃƕȄƕ چقمل تعمل.:  .3 ƕ ƕ ƕ ƕȅƕȆƕȇƕȈƕ

ȉƕȊƕȋƕȌƕȍƕȎƕȏƕȐ چ(ٗٗ)  

ة أي: هذا الذي قييممه چǼƕǽƕǾƕǿƕȀƕȁ چفم.له تعمل.: 
ة .من قين ز ريم (ٙٗ)البت.ل(٘ٗ)عليك من قين امرأة عمران .ابمت م مريم 

.يحي. إممم ه. من ا مبمب المغيبن .ا  بمر ال ممن التي أ.حيمم ب م إليك يم 
 محمدة مم  مت تعلم م من قبل 
 إألمرة( ادم إن )ذلك ةچǼƕǽƕǾƕǿ چففي ال ألمف للزم ألري 

يعمي أن ذلك من الغي.ب إل. مم دبق من مبأ ز ريم .يحي. .مريم .عيد.ة 
التي ال معرف م إال بمل.حية قمل: "ف ن قلتة لم مفيت المألمهدة .امتفمؤهم معل.م 
بغير ألب ن .ترك مفي ادتممع ا مبمب من ُحفمظ م .ه. م.ه.م؟ قلت:  من 

أهل الدممع .المرابةة . مم.ا مم رين معل.ًمم عمدهم علًمم يميمًيم أمه ليس من 
لل.حي فلم يبَق إال المألمهدة .هي في غمين االدتبعمد .االدتحملنة فمفيت عل. 

  (ٚٗ)دبيل الت  م بملمم رين لل.حي مع علمه بأمه ال دممع له .ال قرابة .مح.ه"

                           
  ٗٗد.رة آل عمران: اآلين  (ٗٗ)

يمظر:  ىممع البيىمن عىن تأ.يىل آي المىرآنة محمىد بىن  ريىر بىن  ثيىر بىن غملىب ا ملىية أبى.  (٘ٗ)
هىة تحميق: الد ت.ر عبد اهلل بن عبد المحدن التر ية مألىر دار ٖٓٔلمت.ف.  عفر الطبرية ا
  ٔٓٗ/ٙم( ٕٔٓٓهى/ ٕٕٗٔ) ٔه ر للطبمعنة ط

)البت.ل( من المدمب العذراب المممطعن مىن ا ز.اج .قيىل المممطعىن إلى. اهلل عىن الىدميمة يمظىر:  (ٙٗ)
  ٓٗم تمر اليحمح: 

أبىىىى. الممدىىىىم محمىىىى.د بىىىىن عمىىىىر. بىىىىن احمىىىىد  يمظىىىىر: ال ألىىىىمف عىىىىن حمىىىىمئق غىىىى.امض التمزيىىىىلة (ٚٗ)
هىىىىىىة دار ال تىىىىىمب العربىىىىىية بيىىىىىر.تة ٚٓٗٔة ٔهىىىىىىة طٖٛ٘الزم ألىىىىىرية  ىىىىىمر اهللة المتىىىىى.ف. 

ٔ/ٕٜٗ  



. ذلك مم  مب في د.رة ه.دة حيممم ذ ر عممد ال مفرين من ا ق.ام الدمبمن  .4
.مم  رن ل م مع أق.ام مة  من درد الميص تدلين لرد.لمم ال ريم  لمم فيه

ǚƕǛƕǜƕǝƕǞƕǟǠƕǡƕǢƕ چقمل تعمل.:  ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕǣƕǤƕǥƕ ƕǦƕǧƕǨƕǩǪƕ

ǫǬƕǭƕ ƕ ƕǮƕǯƕأ بمر الغي.ب  ة أي: هذه المين .أألبمه م من(ٛٗ)چ
الدملفن التي لم تأل دهم معلمك ب م يم محمد ب.ادطن ال.حية إذ لم ي ن عمدك 

ق.مك لم ب م من قبل هذا المرآنة فميبر عل. أمر تبلية  .ال عمد احد من
الدع.ة  مم يبر م.حة ف ن العمقبن المحم.دة لمن اتم. اهللة .فيه تدلين له 

  (ٜٗ)عل. أذن المألر ين
țƕȜƕȝƕȞƕƕ چ.قمل تعمل. في د.رة ي.دف:  .5 ƕȟƕȠȡƕȢƕȣƕ ƕ ƕƕ ƕƕ ƕƕȤƕȥƕ

ȦƕȧƕȨƕȩƕ ƕ ƕ ƕة أي: يم.ل تعمل. لديدمم محمد (ٓ٘)چ ه لمم قص علي
. عل له العمقبن .المير .الملك ة علي مي.دفة . يف رفعه اهلل  إ .ةمبأ 

.الح مة مع مم أراد.ا به من الد.ب .ال الك .اإلعدامة هذا أ. أمثمله يم محمد 
من أ بمر الغي.ب الدمبمن )م.حيه إليك( .معلمك به يم محمد لمم فيه من العبرة 

  (ٔ٘)لك .االتعمظ لمن  ملفك
 
 
 
 
 

                           
  ٜٗد.رة ه.د: اآلين  (ٛٗ)

  ٔٙٙ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيمة البن  ثيرة  (ٜٗ)

  ٕٓٔد.رة ي.دف: اآلين  (ٓ٘)

  ٕٚٚ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيمة  (ٔ٘)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الرابع
 عميهم السالمنبأ الرسل 

لمد بين لمم المرآن ال ريم قيص حيمة ا مبيمب .المردلينة .مم  رن ل م مع 
أق.ام م .م.اقف م ممم  رن .ميح م ل م . ممت عمقبن المم رين ال الكة .أن اهلل 

ة أي هذه الميص .اقعين حميمينتعمل.  تب .أيد المير  مبيمئه المردلينة .هي 
مع ق.مه من  مأ ذ مم م العبرة .الم.عظنة .مم م مم  رن لمبيمم ال ريم محمد

بهة ف مب  المم رين للمرآن ال ريمة . من الغرض من  ل هذا ه. تثبيت فؤاد المبي 
ǶƕǷƕǸƕǹƕ چفي المرآن ال ريم مم يي.ر .يبين لمم هذه الم.اقف مم م ق.له تعمل. 



ǺƕǻǼƕǽƕǾƕ ƕƕǿƕ ƕȀƕȁƕȂƕȃƕȄƕȅƕȆƕȇƕ ƕƕ ƕ ƕƕƕ ƕ ƕƕ ƕ ƕ ƕƕȈƕȉƕȊƕ

ȋƕȌƕȍƕȎƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕȏƕȐƕȑƕȒȓƕȔƕȕƕȖƕȗȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝƕƕƕ

  (ٕ٘)چ

ǶƕǷƕǸƕǹƕǺƕǻǼƕǽƕǾƕ چفم.له تعمل.:  ƕ ƕǿƕ ƕȀƕȁƕȂƕ

ȃƕȄ ة أي: قد أحطمم علًمم بت ذيب م لك .حزمك .تأدفك علي مة ف م م في چ
د يلن مف.د م ال ي ذب.مك بل يعتمد.ن يدقك .ل م م عل. عممدة فال تحزن 

șƕȚƕțƕȜƕȝƕ چ.ق.له تعمل.:   (ٖ٘)لت ذيب م ƕ ƕة أي: من  برهم فلك چ
  (ٗ٘)في م أد.ة .ب م قد.ة

 
ƴƕƵƕ چ. ذلك مم  مب في ق.له تعمل. في د.رة ه.د:  ƕƶƕƷƕƸƕƹƕ

ƺƕƻƕƼƕƽƾƕƿƕǀƕǁƕǂƕǃƕǄƕǅ الديمق همم    ي.ض (٘٘)چ
  (ٙ٘)عل. الحق في هذا المص ال ريم أن غرض المبأ همم ه. تثبيت فؤاد المبي 

ري في ال ألمف: "إن في لفظ )ُ اًل( التم.ين فيه ع.ًضم من .يذ ر الزم أل
ƕƵƕچإليه  أمه قيل: . ل مبأ  المضمف ƕƶچ . چ Ƹƕƹچ بيمن ل ل . چƺƕ

ƻƕƼƕƽƾالمعم.: . ل اقتيمص ممص  بداًل من ) اًل(ة .ي .ز أن ي .ن چ
عليك عل. معم.: . ل م.ع من أم.اع االقتيمص ممص عليك: يعمي عل. ا دمليب 

                           
  ٖٗ-ٖٖ.رة ا معمم: اآليتمن د (ٕ٘)

  ٖٜٔ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيمة البن  ثيرة  (ٖ٘)

  ٖٜٔ/ٕيمظر: الميدر مفدهة  (ٗ٘)

  ٕٓٔد.رة ه.د: اآلين  (٘٘)

  ٕٜٚٔ/ٕٔيمظر: في ظالل المرآنة  (ٙ٘)



  (ٚ٘)الم تلفن"
من  من أمبمب إ .امك الردل من المتمدمينف ل  بر مميه عليك يم محمد 

قبلك مع أمم م . يف  رن ل م من المحم مت .ال ي.ممت .مم احتمله ا مبيمب من 
مثبت به ال مفرينة  ل هذا  أعدائهالت ذيب . يف مير اهلل حزبه المؤممين . ذل 

  (ٛ٘) .امك من المردلين أد.ةمن إ. مض ؤادك أي قلبك يم محمد لي .ن لك بمنف
بحيث يمتفي االضطراب .التزلزلة قيل .الفؤاد  .التثبت حميمته التد ين في الم من

أطلق عل. اإلدراك  مم ه. الألمئع في  الم العربة .في ذلك التثبيت َأيًضم تدلين 
  (ٜ٘)عل. مم يلممه من ت ذيب ق.مهة .ذلك يزيده يبًراة .اليبر تثبيت الفؤاد للمبي 

 
 
 

 المطمب الخامس
 نبأ اليقين

 مب هذا الم.ع من أم.اع المبأ في المرآن ال ريم في د.رة الممل من ق.له 
  (ٓٙ) چ ȚƕƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕƕƕȠƕȡƕƕȢƕȣƕȤ چتعمل.: 

الذي  مع اهلل   مبت هذه اآلين في ديمق الحديث عن دليممن بن دا.د 
  له بين )المب.ة .الملك( ف من ملً مة .د ر له اإلمس .ال ن .َعلََّمُه ممِطَق

  (ٔٙ)الطيرِ 

                           
  ٜٜٕ/ٕة ال ألمف للزم ألرييمظر:  (ٚ٘)

  ٕٔٙ-ٔٔٙ/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيم البن  ثيرة  (ٛ٘)

  ٜٔٔ/ٕٔيمظر: التحرير .التم.يرة  (ٜ٘)

  ٕٕد.رة الممل: من اآلين  (ٓٙ)

  ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٗٔيمظر: الدررة للبممعية  (ٔٙ)



.بين  .في هذه اآلين يذ ر اهلل تعمل. الح.ار الذي دار بين دليممن 
Țƕ چال دهد فممل له ال دهد:  ƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕ ƕ ƕȠƕȡƕ ƕȢƕȣƕȤ قد ة چ.

فمل دهد رأن .ألمهد أهل دبأ  .يف المبأ بأمه يمين  مه ي بر به عن رؤين .مألمهدةة
  (ٕٙ)يعبد.ن الألمسة فملمبأ يميمي ال ألك فيه بملمدبن لل دهد

ǔƕǕƕǖƕǗƕǘƕǙƕǚƕ چ. ذلك مم  مب في ق.له تعمل.:  ƕ ƕǛƕ

ǜƕǝǞƕǟƕǠƕǡƕǢǣƕǤƕǥƕǦƕ ƕ ƕ ƕ ƕǧƕچ 

ة أي: إن دع.تم (ٖٙ)
هذه ا يممَم لم يدمع.ا دعمئ مة .لم يدت يب.ا دعمب م .لم يدت يب.ا لمدائ مة  م م 
 ممدات ال تدمع .ال تف مة .ل. دمع.ا دعمب م عل. الفرض .التدليمة مم ادت مب.ا 
ل م  م م ليدت ممطمن فت يبة .في اآل رة حين ُيمطم م اهلل يتبرؤ.ن مم م .من 

ǤƕǥƕǦƕ چعبمدت م إّيمهمة  ƕ ƕ ƕ ƕǧƕال ي برك يم محمد  عل. . ه }اليمين{ ة أي: چ.
  (ٗٙ)يرة فمبأ اهلل تعمل. ب ذا فال ألك فيهأحد إال أممر اهلل ال ملق العليم ال ب

 َدِمُع.ا َ.َل.ْ   ممد  م م ُدعمَبُ مْ  َيْدَمُع.ا الَ  َتْدُع.ُهمْ  ِإنْ .في تفدير البيضم.ي: 
 ممم مم م لتبرئ م أ. اإِلمفمعة عل. قدرت م لعدم َلُ مْ  اْدَت مُب.ا َمم  الفرض دبيل عل.

م يم.ل.ن أ. ببطالمه يمر.ن ل م ب ألرا  م ِبأِلْرِ ُ مْ  نَ َيْ ُفُر.  اْلِميمَمنِ  َ.َيْ.مَ   ل م تدع.ن  مَّ
 أ برك به َ ِبيرٍ  ِمْثلُ  م بر بم مر ي برك .ال َ ِبيرٍ  ِمْثلُ  ُيَمبُِّئكَ  َ.ال  َتْعُبُد.نَ  ِإيَّممم ُ ْمُتمْ 
  (٘ٙ)الم برين دمئر د.ن الحميمن عل. به ال بير ف مه .تعمل.ة دبحممه اهلل .ه.

                           
يمظىىىىر: آيىىىىمت المبىىىىأ فىىىىي المىىىىرآن ال ىىىىريمة ردىىىىملن مم دىىىىتيرة ل.ضىىىىمح العىىىىزا.ية الفيىىىىل ا .لة  (ٕٙ)

  ٜٔص

  ٗٔد.رة فمطر: اآلين  (ٖٙ)

  ٕٖٕ/ ٕٔيمظر: الميدر ال. يز البن عطينة  (ٗٙ)

 محمىىد بىىن عمىىر بىىن اهلل عبىىد دىىعيد أبىى. الىىدين مميىىرة التأ.يىىل .أدىىرار التمزيىىل أمىى.اريمظىىر:  (٘ٙ)
 ةٔة طالمرعألىىىىىلي الىىىىىرحمن عبىىىىىد محمىىىىىد: تحميىىىىىق (هىىىىىى٘ٛٙ: المتىىىىى.ف.) البيضىىىىىم.ي الألىىىىىيرازي
  ٕٙ٘/ٗة بير.ت ةالعربي التراث إحيمب دارهىة مألر: ٛٔٗٔ



 أ بر به من حمل آل ت م .مفي مم يدع.ن ل م  .المراد تحميق مم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب السادس
 نبأ الحجة والنعيم المقيم

 .يممدم إل. قدمين:
 . نبأ الحجة:3

ƺƕƻƕƼƕƽƕƾƕƿƕ چُذِ َر هذا الم.ع من المبأ في ق.له تعمل.:  ƕǀƕƕƕƕƕƕƕƕƕ

ǁƕǂƕǃƕǄƕǅƕǆƕǇƕǈƕǉƕǊƕǋƕǌƕǍƕƕƕƕƕƕǎǏƕǐƕǑǒƕǓƕǔƕƕƕƕƕƕƕƕ

ǕƕƕƕǖƕǗƕǘƕǙƕǚƕǛƕƕǜƕǝƕƕƕǞƕǟƕǠǡƕǢƕƕƕƕǣƕǤƕƕƕƕƕƕƕƕǥƕǦƕ

ǧƕǨƕǩƕǪƕǫƕǬƕǭƕǮƕǯƕǰƕ ƕ ƕ ƕǱƕ ƕ ƕ ƕǲƕǳƕǴƕǵƕ

ǶƕǷƕǸƕǹƕǺƕǻƕǼƕǽƕǾƕǿƕȀ چ (ٙٙ)  

                           
  ٚٙ-ٕٙد.رة الميص: اآليمت  (ٙٙ)



يم.ل تعمل.: م بًرا عل. دبيل الت.بيخ .التمريعة أين هؤالب الألر مب .اآلل ن من 
 ا يممم .ا مداد التي عبدتم.هم من دمي .زعمتم أم م يمير.م م .يألفع.ن ل م

؟ (ٚٙ)
Ǯƕǯƕǰƕ چيعميمم من اآليمت الدمبمن ه. ق.له تعمل.: .الذي  ƕ ƕ ƕǱƕ ƕ ƕ ƕǲƕǳƕ

Ǵ ة أي: فعميت علي م ا مبمب  ملعم. علي م ال ت تدي إلي مة .أيله چ
فعم.ا عمه ا مبمب ل مه ع س مبملغن .داللن عل. أن مم يحضر الذهن إممم يمبض 

 .يرد عليه من  مرجة .المراد بم مبمب مم أ مب.ا به الردل

(ٙٛ)  
ȕƕȖƕȗƕȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝƕȞƕȟƕ چ. ذلك ق.له تعمل.: 

ȠȡƕȢƕȣƕȤƕȥƕȦƕȧƕȨƕȩƕȪȫƕȬƕȭƕȮƕȯƕȰƕ

ȱƕȲƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕȳ چ 

ة أي: .لمد  ئتم.مم فرادن للحدمب .ال زابة فرادن عن ا م.ال (ٜٙ)
.ا .الد .دمئر مم  دبتم.ه من الدميم أ. عن ا ع.ان .ا .ثمن التي زعمتم أم م 

 ألفعمؤ م

(ٚٓ)  
 لمقيم:. نبأ النعيم ا4

إن مم  لق اهلل في هذه الحيمة الدميم من معمن . ير . ل مم تأل تيه االمفس 
من أل .ات .ملذات ب ل ام.اع م .تفييالت م أمر .اض  .معل.م .ض.ًحم  لًيم إممم 
ه. زائل غير دائٍمة .قد بين المرآن ال ريم أن معيم اآل رة . يرهم إممم ه. البمقي 

م. .د في الحيمة الدميم .معيم الدميم ال أل  بملمدبن  .المميم .ه. أ ثر ب ثير من مم
 لمعيم اآل رة 

.من اآليمت الدالن عل. أن أمبمب المعيم المميم ه. معيم اآل رة ق.له تعمل.: 
ȁƕȂƕȃƕȄƕȅȆƕȇƕȈƕȉƕȊƕچ ƕ ƕȋƕȌƕȍƕȎƕȏƕ ƕ ƕȐƕȑƕ

                           
  ٖٗٙ/ٖمرآن العظيمة البن  ثيرة يمظر: تفدير ال (ٚٙ)

  ٖٛٔ/ٗيمظر: أم.ار التمزيل .أدرار التأ.يلة للبيضم.ية  (ٛٙ)

  ٜٗد.رة ا معمم: اآلين  (ٜٙ)

  ٖٚٔ/ٕيمظر: تفدير البيضم.ية  (ٓٚ)



ȒƕȓƕȔƕȕƕȖȗƕȘƕșƕȚة أي: قل يم محمد (ٔٚ)چ
يمة الدميم من زهرت م .معيم م الذي للممس: أأ بر م ب ير ممم زين للممس في هذه الح

ȇƕȈƕȉƕȊƕه. زائل ال محملنة ثم أ بر عمد ذلك .قمل:  ƕ ƕȋƕȌƕȍƕȎƕ

ȏƕ ƕأي: ت ترق بين  .امب م .أر مئ م االم مر من أم.اع االألربن من العدلة  چ
.اللبنة .ال مرة .الممبة .غير ذلك ممم ال عين رأتة .ال أذن دمعتة .ال  طر عل. 

 ة(ٕٚ) م أبد اآلبمدة ال يبغ.ن عم م ح.الً قلب بألر  مم ثين في
فدم. اهلل تعمل. اإل بمر عن مم ي .ن للمتمين من المعيم المميم ا بدي في 
اآل رة مبأ أ. أمبمب للتمبيه .الداللن عل. أهمين .عظم ذلك المعيم المميمة .َأيًضم فيه 

.يف.ز.ا  تأل.يق للعبمد  ي يعمل.ا مم ب.دع م ل ي يتم.ن .يرض.ن اهلل .رد.له 
 بمل من .ذلك المعيم 

 المبحث الثالث
 ( في القرآن الكريمرالش أنواع )نبأ بيان

 المطمب األول
 نبأ الخاسرين

ممم  إن ا مبمب التي في المرآن ال ريمة أي المبأ المرآمي ال يراد به مبأ فمطة .ا 
هي .دمئل مم حن  غراض .أهداف دممين .ممي.دةة .قد تأتي بمعم. التحذير 

ال داينة .من المي.ص المرآمين التي بيمت لمم .التذ ير من ال.ق.ع في الضالل بعد 
 الضيمع ل ؤالب ال مدرين:

ǘƕǙƕǚƕǛƕǜƕǝƕǞƕǟƕǠƕǡƕǢƕǣƕǤƕǥƕǦƕƕ چقمل تعمل.: 

ǧƕǨƕǩƕǪƕǫƕǬƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕǭƕǮƕǯƕǰƕǱƕǲƕǳƕǴƕǵƕǶƕǷƕǸƕ

                           
  ٘ٔد.رة آل عمران: اآلين  (ٔٚ)

  ٕٚ٘/ٔيمظر: تفدير المرآن العظيمة البن  ثيرة  (ٕٚ)



ǹƕǺƕƕǻƕǼƕǽƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕƕǾƕǿƕȀƕȁ چ(ٖٚ)  
ة هل يم.ل المفدر.ن أي قل يم محمد ل ؤالب ال فرة عل.   ن الت.بيخ .الذم

 أم م يظم.ن ذلك مع .همم بر م بملذين  در.ا عمل م .ضل دعي م في الحيمة الدميم 
 َربِِّ مْ  ِبآيمتِ  َ َفُر.ا الَِّذينَ  ُأ.لِئكَ : ل م فمل ذلكة طلب.ا ف ذا ييمع.مه فيمم يحدم.ن
: معممه (حبطت) . بملبعثة الم ذبينة العرب  فمر من الم مطبين يفن .هذه َ.ِلممِئِهة
  (ٗٚ)  ير عمل من ل م  من مم يريد: .َأْعممُلُ مْ  بطلتة

يتبين من  الل هذا المبأ .اآليمت ال.اردة في ذلك أمه ال مم ل ؤالب ال مدرينة 
ن اهلل تعمل. يفض  م.اقف م بين الممس  م م  طر يؤذي اإلدالم .الت لص من  .ا 

 هذا ال طر يحتمج إل. االلتزام بمم خ اإلدالم الم.يم 
ثم فدرهم في مثمل  چ Ǜƕǜ چأي م بر م  چ ǘƕǙƕǚ چ فم.له تعمل.:

أي عمل.ا اعممال بمطلن عل. غير ألريعن مألر.عن  چǞƕǟƕǠƕǡƕǢƕǣƕ چ

ǤƕǥƕǦƕ چمرضين ممب.لن  ƕǧƕǨ أي يعتمد.ن أم م عل. أل  .أم م  چ
ممب.ل.ن محب.ب.نة . حد.ا آيمت اهلل في الدميم .برهيمه التي أقمم علي م .حداميته 

بملدار اآل رة فال مميم ل م .زًمم .ال مثمل م.ازيم م  م م  ملين عن . ذب.ا .يدق ردله 
ǹƕǺƕ چال يرة فم.له تعمل.:  ƕǻƕǼƕǽƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕإممم  مزيممهم ب ذا ال زاب بدبب ي أ چ

  (٘ٚ) فرهم .ات مذهم آيمت اهلل .ردله هزً.ا ادت زؤ.ا ب م . َذب.هم أألد الت ذيب
 
 

                           
  ٙٓٔ-ٖٓٔد.رة ال  ف: اآليمت  (ٖٚ)

 بىىن غملىىب بىىن الحىىق عبىىد محمىىد أبىى.يمظىىر: المحىىرر الىى. يز فىىي تفدىىير ال تىىمب العزيىىزة  (ٗٚ)
 عبىد الدىالم عبىد: تحميىق (هىىٕٗ٘: المتى.ف.) المحىمربي ا مدلدىي عطيىن بىن تممم بن الرحمن عبد

  ٗٗ٘/ٖال تب العلمينة بير.تة  هىة مألر دارٕٕٗٔة ٔة طمحمد الألمفي
  ٕٙٓ – ٕ٘ٓة /تفدير المرآن العظيمة البن  ثيريمظر:  (٘ٚ)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثاني
 نافقيننبأ الم

لمم  من المفمق من ا طر المعم.ل ل راب ابمين الحقة في  ل عيرة . ممت 
ة بأم م (ٙٚ)يفن المممفمين .المممفممت التي يتميز.ن ب م في مفديمت م .دل. يمت م

يأمر.ن بملمم ر بملمم ر .يم .ن عن المعر.فة .يب ل.ن فتمير أيدي م عن فعل 
هؤالب هم الفمدم.ن أهل الممر في م مع ال فمر ال يراتة مد.ا اهلل فلم يحدب.ا حدمبهة . 

ة ف من من .ا بمم اإلألمرة إل. أمبمب هذا اليمف من (ٚٚ)في لعمن دائمن .عذاب مميم

                           
ة ٔيمظىىىر: ظىىىمهرة المفىىىمق . بمئىىىث الممىىىمفمين فىىىي التىىىمريخة لعبىىىد الىىىرحمن حمب ىىىن الميىىىدامية ط (ٙٚ)

  ٖٔ/ٔمة دار الملمة دمألقة ٖٜٜٔهى/ ٗٔٗٔ

هىى/ ٕٕٗٔة ٔ.ر عثمىمن قىدري م ممدىية طيمظر: من أدمليب التربيىن فىي المىرآن ال ىريم للىد ت (ٚٚ)
  ٔٛٔ-ٓٛٔمة دار ابن حزمة ٕٔٓٓ



.يم.ل.ن مم ال يليق ب ممبه  هذا البألر دليطي اللدمن الذين يعيب.ن الرد.ل 
عل. قب  .ي مف.ن المدلمينة .ال ي مف.ن اهلل ف م ال يعرف.ن اهلل تعمل.ة .زيمدة 

معتمدهم يحذر.ن أن يمزل اهلل آيمت تفضح م .تعري مة .يتحدث.ن بمم ال يليق بحق 
  (ٛٚ)اإلدالم العظيمة بح ن ام م يلعب.ن .يل .ن

ف مبت اآليمت المرآمين فمضحن ل ؤالب في د.رة الت.بن من ق.له تعمل.: 
ƵƕƶƕƷƕƸƕƹƕƺƕƻƕƼƕƽƕƾƿƕǀƕǁƕǂƕǃƕǄƕǅƕچ

ǆچ(ٜٚ)  
م يم.ل.ن عد. اهلل أن ال يفأل. عليمم درمم هذاة أي: يم.ل.ن الم.ل بيم م ث
ǚƕǛƕǜƕǝƕǞƕ چ.هذه اآلين ألبي ن بم.له تعمل.:  ƕ ƕ ƕǟƕǠƕǡƕǢƕǣƕǤƕǥƕ

ǦƕǧƕǨƕǩǪƕǫƕǬƕǭǮƕǯƕǰ فأمزل اهلل تعمل. ق.له: (ٓٛ)چ  

ة .ق.له تعمل.: (ٔٛ)چ ƵƕƶƕƷƕƸƕƹƕƺƕƻƕƼƕƽƕƾچ

ة أي ادت زئ.ا بدين اهلل  مم تألت .ن ف . چ ǀƕǁƕǂƕǃƕǄƕǅƕǆچ
.يبين له أمر مة  لت ديدة .أن اهلل ديمزل مم يفضح م به عل. رد.له من بمب ا

ȔƕȕƕȖƕ چ م.له تعمل. في د.رة محمد  ƕȗƕȘƕșƕȚƕțƕȜƕȝƕȞ 

ة أي: أيعتمد المممفم.ن أن اهلل ال ي ألف أمرهم لعبمده المؤممينة بل دي.ض  (ٕٛ)چ
  (ٖٛ)أمرهم .ي ليه حت. يف م م ذ.. البيمئر

                           
  ٔٛٔة يمظر: الميدر مفده (ٛٚ)

  ٗٙد.رة الت.بن: اآلين  (ٜٚ)

  ٛد.رة الم مدلن: اآلين  (ٓٛ)

  ٔٗ٘/ٕيمظر: تفدير المرآن العظيم البن  ثيرة  (ٔٛ)

  ٜٕد.رة محمد: اآلين  (ٕٛ)

  ٖٕٙ/ٗثيرة يمظر: تفدير المرآن العظيمة البن   (ٖٛ)



أدتمر المممفمين . ألف أدرارهم  .قد هتك اهلل .قمل ابن الميم رحمه اهلل: "
  (ٗٛ)في المرآن . ّل. لعبمده أم.رهم لي .م.ا مم م .من أهل م عل. حذر"

حيث  چ ƕƺƕƻƕƼƕƽƕƾچ.الم م في هذا .ه. الذي يعميمم ق.له تعمل.: 
ال بر .اإلفيمح عمم في قل.ب م مبأ ل ط.رته فملمممفمين يحمل.ن المفمق دم. اهلل 
 ل.ب م .ال فر بمهلل .رد.له .يظ ر.ن ع س ذلك تممًمم .الحمد في ق
 
 
 
 

 الثالث المطمب
 نبأ الفاسق

الممي.د به ال بر ذ. الفمئدة الم من الذي يأتي به من ال ي.ثق به  ملفمدق 
الذي ال يتحمم. من ال ذب الذي ه. م.ع من الفد.ق .ال ر.ج عن الميد .االمدالخ 

  (٘ٛ)من الحق
مدقة أي المبأ الفمدق ل.ر.د  لمن الفمدق في اللفظ .قد دم. هذا الم.ع بملف

 المرآمي 
ن ال ذب .التحريف .التز.ير يِرُد عل.  .لمم  من الفمدم.ن غير مؤتممين .ا 
 ثير ممم يممل.مه من أ بمر .أمبمبة ل ذا ال بد أن مضع هذه ا  بمر .ا مبمب 

                           
يمظىىىر: مىىىدارج الدىىىمل ينة البىىىن المىىىيم ال .زيىىىنة تحميىىىق مميىىىر دىىىليممن الدىىىع.دية علىىىي عبىىىد  (ٗٛ)

ة مألىر: ٔالرحمن المرعم.ية يىمل  بىن عبىد العزيىز التى.ي رية  ملىد بىن عبىد العزيىز غمىيمة ط
  ٖ٘ٙمة ٕٔٔٓهى/ٕٖٗٔدار اليميعي للمألر .الت.زيعة 

ة ٔيىىطلحمت إدىىالمينة محىىي الىىدين المضىىمم.ية ط  .مٓٙ٘/ٖيمظىر: ال ألىىمف للزم ألىىرية  (٘ٛ)
  ٗٚمة الم تب اإلدالمية ٜٜٓٔهى/ٓٔٗٔ



  (ٙٛ).الر.ايمت عل. ميزان الممد .التمحيص .التثبيت
 المرآن ال ريم مم يبين هذا الم.ع: .قد  مب في
ƤƕƥƕƦƕƧƕ چقمل تعمل.:  ƕ ƕƨƕƩƕƪƕƫƕƬƕƭƕƮƕƯƕƕƕ

ưƕƱƕƲƕƳƕƴ ة أي: يأمر اهلل تعمل. بملتثبت في  بر الفمدق ليحتمط (ٚٛ)چ
له لئال يح م بم.لهة في .ن في مفس ا مر  مذًبم أ. م طًئمة في .ن الحم م بم.له قد 

عن اتبمع دبيل المفددينة .من همم امتمع ط.ائف من  اقتف. .رابهة .قد م . اهلل 
العلممب من قب.ل ر.اين م  .ل الحمل الحتممل فدمه في مفس ا مرة .قد أمرمم اهلل 

 بملتثبت من  بر الفمدق(ٛٛ)  
فملمدلم المؤمن يدمع ال بر فال ُيع به  مه م ملف للحميمنة م مٍف ل مة 

حت. يتبيمه عل. حميمتهة فال ي .ز ات مذ  ه ذا ُيحده بفطرتهة فيتحداه .يدأل عمه
ال ُظلم أق.اٌم .أ.ذي آ ر.نة .مدم المدلم عل.  المرار إال بعد معرفن حيثيمت ا مر .ا 
عمل عمله د.ن البحث فيه .تحريه .معرفته المعرفن التممنة .في طمعن أهل 
م اال تيمص .أ.لي ا مر .االحت مم الي م .المز.ل عل. أح مم م اليمئبن .تدلي

ة .من ذلك مم  مب (ٜٛ)في مثل هذه ا مبمب ف.ز أيمم ف.ز .فالح أيمم فالح ا م.ر ل م
ǏƕǐƕǑƕǒƕǓƕ چفي د.رة المدمبة من ق.له تعمل.:  ƕ ƕǔƕǕƕǖƕǗǘƕǙƕ

ǚƕǛƕ ƕ ƕǜƕǝƕǞƕǟƕǠƕǡƕǢƕǣƕǤǥƕǦƕǧƕǨƕǩƕ

Ǫƕǫƕ ƕ ƕǬƕǭƕǮ چ 

ة أي إم مًرا عل. من يبمدر إل. ا م.ر قبل (ٜٓ)

                           
  ٜٖيمظر: مع قيص الدمبمينة د  ال ملدية  (ٙٛ)

  ٙد.رة الح رات: اآلين (ٚٛ)

  ٖٖٓ/ٗيمظر: تفدير المرآن العظيم البن  ثيرة  (ٛٛ)

  ٖٖ٘ة ديللد ت.ر عثممن م ممة من أدمليب التربين في المرآن ال ريميمظر:  (ٜٛ)

  ٖٛد.رة المدمب: اآلين  (ٜٓ)



  (ٜٔ)رهمة .قد ال ي .ن ل م يحنتحمم م في بر ب م .يفألي م .يمأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبار المطمب ال

 نبأ المرتد
ǠƕǡƕǢƕǣƕǤƕǥƕǦƕǧƕǨƕǩƕǪƕ چقمل تعمل.: 

ǫƕǬƕǭƕǮƕǯƕǰƕǱƕǲƕǳƕǴƕ ƕ ƕǵƕǶƕǷǸƕǹƕǺƕ

ǻƕǼƕǽƕǾƕǿƕȀƕ ƕȁƕȂȃƕȄƕȅƕȆƕȇƕȈƕ ƕ ƕ ƕ ƕ ƕȉȊƕ

ȋƕȌƕȍƕȎچ (ٜٕ)  
ر.ي أن هذه اآلين مزلت في أمين بن أبي اليلت الثمفية . من قد قرأ ال تمب 

أن اهلل مردل رد.اًل في ذلك ال.قت .ر م أن ي .ن ه. ذلك الرد.لة فلمم أردل  .علم

                           
  ٕٜٚ/ٔالبن  ثيرة  ةر المرآن العظيميمظر: تفدي (ٜٔ)

  ٙٚٔ-٘ٚٔد.رة ا عراف: اآليتمن  (ٕٜ)



 حدده . فر به محمًدا 

(ٜٖ)  
.أًيم  من دبب مز.ل هذه اآلين فال ألك أن اتبمع ال .ن ي ل ب رامن اإلمدمن 
.يتممف. مع الممزلن الرفيعن التي رفعه اهلل إلي مة .قد تحدث المرآن ال ريم في أ ثر من 

 عن هؤالب الذين ارتد.ا .مبذ.ا ديم م ممدل ين عمه م.ضع

ة  مم تمدلخ الحين من (ٜٗ)
 لدهم بأن  فر.ا .أعرض.ا بعد العلم بآيمت اهلل فيرعت م أل .ات م .اتبع.همة ف  ر.ا 

   ل م دالئل الحق .آيمته

(ٜ٘)  
أي: .اتل علي م يم محمد أي عل. ة چ     ǠƕǡƕǢƕ چفم.له تعمل.: 

 اليلت أبي بن أمين أ. إدرائيلة بمي علممب أحد ه. آيمِتمم آَتْيممهُ  ِذيالَّ  َمَبأَ   الي .د
 أن .ر م الزممنة ذلك في رد.الً  مردل تعمل. اهلل أن .علم ال تب قرأ قد  من ف مه
 لحمه حت. الألَّْيطمنُ  َفَأْتَبَعهُ  بهة . فر حدده الدالم عليه محمد بعث فلمم ه. ي .ن
 الضملين من فيمر ْلغمِ.ينَ ا ِمنَ  َف منَ   ادتتبعه .قيل

(ٜٙ)  
 

 الخاتمة

الحمد هلل في ا .ل. .اآل رة .اليالة .الدالم عل. ديدمم محمد .عل. آله 
 .يحبه .من .االه 

                           
ة الميدىمب.ري ال.احىدية علىي بىن محمىد بىن أحمىد بىن علىي الحدىن أبى.يمظر: أدبمب المىز.لة  (ٖٜ)

مة ٕٜٜٔهىى/ ٕٔٗٔة ٕة طهىة تحميق عيمم عبد المحدىن الحميىدانٛٙٗالألمفعية المت.ف. 
  ٚ٘ٔدار اإليالحة الدمممة 

حدىمن ال  (ٜٗ) يمظر: اإلمدمن في مظر اإلدالمة عرض م.ضى.عي يبىين أن اإلدىالم ديىن رحمىن .ا 
مة دار الملىىىىمة ٕٗٓٓهىىىىى/ ٕ٘ٗٔة ٕديىىىىن إرهىىىىمب .عىىىىد.انة عبىىىىد الحميىىىىد محمىىىى.د ط مىىىىمزة ط

  ٜٕ-ٕٛدمألقة دار الألممينة بير.تة 

  ٚ٘ٔ/ٛمعية يمظر: مظم الدرر لليم (ٜ٘)

  ٕٗ/ٖة لبيضم.يل ةالتأ.يل .أدرار التمزيل أم.اريمظر:  (ٜٙ)



بعد الدرادن عَليَّ ب تمممهة  أن منَّ اهلُل .بعد ، في  تمم بحثي المت.اضع
أ.د أن أد ل الثمرات التي  ر ت ب م ة المبأ في  تمب اهلل  .المظر لمف .م
 البمحثن .هي:

البمرزة .العظيمن إذ  ا همينم.ض.ع عظيم .م م لمم له من المبأ  م.ض.عإن  .3
ن المبأ يطلق عل. الميص أأمه يحمل   بمر .أمبمب من اهلل للممس  ميًعمة .ا 

المرآمي َأيًضمة .قيص المرآن أيدق الميصة .ذلك لم.ة تأثيرهم في 
 إيالح المل.ب 

ن المبأ ه.  بر همم ذ. فمئدة عظيمن يحيل به علم أ. غن إ .4 لبن ظن .ا 
 ا مبمب لم ترد في المرآن إال لمم له .قع .ألأن عظيم 

إن ال بر ه. ال الم الذي يحتمل اليدق .ال ذبة .ه. مم يي  الد .ت  .5
 عليه 

إن المبأ ال يدم. مبًأ حت. يت.فر فيه ألر.ٌطة .هي أن ي .ن همًممة .أن ي .ن  .6
 بمم ي بر به  يمدًقم .أن ي .ن ذا فمئدة عظيمنة .أن ي .ن الم مطب  مهالً 

إن .ر.د لفظ المبأ في ديمق الميص المرآمي ثم .ر.د المين أ. ت.ضي  أمٍر  .7
طر هذه ا مبمب ة ثم بيمن المبأ أ. المينة في هذا  له داللن عظيم  للمبي 

ألمرة إل. تأمل .تدبرة ف ي ليدت  . .ب ال.ق.ف علي م .قفن .الميص .ا 
فمئدة عظيمن ال بد من تدبرهم  أ بمًرا عمديًن بل هي أمبمبة أي: أ بمر ذات

 .االعتبمر ب م 

قد  .من  الل اآليمت .ا حداث التي .ردت في م لفظن المبأ م د أن اهلل  .8
عليمم بتذ يرمم بأمبمب ا مم الدمبمن .مم  رن ل م .لألمبيمب مع أمم مة .هذا َمنَّ 

مة م بمم ييلحممَ رَ يَّ بَ  مظ ر من مظمهر رحمن اهلل بممة .فضله عليممة إذ



.أرألدمم إل. طريق محبته .رضمهة .حذرمم من طريق غضبه .عذابهة .ذلك 
  له من  الل هذه ا مبمب 

 والحمد هلل رب العالمين

 الباحثة

 

 المصادر والمراجع
 بعد القرآن الكريم

ة مطبعن ٕأدمس البالغنة  مر اهلل أب. الممدم محم.د بن عمر الزم ألرية ط .3
 دار ال تبة مير 

 ال.احدية علي بن محمد بن أحمد بن علي الحدن أب.أدبمب المز.لة  .4
هىة تحميق عيمم عبد المحدن ٛٙٗة الألمفعية المت.ف. الميدمب.ري

 مة دار اإليالحة الدممم ٕٜٜٔ/ هىٕٔٗٔة ٕالحميدانة ط
ة ٔأقرب الم.ارد في العربين .الأل.اردة دعيد ال .ري الألرأل.مي اللبمممية ط .5

 هىة دار ا درة للطبمعن .المألرة إيران ٖٗٚٔ
هى/ ٕ٘ٗٔة ٕاإلمدمن في مظر اإلدالمة عبد الحميد محم.د ط ممزة ط .6

 .مة دار الملمة دمألقة دار الألممينة بير.تٕٗٓٓ
 بن عمر بن اهلل عبد دعيد أب. الدين مميرة التأ.يل .أدرار يلالتمز  أم.ار .7

ة المرعأللي الرحمن عبد محمد: تحميق (هى٘ٛٙ ت) البيضم.ي الأليرازي محمد
  بير.ت ةالعربي التراث إحيمب دارهىة مألر: ٛٔٗٔ ةٔط

البحر المحيط في التفديرة محمد بن ي.دف الأل ير بأبي حيمن ا مدلدي  .8
 ة بعممين يدقي محمد  ميلة دار الف رة بير.ت الغرممطية ييغن  ديد

تمج العر.سة لإلممم محب الدين أبي فيض الحديمي ال.ادطي الزبيدي  .9
 الحمفية دار الف ر للطبمعن .المألر .الت.زيع 



التحرير .التم.يرة محمد الطمهر بن محمد بن محمد بن عمأل.ر الت.مدية )ت  .:
 هى(ة الدار الت.مدين للمألرة ت.مس ٖٜٖٔ

هى(ة ٙٔٛيفمتة علي بن محمد بن علي الزين الألريف ال ر ممية )ت التعر  .;
 تحميق  ممعن من العلممب ب ألراف الممألرة مألر دار ال تب العلمينة بير.ت 

تفدير المرآن العظيمة لإلممم ال ليل الحمفظ عممد الدين أبي الفداب إدممعيل  .31
ة ٕرمؤ.طة طهى(ة تمديم عبد الممدر ا ٗٚٚابن  ثير المريألي الدمألمية )ت 

 .مة دار الفيحمبة دمألقة دار الدالمة الريمضٜٜٛٔهىة ٛٔٗٔ
 ممع البيمن عن تأ.يل آي المرآنة محمد بن  رير بن  ثير بن غملب  .33

هى(ة تحميق: الد ت.ر عبد اهلل بن عبد ٖٓٔاآلملية أب.  عفر الطبرية )ت 
 م(ة دار ه ر للطبمعن ٕٔٓٓهى/ ٕٕٗٔ) ٔالمحدن التر ية ط

المبمركة أب. عبد الرحمن عبد اهلل بن المبمرك بن .اض   البن مئق.الرق الزهد .34
هى(ة تحميق: حبيب الرحمن ٔٛٔالحمظلية التر ي ثم المر.زية )ت 

 .ا عظمية دار ال تب العلمينة بير.ت
اليمحبي في فمه اللغن العربين .مدمئل م .دمن العرب في  الم مة احمد بن  .35

هى/ ٛٔٗٔة ٔهى(ة طٜٖ٘الحدينة )ت  فمرس بن ز ريم المز.يمي الرازية أب.
 م ٜٜٚٔ

مة دار ٜٜٚٔهى/ ٚٔٗٔة ٔيف.ة التفمديرة محمد علي اليمب.مية ط .36
 اليمب.مي للطبمعن .المألر .الت.زيعة الممهرة 

ظمهرة المفمق . بمئث المممفمين في التمريخة لعبد الرحمن حمب ن الميدامية  .37
 مة دار الملمة دمألق ٖٜٜٔهى/ ٗٔٗٔة ٔط

للغنة أب. هالل الحدن بن عبد اهلل بن د ل بن دعيد بن يحي. الفر.ق في ا .38
 .هى(ة مألر دار العلمة الممهرةة ميرٜٖ٘بن م ران العد رية )ت



ة ٚٔهى(ة طٖ٘ٛٔفي ظالل المرآنة لديد قطبة إبراهيم حدين الألمربية )ت  .39
 .هىة دار الألر.قة بير.تة الممهرةٕٔٗٔ

ضي محمد حممد بن  ألمف ايطالحمت الفم.نة محمد بن علي ابن المم .:3
هى(ة تحميق د  علي ٛ٘ٔٔمحمد يمبر الفمر.قي الحدمي الت م.مية )ت 

 دحر.ج 
ال ألمف عن حممئق غ.امض التمزيلة أب. الممدم محم.د بن عمر. بن احمد  .;3

هىة دار ال تمب العربية ٚٓٗٔة ٔهى(ة طٖٛ٘الزم ألرية  مر اهللة )ت 
 بير.ت 

.ينة  بي البممب اي.ب بن اللغال ليمتة مع م في الميطلحمت .الفر.ق  .41
م.د. الحديمي ال .فية قمبله عل. مد ن  طين .أعده للطبع ..ضع ف مرده 

مة مؤددن ٜٛٛٔهىة ٜٔٗٔة ٕد  عدممن در.يشة .محمد الميرية ط
 .الردملن للطبمعن .المألر .الت.زيعة بير.تة لبممن

ية لدمن العربة للعالمن أبي الفضل  ممل الدين بن ممظ.ر ا فريمي المير  .43
 .دار الف ر

 بن غملب بن الحق عبد محمد أب.المحرر ال. يز في تفدير ال تمب العزيزة  .44
 عبد: تحميق (هىٕٗ٘ ت) المحمربي ا مدلدي عطين بن تممم بن الرحمن عبد

 هىة مألر دار ال تب العلمينة بير.ت ٕٕٗٔة ٔة طمحمد الألمفي عبد الدالم
 .عبد الممدر الرازيم تمر اليحمحة للأليخ اإلممم محمد بن أبي ب ر  .45
مدارج الدمل ينة البن الميم ال .زينة تحميق ممير دليممن الدع.دية علي  .46

عبد الرحمن المرعم.ية يمل  بن عبد العزيز الت.ي رية  ملد بن عبد العزيز 
 م ٕٔٔٓهى/ٕٖٗٔة مألر: دار اليميعي للمألر .الت.زيعة ٔغميمة ط

مة ٜٜٓٔهى/ٓٔٗٔة ٔميطلحمت إدالمينة محي الدين المضمم.ية ط .47
 .الم تب اإلدالمي



هى/ ٕٛٗٔة ٘مع قيص الدمبمين في المرآنة الد ت.ر يالح ال ملدية ط .48
 مة دار الملمة دمألق ٕٚٓٓ

مع م مممييس اللغنة  بي الحدن احمد بن فمرسة تحميق .ضبط عبد الدالم  .49
 .مة ال .يتٜ٘ٛٔهىة ٜٜٖٔمحمد همر.نة دار الف رة 

هى(ة ٘ٚٔليل بن احمد الفراهيدية )تمع م العينة  بي عبد الرحمن ال   ٕٛ
تحميق الد ت.ر م دي الم ز.مية الد ت.ر إبراهيم الدممرائية دار الرأليدة 

 م ٜٓٛٔالعراقة 
مع م الميطلحمت البالغين .تط.رهمة الد ت.ر احمد مطل.بة مطبعن   ٜٕ

  الم مع العلمي العراقي
/ احمد المع م ال.ديطة م مع اللغن العربين بملممهرةة )إبراهيم ميطف.  ٖٓ

 .مألر دار الدع.ة الزيمت/ حممد عبد الممدر/ محمد الم مر(
اللغ.ينة  بي البممب اي.ب بن م.د. مع م في الميطلحمت .الفر.ق  .53

الحديمي ال .فية قمبله عل. مد ن  طين .أعده للطبع ..ضع ف مرده د  
مة مؤددن الردملن ٜٛٛٔهىة ٜٔٗٔة ٕعدممن در.يشة .محمد الميرية ط

 .ألر .الت.زيعة بير.تة لبممنللطبمعن .الم
مفمتي  الغيبة  بي عبد اهلل بن عمر بن الحدن بن الحدين التيمي الرازي  .54

هىة  مألر دار ٕٓٗٔة ٖهى(ة طٙٓٙالملمب بف ر الدين الرزاية )المت.ف. 
 احيمب التراث العربية بير.ت 

مفتمح العل.مة اإلممم أبي يعم.ب ي.دف بن أبي ب ر محمد بن علي  .55
مة ٖٜٛٔ/ ٖٓٗٔة ٔبعه .ألرحه ا دتمذ زهير زرز.رة طالد م ية ط
 بير.تة لبممن 

المفردات في غريب المرآنة أب. الممدم الحدين بن محمد المعر.ف بملراغب  .56
 .ا يف ممية دار المعرفن للطبمعن .المألرة بير.تة لبممن



ة ٔمن أدمليب التربين في المرآن ال ريمة للد ت.ر عثممن قدري م ممدية ط .57
 .مة دار ابن حزمٕٔٓٓهى/ ٕٕٗٔ

مظم الدرر في تممدب اآليمت .الد.رة لإلممم المفدر برهمن الدين أبي الحدن  .58
مة ت.زيع م تبن ابن ٖٜٚٔهى/ ٖٜٖٔة ٔهى(ة ط٘ٛٛبن عمر البممعي )ت 

 تيمينة الممهرة 
الم مين في غريب الحديث .ا ثرة م د الدين أب. الدعمدات المبمرك بن محمد  .59

هىة ٙٓٙعبد ال ريم الأليبممي ال زري ابن ا ثيرة تبن محمد بن محمد بن 
 م ٜٜٚٔهى/ ٜٜٕٔمألر الم تبن العلمينة بير.تة 

 
 

 الرسائل
ة .ضمح  مفي حل.مي محمد العزا.ية ردملن المبأ في المرآن ال ريم متآي .3

 م ٕٚٓٓهى/ ٕٛٗٔمم دتيرة ال ممعن اإلدالمينة بغدادة 
 

 

 

 

 

 

 


