


 
  ١  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  ـــداءـاإلھـــ

 إىل حضرة موالنا وسيدنا حممد بن عبد ا  خامت األنبياء وسيد

املرسلني من منحــــــــــــه ا الوالية   على املؤمنــني وإىل أزواجه 

أمهات املؤمنني األطهار ومجيـــع أهل بيته وذريته الطــــــيبني األبرار 

اهدين األخيار  ومن سلك سبيلهم  ما تعاقب الليل وأصحابه ا

  . والنهار وإىل والدي الكرميني  وولدي وزوجيت

  .أهدي هلم مثرة جهدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  ٢  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

ا  
  

احلمد هللا على إحسانه محداً يوجب املزيد من رضوانه وأشهد أن ال 

إله إال اهللا وحده ال شريك له يف سلطانه،وأشهد أن حممداً عبده 

أرسله اهللا إليضاح برهانه،صالة تدوم على مرور الزمان ومرور  ورسوله

  .أحيانه وسلم تسليماً كثرياً 

يف جانب مهم من ) (فهذه قبسات موجزة من سرية سيدنا حممد  

 ىللناس ، ومبا أن الدعوة ترتكز عل) (جوانب رسالته وهو دعوته

د تناولت ببحثي هذا ـــــذار؛ فقــــــــارة واإلنـــــا البشــــــرين أساسني ومهـــــأم

كما وصفها القران الكرمي ملا من دور يف ))  البشارة واإلنذار(( 

منهج الرسالة النبوية ، والدعوة احملمدية ، وبعد استقراء اآليات اليت 

تضمنت خطة حبثي من وردت يف القران الكرمي �ذا اخلصوص ، 

  وخامتة  ومبحثنيمقدمـة و متهيـد 

  : لتمهيد فجعلته من مطلبنيفأما ا     

  .لغًة واصطالحاً  البشارةتعريف :املطلب األول     

  .لغًة واصطالحاً  اإلنذارتعريف .  :املطلب الثاين     

  :ثالثة مطالب وفيه : املبحث األولو     

  .     على التبشري واإلنذار) (اقتصار النيب فهو : املطلب األول    

  .لتبشري على اإلنذارتقدمي ا:املطلب الثاين     

  .إطالق التبشري بالعذاب بدل اإلنذار:املطلب الثالث     

  :وفيه مطلبني:واملبحث الثاين    
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  ).(املخصوصون بتبشري النيب:املطلب األول      

  ).(املخصوصون بإنذار النيب:املطلب الثاين      

  

وأن وهذا مبلغ علمي،فإن أصبت فلله احلمد ،  وختمت حبثي خبامتة 

أخطأت فرحم اهللا من دلين على خطأي،ألجتنبه فما الكمال إال هللا 

  .وحده

واحلمد هللا الذي تتم بنعمه الصاحلات وصلى اهللا على سيدنا حممد 

  .وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 

 

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا  
 

 



 
  ٤  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ا  

  : وفيه مطلبان              
  

  : ا اول
  

  .البشارة لغة واصطالحاً تعریف 
  

ما ا :  

  

  .تعریف اإلنذار لغة واصطالحاً 
 

 



 
  ٥  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  المطلب األول

  ريف البشارة لغة واصطالحاً تع

  

) أبشره(من البشرى وبابه نصر و) بشرة(و) بشر(من  :البشارة لغة

بكسر الباء وضمها، ويقال ) البشارة(واالسم ) بشره تبشريا(أيضاً و

أي سر والبشري احلسن الوجه ) فابشر ابشاراً (بكذا بالتخفيف ) بشره(

  .والبشارة اجلمال

اً، وذلــك يكــون بــاخلري، ورمبــا حصــل ويقــال بشــرت فالنــا أبشــره تبشــري 

عليه غريه من الشـر، ويقـال أبشـرت األرض إذا أخرجـت نبا�ـا، ويقـال 

مــــــا أحســــــن بشــــــرة األرض، ويقــــــال بشــــــرت األدمي إذا قشــــــرت وجهــــــه 

)١(وتباشري الصبح أوائله واملبشرات الرياح اليت تبشر بالغيث
.  

  

كـــــل خــــرب صــــدق تتغـــــري بــــه بشــــرة الوجـــــه، : والبشــــارة اصــــطالحاً 

  .)٢(ويستعمل يف اخلري والشر ويف اخلري أغلب

  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٢٥٢-٢٥١/ عبــد الســالم محمــد هــارون، القــاهرة : مقــاییس اللغــة، احمــد بــن فــارس، تحقیــق: انظــر ١

، ولسـان العـرب ٥٣م، ١٩٨١-هــ١٤٠١ومختار الصحاح، الـرازي، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، لبنـان 

 .٥/١٢٦یة للتألیف والترجمة البن منظور، طبعة مصورة عن طبعة بوالق، الدار المصر 
، وكشـــاف اصـــطالحات الفنـــون، ٤٥هــــ، ١٤٠٣التعریفــات، للجرجـــاني، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة،  ٢

 .١/١٧، ١٩٦٣لطفي عبد البدیع، القاهرة، : محمد بن علي التهانوي، تحقیق
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  المطلب الثاني

  .تعريف اإلنذار لغة واصطالحاً 

  

) ن ذ ر(مصدر قوهلم أنذر ينذر، وهو مـأخوذ مـن مـادة  :اإلنذار لغة

ومنـه : اليت تدل كما يقول ابن فارس على التخويف أو التخـوف، قـال

خويــف وتنــاذر القـــوم اإلنــذار أي اإلبــالغ ، وال يكــاد يكــون إال يف الت

  .٣خوف بعضهم بعضاً 

اإلنــذار إخبــار فيـــه ختويــف كمــا أن التبشــري اخبــار فيـــه : وقــال الراغــب

املنـذر ويقـع : والنـذير. ٤)فَأَنْـذَرتُكُم نَـاراً تَلَظَّـى   ( :سرور ومن ذلـك قولـه تعـاىل

إِنِّـي لَكُـم منـه    ( :على كل شـيء فيـه إنـذار إنسـاناً كـان أو غـريه قـال تعـاىل

  . .٦ ٥)ذير مبِنينَ

أنذرتــه أنــذره إنــذاراً إذا : أصــل اإلنــذار اإلعــالم يقــال: وقــال ابــن األثــري

أعلمته فأنا منذر ونذير أي معلم وخموف وحمـذر، ويقـال نـذرت بـه إذا 

أي علمــوا .. كلمــا عــرف أن قــد نــذروا بــه هــرب: علمتــه ومنــه احلــديث

                                                 
 .٥/٥١٤مقاییس اللغة البن فارس : أنظر ٣

 .١٤:اللیل ٤

  .٥٠:  الذاریات ٥

، ١٩٦١فـــي غریـــب القـــرآن، الراغـــب االصـــفهاني، تحقیـــق محمـــد ســـید كیالنـــي، القـــاهرة، المفـــردات  ٦

)٧٤٢.( 
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ذر مــنهم واســتعد أحــ: فمعنــاه) أنــذر القــوم(وأحســوا مكانــه، أمــا قولــه 

  .٧هلم وكن منهم على علم وحذر

هـو اإلعـالم مبـا حيـذر وال : قال ابـن املنـاوي اإلنـذار :اإلنذار اصطالحاً 

يكاد يكون إال يف ختويف يشـع زمانـه االحـرتاز منـه، فـإن مل يسـع كـان 

  .٨ إشعارا

اإلنـــذار هـــو إبـــالغ األمـــر املخـــوف منـــه، والتهديـــد بـــه : قـــال الكفـــوي

  .٩ وذكر الوعيد مع اإلنذار واجب ال مع التهديد: الوالتخويف منه ق

  
  

                       
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
النهایة في غریب القرآن واألثر، ابن األثیر، تحقیق طاهر احمـد الـزاوي، ومحمـود الطنـاحي، القـاهرة،  ٧

 .هـ١٣٦٣دار احیاء الكتب العربیة، 
عبد الحمید صالح حمدان، : اوي، تحقیقالتوقیف على مهمات التعاریف، محمد عبد الرؤوف المن ٨

 )..٦٤(، ٠هـ١٤١٠القاهرة، 
عدنان درویش ومحمد : الكلیات معجم المطلحات والفروق اللغویة، ابو البقاء الكفوي، تحقیق ٩

 ١/٣٣٨م، ١٩٩٣المصري، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

 



 
  ٨  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  
  
  
  
  
  
  
  ح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                             
  
  

  ا اول
 و :   

  
  :ا اول

 ر اا) (ارموا ا .  
  

ما ا:  
  . ا  امار

  
ا ا:  

  .إطق ا اب ل امار
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  :المطلب األول

  .على التبشير واإلنذار) (اقتصار النبي 
  

علـى   إن اهللا سبحانه وتعاىل هو احلاكم املطلق وهو املتصرف املهـيمن  

كـــل شـــيء ومـــن هـــذا فـــال ميلـــك أحـــد ســـواه هـــذه القـــدرة الفريـــدة الـــيت 

وجبت لكماله تعـاىل، ومـن هـذا فـإن األنبيـاء مـا هـم إال وسـائل هلدايـة 

بشــرياً ونــذيراً ) (اخللــق وإبعــادهم عــن طريــق الغوايــة والضــالل فكــان 

  .للناس وال ميلك إال ما مكنه اهللا منه وشاءه له

كثـرية يف القـرآن الكـرمي الـيت توضـح لنـا اقتصـاره   وآيات التبشري واإلنذار

)( علـى التبشـري باجلنــة والرضـوان واإلنــذار مـن النــار والغضـب ونقــف

  .مع

  

قُلْ ال أَملك لنفْسي نَفْعاً وال ضَراً إِلَّـا مـا شـاء اللَّـه ولَـو كُنـت أَعلَـم الْغَيـب لَاسـتَكْثَرت          (: اآلية األولى

  .١٠)خَيرِ وما مسني السوء إِن أَنَا إِلَّا نَذير وبشري لقَومٍ يؤمنونمن الْ

  

إين عبـد أرســلت نـذيرا وبشـريا ومــا مـن شــأين ) (هـذا إقـرار مــن النـيب 

  .١١أن أعلم الغيب

                                                 
 .١٨٨: األعراف ١٠
ن القاسمي، دار إحیاء الكتب العربیة، محمد جمال الدی) محاسن التأویل(تفسیر القاسمي : أنظر ١١

 .٧/٢٩١٩م، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ١٩٥٨_هـ١٣٧٧، ١ط
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ــري   ( ومجلــة شبو يرــا نَــذ ــا إِلَّ  مــن متــام القــول املــأمور بــه مســتأنفة اســتئنافاً  )إِن أَنَ

بيانيـــــاً، ناشـــــئة عـــــن التـــــربؤ مـــــن أن ميلـــــك لنفســـــه نفعـــــًاَ◌ أو ضـــــراً ألن 

السامعني يتومهون ما نفـاه عـن نفسـه أخـص صـفات النـيب فمـن شـأ�م 

أن يعجبــوا مــن نفيــه ذلــك عــن نفســه وهــو يقــول إنــه رســول اهللا إلــيهم 

 ويســألوا عــن عملــه مــا هــو بعــد أن نفــى مــا نفــى فبــني هلــم أن الرســالة

ة علـــى املفاســـد وعواقبهـــا والبشـــارة بعواقـــب االنتهـــاء خمتصـــرة يف النـــذار 

  .١٢عنها واكتساب اخلريات

قــــال : قـــال) رضـــي اهللا عنـــه(كـــذلك ورد يف احلـــديث عـــن أيب موســـى 

: مثلي ومثل ما بعثين اهللا كمثل رجـل أتـى قومـاً فقـال) ((رسول اهللا 

ه فالنجاء النجاء، فأطاعتـ، ١٣رأيت اجليش بعيين، وإين أنا النذير العريان

ــــه طائفــــة فبصــــحهم اجلــــيش  طائفــــة فــــأدجلوا علــــى مهلهــــم فنجــــوا كذبت

  .١٤)فاجتاحهم

هو البشري النذير لكل الناس فالسعيد كـل السـعادة مـن ) (فالرسول 

انتفــع مبــا معــه مــن النــذارة والبشــارة، والشــقي كــل الشــقاوة مــن مل ينتفــع 

  .مبا معه من النذارة والبشارة
  

                                                 
-٩/٢٠٨التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، بدون طبعة، : أنظر ١٢

٢٠٩. 
عالمهم بما یوجب المخافة نزع أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإ : قال العلماء) النذیر العریان( ١٣

 .ثیابه وأشار به إلیهم إذا كان بعیدًا منهم لیخبرهم بما دهمهم
محب الدین الخطیب، رقم كتبة : فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر العسقالني، تحقیق ١٤

) ٣٢٣-١١/٣٢٢(هـ١٤٠٧وأبوابه وأحادیثه محمد فؤاد عبد الباقي ، القاهرة، دار الریان للتراث، 

 ).٢٨٤٩(واللفظ له صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي 
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  .١٥)نْزلْناه وبِالْحق نَزلَ وما أَرسلْناكَ إِلَّا مبشراً ونَذيراًوبِالْحق أَ(: اآلية الثانية

  

يف هــذه اآليــة الكرميــة خيربنــا ربنــا جــل جاللــه بأنــه مــا أراد بــإنزال القــرآن 

إال تقرير احلق، وذلـك مـا حصـل فإنـه ال يأتيـه ) (على سيدنا حممد 

إال ) (بينـــا حممـــد الباطـــل مـــن بـــني يديـــه وال مـــن خلفـــه ومـــا أرســـل ن

  .مبشراً باجلنة وثوا�ا من آمن به ونذيراً وبالنار وعذا�ا من كفر به

يقــول تعــاىل خمــرباً عــن كتابــه العزيــز وهــو : (-رمحــه اهللا–قــال ابــن كثــري 

لَكنِ اللَّه يشهد بِما أَنْـزلَ إِلَيـك أَنْزلَـه    (: القرآن ا�يد إنه باحلق نزل، كما قال تعـاىل

أي متضمنا علم اهللا الذي أراد  ،١٦)علْمه والْمالئكَةُ يشهدون وكَفَى بِاللَّه شهِيداًبِ

  )أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره و�يه

أي ونزل إليك يا حممد حمفوظاً حمروساً مل يشب بغريه ) وبِالْحق نَزلَ(: وقوله

فإنـه نـزل بـه شـديد  وال زيد فيه وال نقـص منـه، بـل وصـل إليـك بـاحلق،

ــلناك (: القــوى األمــني املكــني املطــاع يف املــأل األعلــى وقولــه ــا أرس أي يــا  )وم

مبشـــراً ملـــن أطاعـــك مـــن املـــؤمنني ونـــذيرا ملـــن ) إال مبشـــراً ونـــذيرا(حممـــد 

  .١٧عصاك من الكافرين

بـــاحلق أنزلنـــا هـــذا القـــرآن الكـــرمي ألمـــر العبـــاد و�ـــيهم : (قـــال الســـعدي

بِ( وثوا�م وعقا�م لَ ونَز قأي بالصدق والعدل واحلفظ من كل شيطان )الْح

) ونـذيرا(من أطاع اهللا بـالثواب العاجـل واآلجـل  )وما أرسلناك إال مبشرا( رجيم

                                                 
 .١٠٥: اإلسراء ١٥
 .١٦٦: النساء ١٦
تفسیر القرآن العظیم، البن كثیر، قدم له عبد القادر االرناؤوط، دار السالم بالریاض، ودار الفیحاء  ١٧

 .٣/٩٤، ١٩٩٨-هـ١٤١٨بدمشق، الطبعة الثانیة 

 



 
  ١٢  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

ملـن عصــى اهللا بالعقـاب العاجــل واآلجــل ويلـزم مــن ذلــك بيـان مــا بشــر 

  .١٨به وأنذر

  

يها النبِي إِنَّا أَرسلْنا(: اآلية الثالثة   .١٩)كَ شاهداً ومبشراً ونَذيراًيا أَ

  

) (يف هذه اآلية الكرمية خيربنا ربنا سبحانه وتعـاىل بأنـه بعـث رسـوله 

شاهداً على هؤالء الذين أرسل إليهم مبشـراً ملـن أطـاع برمحـة اهللا واجلنـة 

  .ومنذر العاصي بغضب اهللا والنار

ملـا : قـال) مـارضي اهللا عنه(عن ابن عباس : -رمحه اهللا–قال ابن كثري 

ــذيراً      ( نزلـت ــا أَرسـلْناكَ شـاهداً ومبشـراً ونَ نَّ يهـا النبِـي إِ وقـد كـان أمـر عليـا ومعــاذا  )يـا أَ

انطلقـا فبشـرا وال تنفـرا، : (أن يسـريا إىل الـيمن فقـال) رضي اهللا عنهما(

ــا أَ  ( ويســرا وال تعســرا، إنــه قــد أنــزل علــي نَّ ــي إِ ــا النبِ هي ــا أَ ــراً  ي شبمداً وــاه اكَ شــلْن سر

  .٢١ ٢٠)ونَذيراً

أن هذه اآلية يف ) رضي اهللا عنهما(وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

يهـا النبِـي إِنَّـا أَرسـلْناكَ شـاهداً ومبشـراً ونَـذيراً       ( : القرآن يـا أيهـا : (قـال يف التـوراة) يا أَ

أنــت عبــدي . ا ونــذيرا وحــرزا لألميــنيالنــيب إنــا أرســلناك شــاهدا ومبشــر 

لـــــــيس بفـــــــظ وال غلـــــــيظ وال ســـــــخاب يف . مسيتـــــــك املتوكـــــــل. ورســـــــويل

ولكــن يعفــو ويصــفح ولــن يقبضــه . وال يــدفع الســيئة بالســيئة. األســواق

                                                 
عبد : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تحقیق ١٨

 ).٤٦٨(م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الرحمن بم معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
 .٤٥: األحزاب ١٩
 ٣/٦٥٦ابن كثیر  ٢٠
 رواه الطبراني   ٢١

 



 
  ١٣  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

ال إلــه إال اهللا، فيفــتح �ــا : اهللا حــىت يقــيم بــه امللــة العوجــاء بــأن يقولــوا

  .٢٢)أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا

  .٢٣)وما أَرسلْناكَ إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشرياً ونَذيراً ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمون(: ة الرابعةاآلي

إىل النــاس  ) (يف هــذه اآليــة يبــني لنــا ربنــا العظــيم بأنــه أرســل رســوله 

كافـــة ولـــيس إىل قومـــه وحـــدهم، يبشـــرهم برمحـــة اهللا املمثلـــة يف االلتـــزام 

عته وينــــذرهم وحيــــذرهم  ممــــا يصــــيبهم يف الــــدنيا واآلخــــرة إن هــــم بشــــري

أصـــروا علــــى االحنــــراف عــــن شــــرعه ســــبحانه وتعــــاىل فهــــذه هــــي مهمــــة 

  .وهذه هي وظيفته) (الرسول 

ومــــا أرســــلناك يــــا حممــــد إىل هــــؤالء : يقــــول تعــــاىل ذكــــره: قــــال الطــــربي

 املشــركني بــاهللا مــن قومــك خاصــة ولكنــا أرســلناك كافــة للنــاس أمجعــني،

العــرب مــنهم والعجـــم واألمحــر واألســـود بشــريا ملــن أطاعـــك ونــذيرا ملـــن  

ــاس ال يعلمــون   ( :كــذبك إن اهللا أرســلك كــذلك إىل مجيــع ) ولكــن أكثــر الن

  .البشر

املهمـــة الـــيت أنيطـــت بـــه علـــى )) (ففـــي هـــذه اآليـــات قصـــر الرســـول 

 التبشريواإلنذار وإن مسألة اهلداية أمر عائد إىل اهللا سبحانه وتعاىل وما

عليـــه مـــن حســـاب اخللـــق مـــن شـــيء إمنـــا حســـا�م علـــى اخلـــالق الـــذي 

فطــرهم فمــا هــو إال بشــر خصــه اهللا بــالنبوة والرســالة ال علــم لــه بالغيــب 

  .وال شأن له باحلساب إن هو إال بشريا ونذير

            

                                                 
 .٨/٤٨٣٨فتح الباري بشرح صحیح البخاري  ٢٢
 .٢٨: سبأ ٢٣

 



 
  ١٤  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  المطلب الثاني                                  

   تقديم التبشير على اإلنذار

  

مــل آليــات القــرآن العزيــز املتضــمنة ألفــاظ التبشــري واإلنــذار جيــد إن املتأ

أن الغالــــب فيهــــا تقــــدمي ألفــــاظ البشــــارة والتبشــــري علــــى ألفــــاظ العقوبــــة 

  .ومن ذلك على سبيل املثال.. واإلنذار

  ٢٤)إِنَّا أَرسلْناكَ شاهداً ومبشراً ونَذيراً(: قوله تعاىل .١

 ٢٥)اكَ بِالْحق بشرياً ونَذيراً وال تُسأَلُ عن أَصحابِ الْجحيمِإِنَّا أَرسلْن(: قولھ تعالى .٢

 ٢٦)فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لتُبشر بِه الْمتَّقني وتُنذر بِه قَوماً لُداً(: وقوله تعاىل .٣

ين لَكُم علَى فَتْرة من الرسلِ يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنا يب(: وقوله تعاىل .٤

ــلِّ   ــه علَــى كُ ــذير واللَّ ــاءكُم بشــري ونَ ج يرٍ فَقَــدــذ ــا مــن بشــري وال نَ نَ اءــا ج ــوا م أَن تَقُولُ

يرقَد ءي٢٧)ش 

 ٢٨)ا مبشراً ونَذيراًوبِالْحق أَنْزلْناه وبِالْحق نَزلَ وما أَرسلْناكَ إِلَّ(: وقوله تعاىل .٥

يها النبِي إِنَّا أَرسلْناكَ شاهداً ومبشراً ونَذيراً(: وقوله تعاىل  .٦  ٢٩)يا أَ

ــر النــاسِ ال        (: وقولــه تعــاىل .٧ ــن أَكْثَ لَكيراً وــذ ــرياً ونَ شــاسِ ب لنــةً ل ــا كَافَّ ــلْناكَ إِلَّ ســا أَر مو

ونلَمع٣٠)ي 

                                                 
 .٨: الفتح  ٢٤
 .١١٩: البقرة ٢٥
 .٩٧: مریم ٢٦
 .١٩: المائة ٢٧
 .١٠٥: اإلسراء ٢٨
 .٤٥: األحزاب ٢٩
 .٢٨: سبأ ٣٠

 



 
  ١٥  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

بشرياً ونَذيراً فَأَعرض أَكْثَرهم . كتَاب فُصلَت آياتُه قُرآناً عربِياً لقَومٍ يعلَمون(: اىلوقوله تع .٨

ونعمسال ي م٣١)فَه 

ففـــي هـــذه اآليـــات وغريهـــا، جنـــد أن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل قـــدم البشـــارة 

يقـــدم  علـــى اإلنـــذار وال خيفـــى ذلـــك علـــى كـــل عـــارف بـــاهللا تعـــاىل فهـــو

الرمحة على العذاب والبشارة على اإلنذار واخلري على الشر واجلنة علـى 

نَبِّ��ْئ ِعبَ��اِدي ( :النــار، وهــذا مــن دواعــي رمحتــه تبــارك وتعــاىل، حيــث يقــول

ِحیمُ    . ٣٢)أَنِّي أَنَا اْلَغفُوُر الرَّ

حيـــث قـــدم املغفـــرة والرمحـــة علـــى العـــذاب وكـــذلك كانـــت دعـــوة النـــيب 

) ( قبل أن تكون دعوة إنذار وكانت أكثـر وصـاياه فهو دعوة بشارة

)( أن بشــروا وال تنفــروا ويســروا وال تعســـروا ومــا النــيب) ( إال رمحـــة

مهــــداة للبشــــرية أمجــــع فكــــان مــــن شــــأنه هــــذا أن يقــــدم البشــــارة علــــى 

  .اإلنذار

كيــف كــان يوصــي أصــحابه ) (فهـذ أبــو موســى األشــعري عــن النـيب 

بعثــه ومعــاذا ) صــلى اهللا عليــه وســلم( أن النــيب: بالبشــارة والتيســري فقــال

وال  ٣٣وبشـــرا وال تنفـــرا وتطاوعـــا... يســـرا وال تعســـرا(إىل الـــيمن فقـــال 

  .٣٤)ختتلفا

                                                 
 .٤-٣: فصلت ٣١
 .٤٩: الحجر ٣٢
 .أي لیطع كل منكما اآلخر: تطاوعا ٣٣
 .واللفظ له) ١٧٣٣(، مسلم )٣٠٣٨/(٦: فتح الباري ٣٤

 



 
  ١٦  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

إن الــدين يســر : (قــال) (عــن النــيب ) رضــي اهللا عنــه(وعــن أيب هريــرة 

 ٣٥ولــن يشــاد أحــد األغلبــة فســددوا وقــاربوا وابشــروا واســتعينوا بالغــدوة

  .٣٧)٣٦والروحة وشيء من الدجلة

أنــا ): ((قــال رســول اهللا : رضــي اهللا عنــه قــال(وعــن أنــس بــن مالــك 

أول النــاس خروجــا إذا بعثـــوا وأنــا خطيــبهم إذا وفـــدوا وأنــا مبشـــرهم إذا 

أيســـــوا، لـــــواء احلمـــــد يومئـــــذ بيـــــدي وأنـــــا أكـــــرم ولـــــد آدم علـــــى ريب وال 

  .٣٨)فخر

ولكن هذا ال مينع أن يقدم يف بعض اآليات القليلـة جـداً اإلنـذار علـى 

لبشارة ملسائل خاصـة تطلبـت ذلـك ألنـه تعـاىل يعلـم إنـه ال يصـلح إال ا

ــا إال نــذيرا وبشــري: (ذلــك ومــن ذلــك قولــه ويف اآليــة إمنــا قــدم النــذير ، ٣٩)إن أن

علـــى وصـــف البشـــري ألن املقـــام خطـــاب للمكـــذبني املشـــركني فالنـــذارة 

  .٤٠أعلق �م من البشارة

  . ٤١)لَّا اللَّه إِنَّني لَكُم منه نَذير وبشريأَلَّا تَعبدوا إِ(: ومنه أيضاً قوله تعاىل

ــــف هنــــا هــــو األهــــم، إذ  ــــا قــــدم اإلنــــذار علــــى التبشــــري ألن التخوي وهن

  .٤٢ التخلية قبل التحلية

                                                 
 ).السیر أول النهار: (الغدوة ٣٥
 ).آخر اللیل السیر: (الدولجة ٣٦
 .١/٣٩: فتح الباري ٣٧
: وهو الجامع الصحیح، ألبي عیسى محمد ابن عیسى بن سورة الترمذي، تحقیق: سنن الترمذي ٣٨

 ).٣٦١٠(م، ١٩٦٤عبد الرحمن محمد عثمان، ط الثانیة، دار الفكر، 
 .١٨٨: األعراف ٣٩
 .٩/٢٠٩تفسیر التحریر والتنویر : انظر ٤٠
 .٢: هود ٤١

 



 
  ١٧  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

واجلمع بني النذارة والبشارة ملقابلة ما تضـمنته اجلملـة األوىل مـن طلـب 

ء، فالنذارة ترجع ترك عبادة غري اهللا بطريق النهي وطلب عبادة االستثنا

  .٤٣إىل اجلزء األول، والبشارة ترجع إىل اجلزء الثاين

أَكَـان للنـاسِ عجبـاً أَن    . الر تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ(: ومن ذلك أيضا قوله تعـاىل

 وا أَننآم ينرِ الَّذشبو اسرِ النأَنْذ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيحقَـالَ     أَو هِـمبر ـدنع قـدص مقَد ملَه

بِنيم راحذَا لَسه إِن ونر٤٤)الْكَاف.  

وقدم اإلنذار على التبشري ألن إزالـة مـا ال ينبغـي متقدمـة علـى فعـل مـا 

وهـــو ال يفيـــد مـــا دامـــت الـــنفس ملوثـــة بـــالكفر ) يف هـــذه اآليـــة(ينبغـــي 

ون بعــد الكــنس وإزالـــة واملعاصــي، فــإن تطيــب البيــت بــالبخور إمنــا يكــ

القاذورات، أال ترى الطبيب الذي يباشـر معاجلـة األمـراض البدنيـة يبـدأ 

  .أوًال بتنقية البدن من أخالط الرديئة مث يباشر املعاجلة باملقويات

فكذلك الطبيـب الـذي يباشـر معاجلـة مـرض القلـب، ال بـد لـه أن يبـدأ 

ئـــة واألعمـــال القبيحـــة أوًال بتنقيتـــه مـــن العقائـــد الزائفـــة واألخـــالق الردي

املكـــــدرة للقلـــــب وبعـــــد تنقيتـــــه مـــــن املهلكـــــات يعاجلـــــه مبـــــا يقويـــــه مـــــن 

  .٤٥الطاعات

                                                                                                         
یر األذهان في تفسیر روح البیان، الشیخ إسماعیل حقي البروسي، تحقیق تفسیر تنو : انظر ٤٢

، بغداد العراق ١٩٩٠، ١اختصار محمد علي الصابوني، الدار الوطنیة للنشر والتوزیع واإلعالن، ط

)٢/١٦٥.( 
 .١١/٢١٦التحریر والتنویر : انظر ٤٣
 .٢- ١: یونس ٤٤
 .٢/١٢٥تنویر األذهان : أنظر ٤٥

 



 
  ١٨  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

وهذا ال يتعارض مع ما أشرنا إليه مـن تقـدمي البشـارة علـى اإلنـذار ألن 

ــــبعض  ذلــــك هــــو منهجــــه العــــام، أمــــا يف هــــذه اآليــــات فهــــي خاصــــة ل

  .احلاالت اليت كشفنا النقاب عن سبب تقدمي العكس من ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
  ١٩  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  المطلب الثالث

  .إطالق التبشير بالعذاب بدل اإلنذار

  

من املعروف إن التبشري يكـون بـاخلري وبشـيء يسـر لـه املبشـر وهـذا هـو 

ديـــدن اللغـــة لكنـــه إذا أريـــد الـــتهكم يســـتعمل التبشـــري بالعـــذاب وهـــذا 

يــــات �ــــذا أســــلوب بيــــاين احتــــواه القــــرآن الكــــرمي، فقــــد وردت عــــدة آ

  .األسلوب منها
  

ــذَاباً أَليمــاً (:  اآليــة األولــى  ع ــم لَه ــأَن ــافقني بِ نــرِ الْم شب . ــذُون تَّخي ينــذ الَّ

         لَّـهل ةـزالْع فَـإِن ةـزالْع مهـدنع تَغُـونبي الْكَافرِين أَولياء مـن دونِ الْمـؤمنني أَ

  .٤٦)جميعاً

  

�كمـا �ـم أي أخـرب يـا حممـد ) بشـر(عرب تعـاىل بلفـظ : (صابوينقال ال

الَّــذين يتَّخــذُون الْكَــافرِين أَوليــاء مــن     . ( املنــافقني بعــذاب النــار األلــيم

 نينمـــؤونِ الْمأي أولئـــك هـــم الـــذين يوالـــون الكـــافرين ويتخـــذو�م  )د

 ن واليــــة املــــؤمننيأعوانــــا وأنصــــارا ملــــا يتومهونــــه فــــيهم مــــن القــــوة ويرتكــــو 

)ةــــــزالْع مهــد يبتَغُــــــون عنــــ أي أيطلبــــــون مبــــــواالة الكفــــــار القــــــوة والغلبــــــة؟ ) أَ

 واالســـتفهام انكـــاري أي إن الكفـــار ال عـــزة هلـــم فكيـــف تبتغـــى مـــنهم

 .٤٧)فَإِن الْعزة للَّه جميعاً(

                                                 
 .١٣٩- ١٣٨: النساء ٤٦
-هـ١٤١٤صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار القلم العربي بحلب، الطبعة األولى،  ٤٧

 .١/٣١١م، ١٩٩٤

 



 
  ٢٠  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

البشـــارة تســـتعمل يف اخلـــري وتســـتعمل يف الشـــر بقيـــد  : (وقـــال الســـعدي

الذين أظهروا اإلسالم وابطنوا الكفر، ) بشرِ الْمنافقني( يف هذه اآلية كما

بأقبح بشارة وأسوئها وهو العذاب األليم وذلك بسبب حمبـتهم الكفـار 

ومــــواال�م ونصــــر�م وتــــركهم ملــــوالة املــــؤمنني فــــأي شــــيء محلهــــم علــــى 

يبتَغُون عندهم الْعزة فَإِن الْعز( !!ذلك   .٤٨)ة للَّه جميعاًأَ

يقْتُلُـون النبِـيني بِغَيـرِ حـقٍّ     (:  اآلية الثانية و اللَّه اتبآي ونكْفُري ينالَّذ إِن

يقْتُلُون الَّذين يأْمرون بِالْقسط من الناسِ فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ ٤٩)و.  

  

ا وحقيقـــة التبشـــري، اإلخبـــار مبـــا واســـتعمل بشـــرهم مبعـــىن أنـــذرهم �كمـــ

وهـو هنـا يسـتعمل يف ضـد حقيقتـه إذ ) بفـتح البـاء(يظهر سرور املخرب 

أريــد بــه اإلخبــار  حبصــول العــذاب، وهــو موجــب حلــزن املخــربين فهــذا 

االستعمال يف الضد معدود عند علماء البيان مـن االسـتعارة ويسـمو�ا 

حــد إال علــى معــىن �كميــة ألن تشــبيه الضــد بضــده ال يــروج يف عقــل أ

  .٥٠التهكم أو التلميح

  

وإِذَا تُتْلَى علَيه آياتُنا ولَّى مستَكْبِراً كَأَن لَم يسمعها كَأَن في (: اآلية الثالثة

  .٥١)أُذُنَيه وقْراً فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ

  

                                                 
 .٦٣١: تیسیر المنان ٤٨
 .٢١: آل عمران ٤٩
 .٥/٢٣٣التحریر والتنویر : أنظر ٥٠
 .٧: لقمان ٥١

 



 
  ٢١  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

تعريت أصلها اإلخبار مبا فيه مسـرة وقـد اسـ) البشارة: (قال ابن عاشور

  .٥٢هنا لإلنذار وهو اإلخبار مبا يسوء على طريقة التهكم

وللبشــارة أثــر عظـــيم يف النفــوس الــيت توعـــد بــاخلري أو املغفــرة أو النصـــر 

حاملــة معــىن اإلغــراء واالســتحثاث علــى أداء ) بشــر(فقــد تكــون كلمــة 

  .٥٣أعمال يرضاها اهللا

ر فيمـا ويف بعض األحيان تأيت كلمة البشارة هذه عكس معناها كما مـ

ـــــك وهـــــو أســـــلوب معلـــــوم عنـــــد العـــــرب وقـــــد  ســـــبق فـــــال يســـــتغرب ذل

  .استخدموه يف أشعارهم وأمثاهلم

وهـــذا ينطبـــق علـــى اآليـــات الـــيت وردت �ـــذه الصـــيغة وهـــذا األســـلوب، 

وأَذَان مـن اللَّـه ورسـوله إِلَـى النـاسِ يـوم الْحـج الْـأَكْبرِ أَن اللَّـه بـرِيء           (: قال تعـاىل

زِي اللَّه من الْمشرِكني ورسولُه فَإِن تُبتُم فَهو خير لَكُم وإِن تَولَّيتُم فَاعلَموا أَنَّكُم غَير معجِ

  .٥٤)وبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ أَليمٍ

  

للَّه تُتْلَى علَيه ثُم يصر مستَكْبِراً كَأَن ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ يسمع آيات ا( :وقال يف موضع آخر

والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّـةَ وال ينفقُونَهـا فـي    (: ، وقال٥٥)لَم يسمعها فَبشره بِعذَابٍ أَليمٍ

  .٥٧)فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ. علَم بِما يوعونواللَّه أَ(، وقال ٥٦)سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

                                                 
 .٣/٣٠٧التحریر والتنویر : أنظر ٥٢
م، بغداد ١٩٩٧-هـ١٤١٨لدین الحنفي، طشخصیة الرسول األعظم قرآنیا، الشیخ جالل ا: أنظر ٥٣

)١٩٣.( 
 .٣: التویة ٥٤
 .٨-٧: الجاثیة ٥٥
 .٣٤: التوبة ٥٦
 .٢٤-٢٣: االنشقاق ٥٧

 



 
  ٢٢  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

ففـي هــذه اآليـات الــيت ســبقت جـاء التبشــري علــى أسـلوب الــتهكم �ــم 

مبلغـاً ملـا )(ملا صدر منهم من أمر يستوجب ويستدعي ذلـك فكـان 

جــاءهم مــن أمــر اهللا تعــاىل وأدى هــذه األمانــة علــى أكمــل وجــه وهــي 

  .األرض ومن عليها وهو خري الوارثنيالباقية إىل أن يرث اهللا 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
  ٢٣  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  المبحث الثاني

  : وفیھ مطلبان
  

  المطلب األول
  

  .في القرآن الكریم) (المخصوصون بتبشیر النبي 
  

  المطلب الثاني
  
  .في القرآن  الكریم) (المخصوصون بإنذار النبي 
  
  
  

  
 

 



 
  ٢٤  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  المطلب األول

  .في القرآن الكريم) (المخصوصون بتبشير النبي 

  

إىل املــــؤمنني مــــرة واىل احملســــنني مــــرة ) (لقــــد أضــــيفت بشــــارة النــــيب 

دد هــــذه اإلضـــــافة أخــــرى واىل الصـــــابرين وهكــــذا انســـــياق اآليــــات حيـــــ

ومقتضى احلـال يعنيهـا حبسـب ا�ريـات وسـنحاول التعـرف علـى الـذين 

  .يف القرآن الكرمي) (خصوا بتبشريه 
  

ــرِ  (: قـــال تعـــاىل:  المحســـنون  .١ ــداكُم وبشـ ــا هـ ــه علَـــى مـ ــروا اللَّـ لتُكَبـ

نينسح٥٨)الْم.  
  

ني أي يف أي وبشـــــر يـــــا حممـــــد احملســـــن) : ( رمحـــــه اهللا(قـــــال ابـــــن كثـــــري 

عملهم القائمني حبدود اهللا املتبعني ما شرع هلم املصدقني الرسـول فيمـا 

  .٥٩)أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل 

بعبـــادة اهللا بـــأن يعبـــدوا اهللا كـــأ�م ) وبشـــر احملســـنني : ( وقــال الســـعدي

يرونـه فــإن مل يصــلوا إىل هـذه الدرجــة فليعبــدوه معتقـدين وقــت عبــاد�م 

ورؤيتــــــه إيــــــاهم، واحملســــــنني لعبــــــاد اهللا جبميــــــع وجــــــوه اطالعــــــه علــــــيهم 

اإلحســان مــن نفــع مــال أو علــم أو جــاه أو نصــح أو أمــر مبعــروف أو 

  .�ي عن منكر أو كلمة طيبة وحنو ذلك

                                                 
 .٣٧: الحج ٥٨
 .٣/٣٠١تفسیر القرآن الكریم  ٥٩

 



 
  ٢٥  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

فاحملسنون هلـم البشـارة مـن اهللا تعـاىل بسـعادة الـدنيا واآلخـرة وسيحسـن 

ــزاء( اهللا إلـــــيهم كمـــــا أحســـــنوا يف عبادتـــــه ولعبـــــاده ــلْ جـــ ــا  هـــ ــان إِلَّـــ اإلحســـ

  .٦١)للَّذين أَحسنوا الْحسنى وزِيادة(، ٦٠)اإلحسان

  
  
  

. فَإِلَهكُم إِلَه واحد فَلَه أَسـلموا وبشـرِ الْمخْبِـتني   (: قال تعاىل :المخبتون .٢

بهم والْمقيمـي  الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم والصابِرِين علَى ما أَصـا 

قُونفني ماهزَقْنا رممو الة٦٢)الص. 
   

املتواضـعني : املطمئنني، وقال الضحاك وقتادة: ويف املخبتني قال جماهد

وقـــال الســـعدي، الـــوجلني، وقـــال عمـــرو بـــن أوس، املخبتـــني الـــذين ال 

: قـــال) بِـــتنيوبشـــرِ الْمخْ: (يظلمــون وإذا ظلمـــوا مل ينتصــروا، وقـــال الثـــوري

  .املطمئنني الراضني بقضاء اهللا املستسلمني له

، )الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم: (وأحسن ما يفسر به هو ما بعده وهو قولـه

والْمقيمــي ( أي صــابرون علــى مــا أصــا�م مــن احملــن واملصــائب والباليــا

فني ماهزَقْنا رممو الةالصأي ينفقون ما آتاهم اهللا من طيـب الـرزق علـى  )قُون

أهلهــم وأقــار�م وفقــرائهم وحمــاوجيهم وحيســنون إىل اخللــق مــع حمــافظتهم 

  . ٦٣)على حدود اهللا

  

                                                 
 .٦٠: الرحمن ٦٠
 .٢٦: یونس ٦١
 .٣٥- ٣٤: الحج ٦٢
 .٢٩٨-٣/٢٩٧تفسیر القرآن العظیم : انظر ٦٣
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إِنَّما تُنذر (: قال تعاىل :المتبعون للذكر والخاشعون للرحمن .٣

شبِ فَببِالْغَي نمحالر يشخو الذِّكْر عنِ اتَّبرٍ كَرِيمٍمأَجو ةرغْفبِم ه٦٤)ر.  
  

إمنا ينفع إنذارك يا حممد من آمن من : يقول تعاىل ذكره: (قال الطربي

: يقــول) وخشــي الــرمحن بالغيــب(القــرآن واتبــع مــا فيــه مــن أحكــام اهللا 

وخاف اهللا حني يغيب عن أبصار الناظرين، ال املنافق الـذي يسـتخف 

ان يف املأل وال املشرك الذي قـد طبـع اهللا بدين اهللا إذا خال ويظهر اإلمي

فبشـر يـا حممـد الـذي اتبـع الـذكر : يقول) فبشره مبغفرة)على قلبه وقوله 

: يقــــول) وأجــــر كــــرمي(وخشــــي الــــرمحن بالغيــــب مبغفــــرة مــــن اهللا لذنوبــــه 

ــــه يف اآلخــــرة كــــرمي وذلــــك أن يعطيــــه علــــى عملــــه ذلــــك  وثــــواب منــــه ل

  .٦٥)اجلنة

  

  .٦٦)ما يسرنَاه بِلسانك لتُبشر بِه الْمتَّقني فَإِنَّ(: قال تعاىل :المتقون .٤
  

فإمنا يسرنا يا حممد هذا : يقول تعاىل ذكره: ( -رمحه اهللا–قال الطربي 

القـــرآن بلســـانك تقـــرؤه لتبشـــر بـــه املتقـــني الـــذين اتقـــوا عقـــاب اهللا بـــأداء 

نــذر ولت: يقــول) وتنــذر بــه قومــا لــدا(فرائضــه واجتنــاب معاصــيه باجلنــة 

                                                 
 .١١: یس ٦٤
القرآن، محمد بن جریر بن یزید، أبو جعفر الطبري، تحقیق احمد محمد  جامع البیان في تأویل ٦٥

 ).٢/٤٩٦(م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 
 .٧: مریم ٦٦
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�ــذا القــرآن عــذاب اهللا قومــك مــن قــريش فــإ�م أهــل جــدل بالباطــل ال 

  .٦٧)يقبلون احلق

ــرنَاه( :-رمحــه اهللا-قــال ابــن كثــري  ســا ي ( يعــين القــرآن) فَإِنَّمكــان سأي ام حممــد ) ِل

ــتَّقني ( وهــو اللســان العــريب الفصــيح الكامــل الْم ــه ــر بِ شتُبأي املســتجيبني ) ل

أي عوجا عـن احلـق مـائلني ) وتنذر به قوما لدا(قني لرسوله، هللا، املصد

  .٦٨إىل الباطل

  

ولَنبلُونَّكُم بِشيء من الْخَوف والْجوعِ ونَقْصٍ من (: قال تعاىل :الصابرون .٥

ابِرِينرِ الصشبو اترالثَّمالْأَنْفُسِ والِ ووالْأَم .  متْهـابإِذَا أَص ينإِنَّـا       الَّـذو لَّـهةٌ قَـالُوا إِنَّـا لـيبصم

وناجِعر ه٦٩)إِلَي.  
  

) الَّذين إِذَا أَصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعـون : (بني اهللا الصابرين فقال   

أي تســلوا بقــوهلم هــذا عمــا أصــا�م وعلمــوا أ�ــم ملــك هللا يتصــرف يف 

ــــه مثقــــال ذرة يــــوم القيامــــة  عبــــده مبــــا ــــه ال يضــــيع لدي يشــــاء وعلمــــوا إن

فأحــدث ذلــك هلــم اعــرتافهم بــأ�م عبيــده وإ�ــم إليــه راجعــون يف الــدار 

أولئــك علــيهم صــلوات ( اآلخــرة وهلــذا أخــرب تعــاىل عمــا أعطــاهم يف ذلــك فقــال

  .أي ثناء من اهللا عليهم )من رهبم ورمحة

  .٧٠قال سعيد بن جبري أي أمنة من العذاب

                                                 
 .١٨/٢٦٣جامع البیان  ٦٧
 .٣/١٩٠تفسیر القرآن العظیم  ٦٨
 .١٥٦- ١٥٥: البقرة ٦٩
 .٢٧٠-١/٢٦٩تفسیر القرآن الكریم : انظر ٧٠
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وبشـر يـا حممـد الصـابرين : يقـول تعـاىل ذكـره( -رمحـه اهللا–قال الطربي 

الــــذين يعملــــون أن مجيــــع مــــا �ــــم مــــن نعمــــة فمــــين فيقــــرون بعبــــودييت، 

باملعــــــــاد والرجــــــــوع إيل فيستســــــــلمون  يوحــــــــدونين بالربوبيــــــــة ويصــــــــدقون

لقضــائي، ويرجــون ثــوايب وخيــافون عقــايب ويقولــون عنــد امتحــاين إيــاهم 

ي إيـــاهم مبـــا وعـــد�م أن ابتليـــتهم بـــه مـــن اخلـــوف بـــبعض حمـــين وابتالئـــ

واجلوع ونقص األموال واألنفس والثمرات وغري ذلك من املصائب اليت 

أنا ممتحـنهم �ـا إنـا مماليـك ربنـا ومعبودنـا أحيـاًء، وحنـن عبيـده وإنـا إليـه 

  .٧١)بعد مماتنا صائرون تسليماً لقضائي ورضا بأحكامي

  

يبش(: قال تعاىل :المؤمنون .٦ و أَن اتحالالص لُونمعي ينالَّذ نينمؤالْم ر

 ،٧٣)وبشرِ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات أَن لَهم جنات(: وقال ،٧٢)لَهم أَجراً حسناً

ــؤمن (: وق��ال أیض��اً  ــرِ الْم شبو ــوه ــم مالقُ ــوا أَنَّكُ لَماعو ــه ــوا اللَّ وقــال يف آيــة ، ٧٤)نيواتَّقُ

، ٧٥)والناهون عنِ الْمنكَرِ والْحافظُون لحدود اللَّه وبشرِ الْمؤمنني(: أخـرى

وبشــرِ ( :وقــال، ٧٦)وبشــرِ الَّــذين آمنــوا أَن لَهــم قَــدم صــدق عنــد ربهِــم      (: وق��ال

وأُخـرى تُحبونَهـا نَصـر    ( :وقـال ،٧٧)ه فَضْـال كَـبِرياً  الْمؤمنني بِـأَن لَهـم مـن اللَّـ    

نينمؤرِ الْمشبو قَرِيب فَتْحو اللَّه ن٧٨)م.  

                                                 
 .٣/٢٢٢جامع البیان  ٧١
 .٢: الكهف ٧٢
 .٢٥: البقرة ٧٣
 .٢٢٣: البقرة ٧٤
 .١١٢: التوبة ٧٥
 .٢: یونس ٧٦
 .٤٧: األحزاب ٧٧
 .١٣: الصف ٧٨
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ففــــي هــــذه النصــــوص تبشــــري للمــــؤمنني علــــى اخــــتالف منــــازهلم وعلــــى 

  .اختالف هذه البشرى وهذا الثواب يوم القيامة

املـــؤمنني قـــد بـــني اهللا أنواعهـــا ففـــي قولـــه تعـــاىل يف ســـورة التوبـــة جنـــد أن 

ــائبون الْعابِــــدون الْحامــــدون (: وأصــــنافهم قبــــل التبشــــري حيــــث قــــال التَّــ

ــرِ    ــاهون عــنِ الْمنكَ النو وفرعــالْم ــآمرون بِ ــاجِدون الْ الس ــون عاكالر ونحــائ الس

نمؤرِ الْمشبو اللَّه وددحل ظُونافالْحو٧٩)ني.  

من هم املؤمنـون الـذين هلـم البشـارة مـن اهللا : كأنه قيل: (قال السعدي

 أي املالزمــون) التَّــائبون: (بــدخول اجلنــات ونيــل الكرامــات؟ فقــال هلــم

ــدون. (للتوب�����ة ف�����ي جمی�����ع الس�����یئات ـــــة هللا : أي) الْعابِـــ املتصـــــفون بالعبودي

 وقـــــت واالســـــتمرار علـــــى طاعتـــــه مـــــن أداء الواجبـــــات واملســـــتحبات يف

ــدون( .فبــذلك يكــون العبــد مــن العابــدين امهللا يف الســراء والضــراء ) الْح

واليسر والعسر املعرتفون مبا هللا عليهم من النعم الظاهرة والباطنة املثنون 

فسـرت ) السـائحون (. على اهللا بذكرها وبذكره يف آناء الليل وآنـاء الليـل

، وفسرت بسـياحة القلـب السياحة بالصيام أو السياحة يف طلب العلم

يف معرفــــة اهللا وحمبتــــه واإلنابــــة إليــــه علــــى الــــدوام، والصــــحيح إن املــــراد 

بالسياحة السفر يف القربات كاحلج والعمرة اجلهاد وطلـب العلـم وصـلة 

ــاجِدون( .األقــارب وحنــو ذلــك الس ــون عاكأي املكثــرون مــن الصــالة ) الر

ــآمر( .املشــتملة علــى الركــوع والســجود ــالْمعروفالْ ويــدخل فيــه مجيــع ) ون بِ

ــرِ(، الواجبـات واملسـتحبات وهـي مجيــع مـا �ــى اهللا ) والنــاهون عــنِ الْمنكَ

                                                 
 .١١٢: التوبة ٧٩
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ــه ( .ورســوله عنــه ــدود اللَّ حل ظُونــاف الْحبــتعلمهم حــدود مــا أنــزل اهللا علــى ) و

رســـــوله ومـــــا يـــــدخل يف األوامـــــر والنـــــواهي واألحكـــــام ومـــــا ال يـــــدخل، 

مل يذكر ما يبشرهم بـه لـيعم مجيـع ) وبشرِ الْمؤمنني( .فعًال وتركاً املالزمون 

ما رتب على اإلميـان مـن ثـواب الـدنيا والـدين واآلخـرة فالبشـارة متناولـة 

لكل مؤمن، وأما مقدارها وصفتها فإ�ـا حتسـب حـال املـؤمنني وإميـا�م 

  .٨٠، قوة وضعفا، وعمالً مبقتضاه

  

ــاد فَب(: قــال تعــاىل :العبــاد .٧ بع ــرش .    ــونتَّبِعلَ فَيالْقَــو ونعــتَمسي ينالَّــذ

هنس٨١)أَح.  
  

فبشـر يـا ) (يقـول جـل ثنـاؤه لنبيـه حممـد : (-رمحه اهللا–قال الطربي 

حممــــد عبــــادي الــــذين يســــتمعون القــــول مــــن القــــائلني فيتبعــــون أرشــــده 

لــك وأهــداه وأدلــه علــى توحيــد اهللا والعمــل بطاعتــه ويرتكــون مــا ســوى ذ

  .٨٢)من القول الذي ال يدل على رشاد وال يهدي إىل سداد

ببشــــار�م وذكــــر الوصــــف الــــذي )(أمــــر اهللا نبيــــه : (وقــــال الســــعدي

 )الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسـنه . فَبشر عباد( استحقوا به البشارة فقال

ل ليميزوا بني ما وهذا جنس يشمل كل قول فهم يستمعون جنس القو 

ينبغي إيثـاره ممـا ينبغـي اجتنابـه فلهـذا مـن حـزمهم وعقلهـم إ�ـم يتبعـون 

  ٨٣)(أحسنه وأحسنه على اإلطالق كالم اهللا وكالم رسوله 

                                                 
 .٣٥٣: تیسیر المنان ٨٠
 .١٨-١٧: الزمر ٨١
 .٢١/٢٧٤جامع البیان  ٨٢
 .٧٢١: تیسیر المنان ٨٣

 



 
  ٣١  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  المطلب الثاني

  .في القرآن) (المخصوصون بإنذار النبي 

  

اإلنذار مسة مـن مسـات الـدعوة الـيت جـاء �ـا كـل األنبيـاء واملرسـلني فمـا 

إال وأنذر وحيكي لنا القرآن الكرمي ويصور ذلك، وقد حاق باألمم  نيب

الــــيت خالفــــت دعــــوة األنبيــــاء مــــا حــــاق أل�ــــا مل تأخــــذ اإلنــــذار مأخــــذ 

التصديق أو أل�م قد أجلمهـم العنـاد فلـم حيركـوا سـاكناً هـذا فـإن إنـذار 

  .قد خصص يف مكان وأطلق يف آخر)(النيب 

  :منهم) (أما من اختصوا بإنذاره 
  

ــى    (: قـــال تعـــاىل :األحيـــاء .١ ــولُ علَـ ــق الْقَـ ــاً ويحـ ــان حيـ ــن كَـ ــذر مـ لينـ

رِين٨٤)الْكَاف.  
  

ويف املنذر هنا أكثر من رأي فمـن املفسـرين مـن قـال إنـه القـرآن ومـنهم 

  ).(من أشار إىل أنه النيب 

ــاً( قولــه: -رمحــه اهللا–قـال الطــربي  يح كَــان ــنم رــذنيمــد إن حم: يقــول) ل

إال ذكـــر لكـــم لينـــذر مـــنكم مـــن كـــان حـــي القلـــب، يعقـــل مـــا يقـــال لـــه 

  .٨٥)ويفهم ما يبني له، غري ميت الفؤاد بليد

 لينــذر هــذا القــرآن كــل حــي علــى وجــه األرض كقولــه: وقــال ابــن كثــري

   .٨٦)ألنذركم به ومن بلغ(

                                                 
 .٧٠: یس ٨٤
 .٢٠/٤٥٩جامع البیان  ٨٥

 



 
  ٣٢  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

بأنه حمتمـل للقـرآن وللرسـول، واحلـي هـو العاقـل املتأمـل : قال الزخمشري

  .٨٧فل كامليت أو من كان معلوماً عنه إنه يؤمن فحياً باإلميانألن الغا

  

ــذَاب(: قـال تعــاىل :النــاس .٢ الْع يهِمــأْت ي مــو ي ــاس رِ النأَنْــذ(: وقـال تعــاىل، ٨٨)و أَكَــان

   ـاسرِ النأَنْـذ أَن مهـنلٍ مجا إِلَى رنيحأَو باً أَنجاسِ علنـا  (: وقـال تعـاىل، ٨٩)لقُـلْ ي 

بِنيم يرنَذ ا أَنَا لَكُمإِنَّم اسا النهي   .٩٠)أَ
  

إلــيهم نــذير بــني ) (يف هــذه اآليــات إنــذار للنــاس مجيعــاً وإن إرســاله 

يدي عـذاب شـديد ولـيس إليـه مـن حسـا�م مـن شـيء فـأمرهم إىل اهللا 

تعاىل إن شاء عجـل هلـم العـذاب وإن شـاء أخـره عـنهم وإن شـاء تـاب 

وإن شـــاء أضـــل مـــن كتـــب عليـــه الشـــقاوة وهـــو علـــى مـــن يتـــوب عليـــه 

٩١الفعال ملا يريد وخيتار
.  

  

 )(من لم يأتهم نذير قبل زمن الرسول  .٣

وقـال ، ٩٢)لتُنذر قَوماً ما أَتَاهم من نَذيرٍ مـن قَبلـك لَعلَّهـم يهتَـدون    (: قال تعاىل 

: وقال تعاىل ،٩٣)من قَبلك لَعلَّهم يتَذَكَّرون لتُنذر قَوماً ما أَتَاهم من نَذيرٍ( :تعاىل

)لُونغَاف مفَه مهاؤآب را أُنْذماً مقَو رذتُن٩٤)ل.  
                                                                                                         

 .٣/٧٦٦ التفسیر القرآن العظیم: انظر ٨٦
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، جار اهللا محمد بن عمر الزمخشري،  ٨٧

 .طهران بدون طبعة
 .٤٤: ابراهیم ٨٨
 .٢: یونس ٨٩
 .٤٩: الحج ٩٠
 .٣٠٨-٣/٣٠٧تفسیر القرآن العظیم : أنظر ٩١
 .٣: السجدة ٩٢

 



 
  ٣٣  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  

ففــي هــذه اآليــات عــين �ــم العــرب فــإن مــا آتــاهم مــن نــذير مــن قبلــه 

وذكـــرهم وحـــدهم ال ينفـــي مـــن عـــداهم كمـــا أن ذكـــر بعـــض األفـــراد ال 

  .٩٥ينفي العموم

  
  

ــذر أُم    (: قــال تعــاىل .القــرى ومــن حولهــاأم  .٤ تُنــاً ل بِيرــاً ع ــك قُرآن ــا إِلَي نيحأَو كــذَل وكَ

وهذَا كتَاب أَنْزلْناه مبـاركٌ مصـدقُ الَّـذي بـين     (: وقال تعالى ٩٦)الْقُرى ومن حولَها

لَهوح نمى والْقُر أُم رذتُنلو هي داي(
٩٧
.  

  

مــن ســائر الــبالد شــرقاً وغربــاً ومسيــت أم ) ومــن حولَهــا ( فــأم القــرى مكــة

  .٩٨القرى أل�ا أشرف من سائر البالد

  

  .٩٩)وأَنْذر عشريتَك الْأَقْربِني(: قال تعاىل :األقارب والعشيرة .٥
  

) (وهــذا إنــذار خــاص وهــو ال ينــايف اإلنــذار العــام، وقــد مجــع النــيب 

  .ه وأنذرهم وقد تواترت األحاديث خبصوص ذلكاملقربني إلي

ــأَقْربِني(: ملــا نزلــت: قــال) رضــي اهللا عنــه(فعــن أيب هريــرة  ــريتَك الْ شع رــذ ) وأَنْ

يـا بـين كعـب : قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقـال) (دعا رسول اهللا 

                                                                                                         
 .٤٦: القصص ٩٣
 .٦: یس ٩٤
 .٣/٧٤٤تفسیر القرآن العظیم : انظر ٩٥
 .٧: الشورى ٩٦
 .٩٢: االنعام ٩٧
 .٤/١٣٦تفسیر القرآن العظیم  ٩٨
 .٢١٤: الشعراء ٩٩

 



 
  ٣٤  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

بن كعب، يا بين عبـد مشـس، ويـا بـين عبـد منـاف،  بن لؤي، يا بين مرة

م ويـــا بـــين عبـــد املطلـــب أنقـــذوا أنفســـكم مـــن النـــار، ويـــا ويـــا بـــين هاشـــ

فاطمــة أنقــذي نفســك مــن النــار، إين ال أملــك لكــم مــن اهللا شــيئاً غــري 

  .١٠١)١٠٠أن لكم رمحاً سأبلها ببالها

  

ـــذين يخشـــون ربهـــم بالغيـــب .٦ ــذين   (: قـــال تعـــاىل .ال ــذر الَّـ ــا تُنـ إِنَّمـ

وا الصأَقَامبِ وبِالْغَي مهبر نوخْشي الة(
١٠٢
.  

أي إمنــا يــتعض مبــا جئــت بــه أولــوا األبصــار والنهــي اخلــائفون مــن ر�ــم 

  .١٠٣الفاعلون ما أمرهم به

يعين إمنا تقدر على إنذار هـؤالء حتـذيرهم مـن قومـك : ( قال الزخمشري

  .١٠٤)وعلى حتصيل منفعة اإلنذار فيهم دون متمرديهم وأهل عنادهم 

  

وأَنْــذر بِــه  (: عــاىلقــال ت .الــذين يخــافون أن يحشــروا إلــى ربهــم .٧

هِمبوا إِلَى ررشحي أَن خَافُوني ينالَّذ(
١٠٥
.  

  

أنــــذر بــــه هــــؤالء الــــذين خيــــافون أن ) : (رمحــــه اهللا ( قــــال ســــيد قطــــب 

حيشـــــروا إىل ر�ـــــم حالـــــة أن لـــــيس مـــــن دونـــــه ويل ينصـــــرهم وال شـــــفيع 

                                                 
 .أي أصلكم في الدنیا وال أغني عنكم من اهللا شیئاً  ١٠٠
م، ١٩٨٧سنن النسائي، احمد بن شعیب النسائي، بیروت، دار الفكر، القاهرة، دار الحدیث،  ١٠١

 ).٢٣١٠(، والترمذي )٣٦٤٤(
 .١٨: فاطر ١٠٢
 /.٣ابن كثیر تفسیر  ١٠٣
 .الكشاف: أنظر ١٠٤
 .٥١: االنعام ١٠٥

 



 
  ٣٥  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

خيلصـــهم ذلـــك إنـــه مـــا مـــن شـــفيع يشـــفع عنـــد اهللا إال بإذنـــه، وهـــو ال 

ع يومئـــذ ـ بعـــد اإلذن ـ إال ملـــن ارتضـــى اهللا أن يشـــفع عنـــد اهللا يشـــف

فهؤالء الذين تستشعر قلو�م خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه .. فيهم

ويل وال شفيع أحـق باإلنـذار وامسـع لـه، وأكثـر انتفاعـاً  -من دون اهللا–

الــــدنيا مــــا يعرضــــهم لعـــــذاب اهللا يف  بــــه، لعلهــــم أن يتوقــــوا يف حيـــــا�م

نذار بيان كاشف كما إنه مؤثر موٍح، بيان يكشف هلم ما اآلخرة، فاإل

يتقونــه وحيذرونــه، ومــؤثر يــدفع قلــو�م للتــوقي واحلــذر، فــال يقعــون فيمــا 

  .١٠٦)�وا عنه بعدما تبني هلم 

  

  .١٠٧)إِنَّما أَنْت منذر من يخْشاها(: قال تعاىل .من يخشى اآلخرة .٨
  

 يات الـيت سـبقت هـذه اآليـةوالكالم عن الساعة كما هو معلوم من اآل

إِنَّما أَنْـت  . إِلَى ربك منتَهاها. فيم أَنْت من ذكْراها. يسأَلونَك عنِ الساعة أَيان مرساها(

  ).منذر من يخْشاها

  

إمنــا بعثتــك لتنــذر النــاس وحتــذرهم مــن بــأس اهللا وعذابــه فمــن : واملعــىن

  .امه ووعيده اتبعك فأفلح وأجنحخشي اهللا وخاف مق

  .١٠٨واخليبة واخلسار على من كذبك وخالفك

فاإلنســان الــذي خيشــى وخيــاف اآلخــرة ويكــون هــذا اخلــوف نــابع مــن 

  .خشية اهللا واخلوف من عذابه هو املتقبل لإلنذار املنتفع به

                                                 
 .٢/١٠٩٩م، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، دار الشروق، ٣٤سید قطب، ط: في ظالل القرآن ١٠٦
 .٤٥: النازعات ١٠٧
 .٤/٦٠٤تفسیر القرآن الكریم : انظر ١٠٨

 



 
  ٣٦  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  

الْمتَّقني وتُنـذر بِـه قَومـاً     فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لتُبشر بِه(: قال تعاىل .القوم اللد .٩

  .١٠٩)لُداً

وقـال ابـن أيب جنـيح . أي عوجا عن احلـق مـاثلني إىل الباطـل: وقوما لدا

وهــو –وقـال الثــوري عــن إمساعيــل . قومــا لــدا ال يســتقيمون: عـن جماهــد

وقـــال . عوجـــا عـــن احلـــق) وتنـــذر قومـــا لـــدا: (عـــن أيب صـــاحل -الســـدي

األلــد الكــذاب، وقــال احلســن : لقــرطيباأللــد اخلصــم وقــال ا: الضــحاك

: صم أذان القلـوب، وقـال قتـادة: صما وقال غريه) قوما لدا: (البصري

فجـارا، وكـذا روى ) قومـا لـدا: (يعين قـريش وعـن ابـن عبـاس) قوما لدا(

الظلـوم، وقـرأ قولـه : األلد: وقال ابن زيد. ليث بن أيب سليم عن جماهد

  .١١١ ١١٠)وهو أَلَد الْخصامِ( تعاىل

  

ــه  (: قــال تعــاىل .الــذين قــالوا هللا ولــدا_ ١٠ ــذَ اللَّ ــالُوا اتَّخَ ــذين قَ ــذر الَّ ني و

  .١١٢)ولَداً

إنــذارا خاصــاً ) (اإلنــذار يف هــذه اآليــة مــن الكتــاب أو مــن الرســول 

  .للذين قالوا اختذ اهللا ولداً كاليهود والنصارى وكفار العرب

م حنـن نعبـد املالئكـة وهـم قال ابن إسحاق وهم مشركو العـرب يف قـوهل

  . بنات اهللا
  

                                                 
 .٩٧: مریم ١٠٩
 .٢٠٤: البقرة ١١٠
 .٣/١٩٠تفسیر القرآن العظیم  ١١١
 .٤: الكهف ١١٢

 



 
  ٣٧  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

فَفروا إِلَى اللَّـه إِنِّـي   (: كقوله تعاىل .إنذار ألصناف مختلفة_ ١١

بِنيم يرنَذ هنم ذَابٍ (: وقوله تعاىل .١١٣)لَكُمع يدي نيب لَكُم يرإِلَّا نَذ وه إِن

يدــد كُ (: وقولــه تعــاىل .١١٤)شرــذ ــا أُنْ ــلْ إِنَّم ــا   قُ إِذَا م اءعــد ــم ال الص عــم سال ييِ وحــالْو م بِ

ونذَرن(: وقوله تعاىل.١١٥)ي      ـنمو بِـه كُمرأُنْـذل آنـذَا الْقُـره إِلَي يأُوحو

فَـــإِن أَعرضُـــوا فَقُـــلْ أَنْــذَرتُكُم صـــاعقَةً مثْـــلَ صـــاعقَة عـــاد  (: وقولـــه تعــاىل .١١٦)بلَــغَ 

ودثَمنَاراً تَلَظَّى(: وقوله تعاىل .١١٧)و تُكُم١١٨)فَأَنْذَر.  
إشـارة إىل النـيب ) إِن هو إِلَّا نَذير لَكُم بين يدي عذَابٍ شديد(: ففي قوله تعاىل

) (أن يقول هلم ويأمرهم بواحد وهي )    ى ثُـمادفُـرـى وثْنم لَّهوا لتَقُوم أَن

أي تقوموا قياما خالصـا هللا عـز وجـل مـن غـري  )حبِكُم من جِنةتَتَفَكَّروا ما بِصا

أي ينظــر الرجــل ) مث تتفكــروا(هــوى وال معصــية فيســأل بعضــكم بعضــاً 

ويسال غريه مـن النـاس عـن شـأنه إن أشـكل ) (لنفسه يف أمر حممد 

ى ثُـم  أَن تَقُومـوا للَّـه مثْنـى وفُـراد    ( :عليه ويتفكر يف ذلك وهلذا قـال تعـاىل

 ـةجِن نم بِكُماحا بِصوا م(  : وقولـه تعـاىل، )تَتَفَكَّر       يـدي نـيب لَكُـم يرإِلَّـا نَـذ ـوه إِن

  يدــدــذَابٍ شإىل هــؤالء القــوم الــذين ســبق ذكــرهم وقــد أنــذرهم الرســول  )ع

)( ١١٩بذلك.  

  
  

                                                 
 .٥٠: الذاریات ١١٣
 .٤٦: سبأ ١١٤
 .٤٥: األنبیاء ١١٥
 .١٩: االنعام ١١٦
 .١٣: فصلت ١١٧
 .١٤: اللیل ١١٨
 .٣/٧١٦أنظر تفسیر القرآن العظیم  ١١٩

 



 
  ٣٨  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  الخاتمة
 

دءا وختاما على ما احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات ، واشكره ب

أوالني من النعم املرتادفات ، والصالة والسالم على سيدنا حممد سيد 

السادات وإمام الكل يف احلضرات ، وعلى آله وأصحابه إىل يوم احلشر 

يف القرآن الكريم  البشارة واإلنذارمن خالل دراسيت آليات  :وامليقات وبعد 

ة والقوة وهذا كرم منه أسطر ما أمحد ا تعاىل على ما من علي من القدر

  :إليه من نتائج وحقائق  توصلت

  .إن البشارة واإلنذار من مستلزمات الدعوة فال تكون بدوهنا   ٠ ١

مهمته التبشري واإلنذار وليس من شانه احلساب أو ) (  إن النيب  ٠ ٢

  .معرفة املغيبات أو إنزال اهلداية لكائن من كان 

صت بالتبشري واإلنذار يف القران الكريم ختصص إن هناك أصنافا اخت  ٠ ٣

يف موضع وتعمم يف موضع اخر وحسب مقتضى احلال وهذا ليس من 

  .باب التعارض بني آيات القران الكريم 

يف اغلب اآليات يقدم التبشري على اإلنذار ألن هذا هو من منهج الرمحة   ٠ ٤

يث قدم اإلنذار اإلهلية وطبيعة الرسالة النبوية إال يف بعض اآليات ح

  .على التبشري حلاالت خاصة تطلب فيها تقديم ذلك 

 



 
  ٣٩  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

إطالق لفظ البشارة بالعذاب للكافرين والعصاة وهو من باب التهكم   ٠ ٥

  .هبم واالزدراء حباهلم وجه بالغي بديع 

هذه أهم نتائج البحث وهي امور مسلم هبا وليست بدعا من اإلنتاج 

  .الفكري 

يوم تشخص األبصار إىل ) (ا وامشلنا بشفاعة النيب اللهم تقبل منا واقبلن

خامت النبيني وشفيع ) (وصلى ا على سيدنا حممد ...السماء

صالة دائمة باقية حتى يرث ا األرض ومن  املذنبني وقائد الغر احملجلني

 . عليها وهو خري الوارثني

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
  ٤٠  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

  

  ادرـــــــالمص

  
 

ار التحری����ر والتن����ویر، محم����د الط����اھر ب����ن عاش����ور، ال����د .١
 .٢٠٩-٩/٢٠٨التونسیة للنشر، بدون طبعة، 

التعریف�����ات، للجرج�����اني، بی�����روت، دار الكت�����ب العلمی�����ة،  .٢
 .ھـ١٤٠٣

تفس���یر الق���رآن العظ���یم، الب���ن كثی���ر، ق���دم ل���ھ عب���د الق���ادر  .٣
االرناؤوط، دار السالم بالریاض، ودار الفیحاء ف�ي دمش�ق، 

 .م١٩٩٨-ھـ١٤١٨، ٢ط
، الش���یخ تفس���یر تن���ویر األذھ���ان ف���ي تفس���یر روح البی���ان .٤

محم��د عل��ي : إس��ماعیل حق��ي البروس��ي، تحقی��ق واختص��ار
، ١الصابوني، ال�دار الوطنی�ة للنش�ر والتوزی�ع واإلع�الن، ط

 .العراق –، بغداد ١٩٩٠
 ال���رءوفالتوقی���ف عل���ى مھم���ات التع���اریف، محم���د عب���د  .٥

عب���د الحمی���د ص���الح حم���دان، الق���اھرة، : المن���اوي، تحقی���ق
 .ھـ١٤١٠

كالم المن�ان، عب�د ال�رحمن  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر .٦
عب��د ال���رحمن ب��ن مع���ال : ب��ن ناص��ر ب���ن الس��عدي، تحقی���ق

 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠، ١اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط
ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن، محم��د ب��ن جری��ر الطب��ري،  .٧

، ١احم����د محم����د ش����اكر، مؤسس����ة الرس����الة، ط: تحقی����ق
 .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠

ى محم�د اب�ن سنن الترمذي وھو الجامع الصحیح البن عیس .٨
عب��د ال��رحمن محم��د : عیس��ى ب��ن س��ورة الترم��ذي، تحقی��ق

 .م١٩٦٤، دار الفكر، ٢عثمان، ط
سنن النسائي، احمد بن شعیب النسائي، بیروت، دار الفكر،  .٩

 .م١٩٨٧القاھرة، دار الحدیث، 
شخص���یة الرس���ول األعظ���م قرآنی���اً، الش���یخ ج���الل ال���دین _ ١٠

 .م، بغداد١٩٩٧-ھـ١٤١٨، ١الحنفي، ط

 



 
  ٤١  كما وصفها القران الكريمفي دعوة الرسول  البشارة واإلنذار

محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، بی�روت، : یح مسلم، تحقی�قصح_ ١١
 .لبنان، دار احیاء التراث العربي

صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، دار القل�م العرب�ي _ ١٢
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤، ١بحلب، ط

ف�����تح الب�����اري بش�����رح ص�����حیح البخ�����اري، اب�����ن حج�����ر _ ١٣
مح��ب ال��دین الخطی��ب، رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ : العس��قالني، تحقی��ق

یثھ محمد فؤاد عب�د الب�اقي، الق�اھرة، دار الری�ان للت�راث، وأحاد
 .ھـ١٤٠٧

، دار الش����روق، ٣٤ف����ي ظ����الل الق����رآن، س����ید قط����ب، ط_ ١٤
 م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

كش��اف اص��طالحات الفن��ون، محم��د ب��ن عل��ي التھ��انوي، _ ١٥
 .م١٩٦٣لطفي عبد البدیع، القاھرة، : تحقیق

ج��وه الكش�اف ع��ن حق�ائق التنزی��ل وعی��ون األقاوی�ل ف��ي و_ ١٦
التأوی��ل، ج��ار هللا محم��د ب��ن عم��ر الزمخش��ري، طھ��ران ب��دون 

 .طبعة
الكلیات معجم المص�طلحات والف�روق اللغوی�ة، أب�و البق�اء _ ١٧

ع��دنان دروی��ش ومحم��د المص��ري، بی��روت، : الكف��وي، تحقی��ق
 .م١٩٩٣مؤسسة الرسالة، 

لس��ان الع��رب، الب��ن منظ��ور، طبع��ة مص��ورة ع��ن طبع��ة _ ١٨
 .تألیف والترجمةبوالق، الدار المصریة لل

محم��د جم��ال ال��دین ) تفس��یر القاس��مي(محاس��ن التأوی��ل _ ١٩
م، ١٩٥٨-ھ��ـ١٣٧٧، ١الكت�ب العربی�ة، ط إحی�اءالقاس�مي، دار 

 .مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه
مخت��ار الص��حاح، ال��رازي، دار الكت��اب العرب��ي، بی��روت، _ ٢٠

 .م١٩٨١-ھـ١٤٠١لبنان، 
: راغب األصفھاني، تحقیقالمفردات في غریب القرآن، ال_ ٢١

 .م١٩٦١محمد سید كیالني، القاھرة، 
عب��د الس��الم : مق��اییس اللغ��ة، احم��د ب��ن ف��ارس، تحقی��ق_ ٢٢

  .م١٩٦٩محمد ھارون، القاھرة، 
: ، تحقی��قاألثی��رالنھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر، اب��ن _ ٢٣

 إحی��اءط��اھر احم��د ال��زاوي ومحم��ود الطن��احي، الق��اھرة، دار 
  .ھـ١٣٦٣الكتب العربیة، 
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ا  
  ١  ااء   ١
٢   ٢  ا  
٣  ٤  ا  
  ٨  :ا اول   ٤

  ٩   ا وامار  ) (إر ا : ا اول   
٥  ما ا :  ارما  ١٤  ا  
٦  ا ار : امل ا اب ق ا١٩  إط  
٧   ما ٢٣  :ا  

  ٢٤   اان ا ((ان  ا : ا اول   

٨  ما ا : ار ام نا) (ان اا   ٣١  

٩   ٣٨  ا  
  ٤٠  ادر   ١٠
  ٤٢  ات  -١١

 


