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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 تقديم

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل  لله، وملن يضلال  فلال لل،   لله،         
وأشلهد أن   إلله إ  هللا وحلده   شلري، لله، وأن  مللداو سولده ولىلهللاله، هلالع هللا ساليله وسالللع 

  -آله وهحوه وىالم تساليم،و كثرياو، أم، بعد:
فلنن  لاىللري ىللري اءنويل،د و الللدسهللاخ إط هللا، لللري اريلم لاللتللداد هنللم والسلري سالللع   هللم      

 (1)املهللاسظللري احلسللنري، و ،هلري أوز العلللر مللن الرىلل و اللدسهللاخ إط هللا ىللوح،نه وتعلل،ط  حل ملري و 
 )ساليهم الصالخ والسالر( الذين من بينهم سيسع ابن مرمي )ساليه السالر(.

و سهللاخ سيسع )ساليه السالر( جديرخ  لوحث والدلاىري ل هللانه ملن أوز العللر ملن الرىل         
زم،نني خمتالفني ولط،ئفتني من  )ساليهم الصالخ والسالر( ومل، متيل به من بني الرى  أنه يدسهللا و

 الن،س كم، ىيأيت بي،نه إن ش،د هللا تع،ط. 
وللذا أل   و لللذا الوحللث املللهللاجل أن أتطللري للدسهللاخ سيسللع )ساليلله السللالر( مللن لللال         

ملللل، ول  سنلللله و ال تلللل،م والسللللنري، ولمللللب بتمسلللليم الوحللللث إط ألبعللللري مو،حللللث وفملللل،و ءلكلللل،ن 
 -:، ولي سالع النحهللا الت،ز(2)الدسهللاخ

 املبحث األول: الداعي وهو عيسى )عليه السالم( 
وو لللذا املوحللث أعللدو سللن جهللاانللح ل،مللري مللن حيلل،خ سيسللع )ساليلله السللالر( لالتعريلل         

بلله، ومللن اللل، اهللطف،د هللا ءملله وآ  سمللران، وكللذل، اتلله ونسللوه، وو  تلله، وهللف،ته، ولفعلله 
 إط السم،د، ونلوله آلر اللم،ن. 

                                     
تفسللري المللرآن العظللليم د كالهللم  مللد هللالع هللا سالللليهم وىللالم. )ابللن كثلللري، نللهللا ، وإبللراليم، ومهللاىلللع، وسيسللع، وللل،  اءنويللل،( ولللم: 1)

4/173    .) 
( التال  الو،حثهللان و سالم الدسهللاخ حهللا  ألك،ن الدسهللاخ من حيث سد ل،، وم، ليته،. فعالع ىوي  املثل،  سلدل، اللدكتهللال 2)

(. وسللدل، الويلل،نهللا  1/113هللا  سوللداحلاليم  مللهللا   ال للري ولللي: العميللدخ، والعولل، خ، وافالللم. )انظللر: فملله الللدسهللاخ إط
(، وسللدل، ىللعيد سالللي 152 ال للري ألكلل،ن: الللداسي، املللدسهللا، مهللاوللهللا) الللدسهللاخ. )انظللر: املللدل  إط سالللم الللدسهللاخ  

المحطل،  ألبعلري للي: املهللاوللهللا)، اللداسي، امللدسهللا، الهللاىليالري واءىللالهللام. )انظلر: ىلعيدالمحط، ، احل ملري و الللدسهللاخ 
 (.     116إط هللا تع،ط، 
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 دعو املبحث الثاين: امل
وو للذا املوحللث أ سللرن ي عللن يللدسهللالم سيسللع )ساليلله السللالر( ولللم ا،ئفتلل،ن مللن النلل،س،        

أمللري سيسللع )ساليلله السللالر( ولللم بنللهللا إىللرائي ،   أمللري  مللد )هللالع هللا ساليلله وىللالم( و آلللر 
 اللم،ن،  حلديث سن شيد من هف،هتم وأحهللااهلم. 

 املبحث الثالث: موضوع الدعوة 
املوحلللث أتطلللري لالحلللديث سلللن املهللاولللهللاس،  الدسهللايلللري الللل  يلللدسهللا إليهللل، سيسلللع وو لللذا        

 )ساليه السالر( مث : العميدخ، والشريعري، واءلالي. 
 املبحث الرابع: الوسيلة واألسلوب 

وينمسللم احلللديث و لللذا املوحللث إط لسللمني، فلل،ءو  منهملل، اللتين  لهللاىلليالري، والثلل،         
م مل،  للب ساليله اء للري ملن الهللاىل،ئ  واءىل،ليح الل  اتين  ءىالهللام، وأسرض عب كل  لسل
 ىال ه، سيسع )ساليه السالر( و  سهللاته. 

 -وأم، افطهللاا  ال  ىال ته، و لذا الوحث فهي سالع النحهللا الت،ز:       
ا ستم،  سالع نصهللا  ال ت،م والسنري، وا ىتف، خ من ألهللاا  ألل  العاللم ملن املفسلرين  -1

 وحث. واحملد ني فيم، يتعالم عهللاوهللا) ال
 سلو اآلاي  إط مهللااوعه، و المرآن.  -2
-  .ختريج اءح، يث من مص، لل، اءهاليري 
 ا كتف،د بذكر معالهللام،  الطو،سري ملراجع الوحث و ل،ئمري املراجع و آلر الوحث.  -4
-  .سم  ل،ئمري مراجع الوحث مرتوري ل ،ئي،و، حسح اىم ال ت،م 

 …السوي  وهللا املهللافم واهل،   إط ىهللااد                     
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 المبحث األول: الداعي
 المسيح عيسى ابن مريم )عليه السالم(

 اصطفاء هللا ألم عيسى وآل عمران 
اَّلله  إن هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط اهلللطفع لىلللاله ملللن لالمللله، كمللل، و لهللالللله ىلللوح،نه وتعللل،ط:        

يللل َ تَ  لللَن النهللل،س  إ نه اَّلله لللَن اْلَماَلئ َ لللري  ل ى لللالو َوم  لللريٌ َيْصلللَطف ي م  . وسيسلللع ابلللن ملللرمي )ساليللله  (3)ٌع َبص 
لل  أملله وآَ   - ون الرىلل،لري–السللالر(  للن اهللطف،لم هللا ىللوح،نه لرىلل،لته، ولللذا ا هللطف،د  مش 

للَرَّ   سمللران، كملل، و لهللاللله ىللوح،نه وتعلل،ط:  َ اْهللَطَف،َّ  َوَاهه َوإ ْا لَ،لَللب  اْلَماَلئ َ للري  اَيَمللْرمَي  إ نه اَّلله
للللل، َوَداَ   . وللللل،  ىلللللوح،نه:  (4)َسلللل،د  اْلَعللللل،َلم نيَواْهللللَطَف،َّ  َسالَلللللع ن   َ اْهللللَطَفع َداَ َر َون هللاحو إ نه اَّلله

 .  (5)إ بْلرَال يَم َوَداَ  س ْمرَاَن َساَلع اْلَع،َلم نيَ 
كمل، اكللر امللهللاط و كت،بلله العليللل مل، أنعللم بلله ساللع مللرمي مللن نعلم، ومللن اللل، مل، كلل،ن مللن         

إ ْا لَ،لَلللب  اْملللَرأَخ  س ْملللرَاَن َلمن  إ  ن   ،لتهللل،، حيلللث يملللهللا  ىلللوح،نه: شلللأ ، و و  هتللل،، وحلللني كف
َه، لَ،لَللبْ  لل، َوَوللَعتلْ للم يع  اْلَعال لليم . فَلاَلمه للرن  إ نهللَ، أَنْللَب السه َللرهلوا فَلتَلَموهللْ  م   َلمن  نَللَذْل   لَللَ، َملل، و  َبطْللر    

َلل، تل َهلل، َمللْرمَيَ َوإ  ن  أ س يللذ َل،  إ  ن  َوَوللْعتل َه، أ نْلثَللع َواَّلله  َأْسالَللم  ع  َوَوللَعْب َولَللْيَل الللذهَكر  َكلل،ْء نْلَثع َوإ  ن  َتهيلْ
َو َحَسلنو، وَ  َ، ب َمو لهللا   َحَسلن  َوأَنْلوَلتَلَهل، نَلوَل، . فَلتَلَمولهاَلَه، َلهنه يم  َكفهاَلَهل، زََكلر ايه ب َ، َوا لن يلهتَلَه، م َن الشهْيطَ،ن  الرهج 

لْن س ْنلد  ك الهَم، َ َلَ   َه، زََكر ايه اْلم ْحرَاَم َوَجَد س ْنَدَل، ل ْزلو، لَ،َ  اَيَمْرمَي  َأَّنه َل،  َلَذا لَ،َلْب ل لهللَا م  َساَليلْ
َس،م   َ يَلْرز ي  َمْن َيَش،د  ب َغرْي  ح   .   (6)اَّلله  إ نه اَّلله

 -هللال سالع النحهللا الت،ز:وتتمث  سن،يري هللا ىوح،نه وتع،ط عرمي و لذه اآلاي ، بعدخ أم       
لللرن  إ نهلللَ، أَنْلللَب  لولللهللا  هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط هلللل،، اىلللت ،بري للللدسهللاخ أمهللل، بمهللاهلللل،  -1 فَلتَلَموهلللْ  م 

َ، ب َمو هللا   َحَسن   فم،  املهللاط ىوح،نه وتع،ط:  السهم يع  اْلَعال يم    . فَلتَلَمولهاَلَه، َلهنه

                                     
 .   75هللالخ احلج، اآليري ( ى3)
 .   42( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 4)
 .   33( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 5)
 .   37-35( ىهللالخ آ  سمران، اآلاي  6)
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َو حسلللن،و، والن -2 وللل،  احلسلللن يشلللم  الصلللف،  اف الميلللري أن هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط أنوتهللل، نوللل،
  (7)وافالميري، فنشأ  نشأخ  ينيري كرميري،ولد جع  هللا هل، ش الو ماليح،و ومنظراو هني ،و.

-  ،)أن هللا ىللوح،نه وتعلل،ط جعلل  كف،لتهلل، بيللد نلل  مللن أنوي،ئلله ولللهللا زكللراي )ساليلله السللالر
 ف ،ن ال، من أىو،م النشأخ الص،حلري هل،. 

ن الشلليط،ن الللرجيم بللدس،د أمهلل، هللل،، وو لللذا يمللهللا  الرىللهللا  أن هللا أس،اللل، واليتهلل، ملل -4
م، من مهللالهللا  يهللاللد إ  والشليط،ن ميسله حلني يهللاللد فيسلته   )))هالع هللا ساليه وىالم( : 

  يملللهللا  أبلللهللا لريلللرخ واللللردوا إن شللل تم  ((هللل،لل،و ملللن ملللل الشللليط،ن إايه إ  ملللرمي وابنهللل،
وإ  أسيذل، ب، واليته، من الشيط،ن الرجيم (8) . 

 امسه ونسبه 
اكلر هللا ىلوح،نه وتعلل،ط اتله ونسلوه و كت،بلله العليلل وه يللل  نسلوه ساللع كهللانلله ابلن مللرمي،        

ليى  س يَسللع  و لهللالله ىلوح،نه:  ْنله  اْت له  اْلَمس  لر َّ  ب َ ال َملري  م  َ يل َوشن  إ ْا لَ،لَلب  اْلَماَلئ َ لري  اَيَملْرمَي  إ نه اَّلله
للل، و   يهو لللَن اْلم َملللرهب نيَ ابْلللن  َملللْرمَيَ َوج  لللرَخ  َوم  نْلَي، َواآْلل  اتللله ))للللل(: 774. لللل،  ابلللن كثلللري )  (9) اللللده

املسلليى سيسللع ابللن مللرمي، أ : ي للهللان ل للذا مشللههللالاو و الللدني،، يعرفلله امل منللهللان بللذل،. وتللي 
املسيى، ل،  بعض السال : ل ثلرخ ىلي،حته، وليل : ءنله كل،ن مسليى الملدمني   أ لين هلمل،، 

سيسلع ك،ن إاا مسلى أحلداو ملن او  الع،لل،  بلر   ان هللا تعل،ط. ولهللالله تعل،ط ولي : ءنه  
 . (10)((نسوري إط أمه حيث   أم له ابن مرمي
ولللللذا لللللهللا نسللللوه احلميمللللي   زاي خ سالللللع اللللل،، إ  أن أللللل  ال تلللل،م زا وا و نسللللوه،        

ملللن اريلللم يهللاىللل   فنسلللوهللاه إط يهللاىللل  الن للل،ل، زسملللهللاا أنللله كللل،ن لطيوللل،و ءمللله، فلللذكروا نسلللوه

                                     
 .   1/360( انظر: ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 7)
 .   4548( ألرجه الوخ،ل ، اجل،مع الصحيى، كت،م تفسري المرآن، حديث للم 8)
 .   45سمران، اآليري ( ىهللالخ آ  9)
 .   1/364،365( تفسري المرآن العظيم 10)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  

الن لل،ل، فأوهللاله هلل،حح إ يلل  مللي إط إبللراليم، وأوهللاله هلل،حح إ يلل  لهللاللل، إط آ ر ساليللله 
  (11)السالر.
ولد كذبهللاا و ال،، ف ي  مي ن معرفري نسح لج  من س،مري بر إىلرائي  إط إبلراليم،        

ليم، ف يلل  ي عللري أو إط آ ر )ساليلله والسللالر(، وإاا ىللالهمن، أنلله مي للن معرفللري النسللح إط إبللرا
النسلللح إط آ ر، وبلللني آ ر والللل، الرجللل  للللرون   يعالمهللل، إ  هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط، لللل،  هللا 

لْن لَللْوال   ْم لَللهللْار  ن لهللا   َوَسل،   َوَ  لهللاَ   ىوح،نه وتع،ط و ح ،يته سن اءلهللاار:  أَهَْ ََيْت   ْم نَلَوأ  الهلذ يَن م 
لْن بَلْعلد ل ْم َ  يَلْعالَ  . لل،  ابلن إىلح،ي سلن سملرو بلن ميملهللان سلن سوللد  (12)م ه لْم إ  ه اَّلله  َوالهلذ يَن م 

لل(: 94:كذم النس،بهللان. ول،  سروخ بن اللبري )    يعالمهم إ  هللا  هللا أنه ل،  و لهللاله 
 . (13)وم، وجدان أحداو يعري م، بعد معد بن سدانن

 والدته   
إ ْا لَ،لَلب  اْلَماَلئ َ لري  الر( بمهللالله ىلوح،نه: ج،د  الوشرى إط مرمي بعيسلع )ساليهمل، السل       

لليى  س يَسلللع ابْللن  َملللْرمَيَ  ْنلله  اْت للله  اْلَمس  للر َّ  ب َ ال َملللري  م  َ يل َوشن  . وحيللث أن ملللرمي  (14)…اَيَمللْرمَي  إ نه اَّلله
هللان  لَ،َلْب َلمن  َأَّنه َي  ل )ساليه، السالر( سذلاد ه تتلوج، تع وب كي  َيتيه، الغالر فتس،دلب 

لَلل،َ   ف ،دللل، اجللهللاام مللن العالللي الملدير الللذ    يع لله شلليد (15  )ز  َولَلٌد َوهَْ مَيَْسْسللر  َبَشلرٌ 
َ، يَلم هللا   َله  ك ْن فَلَي  هللان  . (16)َكَذل ،  اَّلله  َاْال م  َم، َيَش،د  إ َاا َلَضع أَْمروا فَن َّنه

احلم  الع يح واللهللا  خ ساللع  لري وو مهللاوع آلر من المرآن ال رمي َييت تفصي  ال،        
لْن  مث،  ى،بم من الوشر، حيث يمهللا  ىوح،نه وتع،ط:  َوااْك ْر و  اْل  تَل،م  َملْرمَيَ إ ا  انْلتَلوَلَذْ  م 

َهلل، ل وَحنَلل، فَلَتَمثهللَ  هَلَلل، َبَشللرو  َ لل، و فََأْلَىللاْلَن، إ لَيلْ للْن   و   للْم ح  َللَذْ  م  . َأْلال َهلل، َمَ لل،انو َشللْرل يا،. فَ،خته ا َىللهللا ايا
َل، َأاَن َلى لهللا   َلبن ل،  َءَللَح لَل،    اَلمول،  ْنلَ، إ ْن ك ْنلَب َتم يال،. لَل،َ  إ َّنه للرهمْحَن  م  زَك يال،. لَ،َلْب إ  ن  َأس هللاا    

                                     
 .   65( انظر: أمحد سود الهللال،م، النوهللاخ واءنوي،د و اليههللا يري واملسيحيري واإلىالر، 11)
 .   9( ىهللالخ إبراليم، اآليري 12)
 .   2/527( ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 13)
 .   45( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 14)
 .   47آ  سمران، اآليري ( ىهللالخ 15)
 .   47( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 16)
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ٌ لَ،لَللْب َأَّنه َي  للهللان  ز    للاَلٌر َوهَْ مَيَْسْسللر  َبَشللٌر َوهَْ َأَّ  بَغ يالل،. لَلل،َ  َكللَذل ،  لَلل،َ  َلبهلل ،  ل للهللَا َسالَلليه َلللنين 
ليا  ليا،. َفَحَماَلْتله  فَ،نْلتَلوَلَذْ  ب له  َمَ ل،انو َلص  . إاا  (17)،َول َنْ َعاَله  َدايريو ل النه،س  َوَلمْحَلريو م نهل، وََكل،َن أَْملروا َمْمض 

فحمل  مللرمي ساليهل، السللالر إَّنل، لللهللا بنفخلري مللن لو  هللا، والل، حللني بعلث إليهلل، ج يل  )ساليلله 
لرهمْحَن  م ْنَ، إ ْن ك ْنَب َتم يا،ههللالخ بشر فتعهللاا  منه حني لأته  السالر( سالع  لَ،َلْب إ  ن  َأس هللاا    

ال، أن التملي او  يلري. وللذا يلر  للهللا  ملن زسلم أنله كل،ن و بلر إىلرائي  لجل  ف،ىلم مشلههللال 
ًو لروسهل،، فأمنلب ساللع نفسله، (18) لفسم اته تمي حين لذ. . فأج،هن، املال، مطم ن،و هل،، ومهلد

و  هللل، احلمللل  بعلللد أن نفللي املالللل، و جيلللح  لسهلل، فنلللللب النفخلللري إط فرجهلل،، فحماللللب ملللن 
فهللالللل، كملل، عملل  املللرأخ سنللد  لل،) بعالهلل،، ومللن للل، : إنلله نفللي و فمهلل، وأن الللذ  ا،اوهلل، لللهللا 
ل، ملن  الرو  الذ  وجل فيه، من فمه،، فمهللا  للالي مل، يفهلم ملن ىلي،ل،  للذه المصلري و  ،هلن 

فنن لذا السي،ي يد  ساللع أن اللذ  ألىل  إليهل، مالل، ملن املالئ لري للهللا ج يل  )ساليله  المرآن،
    (19)السالر(، ولد ول  افالي و مدخ محاله،، واملشههللال سند اجلمههللال أنه تسعري اشهر.

للذْ)  النهْخالَللري  لَ،لَللْب وو أحلداو الللهللا  خ للل،  ىللوح،نه وتعلل،ط:         فََأَج،َدَللل، اْلَمَخلل،ض  إ َط ج 
للْن َعْت َهلل، َأ ه َعْللَل   لَللْد َجَعللَ  َلبهلل،   لليا،. فَلَن،َ اَللل، م  تَللر  م للبه لَلْوللَ  َلللَذا وَك ْنللب  َنْسلليو، َمْنس  َعْتَلل،  اَيلَيلْ

نو،  ذْ)  النهْخاَلري  ت َس،ل ْط َساَلْي،  ل اَوو، َجن يا،. َف  ال ي َواْشَرِب  َولَلرن   َسيلْ . َول لن   إ لَْي،  ِب   فَن مهل، تَللَري نه َىر ايا
لليا، ا فَلم للهللاز  إ  ن  نَللَذْل   ل الللرهمْحَن  َهللهللْامو، فَلالَللْن أ َكالن للَم اْليَلللهللْاَر إ ْنس  للَن اْلَوَشللر  َأَحللدو للل،  ابللن كثللري:  (20)م 

… ف،وطرل، وأجلأل، الطالم إط جذ) النخالري و امل ،ن الذ  تنحلب إليله، وللد التالفلهللاا فيله ))
م،ه الن،س بعضهم سن بعض و  يش، فيه النصل،لى أنله بويلب واملشههللال أنه بويب حلم الذ  تال

. وحني أحسب  لطالم متنب املهللا  ء ل، سرفلب أ ل، (21)((حلم،  ولد ول  به احلديث إن هى 
ىلتوتالع ومتللتحن هنللذا املهللالللهللا ، الللذ     ملل  النلل،س أمرللل، فيلله سالللع السللدا ، و  يصللدلهللا ، و 

سللل،لرخ زانيلللري،  -فيمللل، يظنلللهللان-تصلللوى سنلللدلم ل لللل،، وبعلللدم، ك،نلللب سنلللدلم س،بلللدخ انىللل ري، 

                                     
 .   22-16( ىهللالخ مرمي، اآلاي  17)
 .   608( انظر: ابن كثري، لصين اءنوي،د،   18)
 .   610. ولصين اءنوي،د،   3/116،117( انظر: ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 19)
 .   26-23( ىهللالخ مرمي، اآلاي  20)
 .   3/117العظيم ( تفسري المرآن 21)
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لليا،فم،لللب:  تَللر  م للبه لَلْوللَ  َلللَذا وَك ْنللب  َنْسلليو، َمْنس  . ول للن ج،دللل، اءملل،ن مللن لهنلل، بللذل، اَيلَيلْ
َأ ه . وكل،ن مضلمهللان للذا النلداد (22)النداد، والتال  و لذا املن،   ل  للهللا ج يل  أو سيسلع

لذْ)  النهْخالَلري  ت َسل،ل ْط َساَلْيل،  ل اَوول، َجن يال،. َف  ال لي َعَْل   َلْد َجَعَ  َلبهل،  عَْ  . َول للن   إ لَْيل،  ِب   تَل،  َىلر ايا
نو، فهذا امأنينته، من جهلري السلالمري ملن أه ))لل(: 17ل،  السعد  )  َواْشَرِب  َولَلرن   َسيلْ

أ ل، إاا لأ  أحلداو  الهللا  خ، وحصهللا  املأك  واملشرم اهلر. وأمل، ملن جهلري ل،للري النل،س، فأمرلل،
َو  إ  ن  نَللَذْل   ل الللرهمْحَن  َهللهللْامو،مللن الوشللر أن تمللهللا  سالللع وجلله اإلشلل،لخ  فالَللْن أ َكالن للَم  أ : ىلل هللا

يا، أ :   خت،اويهم ب الر، لتسلحي ي ملن للهللاهلم وكالمهلم. وكل،ن معروفل،و سنلدلم أن  اْليَلهللْاَر إ ْنس 
ر عخللل،اوتهم و نفلللي الللل، سلللن نفسللله،، ءن السللل هللا  ملللن العوللل، ا  املشلللروسري. وإَّنللل، ه تللل م

الن،س   يصدلهللا ،، و  فيه ف،ئدخ، ولي هللان ت ئته، ب لالر سيسلع و املهلد، أسظلم شل،لد ساللع 
 . (23)((برادهت،
وبعللد اللل، كاللله جلل،د  مهللااجهتهلل، لمهللامهلل، اللل  أللل  هللا ىللوح،نه وتعلل،ط سنهلل، بمهللاللله:        

 َاَيأ ْللَب َلل،ل ونَ فَأََتْب ب ه  لَلهللْاَمَه، َعْم ال ه  ل . ْ ب  َشيلْ و، فَلر ايا َمل، َكل،َن أَب لهللاَّ  اْملَرأَ  (24)،ل هللاا اَيَمْرمَي  َلَمْد ج 
 .  (25)َىهللْاد  َوَم، َك،َنْب أ مه،  بَغ يا،

                                     
 .   3/118( انظر: ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 22)
 .   5/100،101( تيسري ال رمي الرمحن و تفسري كالر املن،ن 23)
لل،  ساللي بلن أِب االحلري والسلد  ليل  …أ  شلويهري لل،لون و العول، خ ))( وو نسوري مرمي إط ل،لون ل،  ابن كثري: 24)

هللاىللع، وك،نلب مللن نسللاله، كملل، يملل،  لالتميملي: اي أللل، متلليم، ولالمضللر : اي أللل، هلل،: اياي ألللب للل،لوناي أ  ألللي م
مضللر، وليلل : نسللوب إط لجلل  هلل،  كلل،ن فلليهم اتلله للل،لون، ف ،نللب تملل،س بلله و اللللل، خ والعولل، خ. وح للع ابللن 
. جرير سن بعضهم: أ م شوههللال، برج  ف،جر ك،ن فليهم يمل،  لله: لل،لون، ولواه ابلن أِب حل،  سلن ىلعيد بلن جولري

وأ للرم مللن لللذا كاللله ملل، لواه ابللن أِب حلل،  سللن المرلللي و لللهللا  هللا سللل وجلل  اياي ألللب للل،لوناي للل، : لللي ألللب 
لللل،لون ءبيللله وأمللله، وللللي أللللب مهللاىلللع أللللي لللل،لون الللل  لصلللب أ لللر مهللاىلللع، ايفوصلللر  بللله سلللن جنلللح وللللم   

د الرى ، فد  ساللع أنله آللر يشعروناي ولذا المهللا  لطأ  ض؛ فنن هللا تع،ط لد اكر و كت،به أنه لفع بعيسع بع
والللذ  جللرأ المرلللي سالللع لللذه املم،لللري مللل، و … اءنويلل،د بعثلل،و وللليل بعللده إ   مللد هللالهللاا  هللا وىللالمه ساليهمللل،

التلهللالاخ بعللد للروج مهللاىللع وبلر إىللرائي  ملن الوحللر، وإ لراي فرسللهللان، ولهللامله، للل، : ول،ملب مللرمي بنلب سمللران ألللب 
لنس،د معه،، يسوحن هللا ويش رنه ساللع مل، أنعلم بله ساللع بلر إىلرائي . مهللاىع ول،لون النويني تضرم  لدي لي وا

ف،ستملد المرلللي أن لللذه لللي أر سيسللع، ولللذه لفللهللاخ و الطللري شللديدخ بلل  لللي  ىللم لللذه ولللد كلل،نهللاا يسللمهللان  تلل،د 
 (.  3/119،120. )تفسري المرآن العظيم ((أنوي،ئهم وه،حليهم 
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جللل،د  ملللرمي إط لهللامهلللل، وللللي تعالللللم بلللرادخ نفسللله، ونلالتهلللل،، وللللي وا مللللري ملللن ت ئللللري هللا        
، لهللامهل، تالل، املمهللاللري، وس ولهللاا ملن الل، وللي ملن ألل  بيلب ىوح،نه وتع،ط هل،. فعندم، ل،  هل

ايلللح اللل،لر معلللروي  لصلللال  والللللل، خ والعوللل، خ. ه تتلللهللا  للللي اإلج،بلللري لنفلللي التهملللري سنهللل،، 
ول نهللل، أشلللل،ل  إط وليللللدل،، ولللللي تعاللللم أنلللله للللليل مللللن أللللل  ال لللالر حللللي يتللللهللاط الللللر  سنهلللل، 

 َْك،َن و  اْلَمْهد  َهو يا،فََأَش،َلْ  إ لَْيه  لَ،ل هللاا َكْيَ  ن َ الن م  َمن (26)  ول ن من إمي، ، برهن، و مته، بله ،
 فعالب ال، فأنطم هللا ه،حح املهد ب ادهت، ونلالته،.  

َ اْل  تَلللل،َم  فنطللللم سيسللللع )ساليلللله السللللالر( بعللللد لللللذه اإلشلللل،لخ          ََ لَلللل،َ  إ  ن  َسْوللللد  اَّلله  َدا
للل، أَيْلللَن َمللل، ك ْنلللب  َوَجَعالَلللر  نَو ياللل،. َوَجَعالَلللر  م وَ  لصهلللاَلخ  َواللهَكللل،خ  َمللل،   ْملللب  َحياللل،. َوبَللللراا ،لَكو َوأَْوَهللل،     

.  (27)يال،ب هللَاال َديت  َوهَْ ََيَْعاْللر  َجوهل،لوا َشلم يا،. َوالسهلاَلر  َسالليه يَللهللْاَر و ل لْد   َويَللهللْاَر أَم لهللا   َويَللهللْاَر أ بْلَعلث  حَ 
السلللالر( ه يلللر  مو،شلللرخ ساللللع التهملللري املهللاجهلللري ءمللله، بللل  إن وملللن املالحلللي أن سيسلللع )ساليللله 

مضمهللان كالمه فيه ل  لهللا  ساليهم ع، زسمهللاا، فنن هللا ىوح،نه وتع،ط   يعطي ال تل،م والنولهللاخ 
لهللاللللد ملللن زَّن، إوللل،فري إط م،ولوللله هللا ملللن اءوهللل،ي اجلمياللللري الللل  تلللهللاحي ب كتللله ونلاللللري أمللله 

   (28)واه،لهت،.
 صفاته  
مرآن والسنري  وه،ي نل  هللا سيسلع )ساليله السلالر( اف ال ميلري وافاَْلميلري ساللع النحلهللا ج،د ال      
  -الت،ز:

                                                                                                       
 .   27،28( ىهللالخ مرمي، اآليت،ن 25)
 .   29رمي، اآليري ( ىهللالخ م26)
 .  33-30( ىهللالخ مرمي، اآلاي  27)
( انظلللر: منلللريخ احلويلللح، لىللل،لري م،جسلللتري، سيسلللع ابلللن ملللرمي و ولللهللاد ال تللل،م والسلللنري، كاليلللري اآل ام لالونللل، ، سللل،ر 28)

 .   54-25لل،   1407
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 الصفات اخلُلقية  -ا
  شلل، أن أبللرز ملل، اتصلل  بلله )ساليلله السللالر( هللفري النوللهللاخ، بلل  لللهللا مللن أوز العلللر مللن        

، يفهللاللهللان بله  لريلم الرى ، و ش، أن اءنوي،د وللوهم هللا ملن محيلد افصل، ، وكلرمي الفعل، ، مل
 -من الوشر، و ، ول  من هف،  سيسع )ساليه السالر( م، يالي:

لصهلاَلخ  َوَجَعاَلر  م َو،لَكو، أَْيَن َمل، ك ْنلب   ال كري كم، و لهللاله ىوح،نه وتع،ط:  -1 َوأَْوَهل،     
، والنهللي سللن . ف،ل كللري جعالهلل، هللا مللن تعاللليم افللري والللدسهللاخ إليللهَواللهَكلل،خ  َملل،   ْمللب  َحيالل،

الشللر، والللدسهللاخ إط هللا و ألهللااللله وأفع،للله، ف لل  مللن ج،لسلله أو جتمللع بلله انلتلله بركتلله، 
 (29)وىعد به مص،حوه.

.  (30)َوبَللراا ب هللَاال لَديت  َوهَْ ََيَْعاْللر  َجوهل،لوا َشلم يا، ال  بهللاالدته، كم، و لهللالله ىلوح،نه وتعل،ط: -2
   (31)فع  ين،و أمر هللا وا،سته. ليل بفي و   اليي، و  يصدل منه لهللا  و 

-  :الهللاج،لللللري و الللللدني، واآللللللرخ، كملللل، و لهللاللللله تعلللل،ط  للللَن للللرَخ  َوم  نْلَي، َواآْلل  لللل، و  الللللده يهو َوج 
. أ  للللله وج،لللللري وم ،نللللري سنللللد هللا و الللللدني،، علللل، يهللاحيلللله هللا إليلللله مللللن  (32)اْلم َمللللرهب نيَ 

حلله هللا إايه. وو اللللدال اآلللللرخ الشللريعري، وينللللله ساليلله ملللن ال تلل،م، و لللري اللل،  للل، من
يشفع سند هللا فيمن َيان له فيه، فيمول  منله أىلهللاخ  لهللاانله ملن أوز العللر هلالهللاا  هللا 

 (33)وىالمه ساليه وساليهم أ عني.
 (34)َوي َ الن للم  النهلل،َس و  اْلَمْهللد  وََكْهللالو  أنله مللن الصلل،حلني، كملل، و لهللاللله ىللوح،نه وتعلل،ط:  -4

لللللللللللللللللللل،حل  نيَ  للللللللللللللللللللَن الصه  ي الللللللللللللللللللللم النللللللللللللللللللللل،س و املهللللللللللللللللللللد آيللللللللللللللللللللري، وي المهللللللللللللللللللللم  (35)َوم 

                                     
 .   5/103( انظر: السعد ، تيسري ال رمي الرمحن و تفسري كالر املن،ن 29)
 .   32ري ( ىهللالخ مرمي، اآلي30)
 .    616( انظر: ابن كثري، لصين اءنوي،د،   31)
 .   45( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 32)
 .   1/365( ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 33)
 ، م، خ ]كه [(.  5/1813( ال ه  من الرج،  : الذ  ج،وز الثال ني وولطه الشيح. )اجلهللالر  ، الصح،  34)
 .   46( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 35)
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كهللال  لللهللاحي والرىلل،لري. ولللهللا مللن الصللل،حلني و لهللاللله وسماللله للله سالللم هللحيى وسملل    
  (36)ه، .

-  : الالني والرمحري، يد  ساليه لهللاله و شأن لهللامه  إ ْن تل َعذن هْن ْم فَن  ه ْم س َو،  ََّ َوإ ْن تَلْغف لْر هَل لْم
. ولمد التدى بله نوينل،  ملٌد )هلالع هللا ساليله وىلالم( و  (37)احلَْ  يم   فَن نهَ، أَْنَب اْلَعل يل  

للل( ملن حلديث ابلن سول،س )لولي هللا 2لذا المهللا ، كم، و هحيى الوخل،ل  ) 
ي لذ برجل،  ملن أهلح،ِب … ))سنهم،( ل، : ل،  لىهللا  هللا )هالع هللا ساليه وىالم(: 

م ه يلالللللهللاا مرتللللدين سالللللع اا  اليمللللني واا  الشللللم، ، فللللألهللا : أهللللح،ِب، فيملللل، : إ لللل
أسملل،هنم منللذ فلل،للتهم، فللألهللا  كملل، للل،  العوللد الصلل،  سيسللع ابللن مللرمي: وكنللب ساللليهم 
شللهيداو ملل،  مللب فلليهم فالملل، تللهللافيتر كنللب أنللب الرليللح ساللليهم وأنللب سالللع كلل  شلليد 

 . (38)((شهيد إن تعذهنم فن م سو، َّ وإن تغفر هلم فنن، أنب العليل احل يم
- ،نه وتع،ط و لالوه، ولذا الذ   س،ه أن ي صدن ي احل،ل  وي  ذن م شدخ تعظيم هللا ىوح

سينلله، كملل، و هللحيى الوخلل،ل  سللن أِب لريللرخ )لوللي هللا سنلله( للل، : للل،  لىللهللا  هللا 
لأى سيسلع ابلن ملرمي لجلال يسلري، فمل،  لله أىلرلب  لل، :  )))هالع هللا ساليه وىلالم(: 

. لل،  ابلن (39)((، وكذبب سيركال وهللا الذ    إله إ  لهللا. فم،  سيسع: آمنب  هلل
أتوله بعضهم سالع أنه مل، حالل  لله جلهللاز أن ي لهللان للد أللذ ملن ))لل(: 71الميم ) 

م،له، فظنه املسيى ىرلري، ولذا ت ال ، وإَّن، كل،ن هللا ىلوح،نه وتعل،ط و لاللح املسليى 
)ساليه السالر( أج  وأسظلم ملن أن  الل  بله أحلد كل،ا ، فالمل، حالل  لله السل،لي  ال 

بني هتمته، وهتمري بصره، فر  التهمري إط بصلره ملل، اجتهلد لله و اليملني، كمل، للن اءمر 
آ ر )ساليلله السللالر( هللدي إباللليل مللل، حاللل  للله  هلل سللل وجلل  وللل، : ملل، لننللب أحللداو 

 .  (40)(( ال   هلل تع،ط ك،ا و 

                                     
 .    1/365. وابن كثري، تفسري المرآن العظيم 4/58( انظر: المرا ، اجل،مع ءح ،ر المرآن 36)
 .   118( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 37)
 .   3447( اجل،مع الصحيى، كت،م أح، يث اءنوي،د، حديث للم 38)
 .   3444( اجل،مع الصحيى، كت،م أح، يث اءنوي،د، حديث للم 39)
 .    6/489. وانظر ابن ح ر، فتى الو،ل  1/183 ( إ ، ري الالهف،ن40)
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 الصفات اخلَلقية 
د سيسللللع ابلللن مللللرمي )ساليلللله لملللد بَللللنيه هللا ىلللوح،نه وتعلللل،ط امللللل، خ الللل  لالللللم منهللل، جسلللل        

السالر( ل او سالع من زسم أنه اتال  سن الوشر، فلسم بسوح ال، له اإلهليري، فم،  ىلوح،نه: 
  لللْن تل لللرَام    ه لَللل،َ  لَللله  ك لللْن فَلَي  لللهللان . فعيسلللع (41)إ نه َمثَلللَ  س يَسلللع س ْنلللَد اَّلله  َكَمثَللل   َداَ َر َلاَلَمللله  م 

وشر و ت هللاين جسده، ولذا اجلسلد  تل،ج ملن اءملهللال مل، )ساليه السالر(   اتال  سن بميري ال
للْن عت،جهلل، بميللري اءجسلل، ، ولللذا للل،  ىللوح،نه:  لليى  ابْللن  َمللْرمَيَ إ  ه َلى للهللاٌ  لَللْد َلالَللْب م  َملل، اْلَمس 

للللدن يَمرٌي َكلللل،اَن ََيْك للللاَلن  الطهَعلللل،َر اْنظ للللْر َكْيللللَ  نل وَللللنين   هَل للللم  اآْل  اَي     ه اْنظ للللْر َأَّنه لَلْوال لللله  الرهى لللل   َوأ مهلللله  ه 
 .  (42)يل ْ َف  هللانَ 
وجلل،د و السللنري املطهللرخ بعللض الصللف،  التفصللياليري هلللذا اجلسللد، ف لل،د  بهللاهلل  شللعره        

ولهللانه ول،مته وحنهللاالل،، ففلي هلحيى الوخل،ل  سلن أِب لريلرخ )لولي هللا سنله( لل،  لل،  لىلهللا  
ل، : ولميلب سيسلع … ل، : فنعته  لميب مهللاىع))هللا )هالع هللا ساليه وىالم( ليالري أىر  به: 

. (43)((فنعته الن  )هالع هللا ساليه وىلالم( فمل، : َلبْلَعلري أمحلر كأَّنل، للرج ملن   مْيَل،س، يعلر احلمل،ر
 . (44)والرهبْلَعري لهللا متهللاىط الم،مري   اهللاي  و  لصري 

فأملل، سيسللع  ))وسللن ابللن سولل،س )لوللي هللا سنهملل،( للل،  النلل  )هللالع هللا ساليلله وىللالم(:        
. فصفري اجلعهللا خ لنل، و اجلسلم   و الشلعر ؛ ءنله ول  وهل  (45)((فأمحر جعد سريض الصدل

لللل( سللن ابللن سولل،س للل، : للل،  نلل  هللا   241الشللعر  لسللو ط، كملل، و مسللند اإلملل،ر أمحللد ) 
ولأيلللب سيسلللع ابلللن ملللرمي ساليهمللل، السلللالر مربلللهللا) افاللللم إط احلملللرخ )))هلللالع هللا ساليللله وىلللالم(: 

ْسحَيى  ، ولهللا ولد اجلَْعلد(46)((أسوالوي،ض ىوط الر 
 
ط امل َوس   نلْ

، (47). السهو ط والسهْوط من الشهْعر امل
 . (48)وأم، اجلعد و اجلسم فههللا اجملتمع الشديد 

                                     
 .   59( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 41)
 .   75( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 42)
 .  3437(اجل،مع الصحيى، كت،م أح، يث اءنوي،د، حديث للم 43)
 .   6/484. وابن ح ر، فتى الو،ل  230( انظر: الراز ، خمت،ل الصح، ، 44)
 .   3438، اجل،مع الصحيى، كت،م أح، يث اءنوي،د، حديث للم ( ألرجه الوخ،ل  أيض،و 45)
 . ول،  احملمم: إىن، ه هحيى. /4مسند اإلم،ر أمحد، عميم أمحد ش،كر (  46)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 12 

وو هحيى الوخل،ل  سلن سولدهللا بلن سملر )لولي هللا سنهمل،( أن النل  )هلالع هللا ساليله        
ملنل،ر، فلناا لجلل  آ ر كأحسلن ملل، يلرى مللن أ ر وألا  الاليالللري سنلد ال عوللري و ا…))وىلالم( لل، : 

لل  الشللعر، يمطللر لأىلله ملل،د، واوللع،و يديلله سالللع من لل   تلله بللني من ويلله، َلج  الرجلل، ، تضللرم ل مه
.  فهلللذا (49)((لجاللللني وللللهللا يطلللهللاي  لويلللب. فماللللب: ملللن للللذا  فمللل،لهللاا: للللذا املسللليى ابلللن ملللرمي

ديث الس،بم أنه أمحر، واءمحلر احلديث فيه وه  الالهللان  نه آ ر ولهللا اءتر، ولد ول  و احل
سنللد العللرم الشللديد الويلل،ض مللع احلمللرخ، ومي للن اجلمللع بللني الهللاهللفني أنلله امْحَللره لهللانلله بسللوح،  

 . (50)ك،لتعح، ولهللا و اءه  أتر، وهللا أسالم 
للللل( ملللن حلللديث ابلللن سملللر أن لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا ساليللله 21وو هللحيى مسلللالم )       

 .(51)((يس ح لأىه أو يمطر لأىه …  ))وىالم( ل،  و وه  سيسع : 
كمللل، جللل،د و احللللديث وهللل  ملتللله وللللي شلللعر لاىللله، ويمللل،  لالشلللعر إاا جللل،وز شلللحمري         

لْعر ( لل،  ابلن ح لر ) (52)اءانلني مللري ل  الشه أ  لللد ))للل(: 2. كمل، جل،د وهلفه  نله ) َلج 
للد لجالهل، فهلي تمطلر  ىرحه و لنه، وو لوايري م،ل، اي َله  ل مهري كأحسن م، أنب لاد من الالمم،

 .  (53)م،دواي
و تملل  أ لل، تمطللر مللن امللل،د الللذ  ىللرحه، بلله، أو أن املللرا  ا ىللتن،لخ، وكلل  بللذل، سللن       

 (54)مليد النظ،فري والنض،لخ.

                                                                                                       
 ، م، خ ]ىوط[(.  3/1129. واجلهللالر ، الصح،  2/334( ابن اء ري، النه،يري و  ريح احلديث واء ر 47)
. وابلن 1/275، م، خ ]جعد[. وابلن اء لري، النه،يلري و  ريلح احللديث 3/122( انظر: ابن منظهللال، لس،ن العرم 48)

 .   6/486ح ر، فتى الو،ل  
 .   3440( اجل،مع الصحيى، كت،م أح، يث اءنوي،د، حديث للم 49)
 .   6/486( انظر: ابن ح ر، فتى الو،ل  50)
 .   169( كت،م اإلمي،ن، حديث للم 51)
  خ ]ملم[.   ، م، 5/2032( اجلهللالر ، الصح،  52)
 .1665( املهللااأ ، كت،م اجل،مع، حديث للم 53)
 .   6/486( ابن ح ر، فتى الو،ل  54)
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للل( سلن ابلن سول،س )لولي هللا سنهمل،( أن النل  )هلالع هللا 7وو مسلند أِب يعاللع )      
ولأيللب سيسللع شلل، و أبلليض، جعللد ))اإلىللراد: ساليلله وىللالم( للل،  و وهلل  سيسللع و حللديث 

.وجل،د و مسلند اإلمل،ر أمحلد وهل  شليد ملن لو،ىله، (55)((الرأس، حديد الوصر، ملوطن افاللم
سلن أِب لريلرخ )لولي هللا سنلله( أن النل  )هلالع هللا ساليله وىللالم( لل،  و وهل  سيسلع )لوللي 

مصهلرخ  ملن (56)((يصوه بال  ساليه  هللا ن  صران كأن لأىه يمطر وإن ه))هللا سنه( سند نلوله: 
 
. وامل

  (57)الثي،م ال  فيه، ه ْفرٌَخ لفيفرٌي.
)لوللي هللا سنلله( بعيسللع )ساليلله السللالر(، مللل،  (58)وول  تشللويه الصللح،ِب سللروخ بللن مسللعهللا        

و هلللحيى مسللللالم سللللن جلللل،بر )لوللللي هللا سنلللله( أن لىللللهللا  هللا )هللللالع هللا ساليلللله وىللللالم( للللل، : 
 . (59)((السالر( فناا ألرم من لأيب به شوه،و سروخ بن مسعهللا ولأيب سيسع ابن مرمي )ساليه ))

 -من تال، النصهللا  خنالين إط أن م، ول  من هف،ته اجلسديري تتمث  و م، يالي:       
أن جسللد سيسللع لالللم مللن الللحيام، وأنلله  تلل،ج إط ملل، عتلل،ج إليلله بميللري أجسلل،  الوشللر   -1

 ك،ملأك  واملشرم وحنهللاه. 
 حمري أانه، وأن له ملع،انو. أن شعره ىوط مسحيى  لد تعدى ش -2
-  .أنه معتد  الم،مري    لطهللاي  و   لمصري 
 أن جسمه جمتمع افالم لهللا  الونيري.  -4
-  .أن لهللانه من أحسن الن،س لهللاانو 
-  .ي هللان ساليه حني نلوله  هللا ن فيهم، هفرخ لفيفري 

                                     
   . ول،  الشيي حسني ىاليم أىد: إىن، ه هحيى.272للم  /1( مسند أِب يعالع 55)
 .   2/406( املسند 56)
، ملللل، خ 5/177سلللل،ن العللللرم وانظللللر: ابللللن منظللللهللال، ل ./4النه،يللللري و  ريللللح احلللللديث واء للللر ( ابللللن اء للللري، 57)

 ]مصر[.  
( ابن معتح بن م،لل، بلن كعلح بلن سملرو الثمفلي، كل،ن أحلد اءكل،بر ملن لهللامله، ملل، أىلالم اللح إط لهللامله يلدسهللالم 58)

 (.    2/477،478إط اإلىالر، فالم، ألهر  ينه و س،لم إط هللا لتالهللاه. )ابن ح ر، اإله،بري و متييل الصح،بري 
 .   167م ( كت،م اإلمي،ن، حديث لل59)
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أن أللللرم النللل،س بللله شلللوه،و للللهللا الصلللح،ِب اجلاليللل  سلللروخ بلللن مسلللعهللا  الثمفلللي )لولللي هللا  -7
 سنه(. 

-  .أنه ش،م، ولد لفع إط السم،د وسمره  الو و ال هللان ىنري 
 رفعه إىل السماء 

ملللل،  ملللر أسلللداد هللا ملللن اليهلللهللا  ساللللع لتللل  سيسلللع )ساليللله السلللالر( وافلللال  منللله وملللن        
 سهللاتللله،  للل،ه هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط ملللنهم ول  كيلللدلم و حنلللهللاللم فرفعللله إليللله حيللل،و بودنللله ولوحللله، 

إ ْا لَ،َ  اَّلله  اَيس يَسع إ  ن  م تَلهللَافن يَ، َولَاف ع َ، إ َزه َوم َطهن لر ََّ ،نه وتع،ط: ويد  سالع ال، لهللاله ىوح
لللَن الهلللذ يَن َكَفلللر وا َوَج،س للل   الهلللذ يَن اتلهوَلع لللهللاََّ فَللللهللْاَي الهلللذ يَن َكَفلللر وا إ َط يَللللهللْار  اْلم َي،َملللري    ه إ َزه َملللرْ  ع   ْم م  ج 

َن  ْم ف ي ت ْم ف يه  خَتَْتال ف هللانَ فََأْح  م  بَليلْ . ولد التال  العالمل،د  ملمصلهللا  بلل)متهللافي،( و للذه (60)َم، ك نلْ
  -لل( سدخ ألهللاا  و لذه املسألري سالع النحهللا الت،ز:1اآليري، فذكر ابن جرير ) 

لللل،  بعضلللهم: لللللي وفللل،خ نلللهللار، وكلللل،ن معللل  ال لللالر سالللللع ملللذلوهم: إ  منيمللل،، ولافعلللل، و 
 نهللام،. 

ال،: إ  ل،بض، من اءلض، فرافع، إز، ل،لهللاا: ومع  الهللاف،خ: الملوض، ول،  آلرون: مع  
إ  ملللل، يمللل، : تهللافيلللب ملللن فلللالن مللل، ز ساليللله، ععللل : لوضلللته واىلللتهللافيته. لللل،لهللاا: فمعللل  لهللالللله: 

أ  ل،بض، من اءلض حي،و إط جهللاال ، وآلذَّ إط م، سند  بغري مهللا ،  متهللافي، ولافع،
  فر ب،. ولافع، من بني املشركني وأل  ال

 ول،  آلرون: مع  ال،: إ  متهللافي، وف،خ مهللا . 
ولل،  آلللرون: معلل  الل،: إا للل،  هللا اي سيسللع، إ  لافعلل، إز، ومطهلرَّ مللن الللذين كفللروا، 
ومتهللافي، بعد إنلاز إايَّ إط الدني،. ول، : لذا من املمدر اللذ  معنل،ه التلألري، واملل لر اللذ  

 معن،ه التمدمي. 
عللد أن ىلل،ي لللذه اءلللهللاا  وأ لتهلل،: وأوط لللذه اءلللهللاا   لصللحري سنللدان لللهللا    للل،  ب         

ملللن لللل، : معللل  الللل،: إ  ل،بضللل، ملللن اءلض ولافعللل، إز، لتلللهللااتر اءلوللل،ل سلللن لىلللهللا  هللا 

                                     
 .   55( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 60)
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)هلالع هللا ساليلله وىلالم( أنلله لل، : ايينللل  سيسلع ابللن ملرمي فيمتلل  اللدج، اي   مي للث و اءلض 
  (61)ه،،   ميهللا ، فيصالي ساليه املسالمهللان ويدفنهللانه.مدخ اكرل، التالفب الروايري و موالغ

وملل،  بللره اليهللهللا  مللن المتلل  والصللالح ولللع سالللع شللويه للله، كملل، و لهللاللله ىللوح،نه وتعلل،ط:      
  يَى س يَسع اْبَن َمْرمَيَ َلى هللاَ  اَّلله  َوَم، لَلتَلال هللاه  َوَمل، َهلاَلو هللاه  َوَل  لْن ش لون هَل لْم َوإ نه  هَ َولَلهللْاهل  ْم إ انه لَلتَلاْلَن، اْلَمس 

لْن س اْللم  إ  ه اتن وَل،َ) الظهلنن  َوَمل، لَلتَلال لهللاه  يَم ينول، ْنله  َمل، هَل لْم ب له  م  . بَلْ  َلفَلَعله  الهذ يَن اْلتَلاَلف هللاا ف يه  َلف لي َشل،ن  م 
ءو : أن . اكر ابن جرير فيمن ألمي ساليه الشلوه للهللالني، ا (62)اَّلله  إ لَْيه  وََك،َن اَّلله  َسل يلوا َح  يمو،

الشللوه ألمللي سالللع  يللع أهللح،به. الثلل، : أن الشللوه إلمللي سالللع لجلل  مللن أهللح،به حللني ىللأهلم 
  (63)ال،. والت،ل ابن جرير اءو .

لل( لهللا و اثلث،و، وللهللا أن اللذ  ألملي ساليله الشلوه بعلض ملن 97وأو،ي ابن اجلهللاز  )       
   (64) ألا  لتاله من اليههللا .

 إليلله فمللد كلل،ن  للالاثو و ال للني ىللنري، مللل، و مسللتدلَّ احللل،كم وأملل، و ىللنه حللني لفعلله هللا       
 (4 : ،سن ىعيد بن املسيح ل )لفع سيسع ابن مرمي ولهللا ابلن  لالو و ال لني ىلنري  ))لل

 .(65) ((ومل،  مع،ا بن جو  ولهللا ابن  الو و ال ني ىنري   لوي هللا تع،ط سنه
 نزوله يف آخر الزمان 

ىوح،نه وتع،ط لفع سيسع )ساليه السلالر( بودنله ولوحله، وىلينل   سالمن،  ، ىوم أن هللا       
و آلر اللم،ن بودنله ولوحله، لملد ول  و الملرآن ال لرمي اإلشل،لخ إط للذا النللو  حسلح أللهللاا  

لرَاٌ  م   املفسرين، ففي لهللاله ىوح،نه:  َل، َواتهو ع لهللان  َللَذا ه  ل،َسري  فَلاَل مَتْلحَي نه هن   ْسلَتم يمٌ َوإ نهه  َلع اْلٌم ل السه
. لللل،  ابلللن سوللل،س وجم،للللد والضلللح،َّ والسلللد  ولتللل، خ: إنللله للللروج سيسلللع ساليللله السلللالر، (66)

                                     
. وابلن تيميلري، جممللهللا) 65، 4/64. وانظلر: المرا ،اجلل،مع ءح ل،ر الملرآن 291-3/289( انظلر: جل،مع الويل،ن 61)

 .  4/322،323الفت،و  
 .   158، 157( ىهللالخ النس،د، اآليت،ن، 62)
     14-6/12( انظر: ج،مع الوي،ن 63)
 .   2/244( انظر: زا  املسري 64)
 . وى ب سنه الذل .   3/269( املستدلَّ 65)
 .   61( ىهللالخ الللري، اآليري 66)
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وال، من أسالر الس،سري. ءن هللا ينلله من السم،د لوي  لي،ر السل،سري، كمل، أن للروج اللدج،  
  (67)من أسالر الس،سري.

لْن َأْلل   اْل  تَل،م  إ  ه لَ  وو لهللاله ىلوح،نه:        يل لْ م َننه ب له  لَلْولَ  َمهللْات له  َويَللهللْاَر اْلم َي،َملري  َي  لهللان  َوإ ْن م 
ا يعللر  لولل  مللهللا  سيسللع، يهللاجلله اللل، إط أن  لليعهم )). للل،  ابللن جريللر:  (68)َسالَللْيه ْم َشلله يدو

يصدلهللان به إاا نل  لمت  الدج، ، فتصري املال  كاله، واحدخ، ولي ماللري اإلىلالر احلنيفيلري،  يلن 
 . (69)((ىالمإبراليم هالع هللا ساليه و 

كملل،  لللب   (70)وأمل، و السللنري فمللد تللهللااتر  اءح، يللث سالللع نللو  سيسللع و آلللر اللملل،ن       
سالع ال، السنري، مل، و هحيى الوخل،ل  سلن أِب لريلرخ )لولي هللا سنله( يملهللا  لل،  لىلهللا  هللا 

واللللذ  نفسلللي بيلللده، ليهللاشللل ن أن ينلللل  فلللي م ابلللن ملللرمي، ح مللل،و  )))هلللالع هللا ساليللله وىلللالم(: 
 . (71)((، في سر الصاليح، ويمت  افنلير، ويضع اجلليري، ويفيض امل،  حي   يمواله أحدممسط،و 
وو هحيى مسالم سن ج،بر بلن سولد هللا )لولي هللا سنله( لل، : تعلب النل  )هلالع هللا        

  تلا  ا،ئفري من أم  يم،تالهللان سالع احللم لل،لرين إط يلهللار المي،ملري. لل، : ))ساليه وىالم( يمهللا : 
سيسللع ابللن مللرمي )هللالع هللا ساليلله وىللالم( فيمللهللا  أمللريلم: تعلل،  هلل ن  لنلل،، فيمللهللا :   إن  فينلللل 

 . (72)((بعض م سالع بعض أمراد، ت رمري هللا لذه اءمري
وو هللحيى الوخلل،ل  سللن أِب لريللرخ )لوللي هللا سنلله( سللن النلل  )هللالع هللا ساليلله وىللالم(        
ملل،و ممسللط،و، في سللر الصللاليح، ويمتلل    تمللهللار السلل،سري حللي ينللل  سيسللع ابللن مللرمي ح ))للل، : 

 . (73)((افنلير، ويضع اجلليري، ويفيض امل،  حي   يمواله أحد

                                     
 .   4/133،134. وانظر ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 16/70( المرا ، اجل،مع ءح ،ر المرآن 67)
 .   159( ىهللالخ النس،د، اآليري 68)
 ولذا المهللا  لهللا التي،له.   . ولد اكر ابن جرير ألهللاا و ألرى، 6/18،21( ج،مع الوي،ن 69)
( انظلر أللهللاا  ألل  العاللم و تلهللااتر اءح، يلث و للذه املسلألري سنلد ال مشلمري ، التصلريى عل، تلهللااتر و نللو  املسليى، 70)

 وم، بعدل،.    56عميم ومراجعري وتعاليم سودالفت،  أبهللا  دخ،   
 .   2222( اجل،مع الصحيى، كت،م الويهللا)، حديث للم 71)
 .   156،ن، حديث للم ( كت،م اإلمي72)
 .    2476( اجل،مع الصحيى، كت،م املظ،ه والغصح، حديث للم 73)
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وم، ي هللان و لذا النلو  ملن كسلر الصلاليح، ولتل  افنليلر، ووولع اجلليلري، ولتل  اللدج،       
 ىيأيت احلديث سنه و املوحث الرابع إن ش،د هللا تع،ط. 

 احلكمة من نزوله  
، التين هللا به سيسع ابن مرمي )ساليه السلالر(  ون ىل،ئر اءنويل،د نلولله إط اللدني، إن         

و آلر اللم،ن، ومو،شرته مه،ر الدسهللاخ مرخ اثنيري، ول ن تلرى مل، احل ملري ملن للذا النللو   لملد 
 -ح،و  بعض العالم،د معرفري ال،، و ، ل،لهللاه و لذا الشأن م،يالي:

 هللاه، فوني تع،ط كذهنم، وأنه الذ  يمتالهم. الر  سالع اليههللا  و زسمهم أ م لتال -1
 نلوله لدنهللا أجاله ليدفن و اءلض إا ليل ملخالهللاي من الحيام أن ميهللا  و  ريل،.  -2
-   أنه  س، هللا مل، لأى هفري  مد وأمته أن َيعاله منهم ف،ىت ،م هللا  س،ده وأبم،ه حلي

 متاله. ينل  و آلر اللم،ن جمد او ءمر اإلىالر فيهللاافم لروج الدج،  في
 ت ذيوه ل   من ا سع إهليته أو بنهللاته هلل تع،ط.  -4
-  :إبطللل،  الغاللللهللا اللللذ  متللل، ى فيللله ألللل  ال تللل،م، كمللل، ألللل  هللا سلللنهم بمهللالللله   َاَيَأْلللل

ليى  س يَسلع ابْلن  َملْرميََ  َل، اْلَمس   اْل  َت،م  َ  تَلْغال لهللاا و    يلن   ْم َوَ  تَلم هللال لهللاا َسالَلع اَّلله  إ  ه احْلَلمه إ َّنه
 .   (74)َلى هللا   اَّلله  وََكال َمت ه  أَْلَم،َل، إ َط َمْرمَيَ َول وٌ  م ْنه  

  (75).((واءو  أوجه ))وبعد أن اكر ابن ح ر اءلهللاا  الثال ري اءوط ل، :      

 مدة بقائه يف األرض بعد نزوله 
ابلن سملر  وأم، م، يتعالم و مدخ بم،ئله و اءلض بعلد النللو  فملد لوى مسلالم ملن حلديث     

.  ولوى نعليم (76))لوي هللا سنهم،( و مدخ بم،د سيسع و اءلض بعد نلولله، أ ل، ىلوع ىلنني
لللل( و كتلل،م الفللد مللن حللديث ابللن سولل،س )لوللي هللا سنهملل،( أن سيسللع 22بللن محلل،  ) 

                                     
 .   171( ىهللالخ النس،د، اآليري 74)
. و  .  ملللهللا  اللللدي،، املسللليى 357-355. وانظلللر: يهللاىللل  الهللاابللل ، أشلللرا  السللل،سري  6/493( فلللتى الوللل،ل  75)

 .   173-171يعهللا  إط اءلض اثنيري،  
 .   2940اهللاي  و كت،م الفد وأشرا  الس،سري، حديث للم ( ول  ال، و حديث 76)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1 

)ساليلله السللالر( إا ااَّ يتلللوج و اءلض، ويملليم هنلل، تسللع سشللرخ ىللنري، و ىللن،  فيلله مللوهم سللن 
  (77))لوي هللا سنه( يميم هن، ألبعني ىنري.أِب لريرخ 

 

                                     
 .  6/493( ابن ح ر، فتى الو،ل  77)
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 المبحث الثاني: المدعو
املدسهللا مفلر ، واجلملع ملدسهللاون، وللم الملهللار اللذين يلدسهللالم سيسلع )ساليله السلالر(. و ل،        

متيللل  بلله  سللهللاخ سيسللع ابللن مللرمي )ساليلله السللالر( أنلله  سلل، أمتللني خمتالفتللني، و زملل،نني خمتالفللني، 
 -فأهوى املدسهللاون له هنفني:

 الصنف األول: بنو إسرائيل 
فدسهللاته و     اءمر ءمته من بر إىرائي  كم،    ساللع الل، لهللالله ىلوح،نه وتعل،ط:        

  َ َوَلى للهللا و إ َط بَللر  إ ْىللرَائ ي (78) :ولهللاللله تعلل،ط .   َوإ ْا لَلل،َ  س يَسللع ابْللن  َمللْرمَيَ اَيبَللر  إ ْىللرَائ يَ  إ  ن
 .  (79)  مْ َلى هللا   اَّلله  إ لَيْ 

ولللذه اءمللري لللد اكللر هللا ىللوح،نه وتعلل،ط سللنهم، واكللر لىللهللاله )هللالع هللا ساليلله وىللالم(        
شي ،و كثرياو من هف،هتم، ومل، للم سالليهم ملن ت لذيح هلل وعريل  لال تلح ولتل  لونويل،د، وسنل،  

 هلل ولىاله  ،  ت،ج إط التع،م  معهم و  سهللاهتم ع، لم ألاله. 
َ   هلل ولوسللهم احلللم  لو،الل  وكتملل،ن احلللم، للل،  سللنهم: ففللي كفللرلم        اَيَأْلللَ  اْل  تَلل،م  ه 

ْلَو،ا لل   َوَتْ ت م للهللانَ  َ تَلاْلو س للهللاَن احْلَللمه    اَي   اَّلله  َوأَنْلللت ْم َتْشللَهد وَن. اَيَأْلللَ  اْل  تَلل،م  ه   احْلَللمه َتْ ف للر وَن َي 
 .  (80)َوأَنْلت ْم تَلْعاَلم هللانَ 

َولَ،لَللب  اْليَله للهللا   يَللد  اَّلله  َمْغال هللالَللرٌي   الهللْب  هتم سالللع هللا ىللوح،نه وتعلل،ط للل،  سللنهم: وو جللرأ      
لنلْه ْم َمل، َ، لَ،ل هللاا َبْ  َيَداه  َمْوس هللااََت،ن  يل ْنف لم  َكْيلَ  َيَشل،د  َولََيل يلَدنه َكث لريوا م  أ نْلل َ  إ لَْيلَ،  أَْيد يه ْم َول ع ن هللاا ع 

نَله م  اْلَعَداَوَخ َواْلوَلْغَض،َد إ َط يَلهللْار  اْلم َي،َملري  ك الهَمل، أَْولَلد وا اَنلوا ل الْ م ْن َلبن َ، ا ْغيَ  َن، بَليلْ َحلْرم  ،انو وَك ْفروا َوأَْلَميلْ
د ينَ   .  (81)َأْاَفَأَل، اَّلله  َوَيْسَعهللْاَن و  اْءَْلض  َفَس، وا َواَّلله  َ     حه اْلم ْفس 

                                     
 .   49( ىهللال آ  سمران، اآليري 78)
 .   6( ىهللالخ الص ، اآليري 79)
 .    70،71( ىهللالخ آ  سمران، اآليت،ن 80)
 .   64( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 81)
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َِ   وإلالفهم لالهللاسد، ل،  هللا ىوح،نه وتعل،ط سلنهم: وو ن ثهم لالعهد،         أَهَْ تَللَر إ َط اْلَمل
ل، نل َم،ت لْ  و  َىلو ي   اَّلله   ن  هَل لم  ابْلَعلْث لَنَل، َمال  و لَل،َ  َللْ  م ْن َبر  إ ْىرَائ يَ  م ْن بَلْعد  م هللاَىع إ ْا لَل،ل هللاا ل نَل  

ت ْم إ ْن ك ت َح َساَلْي  م  اْلم َت،    لْن َسَسيلْ َأ ه تل َم،ت ال هللاا لَ،ل هللاا َوَم، لََن، َأ ه نل َم،ت َ  و  َىو ي   اَّلله  َوَلْد أ ْلر ْجنَل، م 
لظه  نلْه ْم َواَّلله  َسال يٌم     .  (82)،ل م نيَ   اَيل اَن َوأَبْلَن،ئ َن، فَلاَلمه، ك ت َح َساَلْيه م  اْلم َت،   تَلهللَالههللْاا إ  ه لال يالو م 

لع ه   فهم ل الر هللا تع،ط ل،  سنهم: وو عري        لَن الهلذ يَن َلل،  وا   َرن ف لهللاَن اْلَ ال لَم َسلْن َمهللَااو  م 
للَنت ه ْم َوَاْعنولل، و  اللدن ين  َولَللهللاْ  َْلس  َن، َواْتَلْع َ للرْيَ م ْسللَمع  َولَاس نَلل، لَيال،    ْعنَلل، َوَسَصلليلْ َأ ه للْم لَلل،ل هللاا  َويَلم هللال لهللاَن تَ 

ْعنَلل، َوَأاَ  ْم فَللاَل يل ْ م ن للهللاَن إ  ه تَ   ْعنَلل، َواْتَللْع َواْنظ للْراَن َلَ لل،َن َلللرْيوا هَل للْم َوأَلْلللهللَاَر َوَل  للْن َلَعللنَله م  اَّلله  ب   ْفللر ل 
 .  (83)لال يالو 

َلَملْد َأَللْذاَن م يثَل،َي بَلر   وو ت ذيوهم للوعض الرىل  وللتالهم لاللوعض اآلللر لل،  سلنهم:        
ب هللاا َوَفر يموللل، إ ْىلللرَائ يَ  َوأَلْ  َللل، َ  هَتْلللهللَاى أَنْلف س للله ْم َفر يموللل، َكلللذه َىلللاْلَن، إ لَلللْيه ْم ل ى لللالو ك الهَمللل، َجللل،َدل ْم َلى لللهللاٌ  ع 

 .  (84)يَلْمتل ال هللانَ 
لللْن بَلللر   وو سصلللي، م واستلللدائهم ساللللع حرمللل،  هللا لعلللنهم لللل،ئالو:         ل ع لللَن الهلللذ يَن َكَفلللر وا م 

َ، َسَصهللْاا وََك،ن هللاا يَلْعَتد ونَ إ ْىرَائ يَ  َساَلع ل َس،  .  (85)ن  َ او َ  َوس يَسع اْبن  َمْرمَيَ َال َ، ع 
َوإ ْا لَلل،َ  س يَسللع ابْللن  َمللْرمَيَ اَيبَللر  إ ْىللرَائ يَ   وو اهتلل،مهم لعيسللع  لسللحر للل،  هللا سللنهم:       

روا ب َرى هللا   ََيْيت  م ْن بَلْعد   اْت ه  َأمْحَلد  إ  ن  َلى هللا   اَّلله  إ لَْي  ْم م َصدن لو، ل َم، َبنْيَ َيَد ه  م َن التلههللْالَاخ  َوم َوشن 
ْحٌر م و نيٌ  ْلوَلين َن،   لَ،ل هللاا َلَذا ى   .  (86)فَلاَلمه، َج،دلم   

و  يعللر اللل، أن  يللع أللل  ال تلل،م أو أن  يللع بللر أىللرائي  لللم كللذل،، بلل  فلليهم        
املتملللهللان، والللل، و وللللب شلللرسيري  يلللنهم، وإط للللذا الصلللن    الصللل،حلهللان، وفللليهم أتوللل،) اءنويللل،د

َّلله  َوَمل، أ نْلل َ  إ لَلْي  ْم أش،ل هللا ىوح،نه وتع،ط إليهم بمهللاله:  لْن َأْلل   اْل  تَل،م  َلَملْن يل لْ م ن     َوإ نه م 

                                     
 .   246( ىهللالخ الومرخ، اآليري 82)
 .   46،د، اآليري ( ىهللالخ النس83)
 .   70( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 84)
 .   78( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 85)
 .   6( ىهللالخ الص ، اآليري 86)
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اَي   اَّلله  َ َنو  ع نَي َّلل ه  َ  َيْشحَي وَن َي  َ َوَم، أ ْنل َ  إ لَْيه ْم َل،ش  ، لال يالو أ ولَ  َ، هَل ْم َأْجلر ل ْم س ْنلَد َلهنن  لْم إ نه اَّلله
 .  (87)َىر يع  احلْ َس،م  

، فعاللع ىللوي  املثل،  سللن شلركهم  هلل جلل،د (88)وجل،د و السلنري املطهللرخ ال ثلري مللن هلف،هتم      
رىلهللا  هللا و هحيى الوخ،ل  أن س،ئشري وسود هللا بن سو،س )لوي هللا سنهم،( ل، : ملل، نلل  ب

)هللالع هللا ساليلله وىللالم( افللم يطللر   يصللري للله سالللع وجهلله فللناا ا للتم هنلل، كشللفه، سللن وجهلله 
 لعنللللللري هللا سالللللللع اليهللللللهللا  والنصلللللل،لى، اختللللللذوا لوللللللهللال أنويلللللل،ئهم مسلللللل،جد))فملللللل،  ولللللللهللا كللللللذل،: 

 .  (89)(( ذل م، هنعهللاا 
 سنلله( للل، : وو توللديالهم كللالر هللا جلل،د و الصللحيحني أيضلل،و سللن أِب لريللرخ )لوللي هللا        

ليللل  لولللر إىلللرائي : ا لاللللهللاا الوللل،م ىللل دا ولهللاللللهللاا: ))لللل،  لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا ساليللله وىلللالم(: 
 . (90)((حطري. فودلهللاا فدلالهللاا يلحفهللان سالع اىت،لهم، ول،لهللاا: حوري و شعرخ

وو ع،يالهم سالع احملرم،  ول  و الصحيحني سن أِب لريرخ )لوي هللا سنه( سن لىلهللا         
ل،تلل  هللا اليهللهللا ، حللرهر هللا ساللليهم الشللحهللار فو،سهللاللل، وأكالللهللاا  )) ساليلله وىللالم( للل، : هللا )هللالع هللا

 .(91)((أ ، ،
وو لاللللري حيللل،ئهم جللل،د و هلللحيى الوخللل،ل   سلللن أِب لريلللرخ )لولللي هللا سنللله( سلللن النللل         

ك،نللب بنللهللا إىللرائي  يغتسللالهللان سللراخ ينظللر بعضللهم إط بعللض،   )))هللالع هللا ساليلله وىللالم( للل، : 
ن مهللاىللع )هللالع هللا ساليلله وىللالم( يغتسلل  وحللده، فملل،لهللاا: وهللا ملل، مينللع مهللاىللع أن يغتسلل  وكلل،

، فللذلح مللرخ يغتسلل ، فهللاوللع  هللابلله سالللع ح للر ففللر احل للر بثهللابلله، فخللرج (92)معنلل، إ  أنلله آ ل

                                     
 .   199( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 87)
 .   542-2/465( انظر:  . الشم،ل ، اليههللا  و السنري املطهرخ 88)
 .   436( اجل،مع الصحيى، كت،م الصالخ، حديث للم 89)
. ومسلللالم، كتللل،م التفسلللري، 3403ه الوخللل،ل ، اجلللل،مع الصلللحيى، كتللل،م أح، يلللث اءنويللل،د، حلللديث لللللم ( ألرجللل90)

 . والالفي لالوخ،ل .   3015حديث للم 
. ومسللالم، كتلل،م املسلل،ل،خ، حللديث للللم 2236( ألرجلله الوخلل،ل ، اجللل،مع الصللحيى، كتلل،م الويللهللا)، حللديث للللم 91)

 . والالفي ملسالم.   1583
 م، خ ]أ ل[(.    2/577افصيري، يم، : لج  آ ل بني اء لخ. )اجلهللالر ، الصح،   ( اء ْ لَخ: نفخري و92)
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مهللاىللع و إ للره يمللهللا :  للهللاِب اي ح للر، حللي نظللر  بنللهللا إىللرائي  إط مهللاىللع، فملل،لهللاا: وهللا، ملل، 
ه فطفللم  حل للر وللر و. فملل،  أبللهللا لريللرخ: وهللا، إنلله لنللدم  حل للر عهللاىللع مللن  س. وألللذ  هللابلل
 .(93)((ىتري أو ىوعري ور   حل ر

و  شلللل، أن لهللاملللل،و تاللللل، ألاللللللم واولللل،سهم ىللللياللي مللللنهم نولللليهم الت للللذيح واإلسللللراض      
واإليلذاد، ف ،نللب كللذل، حلل،هلم مللع املسلليى سيسللع ابلن مللرمي )ساليلله السللالر(، حللي وهلل  هنللم 

 ولري لتاله وافال  منه، فن ،ه هللا منهم برفعه إط السم،د حي،و. اءمر إط  ،
 و د ن، ابن كثري سن لهللار سيسع بعد لفعه ل،ئالو:        

ول ذا ولع فنن املسيى )ساليه السالر( ملل، لفعله هللا إط السلم،د تفرللب أهلح،به شليع،و بعلده، فملنهم ملن 
بللن أمتلله، ومللنهم مللن  للال فيلله ف عاللله ابللن هللا، وآلللرون آمللن علل، بعثلله هللا بلله سالللع أنلله سوللدهللا ولىللهللاله وا

لل،لهللاا: للهللا هللا، وآللرون للل،لهللاا: للهللا اثللث  ال للري. وللد ح لع هللا ممل،لتهم و المللرآن، ول ه ساللع كل  فريللم. 
ف،ىتمروا سالع ال، لريو،و من  الو م،ئري ىنري،   نوغ هللم مالل، ملن ماللهللاَّ اليلهللاانن يمل،  لله: لسلطنطني، 

ري لي : حيالري ليفسده، فننه ك،ن فيالسهللاف،و ولي : جهلالو منله. إ  أنله بلد  هللم  يلن فدل  و  ين النصراني
الل  لللي افي،نلري احلمللريخ،  (94)املسليى وحرفله وزا  فيلله ونملين منله، وووللعب لله الملهللاانني واءم،نللري ال ل ى

و وأحلللل  و زم،نلللله حلللللم افنليللللر، وهللللالهللاا إط املشلللللري، وهللللهللالوا للللله ال نلللل،ئل واملع،بللللد والصلللللهللاامع، وزا  
   (95).هي،مهم سشرخ أاير من أج  انح الت وه فيم، يلسمهللان، وه،ل  ين املسيى  ين لسطنطني

وو مهللالل  ألل  ال تل،م مللن سيسلع )ساليله السلالر( ول  و  مسللند أِب يعاللع سلن سالللي        
فيلل، مثلل  مللن سيسللع ابللن )))لولي هللا سنلله( للل، : للل،  ز لىللهللا  هللا )هللالع هللا ساليلله وىللالم(: 

يههللا  حلي هنتلهللاا أمله، وأحوتله النصل،لى حلي أنلللهللاه  ملنلللري الل  لليل بله، لل، :    مرمي؛ أبغضته

                                     
 .   278( اجل،مع الصحيى، كت،م الغس ، حديث للم 93)
( اءم،نري  الري من ال الر الحيسهللاه، َيمع أههللا  سميلدهتم، و  تلتم ءحلد ملنهم نصلرانيري إ  بله، وللد هلرحهللاا فيله  ن 94)

نلله ب لره، وأنله لليل للله وللد  لريه، وأنلله لليل بعولد خماللهللاي، وأنلله مسل،و ءبيله و اجلللهللالر، املسليى لم، وأنله ابلن هللا وأ
. وابلن المليم، لدايلري 1/118إط  ري ال، من املعتمد الو،ا . )انظر: ابن حلر، الفص  و املال  واءلهللااد والنح  

 (.    489، 488احلي،لى،   
 .   1/367( تفسري المرآن العظيم 95)
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للل،  سالللي: يهاللل، وه لجللالن،  للح مطللر يفللر  ز علل، للليل وه، ومللوغض مفللحي  ماللله شللن   
 .(96)((سالع أن يوهتر

 الصنف الثاين: أمة حممد )صلى هللا عليه وسلم(  آخر الزمان 
آللر اللمل،ن ءملري  ملد )هلالع هللا ساليله وىلالم( مل، ول  و هلحيى  يد  ساللع  سهللاتله و       

مسالم سن ج،بر بن سود هللا )لوي هللا سنه( ل، : تعلب النل  )هلالع هللا ساليله وىلالم( يملهللا : 
  تللا  ا،ئفلري مللن أمل  يمل،تالهللان سالللع احللم لل،لرين إط يللهللار المي،ملري، لل، : فينللل  سيسلع ابللن ))

  أمريلم: تع،  ه  لن،. فيمهللا :  ، إن بعضل م ساللع بعلض مرمي )هالع هللا ساليه وىالم( فيمهللا 
 .(97)((أمراد، ت رمري هللا لذه اءمري

ولللد ول   كثللري مللن النصللهللا  الشللرسيري و وهلل  النلل،س و اللل، الهللالللب، ومللن لللذه        
النصهللا  م، لواه مسالم و هلحيحه سلن سولد هللا بلن سملرو )لولي هللا سنله( لل، : لل،  لىلهللا  

  أ ل  ألبعلني يهللاملل، -الرج الللدج،  و أمل ، فيم لث ألبعللني  ))وىللالم(:  هللا )هلالع هللا ساليله
فيوعلث هللا سيسلع ابللن ملرمي، كأنله سلروخ بلن مسلعهللا ، فيطالولله  -أو ألبعلني شلهراو أو ألبعلني س،مل،و 

فيهال لله،   مي للث النلل،س ىللوع ىللنني للليل بللني ا نللني سللداوخ،   يرىلل  هللا ل لل،و  ل خ مللن لولل  
وجه اءلض أحد و لالوه مثم،  الخ ملن للري أو إميل،ن إ  لوضلته، حلي الشأر، فال يومع سالع 

للللهللا أن أحلللدكم  لللل  و كولللد جوللل  لدلالتللله ساليللله حلللي تموضللله. لللل، : تعتهللل، ملللن لىلللهللا  هللا 
)هللالع هللا ساليللله وىللالم( لللل، : فيومللع شلللرال النللل،س و لفللري الطلللري وأحللالر السلللو،)،   يعرفلللهللان 

الشيط،ن، فيملهللا : أ  تسلت يوهللان  فيمهللاللهللان: فمل، أتملران.  معروف،و و  ين رون من راو، فيتمث  هلم
فيلللأمرلم بعوللل، خ اءواثن، وللللم و الللل،  ال لزلهلللم، حسلللن سيشلللهم،   يلللنفي و الصلللهللال فلللال 

حللهللاض إباللله  (99)ولفللع ليتلل،، للل، : وأو  مللن يسللمعه لجلل  يالللهللا  (98)يسللمعه أحللد إ  أهللغع ليتلل،

                                     
. 974، حلديث لللم 2/575. واإلم،ر أمحلد و فضل،ئ  الصلح،بري 534، حديث للم 1/406عالع ( مسند أِب ي96)

 والالفي ءِب يعالع.   
 .    156( كت،م اإلمي،ن، حديث للم 97)
 ،م، خ ]ليب[. 1/265( الالن يب   ل سر:هفحري العنم. )اجلهللالر ، الصح،  98)
 (.  18/76[. والنهللاو ، شر  هحيى مسالم م، خ ]لهللا  3/1158( عع  يطني ويصالى. )اجلهللالر ، الصح،  99)
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نعمل،ن –هللا مطلراو كأنله الطل  أو الظل   ل، : فيصعم ويصعم النل،س   يرىل  هللا أو لل، : ينلل 
  (100).((…فتنوب منه أجس،  الن،س -الش،َّ
فلد  للذا احللديث ساللع لللروج املسليى اللدج،  لول  سيسللع )ساليله السلالر(، فهلهللا يفللد        

الن،س ويدسهللالم إط ال فلر  هلل ومعله ملن افلهللاالي املع للا  مل، للدله هللا ساليهل،، و  يلحيَّ باللداو 
م للري واملدينلري، ففللي هلحيى الوخلل،ل  سلن أنللل بلن م،للل، )لولي هللا سنلله( سللن إ   لالله، إ  

لليل ملن باللد إ  ىليط ه اللدج، ، إ  م لري واملدينلري، لليل ))الن  )هالع هللا ساليه وىالم( ل، : 
له من نم،هن، نمح إ  ساليه املالئ ري ه،فني  رىهللا ،،   ترج  املدينري  لاله،  لالو لجفل، ، 

 . (101)((ن،فمفيخرج هللا ك  ك،فر وم
و ، َييت به ليفد النل،س مل، ول  و هلحيى الوخل،ل   سلن حذيفلري )لولي هللا سنله( سلن        

إن معللللله مللللل،دو وانلاو فنللللل،له مللللل،د  ل  ومللللل، ه ))النلللل  )هلللللالع هللا ساليللللله وىلللللالم( لللللل،  و الللللدج، : 
  (102).((انل

يلدسهللالم في منللهللان ف))وو هلحيى مسلالم لل،  النلل  )هلالع هللا ساليله وىلالم( سللن اللدج، :        
بلله ويسللت يوهللان للله، فيللأمر السللم،د فتمطللر واءلض فتنوللب، فللحيو  ساللليهم ىلل،لحتهم أاللهللا  ملل،  
ك،نلللب الى، وأىلللوغه وللللروس،و، وأملللده لهللااهللللر،   َييت الملللهللار فيلللدسهللالم فللللري ون ساليللله لهللاللللله، 
فينصللري سللنهم فيصللوحهللان  حالللني للليل  يللديهم شلليد مللن أمللهللااهلم، وميللر  فربللري فيمللهللا  هللل،: 

كنلهللازَّ، فتتوعله كنهللازلل، كيع،ىليح النحل ،   يلدسهللا لجلالو  تال ل،و شلو، و فيضلربه  لسلي  ألرجلي  
 .(103)((…فيمطعه جللتني لميري الغرض،   يدسهللاه فيمو  ويتهال  وجهه يضح، 

و لل، يللذكر مللن حلل،  النلل،س و آلللر اللملل،ن امللتالد اءلض  لظالللم واجلللهللال، مللل، و مسللند        
متللو ))ي هللا سنلله( أن لىلهللا  هللا )هللالع هللا ساليلله وىللالم( للل، : اإلمل،ر أمحللد سللن أِب ىللعيد )لولل

 ((اءلض لالم،و وجهللالاو   ارج لج  من سحييت ميال، ىلوع،و أو تسلع،و فليمو اءلض لسلط، وسلد و 

                                     
 .  2940( كت،م أشرا  الس،سري، حديث للم 100)
 .   1881( اجل،مع الصحيى، كت،م احلج، حديث للم 101)
 .   7130( اجل،مع الصحيى، كت،م الفد،حديث للم 102)
 .   2937( كت،م الفد، حديث للم 103)
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. ولللذا الللذ  ميال للل، لسللط،و وسللد و لللهللا املهللد  الللذ  ي للهللان و النلل،س حللني نلللو  سيسللع (104)
كيل  ))ريرخ ل،  ل،  لىهللا  هللا )هالع هللا ساليله وىلالم(: ابن مرمي، مل، و الصحيحني سن أِب ل

 .       (105)((أنتم إاا نل  ابن مرمي في م وإم،م م من م
للل( و من،لللح الشلل،فعي للل،  أبللهللا احلسلن افسللعي اآلبللد  )  ))لل،  ابللن ح لر:        
 (24تهللااتر  اءلو،ل  ن املهد  من لذه اءمري، وأن سيسع يصالي لالفه :)(106)((لل . 

                                     
 .   3/28( املسند 104)
. ومسلللالم، كتللل،م اإلميللل،ن، حلللديث لللللم 3449يى، كتللل،م أح، يلللث اءنويللل،د ( ألرجللله الوخللل،ل ، اجلللل،مع الصلللح105)

 . والالفي هلم،.   155
 .    6/493،494( فتى الو،ل  106)
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 المبحث الثالث: الموضوع
 العقيدة 
إن أبرز مهللاوهللاس،  العميدخ الل  جل،د هنل، اءنويل،د للدسهللاخ أللهللاامهم، اللدسهللاخ إط سول، خ هللا        

َ  وحلللده   شلللري، لللله، كمللل، و لهللالللله ىلللوح،نه:  َوَلَملللْد بَلَعثْلنَللل، و  ك للل ن  أ مهلللري  َلى لللهللا و َأن  ا ْسو لللد وا اَّلله
ي إ لَْيله  أَنهله  َ  إ لَلَه  . ولهللاله:  (107) َ َواْجَتن و هللاا الطه،  هللا  لْن َلى لهللا   إ  ه ن لهللاح  لْن لَلْوال لَ، م  َوَمل، أَْلَىلاْلَن، م 
 .  (108)إ  ه َأاَن فَ،ْسو د ون  

وهنلللذا جللل،د سيسلللع )ساليللله السلللالر( يلللدسهللا لهللامللله كمللل، ألللل  سنللله امللللهللاط ىلللوح،نه بمهللالللله:        
  يى  اَيَبر  إ ْىرَائ َّلله  فَلَمْد َحرهَر اَّلله  َساَلْيه  اجْلَنهرَي َولَ،َ  اْلَمس  َ َلِبن  َوَلبه  ْم إ نهه  َمْن ي ْشر َّْ    يَ  اْسو د وا اَّلله

 .  (109)َوَمْأَواه  النه،ل  َوَم، ل الظه،ل م نَي م ْن أَْنَص،ل  
وو للللذا اجل،نلللح أيضللل،و جللل،د  السلللنري تلللد  ساللللع  سلللهللاخ سيسلللع )ساليللله السلللالر(، فعلللن        

إن هللا أملللر  لللك بلللن زكلللراي  ))احلللل،لو اءشلللعر  أن لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا ساليللله وىلللالم( لللل، : 
 ملل كالملل،  يعمل  هنللن وَيملر بللر إىللرائي  يعماللهللان هنللن، وإن سيسلع ابللن ملرمي للل،  للله: إن 
هللا أمرَّ  مل كالم،  تعم  هنلن وأتملر هنلن بلر إىلرائي  يعماللهللان هنلن، فنمل، أن أتملرلم وإمل، 

ل، : إن، إن تسومر هنن لشليب أن أسلذم، أو اسل  ِب. لل، : ف ملع النل،س أن آمرلم. 
و بيللب اململلدس حللي امللتو، ولعللد النلل،س سالللع الشللرف، ، للل، : فللهللاسظهم، للل، : إن هللا أمللر  
 ملل كالملل،  أسمل  هنللن وآملركم أن تعمالللهللاا هنلن، أو لللن أن تعولدوا هللا و  تشللركهللاا بله شللي ،و، 

  لجل  اشلحيى سولداو ملن لل،لين م،لله بلذلح أو َول ي، لل،  للذه وإن مث  من أشلرَّ  هلل كمثل
 ال ، وللللذا سماللللي، ف،سمللل  وأ ن  إزه. ف عللل  يعمللل  ويللل    إط  لللري ىللليده. فلللأي م يسلللره أن 

 .  (110)((احلديث…ي هللان سوده كذل،، وإن هللا لالم م ولزل م فال تشركهللاا به شي ،و 

                                     
 .   36( ىهللالخ النح ، اآليري 107)
 .   25( ىهللالخ اءنوي،د، اآليري 108)
 .   72( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 109)
، ولللل،   ملللم 1571لللللم  3/140،141سلللنده . وأبلللهللا يعاللللع و م4/130( ألرجللله اإلمللل،ر أمحلللد و مسلللنده 110)

. وأبلهللا  او  3427لللم  3/285ال ت،م الشيي حسني ىاليم أىد: إىن، ه هلحيى. والطل ا  و املع لم ال ولري 
وللللل،   مللللم ال تلللل،م شللللعيح   14/123. وابللللن حولللل،ن و هللللحيحه 1161للللللم 159الطي،لسللللي و مسللللنده، 

 اءلن و : إىن، ه هحيى.     
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ه ل او سالع من زسم له اإلهليلري، كمل، لل،  وو ج،نح العميدخ أيض،و ج،د بوي،ن حميمري نفس       
للْن ىللوح،نه وتعلل،ط:  للَي إ هَلَللنْي  م  َوإ ْا لَلل،َ  اَّلله  اَيس يَسللع ابْللَن َمللْرمَيَ َدأَنْللَب لل اْلللَب ل النهلل،س  اخته للذ و   َوأ من 

َلمن  إ ْن ك   ْنلب  لل اْلت له  فَلَملْد َسال ْمتَله  تَلْعالَلم    ون  اَّلله  لَ،َ  ى ْوَح،َنَ، َم، َي  لهللان  ز  َأْن أَل لهللاَ  َمل، لَلْيَل ز    
ر  اْلغ ي هللام   َ، إ نهَ، أَْنَب َساله ي َوَ  َأْساَلم  َم، و  نَلْفس   .  (111)َم، و  نَلْفس 

َولَ،لَلللب  وجللل،د  للللر  سالللليهم و زسمهلللم أنللله ابلللن هللا، كمللل، ألللل  هللا سنللله بمهللالللله ىلللوح،نه:      
يى  اْبن  اَّلله   َفْلهللَاال ه ْم ي َض،ل   هللاَن لَلهللْاَ  الهذ يَن َكَفر وا م ْن لَلْو   لَ،تَلاَله م  اَّلله  النهَص،َلى اْلَمس  َال َ، لَلهللْاهل  ْم   

. وك،ن ل  سيسع )ساليه السالر( هلذا ا ستم،  منهم  و  كلالر ت اللم بله و  (112)َأَّنه يل ْ َف  هللانَ 
َ اْل  تَلل،َم وَ  املهلد    ََ . ف لل،ن أو  ملل، نطلم بلله ا سللحياي  (113)َجَعالَللر  نَو يال،لَلل،َ  إ  ن  َسْولد  اَّلله  َدا

بعوهللا يته هلل ىوح،نه وتع،ط، ولذه حميمته، وفيه ل  سالع ملن  لال فيله، فمل، : للهللا هللا، أو للهللا 
 ابن هللا. 
وج،د )ساليه السالر(  لتوشري  لن  الذ  َييت من بعده، كمل، و لهللالله ىلوح،نه وتعل،ط:        

 َراو ب ر لْحٌر م و لنيٌ َوم َوشن  ْلوَلين َن،   لَ،ل هللاا َلَذا ى  .  (114)ى هللا   ََيْيت  م ْن بَلْعد   اْت ه  َأمْحَد  فَلاَلمه، َج،َدل ْم   
والتوشللري بلله يتضللمن الللدسهللاخ إط اإلميلل،ن بلله وعلل، جلل،د بلله. فهللي  سللهللاخ لالنصلل،لى الللذين يللدلكهللان 

 هم.  مداو )ساليه الصالخ والسالر( ليسالمهللاا و  يومهللاا سالع نصرانيت
لل( سن أِب بر خ سن أبيه ل،  أمران لىهللا  هللا )هالع هللا ساليله 27وو ىنن أِب  او  )       

أشلللهد أنللله لىللللهللا  هللا ))وىلللالم( أن ننطاللللم إط ألض الن ،شلللي فللللذكر حديثللله لللل،  الن ،شللللي: 
)هالع هللا ساليه وىلالم( وأنله اللذ  بشلر بله سيسلع ابلن ملرمي، وللهللا  مل، أان فيله ملن املالل، ءتيتله 

 .  (115)(( أمح  نعاليهحي

                                     
 .   116اآليري ( ىهللالخ امل،ئدخ، 111)
 .   30( ىهللالخ التهللابري، اآليري 112)
 .   30( ىهللالخ مرمي، اآليري 113)
 .   6( ىهللالخ الص ، اآليري 114)
 .    3205( كت،م اجلن،ئل، حديث للم 115)
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 الشريعة 
جلل،د سيسللع )ساليلله السللالر( ممللرلاو لشللريعري مهللاىللع و التللهللالاخ، مللع ملل، جلل،ده و اإل يلل ،         

للْم ب ع يَسللع ابْللن  َمللْرمَيَ م َصللدن لو، ل َملل، بَللنْيَ َيَديْلله   كملل، و لهللاللله ىللوح،نه وتعلل،ط:  نَلل، َسالَللع َدااَثل ل  َولَلفهيلْ
لَن التلهلهللْالَاخ  َول لدوى َوَمهللْاس ظَلريو م َن التلههللْالَاخ  َوَداتلَ  يلَ  ف يله  ل لدوى َون لهللاٌل َوم َصلدن لو، ل َمل، بَلنْيَ َيَديْله  م  َن،ه  اإْل  ْ  يلْ

 . (116)ل اْلم تهم نيَ 
وملللع إللللراله مللل، جللل،د بللله مهللاىلللع ملللن لوللل  و التلللهللالاخ،خ إ  أنللله جللل،د بتخفيللل  شللليد ملللن        

لل ه َل  للْم بَلْعللَض الهللذ   َوم َصللدن لو،  اللل،، كملل، و لهللاللله ىللوح،نه:  للَن التلهللهللْالَاخ  َوء  ح  ل َملل، بَللنْيَ يَللَد ه م 
َ َوَأا يع للهللان   للْن َلبن   للْم فَلل،تلهم هللاا اَّلله يَللري  م  للت   ْم َي  فيلله   لللري )). يمللهللا  ابللن كثللري:  (117)ح للرن َر َسالَللْي  ْم َوج  لْ

لمللهللالني، ومللن سالللع أن سيسللع )ساليلله السللالر( نسللي بعللض شللريعري التللهللالاخ ولللهللا الصللحيى مللن ا
 العالمللللللللللل،د مللللللللللللن لللللللللللل، :ه ينسللللللللللللي منهللللللللللل، شللللللللللللي ،و، وإَّنللللللللللل، أحلللللللللللل  هللللللللللللم بعللللللللللللض مللللللللللل، كلللللللللللل،نهللاا

 .    (118)((يتن،زسهللان فيه لطأ 
وك،ن سيسع )ساليه السالر( يدسهللا إط الصالخ والصي،ر والصدلري والذكر وحنهللا ال، ملن         

، فللناا وأمللركم  لصللالخ))العولل، ا ، ففللي حللديث احللل،لو اءشللعر  الللذ  مللر اللري منلله للل، : 
هللاليتم فللال تالتفتللهللاا. وأمللركم  لصللي،ر، وإن مثلل  اللل، كمثلل  لجلل  ك،نللب معلله هللرخ فيهلل، مسلل، 
ومعه سص،بري كالهم يع وه أن َيد ل ه،، وإن الصي،ر أايلح سنلد هللا ملن ليلى املسل،. وآملركم 
 لصدلري، وإن مث  ال، كمث  لج  أىره العدو ول،مهللاا إليه فأو مهللاا يلده إط سنمله، فمل، : لل  

ن أفلد  نفسلي ملن م  لل، : ف عل  يعطليهم الماليل  وال ثلري ليفل، نفسله ملنهم. وآملركم ل لم أ
بللذكر هللا كثللرياو، وإن مثلل  اللل، كمثلل  لجلل  االولله العللدو ىللراس،و و إ للره حللي أتللع سالللع حصللن 

 . (119)((…حصني فأحرز نفسه فيه، كذل، العود    رز نفسه من الشيط،ن إ  بذكر هللا 

                                     
 .   46( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 116)
 .   50( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 117)
 .   1/366( تفسري المرآن العظيم 118)
 .   26( ىوم خترَيه   119)
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ه لنل، للهللا أن مهللاولهللا)  سلهللاخ سيسلع )ساليله السلالر( و آللر اللمل،ن للهللا و ل، َيلح التنوله لل      
مهللاوللهللا)  سلللهللاخ  ملللد )هلللالع هللا ساليللله وىلللالم(، فلللنن سيسلللع آللللر اللمللل،ن   لللم بشلللريعري  ملللد 
)هالع هللا ساليه وىالم( فال ينسي منه، شي ،و. فنن لي  كي  يضع سيسع اجلليري، كم، ول  سند 

خ و شلريعري  ملد ساليله الصلالخ والسلالر، ألليل للذا واجلليلري مملرل  (120)((ويضلع اجلليلري))الوخ،ل  
 عع  النسي   

 َييح سن لذا ابن ح ر ل،ئالو:        
ومع  ووع سيسع اجلليري مع أ ، مشروسري و للذه الشلريعري أن مشلروسيته، مميلدخ بنللو  سيسلع، ملل،    

ىللالم( لللهللا املوللني لالنسللي ساليلله لللذا افلل ، وللليل سيسللع بن،ىللي حل للم اجلليللري بلل  نوينلل، )هللالع هللا ساليلله و 
بمهللاله لذا، لل،  ابلن بطل، : وإَّنل، لوالن،لل، لول  نللو  سيسلع لالح،جلري إط املل، ،  لالي زملن سيسلع فننله 
   تلل،ج فيللله إط املللل، ؛ فللنن املللل،  و زمنللله ي ثللر حلللي   يموالللله أحللد. و تمللل  أن يمللل، : إن مشلللروسيري 

،م، وتعالمهللم بشللر) لللدمي بلللسمهم، فللناا نللل  لوهللاهللل، مللن اليهللهللا  والنصلل،لى مللل، و أيللديهم مللن شللوهري ال تلل
سيسلللع )ساليللله السلللالر( زاللللب الشلللوهري  صلللهللا  مع،ينتللله، فيصلللريون كعولللدخ اءواثن و انمطللل،) ح لللتهم، 
وان شل،ي أملرلم، فن،ىلح أن يعل،مالهللاا معل،مالتهم و سلدر لولهللا  اجلليلري ملنهم. ل لذا اكلره بعلض مشل،ان، 

 . (121)احتم، و، وهللا أسالم
ن سيسللع )ساليلله السللالر( يللدسهللا و آلللر اللملل،ن إط اإلىللالر، فللال يههللا يللري وسالللع لللذا فللن       

و  نصلرانيري و اللل، الهللاللب، ومهللاوللهللا) الللدسهللاخ سنلده و اللل، الهللالللب للهللا  سللهللاخ اإلىللالر، وو 
لللذا ول  و مسللند اإلملل،ر أمحللد سللن أِب لريللرخ )لوللي هللا سنلله( للل،  للل،  لىللهللا  هللا )هللالع هللا 

ع ابلللن ملللرمي أن ينلللل  ح مللل، لسلللط، وإم،مللل، سلللد  فيمتللل  يهللاشللل، املسللليى سيسللل))ساليللله وىلللالم(: 
 . (122)((افنلير وي سر الصاليح وت هللان الدسهللاخ واحدخ

  اآلداب واألخالق
ومللللللن املهللاوللللللهللاس،  الدسهللايللللللري اللللللل   سلللللل، إليهلللللل، سيسللللللع )ساليلللللله السللللللالر( لهللاملللللله اآل ام        

س )لوللي لللل( سلن ابللن سول،واءللالي، ومللن الل، ملل، ول  و املع لم ال وللري الطل ا  ) 

                                     
 .   16( ىوم احلديث وخترَيه   120)
 .    2/190. وانظر: النهللاو  و شر  هحيى مسالم 6/491،492( فتى الو،ل  121)
 .   2/394( املسند 122)
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إَّنلل، ))هللا سنهملل،( سللن النلل  )هللالع هللا ساليلله وىللالم( أن سيسللع ابللن مللرمي )ساليلله السللالر( للل، : 
اءمهللال  ال ري: أمر يتوني ل، لشده ف،توعه، وأمر يتوني ل،  يه ف،جتنوله، وأملر التالل  فيله فلر ه 

 .  (123)((إط س،مله
س،د الللللذ  يملللل،  سنللللد وجلللل،د مللللن اآل ام اللللل   سلللل، إليهلللل، سيسللللع )ساليلللله السللللالر( الللللد       

اللدين،مل، و مسلتدلَّ احلل،كم سلن س،ئشلري )لولي هللا تعل،ط سنهل،( ل،للب:  لل  ساللي أبلهللا ب للر 
فم،  ل  تعب من لىهللا  هللا )هالع هللا ساليه وىالم(  س،د سالمنيه  لاللب مل، للهللا  لل، : كل،ن 

، لهللا ك،ن سالع أحدكم جول  اللح  ينل، فلدس، هللا بلذل))سيسع ابن مرمي يعالمه أهح،به ل، :  
لمضللل،ه هللا سنللله الالهلللم فللل،لج اهللللم ك،شللل  الغلللم جميلللح  سلللهللاخ املضلللطرين لمحلللن اللللدني، واآلللللرخ 

 . (124)((ولحيمهم، أنب ترمحر ف،لمحر برمحري تغنير هن، سن لمحري من ىهللااَّ
وملن اآل ام اللل  كلل،ن يللدسهللا إليهلل، سيسللع )ساليلله السللالر( أ م بللذ  العالللم، ففللي ىللنن        

  متنلع ))أن أ  فروخ حد له أن سيسلع ابلن ملرمي كل،ن يملهللا :   لل( سن مع،ويري2الدالمي ) 
العالللم مللن ألاللله فتللأ ، و  تنشللره سنللد  للري ألاللله فت هلل ، وكللن اويولل،و لفيملل،و يضللع  واده حيللث 

 . (125)((يعالم أنه ينفع
، (126)كم، اكر ابلن كثلري  اللري ملن احل لم واآل ام الل  كل،ن يلدسهللا إليهل، )ساليله السلالر(        

اه سولد هللا بلن املول،لَّ سلن ىلفي،ن بلن سيينلري سلن لالل  بلن حهللاشلح لل، : لل،  فملن الل، مل،لو 
 . (127)((كم، ترَّ ل م املالهللاَّ احل مري ف ذل، ف،تركهللاا هلم الدني، ))سيسع لالحهللااليني: 

ومنهلل، ملل، ل،للله ابللن ولللح سللن ىللاليم،ن بللن بللال  سللن  للك بللن ىللعيد للل،  كلل،ن سيسللع        
،ن يملهللا : حلح اللدني، لأس كل  لطي لري والنظلر يللل) و اسل وا اللدني، و  تعمرولل،. وكل ))يمهللا : 

 . (128)((المالح الشههللاخ

                                     
: ولج،للله 1/157. وللل،  اهليثمللي و جممللع اللوائللد 10774، حللديث للللم 10/386( املع للم ال وللري لالطلل ا  123)

 مهللا مهللان.  
 .   1/515( املستدلَّ 124)
 .    379، حديث للم 1/117الدالمي، مراجعري فهللااز أمحد زمرز ول،لد السوع   ( ىنن125)
 .   657-649( انظر: لصين اءنوي،د،   126)
 .   652( املرجع الس،بم،   127)
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  يسلللتميم حلللح اللللدني، ))للللل(: لللل،  سيسلللع ابلللن ملللرمي: 11ولللل،  ىلللفي،ن الثلللهللال  )        
 . (129)((وحح اآللرخ و لالح م من، كم،   يستميم امل،د والن،ل و إاند

  ت ثلروا احللديث )))ساليه السلالر(:  ول،  أبهللا مصعح سن م،ل،: ل،  سيسع ابن مرمي       
بغري اكر هللا، فتمسهللا لالهللاب م؛ فلنن الماللح الم،ىلي بعيلد ملن هللا ول لن   تعالملهللان، و  تنظلروا 
و انللهللام العولل،  كللأن م أل م، وانظللروا فيهلل، كللأن م سويللد فنَّنلل، النلل،س لجللالن معلل،  وموتالللع، 

 . (130)((ف،لمحهللاا أل  الوالد، وامحدوا هللا سالع الع،فيري

                                                                                                       
 ( املرجع الس،بم، املهللاوع نفسه.   128)
 .   653( املرجع الس،بم،   129)
 .   654( املرجع الس،بم، 130)
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 المبحث الرابع: الوسيلة واألسلوب
 أواًل: الوسيلة 

الهللاىللليالري و اءهللل : مللل، يتملللرم بللله إط الغلللري، واجلملللع الهللاىلللي  والهللاىللل،ئ . والهللااىللل  للللهللا        
  (131)الرا ح.

والهللاىلليالري و الللدسهللاخ لللي الطريمللري اللل  يسللال ه، الداسيللري و تواليللغ الللدسهللاخ إط املللدسهللاين، أو      
  (132)إزالري سهللاائمه،.

 -ومن الهللاى،ئ  ال  ىال ه، سيسع )ساليه السالر( و  سهللاته، م، يالي:      
 الدعوة ابلقدوة 

لمد جع  هللا ىوح،نه وتع،ط لىاله ساليهم الصالخ والسالر للدوخ مللدسهللايهم، عل، أسطل،لم        
من هال  المهللا  والعم ، وحسن افالم، فنن هللا مل، اكر و كت،به  اللري ملن اءنويل،د اكلر أ لم 

نَلللل، إ لَللللْيه ْم ف ْعللللَ   لغللللريلم، كملللل، و لهللاللللله ىللللوح،نه: أئملللري  َْمللللر اَن َوأَْوَحيلْ للللريو يَلْهللللد وَن    َوَجَعاْلنَلللل،ل ْم أَئ مه
 . أ  ل ى،د يمتدى هنم و افري.  (133)افَْرْيَا   َوإ لَ،َر الصهاَلخ  َوإ يَت،َد اللهَك،خ  وََك،ن هللاا لََن، َس،ب د ينَ 

لملدوخ وأييتهل، و اللدسهللاخ إط هللا فملد أ ملر نوينل،  ملد )هلالع هللا و ، يلد  ساللع م ،نلري ا       
ساليه وىالم( سالع م، لهللا ساليه من إكم،  العوهللا يري هلل ىوح،نه وتع،ط أن يمتد  علن ىلومه ملن 
اءنويللل،د، وملللنهم سيسلللع ابلللن ملللرمي )ساليللله السلللالر( حلللني لللل،  ىلللوح،نه بعلللد اكلللره جلماللللري ملللن 

َلَدى اَّلله  فَو ه َدال م  الْلتَلد ه  ل لْ  َ  َأْىلأَل   ْم َساَلْيله  َأْجلروا إ ْن ل لهللَا إ  ه ا ْكلَرى أ ولَ  َ، الهذ يَن  اءنوي،د: 

                                     
 ، م، خ ]وى [.   5/1841( اجلهللالر ، الصح، ، 131)
. واللللدكتهللال ساللللي سولللداحلاليم  ملللهللا ، فمللله 126( انظلللر: ىلللعيد المحطللل، ، احل ملللري و اللللدسهللاخ إط هللا تعللل،ط،  132)

. و ملللد سولللدالم، ل أبلللهللا 48. و ملللد أبلللهللا الفلللتى الويللل،نهللا ، امللللدل  إط ساللللم اللللدسهللاخ،   1/215الللدسهللاخ إط هللا 
 .80ف،لس، أىل و الدسهللاخ ووى،ئ  نشرل،،   

 .   73( ىهللالخ اءنوي،د، اآليري 133)
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وإاا ك،ن لذا أمراو لالرىهللا  هلالع هللا ساليله وىلالم فأمتله تولع لله )). ل،  ابن كثري:  (134)ل اْلَع،َلم نيَ 
 . (135)((فيم، يشرسه وَيمرلم به

ع هللا ساليللله وىلللالم( و مهللاولللع آللللر   لتلللداد بعيسلللع )ساليللله ولمللد أ ملللر لىلللهللا  هللا )هلللال       
ْ السالر( مع إلهللاانه من أوز العلر ملن الرىل ، حلني لل،  سلنهم امللهللاط ىلوح،نه وتعل،ط:  فَ،ْهل  

للَن الرهى ل    للل،  تول،لَّ وتعل،ط آمللراو لىلهللاله هللالع )). لل،  ابللن كثلري:  (136)َكَمل، َهلَ َ أ ول للهللا اْلَعلْلر  م 
ف،هلل  كملل، هلل  أولللهللا العلللر مللن هللا ساليلله وىللالم  لصلل  سالللع ت للذيح مللن كذبلله مللن لهللاملله: 

أ  سالع ت ذيح لهللامهم هلم. ولد التالفهللاا و تعدا  أوز العلر سالع أللهللاا ، وأشلهرل،:   الرى 
 . (137)((ع هللا ساليه وىالمأ م نهللا ، وإبراليم، ومهللاىع، وسيسع، ول،  اءنوي،د كالهم  مد هال

وإاا ك،ن سيسع )ساليه السالر( لدوخ حملمد )هالع هللا ساليه وىالم( فلنن للهللار سيسلع ملن        
مدسهللايه أحهللاج إط لذا ا لتداد مل، فيهم من اللنمين والتمصلري و ا،سلري امللهللاط ىلوح،نه وتعل،ط، 

الفضلللل،ئ  وم لللل،لر  و لللل، ي كللللد لللللذا ا لتللللداد بعيسللللع )ساليلللله السللللالر( ملللل، جواللللله هللا ساليلللله مللللن
اءللللالي، اللللل  ملللر  بنلللل، سنلللد احلللللديث سلللن هللللف،ته، وللللد وهللللفه لبللله  نلللله ملللن الصلللل،حلني، 
والصللال  كلل  ملل، يصللدل سنلله مللن لللهللا  أو فعلل . ومللن اتصللفب ألهللااللله وأسم،للله  لصللال ، كلل،ن 

 لدوخ حسنري ملدسهللايه. 
 الدعوة ابلدليل والربهان 

ئ  الم،اعلري، وال اللني السلل،اعري، الل  ت للهللان ملن ىلنن هللا ىللوح،نه أن أيلد لىلاله  لللد         
ىلللوو،و و اىلللت ،بري أللللهللاامهم هللللم، ولملللد أيلللد هللا ىلللوح،نه وتعللل،ط لىلللهللاله سيسلللع )ساليللله السلللالر( 

إ ْا لَل،َ  اَّلله  اَيس يَسلع ابْلَن َملْرمَيَ ااْك لْر  ِبمالري من اآلاي  الوين،  كمل، و لهللالله ىلوح،نه وتعل،ط: 
ال َدت َ، إ ْا أَيهْدت َ، ب ر و   اْلم د س  ت َ الن لم  النهل،َس و  اْلَمْهلد  وََكْهلالو َوإ ْا َسالهْمت لَ، ن ْعَم   َساَلْيَ، َوَسالع وَ 

                                     
 .   90( ىهللالخ اءنع،ر، اآليري 134)
 .   2/156( تفسري المرآن العظيم 135)
 .   35( ىهللالخ اءحم،ي، اآليري 136)
 .   4/173( تفسري المرآن العظيم 137)
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لَن الطن لني  َكَهيلْ َلري  الطهلرْي     ْا   فَلتَللنلْف ي   يَ  َوإ ْا خَتْال م  م   ف يَهل، فَلَت  لهللان  اْل  َت،َم َواحلْ ْ َمرَي َوالتلههللْالَاَخ َواإْل  ْ 
 .(138)ا    ْا   َوت ْ     اْءَْكَمَه َواْءَبْلَرَ     ْا   َوإ ْا خت ْر ج  اْلَمهللْاَتع    ْا   َارْيو 

وك،ن سيسع )ساليه السالر( سند  سهللاخ لهللامله إط هللا ي لذَكن رلم عل، معله ملن للذه اآلاي ،          
لْن َلبن   لْم َوَلى لهللا و إ َط بَلر  إ ْىلرَ  كم، ل،  سنه املهللاط ىلوح،نه وتعل،ط:  يَلري  م  لت   ْم َي  ائ يَ  َأ ن  لَلْد ج  لْ

للللَن الطن للللني  َكَهيلْ َللللري  الطهللللرْي  فَللللأَنْلف ي  ف يلللله  فَلَي  للللهللان  اَللللرْيوا    ْان  اَّلله  َوأ بْللللر    اْءَ  ْكَمللللَه َأ ن  َأْلال للللم  َل  للللْم م 
َلل ر وَن و  بل ي للهللات   ْم إ نه و  َال للَ، َواْءَبْلللَرَ  َوأ ْحي للي اْلَمللهللْاَتع    ْان  اَّلله  َوأ نَلون لل    ْم ع  ، أَتْك ال للهللاَن َوَملل، تَللدهل 

ت ْم م ْ م ن نيَ   . (139)آَليريو َل  ْم إ ْن ك نلْ
لَ،َ  س يَسلع ابْلن  َملْرمَيَ الالهه لمه ومن آايته امل،ئدخ ال  أل  هللا ىوح،نه وتع،ط سنه، بمهللاله:        

َن، َم،ئ دَ  ْنلَ، َواْلز لْلنَل، َوأَنْلَب َللري  َلبلهَن، أَْنل ْ  َساَليلْ لر اَن َوَدايَلريو م  َوهل نَل، َوَدال  ا ء  خو م َن السهَم،د  َت  هللان  لََن، س يلدو
 . (140)الرهاز ل نيَ 
 -واآلاي  املذكهللالخ و لذا السي،ي ال  أيد هللا هن، سيسع )ساليه السالر( لي:       

 ال الر و املهد.  -1
 فيه في هللان ارياو  ان هللا.  االم من الطني ارياو فينفي  -2
-   أنلله يلل   اءكملله، واءكملله ليلل  و معنلل،ه: إنلله الللذ  يوصللر  لل،لاو و  يوصللر للليالو وليلل

 لع ل ولي : اءسشع ولي : اءسمش ولي : لهللا اللذ  يهللاللد أسملع وللهللا أشلوه ءنله 
  (141)أبالغ و املع لخ وألهللاى و التحد .

 ي   اءبر .   -4
-  لللد ول  ت للرال ) ان هللا( و اآليللري  فعلل،و لتللهللالم اءلهللاليللري، ءن  يللي املللهللاتع  ان هللا. و

 إحي،د املهللاتع ليل من جنل أفع،  الوشر. 

                                     
 .   110( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 138)
 .   49( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 139)
 .   114( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 140)
 .   1/365( ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 141)
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-  اإلنو،د ع، َيكالهللان و بيهللاهتم وم، يدلرون، وال، أ م مل، أحلي، هلم املهللاتع االوهللاا منله آيلري
الن أنلب ألرى ول،لهللاا: أل ان ع، أنك  و بيهللاتن، وم، ندلر لالغد، فأل لم فم، : اي فل

أكالب كذا وكذا، وأنب أكاللب كلذا وكلذا وا للر  كلذا وكلذا؛ فلذل، لهللالله ايوأنول  ماي 
  (142)اآليري.

 نلو  امل،ئدخ.   -7
ف،لذ  ج،د به سيسع )ساليه السالر( ك  ال، آيري من هللا عمم لهللاله وتصدي ل ه أنله        

اكلر للذه اآلاي  لىهللا  من لم الع،ملني، يدسهللالم إط تمهللاى هللا وا،سته، حيلث لل،  و  ،يلري 
ل ه َل  لْم بَلْعلَض الهلذ   ح لرن َر  موين،و اهلدي ملن الرىل،لري:  لَن التلهلهللْالَاخ  َوء  ح  َوم َصلدن لو، ل َمل، بَلنْيَ يَلَد ه م 

َ َلِبن  َوَلبه  للْم فَ،ْسو لل . إ نه اَّلله َ َوَأا يع للهللان  للْن َلبن   للْم فَلل،تلهم هللاا اَّلله يَللري  م  للت   ْم َي  لللرَاٌ  َسالَللْي  ْم َوج  لْ د وه  َلللَذا ه 
 .       م ْسَتم يمٌ 
 ولن، أن نتس،د ، م، احل مري من كهللان آاي  سيسع )ساليه السالر( من لذا اجلنل         
لل،  كثلري ملن العالمل،د: بعلث هللا كل  نل  ملن ))َييح سلن للذا احلل،في ابلن كثلري لل،ئالو:         

مهللاىع )ساليه السالر( السلحر وتعظليم  اءنوي،د ع، ين،ىح أل  زم،نه، ف ،ن الغ،لح سالع زم،ن
السللحرخ، فوعثللله هللا عع للللخ هنلللر  اءبصللل،ل وحلللري  كللل  َىلللحه،ل، فالمللل، اىلللتيمنهللاا أ للل، ملللن سنلللد 
العظيم اجلو،ل انم، وا لِىالر وه،لوا من سول،  هللا اءبلرال. وأمل، سيسلع )ساليله السلالر( فوعلث 

علل،   ىللوي  ءحللد إليلله إ  أن و زمللن اءاولل،د وأهللح،م سالللم الطويعللري، ف لل،دلم مللن اآلاي  
ي للهللان م يللداو مللن الللذ  شللر) الشللريعري، فمللن أيللن لالطويللح لللدلخ سالللع إحيلل،د اجلملل،   أو سالللع 

 .  (143)((مداواخ اءكمه  واءبر  وبعث من لهللا و ل ه للني إط يهللار التن،  
 ومللللع لللللذه اآلاي  الولللل،لرخ وال الللللني الملللل،لرخ كيلللل  ك،نللللب ا ىللللت ،بري لعيسللللع )ساليلللله       

 السالر(   

                                     
 .   4/61( المرا ، اجل،مع ءح ،ر المرآن 142)
 .   1/365،366( تفسري المرآن العظيم 143)
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بعللد أن سلل،ين اليهللهللا  مللن سيسللع )ساليلله السللالر( تاللل، املع لللا ، ملل، كلل،ن جللهللاام كثللري        
لْحٌر م و لنيٌ  منهم إ  أن لل،لهللاا:  . ويعلهللا  للذا إط شلدخ سنل،  اليهلهللا  وجحلهللا لم، إ ْن َللَذا إ  ه ى 

 -، يالي:ومن  الري اءىو،م ال  هدهتم سن اتو،سه مع م، ج،د به من اآلاي  الوين،  م
ا سلل،د أحولل،ل اليهللهللا  وكهنللتهم أ للم الصلللالري بللني هللا وبللني النلل،س، وبللدو م   تللتم هلللالري  -1

العود بربه، و  املخالهللاي  ،لمه، ف عالهللاا يصدلون لالنل،س أح ،مل،و ويشلرسهللان هلل، شلرائع، 
ويلسمهللان أ ، من سند هللا، ك  ال، من أج  مص،حلهم الشخصيري، ولذا الصن  للد 

لْن س ْنلد    أل  هللا سنه بمهللاله: َيْلد يه ْم   ه يَلم هللال لهللاَن َللَذا م  فَلهللَايْلٌ  ل الهلذ يَن َيْ تل و لهللاَن اْل  تَل،َم   
لللو هللانَ  ْم َوَويْلللٌ  هَل للْم   هلل، َيْ س  .  (144)اَّلله  ل َيْشللحَي وا ب لله  َ َنولل، لال للليالو فَلهللَايْللٌ  هَل للْم   هللل، َكتَلوَللْب أَيْللد يه 

 الدسهللاى. ف ،د سيسع )ساليه السالر( يوط  لذه 
شللغ  اليهللهللا   مللل،  وولعهللم ِبمعلله، حللي هلل،لوا سويللداو للله، فم،تللب لالللهللاهنم وفسللد   -2

سميلللدهتم، واحنطلللب معنلللهللاايهتم وألاللهلللم، و م الفسللل،  و كللل  ج،نلللح ملللن جهللاانلللح 
حيللل،هتم، ف للل،د سيسلللع )ساليللله السلللالر( ين لللر سالللليهم الللل،، و لللث ساللللع الللللل، خ و 

 الدني،. 
- (145)دوا يهللار احلشر.أن ر ا،ئفري منهم المي،مري، واىتوع 

                                     
 .   79( ىهللالخ الومرخ، اآليري 144)
 .   46. و  . أمحد شال ، املسيحيري،   241-237( انظر: ىعد ه، ي  مد، اءنوي،د و المرآن  145)
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وه ي ت  اليههللا  بت ذيح اآلاي ، ب  ح،هروا الدسهللاخ وح،لبهللال،، ملخ،لفته، م،لم ساليله        
من الفس، ، فهي  سهللاخ إط الفضيالري ولم أل  لايالري، ولي  سهللاخ تهللاحيد وللم ألل  شلرَّ، وللي 

يللح واللللرو   سللهللاخ لِميلل،ن بعللل،ه الغيللح واللللرو  ولللم أانس مللل،  يللهللان   م للل،ن لِميلل،ن بعللل،ه الغ
  (146)سندلم.

 اختاذ األنصار 
مللللل، ه علللللد ملللللع تالللللل، الط،ئفللللري ملللللن اليهلللللهللا  للللللذه اآلاي  الوينلللل، ، ووجلللللد ملللللنهم الصلللللد       

واإلسراض، وال فر  هلل ىوح،نه وتع،ط، اختلذ سيسلع )ساليله السلالر( وىليالري أللرى و  سلهللاهتم 
هللا ىللوح،نه وتعلل،ط سنلله  إط هللا ىللوح،نه وتعلل،ط، واللل، أن ي للهللان للله أسللهللاان مللنهم، كملل، أللل 

للنلْه م  اْل  ْفللَر لَلل،َ  َمللْن أَْنَصلل،ل   إ َط اَّلله  لَلل،َ  احْلهللََاال يهللهللاَن حَنْللن  أَْنَصلل،ل  بمهللاللله:  لل، َأَحللله س يَسللع م  فَلاَلمه
َللللل، أَنْلَللْلللللَب َواتلهوَلعْ  انه م ْسلللللال م هللاَن. َلبلهنَللللل، َداَمنهللللل، ع  َّلله  َواْشلللللَهْد    نَللللل، َملللللَع اَّلله  َداَمنهللللل،    نَللللل، الرهى لللللهللاَ  فَ،ْكتل ولْ

 .  (147)الشه،ل د ينَ 
أ  اىتشلعر ملنهم التصلميم  فالمل، أحلل سيسلعيملهللا  تعل،ط ))ل،  ابن كثري لمحه هللا:        

ل،  جم،لد: أ  ملن يتوعلر  من أنص،ل  إط هللاسالع ال فر وا ىتمرال سالع الضال ، ل، : 
أ  من أنص،ل  مع هللا، ولهللا  جم،للد أللرم. والظل،لر أنله إط هللا، ول،  ىفي،ن الثهللال  و ريه: 

ألا  مللن أنصلل،ل  و الللدسهللاخ إط هللا، كملل، كلل،ن النلل  )هللالع هللا ساليلله وىللالم( يمللهللا  و مهللااىللم 
احلج لو  أن يه،جر ايمن لج  ي وير حي أبالغ كالر لِب فلنن لريشل، للد منعلهللا  أن أباللغ كلالر 

جر إليهم فهللااىهللاه ومنعهللاه ملن اءىلهللا  واءمحلر لولي لِباي حي وجد اءنص،ل ف ووه ونصروه ول،
هللا سنهم وألو،لم. ول ذا سيسع ابن مرمي )ساليه السالر( انتدم لله ا،ئفلري ملن بلر إىلرائي ، 

للل،  فلل منهللاا بلله ووازلوه ونصللروه واتوعللهللاا النللهللال الللذ  أنللل  معلله، وهلللذا للل،  تعلل،ط خملل او سللنهم: 
هد  ان مسلللالمهللان لبنلل، آمنللل، علل، أنلللللب واتوعنلل، الرىلللهللا  احلهللااليللهللان حنلللن أنصلل،ل هللا آمنللل،  هلل واشلل

واحلهللااليلهللان ليل : كل،نهللاا َلصهل،لين وليل : تلهللاا بلذل، لويل،ض  يل،هنم وليل :  ف،كتون، مع الش،لدين

                                     
عهللا  الغ،ملللد ، لىلللل،لري مللل، جسللللتري، ملللليال  سيسلللع ساليلللله السلللالر سنللللد اليهلللهللا  والنصلللل،لى واملسللللالمني، ( انظلللر: مسلللل146)

 70   . 
 .   52،53( ىهللالخ آ  سمران، اآليت،ن 147)
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هلللي، ين. والصلللحيى أن احللللهللاال  الن،هلللر كمللل،  ولللب و الصلللحيحني أن لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا 
لللبري   نلدهنم ف،نتلدم الللبري )لولي هللا سنله( ساليه وىالم( ندم الن،س يهللار اءحللام ف،نتلدم ا

وأمل، أنصل،ل سيسلع  (148).((فم،  الن  )هالع هللا ساليه وىالم( ايل   ن  حهللاال  وحهللااليي اللبري 
)ساليلله السللالر( فالللم َي  و المللرآن و  السللنري تعييللنهم وعديللد أتلل،ئهم، ولللد التالفللب أانجيلل  

  (149)النص،لى و لذا التعيني.
واالَح النصرخ ليحتمي هن، ملن لهللامله ويظهلر اللدسهللاخ، سلن ))لل(: 71را  ) ول،  الم       

للهللا أن ز ب لم للهللاخ أو آو  احلسن وجم،لد. ولذه ىنري هللا و أنوي،ئه وأولي،ئه. ولد ل،  للهللا : 
أ  أنصل،ل  لل،  احلهللااليلهللان حنلن أنصل،ل هللاأ  سشريخ وأهلح،م ينصلرونر.  إط لكن شديد

 .  (150)((نويه و ينه
وإاا َبعنلل، أحللداو الللدسهللاخ بعللد تاللل، افطللهللاخ اللل  اختللذل، سيسللع )ساليلله السللالر(،  للد        

من اآلاي  ال  أل   بذل، أن اليهلهللا  ه يلل ا وا بعلد الل، إ  جحلهللا او وسنل، او، فمل،  سلنهم 
 كفل،ل بلر إىلرائي  . يعلر (151)َوَمَ لر وا َوَمَ لَر اَّلله  َواَّلله  َللرْي  اْلَمل،ك ر ينَ  املهللاط ىوح،نه وتع،ط: 

الللذين أحللل ملللنهم ال فللر. والللل، أن سيسللع )ساليللله السللالر( مللل، ألرجللله لهللاملله وأمللله مللن بلللني 
ألهرلم، س،  إليهم مع احللهللااليني وهل،  فليهم  للدسهللاخ، فهملهللاا  لفتل، بعيسلع )ساليله السلالر( 

راو، أن وألا وا بله السللهللاد والصلالح حللني متلل،ل هللاا ساليله ووشللهللاا بله إط ماللل، اللل، اللمل،ن، وكلل،ن كلل،ف
لن، لجالو يض  الن،س ويصدلم سن ا،سري املال،، ويفسلد الرسل،اي، ويفلري بلني اءم وابنله، إط 
 للري اللل،  لل، تمالللدوه و لللل،هنم ولمللهللاه بلله مللن ال للذم، وأنلله ولللد ز نيللري، حللي اىللتث،لوا  ضللح 
 املال،، فوعث و االوه من َيلذه ويصلالوه وين ل  بله، فالمل، أحل،اهللاا عنللله ولنلهللاا أ لم للد لفلروا
بلله  لل،ه هللا تعلل،ط مللن بيللنهم، ولفعلله مللن لوزنللري اللل، الويللب إط السللم،د، وألمللع هللا شللوهه سالللع 
لجلل   للن كلل،ن سنللده و املنللل ، فالملل،  للل  أول لل، استمللدوه و لالمللري الاليلل  سيسللع، فألللذوه 
وألل،نهللاه وهللالوهللاه ووولعهللاا سالللع لأىلله الشلهللاَّ. وكلل،ن للذا مللن م للر هللا هنلم فننلله  لع نويلله ولفعلله 

                                     
 .   1/366( تفسري المرآن العظيم 148)
 .   180،181( انظر: منريخ احلويح، لى،لري م، جستري، سيسع ابن مرمي و وهللاد ال ت،م والسنري،   149)
 .   4/63اجل،مع ءح ،ر المرآن ( 150)
 .   54( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 151)
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لهرلم، وتركهم و والهلم يعمههللان، يعتمدون أ م لد لفروا بطالولتهم وأىل ن هللا و من بني أ
  (152)لالهللاهنم لسهللاخ وسن، او لالحم مالزم،و هلم، وأول هم الري   تف،للهم إط يهللار التن، .

 السياحة يف األرض 
السلللي،حري و اءلض للللي ا نتمللل،  ملللن م للل،ن إط م للل،ن، وكلللذل، كللل،ن سيسلللع )ساليللله        
(، فننلله ه يسللتمر و م لل،ن واحللد، بلل  كلل،ن ينتملل  مللن م لل،ن إط م لل،ن يللدسهللا النلل،س، السللالر

ليى  س يَسلع ابْلن  َمللْرمَيَ  وللذا لل،  بعلض السللال  و تفسلري لهللالله تعل،ط:  . أ :  (153)اْت لله  اْلَمس 
ل ثللرخ ىللي،حته، وليلل  ملسللحه اءلض أ  ىللي،حته فيهلل، فللرالاو بدينلله مللن الفللد و اللل، اللملل،ن 

. وسند المرا ، لي : ءنله مسلى اءلض، (154)ذيح اليههللا  وافحيائهم ساليه وسالع أمه لشدخ ت 
  (155)أ  الح فيه، فالم يست ن ب نن .

والللللدسهللاخ إط هللا عتلللل،ج مللللن الداسيللللري إط ا لتملللل،د  ملللللدسهللاين، ولللللد يتطالللللح اءمللللر مللللن        
نه وتعلللل،ط، و ،هللللري الداسيلللري أن يللللذلح إلللليهم و بالللللدا م وأملللل،كنهم ليلللوالغهم  سللللهللاخ هللا ىلللوح،

سندم، ت هللان الدسهللاخ جديدخ ساللع الملهللار   يعرفلهللان سنهل، شلي ،و، وللذا فلنن لىلهللا  هللا )هلالع هللا 
ساليله وىللالم( ملل، أيللل مللن ألل  م للري الللح يلدسهللا أللل  الطل،ئ ، كملل، كلل،ن يعلرض نفسلله سالللع 
 المو،ئلل  و مهللااىللم احلللج لي للد مللن يمولل   سللهللاخ هللا وينصللرل، حللي ينتملل  إليلله، وكلل،ن اللل، مللن
نصيح أل  املدينري، سنلدم، اىلت ،م وفلهللا لم إط للذه اللدسهللاخ اجلديلدخ الل  كل،ن ملن نتي تهل، 
أن ل،جر الرىهللا  )هلالع هللا ساليله وىلالم( إط املدينلري وأكمل   سهللاتله لنل،َّ. إول،فري إط مل، كل،ن 

  (156)يوعث به لىهللا  هللا )هالع هللا ساليه وىالم( من الرى،ئ  والرى  إط ألهللاار آلرين.
يسلللع )ساليللله السلللالر( كلللذل، يوعلللث  لرىللل  وللللم احلهللااليلللهللان ليوالغلللهللاا اللللدسهللاخ و وكللل،ن س       

 أم،كن خمتالفري، ولد اشتهر سند أل  ال ت،م تسميري ل  د احلهللااليني  لرى . 

                                     
 .   367، 1/366. وابن كثري، تفسري المرآن العظيم 64، 4/63( انظر: المرا ، اجل،مع ءح ،ر المرآن 152)
 .   45( ىهللالخ آ  سمران، اآليري 153)
 .   667. ولصين اءنوي،د،  1/364( ابن كثري، تفسري المرآن العظيم 154)
 .   4/57( اجل،مع ءح ،ر المرآن 155)
 3/688( انظر نصهللا  بعض لى،ئ  الن  )هالع هللا ساليه وىالم( إط املالهللاَّ و ريلم سند ابلن المليم و زا  املعل،  156)

 وم، بعدل،.   
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وتللذكرياو علل، ىللوم مللن أن  سللهللاخ سيسللع )ساليلله السللالر( ت للهللان و زملل،نني خمتالفللني، زملل،ن        
اءلض ىي هللان أيضل،و و آللر اللمل،ن كمل، كل،ن و  مضع، وزم،ن ل، ر، فنن منهج السي،حري و

زمن  سهللاخ بر إىرائي ، وتد  سالع ال، اءلو،ل الهللاال خ و اكر نلو  سيسع )ساليله السلالر(، 
فملللد ول  و هلللحيى مسلللالم أن سيسلللع ينلللل  سنلللد املنللل،لخ الويضللل،د شلللرلي  مشلللم، وأنللله يطاللللح 

فالسلطني كملل، و مسللند اإلملل،ر . و م لللد و (157)املسليى الللدج،  حللي يدلكلله فيمتالله بولل،م لللد
 . (158)((حي َييت فالسطني  م لد))أمحد: 
و ل، يللد  سالللع تنمالتلله و آللر اللملل،ن ملل، ول  و هللحيى مسلالم سللن أِب  لريللرخ )لوللي        

والللذ  نفسللي بيللده للليهالن ابللن مللرمي ))هللا سنلله(  للدو سللن النلل  )هللالع هللا ساليلله وىللالم( للل، : 
.  ليلل  سالللع جمللليد سيسللع ابللن ملللرمي إط (160)((راو أو ليثنينهملل،ح،جلل،و أو معتمللل (159)بفللج الروحلل،د

م ري، وإن ك،ن لالحج، فنن الدس،خ إط هللا   يعرفهللان لالدسهللاخ وان،و،  ب  يلدسهللان إط هللا و كل   
 م ،ن  الهللان فيه، ف ي   نوي،د هللا ساليهم السالر ! 

 إزالة آلة الباطل 
مللن الو،اللل ،  تلل،ج الداسيلللري إط إزالتلله وختالللليين لللد َيللد الداسيلللري و جمتمللع اللللدسهللاخ أمللراو        

امللللدسهللاين منللله، ويتمثلللل  للللذا و  سللللهللاخ سيسلللع )ساليلللله السلللالر(، فهللللهللا ي سلللر الصللللاليح،ويمت  
ملل، و هلحيى افنلير، كم،    ساليه حديث نلوله و آلر اللم،ن، وم،  دو منه سنلد الل،، 

واللذ  ))الع هللا ساليله وىلالم(: الوخ،ل  سن أِب لريرخ )لوي هللا سنله( لل، : لل،  لىلهللا  هللا )هل
نفسلللي بيلللده، ليهللاشللل ن أن ينلللل  فلللي م ابلللن ملللرمي ح مللل،و ممسلللط،و، في سلللر الصلللاليح، ويمتللل  

 . (161)((افنلير، ويضع اجلليري، ويفيض امل،  حي   يمواله أحد

                                     
. ولل،  احلمللهللا  2937( انظلر احللديث الطهللايل  اللذ  ألرجله مسلالم، كتلل،م الفلد وأشلرا  السل،سري، حلديث لللم 157)

ان: ل دٌّ  لضم والتشديد لريري لرم بيب اململدس، ملن نلهللااحي فالسلطني، بو،هنل، يلدلَّ سيسلع ابلن ملرمي و مع م الوالد
 (.    5/15الدج،  فيمتاله. )مع م الوالدان 

 .   6/75( املسند 158)
 (.   8/234( ل،  احل،في أبهللا ب ر احل،ل ي: لهللا بني م ري واملدينري. )النهللاو ، شر  هحيى مسالم 159)
 .   1252للم ( كت،م احلج، حديث 160)
 .   2222( اجل،مع الصحيى، كت،م الويهللا)، حديث للم 161)
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لهللاللله في سللر الصللاليح، ويمتلل  افنليللر، أ  يوطلل   يللن النصللرانيري  ن ))للل،  ابللن ح للر:        
 . (162)((يمري، ويوط  م، تلسمه النص،لى من تعظيمهي سر الصاليح حم

وسميللدخ الصللاليح مللن العم،ئللد اءى،ىلليري اللل  يعتمللدل، النصلل،لى إط اليللهللار، وكلل،ن منشللأ        
لذه العميدخ من إمي، م  ن سيسع )ساليه  السالر( ل ت  وه الح، ول ن هللا ىلوح،نه وتعل،ط ل  

. وللللذا ا ستملل،  اللللذ  استملللده   (163)هللاه  َوَل  للْن ش لللون َه هَل للمْ َوَملل، لَلتَلال لللهللاه  َوَملل، َهلللاَلو   ساللليهم بمهللالللله: 
النص،لى يلد  سل  ولع  سملهللاهلم، ف يل  يعتملدون هلالوه وللم اللذين يلسملهللان أنله هللا أو ابلن 

 هللا سالع التالي بينهم. وم، أحسن م، ل،  الش،سر ل او ساليهم و زسمهم: 
 وس،ه أس وه،   املسيى لن، ىل ا         نرور جهللاابه  ن

 (164)إاا هالح اإلله بفع  سود       يههللا   فم، لذا اإلله
وأو  من الحي) هلم ش،لخ الصاليح لهللا املال، لسطنطني، زسم أنه لأى و السلم،د هلهللالخ        

هاليح ملن اللح، ومالَل، يملهللا  لله: إن كنلب تريلد  الولري أسلدائ، ف،جعل  للذه الصلهللالخ سالملري 
       (165)لدام،، فنن،  ،لح هن،  يع أسدائ،.

وأم، مل، يتعاللم بمتل  افنليلر، ءنله  لل  لرر اءكل ، ساللع النصل،لى و لريلم، فهلهللا  لرر        
.  ف ل،ن و (166)سالع النصل،لى  لتلهللالاخ ء لم ملأمهللالون  تو،سهل،، وه َي  اإل يل  بنسلي الل، 

لتلل  سيسللع لالخنليللر و آلللر اللمللل،ن فضللى لالنصلل،لى علل، بللدلهللاا و لللريوا مللن أمللهللال  يللنهم، مثللل  
 هلم لالحم افنلير. اىتحال

  قتال أعداء هللا
ك،نب  سهللاخ سيسع)ساليه السالر( و زمنه لور إىرائي   سلهللاخ ىلالميري تملهللار ساللع امللهللااسي         

 واءمث،  واللواجر، وه ير  و النصهللا  الشرسيري م، يد  سالع لت،له ءسدائه و ال، اللم،ن. 

                                     
 .   6/493( فتى الو،ل  162)
 .   157( ىهللالخ النس،د، اآليري  163)
 .   221(  مد سالي الص،بهللا ، النوهللاخ واءنوي،د،   164)
 . 161( انظر: المراو، اءجهللابري الف،لرخ،   165)
 .   1/59وابن حلر، الفص  و املال  واءلهللااد والنح  . 210( انظر: الشهرىت، ، املال  والنح ، 166)
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ه يم،تلل  اءسللداد وسالللع لأىللهم املسلليى وأملل، و آلللر اللملل،ن سنللدم، ينللل  إط اءلض فننلل       
. وجل،د و (167)الدج، ، فننه يطالوه حي يمتاله بو،م ل د ، كم، مر بنل، احللديث اللذ  لواه مسلالم

هلللحيى ابلللن حوللل،ن سلللن أِب لريلللرخ )لولللي هللا سنللله( سلللن لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا ساليللله وىلللالم(: 
ولللهللا تركلللهللاه لللذام حلللي  فينللل  سيسللع ابلللن مللرمي فلللناا لآه سللدو هللا يلللذوم كملل، يللذوم املاللللى،))

 .(168)((يهال، ول نه يمتاله هللا بيده فرييهم  مه  ربته
وبمت  سيسع ابن مرمي لالمسيى الدج،  االين الن،س من فتنلري سظيملري، ملل، و ىلنن ابلن        

للللل( ملللن حلللديث أِب أم،ملللري الوللل،لالي لللل، : لطونللل، لىلللهللا  هللا )هلللالع هللا ساليللله 27م،جللله ) 
إنله )) حد ن،ه سن الدج،  وحذلانه، ف ل،ن ملن لهللالله أن لل، : وىالم( ف ،ن أكثر لطوته حديث،و 

ه ت ن فتنري و اءلض منذ الأ هللا اليري آ ر أسظم من فتنلري اللدج، ، وإن هللا ه يوعلث نويل،و إ  
 . (169)((حذل أمته الدج، ، وأان آلر اءنوي،د وأنتم آلر اءمم

 سنللله( سلللن لىلللهللا  هللا وو هلللحيى مسلللالم ملللن حلللديث سملللران بلللن حصلللني )لولللي هللا        
. لل،  (170)((م، بني لالم آ ر إط لي،ر الس،سري لالم أك  ملن اللدج، )))هالع هللا ساليه وىالم(: 

 . (171)النهللاو : أك  فتنري وأسظم شهللاكري 
و  يمتصلر لتلل،  سيسللع )ساليلله السلالر( سالللع لتلل،  الللدج،  فحسلح، بلل  يم،تلل  اليهللهللا         

ىالر، و  يمول  ملنهم  لريه، و  يمول  ملنهم اجلليلري والنص،لى و ال، اللم،ن، ويدسهللالم إط اإل
 أيض،و. 

                                     
 .   41( لاجع   167)
   .  ل،  الشيي شعيح اءلن و : إىن، ه هحيى.1للم 1/224هحيى ابن حو،ن (  168)
 .   4077( السنن، كت،م الفد، حديث للم 169)
 .   2946( كت،م الفد وأشرا  الس،سري، حديث 170)
 .   18/87( هحيى مسالم بشر  النهللاو  171)
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 ثانيًا: األسلوب 
اءىللالهللام: الطريللم والفللن، يملل، : لللهللا سالللع أىللالهللام مللن أىلل،ليح المللهللار: أ  سالللع اريللم       

   (172)من ارلهم. ويم، : ألذان و أى،ليح من المهللا : فنهللان متنهللاسري.
الهللام الللدسهللاخ  نلله ال يفيللري اللل  يللتم هنلل، وسالللع أىلل،س التعريلل  الالغللهللا  مي للن تعريلل  أىلل       

 . (173)تواليغ الدسهللاخ إط املدسهللاين، وإزالري العهللاائم 
ولنلل،َّ تللرابط بللني الهللاىلليالري واءىللالهللام، فللناا لالنلل،: إن الهللاىلليالري لللي الطريمللري اللل  يللتم هنلل،       

  (174)التواليغ أو إزالري العهللاائم، فنن اءىالهللام لهللا الفن، أو كيفيري اىتخدار لذه الطريمري.
 -ومن اءى،ليح ال  ىال ه، سيسع )ساليه السالر( و  سهللاته، م، يالي:      

 ضرب األمثال 
ولرم اءمثلل،  أىللالهللام مللن أىلل،ليح اإليضل،  والويلل،ن و الللدسهللاخ، إن ه ي للن ألهللااللل، و إبللراز  

احلم،ئم املعمهللالري، و ههللالخ اءمر احملسلهللاس. والغلرض ملن ولرم اءمثل،  تشليوه اففلي  جلاللي، 
د، فيصري  ري احملسلهللاس مط،بمل،و لالمحسلهللاس، والل، للهللا النه،يلري و اإليضل، . والغ،ئح  لش،ل

وولللرم املثللل  للللهللا ح،للللري تشلللويه علللدو و اللللنفل ح،للللري التفللل،   لسلللري، يالتفلللب هنللل، امللللرد ملللن 
 .(175)ال الر اجلديد إط ههللالخ املث  املأنهللاس

ل لالر: إَيل،ز الالفلي، َيتمع و املث  ألبعري   عتمع و  ريه من ا ))ل،  إبراليم النظ،ر:        
 . (176)((وإه،بري املع ، وحسن التشويه، وجهللا خ ال ن،يري 

                                     
، 1/304، مللل، خ ]ىلللالح[. والفيلللهللامي، املصلللو،  املنلللري، 1/248( انظلللر: الفلللريوز أ   ، المللل،مهللاس احملللليط،   172)

 .    1/441م، خ ىالح. واملعم الهللاىيط، م، خ ىالح 
. واللللدكتهللال ساللللي سولللداحلاليم  ملللهللا ، فمللله 125( انظلللر: ىلللعيد المحطللل، ، احل ملللري و اللللدسهللاخ إط هللا تعللل،ط،  173)

. و ملللد سولللدالم، ل أبلللهللا 46. و ملللد أبلللهللا الفلللتى الويللل،نهللا ، امللللدل  إط ساللللم اللللدسهللاخ،  1/215 هللا اللللدسهللاخ إط
 .   80ف،لس، أىل و الدسهللاخ ووى،ئ  نشرل،،   

 .   139( انظر: الدكتهللال سالي جريشري، من،لج الدسهللاخ وأى،ليوه،،  174)
. وسولد الهللالل،م بلن لطل  اللديالمي، معل،ه اللدسهللاخ خ اللدس،خ، . والوهلي افلهللاز، تلذكر 177(  انظر: سالي  فهللاظ، لدايري املرشلدين، 175)

 .  /1و لصين المرآن ال رمي 
 . 7/  1(  امليدا ، جممع اءمث، ، عميم  مد أبهللاالفض  إبراليم  176)
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وو أييري ورم اءمث،  لتهللاويى اءلهللاا  يمهللا  أمري امل منني سالي بن أِب ا،للح )لولي        
   (177)(( اءمث،  مص،بيى اءلهللاا  ))هللا سنه(: 

ءمث،  منهج ىال ه لىهللا  هللا )هالع هللا ساليه وىلالم( و  سهللاتله كمل، و حلديث وورم ا     
مث  اللذ  يملرأ  ))أِب مهللاىع اءشعر  )لوي هللا سنه( سن الن  )هالع هللا ساليه وىالم(  ل، : 

رأ الملرآن كل،لتمرخ اعمهل، ايلح و  ، اعمه، ايح ول ه، ايح، واللذ    يملالمرآن ك،ءترجري
ليللى فيهلل،، ومثلل  الفلل،جر اللللذ  يمللرأ المللرآن كمثلل  الر ،نللري، ل هللل، ايللح واعمهلل، مللر، ومثللل  

 .(178)((الف،جر الذ    يمرأ المرآن، كمث  احلنظالري، اعمه، مر و  ليى هل، 
ملل، ولمللد اشللتهر ملل، لو  مللن كللالر سيسللع )ساليلله السللالر( بضللرم اءمثلل، ، ومللن اللل،        

إن هللا أمللر  للك بللن  ))ول  سللن احللل،لو اءشللعر  أن لىللهللا  هللا )هللالع هللا ساليلله وىللالم( للل، : 
.    ففيه  د (179)((احلديث… زكراي  مل كالم،  يعم  هنن وَيمر بر إىرائي  يعمالهللان هنن

 أن سيسع ابن مرمي )ساليه السالر( يضرم مثالو مل، َيمر به أو ينهع سنه، فَمثه  ملن يشلرَّ  هلل
برجلل  اشللحيى سوللداو مللن م،للله وووللعه يعملل  و  اله، ف لل،ن اللل، العوللد يعملل  ويلل    إط  للري 
ىيده. وَمثه  الصل،ئم علن معله هلرخ مسل، تفلهللا  ل هل،، وَمثهل  املتصلدي  ءىلري اللذ  يفتلد  

 نفسه، وَمثه  الذاكر هلل برج  االوه العدو ف،حرز نفسه و حصن حصني. 
يسلع )ساليله السلالر( مللن يعمل  ملثالو، لل،  سولدهللا بلن املول،لَّ وو مهللاوع آلر يضرم س       

اسمالللهللاا هلل و  تعماللللهللاا ))أنوللأان ىللفي،ن سلللن منصللهللال سللن ىللل،ه بللن أِب اجلعلللد للل، : للل،  سيسلللع: 
لوطهللان م، انظروا إط لذه الطلري تغلدو وتلرو    علرو و  عصلد، وهللا يرزلهل،، فلنن لاللتم حنلن 

ط لللذه اء لللري مللن الهللاحللهللا  واحلمللر، ف، لل، تغللدو وتللرو    أسظللم بطللهللاانو مللن الطللري، فلل،نظروا إ
   (180).((عرو و  عصد، وهللا يرزله،

                                     
 .  1، الهللاجه 1(  نثر الآلزد من كالر سالي بن أِب ا،لح )لوي هللا سنه( ) خمطهللا  (، الهللاللري 177)
. ومسللالم، كتلل،م هللالخ 2ألرجلله الوخلل،ل  والالفللي للله، اجللل،مع الصللحيى، كتلل،م فضلل،ئ  المللرآن، حللديث للللم (  متفللم ساليلله: 178)

 . 79املس،فرين ولصرل،، حديث للم 
 .        26،28( ىوم احلديث وخترَيه   179)
 .    848. وابن املو،لَّ و الللد ، حديث للم  654( ابن كثري، لصين اءنوي،د، 180)
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وميث  ا،لح اللدني، كشل،لم مل،د الوحلر، فعلن إبلراليم احللرِب سلن  او  بلن لشليد سلن أِب       
ا،للح اللدني، مثل  شل،لم مل،د الوحلر، كالمل، ))سودهللا الصلهللاو لل،  لل،  سيسلع )ساليله السلالر(: 

 . (181)((ز ا  شر  از ا  سطش، حي يمتالها
اي سالمللل،د السلللهللاد، جعاللللتم ))يملللهللا :  حيلللث  (182)كمللل، َمثهللل  سالمللل،د السلللهللاد بشللل رخ اللللدن ْفالع        

الدني، سالع ل ى م، واآللرخ علب أللدام م، للهللال م شلف،د، وسمال لم  اد، ملثال م مثل  شل رخ 
 . (183)((الدفالع، تع ح من لآل، وتمت  من أكاله،

 ولاحلكمة يف الق
. ومي ن المهللا    ل، سول،لخ ملهللاجلخ (184)حل مري: لي ال الر الذ  يم  لفظه وَي  معن،ها        

املوللل  جالياللللري املعللل . واحل ملللري هلللل، أ لللر كولللري و اللللدسهللاخ إط هللا، والللل، جلمللل،  ألف،لهللل،، وتلللهللا 
 مع،نيه،، وىههللالري حفظه، وتر يدل،.

فري كللالر اءنويلل،د ساللليهم السللالر، تصلل  وال للالر املللهللاجل الواليللغ او املعلل  اجلالللي لللهللا هلل       
كل،ن  لدو حلديث،و ))س،ئشري )لوي هللا سنه،( كلالر لىلهللا  هللا )هلالع هللا ساليله وىلالم( فتملهللا : 

 . (185) ((لهللا سدهه الع،  ءحص،ه
ملل، كلل،ن لىللهللا  هللا )هلالع هللا ساليلله وىللالم( يسللر  ىللر كم لللذا، ))وو لوايلري سنهلل، ل،لللب:        

 . (186)((ينه فص   فظه من جالل إليهول نه ك،ن يت الم ب الر يو
وك،ن كالر سيسع ابن مرمي )ساليه السالر( كذل، َيمع الوال ري واإلَي،ز والهللاوهللا ، وللهللا        

أتمالنللل، مللل، ح لللع هللا ىلللوح،نه سلللن سيسلللع ملللن تالللل، ال المللل،  الللل  نطلللم هنللل، و املهلللد حيلللث 

                                     
 .   653اءنوي،د،  ( ابن كثري لصين181)
، 11/245،246( شلل ر م للٌر حسللن املنظللر ي للهللان و اءو يللري، ولللي مللن السللمهللار. )ابللن منظللهللال، لسلل،ن العللرم 182)

 م، خ ] ف [ (.   
 .   6/279. وألرجه أبهللا نعيم بالفي آلر و احلاليري 656( ابن كثري، لصين اءنوي،د،   183)
 .  19(  إبراليم أنيل ولف،له، املع م الهللاىيط، 184)
. ومسلللالم، كتللل،م اللللللد 3567( متفللم ساليللله، أللللرج الوخللل،ل ، اجلللل،مع الصلللحيى، كتلل،م املن،للللح، حلللديث لللللم 185)

 . والالفي هلم،.  2493والرل،ي، حديث للم 
 . ول،  أبهللا سيسع: لذا حديث حسن.   3639( ألرجه الحيمذ ، السنن، كت،م املن،لح، حديث للم 186)
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َ اْل  َت،َم َوَجعَ  يمهللا :    ََ ل، أَيْلَن َمل، ك ْنلب  لَ،َ  إ  ن  َسْود  اَّلله  َدا َوأَْوَهل،   اَلر  نَو يا،. َوَجَعاَلر  م َو،لَكو
لصهاَلخ  َواللهَكل،خ  َمل،   ْملب  َحيال،. َوبَللراا ب هللَاال لَديت  َوهَْ ََيَْعاْللر  َجوهل،لوا َشلم يا،. َوالسهلاَلر  َسالليه  يَللهللْاَر و ل لْد      

. فهلللذه ال الملل،  الواليغلللري امللللهللاجلخ  علللب معللل،ن سظيملللري،  (187)َويَلللهللْاَر أَم لللهللا   َويَللللهللْاَر أ بْلَعلللث  َحياللل،
ففيه، بي،ن حلميمري نفسه، وفيه، بيل،ن ملهمتله وشلريعته، وفيهل، بيل،ن لشليد ملن ألاللله وهلف،ته، 

 فضالو سن أ ، ل  سالع تال، التهمري املهللاجهري إط أمه.  
ملهللاج الوحلر  الاو، كم، أنه   يسلتطيع أحلدكم أن يتخلذ ساللع ))ومن أمثالري احل مري لهللاله:        

  (188).((فال يتخذ الدني، لرالاو 
  (189).((اهللاىب لعني انمب وه عدو نفسه،  ملعصيري، وانتوهب إط  ري إ ))ولهللاله:        
اهللاىب لالمتهللااوعني و الدني،، لم أهح،م املن،بر يهللار المي،مري. واهللاىب لالمصلالحني ))ولهللاله:       

ن الفر وس يهللار المي،مري. واهللاىب لالمطهرخ لاللهللاهنم و اللدني،، بني الن،س و الدني،، لم الذين يل هللَاله هللا 
 . (190)((لم الذين ينظرون إط هللا سل وج  يهللار المي،مري

اي معشلللللر احللللللهللااليني اجعاللللللهللاا كنلللللهللازكم و السلللللم،د، فلللللنن لاللللللح الرجللللل  حيلللللث  ))ولهللالللللله:        
  (191).((كنله

 الرتغيب والرتهيب 
. (192)احللللر  ساللللع الشللليد والطملللع فيلللهالحي يلللح ملللن ل لللح، والر ولللري و الشللليد للللي        

والمصلللللد  لحي يلللللح و جمللللل،  اللللللدسهللاخ إط هللا للللللهللا مللللل، يشلللللهللاي امللللللدسهللا إط ا ىلللللت ،بري ولولللللهللا  

                                     
 .   33-30( ىهللالخ مرمي، اآلاي  187)
. وال،لي الطنطل،و ، ح للم 653. واكلره ابلن كثلري، لصلين اءنويل،د،   76ه اإلمل،ر أمحلد و اللللد  ( ألرجل188)

 .   26ومهللااسي سيسع ابن مرمي ساليه السالر،   
 .   653( ابن كثري، لصين اءنوي،د،   189)
 .   154( ألرجه ابن أِب الدني، و التهللااوع ،  190)
 .   655( املرجع الس،بم، 191)
 ، م، خ ]ل ح[.   1/422س،ن العرم ( ابن منظهللال، ل192)
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. ومي لللن المللهللا   ن الحي يلللح وسللد يصلللحوه عويللح عصلللالحري أو لللذخ أو متعلللري آجاللللري، (193)احلللم
 . (194)م كدخ، لريخ، مم،ب  المي،ر بعم  ه،  

، وللهللا التخهللايل  ملن حصللهللا  مضلرخ، أو احلرمل،ن مللن (195)والحيليلح: ملن لللح أ  للل،ي     
 منفعري،  نيهللايري أو ألرويري، س،جالري أو آجالري.

ف،لحي يللح والحيليللح أىللالهللام  سللهللا  يت لل،وم مللع فطللرخ اإلنسلل،ن، مللن حيللث ل وتهلل، و        
افري، ونفهللالل، من الشر ول وته، و السالمري ملن الضلر، و الع،جل  واآلجل ، والل، بتهديلدل، 

حصلهللا  الل،، لتوتعلد سلن كل  مل، ي لهللان ىلوو،و و حصلهللا  الشلر، أو احلرمل،ن ملن  وختهللايفه، ملن
 افري. 
ل،لللللب امللللرأخ لعيسللللع )ساليلللله السللللالر(: اللللهللاىب حل للللر محاللللل، ولثللللد  وو جملللل،  الحي يللللح       

  (196).((اهللاىب ملن لرأ كت،م هللا واتوعه))ألوع، فم، : 
 .(197)((يتهاهللاىب ملن ب ع من اكر لطي ته وحفي لس،نه ووىعه ب ))ولهللاله: 
 . (198)((اهللاىب لعني انمب وه عدو نفسه،  ملعصيري وانتوهب إط  ري إ  ))ولهللاله: 
وو جم،  الحيليح  د لهللا  سيسع )ساليه السلالر( كمل، ألل  سنله امللهللاط ىلوح،نه بمهللالله:        

  َلِبن  َوَلبه  ْم إ نهه َ يى  اَيَبر  إ ْىرَائ يَ  اْسو د وا اَّلله َّلله  فَلَمْد َحرهَر اَّلله  َساَلْيه  اجْلَنهرَي َولَ،َ  اْلَمس   َمْن ي ْشر َّْ   
 .  (199)َوَمْأَواه  النه،ل  َوَم، ل الظه،ل م نَي م ْن أَْنَص،ل  

 الدعوة ابملوعظة 
َهللْاس ظَلري : النصلى والتلذكري  لعهللاالللح، ولل،  ابلن ىليده: تلذكرت، اإلنسلل،ن      

اللهللَاْسي  والع ظَلري  وامل
 (200)ه من  هللاام وسم،م.ع، يالني لالو

                                     
 .423( سودال رمي زيدان، أههللا  الدسهللاخ،   193)
 .   257( انظر: سود الرمحن النحالو ، أههللا  الحيبيري اإلىالميري وأى،ليوه،،   194)
 ، م، خ ]للح[. 4/  1(  ابن منظهللال، لس،ن العرم 195)
 .   653( ابن كثري، لصين اءنوي،د،   196)
 .    15هللاوع نفسه. وابن أِب الدني،، كت،م الصمب وآ ام الالس،ن، حديث للم ( املرجع الس،بم، امل197)
 .    653( ابن كثري، لصين اءنوي،د،   198)
 .   72( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليري 199)
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و لد و  سللهللاخ سيسللع )ساليله السللالر( مهللاسظتلله لمهللاملله بتملهللاى هللا ىللوح،نه وتعلل،ط، واللل،       
حللني االوللهللاا منلله أن ينللل  سالللليهم م،ئللدخ مللن السللم،د، كملل، ألللل  بللذل، املللهللاط ىللوح،نه وتعللل،ط 

لللَن إ ْا لَللل،َ  احْلهللََاال يهلللهللاَن اَيس يَسلللع ابْلللَن َملللْرمَيَ َللللْ  َيْسلللتَ  لللل،ئالو:  نَللل، َم،ئ لللَدخو م  ط يع  َلبهلللَ، َأْن يل نَلللللن َ  َساَليلْ
َهل، َوَتْطَمل  نه لل ال هللابل نَل، وَ  نلْ ت ْم م ْ م ن نَي. لَل،ل هللاا ن ر يلد  َأْن أَنْك لَ  م  نَلْعالَلَم َأْن لَلْد السهَم،د  لَ،َ  اتلهم هللاا اَّللهَ إ ْن ك نلْ

لل،ل د ينَ  للَن الشه َهللل، م  للل،  اتملللهللاا هللا إن  وأملل، لهللالللله: ))لللل،  الطلل  :  .  (201)َهللَدلْلتَلَن، َوَن  للهللاَن َساَليلْ
ل  يستطيع لب، أن ينلل  سالينل، فننه يعر: ل،  سيسع لالحهللااليني الم،ئالني له:  كنتم م منني

لالوهللاا هللا أيه، المهللار، ول،فهللاا أن ينل  ب م من هللا سمهللابلري ساللع للهللال م للذا،  م،ئدخ من السم،د
و للدلخ هللا ساللع إنللا  م،ئلدخ ملن السلم،د كفلر بله،  فنن هللا   يع له شيد ألا ه، وو شل  م

ف،تمهللاا هللا أن ينل  ب لم نممتله إن كنلتم مل منني! يملهللا : إن كنلتم مصلدلي ساللع مل، أتهللاسلدكم بله 
 . ))(202)ل  يستطيع لب، أن ينل  سالين، م،ئدخ من السم،دمن سمهللابري هللا إايكم سالع لهللال م: 

 

                                                                                                       
 ، م، خ ]وسي[.   7/466. وابن منظهللال، لس،ن العرم 95( ابن ىيده، املخصين، السفر الث،لث سشر،   200)
 .   113، 112 ( ىهللالخ امل،ئدخ، اآليت،ن201)
 .    7/131( ج،مع الوي،ن 202)
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 الخاتمة
ساليه السالر( و ال ت،م والسنري وجدان مل، متيلل  بله تالل، بعد اىتعراض  سهللاخ سيسع )       

الدسهللاخ النوهللايري من ملااي سلن بميلري  سلهللاخ اءنويل،د، فهلهللا النل  اللذ  لاللم ملن  لري أم،  ل، جعل  
النص،لى يمهللالهللان فيه أنه ابن هللا، ولهللا النل  اللذ  نطلم  للدسهللاخ ول،الح لهللامله وللهللا و املهلد، 

علله هللا إليلله حيلل،و بروحلله وبدنلله، وىللينل  و آلللر اللملل،ن ولللهللا النلل  الهللاحيللد الللذ  ه ميللب بلل  لف
 بروحه وبدنه. 

و سهللاخ سيسع )ساليه السلالر( اللدسهللاخ الهللاحيلدخ الل  يلدسهللا فيهل، النل  و زمل،نني خمتالفلني،        
ولللهللا اللملل،ن الللذ  بعللث فيلله )ساليلله السللالر( وت للهللان  سهللاتلله و لللذه الفللحيخ لوللر إىللرائي ، وأملل، 

يدسهللا فيه، فهي آلر اللم،ن حني ينلله هللا ىوح،نه وتعل،ط، وت لهللان  سهللاتله و الفحيخ الث،نيري ال  
للللذه الفلللحيخ ءملللري  ملللد )هلللالع هللا ساليللله وىلللالم( و  لللم بشلللريعته  ون أن ينسلللي منهللل، شلللي ،و، 
 وبنلوله و آلر اللم،ن يمت  املسيى الدج،  واالين الن،س من أسظم فتنري متر سالع بر آ ر. 

ه السللالر( لللي الللدسهللاخ اللل  يلللسم آ ي املاليللني مللن الوشللر و لللذا و سللهللاخ سيسللع )ساليلل       
اللم،ن أ م أتو،سه،، ولد كذبهللاا و ال،، ء م اتوعلهللاا نصلرانيري  رفلري مودللري، فاللم ي لن و  سلهللاخ 
سيسللع ابللن مللرمي )ساليلله السللالر( تثاليللث و  هللالح و  فللداد، ولللذه اءمللهللال مللن أهللهللا  سم،ئللد 

 م احملرفهللان املوطالهللان. النص،لى اليهللار، ال  ابتدسه، هل
حي ملن زسلم أنله اتولع النصلرانيري احلملري الل  كل،ن ساليهل، سيسلع )ساليله السلالر( فالليل لله        

ال،؛ ء ، نسخب بشلريعري نوينل،  ملد )هلالع هللا ساليله وىلالم(، وللد ح لم لىلهللا  هللا )هلالع 
نل،ل حلني لل، : هللا ساليه وىالم( ساللع اليهلهللا   والنصلرا  اللذ    يل من بله أنله ملن أهلح،م ال

والذ  نفل  مد بيده،   يسمع ِب أحد من للذه اءملري، يهلهللا   و  نصلرا ،   ميلهللا  وه ))
 . (203)((ي من  لذ  ألىالب به إ  ك،ن من أهح،م الن،ل

 وهالع هللا وىالم و لَّ سالع نوين،  مد وسالع آله وهحوه أ عني، واحلمد هلل لم الع،ملني. 

 قائمة مراجع البحث

                                     
 .   153( ألرجه مسالم، كت،م اإلمي،ن، حديث للم 203)
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 لل.   406بريو ،  ال ال تح العالميري،  1  المراو، لفاخرة،األجوبة ا -1
، ترتيللح ساللللي بللن بالوللل،ن الف،لىللي، عميلللم: اإلحسااان يف ترتياااب صااحيب ابااان حبااان -2

 لل(. 1412)م ىسري الرى،لري، بريو ، 1شعيح اءلان و ،  

) ال الفرللل،ن، 1،  مللد سوللد الملل، ل أبللهللا فلل،لس،  أساايف يف الاادعوة ووسااائل نشاارها -3
 لل(. 1412اءل ن، 

 لل(. 1420) ال ابن اجلهللاز ، الرايض، 12، يهللاى  الهللااب ،  أشراط الساعة -4
 لل(.12)مطوعري السع، خ، مصر،  1 ، ابن ح ر، اإلصابة يف متييز الصحابة -5
) ال الف لللللر، 1، سولللللد اللللللرمحن اللللللنحالو ،  أصاااااول الرتبياااااة اإلساااااالمية وأسااااااليب ا -6

 (.   1979 مشم، 
 ) ال سمر بن افط،م، اإلى ندليري(.    3، سودال رمي زيدان،  أصول الدعوة -7
)امل تللح اإلىلالمي، بللريو ،  2ابللن المليم، عميللم:  ملد سفيفلي،   إغاثاة الل فاان، -8

 لل( .1409
 لل(.   1402) ال الالهللااد، الرايض، 1، ىعد ه، ي  مد،  األنبياء يف القرآن -9

1- الوهي افهللاز،  تذكرة الدعاة ،  ،م توري الفال ، ال هللايب(199 .)لل 
، ال شلمري ، عميلم ومراجعلري وتعاليلم: سولدالفت،  تصريب مبا تواتر يف نزول املسيبلا -11

 لل(. 1385أبهللا  دخ. )م تح املطوهللاس،  اإلىالميري، حالح، 
 لل(.    1400) ال الف ر، 1،  ابن كثري،  تفسري القرآن العظيم -12
، ابللللللن أِب الللللللدني،، عميللللللم وتعاليللللللم لطفللللللي  مللللللد الصللللللغري ) ال التواضااااااع واخلمااااااول -13

 تص،ر، الم،لرخ(. ا س
ىلري الع،ملري إل الا  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -14 ، السعد ، )نشر الًر

 لل(.   1410الوحهللاو العالميري واإلفت،د والدسهللاخ واإللش، ، الرايض، 
 لل(.    1373)مصطفع احلال ، مصر، 2، الط  ،  جامع البيان -15
)املطوعلللري السلللالفيري،  1الوللل،لي،   تللرليم  ملللد فللل ا  سولللد، الوخللل،ل ، اجلاااامع الصاااحيب -16

  (. 14الم،لرخ، 
    لل(.141) ال ال تح العالميري، بريو ، ، المرا ، اجلامع ألحكام القرآن -17
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، اللل،لي الطنطللل،و ، )م تولللري ابلللن حكااام وماااواع  عيساااى ابااان مااارمي )علياااه الساااالم( -18
 لل(. 1412ىين،د، الم،لرخ، 

 لل(.1413)2ط، ،  ، ىعيد سالي المحاحلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل -19
 لل(. 1400)  ال ال ت،م العرِب، بريو ، 3، أبهللا نعيم،  حلية األولياء -20
    )امل تح اإلىالمي(. 1 ، ابن اجلهللاز ، زاد املسري -21
    لل(. 142)م ىسري الرى،لري، بريو ،   ، ابن الميم، زاد املعاد -22
 بريو ( ، ابن املو،لَّ، عميم حويح الرمحن اءسظمي، )م ىسري الرى،لري،الزهد -23
) ال احللللديث، بللللريو ،  1إسلللدا  وتعاليللللم سلللل  سويلللد الللللدس،س،  ، سااانن أا داود -24

1.)لل    
    عميم وترليم  مد ف ا  سود الو،لي، )امل توري اإلىالميري، اىت،نوهللا (.، سنن ابن ماجه -25
 عميم وشر  أمحد  مد ش،كر، نشر) ال إحي،د الحياو العرِب(.، الرتمذيسنن  -26
جعري: فهللااز أمحد زمرز، ول،لد السوع ) ال ال ت،م العرِب، بريو ، ، مراسنن الدارمي -27

 لل(    1407
  لل(.192) ال إحي،د الحياو العرِب، بريو ،  2 ، النهللاو ، شرح صحيب مسلم -28
) ال العالللللم لالماليللللني،  عميللللم أمحللللد سوللللد الغفللللهللال سطلللل،ل،  ، اجلللللهللالر ، الصااااحاح -29

    لل(.144بريو ، 
ىري إ الا  ،  صحيب مسلم -30 الوحهللاو العالميري واإلفت،د والدسهللاخ واإللش، ، اللرايض، )ًل

14.)لل 
، منللريخ احلويللح، لىلل،لري م،جسللتري، كاليلللري عيسااى اباان ماارمي يف ضااوء الكتااااب والساانة -31

 لل. 1407اآل ام لالون، ، س،ر 
تلرليم  مللد فلل ا  سوللد الولل،لي، تصلليى وتعاليللم ت،حللري الشلليي ، ابللن ح للر، فااتب الباااري -32

ىللري إ الا  الوحللهللاو العالميللري واإلفتلل،د والللدسهللاخ واإللشلل، ، سوللد العليللل بللن  ز، نشر)ًل
    الرايض(.

عميم  .  مد إبراليم نصر، و . سود ، ابن حلر، الفصل يف امللل واألهواء والنحل -33
  لل(.142)شركري س ،ظ،  1الرمحن سمريخ،  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2 

) ال العاللم،  1عميلللم وهلي هللا بلن  ملد سول،س،   ، اإلمل،ر أمحلد،فضائل الصاحابة -34
    لل (.14، جدخ

 لل(. 1412) ال الهللاف،د، املنصهللالخ، 3، سالي سود احلاليم  مهللا ،  فقه الدعوة إىل هللا -35
 (.19) ال الف ر، بريو ، ، الفريوز أ   ، القاموس احمليط -36
 ، ابن كثري، ) ال املعرفري، بريو (.   قصص األنبياء -37
رمحن لالللل ، ، ابلللن أِب اللللدني،، عميلللم  لللم سولللد اللللكتااااب الصااامب وآداب اللساااان -38

 لل(. 1406) ال العرم اإلىالمي، بريو ، 1 
9- ابن منظهللال، ) ال ه، ل، بريو (. لسان العرب ، 
4- امليللللدا ، عميللللم:  مللللد أبهللاالفضلللل  إبللللراليم، )سيسللللع الولللل،ِب احلاللللل  جممااااع األمثااااال ،

 وشرك،ه، مصر(.  
  لل(.14) ال ال تح العالميري، بريو ، ، اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد -41
 ع وترتيح سود اللرمحن بلن  ملد بلن ل،ىلم وابنله  ملد، ، ابن تيميري، جمموع الفتاوي -42

 1 (14.)لل   
 ر(. 1979) ال ال ت،م العرِب، بريو ، 1، الراز ،  خمتار الصحاح -43
 لل(. 1398ابن ىيده، ) ال الف ر، بريو ،  املخصص، -44
ري الرىل،لري، بلريو ، )م ىسل 1،  ملد أبلهللا الفلتى الويل،نهللا ،  املدخل إىل علم الادعوة -45

 لل(. 1412
 ) ال املعرفري، بريو (.، احل،كم، املستدرك على الصحيحني -46
 لل(.  1321)حيدل أ  ،  1،  مسند أا داود الطيالسي -47
) ال املللللأمهللان لالللللحياو،  1، عميللللم: الشلللليي حسللللني ىللللاليم أىللللد،  مسااااند أا يعلااااى -48

 لل(. 1405 مشم، 
للل(. وكلذل، املسلند 14وو ، )امل تح اإلىلالمي، بلري   ، مسند اإلمام أمحد -49

 لل(.1) ال املع،لي، مصر،  بتحميم أمحد ش،كر،  
)الشللللركري الم،بضللللري جملمهللاسللللري  1،   مللللهللا  الللللدي،،  املساااايب يعااااود إىل األرض  نيااااة -50

 لل(. 1417احلوتهللال،  ِب، 
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 (. 1993)م توري النهضري املصريري، الم،لرخ،  10، أمحد شال ،  املسيحية -51
 مي، )مصطفع الو،ِب احلال ، مصر(.  ، الفيهللا املصباح املنري -52
- ال  1، سولد الهللالل،م بلن لطل  اللديالمي،  معامل الدعوة يف قصص القرآن الكارمي (

 لل(. 14اجملتمع، جدخ، 
    لل(.14)  ال الف ر، بريو ،   ، احلمهللا ، معجم البلدان -54
)الللللدال العربيللللري  1، الطلللل ا ، عميللللم محللللد  سوللللد اجمليللللد السللللالفي،  معجاااام الكبااااري -55

 لالطو،سري(.   
، ترتيلللح وتنظللليم لفيلل  ملللن املستشلللرلني، املعجاام املف ااارس أللفااااا احلاااديث النبااوي -56

 (.  1936ونشر  . ا.  . ونسن،، )م توري بري ، ليدن، 
7- إبراليم أنيل ولف،له، الطوعري الث،نيري.  املعجم الوسيط ، 
  .عميم سود العليل  مد الهللاكي ، نشر) ال الف ر(، الشهرىت، ، امللل والنحل -58
 لل(. 1407) ال الهللاف،د، املنصهللالخ، 1، سالي جريشري،  مناهج الدعوة وأساليب ا -59
 (. 1402) ال النف،ئل، بريو ،  6،  موطأ اإلمام مالك -60
، مسللعهللا  بلن ىللعد مايالد عيساى )عليااه الساالم( عنااد الي اود والنصااار  واملسالمني -61

ري أهلللهللا  الغ،مللد ، لىلل،لري م،جسلللتري، ج،معللري اإلمللل،ر  مللد بلللن ىللعهللا  اإلىلللالميري، كاليلل
 لل. 1405/1406الدين  لرايض، لسم العميدخ واملذالح املع،هرخ، س،ر 

) م تولري 2. أمحلد سولد الهللالل،م،  النبوة واألنبيااء يف الي ودياة واملسايحية واإلساالم -62
 لل(. 1413ولوه، الم،لرخ، 

 لل(. 1405)س،ه ال تح، بريو ،  1،  مد سالي الص،بهللا ،  النبوة واألنبياء -63
4- خمطللللهللا ( م توللللري   كااااالم علااااي باااان أا طالااااب رضااااي هللا عنااااه  نثاااار الاااا  ء ماااان(

 ، عب فهرس )أىعد أفند (.  1الساليم،نيري، اىت،نوهللا ، خمطهللا  للم 
، ابللن اء للري، عميللم: الل،لر أمحللد اللللاو ، و مللهللا  الن ايااة يف غريااب احلااديث واألثاار -65

 لل(.   1383) لا إحي،د ال تح العربيري، 1 مد الطن،حي،  
) ال المالللللم، 1ابللللن الملللليم، عميللللم: الللللدكتهللال  مللللد أمحللللد احللللل،ج،   ،هدايااااة احليااااار  -66

 لل(.   1416 مشم، 
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7- سالي  فهللاظ،  هداية املرشدين ،  ،ال ا ستص،ر (171 .)لل 
) ال ايولللري، اللللرايض 1،  سولللد هللا بلللن انهلللر الشلللم،ل ،  ي اااود يف السااانة املط ااارةلا -68

 لل(.   1417
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 محتويات البحث
 1 تمدمي

 داعيالمبحث األول : ال
 عيسى ابن مريم )عليه السالم(

  اهطف،د هللا ءر سيسع وآ  سمران
 4 اىه ونسوه

  و  ته
  هف،  سيسع )ساليه السالر(

 9 الصف،  اف الميري
 11 الصف،  افالميري
 14 لفعه إط السم،د

 1 نلوله و آلر اللم،ن
 17 احل مري من نلوله 

 1 مدخ بم،ئه و اءلض بعد نلوله
 ي : المدعوالمبحث الثان

 19 الصن  اءو : بنهللا إىرائي 
 2 الصن  الث،  : أمري  مد )هالع هللا ساليه وىالم( آلر اللم،ن

 المبحث الثالث: الموضوع
 2 العميدخ
 2 الشريعري

  اآل ام واءلالي
 المبحث الرابع : الوسيلة واألسلوب

  أو و : الهللاىيالري
  الدسهللاخ  لمدوخ

 4 الدسهللاخ  لدلي  وال ل،ن
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  اخت،ا اءنص،ل
 4 السي،حري و اءلض

 41 إزالري الو،ا 
 4 لت،  أسداد هللا

 44 اثني،و : اءىالهللام
 44 ورم اءمث، 

 4 احل مري و المهللا 
 47 الحي يح والحيليح
 49 الدسهللاخ  ملهللاسظري

  اف،متري
 1 ل،ئمري مراجع الوحث
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