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 المقدمة

أن الحمد هلل نحمده و نستعٌنه من بهده هللا فال مضل له ، ومن ٌضلل فال هادي له ، وأشهد      

عبده و رسوله ، صلى هللا علٌه و على آله و أن ال آله اال هللا وحده ال شرٌك له ، وأن محمدا 

 صحبه و سلم تسلٌما كثٌرا أما بعد .

الى هللا خٌر طرٌق لالفتداء بهم و السٌر على نهجهم فً فؤن دراسة سٌرة االنبٌاء فً الدعوة 

نة ، وبخاصة أولً العزم من الرسل الدعوة الى هللا سبحانه و تعالى بالحكمة و الموعظة الحس

 )علٌهم الصالة و السالم( الذٌن من بعثهم عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( .

ونه من أولً العزم من الرسل )علٌه بالبحث و الدراسة لك ودعوة عٌسى )علٌه السالم( جدٌرة

الصالة و السالم( ولما نمٌز به من بٌن الرسل أنه ٌدعو فً زمانٌن مختلفٌن و لطائفتٌن من 

الناس كما سٌؤتً بٌانه أن شاء هللا تعالى . ولذا أردت فً هذا البحث الموجز أن تطرق لدعوة 

نة و قمت بتقسٌم البحث الى عٌسى )علٌه السالم( من خالل ما ورد عنه فً الكتاب و الس

 مبحثٌن وفقا ألركان الدعوة و هً على النحو التالً :

 المبحث األول : التعرٌف بعٌسى أبن مرٌم .

 المطلب األول : اصطفاء هللا ألم عٌسى و آل عمران .

 المطلب الثانً : الحمل بعٌسى و الوالدة المعجزة

 المطلب الثالث : أسمه و نسبه .

 دعوة النبً عٌسى . المبحث الثانً :

 . السماء الى رفعه:  الثانً المطلب

 . الزمان آخر فً نزوله:  الثالث المطلب
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 المبحث األول : التعرٌف بعٌسى أبن مرٌم .

 المطلب األول : اصطفاء هللا ألم عٌسى و آل عمران .

اهلل ٠صغفٟ ِٓ أن هللا سبحانه و تعالى أصطفى رسله من خلقه كما فً قوله سبحانه و تعالى : )
( املالئىخ سعال ِٚٓ إٌبط أْ اهلل مس١غ اٌجصري

(1)
وعٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( ممن اصطفاه هللا  

ٚإر سبحانه لرسالته و هذا االصطفاء شمل أمة و آل عمران كما فً قوله سبحانه و تعالى : ) 
(ؼبملنيلبٌذ املالئىخ ٠ب ِش٠ُ أْ اهلل اصغفبن ٚ عٙشن ٚ اصغفبن ػٍٝ ٔغبء اٌ

(2)
) أْ اهلل اصغفٝ وقال سبحانه  

( ادَ ٚ ٔٛدب ٚآي ػّشاْ ػٍٝ اٌؼبملني
(3)

كما ذكر المولى فً كتابه العزٌز ما أنعم به على مرٌم من  

) إر لبٌذ و حٌن كفالتها ، حٌث ٌقول سبحانه : نعم ، من ذلك ما كان من شؤنها فً والدتها 
حمشسا فزمجً ِٕٟ أٔه أٔذ اٌغ١ّغ اٌؼ١ٍُ . فٍّب ٚضؼزٙب  لبٌذ سة أٟٔ ٚضؼزٙب اِشاح ػّشاْ سة أٟٔ ٔزسد ٌه ِب يف ثغٕٟ 

أٔثٝ ٚ اهلل أػٍُ مبب ٚضؼذ ٚ ١ٌظ اٌزوش وبالٔثٝ ٚ أٟٔ مس١زٙب ِش٠ُ ٚ أٟٔ أػ١ز٘ب ٚ رس٠زٙب ِٓ اٌش١غبْ اٌشج١ُ فزمجٍٙب سثٙب 
شاة ٚجذ ػٕذ٘ب سصلب لبي ٠ب ِش٠ُ أٔٝ ٌه ٘زا ثمجٛي دغٓ ٚ أٔجزٙب ٔجبرب دغٕب ٚ وفٍٙب صوش٠ب وٍّب دخً ػ١ٍٙب صوش٠ب احمل

( لبٌذ ٘ٛ ِٓ ػٕذ اهلل ٠شصق ِٓ ٠شبء ثغري دغبة
(4) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .55سورة الحج ، اآلٌة ) -1

 ( .42سورة آل عمران ، اآلٌة ) -2

 .( 33سورة آل عمران ، اآلٌة ) -3

 ( .45 - 35سورة آل عمران ، اآلٌة ) -4
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 ٌات ، بعدة أمور على النحو التالً :سبحانه و تعالى بمرٌم فً هذه اآل و تتمثل عناٌة هللا 

( فقال فزمجً ِٕٟ إٔه اٌغ١ّغ اٌؼ١ٍُقبول هللا سبحانه و تعالى لها ، استجابة لدعوة أمها بقوله ) -1

 ( .ثمجٛي دغٓفزمجٍٙب سثٙب المولى سبحانه و تعالى : )

أن هللا سبحانه و تعالى أنبتها نباتا حسنا ، و النبات الحسن ٌشمل الصفات الخلقٌة و  -2

و قد جعل هللا لها شكرا ملٌحا و منظرا بهٌجا الخلقٌة ، فنشؤت نشؤة دٌنٌة كرٌمة ، 
(1)

. 

 أن هللا سبحانه و تعالى جعل كفالتها بٌد النبً من أنبٌائه و هو زكرٌا )علٌه السالم( -3

 فكانت ذلك من أسباب النشؤة الصالحة لها .

بدعاء أمها لها وفً هذا ٌقول الرسول أن هللا أعاذها وذرٌتها من الشٌطان الرجٌم  -4

)صلى هللا علٌه و سلم( " ما من مولود ٌولد اال و الشٌطان ٌمسه حٌن ٌولد فٌستهل 

 صارخا من مس الشٌطان اٌاه اال مرٌم و أبنها( .

 :ثم ٌقول أبو هرٌرة 

"  ٚأٟٔ اػ١زُ٘ ثه ٚ رس٠زٙب ِٓ اٌش١غبْ اٌشج١ُ" وأقرءوا أن شئتم " 
(2)

 . 

  

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .4544تفسٌر القرآن ، الجامع الصحٌح ، حدٌث رقم ) (1)

 .( 363| ص ) 1تفسٌر القرآن الكرٌم ، أبن كثٌر ، ج  (2)
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  المطلب الثانً : الحمل بعٌسى و الوالدة المعجزة

إْ ِش٠ُ إر لبٌذ املالئىخ ٠ب جاءت البشرى الى مرٌم بعٌسى )علٌها السالم( بقوله سبحانه : )          
...( ثششن ثىٍّخ ِٕٗ أمسٗ املغ١خ ػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ

(1)
الم( عذراء لم تتزوج .وحٌث أن مرٌم )علٌها الس 

( لبٌذ سة أٔٝ ٠ىْٛ يل ٌٚذ ٚ مل ميغغٕٟ ثششالغالم فتساءلت ) ٌتهاتعجبت كٌف بآ
(2)

. فجاءها الجواب من  

العلً القدٌر الذي ال ٌعجزه شًء قال )كذلك هللا ٌخلق ما ٌشاء اذا قضى أمرا فؤنما ٌقول له كن 

فٌكون( 
(3)

على .وفً موضع آخر من القرآن الكرٌم ٌؤتً تفصٌل ذلك الحمل العجٌب و الوالدة  

ٚأروش يف اٌىزبة ِش٠ُ إر أزجزد ِٓ أٍ٘ٙب حٌث ٌقول سبحانه و تعالى : ) ر مثال السابق من البشر ،غٌ
ِٓ دُٚٔٙ دجبثب فؤسعٍٕب ا١ٌٙب ِٓ سٚدٕب فزّثً هلب ثششا ع٠ٛب . لبٌذ أٟٔ أػٛر ثبٌشمحٓ ِٕه إْ وٕذ ِىبٔب ششل١ب . فبختزد 

ٌذ أٔٝ ٠ىْٛ يل غالَ ٚ مل ميغغٕٟ ثشش ٚ مل أن ثغ١ب . لبي وزٌه رم١ب . لبي أمنب أٔب سعٛي سثه أل٘ت ٌه غالِب صو١ب لب
( لبي سثه ٘ٛ ػٍٟ ٘ني ٚ ٌٕجؼٍٗ آ٠خ ٌٍٕبط ٚ سمحخ ِٕب ٚوبْ أِشا ِمض١ب فذٍّزٗ فبٔزجزد ثٗ ِىبٔب لص١ب

(4)
 . 

إذا فحمل مرٌم )علٌها السالم( أنما هو بنفخة من روح هللا ، و ذلك حٌن بعث الٌها جبرٌل  

لبٌذ أٟٔ أػٛر ثبٌشمحٓ ِٕه أْ وٕذ م( على صورة بشر فتعوذت منه حٌن رأته ))علٌها السال
( ذلك أن النقً ذو نهبة وهذا ٌرد قول من زعم أنه كان فً بنً إسرائٌل رجل فاسق رم١ب

مشهور بالفسق أسمه تقً 
(5 )

. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .45سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1

 ( .45سورة آل عمران ، اآلٌة ) -2

 ( .45سورة آل عمران ، اآلٌة ) -3

 ( .22 – 16سورة مرٌم ، اآلٌات ، ) -4

 .634ٌنظر أبن كثٌر ، قصص األنبٌاء ، ص  -5
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فؤجابها الملك مطئمنا لها ، ومهدئا لروعها ، فؤمنت على نفسها حٌنئذ . وتم أن نفخ الملك فً 

جبب درعها فنزلت النفخة الى فرجها ، وحملت من فورها كما تحمل المرآة عند جماع بعلها ، 

ومن قال : إنه نفخ فً فمها ، فقول خالف ما ٌفهم من سٌاقات هذه القصة فً محالها من القرآن 

، فؤن هذا السٌاق ٌدل على أن الذي أرسل الٌها ملك من المالئكة هو جبرٌل )علٌه السالم( ، و 

قد رد الخالف فً مدة حملها ، و المشهور عند الجمهور أنه تسعة أشهر. 
(1)

  

فؤجبء٘ب املخبض اىل جزع إٌخٍخ لبٌذ ٠ب ١ٌزٕٟ ِذ لجً ٘زا ٚ وٕذ وفً أحدث الوالدة قال سبحانه و تعالى : )
لذ جؼً سثه حتزه عش٠ب . ٚ٘ضٞ ا١ٌه جبزع إٌخٍخ رغبلظ ػ١ٍه سعجب ج١ٕب فىٍٟ ٚ ٔغ١ب ِٕغ١ب فٕبد٘ب ِٓ حتزٙب اال حتضٟٔ 

(  غ١بأششثٟ ٚ لشٞ ػ١ٕب فئِب رش٠ٓ ِٓ اٌجشش أدذا فمٛيل أٟٔ ٔزسد ٌٍشمحٓ صِٛب فٍٓ أوٍُ ا١ٌَٛ إٔ
(2)

 . 

قال أبن الكثٌر فاضطها و ألجؤها الحلق الى جذع النخلة فً المكان الذي نسخت الٌه ، و قد 

اختلفوا فٌه و المشهور أنه بٌت لحم الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض و ال ٌشك النصارى 

فٌه أنه بٌت لحم ، وقد ورد به الحدٌث أن صح ( 
(3)

 . 

، الذي ال نها عرفت أنها ستبتلى و تمتحن بهذا المولود وحٌن أمست بالطلق تمنت الموت أل

ٌحمل الناس أمرها فٌه على السداد ، وال ٌصدقونها فً خبرها ، وبعدها كانت عندهم عابرة 

( ولكن ٠ب ١ٌزٕٟ ِذ لجً ٘زا ٚ وٕذ ٔغ١ب ِٕغ١بناسكة ، تصبح عندهم فٌما ٌظنون . عاهرة زانٌة ، فقالت )

جاءها األمان من ربها بذلك النداء ، و أختلف فً هذا المنادي هل هو جبرٌل أو عٌسى 
(5)

 . 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ( . 613( و قصص األنبٌاء ، ص )116 – 115|3ٌنظر أبن كثٌر فً تفسٌر القرآن العظٌم ج ) -1

 ( .26 – 23سورة مرٌم ، اآلٌات ) -2

 (.115| 3تفسٌر القرآن العظٌم ، ج ) -3

 .( .114|  3ٌنظر تفسٌر القرآن العظٌم ، أبن كثٌر ، ج ) -4
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حتضٟٔ لذ جؼً سثه حتزه عش٠ب . ٚ٘ضٞ ا١ٌه جبزع إٌخٍخ رغبلظ ػ١ٍه سعجب ج١ٕب .  الوكان مضمون هذا النداء )
ه( : )فهذا أطمؤنٌنها من جهة السالمة من الم 1336عدي )ت ( . و ٌقول السفىٍٟ ٚأششثٟ ٚ لشٞ ػ١ٕب

وأما من جهة قاله الناس ، فؤمرها أنها اذا رأت الوالدة و حصول المؤكل و المشرب الهنًء 

فٍٓ اوٍُ ا١ٌَٛ . اي سكوتا ) إٟٔ ٔزسد ٌٍشمحٓ صِٛب(أحدا من البشر أن تقول على وجه االشارة )
( اي ال تخاطبٌهم بكالم لتسترٌحً من قوهم و كالمهم . وكان معروفا عندهم أن السكوت أٔغ١ب

من العبادات المشروعة . وأنما لنم تإمر بمخاطبتهم فً نفً ذلك عن نفسها . ألن الناس ال 

ٌصدقونها وال فٌه فائه . ولٌكون تبرئتها بكالم عٌسى فً المهد ، أعظم شاهد على براءتها 
(1)

. 

فؤرذ ثٗ ذلك كله جاءت مواجهتها لقومها التً أخبر هللا سبحانه و تعالى عنها بقوله : )و بعد 
 لِٛٙب حتٍّٗ لبٌٛا ٠ب ِش٠ُ ٌمذ جئذ ش١ئب فش٠ب . ٠ب أخذ ٘بسْٚ

(2)
 . 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( . 133( 131|  5تٌسٌر الكرٌم الرحمن : )جتفسٌر كالم المنان ،  -1

علً بن أبً طلحة و السدي وفً نسبة الى هارون أبن كثٌر )أي شبٌهة هارون فً العبادة .. قال  -2

( ٌا أخً موسى ، وكانت من نسله ، كما ٌقال للتمٌمً : ٌا أخا تمٌم و ٠ب أخذ ٘بسْٚل لها )قٌ

صالح كان فٌهم أسمه هارون ، فكانت نفاس به  للمضٌري : ٌا أخا مضر ، وقٌل : نسبت الى رجل

فً الزهادة و العبادة و حكى ابن جرٌر عن بعضهم : أنهم شبهوها برجل فاجر كان فٌهم ٌقال له 

هارون ورواه أبن أبً حاتم عن سعٌد بن جبٌر . وأغرب من هذا كله ما رواه أبن أبً حاتم عن 

ال : هً أخت هارون البٌه وأمه ، وهً أخت ( ق ٠ب أخذ ٘بسْٚالقرظً فً قوله هللا عز وجل )

موسى أخً هارون التً قصت أثر موسى )فبصرت به عن جنب و هم ال ٌشعرون ( وهذا القول 

خطأ محض ، فأن هللا سبحانه و تعالى قد ذكر فً كتابه أنه قضى بعٌسى بعد الرسل ، فدل على 

سالمه علٌهما . و الذي جرأ القرظً أنه آخر األنبٌاء بعثا و لٌس بعده اال محمد صلوات هللا و 

على هذه المقالة . ما فً التوراة بعد خروج موسى و نبً إسرائٌل من البحر ، وأغراق فرعون ، 

النبٌٌن تضرب بالدف هً و النساء وقومه ، قال : وقامت مرٌم بنت عمران أخت موسى وهارون 

و ٌشكرنه على ما أنعم به على بنً إسرائٌل فأعتقد القرظً أن هذه هً أم  –معها ، ٌسبحن هللا 

عٌسى ، وهذه هفوة و غلطة شدٌدة بل باسم هذه وق كانوا ٌسمون بأسماء أنبٌائهم وصالحٌهم . 

 ( .111،  123|  3)تفسٌر القرآن العظٌم ج 
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( ِب وبْ أثٛن أِشا عٛءا ِٚب وبٔذ أِه ثغ١ب
(1)

 . 

ومها وهً تعلم براءة نفسها ونزاهتها و هً واثقة من تبرئة هللا سبحانه جاءت مرٌم الى ق 

و تعالى لها . فعندها قال لها قومها تلك المقولة ، وعجبوا من ذلك و هً من أهل البٌت 

طٌب طاهر معروف بالصالح و الزهادة و العبادة . لم تتول هً االجابة لنفً التهمة عنها 

ً تعلم أنه لٌس من أهل الكالم حتى ٌتولى الرد عنها و لكنها اشارت الى ولٌدها وه

(  فؤشبسد ا١ٌٗ لبٌٛا ٔىٍُ ِٓ وبْ يف املٙذ صج١ب)
(2)

 . 

 ه فعلت ذلك فؤنطق هللا صاحب المهد ببراءتها و نزاهتها .ولكن من أٌمان لها وثقتها ب

ٍٕٟ ٔج١ب ِجبسوب أ٠ٓ ِب لبي أٟٔ ػجذ اهلل أربٟٔ اٌىزبة ٚجؼفنطق عٌسى )علٌه السالم( بعد هذه االشارة )
وٕذ ٚ أٚصبٟٔ ثبٌصالح ٚ اٌضوبح ِب دِذ د١ب . ٚثشا ثٛاٌذرٟ ٚمل جيؼٍٕٟ ججبسا شم١ب . ٚاٌغالَ ػٍٟ ٠َٛ أِٛد ٠َٚٛ 

( أثؼث د١ب
(3)

 . 

ومن المالحظات أن عٌسى )علٌه السالم( لم ٌرد مباشرة على التهمة الموجعة ألمهبل أن 

زعموان فؤن هللا سبحانه و تعالى ال ٌعطى الكتاب و  مضمون كالمه فٌه رد قوي علٌهم بما

النبوة لولد من زنى ، إضافة الى ما وهبه هللا من االوصاف الجمٌلة التً توحً ببركة 

ونزاهة امه وطهارتها 
(4)

 . 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .25 – 24سورة مرٌم ، اآلٌتان ) -1

 ( .21سورة مرٌم ، اآلٌة ) -2

 ( .33 – 33سورة مرٌم ، اآلٌات ) -3

 ه( .1435( عام )54 – 25و السنة ، ص )ٌنظر الحبٌب ، عٌسى ابن مرٌم فً ضوء  -4
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 المطلب الثالث : اسمه و نسبه

وتعالى أسمه ونسبه فً كتابه العزٌز ولم ٌزد نسبه على ذكر أبن مرٌم ،  ذكر هللا سبحانه

)إر لبٌذ املالئىخ ٠ب ِش٠ُ إْ اهلل ٠جششن ثىٍّخ ِٕٗ أمسٗ املغ١خ ػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ ٚج١ٙب يف اٌذ١ٔب ٚ فً قوله سبحانه 
 االخشح ِٚٓ املمشثني (

(1)
 . 

هكذا مشهورا فً الدنٌا ،  ه( )أسمه عٌسى أبن مرٌم ، أي ٌكون 334قال أبن كثٌر )ت 

ٌعرفه المإمنون بذلك وسمً المسٌح ، قال بعض السلف ، لكثرة سٌاحته ، وقٌل : ألنه كان 

مسٌح القدمٌن ال اخمص لها ، و قٌل : ألنه كان إذا مسح أحدا م ذوي العاهات ٌرى بإذن 

نسبة الى أمه حٌث ال أب له  : )ػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ(هللا تعالى  وقوله تعالى 
(2)

 . 

زادوا فً نسبه ، فنسبوه الى  الكتاب اال أن أهلوهذا هو نسبه الحقٌقً ال زٌادة على ذلك 

ٌوسف النجارة زعموا أنه كان خطٌبا ألمه ، فذكر نسبه من طرٌق ٌوسف النجارة فؤوصله 

صاحب إنجٌل لوقا الى أدم )علٌه السالم( 
(3 )

. 

وقد كذبوا فً ذلك ، فكٌف ٌمكن معرفة نسبت رجل من عمامة بنً إسرائٌل الى ابراهٌم ، 

أو الى أدم )علٌه السالم( ، وإذا سلمنا أنه ٌمكن معرفة النسب الى ابراهٌم ، فكٌف ٌعرف 

النسب الى آدم ، وبٌن آدم وذلك الرجل قرون ال ٌعلمها اال هللا سبحانه و تعالى ، قال 

)أمل ٠ؤرىُ ٔجؤ اٌز٠ٓ ِٓ لجٍىُ لَٛ ٔٛح ٚ ػبد ٚذتٛد ٚ اٌز٠ٓ ِٓ ى فً مكابقة عن االقوام : سبحانه و تعال
( ثؼذُ٘ ال ٠ؼٍُّٙ اال اهلل

(4)
 . 

قال أبن اسحاق عن عمرو بن مٌمون عن عبد هللا أنه قال فً قوله )ال ٌعلم اال هللا( : كذب 

ا ٌعرف ما بعد معدٌن عدنان ه( : وما وجدنا أحد44النسابون . وقال عروة بن الزبٌر )ت 
(5)

 . 

 ( .45سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1
 ( .365 – 364| ) 1تفسٌر القرآن ج  -2

 ٌنظر : النبوة و األنبٌاء فً الٌهودٌة و المسٌحٌة و االسالم ، احمد عبد الوهاب . -3

 ( .1سورة ابراهٌم ، اآلٌة ) -4

 ( .3525رآن العظٌم ، أبن كثٌر )ج | قتفسٌر ال -5
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 صفاته

القرآن الكرٌم و السنة انبوٌة بؤوصاف نبً هللا عٌسى )علٌه السالم( الخلقٌة و الخلقٌة جاء 

 على النحو األتً :

 الصفات الخلقٌة  -1

ال شك أن أبرزها ما أتصف به )علٌه السالم( صفة النبوة ، بل هو من أولً العزم من الرسل ، 

ما ٌفوقون به غٌرهم من الشر ، مما وال شك أن األنبٌاء وحبهم هللا عن حمٌد ، وكرٌم الفعال ، 

 ورد من صفات عٌسى )علٌه السالم( ما ٌلً :

( . فالبركة ٚجؼٍٕٟ ِجبسوب ِب وٕذ ٚ أٚصبٟٔ ثبٌصالح ٚ اٌضوبح ِب دِذ د١بالبركة فً قوله تعالى : ) - أ

جعلها هللا من تعلٌم الخٌر و الدعوة الٌه( و النهً عن الشر ، و الدعوة الى هللا فً 

أقواله و أفعاله ، فكل من جالسه و أجتمع به ناله بركته ، و سعدٌة صاحبه 
(1)

 . 

( ٚثشا ثٛاٌذرٟ ٚ مل جيؼٍٕٟ ججبس شم١بالبر بوالدته كما فً قوله سبحانه و تعالى : ) - ب
(2)

. لٌس بعظ  

بنا فً أمر هللا و طاعته وال غلٌظ ، وال ٌصدر منه قول و ال فعل 
(3)

 . 

الوجاهة فً الدنٌا و االخرة ، كما فً قوله تعالى : )وجٌها فً الدنٌا و االخرة ومن  - ت

المقربٌن( 
(4)

 .  

من  أي له وجاهة ومكانة عند هللا فً الدنٌا ، بما ٌوحٌه هللا الٌه من الشرٌعة ، ونزل علٌه

الكتاب ، وغٌر ذلك مما منعه هللا أٌاه . وفً الدار االخرة ٌشفع عند هللا فٌمن ٌؤذن له فٌه ، 

فٌقبل منه أسوة باخواته من أولً العزم وصلوات هللا علٌه وعلٌهم أجمعٌن 
(5)

 . 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .3133|  5فً تفسٌر كالم المنان ، تٌسٌر الكرٌم الرحمن ، )ج ٌنظر  -1

 ( .32سورة مرٌم ، اآلٌة ) -2

 ( .3616ألنبٌاء ، أبن كثٌر ، ص )قصص ا -3

 ( .45سورة آل عمران ، اآلٌة ) -4

 ( .3365|  1تفسٌر القرآن العظٌم ، أبن كثٌر ، ج ) -5
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(1) ( ٌٕبط يف املٙذ ٚمحال ِٚٓ اٌصبحلني٠ٚىٍُ ا)أنه من الصالحٌن ، كما فً قوله سبحانه وتعالى :  -د
ٌكلم  

الناس المهد أٌة ، وٌكلم بالوحً و الرسالة . وهو من الصالحٌن فً قوله و عمله له علم 

صحٌح وعمل صالح 
(2)

 . 

إْ رؼزثُٙ فئُٔٙ ػجبدن ٚ أْ رغفش هلُ فئٔه أٔذ اللٌن و الرحمة ، ٌدل علٌه قوله فً شؤن قومه : ) -هـ 
( اٌؼض٠ض احلى١ُ

(3)
و لقد أفتدى به نبٌنا محمد )صلى هللا ععلٌه و سلم( فً القول ، كما فً حدٌث . 

أبن عباس )رضً هللا عنهما( قال رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم(: ) ... ٌإخذ برجال ومن 

أصحابً ذات الٌمٌن وذات الشمال ، فؤقول : أصحابً ، فٌقال كما قال العبد الصالح عٌسى أبن 

كنت علٌهم شهٌدا ما دمت فٌهم فلما توفٌتنً كنت أنت الرقٌب علٌهم وأنت على كل مرٌم : و

شًء شهٌد أن تعذبهم فؤنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزٌز الحكٌم 
(4)

 . 

شدة تعظٌم هللا سبحانه وتعالى فً قلبه ، وهذا الذي دعاه أن ٌهدق الخالق و ٌكذب عٌنه ،  -و

رأى "ضً هللا عنه( قال رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم( : كما ورد عن ابً هرٌرة )ر

عٌسى أبن مرٌم رجال ٌسرق ، فقال له : أسرقت ؟ قال : كال وهللا الذي ال اله اال هو : فقال 

 "وكذبت عٌنًعٌسى آمنت باهلل 
(5)

تؤوله بعضهم على أنه " هـ( : 351. وقٌل أبن القٌم )ت  

ن ماله ، فظنه المسٌح سرقة ، وهذا تكلف ، وإنما كان هللا لما حلف له جوز أن ٌكون قد أخذ م

سبحانه وتعالى فً قلب المسٌح )علٌه السالم( أجل وأعظم من أن ٌحلف به أحد كاذبا ، فلما 

حلف له السارق دار األمر بٌن تهمته و تهمة بصره ، فرو التهمة الى بصره لما أجتهد له فً 

صدق إبلٌس لما حلف له باهلل عز وجل وقال : ما ظننت الٌمٌن ، كما ظن آدم )علٌه السالم( 

" أحدا ٌحلف باهلل تعالى كاذبا 
(6)

 . 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .46سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1

 ( .365|  1كثٌر ، ج )( ، أبن 54|  4الجامع األحكام القرآن ، القرطبً ، ج ) -2

 ( .114سورة المائدة ، اآلٌة ) -3

 ( .3445كتاب أحادٌث األنبٌاء ، الجامع الصحٌح حدٌث رقم ) -4

 ( .3444كتاب أحادٌث األنبٌاء ، حدٌث رقم ) -5

 ( .441|  6( فتح الباري ج )143|  1إغاثة اللهفان ، ٌنظر أبن حجر ، ج  -6
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 الصفات الخلقٌة

المادة التً خلق منها جسد عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( ردا على  لقد بٌن هللا سبحانه و تعالى

إْ ِثً ػ١غٝ ػٕذ اهلل من زعم أنه ٌختلف عن البشر فزعم بسبب ذلك له اإللهٌة ، فقال سبحانه : ) 
(  وّثً آدَ خٍمٗ ِٓ رشاة ثُ لبي ٌٗ وٓ ف١ىْٛ

(1)
 . 

، و هذا الجسد ٌحتاج من  هفعٌسى )علٌه السالم( ال ٌختلف عن بقٌة البشر فً تكوٌن جسد

ِب املغ١خ أثٓ ِش٠ُ اال سعٛي لذ خٍذ ِٓ لجٍٗ  ما تحتاجها بقٌة االجساد ولذا قال سبحانه وتعالى : ) االمور
(  اٌشعً ٚأِٗ صذ٠مخ وبٔب ٠ؤوالْ اٌغؼبَ أٔظش و١ف ٔجني هلُ ا٠٢بد ثُ أٔظش أٔٝ ٠ؤفىْٛ

(2)
. وجاء فً سنة 

المهرة بعض الصفات التفصٌلٌة لهذا الجسد فجاءت ٌوصف شعره ولونه و قامته و نحو ذلك 

لما ورد عن أبً هرٌرة )رضً هللا عنه( قال : قال رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم( لٌله 

لم( افنمته ... قال و لقٌت عٌسى فنعته النبً )صلى هللا علٌه و سأسرى به )لقٌت موسى قال 

فقال ربعه أحمر كؤنما خرج من دٌماس ، ٌعنً الحمام . 
(3)

 

و الربعه هو متوسط القامة ال طوٌل و ال قصٌر 
(4 )

. كما ورد عن أبن عباس )رضً هللا 

عنهما( قال النبً )صلى هللا علٌه و سلم( : فؤما عٌسى فؤحمر بعد عرٌض الصدر( 
(5)

فصفة  

نه وصف الشعر السبط كما ورد فً مسند االمام أحمد الجمودة هنا فً الجسم ال فً الجسم ، أل

هـ( عن أبن عباس )رضً هللا عنه( قال : قال نبً هللا )صلى هللا علٌه وسلم( : 241)ت 

ورأٌت عٌسى أبن مرٌم)علٌها السالم( مربوع الخلق الى الكمرة و البٌاض بسط الرأس( 
(6)

 . 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .51سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1

 ( .55سورة المائدة ، اآلٌة ) -2

 ( .3435كتاب أحادٌث النبٌاء ، الجامع الصحٌح رقم ) -3

 . 444|  6| فتح الباري ،  23ٌنظر : مختار الصحاح . أبن حجر |  -4

 ( .3434رقم ) كتاب أحادٌث األنبٌاء ، أخرجه البخاري فً صحٌحه ، حدٌث -5

 ، تحقٌق احمد شاكر . 34|  4مسند االمام أحمد ، ج  -6
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البسط و البسط من الشعر المنبسط المسترسل و هو ضد الجعد 
(1)

 . وأما فً الجسم فهو 

المجتمع الشدٌد 
(2)

. وكما ورد فً صحٌح البخاري عند عبد هللا بن عمر )رضً هللا عنهما(  

ال : و أرانً اللٌلة عند الكعبة فً المنام ، فإذا رجل آدم أن النبً )صلى هللا علٌه و سلم( ق

كؤحسن ما ٌرى عن آدم الرجال ، تضرب لمنه بٌن منكبٌه ، رجل الشعر ، ٌقطر رأسه ماء ، 

واضعا ٌدٌه عن منكبً رجلٌن وهو ٌطوف البٌت . فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا المسٌح أبن 

مرٌم( 
(3)

بؤنه آدم وقد ورد فً الحدٌث السابق أنه أحمر ، و  . فهذا الحدٌث فٌه وصف اللون 

األحمر عند العرب السندٌد البٌاض مع الحمرة ، وٌمكن الجمع بٌن الوضعٌن أنه أحمر لونه 

صل أسمر ، وهللا أعلم بسبب كالتعب ، وهو فً األبسبب التعب 
(4)

. ولما ورد فً صحٌح  

لى هللا علٌه وسلم( قال فً وصف ( هـ( من حدٌث أبن عمران رسول هللا )ص261مسلم )ت 

عٌسى : )... ٌكب رأسه أو ٌقطر رأسه( 
(5)

وكما ورد فً الحدٌث وصف لمته وهً شعر  

 ذنٌن لمه .سه وٌقال للشعر إذا جاوز شمعه األرأ

 هـ( .252كما جاء وصفه بؤنه )رجل الشعر( قال أبن الحجر )ت 

راء من اللمة ( قد رجل فهً )أي قد سرحه ودهنه ، وفً رواٌة مالك )له لمة كؤحسن ما أنت 

تقطر ماء 
(6)

 . 

وٌحتمل أنها تقطر من الماء الذي سرحما به ، أو أن المراد و االستنارة ، وكنى بذلك عن مزٌد 

النظافة و النظارة 
(5)

 . 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 1121|  3و الجوهري الصحاح ، ج  3334|2النهاٌة فً غرٌب الحدٌث أبن واألثر ج | -1

 . 255، أبن األثٌر ، ج | 122ٌنظر لسان العرب : أٌن منظور |ج |  -2

 . 446|  6أبن حجر ، فتح الباري ، ج |  -3

 ( .344دٌث رقم )كتاب أحادٌث األنبٌاء و الجامع الصحٌح . ح -4

 ( .161كتاب االٌمان ، حدٌث رقم ) -5

 ( .23321| ) 5للجوهري الصحاح ، ج  -6

 ( .1665كتاب الجامع : الموطأ حدٌث رقم ) -5
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( عن أبن عباس )رضً هللا عنهما ( أن النبً )صلى هللا 303وكما ورد فً مسند أي ٌعلى )ت

ٌسى شاب أبٌض جعد علٌه وسلم( قال فً وصف عٌسى فً حدٌث االسراء : ) ورأٌت ع

الرأس ، حدٌد البصر ، مبطن الخلق
(1)

صف شًء من وكما جاء فً مسند االمام أحمد و . 

لباسه ، وكما ورد عن أبً هرٌرة )رضً هللا عنه( أن النبً )صلى هللا علٌه وسلم( قال فً 

)علٌه ثوبان معطرة كؤن رأسه ٌقطر وأن لم ٌصٌبه وصف عٌسى )رضً هللا عنه( عند نزوله 

بلل( 
(2)

فٌفة صفرة خ. و المعصرة من الثٌاب التً فٌها  
(3)

 . 

و ورد تشبٌه الصحابً عروة بن مسعود 
(4)

)رضً هللا عنه( بعٌسى )علٌه السالم( كما ورد  

رأٌت "  فً صحً مسلم عن جابر )رضً هللا عنه( أن رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( قال

 " عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( فإذا أقرب من رأٌت به شبها عروة بن مسعود
(5)

ومن تلك  

 النصوص التً تتخلص فً ما ورد الجسدٌة وهً كاألتً : 

أن جسد عٌسى خلق من التراب ، وأنه ٌحتاج الى ما تحتاج الٌه بقٌة أجساد البشر  -1

 كالمؤكل و المشرب ونحو .

 قد تعدى شحمه أذنه ، وأن له لمعانا . أن شعره بسط مسترسل -2

 أنه معتدل القامة ال بالطوٌل وال بالقصٌر . -3

 أن جسمه مجتمع الخلق قوي البنٌة . -4

 أن لونه من أحسن الناس لونا . -5

 ٌكون علٌه حٌن نزوله ثوبان فٌهما صفرة خفٌفة . -6

 عنه(. أن أقرب الناس به شبها هو الصحابً الجلٌل عروة بن مسعود الثقفً )رضً هللا -3

 أنه شاب ، وقد رفع الى السماء وعمره ثالث وثالثون سنة . -2

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 446| 6فتح الباري ، أبن حجر ج |  -1

 ( .2523رقم ) 134| 5مسند أبً ٌعلى ج |  -2

 . 436|  2المسند ج  -3

 .155|5، لسان العرب ، أبن منظور ، ج 336|4غرٌب الحدٌث و األثر ، أبن األثٌر ، ج النهاٌة فً  -4

 ( .4541،455| 2االصابة فً تمٌٌز الصحابة ، أبن حجر) ج -5
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 المبحث الثانً : دعوة النبً عٌسى

 المطلب األول : دعوته لبنً إسرائٌل

)علٌه السالم( ومما تمٌزت به المدعو مفرد و المدعون جمع ، وهم القوم الذٌن ٌدعوهم عٌسى 

دعوة عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( أنه دعا أمتٌن مختلفتٌن فً زمانٌن مختلفٌن ، فؤصبح 

 المدعون له صنفٌن :

 الصنف األول :

فدعوته فً بادئ األمر ألمته من بنً إسرائٌل كما دل على ذلك قوله سبحانه و تعالى : 

)ورسوال الى بنً إسرائٌل ( . 
(1) 

( ٚإر لبي ػ١غٝ اثٓ ِش٠ُ ٠ب ثٕٟ إعشائ١ً إٟٔ سعٛي اهلل ا١ٌىُوقوله تعالى )
(2)

. وهذه األمة قد ذكر هللا  

سبحانه و تعالى عنهم ، وذكر رسول )صلى هللا علٌه وسلم( شٌئا كثٌرا من صفاتهم ، وما هم 

الى تعامل  علٌهم من تكذٌب هلل وتحرٌف للكتب و قتل لألنبٌاء و عناد هلل ورسله مما ٌحتاج

 فً دعوتهم بما هم أهله ففً كفرهم باهلل ولٌهم الحق بالباطل وكتمان الحق قال عنهم  معهم 

( ٠ب أً٘ اٌىزبة مل رىفشْٚ ثآ٠بد اهلل ٚأٔزُ رشٙذْٚ . ٠ب أً٘ اٌىزبة مل رٍجغْٛ احلك ثبٌجبعً ٚرىزّْٛ احلك ٚأٔزُ رؼٍّْٛ)

(3)
. 

وفً جرأتهم على هللا سبحانه وتعالى قال عنهم )ومالت الٌهود ٌد هللا مغلولة غلت أٌدٌهم ولعنوا 

بما قالوا بل ٌداه مبسوطتان ٌنفق كٌف ٌشاء ولٌزٌدن كثٌرا منهم ما أنزل الٌك من ربك طغٌانا 

ها هللا وٌسعون وكفرا والقٌنا بٌنهم العداوة والبغضاء الى ٌوم القٌامة كلما أوقدا نارا للحرب أطفؤ

فً األرض فسادا وهللا ال ٌحب المفسدٌن( 
(4)

 . 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .41سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1

 ( .6سورة الصف ، اآلٌة ) -2

 ( .51 – 53سورة آل عمران ، اآلٌتان ) -3

 ( .64سورة المائدة ، اآلٌة ) -4
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أمل رشا اىل املأل ِٓ ثٕٟ وفً تكثرهم للوهد ، وأخالفهم للوعد ، قال هللا سبحانه وتعالى عنهم : )
لبٌٛا إعشائ١ً ِٓ ثؼذ ِٛعٝ إر لبٌٛا ٌٕجٟ هلُ أثؼث ٌٕب ٍِىب ٔمبرً يف عج١ً اهلل ً٘ ػغ١زُ إْ وزت ػ١ٍىُ اٌمزبي أال رمبرٍٛا 

( ِٓ د٠بسٔب ٚ أثٕبئٕب فٍّب وزت ػ١ٍُٙ اٌمزبي إال ل١ٍال ُِٕٙ ٚ اهلل ػ١ٍُ ثبٌظبملنيِٚب ٌٕب ٔمبرً يف عج١ً اهلل ٚلذ أخشجٕب 
(1)

. 

ِٓ اٌز٠ٓ ٘بدٚا حيشفْٛ اٌىٍُ ػٓ ِٛاضؼٗ ٠ٚمٌْٛٛ مسؼٕب ٚ أعؼٕب وفً تحرٌفهم لكالم هللا تعالى قال عنهم : )
(  إال ل١ٍالٚأمسغ ٚإٔظشٔب ٌىبْ خريا هلُ ٚألَٛ ٌٚىٓ ٌؼُٕٙ اهلل ثىفشُ٘ فال ٠ؤِْٕٛ 

(2)
 . 

ٌمذ أخزٔب ١ِثبق ثٕٟ إعشائ١ً ٚأسعٍٕب وفً تكذٌبهم لبعض الرسل و قتلهم للبعض األخر قال عنهم : )
( ا١ٌُٙ سعال وٍّب جبءُ٘ سعٛال ِب ال رٜٙٛ أٔفغُٙ فش٠مب وزثٛا ٚ فش٠مب ٠مزٍْٛ

(3)
 . 

ٓ ثٕٟ إعشائ١ً ػٍٝ ٌغبْ داٚد ٌؼٓ اٌز٠ٓ وفشٚا ِوفً عصٌا و إعتدائهم على حرمان هللا لعنهم قائال : )
( ٚػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ رٌه مبب ػصٛا ٚوبٔٛا ٠ؼزذْٚ

(4)
 . 

) ٚإر لبي ػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ ٠ب ثٕٟ إعشائ١ً إٟٔ سعٛي اهلل ا١ٌىُ وفً أتهامهم لعٌسى بالسحر قال هللا عنهم : 
(  ٌج١ٕبد لبٌٛا ٘زا عذش ِج١ٕبِصذلب ملب ثني ٠ذٞ ِٓ اٌزٛساح ٚ ِجششا ثشعٛي ٠ؤرٟ ِٓ ثؼذٞ أمسٗ امحذ فٍّب جبءُ٘ ثب

(5)
 . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .246سورة البقرة ، اآلٌة ) -1

 ( .46سورة النساء ، اآلٌة ) -2

 ( .53سورة المائدة ، اآلٌة ) -3

 ( .54سورة المائدة ، اآلٌة ) -4

 . (6سورة الصف ، اآلٌة ) -5
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أن جمٌع أهل الكتاب أو أن جمٌع بنً إسرائٌل هم كذلك بل فٌهم الصالحون وال ٌعنً ذلك 

وفٌهم أتباع األنبٌاء المتقون وذلك فً وقت شرعٌة دٌنهم ، الى هذا الصنف أشار هللا سبحانه 

خبشؼني هلل ال ٠شرتْٚ ٚأْ ِٓ أً٘ اٌىزبة ملٓ ٠ؤِٓ ثبهلل ِٚب أٔضي ا١ٌىُ ِٚب أٔضي ا١ٌُٙ وتعالى الٌهم بقوله : )
(ُ ػٕذ سثُٙ إْ اهلل عش٠غ احلغبةثآ٠بد اهلل ذتٕب ل١ٍال أٌٚئه هلُ أجش٘

(1)
 . 

وجاء فً السنة المطهرة الكثٌر من صفاتهم 
(2)

فعلى سبٌل المثال عن شركهم باهلل جاء فً  

صحٌح البخاري أن عائشة و عبد هللا بن عباس )رضً هللا عنهما( قاال : )صلى هللا علٌه 

طفق ٌطمح خمٌصة له على وجهه فإذا أغتنم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك : " وسلم( 

تحرر ما صنعوا وفً تبدٌلهم اتخذوا قبور أنبٌائهم مساجد ٌلعنة هللا على الٌهود النصارى ، 

كالم هللا 
(3)

جاء فً الصحٌحٌن أٌضا على أبً هرٌرة )رضً هللا عنه( قال )صلى هللا علٌه  

وسلم( " قٌل لنبً إسرائٌل : أدخلوا الباب سجدا وقولوا : حطة . فبدلوا فدخلوا ٌزحفون على 

أسنانهم " وقالوا : حبة فً شعره" 
(4)

 . 

عنه( عن رسول وفً تحاٌلهم على المحرمات ورد فً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة )رضً هللا 

هللا )صلى هللا علٌه وسلم( قال : )قائل هللا الٌهود( حرم هللا علٌهم الشحوم فباعوها و أكلوا 

أثمانها ( 
(5)

. وفً قلة حٌائهم جاء عن صحٌح البخاري عن ابً هرٌرة )رضً هللا عنه( عن 

الى بعض  النبً )صلى هللا علٌه وسلم( قال " كانت بنو إسرائٌل ٌغتسلون عراة ٌنظر بعضهم

وكان موسى )رضً هللا عنه( ٌغتسل وحده ، فقالوا وهللا ما ٌمنع موسى أن ٌغتسل معنا اال إنه 

أدر 
(6)

. فذهب مرة ٌغتسل ، فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه ، فخرج موسى فً أثره  

هللا ٌقول ثوبً ٌا حجر " حتى نظرات بنً إسرائٌل الى موسى ، فقالوا الى موسى ، فقالوا : و

ما ٌموسى من ٌؤس . وأخذ به فطفقت بالحجر . فقال ابو هرٌرة : وهللا أنه لندب بالحجر ستة 

أو سبعة ضربا بالحجر 
(5)

 . 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( .111سورة آل عمران ، اآلٌة ) -1

 ( .542 – 465| )2طهرة ، الشفاوي ، ج | ٌنظر : الٌهود فً السنة الم -2

 ( .436كتاب الصالة ، للجامع الصحٌح ، حدٌث رقم ) -3

 ( .3315( ، كتاب ، حدٌث رقم )34.  3كتاب أحادٌث األنبٌاء ، أخرجه البخاري ، حدٌث رقم ) -4

 ( .1543)( كتاب ، مسلم حدٌث رقم 2236كتاب البٌوع ، الجامع الصحٌح ، أخرجه البخاري ، حدٌث رقم ) -5

 ( .555| ) 2الجوهري ، ج |  -6

 . 254كتاب الغسل ، الجامع الصحٌح ، حدٌث رقم  -5
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وال شك أن قوما تلك أخالقهم و طباعهم سٌالقً منهم بٌنهم التكذٌب واألعراض واالٌذاء 

فكانت حالهم مع المسٌح عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( حتى وصل بهم األمر الى محاولة قتله 

كثٌر عن قوم عٌسى بعد فنجاه هللا منهم ٌرفعه الى السماء حٌا . وٌحدثنا أبن و الخالص منه 

رفعه قائال : وهكذا رفع فؤن المسٌح )علٌه السالم( لما رفعه هللا الى السماء تفرقت أصحابه 

شٌئا بعده فمنهم من أمن بما بعثه هللا به على أنه عبد هللا و رسوله وأبن أمته ومنهم من غال فٌه 

أبن هللا وآخرون قالوا : هو هللا وآخرون قالوا هو ثالث ثالثة . وقد حكى هللا مخالفتهم فً فجملة 

القرآن ورد على كل فرٌق . فاستمروا على ذلك قرٌبت من ثالث مائة سنة ، ثم ٌنغ لهم ملك 

من ملوك الٌونان ٌقال له : قسطنطٌن ، فدخل فً حٌن النصرانٌة قٌل : حٌله لٌفسده فإنه كان 

سونا وقٌل : جهال منه أال انه بدل لهم دٌن المسٌح وحرفه وزاد فٌه ونقص منه ، ووضعت فلٌ

له القوانٌن واألمانة الكبرى 
(1)

التً هً الخٌانة الحفٌرة ، واصل فً زمانه لحم الخنزٌر ،  

وصلوا الى المشرق ، وحوروا له الكنائس و المعابد والصوامع وناد فً صٌامهم عشرة اٌام 

ب أرتكبه فٌما ٌزعمون وصار دٌن قسطنطٌن من أجل ذن
(2)

 . 

وفً موقف أهل الكتاب من عٌسى )علٌه السالم( ورد مسند أي ٌعلى عن علً )علٌه السالم( 

قال : قال لً رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(  " فٌك مثل عٌسى أبن مرٌم ، أبغضته ٌصور 

تً لبس به قال ثم تنال االمام علً )علٌه ٌهنوائمة وأحبه النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة الحتى 

السالم( : ٌهلك فً رجالن محب مطر ٌفرط لً بما لٌس فً ، و مبغض مفتر ٌحمله شنآنً 

علً آن بٌهتً 
(3)

 . 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 . 254حدٌث رقم كتاب الغسل ، الجامع الصحٌح ،  -1

 – 444. هداٌة الحباري أبن القٌم ، ص 114|  1ٌنظر : الفصل فً الملل و األهواء و النحل : أبن حزم ، ج  -2

441 . 

 . 364|  1تفسٌر القرآن العظٌم ، ج | -3

، حدٌث رقم  555|  2( األمام أحمد فً فضائل الصحابة ، ج 534، حدٌث رقم ) 436|  1مسند أبً ٌعلى ج  -4

(154. ) 
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 الصنف الثانً : أمة محمد )صلى هللا علٌه وسلم( آخر الزمان

ٌدل على دعوته فً آخر الزمان ألمة محمد )صلى هللا علٌه وسلم( ما ورد صحٌح مسلم عن 

جابر بن عبد هللا )رضً هللا عنه( قال : سمعت النبً )صلى هللا علٌه وسلم( ٌقول " ال تزال 

ٌوم القٌامة " قال : فنزل عٌسى أبن مرٌم )علٌه  من أمتً ٌقاتلون على الحق ظاهرٌن الى

م : تعال هل لنا . فٌقول : ال إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه هللا هذه السالم( فٌقول أمٌره

اآلٌة ! 
(1)

 . 

وقد وردت كثٌر من النصوص الشرعٌة فً وصف الناس فً ذلك الوقت ، ومن هذه 

ن عمرو )رضً هللا عنه( قال رسول هللا النصوص ما رواه مسلم فً صحٌحه عن عبد هللا ب

)صلى هللا علٌه وسلم( " ٌخرج الدجال فً أمتً فٌمكث أربعٌن . ال أدري أربعٌن ٌوما أو 

أربعٌن شهرا أو أربعٌن عاما . فٌبعث هللا عٌسى أبن مرٌم ، مكانه عروة بن مسعود ، فٌطلبه 

ٌرسل رٌحا باردة من قبل الشام فال فٌلكه ، ثم ٌمكث الناس سبع سنٌن لٌس بٌن أثنٌن عداوة ثم 

ٌبقى على وجه األرض أحد فً قبله مثقال ذرة من خٌرا و أٌمان اال قٌضته ، متى لو أن 

أحدكم دخل جبل لدخلته علٌه حتى تقٌضه . قال سمعتها من رسول هللا )صلى هللا عله وسلم( 

عروفا و ال ٌنكرون منكرا قال فٌبقى شرار الناس فً خفه الطٌر و أحالم السباع ، ال ٌعرفون م

فٌمثل لهم الشٌطان ، فٌقول : أال تستجٌبون فٌقولون : فما تؤمرنا . فٌؤمرهم بعبادة األوثان وهم 

فً ذلك دار رزقهم من عٌشهم ثم ٌنفخ فً الصور فال سمعه أحد أال أصفى لبنا 
(2)

و أرفع لٌنا  

، قال و أول من سمعه رجل ٌلوط 
(3)

 حوض أبله . 

فتنبت  –نعمان الشاك  –ٌصعق الناس ثم ٌرسل هللا مطرا كؤنه الطل أو الظل  قال فٌصعق و

منه أجسام الناس ... ( 
(4)

 . 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( .156كتاب األٌمان ، حدٌث رقم ) -1

 . 265|  1الجوهري ، الصحاح ، ج -2

 . 56|  14، والنوري ، شرح صحٌح مسلم ، ج ،  1154|  3ج الجوهري ، -3

 ( .2143كتاب أشراط الساعة ، حدٌث رقم ) -4
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فدل هذا الحدٌث على الخروج المسٌح الدجال قبل عٌسى )علٌه السالم( فهو ٌفتن الناس 

وٌدعوهم الى الكفر باهلل ومعه من الخوارق المعجزات ما قدره هللا علٌها وال ٌترك بلدا اال 

خله أال مكة و المدٌنة ، ففً صحٌح البخاري عن انس بن مالك )رضً هللا عنه( عن النبً د

)صلى هللا علٌه وسلم( قال " لٌس من بلد اال سٌطإه الدجال ، أال مكة و المدٌنة ، لٌس له من 

نفا بها نفً أال علٌه المالئكة صافٌن ٌحرسونها ، ثم ترجف المدٌنة بؤهلها ثالث رجفات ، 

هللا كل كافر ومنافق " فٌخرج 
(1)

 . 

ومما ٌؤتً به لٌفتن الناس ما ورد فً صحٌح البخاري عن حذٌفة )رضً هللا عنه( عن النبً 

)صلى هللا علٌه وسلم( قال فً الدجال : " أن معه ماء ونارا فناده ماء بارد وماإه نار" . 
(2)

 

وفً صحٌح مسلم قال النبً )صلى هللا علٌه وسلم( عن الدجال "فٌدعوهم فٌإمنون به 

وٌستجٌبون له فٌؤمر السماء فتمطر و األرض فتنبت " فتروح سؤرحتهم أطول ما كانت ذرى ، 

واسٌغه ضروعا وأمده خواطر ، ثم ٌؤتً القوم فٌدعوهم فٌرون علٌه قوله ، فٌصرف عنهم 

دٌهم شًء من أموالهم وٌمر بالخربة فٌقول لها : أخرجً كنوزك فٌصبحون ممكلٌن لٌس بؤٌ

فتنبعه كمبعامٌب النحل ، ثم ٌدعو رجال ممتلئا شبابا فٌضربه بالسٌف فٌطعنه جزلتٌن ومٌه 

الغرض ، ثم ٌدعوه فٌقبل و ٌتملك وجهه ٌضحك ... 
(3)

  . 

ر لما فً مسند االمام ومما ٌذكر فً حال الناس فً آخر الزمان أمتالء األرض بالظلم و الحبو

احمد عن أبً سعٌد )رضً هللا عنه( أن رسول هللا )صلى هللا علٌه و سلم( قال : " تمأل 

األرض ظلما وحبورا ثم ٌخرج من عترتً ٌملك سبعا أو تسعا فٌمتأل األرض قسطا و عدال " 
(4)

 . 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( .1441كتاب الحج ، الجامع الصحٌح ، حدٌث رقم ) -1

 ( .5133كتاب الفتن ، الجامع الصحٌح ، حدٌث رقم ) -2

 ( .2135كتاب الفتن ، حدٌث رقم ) -3

 ( .34| ) 3المسند ، ج  -4

 



20 

قسطا وعدال هو المهدي الذي ٌكون فً الناس حٌث نزول عٌسى أبن مرٌم وهذا الذي ٌملإها  

، لما فً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة : " قال قال رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم(: " كٌف أنتم 

إذا نزل أبن مرٌم فٌكم وأمامكم منكم " 
(1)

  . 

هـ( : 204ً )ت افع( فً مناقب الش363اآلٌدي )ت  ًأبن حجر : " قال أبو الحسن الخس قال

تواتره األخبار بان المهدي من هذه األمة ، وأن عٌسى ٌصلً خلفه " 
(2)

 . 

 المطلب الثانً : رفعه الى السماء

لما تآمر أعداء هللا من الٌهود على قتل عٌسى )علٌه السالم( و الخالص منه ومن دعوته ، تجاه 

الٌه حٌا ببدنه وروحه ، وٌدل على هللا سبحانه و تعالى منهم ورد كٌدهم فً نحورهم فرفعه 

إر لبي اهلل ٠ب ػ١غٝ أٟٔ ِزٛف١ه ٚسافؼه ايل ِٚغٙشن ِٓ اٌز٠ٓ وفشٚا ٚجبػً اٌز٠ٓ ذلك قوله سبحانه وتعالى )
أرجؼٛن فٛق اٌز٠ٓ وفشٚا ٚجبػً اٌز٠ٓ أرجؼٛن فٛق اٌز٠ٓ وفشٚا اىل ٠َٛ اٌم١بِخ ثُ ايل ِشجؼىُ فبدىُ ث١ٕىُ ف١ّب وٕزُ ف١ٗ 

( ختزٍفْٛ
(3)

 . 

( هـ عدة 310وقد أختلف العلماء بالمقصود ب )متوفٌك( فً هذه اآلٌة فذكر أبن جرٌر )ت 

أقوال فً هذه المسؤلة على انحو التالً : قال بعضهم : هً وفاة نوم ، وكان معنى الكالم على 

مذهبهم : إنً منٌمك و رافعك فً نومك ورافعك فً نومك وقال آخرون : معنى ذلك ) إنً 

ن األرض ، فرافعك ألً ، قالوا ومعنى الوفاة : القبض لما ٌقال توفٌت من فالن مالً قابضك م

علٌه ( بمعنى : فٌضته و أستوفٌته . قالوا : فمعنى قوله )إنً متوفٌك ورافعك( أي قابضك من 

، ورافعك من بٌن المشركٌن و األرض حٌا الى جواري ، وآخذك الى ما عندي بغٌر موت 

 آخرون : معنى إنً متوفٌك وفاه موت . أهل الكفر بك وقال

 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 ( .155( ، كتاب األٌمان : مسلم ، حدٌث رقم )3441كتاب أحادٌث األنبٌاء ، الجامع الصحٌح ، ) -1

 ( .413( ، )414| ) 6فتح الباري ، ج  -2

 ( .55مران ، اآلٌة )سورة آل ع -3
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وقال آخرون : معنى ذلك إذ قال هللا ٌا عٌسى انً رافعك الً ومطهرك من الذٌن كفروا ، 

ومتوفٌك بعد إنزالً أٌاك الى الدنٌا وقال هذا من المقدم الذي معناه التآخٌر ، والمإخر الذي 

معناه القدٌم ثم قال بعد أن ساق هذه األقوال وأدلتها : وأولى هذه األقوال بالصحة عندنا قول 

 من قال : معنى ذلك : إنً قابضك من األرض ورافعك إلً التواتر األخبار عن الرسول 

)صلى هللا علٌه وسلم( أنه قال : ٌنزل عٌسى ابن مرٌم فٌقتل الدجال ثم ٌمكث فً األرض مدة 

ذكر ما أختلف الرواٌة فً مبلغها وٌدفنونه 
(1)

  . 

ٚلٛهلُ ، كما فً قوله سبحانه وتعالى : ) وما دبره الٌهود من القتل و الصلب وقع على شبٌه له
إٔب لزٍٕب املغ١خ ػ١غٝ أثٓ ِش٠ُ سعٛي اهلل ِٚب لزٍٖٛ ٚ ِب صٍجٖٛ ٌٚىٓ شجٗ هلُ ٚإْ اٌز٠ٓ اخزٍفٛا ف١ٗ ٌفٟ شه ِٕٗ ِب هلُ ثٗ ِٓ 

( ػٍُ أال أرجبع اٌظٓ ِٚب لزٍٖٛ ٠م١ٕب . ثً سفؼٗ اهلل إ١ٌٗ ٚوبْ اهلل ػض٠ضا دى١ّب
(2)

 . 

 فٌمن ألقً علٌه الشبه قولٌنا : ذكر أبن جرٌر

 األول : ألقً على جمٌع أصحابه . 

على رجل من أصحابه حٌن سؤلهم ذلك وأختار أبن جرٌر األول الثانً : أن الشبه ألقً  
(3 )

. 

راد أن الذي ألقً علٌه الشبه بعض من أهـ( قوال ثالثا ، وهو  543وأضاف أبن الجوزي )ت 

قتله من الٌهود 
(4)

 . 

 405سنة حٌن رفعه هللا ألٌه فقد كان ثالثا وثالثٌن سنة ، لما فً مستدرك الحاكم )ت  وأما فً

 هـ( عن سعٌد بن المسٌب قال " رفع عٌسى ابن مرٌم وهو ثالث وثالثٌن سنة ومات معاذ بن

جبل وهو أبن ثالث وثالثٌن سنة )رضً هللا عنه(
(5)

 . 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

( ، مجموع ، أبن تٌمة 65 – 64) 4( القرطبً ج 211 -241| ) 3الجامع األحكام ، القرآن ، جامع البٌان ، ج  -1

 ( .323 – 322| ) 4ج 

 ( .154 – 155سورة النساء ، اآلٌتان ) -2

 ( .14 – 12) 6ج جامع البٌان ،  -3

 ( .244| ) 2زاد المٌسر ج  -4

 ( .261) 3المستدرك ، ج  -5
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 المطلب الثالث : نزوله فً آخر الزمان

علمنا مما سبق أن هللا سبحانه وتعالى رفع عٌسى )علٌه السالم( ببدنه وروحه ، وٌنزل فً آخر 

أقوال المفسرٌن  الزمان ببدنه وروحه لقد ورد فً القرآن الكرٌم اإلشارة الى هذا النزول حسب

(ٚأٗ ٌؼٍُ ٌٍغبػخ فال دترتْ ثٙب ٚ أرجؼْٛ ٘زا صشاط املغزم١ُ، ففً قوله سبحانه : )
(1)

 . 

قال أبن عباس ومجاهد و الضحاك و السدي وقتاده : أنه خروج عٌسى )علٌه السالم( وذلك من 

من أعالم  أعالم الساعة ألن هللا ٌنزل من السماء قبل قٌام الساعة ، كما أن خروج الدجال

الساعة 
(2)

 . 

( ٚ أْ ِٓ أً٘ اٌىزبة إال ١ٌؤِٓ ثٗ لجً ِٛرٗ ٠َٚٛ اٌم١بِخ ٠ىْٛ ػ١ٍُٙ ش١ٙذافً قوله سبحانه )
(3)

. قال ابن  

جرٌر : " ٌعنً قبل موت عٌسى بوجه ذلك إلى أن جمعهم ٌصدقون به إذا ٌنزل لقتل الدجال ، 

( ة دٌن ابراهٌم )علٌه السالمفتصٌر الملك كلها واحدة ، وهً على االسالم ، الحقٌق
(4)

 . 

وأما فً السنة فقد تواتر األحادٌث على نزول عٌسى فً آخر الزمان 
(5)

. كما دلت على ذلك  

)صلى  السنة لما فً صحٌح البخاري عن أبً هرٌرة )رضً هللا عنه( ٌقول : قال رسول هللا

مرٌم ، حكما مقسطا فٌكسر  هللا علٌه وسلم( " والذي نفسً بٌده ، لٌوشكن أن ٌنزل فٌكم أبن

، وٌقٌض المال حتى ال ٌقبله أحد"  ٌقتل الخنزٌر ، وٌضع الجزٌةالصلٌب ، و
(6)

 . 
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عنه( قال : سمعت النبً )صلى  وفً صحٌح مسلم عن جابر بن علً بن عبد هللا )رضً هللا

هللا علٌه وسلم( ٌقول : " ال تزال طائفة من أمتً ٌقاتلون على الحق ظاهرٌن الى ٌوم القٌامة 

قال : فٌنزل عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( فٌقول أمٌرهم : قال صل لنا ، فٌقول : ال إن ٌعظم 

فكرمه هللا هذه اآلمة " على بعض أمراء 
(1)

 . 

بخاري عن أبً هرٌرة )رضً هللا عنه( عن النبً )صلى هللا علٌه وسلم( قال " وفً صحٌح ال

أال تقوم الساعة حتى ٌنزل عٌسى أبن مرٌم حكما مقسطا فٌكسر الصلٌب ، وٌقتل الخنزٌر ، 

وٌضع الجزٌة ، وٌقٌض المال حتى ال ٌقبله أحد" 
(2)

. وما ٌكون فً هذا النزول من كسر  

 وضع الجزٌة وقتل الدجال .الصلٌب ، وقتل الخنزٌر ، و

 الحكمة من نزوله  

إن مما أختص هللا به عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( دون سائر األنبٌاء نزوله الى الدنٌا فً 

 آخر الزمان ، ومباشرته وهام الدعوة مرة ثانٌة ولكن ترى ما الحكمة من هذا النزول ؟ 

 هذا الشأن ما ٌلً :لقد حاول بعض العلماء معرفة ذلك ، ومما قالوه فً 

 الرد على الٌهود فً زعمهم أنهم قتلوه ، فٌبٌن تعالى كذبهم ، وانه الذي ٌقتلهم . -1

 نزوله لدنو أجله لٌدفن فً األرض إذ لٌس لمخلوق من التراب أن ٌموت فً غٌرها . -2

دعاه و أبقاه حتى ستجاب هللا فة محمد و أمته أن ٌجعله منهم و اأنه دعا هللا لما رأى ص -3

 فً آخر الزمان مجددا األمر االسالم فٌوافق خروج الدجال فٌقتله . ٌنزل

 تكذٌبه لكل من أدعى الهٌبة أو بنثبوته هللا تعالى . -4

٠ب أً٘ اٌىزبة ال أبطال الغلو الذي تمادى فٌه أهل الكتاب ، كما أخبر هللا عنهم بقوله : ) -5
( ِش٠ُ سعٛي اهلل ٚوٍّزٗ أٌمب٘ب إىل أِٗ ٚسٚح ِٕٗ رغٍٛ يف د٠ٕىُ ٚال رمٌٛٛا ػٍٝ اهلل أال احلك إمنب املغ١خ أثٓ

(3)
  . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 " وبعد أن ذكر أبن حجر األقوال األولى قال : " واألول أوجه
(1)

 . 

 مدة بقائه فً األرض بعد نزوله

وأما ما ٌتعلق فً مدة بقائه فً األرض بعد النزول فقد روى مسلم من حدٌث أبن عمر )رضً 

هللا عنه( فً مدة بقاء عٌسى فً األرض بعد نزوله أنها سبع سنٌن 
(2)

م بن حماد . ورعا نعٌ 

هـ( فً كتاب الفتن من حدٌث أبن عباس )رضً هللا عنه( أن عٌسى )علٌه السالم(  222)ت 

إسناد فٌه مبهم عن أبً هرٌرة إذ ذاك ٌتزوج فً األرض ، وٌقٌم بها تسع عشرة سنة ، ما ب

)رضً هللا عنه( ٌقٌم بها أربعٌن سنة 
(3)

 . 
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 الخاتمة

بعد استعراض دعوة عٌسى )علٌه السالم( فً الكتاب و السنة وجدنا ما تمٌزت به            

تلك الدعوة النبوٌة من مزاٌا عن بقٌة دعوة األنبٌاء ، وهو النبً الذي خلق من غٌر أب ، 

مما جعل النصارى ٌقولون فٌه أبن هللا الذي نطق بالدعوة وخاطب قومه وهو فً المهد ، 

لوحٌد الذي لم ٌمت بل رفعه هللا الٌه حٌا بروحه وبدنه وٌنزل فً آخر الزمان وهو النبً ا

 بروحه وبدنه .

ودعوة عٌسى )علٌه السالم( الدعوة الوحٌدة التً ٌدعو بها النبً فً زمانٌن مختلفٌن ، 

وهو الزمان الذي بعث فٌه )علٌه السالم( وتكون دعوته فً هذه الفترة لبنً إسرائٌل ، وإما 

الثانٌة التً ٌدعو فٌها فهً آخر الزمان حٌث ٌنزله هللا سبحانه وتعالى ، وتكون  الفترة

دعوته فً هذه الفترة لبنً إسرائٌل ، وإما الفترة الثانٌة التً ٌدعو فٌها آخر الزمان حٌث 

ٌنزله  هللا سبحانه وتعالى ، وتكون دعوته فً هذه الفترة ألمة محمد )صلى هللا علٌه وسلم( 

ته دون أن ٌنسخ منها شٌئا ، وبنزوله فً آخر الزمان ٌقتل المسٌح الدجال وبحكم شرٌع

وٌخلص الناس من أعظم فتنة تمر على بنً آدم ، ودعوة عٌسى )علٌه السالم( هً الدعوة 

التً ٌزعم آالف المالٌٌن من البشر فً هذا الزمان أنهم أتباعها وقد كذبوا فً ذلك ألنهم 

كن فً دعوة عٌسى أبن مرٌم )علٌه السالم( تثلٌث وال جلب نصرانٌة محرفة مبدلة ، فلم ٌ

وال فداء وهذه األمور من أصول عقائد النصارى الٌوم ، التً أبتدعها لهم المحرفون 

المبطلون حتى من زعم أنه أتبع النصرانٌة الحقة التً كان علٌها عٌسى )علٌه السالم( 

هللا علٌه وسلم( ، وقد حكم الرسول  فلٌس له ذلك . ألنها نسخت بشرٌعة نبٌنا محمد )صلى

صلى هللا علٌه وسلم( على الٌهودي و النصرانً الذي ال ٌؤمن به أنه من أصحاب النار )

ة ال ٌهودي وال نصرانً ده ، ال ٌسمع بً أحد من هذه األمحٌث قال : " والذي نفس محمد بٌ

 نار .، ثم ٌموت ثم ٌموت ولم ٌؤمن بالذي أرسلت به أال كان من أصحاب ال

 وصلى هللا وبارك على نبٌنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعٌن والحمد هلل رب العالمٌن .
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