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تقتضي من  –السالم  الصالة عليهموقف اإلسالم من عيسى ـ 
  النصارى أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبماجاء به

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه
ق هااااا ال اااومل فاااامل ار ااا ر ع اااد أناااع ادمااا  أمل اهلل و اااده هاااو  اااعل: أماااع   اااد 

 . سمعواته وأرضه ومع  ن همع ومع فنهمع من مالئ ة وجن وإنس 
وإنه هو ارد   هلاا ال ومل وم ظمه ، وكل شاء    هااا ال اومل  عضاع ترا تاه 

 .وقه ه ، ومع ذلك ي ععه  لطفه ورمحته و  مته 
:    وكلااا ال  ااال    بع تااه ومععااة أماا ه ودجاال ذلااك  ل هاا    كمااع قااعل ت ااع  

 خلقت الجن واإلنس إال لعبدون  وما  ما أريد منهم منن رق  ومنا أريند أن

إن اهلل هو الرقا  ذو القوة المتين  يطعمون 
(1). 
من الفط  السلنمة ( ال بع ة ) وزو ه  مبع يسععده  على ال نعم  اهاا الت لنا 

 .وال  ول اردركة الواعنة ، وسخ  هل  مع   السمعوات وادرض 
ل ساال ال اا ام كلمااع مااع  اا فه  الااانطعمل وأعوانااه عاان ال عيااة الاا  و  ااإ إلاانه  ا

 . ل وا هلع إ  الا ك وعبع ته واخل وج عن ص اط اهلل ارست ن  
وعلااى رأه هااال  ال ساال ال اا ام أولااوا ال ااحمم ماان ال ساال سمااد وإ اا اهن  وموسااى 

 .  -علنه  الصالة وأك م التسلن   -وعنسى ونوح 
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الننندين منننا وننننً بننني نوحنننا  والننن   أوحيننننا       شنننرك لمنننم منننن  : قاااعل ت اااع  
إليك وما ونينا بي إبراهيم وموسً وعيسً أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيني ببنر 
علً المشربين ما تدعوهم إليي اهلل يجتبي إليني منن يشناي ويهند  إليني       منن 

 ينيب
(1). 

هلا  ساواه، فعل سل أن اع  وعلاى رأساه  مان ذكا   يا ه  اتساالم و اده ل  يان 

إن الدين عنند اهلل اإلسن    :قعل ت ع  
ومنن يبتنغ رينر  : ، وقاعل ت اع  (2)

اإلس   دينا  فلن يقبل منني وهنو فني اةخنرة منن الناسنرين 
ينا  : ، وقاعل ( )

وإن    أيهنا الرسنل بلنوا مننن الطيبنال واعملنوا ننالبا  إننني بمنا تعملنون علننيم

قون ه ه أمتمم أمة واحدة وأنا ربمم فات
( ). 

إن ه ه أمتمم أمة واحدة وأنا ربمم فاعبدون  : وقعل ت ع  
( ). 

وارا ا   عدماة ه اع ارلاة والادين ، فادي ه  وا اد وهاو اتساالم ارت امن إ اال  
 . الدين هلل الوا د اد د ار بو  و ده حبق 

 اهن  واخللااق أن ااع  عبااع ه ، وماا ه  ال ساال ال اا ام ، وماا ه  أولااوا ال ااحمم سمااد وإ اا
وموسااى وعنسااى ونااوح ، فهاا  عبااع ه  ل هاا  ل بع تااه و عااوة ال ااعه إ  ذلااك ، وهااو 
ال ب اخلعلق ار بو  ل يا كه أ د من أنع  ل ه   ذرة من هاا ال ومل ل   اخللق 
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ول   الاا زو ول   ات نااع  واتمعتااة ول   شااء   ااع انفاا   وا اات   ااه ماان صاافعت 
 .له ون وت جالله ال  و نة وادلوهنة وصفعت كمع

  قل هو اهلل أحد  اهلل الصمد  لم يلد ولنم يولند  ولنم يمنن لني
 .   بفوا  أحد

 وار صااااو    ااااد هاااااه ار دمااااة  نااااعمل  ااااعل رسااااول اهلل ال اااا   عنسااااى  اااان ماااا   
 .وم عنته   اتسالم  –علنه الصالة والسالم  –

وجتعهلهااااع النهااااو  إمل هاااااا ال اااال ال اااا   لااااه م اااااحملة عظنمااااة   اتسااااالم جهلهااااع 
 .وال صعرى   واق ه  وع عئده  وكتع عتاه  

وقاعم  اااهع اتسااالم وق رهااع أف اال ت  ياا  وأكملاه وأنصاافه   كبااة ماان آيعتااه البن ااة 
ال  مية ، وذلك الاي ق ره اتسالم ل ي بل ال  ل السلن  الص يح سواه ، وي فض ماع 

رته ال ص اننة من غلو فنه وتألنه له عداه  ع ق رته النهو ية من قاف له ودمه ، ومع ق  
تااعرة  ععتبااعره ا اان اهلل وتااعرة هااو اهلل أو ،علااإ ،ال،ااة ، وتااعرة  تح ااةه وتاااويهه  ااع ياادل 

 . على التنه وال الل   الدين وال  ل 
ل ااد قاا  اهلل علن ااع أ ساان ال صاا  وأروعااه عاان عنسااى وأمااه ماان  دايااة أم  ااع 

البنااااعمل مااااع غعيااااة اتكاااا ام ، فاااا من  ااااالك وتااااع ع ذلااااك   م ا اااال  نعتاااااهمع   غعيااااة 
، وقادروا عنساى وأماه  اق الت ادي  ، وا تفاوا  ااهمع غعياة  ارام ومل من اتبعع سمد 

 .ات تفع  
كماع ا تفااوا  ساعئ  ادنبنااع  وال سال وآم ااوا  اااه  ،  ال قاا ر اتساالم اتميااعمل  اااه  

انت اع  ف اد كفا  رك ع  عظنمع  من أركعمل اتمياعمل ،  ال مان انات   أي أ اد ما ه  أي 
ع ده  و  ج من ملة اتسالم ، ف نا مبن ي ا اه  أو أ دا  م ه  ، ل د أشاع  اهلل 
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  نسااى وأمااه ماا   الطهااور   كبااة ماان سااور ال اا آمل ناااك     ااهع م هااع قااعل ت ااع    
 : سورة آل عم امل 
 -1 إن اهلل انننطفً مد  ونوحننا  ومر إبننراهيم ومر عمننران علننً العننالمين 

  
إذ قالنننت امنننرأة عمنننران ر  أنننني  ض واهلل سنننميل علنننيم ضنننها منننن بعنننذرينننة بع

فلمننا  ننن رل لننك مننا فنني بطننني مبننررا  فتقبننل مننني إنننك أنننت السننميل العلننيم 
ر  أنننني وضنننعتها أن نننً واهلل أعلنننم بمنننا وضنننعت ولنننيس الننن بر  : وضنننعتها قالنننت

 باألن ً وإني سنميتها منريم وإنني أعين ها بنك وذريتهنا منن الشنيطان النر يم 
بلمنا دخنل عليهنا   لها ربنها بقبور حسن وأنبتها نباتا  حسنا  وبفلها قبرينا فتقب

يا مريم أنً لنك هن ا قالنت هنو منن عنند : قبريا المبرا  و د عندها رققا قار 
هنالك دعا قبرينا ربني قنار ر  هنب  اهلل إن اهلل يرق  من يشاي بغير حسا  

ك سميل الدعاي لي من لدنك ذرية طيبة إن
(1). 

ل صة م    اهاا ال  ط ال ظن  مبن اصطفعه  اهلل على ال عرني وما ه  آل فمهد 
عماا امل آ ااع  ماا   لنبااني  اااهاا الاا  ط أمل ماا   ماان أساا ة ك ميااة ، وأناااهع ماان ذريااة ادنبنااع  
ارصطفني ، وأمل أمهع ام أة صعحلة ومن صال هع أناهع ناارت ماع    ط هاع سا را  هلل ، 

ذا  ااعرولو  أنبااى ، فأرج اات أم هااع إ  اهلل م تااارة إلنااه وكعناات تأماال أمل ي ااومل ذكاا ا  فااا
م ااوذة   تهااع وذريتهااع ماان الااانطعمل الااا جن  ، فعسااتلعب  عع هااع فت بلهااع ر اااهع قباااول  

، فهااه  -علنه السالم  – س ع  وأنبتهع نبعتع   س ع  وكفلهع نبنع  ك ميع  ر نمع  هو زك يع 
 .رععية عظنمة وذك  ك   دم عنسى 

 : اهلل من ف له وإك امه فنخربنع  الك   وله جل وعال ويحميدهع 
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2-   يننا مننريم إن اهلل انننطفاك وطهننرك وانننطفاك : وإذ قالننت الم ةمننة
 يا مريم اقنتي لربك واسجد  واربعي منل النرابعين  العالمين علً نساي 
أنباي الغيب نوحيي إليك وما بنت لديهم إذ يلقون أق مهم أيهم يمفل ذلك من 

وما بنت لديهم إذ ينتصمون مريم 
(1). 

فمع كعمل سمد ال ل ادمء ول قومه ي لمومل مبل هاه اد بعر ال ظنمة الصع قة 
عن أنع ال سل ، ول عن م   وأمهع وزك ياع ومان  عصامه   كفعلاة ما   ، ول  ظفا  

نهااع ماان زك يااع   فعلتهااع   ااد ال  عااة  ااعدقالم ، ول حبفااعوة زك يااع  اااهع ، ول مبااع كااعمل يأت
رزو من ع د اهلل ت  ميع  هلع  ع  فع زك يع على كرب س ه وع   زوجتاه إ  ملاا الارياة 

ي لاا  هااا ول قومااه ، ول مي اان أمل جتااد مباال هاااا  مااع كااعمل سمااد : الطنباة ماان اهلل 
ال اااالم ال اااعل   جاللتاااه و الغتاااه و سااان ت كنباااه وروعاااة ع ضاااه   ادنعجنااال ول   

، وأنااه رسااول اهلل   ااع  ، وأنااه ل ي طااق عاان  صاادو سمااد غةهااع ،  ااع ياادل علااى 
 .اهلوى إمل هو إل و ء يو ى إلنه من رب ال عرني 

مث تاااع ع اهلل قصاااة مااا   الطهاااور وا  هاااع عنساااى عباااد اهلل ورساااوله صااالى اهلل علناااه 
 :وعلى نبن ع وسعئ  ادنبنع  وسل  تسلنمع  كبةا  ، ف عل 

 -  بملمننننة مننننني اسننننمي  اهلل يبشننننرك  إذ قالننننت الم ةمننننة يننننا مننننريم إن
ويملننم  المسننيع عيسننً ابننن مننريم و يهننا فنني النندنيا واةخننرة ومننن المقننربين 

يمنننون لننني ولننند ولنننم  ًر  أنننن: قالنننت  النننناي فننني المهننند ومنننن الصنننالبين 
ينلق ما يشاي إذا قضً أمرا  فإنما يقور لي بنن  اهلل يمسسني بشر ، قار ب لك

ورسننوال  إلننً بننني  التننوراة واإلنجيننل ويعلمنني المتننا  والبممننة و  فيمننون 
إسننراةيل أننني قنند  آننتمم ببيننة مننن ربمننم أننني أخلننق لمننم مننن الطننين بهيآننة الطيننر 
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فأنفخ فيي فيمون طيرا  بإذن اهلل وأبرئ األبمي واألبرص وأحني المنوتً بنإذن اهلل 
وأنبننمبم بمننا تننأبلون ومننا تنندخرون فنني بيننوتمم إن فنني ذلننك ةيننة لمننم إن بنننتم 

صنندقا  لمننا بننين ينند  مننن التننوراة وألحننل لمننم بعننض النن   حننر  وم مننممنين 
 علنننننننننننننننننننننننننننننننننننننيمم و آنننننننننننننننننننننننننننننننننننننتمم ببينننننننننننننننننننننننننننننننننننننة منننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ربمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننم 

 

ستقيم إن اهلل ربي وربمم فاعبدوه ه ا نراط م فاتقوا اهلل وأطيعون 
(1) . 

والط ي ااة الاا   ل ااه اهلل  –علنااه السااالم  –هاااا  ااديإ عاان  ااد  أماا  عنسااى 
ال ظنمة الدالة على  يعتك مه اهلل  ه من اآل اهع، وعن رسعلته إ   ين إس ائنل ، ومع أ

صدو رسعلته ، وعلى   ا تاه و ا ا ة أماه  اع قاافهع  اه النهاو  ، فااذا كاعمل مان سا ة اهلل 
اجلعريااة   اخللااق ماان البااا  والاادواب أمل ياات  ات ااعب والتوالااد عاان م يااق أ ااوين ذكاا  

أ اوين ، و لاق  وأنبى فانه قد سبق ذلك أمل  لق آ م أ ع البا  من مني أي من غاة
أم البا   وا  من ذك   ومل أنبى مان ضالع آ م ، وكال ذلاك مان آياعت اهلل ال ظنماة 
الاااي ل ي لااحمه شااء    ادرض ول   الساامع  ، كااالك   هاااه احل بااة ماان الااحممن 
من عم  البا ية أرا  اهلل أمل ي ي ال عه آية جديدة من آيعته الدالة على عظن  قدرته 

مان أنباى  ادومل ذكا  ، ول اد اسات   ت ما    –لناه الساالم ع –أل وهء  لق عنسى 
 : وهو جربيل هاا ادم  ال لنا وال بأ ال  يا ف عل هلع ارلك  –علنهع السالم  –

، ف اال  بنن لك اهلل ينلننق مننا يشنناي إذا قضننً أمننرا  فإنمننا يقننور لنني بننن فيمننون 
رض واجلبااعل ارخلوقااعت كبةهااع وصاا ةهع ماان ال اا ي إ  ال  سااء إ  الساامعوات واد

والبحاااعر مباااع فنهاااع ، وادفاااالك وماااع فنهاااع مااان راااس وقمااا  وكواكاااا  اااد   اااارا ة اهلل 
ومااااانوته و  ولااااه كاااان ، فساااابحعنه وت ااااع  ماااان رب عظاااان  قااااع ر قااااعه  ل ي لااااحمه ول 
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شااء  فمااع شااع  كااعمل ومااع   ياااأ   إرا تااه عاان ي ااد يست صااى علااى قدرتااه شااء  ول 
 .ي ن 

 ااااعل ل  واحل مااااة وال سااااعلة واآليااااعت  –لسااااالم علنااااه ا –إمل إكاااا ام اهلل عنسااااى 
من " كن"ال ظنمة هو من  عب إك ام ادنبنع  وال سل أن ع  ، وكونه  لق   لمة اهلل 

أنباى ف ااط هاو ماان  اعب آيعتااه الدالاة علااى قدرتاه قااد أساب هع مبااع هاو أعظاا  م هاع وهااو 
ن ماان غااة ذكاا  وأنبااى ، و لااق  ااوا  ماان ضاالع آ م ماا -علنااه السااالم  – لااق آ م 

 ومل أنباااى ، كااال ذلاااك يااادل علاااى عظماااة اهلل وعظااان  قدرتاااه لااادى اراااام ني ال  اااال  
فناادف ه  إ  شاا  ه و بااه وت ظنمااه وت ديسااه وإجاللااه وإ ااال  ال بااع ة والاادين لاااه 

 .و ده 
وأعظ  ال عه إ راكع  هلاا وقنعمع   ه و عوة إلنه ها  ادنبناع  ال ا ام وعلاى رأساه  

كماع صا ح    -  نأن ع  أف ل الصلوات وأمت التسل علنه  -أولوا ال حمم وم ه  عنسى 
 ااالك ال اا آمل وقبلااه الااو ء ا فااود قباال التبااديل ماان نصااو  ات ناال   فل ااد صاا ح 
عنساااى  أناااه عباااد اهلل بلاااوو م  اااوب ، وأمل اهلل ر اااه وسااانده و عل اااه ورب ارخلاااوقني 

السااند  وساانده  ومااعل ه  ، فأ،باات هاااا أول  مث  عااعه  إ  عبااع ة هاااا الاا ب ال ظاان 
 :-علنااااااااااااه السااااااااااااالم  –اخلااااااااااااعلق ل اااااااااااال شااااااااااااء  ارعلااااااااااااك ل اااااااااااال شااااااااااااء  ف ااااااااااااعل 

   إن اهلل ربي وربمم فاعبدوه ه ا نراط مستقيم وقعل قبال ، :  فناتقوا اهلل
، فاعهلل و اده هاو الااي وااى وي هاا ويت اى ، وادنبناع  وما ه  عنساى  وأطيعون 

 اهني على صدقه   فمع على يدعومل إ  هاا وميده  اهلل  عآليعت ار لحمة البعه ة ،  
ال عه   د كل هاا  إل أمل يستلنبوا لدعوة ال سل ويطن وه  فنمع  ل وه   ه عن اهلل 

 .من الو ء ارت من لألم   تو ند اهلل وإ ال  ال بع ة له و ده 
وغاةه  –علناه الساالم  –والاعهد من هاه ال صو  أناهع ت ام ت أمل ل نساى 

اتسااالم ، وت اام ت  ل ااه و لااق أمااه علااى غعيااة ماان ماان ادنبنااع  م اااحملة عظنمااة   
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الطه  ومن أرسخ ادس    اتساالم والطها  ، وت ام ت ذكا  رساعلته وآيعتاه و عوتاه 
إ  اتمياااعمل    و ناااة اهلل وعبع تاااه و اااانته وات عئاااه ، مبااال  ديباااه عااان آ م وعااان ساااعئ  

فنهاع أ ع ياإ صادو لانس  –علانه  الساالم  –ال سل وسةه  وأ القه  و عواتاه  
وأتبععااااه ، وأ بااااوا ادنبنااااع  ماااان أعمااااعو    افااااعت ول غلااااو ، وآماااان  ااااالك سمااااد 

واعتاااربوا ذلاااك مااان  –علناااه الساااالم  –قلو ااااه  وأجلاااوه  وأك ماااوه  ومااا ه  عنساااى 
ممننن الرسننور بمننا أنننمر إلينني مننن ربنني والمممنننون بننل ممننن بنناهلل  : أصااول  ياا ه  

ي وقالوا سمعنا وأطعننا رفراننك وم ةمتي وبتبي ورسلي  ال نفر  بين أحد من رسل

ربنا وإليك المصير 
(1). 

 :وقعل ت ع  
 -   واذبننر فنني المتننا  مننريم إذ انتبنن ل مننن أهلهننا ممانننا  شننرقيا 

 فاتنننننننن ل منننننننن دونننننننننهم حجابنننننننا  فأرسنننننننلنا إليهنننننننا روحننننننننا فتم نننننننل لهنننننننا بشنننننننرا  
إنمننا أنننا : قننار   إننني أعننوذ بننالرحمن منننك إن بنننت تقيننا : قالننت  سننويا 
أننننً يمنننون لننني رننن   ولنننم : قالنننت   ربنننك ألهنننب لنننك ر منننا  قبينننا  رسنننور

قار ب لك قار ربك هو علي هين ولنجعلني مينة  يمسسني بشر ولم أك بغيا 
 فبملتنني فانتبنن ل بنني ممانننا  قصننيا  للننناي ورحمننة منننا وبننان أمننرا  مقضننيا  

فأ ايهننا المننناى إلننً  نن ك الننلننة قالننت ينناليتني مننت قبننل هنن ا وبنننت نسننيا  
وهنم   سنريا  كفناداها من تبتهنا أال تبمنني قند  عنل ربنك تبتن سيَّا من

فملي واشربي وقنر  عيننا فإمنا  إليك بج ك الننلة تساقط عليك رطبا   نيا 
إنني نن رل للنرحمن ننوما  فلنن أبلنم الينو  إنسنيا : ترينَّ من البشنر أحند فقنولي 

  فأتت قومها تبملي قالوا يا مريم لقد  آت شيآ ا فريا  يا أخت هارون ما
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فأشارل إليني قنالوا بينك نملنم منن   بان أبوك امرأ سوٍي وما بانت أمك بغيًّا 
 قننننننننننننننننننننننننننننار إننننننننننننننننننننننننننننني  بننننننننننننننننننننننننننننان فنننننننننننننننننننننننننننني المهنننننننننننننننننننننننننننند نننننننننننننننننننننننننننننبيَّا 

و علننني مباربننا  أينمننا بنننت وأوننناني  عبنند اهلل متنناني المتننا  و علننني نبيًّننا 
 ا وبننر ا بوالنندتي ولننم يجعلننني  بننارا  شننقيًّ  بالصنن ة والمبنناة مننا دمننت حيًّننا 

ذلك عيسنً ابنن منريم  والس   علي يو  ولدل ويو  أمول ويو  أبعث حيًّا 
ما بان هلل أن يتن  من ولند سنبباني إذا قضنً  قور البق ال   فيي يمترون 

وإن اهلل ربنني وربمننم فاعبنندوه هنن ا نننراط  أمننرا  فإنمننا يقننور لنني بننن فيمننون 
 مننننن مشننننهد  فنننناختلك األحننننما  مننننن بينننننهم فويننننل للنننن ين بفننننروا مسننننتقيم 
 اسننمل بنننهم وأبصننر يننو  يأتوننننا لمننن المننالمون اليننو  فنني ضنن ر  يننو  عمننيم 

  مبين
(1). 

و  هاا ال ص  احلاق  ناعمل حلاعل ما     اد أمل أنبتهاع اهلل نبعتاع   سا ع    كفعلاة 
ذل اا  ال ااال ال ااا   ، و  اااد اشاااتهعرهع  عل باااع ة والطهااا  والاااا ف ، ل اااد  اااعمل الوقااات 

 علط ي ااة الاا  أ ربنااع  –علنااه السااالم  –عذ إرا تااه قلااق عنسااى الاااي  ااد ه اهلل تنفاا
 –علناه الساالم  –وهو جربيل  فأرسلنا إليها روحنا فتم ل لها بشرا  سويا   اهع 

ل اااد ان ط ااات هااااه الطاااعه ة ل باااع ة اهلل وا اااات لاااالك  لع اااع   فع اااع  علاااى شااا فهع 
بااااا  السااااوي   معلااااه وأعلااااه وعفتهااااع ولت ااااوم   بااااع ة اهلل ، وإذا  اااااهع تفعجااااأ  اااااهاا ال
إني أعنوذ بنالرحمن مننك  : فربه ت   هاا اروقا على  صعنتهع وعفتهع   وهلع 

، إمل هاا ل يصادر إل مان قلاا ماامن اسات عذة  اعهلل وجلاو  إلناه    إن بنت تقيا 
هلاع مان ى  عل ال  ب والادة ، وتاكة و ويا  ت وى اهلل لتدفع   ل ذلك مع تبد

 .خوف اخلطة هاا ادم  ار
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إنمنا أننا رسنور  فأ ربهع هاا ال سول ال    مبع يباد  بعوفهاع ولنطماون قلبهاع 
قالنت أننً يمنون لني رن    ، فأ ادت است  ا ااهع  ربك ألهب لنك ر منا  قبينا 

، وهاااه هااء الط ي ااة ار هااو ة ت ااعب الولااد ،  ولننم يمسسننني بشننر ولننم أك بغيننا 
 بنننننننك هنننننننو علننننننني هنننننننين ولنجعلننننننني مينننننننة بننننننن لك قنننننننار ر  : فأ ربهاااااااع ال ساااااااول 

 .اخل  للناي 
 

 منننا خلقمنننم وال  : فخْلاااق ال اااومل كلاااه مباااع فناااه علناااه هاااني   كماااع قاااعل ت اااع  

بع مم إال بنفس واحدة 
، ف فخ فنهع هاا ال وح جربيل  الاي أرسله اهلل هلاه (1)

ه ارهمااااة ال ظنمااااة م فاااااا  أماااا  اهلل ، فحملتااااه فعنتبااااات  ااااه م ااااعمل قصاااان ع ، مث وضاااا ت
وواجهت ارا لة ال  حتس  ااهع مبلهاع مان ذوات الاا ف وال فاعف فتم ات اراوت ، 

مننن تبتهننا أال تبمننني قنند  عننل ربننك  فناداهننا : وجااع  مااع يبااد  بعوفهااع وقل هااع 
آيعت وم لحمات تحميدهع ، ة واممو عنع  وإميعنع   أمل اهلل قاد تاو  الادفعع  تبتك سريا 

وك امتهااع   فلاانس علنهااع إل أمل تاااة إ  هااااا  ع هااع وإ هااعر   ا تاااهع وإ هااعر شااا فهع
قننالوا بيننك نملننم مننن بننان فنني المهنند  ارولااو  الاااي أرجااا علنهااع  ااه ار جفااومل 

، وفعجأه  هاا الاي استب دوا كالمه وهو   ارهد  تلك ار لاحمة الباعه ة فاا  نبيا 
  قار إنني عبند اهلل متناني المتنا  و علنني نبيًّنا منا بننت و علنني مباربنا  أين

وبننر ا بوالنندتي ولننم يجعلننني  بننارا   وأوننناني بالصنن ة والمبنناة مننا دمننت حيًّننا 
 .والس   علي يو  ولدل ويو  أمول ويو  أبعث حيًّا  شقيًّا 

إنه آلية عظنمة من آياعت اهلل   م ياق محلاه وول تاه وتارب ة ساع ة أماه البتاول، 
عت ال ظنماااة ومااان هااااه ال ساااعلة مث  ناااعمل رهمتاااه ورساااعلته الااا  أرهصااات هلاااع هااااه اآليااا

                                                           

 .  5 : ل معمل (  )



 

www.rabee.net 

-11 -

 

ال ظنمة  نعمل أنه عبد اهلل ، ومن ال لا أمل ي اومل ذلاك أول نط اه ، مث ،اس   ساعلته 
 :  متنننننننننننننناني المتننننننننننننننا  و علننننننننننننننني نبيننننننننننننننا  مث ،لااااااااااااااإ   ،ااااااااااااااعر  عوتااااااااااااااه ، : 
  و علني مباربا  أينما بنت  مث ر ع  بنعمل ش ي ته وش ي ة من قبله من ال سال ، :
 مبناة منا دمنت حينا وأوناني بالصن ة وال  مث حتاد  عان صافعته اجلمنلاة مان ،

وبننرا  بوالنندتي ولننم يجعلننني  : الاارب وت اااحميه اهلل إيااعه ماان صاافعت اجلبااعرين ادشاا نع  
: ، مث قعل ت ع  م  بع  على كل مع يت لق   نسى وأمه  ع سلا ذِْك ُُه   بارا  شقيا 

  ذلنننننننننك عيسنننننننننً ابنننننننننن منننننننننريم قنننننننننور البنننننننننق الننننننننن   فيننننننننني يمتنننننننننرون ،  
إنااه ال ااول احلااق احلعساا  الاااي قعلااه الاا ب  ااعلق عنسااى وغااةه ، ال لاان  اخلبااة   اال 
 قن ة وجلنلة من أ وال هاا ال ومل وأ وال الباا  وما ه  عنساى ، ل اد قاعل اهلل فناه 
احلق الاي لياو ه ذرة من شوائا البعمل ال بة الاي قعله فناه اربطلاومل مان هاال  

ة ال شاااندة والفطااا  داحلاااق الااااي ت بلاااه ال  اااول الساااديارمااا ين ارختلفاااني ، قاااعل فناااه 
 .السلنمة ، ونط ت  ه الا ائع ، و امل  ه ارام ومل 

فتلك اد وال ال  م ت  ه من نفخ جربيل   جنا أمه مث محلهع  ه مث ول ته 
ومع واجه أمه من أهوال ومصععا مث  لنصهع من تلك ادهاوال  اأمل أنطاق اهلل ا  هاع 

علاااى   ا تااااهع مااان جهاااة ، ومباااع يااادل علاااى أناااه عباااد مااان عباااع  اهلل    ارهاااد مباااع يااادل
اصااطفعه  ااعل بوة وال سااعلة وال تااعب ، وكلفااه  علااا ائع ال ظنمااة الاا  كلااا  اااهع ادنبنااع  
وال ساال قبلااه ماان الصااالة والحمكااعة والاارب ، كاال ذلااك هااو احلااق البع اات ومااع  علفااه ماان 

اهع النهو  على عنسى وأمه أ عمنل الدععوى فأ عمنل ، فعلط ومل والتاهعمعت ال  اف  
، و عااعوى  صااومه  ماان ال صااعرى    ااق عنسااى  أنااه هااو اهلل أو ا اان اهلل أو ،علااإ 

 .،ال،ة أ عمنل وضاللت كربى ت ف هع ال  ول والا ائع والفط  
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وال اااول احلاااق هاااو الااااي قعلاااه اهلل الااااي  ل اااه و لاااق ادولاااني واآل ااا ين واجلااان 
ا  ورسول  ، كمع اصطفى غةه حلمل رسعلته وتبلن هع إ  واتنس ل بع ته واصطفعه عبد

 .البا  لنح  وا ال عية ال   ل ه  من أجلهع وهء عبع ته و ده وإ ال  الدين له 
ول ااااد  ليااااس عنسااااى رسااااعلته علااااى أ ساااان الوجااااوه ، وكااااعمل   ملن ااااة ال ع اااادين 

تاه إ  أمل رف اه اخلعش ني هلل رب ال عرني من أمته ، صع ع ع  عحلق من مهاده و  كهول
 .اهلل إلنه 

  اتسالم ولدى أماة  –علنه السالم  –هاه هء م احملة نل اهلل ورسوله عنسى 
اتساااالم ، وذلاااك هاااو احلاااق وماااع ساااواه هاااو اتفاااك وال اااالل الااااي يااااهد  بطالناااه 

 .الا ائع وال  ول والفط  
 فماااع كاااعمل هلل أمل يتخاااا مااان ولاااد سااابحعنه ، ونسااابة الولاااد إلناااه مااان أعظااا  أناااواع

    جلاللاه وعظمتاه ور و نتاه ، فاال ي اومل تاال ف  وال الل إذ ذلاك غعياة الساا وال
غةه إل بلوقع له  عض ع  جلالله وعظمته م لفاع   بع تاه ، واهلل سابحعنه م اده م ااحمه 

لقد  آتم شنيآ ا إدًّا  : عن ا عذ الولد   وهلاا قعل وقوله احلق رن نسا إلنه الولاد 
 رن مني وتنشق األرى وتنر الجبار هدا  تماد السماوال يتفط  أن دعوا

إن بننننل مننننن فنننني  ومننننا ينبغنننني للننننرحمن أن يتننننن  ولنننندا   للننننرحمن ولنننندا  
  لقنند أحصنناهم وعننداهم عنندا   السننماوال واألرى إال متنني الننرحمن عبنندا  

وبلهم متيي يو  القيامة فردا  
(1). 

 د ولنم يولند لم يلن اهلل الصمد  قل هو اهلل أحد  : وقعل ت ع  
 .  ولم يمن لي بفوا  أحد
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  ويننن ر النن ين قننالوا اتننن ا اهلل ولنندا     :وقااعل ت ااع    شااأمل سمااد 
ة تنننرم مننن أفننواههم إن يقولننون إال  مننا لهننم بنني مننن علننم وال ةبنناةهم ببننرل بلمنن

ب با  
(1). 

ف ااال مااان ا عاااى هلل ولااادا  ل ي اااول إل ال ااااب   ساااوا  ال ااا ب الااااين قاااعلوا إمل 
 ااع ، أو الئ ااة   ااعت اهلل ، أو البااوذيني أو الربا ااة الاااين ياادعومل ذلااك لبااوذا أو ا  اار

ال صاااعرى الااااين يااادعومل أمل عنساااى هاااو ا ااان اهلل أو اهلل أو ،علاااإ ،ال،اااة ، كااال ذلاااك  
كاب واف ا  على اهلل ، وه  أن ع  ي اب    ه     ع  ل يسلِّ  أي ف يق خلصمه 
فتسعقطت ادكعذيا واتف ا ات  ت ايا الف و    اهع لاب ض ، و ت اايا ال ا آمل 

 .ا ال  ول والفط  لدععوه  البعملة واتسالم وارسلمومل هل  ، و ت اي
ويب ااى احلااق الواضااح الاااي أ اارب اهلل  ااه   كتع ااه ار لااحم الاااي ل يأتنااه البعماال 
من  ني يديه ول من  لفه ، ذل   ال تعب ال ظن  الاي حتدى اهلل اجلن واتنس أمل 
يااأتوا مببلااه أو   ااا  سااور ماان مبلااه أو  سااورة ماان مبلااه ، ف لااحموا عاان كاال ذلااك م ااا 

 .  ة عا  ق نع  وننا ولن يأتوا  الك إ  يوم ال نعمة أر 
فأي   هعمل أصدو وأقوى من علحم اجلن واتنس عن أمل يأتوا  اء  مان ذلاك 

  شاأمل عنساى هاو احلاق  علاهالاي أتى  ه رجل أمء ل ي  أ ول ي تا ، وإذمل فماع ق
 .  الاي لنس ورا ه إل البعمل 

ه كاااعمال  وأنااااحمله م ااااحملته ال  مياااة والااااعهد مااان هااااا أمل ال ااا آمل أعطاااى عنساااى   ااا
الالئ ااة  ااه ، و لااد ذكاا ه  ااعحلق ق آنااع  يتلااى ياا   ه ارساالمومل    نوتاااه  ومسااعجده  

 .ويتلونه   صلواتاه  كمع هو احلعل مع سعئ  ال بنني وار سلني 
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ألنس   كل هاا الاي قعم  ه اتسالم وارسلمومل مع يساتدعء ال صاعرى وعلاى 
 وات وال سس وال هبعمل وارب فومل إ  التف   والتد   وإعع ة ال ظ  رأسه  احل عم والبع

، وال تااعب ال ظاان  ار لااحم الاااي جااع   ااه ، ومااوقفه  ماان    مااوقفه  ماان سمااد 
أتبععه الاين آم وا   نسى نبنع  رسول  ومبع أناحمل علنه من كتعب وجبلوه وك موه وأنصفوه 

 .لني   فأين ر  اجلمنل ؟وأ لوه ار احملة الالئ ة  عدنبنع  وار س
هااال مااان ر  اجلمنااال أمل ي ااا وا أياااديه    أيااادي النهاااو  الااااين كفااا وا   نساااى 
وكااا وه وقااافوه وأمااه  أ بااإ ال اااائا والااته  ، وعااع وه أشااد ال ااداوة ماان ول تااه إ  

 .يوم ع هاا ، وف لوا  أتبععه  لمع  وعدوانع  مع ت ا   له اجللو  
 ماااااا ه    ار اااااا  وال نااااااد ، وج لااااااوا عنسااااااى وأفساااااادوا ع ندتااااااه و ي ااااااه ام عنااااااع  

أسااااطورة ماااان ادسااااعمة هااااو اهلل أو ا اااان اهلل أو ،علااااإ ،ال،ااااة إفسااااع ا   –ناااااحمهه اهلل  –
ل سااااعلته وإ طااااعل  هلااااع ، وج لااااوا  ي ااااه وأتبععااااه هااااحم ا  وضااااح ة لل  ااااال  و اااا  دساااافه 

ه  م هاع السفهع  ، ل د  وهلع ال عئدومل إ   يعنة أسطورية و، نة ولل ال  اال  وغاة 
. 

 :يحميد هاا ادم  اي ع ع  قول اهلل ت ع  
 -    تنرا  منم قنار لني بنن إن م ل عيسً عند اهلل بم ل مد  خلقي منن
فمنن حا نك فيني منن  البنق منن ربنك فن  تمنونن منن الممتنرين  فيمنون 

بعننند منننا  نننايك منننن العلنننم فقنننل تعنننالوا نننندك أبنايننننا وأبننننايبم ونسننناينا ونسنننايبم 
إن هنن ا لهننو  مننم نبتهننل فنجعننل لعنننة اهلل علننً المنناذبين  وأنفسنننا وأنفسننمم

القصص البق وما من إلي إال اهلل وإن اهلل لهوا العميم البميم 
(1). 

 .فهاا اربل ال ظن   لة قعم ة لدا    ععوى ال صعرى 
                                                           

 .   1-71: آل عم امل (  )
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فاااذا كااعمل آ م الاااي  ل ااه اهلل ماان تاا اب  نااده ونفااخ فنااه ماان رو ااه ل  ااوز ول 
 .ائع والفط  أمل يدعى فنه إنه اهلل أو ا ن اهلل أو ،علإ ،ال،ة يصح   ال  ول والا  

ف نسى أو  أل يدعى له ذلك إذ أمل  لق آ م أعلا وأغ ب فهو بلوو مان 
 .ت اب ولنس ال اب من ج س البا  

وعنسااى  لااق ماان اماا أة ماان جاا س البااا  محلاات  ااه كمااع حتماال ال سااع  وولدتااه  
الدام ة للادععوى البعملاة والاابه ارتهعفتاة، كمع تلد ال سع  ، فهاا من أعظ  احللج 

 اال  لااق ارالئ ااة ماان نااور ماان غااة آ ااع  وأمهااعت ، و لااق إ لاانس ماان نااعر ماان غااة 
أ وين أعلا وأ ل على قدرة اهلل اخلعلق الباعري  اديع السامعوات وادرض،  ال  لاق 

محلتاه اما أة    ط هاع  الااي  وا  من ضلع آ م من غاة أم أعلاا مان  لاق عنساى
دتاااه كماااع تلاااد ال ساااع  ، فلااا  يباااق لل صاااعرى أي مت لاااق ع اااد كااال ذي ع ااال و يااان وول

وإنصااعف ، ومااع كاال هاااا ف نسااى   اتسااالم وع ااد ارساالمني أف اال ماان آ م وماان  
كبة من ادنبنع  وال سل اتبععع  لل  آمل والس ة ال  مية ال بوية ، ف نسى   اتسالم من 

 .أول ال حمم من ال سل 
هاا كله  اني ال صاعرى و اني اتساالم  يان اهلل احلاق  و يان فمع الاي  ول   د 

عنسى وادنبنع  أن ع  ، أل فلندركوا أمل أعظ  ال الل وال ف  أمل يدعى هلل الصع بة 
والولااد   دنااه أعظاا  السااا والنت ااع  هلل رب ال ااعرني ، وأمل أعظاا  ال فاا    نسااى 

  ه مان أول يااوم  أناه عبااد اهلل ت ايباه   رساعلته  ااعل ول فناه أنااه ا ان اهلل اخل   اد تصاا
آتااعه ال تااعب وج لااه نبنااع  وج لااه مبعركااع  أي مااع كااعمل ، وأوصااعه  علصااالة والحمكااعة ، وهاااه 

 .صفعت بلوو م  وب مفت   إ  ر ه  عضع جلالله مطنع دم ه
وهل ي يدومل مان ارسالمني أمل يل اوا ع اوهل  فن فا وا  اعهلل ومباع جاع   اه ار سالومل 

روا غ ا اهلل وشديد ع ع ه  عل اعر الا  أعادهع لل اعف ين علاى رضاعه أ نع  ، وأمل وتع
 .وجحمائه للمت ني ارو دين ج ة ع ضهع السمعوات وادرض 
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أيهع ال  اال  ار صافومل مان ال صاعرى إن اع نادعوك  أمل ت وماوا هلل مباس وفا ا ى مث 
تتف ااا وا   ماااوقف   مااان اتساااالم الااااي هاااو  يااان اهلل احلاااق ، و يااان عنساااى وأناااع 
ادنبنع  وار سلني ، اتسالم الاي ك م عنسى وأنصفه وأنااحمله ار ااحملة ال  مياة الالئ اة  اه 
، إن   إمل ف لت  ذلك متل  ين من ادهوا  واسات  ت   اعهلل مث مباع   اء   اد التح ياا 

ا رساول اهلل  أمل  : من أنعجنل   فستصلومل إمل ف لت  ذلك إ  احلق واحل ن ة وهو سمد 
ماع قعلاه   شاأمل وأمل جع   ه ل ي ومل إل   ع  من ع د اهلل ،       ، وأمل كتع ه الاي

عنسى هو احلق وأنه عبد اهلل ورسوله  ل اه اهلل كماع  لاق ساعئ  الباا  وما ه  ال سال 
 .ال  ام  ل ه  ل بع ته واخل وع جلالله وال  وت ل ظمته وكربيعئه 

أناعجنل     ال ا آمل والسا ة مان   اض  وإلن   مع يصادو ماع جاع   اه سماد 
 :من الفصل ال ا ع من إ نل م    ة  اآلية السع 

 . (1)(ل متتحن ال ب إهلك )  -1
مااااع  –علنااااه السااااالم  –عنسااااى  –و  هاااااا الفصاااال نفسااااه قصااااة جاااا ت ل نسااااى  -2

أمل يسااالد لاااه فأجع اااه  -علناااه الساااالم  –الاااانطعمل ، وأمل الاااانطعمل أمااا  عنساااى 
ل تسالد إل للا ب إهلاك : )  ة قد جع    ال تاا الساع : عنسى ارسنح   وله 

 ( . وهو و ده ت بده 
وهاااا مااع جااع   ااه ال ساال أن ااع  قااد ا ااتج  ااه عنسااى علااى الااانطعمل ، فهاااا  لناال 

جاااع ا  علتو ناااد  اااأمل اهلل هاااو  واضاااح أمل ادنبناااع  أن اااع  ومااا ه  عنساااى وسماااد 
 .ال ب واتله ار بو  و ده 

مل اهلل هاو الا ب و اده ، وهاو ف نسى ه ع ا تج مبع جاع ت  اه ال تاا الساع  ة  اأ
 .اتله ار بو  و ده ، وأنه ل يسلد إل له و ده 

                                                           

 " . ل  ترب : "   نسخة (  )
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ولقد بع نا في بل أمة رسوال  أن اعبدوا  : قوله  ول د أو ى اهلل إ  سمد 
 اهلل وا تنبنننننوا الطنننننارول فمننننننهم منننننن هننننند  اهلل ومننننننهم منننننن حقنننننت عليننننني 

 

الض لة 
(1 ) . 

سلنا منن قبلنك منن رسنور إال ننوحي إليني وما أر  : وأو ى إلنه قوله عحم وجل 

أني ال إلي إال أنا فاعبدون 
(2). 

يتفق متعم التفعو مع مع صا ح  اه عنساى   ـع ااهة  فهاا الاي جع   ه سمد 
 .الانطعمل 

وإن اهلل  :    عوتااه لبااين إساا ائنل  -علنااه السااالم  –ويتفااق مااع قعلااة عنسااى 

ربي وربمم فاعبدوه ه ا نراط مستقيم 
( ). 

يننا عيسننً ابننن مننريم أأنننت  : ومااع قولااه يااوم ال نعمااة  ن مااع وعمبااه ر ااه   ولااه 
قلت للناي اتن وني وأمي إلهين من دون اهلل ، قار سنببانك منا يمنون لني 
أن أقور ما ليس ببق إن بنت قلتي فقد علمتي تعلم ما فني نفسني وال أعلنم 

مرتنني بني أن منا قلنت لهنم إال منا أ ما في نفسك إنك أنت ع   الغيو  
يدا  ما دمت فيهم فلما توفيتني بنت هاعبدوا اهلل ربي وربمم وبنت عليهم ش

أنت الرقيب عليهم وأنت علً بل شيي شهيد 
( ). 

                                                           

 . 11: ال حل (  )
 . 7 : ادنبنع  (  )
 . 11: م   ( 1)
 . 5  -1  : ارعئدة (  )
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أمحاادك أيهااع الاا ب رب : ) ماان إ ناال ماا  [  7 ]و  الفصاال احلااع ي عااا  رقاا   - 
متهاااع السااامع  وادرض دناااك أ فنااات هااااه ادشااانع  عااان احل ماااع  والفهماااع  وأهل

 (  . ادمفعل 
عبد من عبع  اهلل ورسله ، ع ف  اق ر اه الااي  ل اه  –علنه السالم  –ف نسى 

وأساابس علنااه ن مااه فتوجااه إلنااه  عحلمااد واتقاا ار  أنااه رب الساامع  وادرض و ااده   
دنه الاي  ل هع ومع فنهمع ومع  ن همع ومع حتت الب ى ، ولنس د د فنهمع مان 

 .ع له م ه  من  هة ش ك ل عنسى ول غةه ، وم
و  اااد ماااع صااا ف اجلماااوع [ : ) 1 ]و  الفصااال ال  اااع عاااا  مااان إ نااال مااا  رقااا   - 

 ( .ص د إ  اجلبل م ف  ا  لنصلء 
أعظااا  ال باااع ات ، ول ت اااومل إل مااان ال باااد الف اااة ا تاااعج إ  رمحاااة ر اااه  والصااالة

إلنً اهلل واهلل ينا أيهنا النناي أننتم الفقنراي  : مع قعل ت ع  و عل ه وم بو ه   ك

هو الغني البميد 
(1) . 

لننننن يسننننتنمك المسننننيع أن يمننننون عبنننندا  هلل وال الم ةمننننة  : وقااااعل ت ااااع  
المقربنننون ومنننن يسنننتنمك عنننن عبادتننني ويسنننتمبر فسيبشنننرهم إليننني  ميعنننا  


(2) .   

 .ف نسى عبد من عبع  اهلل ل يست  ا عن عبع ة اهلل ولن يست  ا أ دا  
 .ع  وارالئ ة أن ع  وهاا شأنه وشأمل ادنبن

                                                           

 .  7 : فعم  (  )
 .  5 : ال سع  (  )
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:  ا  ساعجدا  هلل وقاعل) أمل ارسانح [ : 11] و  الفصل السع ه وال ا ومل رقا   - 
يااع أ اات إمل أم اان أمل تصاا ف عااين هاااا البااأه ول اان لاانس كمااع أريااد أنااع  اال كمااع 

 ( .ت يد أنت 
ففء هاا ال   أمل عنسى عبد اهلل ل ميلك ل فساه ضا ا  ول نف اع  ، وأناه يللاأ إ  

الاااادائد يسااات نإ  اااه وي ااا ع إلناااه لنااادفع ع اااه ال ااا  والباااأه فنسااالد لاااه  اهلل  
مت   ع  إلنه  عضا ع  لاه مفت ا ا  إلناه م ت ادا  أناه ل ي ااا ال ا  إل هاو سابحعنه ، 

 .وهاا  عل ال سل أن ع   ل سعئ  البا  
رع أرا وا أمل ي ب وا علناه  اعفوا مان [ : ) 7 ]و  الفصل احلع ي وال ا ومل رق   -6

 ( .موع   دنه كعمل ع ده  نبنع  اجل
ففااء هااااا  لنااال علاااى أمل اجلماااوع مااان ارااام ني  اااعهلل و  نساااى أهااال تو ناااد وإمياااعمل 
 اعل  ، وأنااه  يام اومل  ااأمل عنساى رساول ونال ، وأمل نباانه  عنساى قاد علمهاا  
ذلااك ور ااعه  علنااه ، و  ي ونااوا ي ت اادومل فنااه أنااه إلااه أو ا اان اهلل ، و اا  ال ااعه 

 .ي لمومل ذلك ع ه 
أمع أنت  فال تدعوا أ دا  ساندك  فاامل ساندك   ا  [ : ) 5]رق   1 و  الفصل  -7

 ( .ارسنح وا د 
وهاا ال   ميع،ل ال   ال  آين وهو قول اهلل بربا  عن رسوله عنسى أناه قاعل لباين 

 . وإن اهلل ربي وربمم  : إس ائنل 
وسااااانده   نساااااى وسااااانده وم  ناااااه ومعل اااااه ، ورب ال اااااعه أن اااااع  فاااااعهلل هاااااو رب ع

 .ومعل ه  أن ع  عحم شأنه وجل جالله 
أمل   اااض ار أااني قاااد : وقااد نبااه الاااانخ ت ااء الااادين اهلااالل   رساااعلته الرباهااني 

 .  ف هاا ال   ، وأمل ال أة اتن لنحمية قد سلمت من هاا الفسع  
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وهااه هااء احلناعة اد ديااة أمل ي  فاوك أناات [ : ) 1]و  الفصال السااع ع عاا  رقاا   -8
 ( . احل ن ء و دك ويسوع ارسنح الاي أرسلته  اتله

 و  هااااااا الااااا   إ،باااااعت ماااااع جاااااع   اااااه أناااااع ال سااااال ل إلاااااه إل اهلل وإمل عنساااااى 
 : رسااااااول اهلل ، وهاااااااا   زمعنااااااه ول اااااال أمااااااة زمااااااعمل ورسااااااول   كمااااااع قااااااعل ت ااااااع  

 ومننننا أرسننننلنا مننننن  قبلننننك مننننن رسننننور إال نننننوحي إلينننني أننننني ال إلنننني إال أنننننا 

لقنند بع نننا فنني بننل أمننة رسننوال  أن اعبنندوا اهلل وا تنبننوا و    (1)،فاعبنندون 

الطارول 
(2 ). 

فلاااع  : ) وماااع   اااده ماااع نصاااه [ 13إ   5 ]رقااا     و  إ نااال مااا قس فصااال  -9
وا د من ال تبة ومس ه  يتحاعورومل فلماع رأى أناه أجع ااه   سا ع  ساأله أياة وصانة 

ع يااع إساا ائنل الاا يب أول كاال الوصااعيع هااء امساا إملي : هااء أول ال اال فأجع ااه يسااوع 
إهل اع وا ااد ، وحتاا الاا ب إهلاك ماان كاال قلباك وماان كال نفسااك ومان كاال ف اا ك 

ف عل له : ) مع نصه [  1]هاه هء الوصنة ادو  ، و  رق  ( ومن كل قدرتك 
، ( ال عتا جند ياع م لا  قلات وقاد نط ات  اعحلق   دمل اهلل وا اد ول إلاه غاةه 

 ( .ندا  عن مل وت اهلل قعل يسوع لست   [ : )  1]و  رق  
علانه  الساالم  –وهاه الوصنة ادو  هء وصنة اهلل إ  كل رسله وما ه  عنساى 

 . ووصنة ال سل إ  أ ه   –أن ع  

                                                           

  .7 : ادنبنع  (  )
 . 11: ال حل (  )
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شنننرك لمنننم منننن الننندين منننا وننننً بننني نوحنننا  والننن   أوحيننننا        : قاااعل ت اااع  
وا فيني ببنر إليك وما ونينا بي إبراهيم وموسً وعيسً أن أقيموا الندين وال تتفرقن

 علً المشربين ما تدعوهم إليي 
(1). 

والااادين الااااي شااا عه هلااا  هاااو التو ناااد وهاااو م اااس ل إلاااه إل اهلل وأمااا وا أن اااع  
 . علدعوة إلنه ، وهو الاي ي ظ  على ارا كني و عر ومل ال سل من أجله 

 :وهء وصنة إ  اهن  وي  وب وهو إس ائنل ، قعل ت ع  
  واعد من البيت وإسنماعيل ربننا تقبنل مننا إننك أننت فل إبراهيم القوإذ ير

ربنننا و علننا مسننلمكين لنك ومنن ذريتنننا أمنة مسننلمة لنك وأرنننا  السنميل العلنيم 
ربنا وابعنث فنيهم رسنوال  مننهم  مناسمنا وتب علينا أنك أنت التوا  الرحيم 

يتلوا عليهم مياتك ويعلمهم المتا  والبممة ويمبيهم إنك أنت العميم البميم 
  ومننن يررننب عننن ملننة إبننراهيم إال مننن سننفي نفسنني ولقنند انننطفيناه فنني النندنيا

إذ قننار لنني ربنني أسننلم قننار  أسننلمت لننر   وإننني فنني اةخننرة لمننن الصننالبين 
وونً بنها إبراهيم بنيي ويعقو  يا بني إن اهلل انطفً لمنم الندين  العالمين 

المنول إذ  أ  بننتم شنهدمي إذ حضنر يعقنو  ف  تمنوتن إال وأننتم مسنلمون 
قار لبنيي ما تعبدون من بعد  قالوا نعبد وإلهك وإلي مباةنك إبنراهيم وإسنماعيل 

ا ونبن لي مسلمون  .(2) وإسبا  إلها  واحد 
إناهع ملة عظنمة إسالم هلل رب ال عرني ، وتو ة إلناه وجلاو  إ  اهلل أمل   ال مان 

ه  آيعتاااه وي لمهااا  ذرياااته  ذرياااة مسااالمة ، وأمل يب اااإ فااانه  رساااول  مااا ه  يتلاااوا علااان

                                                           

 . 1 : الاورى (  )
 .   1 -5  : الب  ة (  )
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ال تااااعب واحل مااااة ويااااحمكنه  ، تب داناااااه  هاااااه التحمكنااااة واحل مااااة عاااان الااااا ك والساااافه 
وهء التو ند إل من سفه  إ  اهن  وال الل، واحل   من اهلل على من ي غا عن ملة

 .نفسه 
والاااعهد ماان هاااا إلت ااع   عااوات ادنبنااع  أن ااع    التو نااد واتسااالم ، وأنااه ل 

يااادعومل إ  ذلاااك أ هااا  ويوصاااومل  ااااهع مااان   اااده  مااان ذريعتااااه  وأ هااا ، إلاااه إل اهلل 
والاااعهد هاااا اآل اا  هااء وصاانة إساا ائنل وهااو ي  ااوب الاا  يطااع ق فنهااع ناا  ات ناال 

 ا اال   الاادين ،  اال الاادين ياااتمل  ا بااةالاا   ال اا آين ، ومااع   ناا  ات ناال ماان 
 .أمورا  كبةة أو أعمعل  عظنمة سوى ا بة 

جاللة وروعة ال   ال  آين اراا، ة   الوجادامل ، والبععباة علاى الت ظان  هاا مع 
واتكبااعر واتميااعمل  ااأمل هاااا ال ااالم ل ي قااى إ  مبلااه البااا  ، وأنااه ت اااحميل ماان   اان  

 . محند على ال ل ادمء الاي مع ق أ كتع ع  ول  طه  نمن ه 
  إمياعمل ال عتاا ووصانته ال ظنماة ، وإ -علناه الساالم  -انظ  إ  قول عنساى 

 . السعئل ارستفند وقوله نط ت  عحلق دمل اهلل وا د ل إله غةه 
لساات   ناادا  عاان مل ااوت اهلل ، وهاااا واهلل أعلاا  وعااد لااه : وإجع ااة ارساانح لااه 

 عجل ة ، وفنه الدلنل أمل غة ارو د ل يد ل اجل ة   كمع قعل ت ع  بربا  عان ارسانح 
بنند اهلل ربني وربمنم إنني مننن يشنرك اهلل  فقند حننر  اهلل اع : أناه قاعل لباين إسا ائنل 

عليي الجنة ومأواه النار وما للمالمين من أنصار 
(1). 

  ل اااة التاااوراة وادنعجنااال كااال ت اااء  ااا  يسااامى ا ااان اهلل و  وااات  : م حمنننة 
 . عنسى  لفظ ا ن 

                                                           

 .   5: ارعئدة (  )
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اهلل  موىب لصعن ء السالم   دنااه  أ  اع : ) و  الفصل اخلعمس من إ نل م   -11
 ( . يدعومل 

 ( .لت ونوا أ  ع  أ ن   الاي   السمع  [ : ) 7 ]و  الفصل نفسه رق   -11
( ف ونوا أنت  كعملني كمع أمل أ عك  الاي   السامع  كعمال [ : ) 5 ]و  رق   -12

. 
وإل فلانس ل ا  أجا  ع اد أ ان   الااي   [ : )  ]و  الفصل الساع ه رقا   - 1

 ( .السمع  
ول تاااادعوا ل اااا  أ ااااع  علااااى ادرض   دمل أ ااااعك  [ : ) 1]رقاااا   1 صاااال و  الف - 1

 ( .وا د وهو الاي   السمع  
ومااان ذلاااك ت ااا ف أمل اد اااوة والب اااوة مب اااس ال القاااة  اااني الااا ب وال باااد ،ع تاااة   

 .   (1)ات نل جلمنع ال عه ، ول  صوصنة للمسنح   ذلك
 .واهلل أعل   .وقد ي ومل كل هاا من تص ف   ض النهو  وال صعرى 

وقالننت اليهننود والنصننار  نبننن أبننناي اهلل وأحبننا ه قننل  : ول ااد قااعل ت ااع  
فلم يع بمم ب نوبمم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاي ويع   منن يشناي 

وهلل ملك السماوال واألرى وما بينهما وإليي المصير 
(2). 

  منعتاااهع ماان وال عقاال ارتصااا ياادرك  ااع ساا  عه ماان نصااو  ال اا آمل مااع  وتااه 
إكاا ام وتبلناال و فااعوة وإشااع ة   نسااى وإ،بااعت نبوتااه ورسااعلته ، وأنااه ماان كبااعر ال ساال 

                                                           

 .  3 -1الرباهني صا (  )
 .  5 : ارعئدة (  )
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ال ظعم الااين محلاوا لاوا  التو ناد و عاوا الباا  إ  هااا التو ناد تو ناد اهلل وإ اال  
 .الدين له ، وأناه   عر وا الا ك  عهلل وتوعدوا أهله  عخللو    ال عر و وس ال  ار 

قد  ا أ عنساى وأماه  اع قاافهمع  اه النهاو  ، ورفاع مان شأنااهمع ، واعتارب  وأمل اهلل
 .قول النهو  فنه و  أمه كف ا  و اهتعنع  عظنمع  

وقد تطع  ت نصو  ال  آمل وات نال علاى أمل عنساى عباد اهلل ورساوله ، وهااا 
وقااد   –علناه السااالم  –هاو ال مااعل الااي ل ي علااه إل ال سال ال ظااعم وما ه  عنسااى 

ة مببااال ذلاااك ، وارسااالمومل يام اااومل  ااااهاا كلاااه ، فاااأي  ناااا   يااا ت السااا ة ال بو جاااع
اتساااالم وارسااالمني ؟ ل شاااء  أ ااادا  لااادى ال  اااال  وار صااافني ،  ااال  ناااا علاااى اهلل 
وادما  ات  الاااي ت ااع  الساامعوات يتفطاا مل م ااه وت اااق ادرض و اا  اجلبااعل هاادا  هااو 

سالمومل ،  ال وماع  لات علناه نصاو   الف مع  ل علنه ال ا آمل والسا ة وماع علناه ار
 .التو ند ا فو ة   ات نل 

أماااااع آمل لل صاااااعرى   اااااد كااااال هااااااا أمل يه عاااااوا ويباااااع روا إ  اتساااااالم ول سااااانمع 
 .ع ال ه  ومب فوه  وأ  ار الف   م ه  

إن اااع نااادعوه  مااا ة أ ااا ى أمل ي وماااوا هلل مباااس وفااا ا ى مث يتف ااا وا   هااااا ادمااا  
ه جبااد وإنصاعف وملااا ُملِااحِّ ت راك احلااق واحل ن ااة  دناااهع ال ظان  الاااي ل أعظاا  م اا

مساااألة مصاااةية ، إماااع إ  ج اااة ع ضاااهع السااامعوات وادرض ، وإماااع إ  ناااعر وقو هاااع 
ال ااعه واحللااعرة أعاادت لل ااعف ين  علاادين فنهااع أ اادا  ، وهاااا أماا  اتفااق علنااه ال ساال 

علناااه وعلاااى نبن اااع  أن اااع  وت ااام ته كتااابه  ومااا ه  عنساااى عباااد اهلل ورساااوله صااالى اهلل
 .وسعئ  ال بنني وار سلني وسل  تسلنمع  كبةا  

 : و در ه ع أمل ن ول ل   صع قني 
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  يا أهنل المتنا  تعنالوا إلنً بلمنة سنواي بينننا وبيننمم أال نعبند إال اهلل وال
نشرك بي شيآ ا وال يتن  بعضنا بعض ا أربابا  من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا 

 .(1)ن بأنا مسلمو 
إنااااهع  عاااوة جاااع ة تتطلاااا مااا    اجلاااد ، فاااال يصااادن   عااادو اهلل الاااانطعمل إمل 
الاانطعمل ل ا  عادو مباني ، واناه إعاع يادعو  حم اه لن وناوا مان أصاحعب الساا ة، واهلل 
الاا  ف الااا  ن  يااادعوك  إ  اجل ااة وار فااا ة ، واهلل يااادعو إ   ار السااالم ويهااادي مااان 

 .ياع  إ  ص اط مست ن  
الساااا ع ة كاااال الساااا ع ة   الاااادننع واآل اااا ة   اتسااااالم ال ظاااان  الاااااي وواهلل إمل 

شااا عه رب ال اااعرني ، أر ااا  الااا امحني ، وواهلل إمل فناااه احللاااول ال عملاااة ل ااال مااااعكل 
البا  ال  عئدية والسنعسنة والجتمععناة والقتصاع ية واد القناة ، وفناه ال  اع  علاى 

ا  ل حتوهلع إ  جحن  ال داوات واد  ع  وال  عئن ال  حتصد  نعة ا  .لبا   صد 
فاال  يان الناوم ول ما هج علاى وجااه ادرض يت امن وي امن ماع قل اعه آنفاع  حبااق 
إل هاا الدين ال ظن     آنه ار لحم وس ته ال ظنمة وقواعده ا  مة احل نمة وأصوله 

 .ارتن ة 
إ  فهلماااوا هلماااوا إ  ادسااابعب احل ن ناااة لل لاااعة مااان شااا ع  الااادننع واآل ااا  ، و 

 .ال لعة من احل وب اردم ة وال  وب اخلعن ة 
شاء   كال  الله  اهد هاه ادم  إ   ي ك ال و  وص امك ارست ن  إناك علاى

 .قدي  و عتجع ة جدي  

                                                           

 .   1: آل عم امل (  )
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وللبحإ صلة إمل شع  اهلل نباني فناه عظماة اتساالم ، وصادو رساول اتساالم، 
 . صن ة والفط  السلنمةو  ده ورسعلته عن اتف اط والتف يط ، ومواف ته لل  ول ال

 
 

   
 
 
 
 
 
 


