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ABSTRACT 

The characteristics of the prophets and their exploitation in the call to God, the best way to follow their 

example and follow their approach to the call to God Almighty with wisdom and good advice, especially the 

prophets who have a clear impact in adopting people to invite them, including Isa Ibn Maryam, peace be 

upon him. 

Examining his qualities raises hope and confidence in God 
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 ملخص

والسفففففير علفففففخ   ع ففففف  فففففف  الفففففدعو  إلفففففخ ر   إلفففففخ ر  ريفففففر اريففففف  لال افففففدا    ففففف واسفففففا الل ا فففففف  الفففففدعو   صففففففاب اء  يفففففا 

سففففف وا ه و عفففففالخ  الوظةفففففة والةوعصفففففة الوسفففففلة  و ثاصفففففة اء  يفففففا  الفففففمين ل ففففف  اء فففففر الوا ففففف  فففففف    لففففف  اللفففففا  لفففففدعو    

 .من  يل   عيسخ ا ن مري  عليه السالم

  .إنَّ دراسة صفا ه   عُث ف  اللَّفس اءمَل والثقةَ  اهلل

 .سالم  صفاب  الدعو عيسخ عليه ال: كلمات مفتاحية
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 :المقدمة

  و  فففففف د  ن   يلففففففا موةففففففدا  ع ففففففد  وعففففففدك ل  ففففففريل لففففففه ال فففففففور الففففففودودالوةففففففد هلل الواعففففففد الةع ففففففود  و  فففففف د  ن ل إلففففففه إل ر

 .... ر ورسوله  صاعب الةقام الةوةود   ما  عد

واسفففففا الل ا فففففف  الفففففدعو  إلفففففخ ر  ريفففففر اريففففف  لال افففففدا    ففففف  والسفففففير علفففففخ   ع ففففف  فففففف   ففففففان دراسفففففة صففففففاب اء  يفففففا     

الفففففدعو  إلفففففخ ر سففففف وا ه و عفففففالخ  الوظةفففففة والةوعصفففففة الوسفففففلة  و ثاصفففففة اء  يفففففا  الفففففمين ل ففففف  اء فففففر الوا ففففف  فففففف    لفففففف  

 .اللا  لدعو    من  يل   عيسخ ا ن مري  عليه السالم

فففففا السفففففافاد  مفففففن إنَّ دراسفففففة صففففففاب عيسفففففخ ا فففففن مفففففري   عليفففففه السفففففالم   عفففففُث فففففف  الفففففلَّفس اءمفففففَل والثقفففففةَ  فففففاهلل  و وفففففاوُ   ي  

 عار فففففه و سفففففالي ه فففففف  عيا فففففه العةليَّفففففة والعلةيَّفففففة  وبفففففما مفففففا ساا ففففف  م فففففاميله فففففف  بفففففما ال وفففففث مفففففن رفففففال  صففففففاب عيسفففففخ 

 .عليه السالم

إلففففففخ ( اسففففففة  فسففففففيرية مو ففففففوعيةدر  -صفففففففاب عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ففففففف  القففففففر ن الظففففففري  )   لفففففف   سففففففة   وثفففففف إعيففففففث 

م وثفففففين و مطالفففففب عفففففد  م يلفففففا فيفففففه الةوا ففففف  الاففففف  ورد اكفففففر عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم في فففففا فففففف  القفففففر ن الظفففففري  واسفففففةه و سففففف ه 

 .لا   ا صف   ا رالفا ل ا   ال شر افية الثلقية والُثلقية و عض الصفاب اإلوولد ه والصفاب ا

 :البحثأهداف : أولا 

 .اء  يا  من  ول  العزم من الرسلدراسة لصفاب  عد  .1

 .إظ ار الصفاب الُثلقية لياصف   ا من عةل رسالة الدعو  .2

 .ه من اءلوبية لعيسخ عليه السالمإ ظار علخ اللصارى ما ادعوا   .3

 .إظ ار الصفة ال شرية لعيسخ عليه السالم .4

 : أهمية البحث: ثانياا 

 . يان اس  عيسخ عليه السالم و س ه .1

 .عيسخ عليه السالمإظ ار  ب  صفاب  .2

 .  يان  ب  الةو وعاب الدعوية الا  دعا إلي ا عيسخ إلخ  ومه من رال  ما ا صف  ه .3
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 :                          أسباب اختيار الموضوع: ثالثاا 

ْو  علخ مو وع صفاب عيسخ عليه السالم ف  القر ن الظري             ردب من رال   وث  الةاوا    ْن  ُلق  ال َّ

  ظال  القر ن الظري  و عيدا عن الا   ل ما يظاب عل ا ف  اء واث  و يا  ا من رال  دراسة  فسيرية مو وعية  ف

 .كاايب اللصارى و وريف   

 :منهجيه البحث: رابعاا 

 .بمك الدراسابسأعاةد ف   وث  علخ الةل ج الوصف  الساقرائ  وبو مل ج الةلاسب واءف ل لةثل 

 :الدراسات السابقة: خامساا 

ن الظففففففري  دراسففففففة  فسففففففيرية مو ففففففوعية وإ ةففففففا  ن صفففففففاب عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ففففففف  القففففففرلفففففف   جففففففد دراسففففففة مسففففففاقلة عفففففف

م الففففففراتف ففففففف   فسففففففيرك   ومففففففا كففففففان علففففففد اإلمففففففاسففففففلو ه ودعو ففففففه ومففففففيالدك اسففففففاب عامففففففة عففففففن عيسففففففخ عليففففففه السففففففالم ودر

 :ومن  يل ا. مفا ي  ال يب

 .بلا عافظ ع د ال ل  ع د الل  :   القر ن واإل عيل  اية عيسخ عليه السالم ودعو ه ف .1

 .معاز موعوب موةد ال ثارف: مل ج  ول  العزم من الرسل علي   السالم ف  الدعو  .2

 .ع يب مليرك: عيسخ ا ن مري  ف   و  الظااب والسله .3

 .مسعود  ن سعد ال امدف: ميالد عيسخ عليه السالم علد الي ود واللصارى والةسلةين .4

فففففف   وثففففف    فففففه ملففففففرد فففففف  صففففففاب عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم فففففف  القفففففر ن الظفففففري  دراسفففففة  فسفففففيرية  ومفففففا  تعةفففففه

 .مو وعية

 :خطة البحث: سادساا 

 :يا ةن بما الةو وع مقدمة و ة يد وم وثين ورا ةة

 :علخ اللوو اآل  

 .ويا ةن   بةية ال وث و بدافه  والدراساب السا قة  ومل عية ال وث:  ة يد 

 :م ف  القر ن الظري  وفيه مطال انعليه السال عيسخ: الة وث اءو 

 .اآلياب الا  ورد في ا اكر عيسخ عليه السالم: الةطلب اءو 

 .اسةه و س ه وولد ه: الةطلب الثا  
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 :صفاب عيسخ عليه السالم ف  القر ن الظري   وفيه مطالب: الة وث الثا  

 .الصفاب الَثْلقية: الةطلب اءو 

 .الُثلقية الصفاب: الةطلب الثا  

 .الصفاب اإل افية: الةطلب الثالث

 (و  ةل   ب  اللاائج والاوصياب)الثا ةة 

 :تمهيد

علففففد الوففففديث عففففن عيسففففخ  ففففن مففففري  عليففففه السففففالم  فففففال  ففففد مففففن الاعريففففف  أمففففه مففففري  ا لففففة عةففففران علي ففففا السففففالم  والافففف    

و فففففد  وفففففدث القفففففر ن عفففففن . مين اصفففففطفاب  ر سففففف وا ه و عفففففالخ و بل فففففالففففف   ظفففففن ك يربفففففا مفففففن اللسفففففا   إ ةفففففا كا ففففف  مفففففن الَّففففف

لَفففففا":  سفففففب مفففففري  علي فففففا السفففففالم  فقفففففا   عفففففالخ وعل فففففن ر  ْةفففففَراَن الَّالففففف   َْعَصفففففلَْ  فَْرَج َفففففا فَلَفَْثلَفففففا فليفففففهل مل "وَمفففففْريََ  اْ لَفففففَ  عل
 [ 1]

  

 ففففن   فففف    ففففن  مففففون  مففففن ولففففد سففففليةان  الةففففراد عةففففران  ففففن ما ففففان    ففففو مففففري   و يففففل اسففففةه عةففففران:  ففففا  الوسففففن ووبففففب

علففففي   السففففالم  –وكففففا وا مففففن  سففففل ي ففففواا  ففففن يعقففففوب  ففففن إسففففوا   ففففن إ ففففرابي  
[2]

  واكففففر ا ففففن كثيففففر ففففف   فسففففيرك  ن  م ففففا 

 فففففالاقوى وكثفففففر  الع فففففاد   فةفففففري  إا مفففففن  يففففف  ريفففففر وصفففففال  و قفففففوى  وبففففف  مةفففففن  علفففففة  لففففف  ففففففا ود  فففففن   يفففففل ا فففففا رب

ينَ :"عففففففالخاصففففففطفاب  ر عففففففز وجفففففففل  فقففففففد  فففففففا    ْةفففففففَراَن َعلَففففففخ اْلَعفففففففالَةل فففففففا َو َ  إلْ ففففففَرابليَ  َو َ  عل َ اْصففففففطَفََخ  َدَم َو ُوع  "إلنَّ رَّ
[3]

  

وكان اصطفا  ر ل    أن اراارب  وف ل   علخ العالةين  الل و 
[4]

 . 

و ففففرى   فففففه اكفففففر بلفففففا مفففففن  عفففف    واصفففففطفاب   وجعفففففل مفففففل   الرسفففففل الفففففمين ي يلففففون لللفففففا  اريففففف  مو افففففه  وبففففف  اإليةفففففان   

 . ه م  ااعاه والعةل  ةا ير يه

 " : و د اكر الةولخ ف  كاا ه العزيز ما   ع  علخ مري  من  ع   ومن الل ما كان ف   أ  ا َووللد  ا وعين كفالا ا  عيُث يقو  س وا ه  

ةل إل  لِّۖ  إل ََّل  َ َ  السَّ ا فَاَقَ َّْل مل ر  ْةَراَن َربِّ إل ِّ   ََمْرُب لََل َما فل   َْطلل  ُمَورَّ فَلَةَّا َوَ َعْا َا  َالَْ  َربِّ إل ِّ  ( 33)يُ  اْلَعلليُ  ْا  َالَ ل اْمَر َُب عل

ُ  َْعلَُ   لَةا َوَ َعْ  َولَْيَس المَّ  ي ل َوَ ْعاُ َا  ُ ثََخ َورَّ جل َن الشَّْيطَانل الرَّ يَّاَ َا مل يُمبَا  لَل َوُارِّ فَاَقَ َّلَ َا ( 33)َكُر َكاْءُ ثََخ ۖ َوإل ِّ  َسةَّْياُ َا َمْريََ  َوإل ِّ   ُعل

                                                             
 12سورك الاوري   ية [  1]

الشيخ عاد   عةد ع د الةوجود والشيخ عل  موةد : اللعةا      و عفص سراج الدين عةر  ن عل   ن عاد  الول ل  الدمشق   الل اب ف  علوم الظااب  الةوق [  2]
 .3/133م 1111-بـ  1411  1ل لان ا/  يروب  -معوض  دار الظاب العلةية 

 .33سور     عةر ن   ية [  3]

[
4
  1 يروب  ا –موةد عسين  ةس الدين  دار الظاب العلةية :  الةوق (ا ن كثير)الفدا  إسةاعيل  ن عةر  ن كثير القر      فسير القر ن العصي  ا ن كثير    و [  

 .2/21 بـ 1411
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َما ۖ  َالَْ  بَُو َر   َا  لقَ ُوٍ  َعَسٍن َو َ  َاَ َا  َ َا  ا َعَسل ا َوَكفَّلَ َا َتَكرليَّا ۖ ُكلََّةا َدَرَل َعلَْي َا َتَكرل  لَدبَا رلْت  ا ۖ  َاَ  يَا َمْريَُ   َ ََّخ لَلل بََ ْوَراَب َوَجَد عل يَّا اْلةل

َسابٍ  َ يَْرُتُ  َمن يََشاُ   لَ ْيرل عل ل ۖ إلنَّ رَّ لدل رَّ ْن عل "( 33)مل
[5]

 . 

:و اةثل علاية ر س وا ه و عالخ  ةري  ف  بمك اآلياب  أمور عد  علخ اللوو الاال   
[6]

 

يُ  اْلَعللي ُ  ": ا واساعا اه لدعو   م ا  قول ا َ ُو  ر س وا ه و عالخ ل .1 ةل لِّ  إل ََّل  َ َ  السَّ  ."فَاَقَ َّْل مل

 .الل من  س اب اللشأ  الصالوة ن ر جعل كفالا ا  يد     من    يائه وبو تكريا فظان  .2

ي ل :" إعم  ا من الشيطان الرجي    ا   عالخ .3 جل َن الشَّْيطَانل الرَّ يَّاَ َا مل يُمبَا  لَل َوُارِّ "َوإل ِّ   ُعل
[7]

. 

ففففنْ : "كرم ففففا ر  ففففرت  مسففففاةر   ففففا   عففففالخ .4 ففففَما  َالَففففْ  بُففففَو مل لففففَدبَا رلْت  ففففا  َففففاَ  يَففففا َمففففْريَُ   َ َّففففَخ لَففففلل بََ ل  َوَجففففَد عل لففففدل رَّ عل

َسابٍ  َ يَْرُتُ  َمن يََشاُ   لَ ْيرل عل "إلنَّ رَّ
[8]

. 

 :عيسى عليه السالم في القرآن الكريم وفيه مطالبان: المبحث األول

 .يورد ال اعث اآلياب الا  وردب ف  القر ن الظري  اكر في ا عليه السالم  اسةه  و ما كل   ه

 .فيها ذكر عيسى عليه السالم في القرآن الكريماآليات التي ورد : المطلب األول 

 . عشر مراب  وورد وصف  فسه  ع د ر مر  واعد (11)مر  رةس وعشرون مر   ووردب كلياه  الةسي   25 القر ن  اسةه ف  عيسخ ُاكر

يَسخ َو  َْيلَا " اْلقُُد ل   لُرو ل  َو َيَّْد َاكُ  اْل َيِّلَابل  َمْريَ َ  اْ نَ  عل
[ 9 ]

 

يَسخ َو  َْيلَا ۚ   َدَرَجابٍ   َْعَ  ُ ْ  َوَرفَ َ " "اْلقُُد ل   لُرو ل  َو َيَّْد َاكُ  اْل َيِّلَابل  َمْريَ َ  اْ نَ  عل
[10]

  

َ  إلنَّ  يَاَمْريَ ُ " ُركل  رَّ ْلهُ   لَظللَةةٍ  يُ َشِّ ي ُ  اْسُةهُ  مل يَسخ اْلَةسل ي  ا َمْريَ َ  اْ نُ  عل َر ل  فل  َوجل ْ يَا َواآْلرل نَ  الد  "اْلُةقَرَّ لين َومل
[11]

  

يَسخ  ََعسَّ  فَلَةَّا" ْل ُ ُ  عل ل  إللَخ  َْ َصارلف َمنْ   َا َ  اْلُظْفرَ  مل "رَّ
[12]

  

يَسخ َمثَلَ  إلنَّ " ْلدَ  عل ل  عل نْ  َرلَقَهُ  ۚۖ   َدمَ  َكَةثَلل  رَّ " َُرابٍ  مل
[13]

 

                                                             
 .33_33سور     عةر ن   ية [  5]

 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي    مرج  سا    : يلصر[ 6]

 .33ية سور     عةران   [  7]

 .33سور     عةران   ية [  8]

 .13سور  ال قر   اآلية [  9]
 .233سور  ال قر    اآلية [  10]

 .43سور     عةران   اآلية [  11]

[
12
 .32سور     عةران  اآلية [  

 .31سور     عةران   اآلية [  13]
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ي َ   َاَْللَا إل َّا َو َْولل ل ْ " يَسخ اْلَةسل ل  َرُسو َ  َمْريَ َ  اْ نَ  عل "َوَما  َاَلُوكُ  َوَما رَّ
[14]

  

ي ُ  إل ََّةا " يَسخ اْلَةسل ل  َرُسو ُ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل " َْلقَابَا َوَكللَةاُهُ  رَّ
[15]

 

يَسخ  َا َ " نَ  َمائلَد    َعلَْيلَا  َْ زل ْ  َر َّلَا اللَّ ُ َّ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل َةا ل  مل " َُظونُ  السَّ
[16]

 

يَسخ َالللَ " "يَْةاَُرونَ  فليهل  الَّملف اْلَو ِّ   َْو َ  ۚ   َمْريَ َ  اْ نُ  عل
[17]

  

يَسخ َجا َ  َولَةَّا" ْئاُُظ ْ   َدْ   َا َ   لاْل َيِّلَابل  عل ْظَةةل  جل ُ َيِّنَ   لاْلول "الَّملف  َْعضَ  لَُظ ْ  َوءل
[18 ]

 

يَسخ  َا َ  َوإلاْ " ل  َرُسو ُ  إل ِّ  إلْسَرائليلَ  يَا َلل  َمْريَ َ  اْ نُ  عل "رَّ
[19]

  

ل   َْ َصارَ  ُكو ُوا" يَسخ  َا َ  َكَةا رَّ ل  إللَخ  َْ َصارلف َمنْ  للْلَوَوارليِّينَ  َمْريَ َ  اْ نُ  عل "رَّ
[20]

  

يلَ  إلْ َرابلي َ  إللَخ" يَسخ ُموَسخ  ُو ل َ  َوَما َواْءَْس َاال  َويَْعقُوبَ  َوإلْسَوا َ  َوإلْسَةاعل " اللَّ لي ونَ   ُو ل َ  َوَما َوعل
[21]

  

ُ   َا َ  إلاْ " يَسخ رَّ "َوُمطَ ُِّركَ  إللَ َّ  َوَرافلُعلَ  ُماََوفِّيلَ  إل ِّ  يَاعل
[22 ]

 

يَسخ ُموَسخ  ُو ل َ  َوَما" نْ  َواللَّ لي ونَ  َوعل " َْينَ   ُفَرِّ ُ  َل  َر ِّ ل ْ  مل
[23]

  

يلَ  إلْ َرابلي َ  إللَخ َو َْوَعْيلَا  يَسخ َواْءَْس َاال  َويَْعقُوبَ  َوإلْسَوا َ  َوإلْسَةاعل "َوُسلَْيَةانَ  َوبَاُرونَ  َويُو ُسَ  َو َي وبَ  َوعل
[24] 

 

]
ينَ " نْ  َكفَُروا الَّمل يَسخ َداُوودَ  للَسانل  َعلَخ إلْسَرائليلَ   َلل  مل "َوَكا ُوا َعَصْوا  لَةا َالللَ  ۚ   َمْريَ َ  اْ نل  َوعل

[25]
 

ل َ ا َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي  ا" ا  َْيَن َما ُكْلُ  .  َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ َكا ل َمفا ُدْمفُ  َعي  فاَوَجَعلَلل  ُم َاَرك  اَل ل َوالزَّ ا  لَواللفَد ل  َولَفْ  يَْعَعْلللف  . َو َْوَصا ل   لالصَّ َو َفر  

ا َ قلي  ا اَلُم َعل َّ يَ . َج َّار  "ْوَم ُوللْدُب َويَْوَم  َُموُب َويَْوَم  ُْ َعُث َعي  اَوالسَّ
[26]

  

                                                             
 .133سور  اللسا   اآلية [  14]

 .131سور  اللسا    اآلية [  15]

 .131سور  الةائد    اآلية [  16]

 .34سور  مري   اآلية [  17]

 33سور  الزررف   اآلية[ 18]

 .3سور  الصف   اآلية [  19]

 .14سور  الصف   اآلية [  20]

 .133سور  ال قر   اآلية [  21]

 .33سور     عةران  اآلية [  22]

 .14سور     عةران   اآلية[  23]
 .133سور  اللسا    اآلية [  24]

[
25
 .31سور  الةائد   اآلية[  

 .  22-23سورة مريم، اآليات [ 26]
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ُ   َا َ  إلاْ " يَسخ رَّ "َوَعلَخ َعلَْيلَ   لْعَةال  اْاُكرْ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل
[27]

  

يَسخ اْلَوَوارلي ونَ   َا َ  إلاْ " ي ُ  بَلْ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل "]َر  لَ  يَْساَطل
28
]  

ُ   َا َ  َوإلاْ " يَسخ رَّ ُمو ل  للللَّا ل   ُْل َ   َ َْ  َ  َمْريَ َ  اْ نَ  يَاعل "ا َّثل
[29]

  

يَسخ َويَْويَخ َوَتَكرليَّا" نَ  ُكل   ۚۖ  َوإلْليَا َ  َوعل ينَ  مل اللول "الصَّ
[30]

  

نَ " يثَا َ ُ ْ  اللَّ ليِّينَ  مل ْللَ  مل نْ  َومل يَسخ َوُموَسخ َوإلْ َرابلي َ   ُو ٍ  َومل ْل ُ ْ  َو ََرْم َا ۚۖ  َمْريَ َ  اْ نل  َوعل يثَا  ا مل َغلليص ا مل
[31]

  

ْيلَا َوَما إللَْيلَ " يَسخ َوُموَسخ إلْ َرابلي َ   لهل  َوصَّ ينَ   َ ليُةوا  َنْ  ۚۖ  َوعل " َاَفَرَّ ُوا َوَل  الدِّ
[32]

  

 .اسمه ونسبه ولدته: المطلب الثاني

إلْا  َالَففففف ل : "   فففففف   ولفففففه سففففف وا هعلي فففففا السفففففالمجففففف  إلفففففخ  مفففففه  مفففففري   يلففففف   يفففففاب القفففففر ن الظفففففري   ن اسففففف  عيسفففففخ و سففففف ه ير

ي  فففففففا فلففففففف   يَسفففففففخ اْ فففففففُن َمفففففففْريََ  َوجل فففففففيُ  عل ْلفففففففهُ اْسفففففففُةهُ اْلَةسل فففففففُركل  لَظللَةفففففففٍة مل َ يُ َشِّ فففففففَن اْلَةاَلئلَظفففففففةُ يَفففففففاَمْريَُ  إلنَّ رَّ فففففففَر ل َومل ْ يَا َواآْلرل الفففففففد 

"اْلُةقَففففففففرَّ لينَ 
[33]

ففففففففيُ  لقففففففففب مففففففففن اءلقففففففففاب الةشففففففففرفة  . ي  والفففففففففارو   و صففففففففله مشففففففففيوا  الع را يففففففففة  ومعلففففففففاك اْلَةسل كالصففففففففد 

معففففففرب مففففففن  يشففففففوع  ومشففففففاق ةا مففففففن الةسفففففف  ( عيسففففففخ)كففففففملل و"   ُم اَركففففففا   َْيففففففَن مففففففا ُكْلفففففف ُ َوَجَعلَللفففففف: "الة ففففففارك  كقولففففففه

 عيسخ ا ن مري  والثطاب لةري ؟: ل   يل: والعيس  فان  ل 

                                                             
 .113سورة المائدة ، اآلية [  27]
 .112سورة المائدة ، اآلية [  28]

 .112سورة المائدة ، اآلية [  29]
 .22سورة األنعام، اآلية [  30]
 .2سورة األحزاب ، اآلية [  31]
 .12سورة الشورى ، اآلية [  32]
 .   22سورة آل عمران، اآلية [ 33]
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ب  فأعلةففففف   لسففففف اه إلي فففففا   فففففه يولفففففد مفففففن غيفففففر  ب ففففففال يلسففففففب إل ءن  اء لفففففا  يلسففففف ون إلفففففخ اآل فففففا  ل إلفففففخ اءم فففففا:  لففففف 

  وبفففففمك  ال فففففة    يفففففل اسفففففةه الةسفففففي  عيسفففففخ ا فففففن مفففففري ولففففف. إلفففففخ  مفففففه  و فففففملل ف فففففل  واصفففففطفي  علفففففخ  سفففففا  العفففففالةين

السففففف  للةسفففففةخ عالمفففففة يعفففففرف   فففففا وياةيفففففز مفففففن : السففففف  مل فففففا عيسفففففخ  و مفففففا الةسفففففي  وال فففففن فلقفففففب وصففففففة؟  لففففف :   فففففيا 

"غيفففففرك
[34]

ء فففففه كففففففان إاا : ء فففففه كففففففان مسفففففي  القففففففدمين ل  رةفففففص ل ةفففففا  و يففففففل: وسفففففة  الةسففففففي   لظثفففففر  سففففففياعاه  و يفففففل  

.مسففففف   عفففففدا  مفففففن اوف العابفففففاب  فففففر   فففففاان ر  عفففففالخ
[35]

وعلفففففخ كفففففل عفففففا  ل ياعلففففف   فففففملل عقيفففففد  ول عةفففففل  فالعفففففدوى  

 . ف  الل  عيفة  و معدومة

ر  تعةفففففوا   فففففه كفففففان رطي فففففا  ءمفففففه  ففففففمكروا  سففففف ه مفففففن اريففففف  يوسفففففف إل  ن  بفففففل الظافففففاب  سففففف وك إلفففففخ يوسفففففف اللعفففففا      

.اللعار  وف  إ عيل ماخ وصل  س ه إلخ إ رابي   وف  إ عيل لو ا وصل  س ه إلخ  دم عليه السالم
[36]

  

فففففْن  َفففففْ للُظْ   َلَفففففْ  يَفففففأْ لُظْ   َ َفففففأُ الَّففففف: " ولظفففففن بفففففمك اللسفففففب ل يعلة فففففا إل ر سففففف وا ه و عفففففالخ  وفففففف  عظايافففففه عفففففن اء فففففوام        يَن مل مل

 ُ بلْ  َل يَْعلَُة ُففففففْ  إللَّ رَّ فففففْن  َْعفففففدل يَن مل " َفففففْومل  ُفففففو ٍ َوَعففففففاٍد َو َُةفففففوَد َوالَّففففففمل
[37]

   فففففف  مفففففن الظثفففففر   ويففففففث ل يعلففففف  عففففففددب  : والةعلفففففخ .

د إاا  ففففففين عففففففد ان وإسففففففةاعيل  ال ففففففون   ففففففا ل يعرفففففففون  وكففففففان ا ففففففن مسففففففعو: وعففففففن ا ففففففن ع ففففففا  ر فففففف  ر عل ةففففففا. إل ر

.كمب اللسا ون  يعل       يد عون عل  اء ساب  و د  فخ ر علة ا عن الع اد:  ر  بمك اآلية  ا 
[38]

  

 :   ولدته

ملفففففه  ف  ولفففففد يظفففففون وجفففففودك  ظلةفففففة مفففففن ر جفففففا ب ال شفففففرى إلفففففخ مفففففري  علي فففففا السفففففالم  ظلةفففففة       
[39]

:  قولفففففه سففففف وا ه  

يَسففففففخ اْ ففففففُن َمففففففْريََ  " ففففففيُ  عل ْلففففففهُ اْسففففففُةهُ اْلَةسل ففففففُركل  لَظللَةففففففٍة مل َ يُ َشِّ "…إلْا  َالَفففففف ل اْلَةاَلئلَظففففففةُ يَففففففاَمْريَُ  إلنَّ رَّ
[40]

 علةفففففف   لسفففففف اه إلي ففففففا .

  ففففففه يولففففففد مففففففن غيففففففر  ب فففففففال يلسففففففب إل إلففففففخ  مففففففه  و ففففففملل ف ففففففل  واصففففففطفي  علففففففخ  سففففففا  العففففففالةين
[41]

لفففففف    وعففففففمرا   

" َالَفففففْ  َربِّ  َ َّفففففخ يَُظفففففوُن للفففففف  َولَفففففد  َولَفففففْ  يَْةَسْسفففففلل   ََشفففففر  "  افففففزوج   عع ففففف  كيفففففف يأ ي فففففا ال ففففففالم فاسفففففا ل  
[42]

 
 

والسففففففاف ام 

فففففف   ول فففففا   فففففخ يظفففففون لففففف  ولفففففد لن ظفففففار والاععفففففب ولفففففملل  جيفففففب جفففففوا ين  عفففففدبةا كفففففملل ر يثلففففف  مفففففا يشفففففا  ف فففففو لرفففففف  

                                                             
 .1/222هـ، 1232 -2بيروت ،ط –الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ، دار الكتاب العربي [   34]
 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي   [ 35]

 . 33-33ةسيوية واإلسالم  مظا ة وب ة دون ع د الوباب   عةد   الل و  واء  يا  ف  الي ودية وال[ 36]

 .   1سور  إ رابي   اآلية [  37]

 1434  1 جائز  د   الدولية للقر ن الظري    ا(عا ية الطي   علخ الظشاف)الطي     رف الدين الوسين  ن ع د ر  فاو  ال يب ف  الظشف عن  لاع الريب [  38]

 .  4/413لقر ن العصي    ا ن كثير   فسير ا  1/333م   2113 -بـ 

ى  اءسا  ف  الافسير  دار السالم [  39]  .2/333بـ  1424  3القابر   ا –عوى  سعيد عو 
 .   43سور     عةران  اآلية [ 40]

لظ ير  دار إعيا  الاراث العر   الافسير ا= الراتف    و ع د ر موةد  ن عةر  ن الوسن  ن الوسين الاية  الراتف الةلقب  فثر الدين الراتف  مفا ي  ال يب [  41]

 .1/211بـ 1421 3 يروب ا -

 .   43سور     عةران  اآلية [  42]
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ظففففففون لرففففففف   عع  ففففففاإ ظاربففففففا  والثففففففا   إاا   ففففففخ  مففففففرا في
[43]

.
 

ُ يَْثلُففففففُ  َمففففففا يََشففففففاُ  إلَاا  ََ ففففففخ : "  ففففففا  سفففففف وا ه  َففففففاَ  َكففففففَملللل رَّ

ل ََّةا يَقُوُ  لَهُ ُكْن فَيَُظون ا فَا " َْمر 
[44]

 . 

وفففففف  مو ففففف   رفففففر مفففففن القفففففر ن الظفففففري  يفففففأ    فصفففففيل الفففففل الوةفففففل الععيفففففب والفففففولد  علفففففخ غيفففففر مثفففففا  سفففففا   مفففففن        

ففففففْن  َْبلل َففففففا َمَظا  ففففففا َ ففففففْر لي  ا: " ال شففففففر  عيففففففث يقففففففو  سفففففف وا ه و عففففففالخ ففففففْن . َواْاُكففففففْر فلفففففف  اْلظلاَففففففابل َمففففففْريََ  إلال اْ اَ َففففففَمْب مل فَا ََّثففففففَمْب مل

 َ َعا  ففففا فَأ ا َسففففولي  اُدو ل لففففْ  عل ْلففففَل إلْن ُكْلففففَ   َقلي  ففففا. ْرَسففففْللَا إللَْي َففففا ُروَعلَففففا فَاََةثَّففففَل لَ َففففا  ََشففففر  ْعَةنل مل  َففففاَ  إل ََّةففففا  َ َففففا .  َالَففففْ  إل ِّفففف   َُعففففوُا  لففففالرَّ

ففففا َتكلي  ففففا ي  ففففا َالَففففْ   َ َّففففخ يَُظففففوُن للفففف  ُغففففاَلم  َولَففففْ  يَْةَسْسففففلل   َ . َرُسففففوُ  َر ِّففففلل ءَبَففففَب لَففففلل ُغاَلم   َففففاَ  َكففففَملللل  َففففاَ  َر  ففففلل . َشففففر  َولَففففْ   َُك  َ ل

ففففففي  ا ا َمْق ل لَّففففففا َوَكففففففاَن  َْمففففففر  ففففففي  ا. بُففففففَو َعلَفففففف َّ بَففففففيِّن  َولللَْعَعلَففففففهُ َ ايَففففففة  للللَّففففففا ل َوَرْعَةففففففة  مل "فََوَةلَْاففففففهُ فَاْ اَ َففففففَمْب  لففففففهل َمَظا  ففففففا  َصل
[45]

 ف .

و ففففففا  السفففففدف لوففففففيض  صففففففا  ا  و يفففففل ل يففففففر الففففففل. لةقففففففد اعافففففزلا   و لوفففففف  عففففففل    واب ففففف  إلففففففخ  ففففففر  الةسفففففعد ا
[46]

 .

و ةثفففففل ل فففففا فففففف  صفففففور  اإل سفففففان لاسفففففاأ س  ظالمفففففه ول  لففففففر علفففففه فلفففففو ظ فففففر ل فففففا فففففف  صفففففور  الةالئظفففففة للففففففرب علفففففه ولففففف  

. قدر علخ اساةاع كالمه
[47]

 

ْلففففففَل إلْن ُكْلففففففَ   َقلي  فففففف" فاعففففففواب ملففففففه عففففففين ر  ففففففه   ْعَةنل مل فأجا  ففففففا الةلففففففل مطةئلففففففا  ل ففففففا  وم ففففففدئا    "ا َالَففففففْ  إل ِّفففففف   َُعففففففوُا  لففففففالرَّ

و ففففف  ل فففففا الوةفففففل  عفففففد  ن  فففففخ الةلفففففل فففففف  جيفففففب درع فففففا فلزلففففف  اللفثفففففة إلفففففخ فرج فففففا  . لروع ففففا  فأملففففف  علفففففخ  فسففففف ا عيلئفففففم

إ ففففه  فففففخ ففففف  فة ففففا و ن الففففمف يثاا  ففففا بففففو الففففرو  : فوةلفففف  مففففن فوربففففا كةففففا  وةففففل الةففففر   علففففد جةففففاع  عل ففففا  ومففففن  ففففا 

فقففففو  رففففالف مفففففا يف فففف  مففففن سففففيا اب بفففففمك القصففففة ففففف  موالِّ ففففا مفففففن القففففر ن  فففففان بففففما السفففففيا   الففففمف ولففففج في ففففا مفففففن فة ففففا 

  و فففففد ورد الثفففففالف فففففف  مفففففد  عةل فففففا  (عليفففففه السفففففالم)يفففففد  علفففففخ  ن الفففففمف  رسفففففل إلي فففففا ملفففففل مفففففن الةالئظفففففة بفففففو ج ريفففففل 

.والةش ور علد العة ور   ه  سعة ا  ر
[48]

    

ففففف    َْ فففففَل بَفففففَما : "خوفففففف   عفففففداث الفففففولد   فففففا  سففففف وا ه و عفففففال        فففففْمعل اللَّْثلَفففففةل  َالَفففففْ  يَفففففالَْياَلل  مل فَأََجاَ بَفففففا اْلَةَثفففففاُض إللَفففففخ جل

فففففي  ا فففففْن  َْوال َفففففا  َلَّ  َْوَز لففففف   َفففففْد َجَعفففففَل َر  فففففلل  َْواَفففففلل َسفففففرلي  ا. َوُكْلفففففُ   َْسفففففي ا َمْلسل فففففْمعل اللَّْثلَفففففةل  َُسفففففا لْ  . فَلَاَدابَفففففا مل ف إللَْيفففففلل  لعل َوبُفففففزِّ

ا فَ . لَْيفففففلل ُراَ  فففففا َجللي  فففففاعَ  ْعَةنل َصفففففْوم  ا فَقُفففففولل  إل ِّففففف   َفففففَمْرُب لللفففففرَّ فففففَن اْل ََشفففففرل  ََعفففففد  فففففا  َفففففَريلنَّ مل لمَّ ف َعْيل فففففا فَا لَفففففْن فَُظللففففف  َواْ فففففَر ل  َو َفففففرِّ

                                                             
  ير اليه «  ورير الةعلخ السديد و لوير العقل العديد من  فسير الظااب الةعيد»ا ن عا ور  موةد الطابر  ن موةد  ن موةد الطابر   الاورير والالوير [  43]

 .3/243بـ 1114 و س   –ر  الدار الاو سية لللشر لعقا  الاورير والالوي

 .   43سور     عةران  اآلية [  44]

[
45
 .   22-12سورة مريم، اآليات [

[
46

 .2/122ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ،[  

[
47

 .21/223الرازي، مفاتيح الغيب ، مرجع سابق،  -[ 

[
48

 .2/122ابن كثير، تفسير القرآن العظيم [  
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ففففففي  ا "] َُكلِّففففففَ  اْليَففففففْوَم إلْ سل
49
عففففففد  ةففففففام مففففففد  فأجا بففففففا الةثففففففاض للاعقيففففففب العرففففففف    ف جا بففففففا الةثففففففاض  : والفففففففا  ففففففف   ولففففففه  [

الوةفففففل  و يفففففل  عفففففد  ةا يفففففة   ففففف ر مفففففن عةل فففففا
[50]

فا فففففطربا و لعأبفففففا الطلففففف  إلفففففخ جفففففمع اللثلفففففة فففففف  الةظفففففان الفففففمف  لوففففف  . 

والةشففففف ور   فففففه   يففففف  لوففففف  الفففففمف  لقفففففاك اللفففففا   ع ففففف   عفففففن  عفففففض ول يشفففففل فيفففففه اللصفففففارى … إليفففففه  و فففففد ارالففففففوا فيفففففه 

.  فففففه   يففففف  لوففففف 
[51]

عرفففففف     فففففا سفففففا الخ و ةفففففاون   فففففما الةولفففففود  الفففففمف ل  وعفففففين  عسففففف   فففففالطل   ةلففففف  الةفففففوب ء  فففففا 

يوةفففففل اللفففففا   مربفففففا فيفففففه علفففففخ السفففففداد  ول يصفففففد و  ا فففففف  ر ربفففففا  و عفففففدما كا ففففف  علفففففدب  عا فففففد   اسفففففظة   صففففف   علفففففدب  

فففففي  ا: "عفففففابر  تا يفففففة  فقالففففف  -فيةفففففا يصلفففففون- ففففف    َْ فففففَل بَفففففَما َوُكْلفففففُ   َْسفففففي ا َمْلسل ان مفففففن ر  فففففا ولظفففففن جا بفففففا اءمففففف". يَفففففالَْياَلل  مل

ففففففْمعل اللَّْثلَففففففةل  َُسففففففا لْ  َعلَْيففففففلل ُراَ  ففففففا َجللي  ففففففا.  َلَّ  َْوَز لفففففف   َففففففْد َجَعففففففَل َر  ففففففلل  َْواَففففففلل َسففففففرلي  ا: "  و ففففففا  ف إللَْيففففففلل  لعل فَُظللفففففف  . َوبُففففففزِّ

ف َعْيل فففففا  فففففا غفففففمائيا مفففففن و مل  ق ا مفففففن  اى الفففففولد  ومفففففا  عفففففدباالثطفففففاب  طةيلففففف  و سفففففرية ل فففففا عةفففففا سفففففيلو" َواْ فففففَر ل  َو َفففففرِّ

ا"و مربففففففا  ن  وففففففدث اللففففففا   الشففففففار  ول  ظلة فففففف     مأكففففففل ومشففففففرب بلفففففف  ْعَةنل َصففففففْوم  " سففففففظو ا  :  ف"إل ِّفففففف   َففففففَمْرُب لللففففففرَّ

فففففففي  ا وكفففففففان معروففففففففا  علفففففففدب   ن السفففففففظوب مفففففففن الع فففففففاداب .   لاسفففففففاريو  مفففففففن  فففففففول   وكالم ففففففف " فلَفففففففْن  َُكلِّفففففففَ  اْليَفففففففْوَم إلْ سل

 ةثفففففاا ا   فففففف   فففففف  الفففففل عفففففن  فسففففف ا  ءن اللفففففا  ل يصفففففد و  ا  ول فيفففففه فائفففففد   و  رئا فففففا وإ ةفففففا لففففف   ففففف مر . الةشفففففروعة

. ظون  ظالم الص   ف  الة د
[52]

  

لُفففففهُ : "و عفففففد الفففففل كلفففففه جفففففا ب مواج ا فففففا لقوم فففففا الاففففف   ر فففففر ر سففففف وا ه و عفففففالخ عل فففففا  قولفففففه        فَأَ َفففففْ   لفففففهل  َْوَم َفففففا  َْوةل

ْئففففف ل َ فففففْيئ ا فَرلي  فففففاَمفففففْريَُ  لَقَفففففْد   َفففففالُوا يَفففففا ي  فففففا. جل فففففلل  َ ل "يَا ُْرفففففَ  بَفففففاُروَن َمفففففا َكفففففاَن  َ ُفففففوكل اْمفففففَر َ َسفففففْوٍ  َوَمفففففا َكا َفففففْ   ُم 
[53]

يَا ُْرفففففَ  ).

 سففففففف ة مفففففففل   ل فففففففا إلفففففففخ الصفففففففال   ءن  بفففففففل الصفففففففال  ففففففففي   كفففففففا وا يسفففففففةون بفففففففارون  ولفففففففيس   فففففففارون  رففففففف  ( بَفففففففاُرونَ 

موسففففففخ
[54]

فعلففففففدما  ففففففا  ل ففففففا  وم ففففففا  لففففففل الةقولففففففة  .  سفففففف وا ه و عففففففالخ ل ففففففاوجففففففا ب  وم ففففففا وبفففففف  وا قففففففة مففففففن   رئففففففة ر .

وعع ففففوا مففففن الففففل لفففف   اففففو  بفففف  اإلجا ففففة للففففف  الا ةففففة عل ففففا  ولظل ففففا   ففففارب إلففففخ وليففففدبا  وبفففف   علفففف    ففففه لففففيس مففففن  بففففل 

" لي  افَأََ فففففاَرْب إللَْيفففففهل  َفففففالُوا َكْيفففففَف  َُظلِّفففففُ  َمفففففْن َكفففففاَن فلففففف  اْلَةْ فففففدل َصففففف"الظفففففالم عافففففخ يافففففولخ الفففففرد عل فففففا 
[55]

 علفففففدما   فففففارب اليفففففه  

 َفففففاَ  " عفففففد بفففففمك اإل فففففار  ( عليفففففه السفففففالم)فلطففففف  عيسفففففخ     ففففف  وبفففففو فففففف   صفففففرب    فففففد مفففففن ت ابفففففا ظلفففففوا  ن الفففففل اسفففففا زا 

                                                             

]
49

 .   22-22سورة مريم، اآليات [  

[
50

 .12/22ابن عاشور ، التحرير والتنوير ، مرجع سابق ،[  

[
51

 . 122-2/122المرجع نفسه، [ 

[
52

 السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان[ 

 . أشير اليه الحقا تفسير السعدي. 222-1/222م 2333-هـ 1223 1عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،ط: المحقق

[
53

 .   22،22سورة مريم، اآليتان [ 

[
54

، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،ط: الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر ،جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق[   

 .12/122م، 2333 -هـ  1223

[
55
 .   22سورة مريم، اآلية   [
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ل َ ا َفففففا لَ  اْلظلاَفففففاَب َوَجَعلَللففففف   َ لي  فففففا فففففاَل . إل ِّففففف  َعْ فففففُد رَّ فففففا  َْيفففففَن َمفففففا ُكْلفففففُ  َو َْوَصفففففا ل   لالصَّ َكفففففا ل َمفففففا ُدْمفففففُ  َعي  فففففاَوَجَعلَللففففف  ُم َاَرك  .  ل َوالزَّ

ا َ فففففقلي  ا ا  لَواللفففففَد ل  َولَفففففْ  يَْعَعْلللففففف  َج َّفففففار  فففففاَلُم َعلففففف َّ يَفففففْوَم ُوللفففففْدُب َويَفففففْوَم  َُمفففففوُب َويَفففففْوَم  ُْ َعفففففُث َعي  فففففا. َو َفففففر   "َوالسَّ
[56]

 فففففدر ر لففففف  .  

 الةوافصفففففة علفففففخ عفففففدود الع فففففاداب مفففففن صفففففال  وتكفففففا    فففففل رلقففففف  بفففففما وجعللففففف   افعفففففا  معلةفففففا  للثيفففففر  يلةفففففا كلففففف  و مر ففففف  

وموسفففففلا ءمففففف  ولفففففن  كفففففون مسفففففاظ را ماع فففففرا   لثطايفففففا مفففففا دمففففف  فففففف  الويفففففا  الفففففد ياللةفففففا  و ط يفففففر للفففففلفس مفففففن الفففففم وب وا

.علخ اللا   مةا يوع  الل   ركة و زابة  مه وا ار  ا
[57]

  

 :  طالبالم في القرآن الكريم وفيه مصفات عيسى عليه الس: المبحث الثاني

قيفففففففة  و الَثْلقيفففففففة م يلفففففففة وردب صففففففففاب عيسفففففففخ عليفففففففه السفففففففالم فففففففف   يفففففففاب القفففففففر ن الظفففففففري   سفففففففوا  كا ففففففف  الُثلُ 

 .و   ه ا ن ر دعا  اللصارى  لوبياه إوداع ة 

 :الصفات الَخلقية: المطلب األول

:  عفففففالخ   كةفففففا  فففففين الفففففل فففففف   ولفففففهمفففففري  كةفففففا بففففف  ال شفففففر مفففففن مفففففاد  ورو  رلففففف  ر عفففففز وجفففففل عيسفففففخ  فففففن       

فففففْن  ُفففففَراٍب  ُففففف َّ  َفففففاَ  لَفففففهُ ُكفففففْن فَيَُظفففففونُ " ل َكَةثَفففففلل َ اَدَم َرلَقَفففففهُ مل ْلفففففَد رَّ يَسفففففخ عل "إلنَّ َمثَفففففَل عل
[58]

ردا  علفففففخ مفففففن تعففففف    فففففه   

ل شفففففففر مفففففففن عيفففففففث الاظفففففففوين وبفففففففما العسفففففففد كةفففففففا بففففففف   جسفففففففاد ا. ةيثالفففففففف عفففففففن ال شفففففففر  و وصفففففففله إلفففففففخ اإلل يففففففف

ففففففا( كففففففن)ف و مفففففر"و ففففففا  الط فففففرف في ففففففا   واإلعاياجفففففاب "إا  مر فففففه  ن يظففففففون فظفففففان لوة 
[59]

ففففففاللو  مففففففن مظو ففففففاب   

 .وما يلو   ملل من  عر ودم واو  و صر و  مية  العس  ال شرف

يقَة  َكا َففففا يَففففأُْكاَلنل : " ففففا   عففففالخ ففففدِّ ففففهُ صل ُسففففُل َو ُم  ففففْن  َْ للففففهل الر  ففففيُ  اْ ففففُن َمففففْريََ  إللَّ َرُسففففو    َففففْد َرلَففففْ  مل الطََّعففففاَم اْ صُففففْر َكْيففففَف َمففففا اْلَةسل

" ُ َفففففيُِّن لَ ُفففففُ  اآْليَفففففابل  ُففففف َّ اْ صُفففففْر  َ َّفففففخ يُْ فَُظفففففونَ 
[60]

مفففففن جفففففلس الرسفففففل   لفففففه  ل مزيفففففة لفففففه علفففففي     ومفففففا عيسفففففخ الةسفففففي  إل 

  وبةفففففا موااجفففففان إلفففففخ الطعفففففام والشفففففراب كةفففففا بففففف  ال شفففففر  فلفففففو كا فففففا إل فففففين يفففففة ثرجفففففه عفففففن ال شفففففرية إلفففففخ مر  فففففة الر و 

.الطعام والشراب لسا ليا عن
[61]

 

 . عاديث ف  السلة الةط ر     ين الصفاب العسدية ومةا  ين صفا ه الَثلقية ال شرية

                                                             
 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 56]

 .112-11/113الط رف   جام  ال يان عن  أو ل  ف القر ن   : يلصر[ 57]
 .   31سور     عةران  اآلية [58]

 .3/431الط رف   جام  ال يان عن  فسير  ف القر ن  مرج  سا   [  59]

[
60
 .   33سور  الةائد   اآلية [ 

 .1/231  مرج  سا   ( فسير السعدف)السعدف   فسير  يسير الظري  الرعةن[  61]
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وجففففففا  ففففففف  السففففففلة الةط ففففففر   عففففففض الصفففففففاب ال شففففففرية الافصففففففيلية ل ففففففما العسففففففد  فعففففففا ب  وصففففففف  ففففففعرك ولو ففففففه        

 . و اماه و وو الل

فأمفففففا عيسفففففخ ففففففأعةر جعفففففد عفففففريض (: )) صفففففلخ ر عليفففففه وسفففففل ) فففففا  الل ففففف  ( ر ففففف  ر عل ةفففففا)عفففففن ا فففففن ع فففففا         

((الصفففففدر
[62]

السففففف ل   كةفففففا فففففف  مسفففففلد اإلمفففففام   ء فففففه ورد وصفففففف الشفففففعر  لععفففففود  بلفففففا فففففف  العسففففف  ل فففففف  الشفففففعر  فصففففففة ا

 يففففف  عيسففففخ ا فففففن مفففففري  علي ةففففا السفففففالم مر فففففوع ور(: ))صفففففلخ ر عليففففه وسفففففل )  ففففا    ففففف  ر: عفففففن ا ففففن ع فففففا   فففففا    عةففففد

((الثلففففففف  إلفففففففخ الوةفففففففر  وال يفففففففاض سففففففف   الفففففففر  
[63]

فففففففل  وبفففففففو  فففففففد  ففففففف  الُةْساَرسل فففففففْعر الُةْل َسل فففففففْ   مفففففففن الشَّ ففففففف ل  والسَّ   السَّ

الَعْعد
[64]

.  و ما الععد ف  العس  ف و الةعاة  الشديد
 [65]

 

- : شرية  اةثل ف  اآل  من بمك اللصوص  ثلص إلخ  ن ما ورد من صفا ه العسدية ال     

 ن جسفففففد عيسفففففخ رلففففف  مفففففن الافففففراب  و  فففففه يوافففففاج إلفففففخ مفففففا  وافففففاج إليفففففه  قيفففففة  جسفففففاد ال شفففففر كالةأكفففففل والةشفففففرب  -1

 . و ووك

 .  ن  عرك س   مسارسل  د  عدى  وةة  ا ه  و ن له لةعا ا   -2

 .   ه معاد  القامة ل  الطويل ول  القصير -3

 (لون  عةر إلخ ال ياضصفة ال. ) ن جسةه معاة  الثل   وف ال لية -4

 : الصفات الُخلقية: المطلب الثاني

ل  فففففل  ن ر  عفففففالخ علفففففدما ي عفففففث   يفففففا يوسفففففن ُرلقفففففه لياصفففففف  صففففففاب  ظفففففون مق ولفففففة علفففففد اللفففففا  و ففففففو      ومةفففففا       

- :ورد من صفاب عيسخ عليه السالم ما يل 

ففففففا  َْيففففففَن َمففففففا ُكْلففففففُ  : "  ففففففا   عففففففالخ  ال ركففففففة -1 َكففففففا ل َمففففففا ُدْمففففففُ  َعي  ففففففا"َوَجَعلَللفففففف  ُم َاَرك  ففففففاَل ل َوالزَّ "َو َْوَصففففففا ل   لالصَّ
[66]

  

   الففففففف  ال ركففففففة مفففففففن جالسففففففف  صفففففففير  مففففففن   فففففففوا  و فعففففففا   يلةفففففففا عللفففففف لفففففففخ ر علففففففخ  إمعلةففففففا للثيفففففففر داعيففففففا 

                                                             
 .   3431 ررجه ال ثارف   العام  الصوي   كااب  عاديث اء  يا   عديث ر   [ 62]
 . إسلادك صوي : و ا  الةوق . 4/31مسلد اإلمام  عةد   وقي   عةد  اكر [ 63]

 [(.  س  ]  ماد  3/1121والعوبرف  الصوا  . 2/334ء ر ا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث وا[ 64]

[
65
 .   3/413وا ن ععر  فا  ال ارف . 1/233وا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث [. جعد]  ماد  3/122ا ن ملصور  لسان العرب : ا صر[

 .31سور  مري   اآلية -[ 66]
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.وصففففففاع  
[67]

وع ففففففر .   ف صففففففير   ر  ف اعففففففا للع ففففففاد  معلةففففففا للثيففففففر  باديففففففا إلففففففخ الر ففففففاد ففففففف   ف مظففففففان وجففففففدب

.صفاب  صي ة الةا   إ ار  إلخ  وقق ا وعدو  ا فعال ف  الةساق ل عالخ عن بمك ال
[68]

 

ا  لَواللففففففَد ل  :" ال فففففر  والد ففففففه  كةفففففا ففففففف   ولفففففه سفففففف وا ه و عففففففالخ -2 " َو َفففففر  
[69]

  لفففففيس  فففففففظ ول غلفففففيظ  ول يصففففففدر ملففففففه 

 ف وجعللفففففففف   ففففففففارا  والففففففففد   مففففففففري   و مر فففففففف    ربففففففففا وااعا ففففففففا  . ففففففففو  ول فعففففففففل يلففففففففاف   مففففففففر ر وااعاففففففففه

واإلعسففففففان إلي ففففففا  عففففففد ااعففففففة ر فففففف   ءن ر كثيففففففرا مففففففا يقففففففرن  ففففففين اءمففففففر  ع اد ففففففه وااعففففففة الوالففففففدين
[70]

  وبففففففما 

. ي ا دليل علخ  ف  الز خ عل ا  إا لو كا   تا ية  لةا كان الرسو  الةعصوم مأمورا  اعصية ا
[71]

 

فففففَن اْلُةقَفففففرَّ لينَ : " آلرفففففر   كةفففففا فففففف   ولفففففه  عفففففالخالوجابفففففة فففففف  الفففففد يا وا -3 فففففَر ل َومل ْ يَا َواآْلرل ي  فففففا فلففففف  الفففففد  " َوجل
[72]

 ف لفففففه   

وغيفففففر الفففففل  وجابفففففة ومظا فففففة علفففففد ر فففففف  الفففففد يا   ةفففففا يوعيفففففه ر إليفففففه مفففففن الشفففففريعة  ويلزلفففففه عليفففففه مفففففن الظافففففاب 

 ففففففيةن يفففففأان لفففففه فيفففففه  فيق فففففل ملفففففه  سفففففو  مفففففن الةقفففففر ين فففففف  الفففففدار اآلرفففففر  يشفففففف  علفففففد رو. مةفففففا ملوفففففه ر إيفففففاك

 اروا ه من  ول  العزم صلواب ر وسالمه عليه وعلي    جةعين
[73]

. 

ينَ : "   فففففه مفففففن الصفففففالوين  كةفففففا فففففف   ولفففففه سففففف وا ه و عفففففالخ -4 فففففاللول فففففَن الصَّ "َويَُظلِّفففففُ  اللَّفففففاَ  فلففففف  اْلَةْ فففففدل َوَكْ فففففال  َومل
[74]

  

فففففففَدادب  و وليفففففففائ    ءن   بفففففففل : ومفففففففن الصففففففالوين .والرسفففففففالةيظلفففففف  اللفففففففـا  فففففففف  الصففففففف ر والظ ففففففر  فففففففالوع   مفففففففن عل

.الصال   ع    من  عض ف  الدين والف ل
[75]

  

مةفففففا يفففففد  عليفففففه  ولفففففه فففففف   فففففأن  كفففففان لفففففي ن العا فففففب ماوا فففففعا  والفففففل مفففففن صففففففاب الةففففف مليناللفففففين والرعةفففففة   -3

ْ  ُْ  فَففففففال َّ ُْ  عل َففففففاُدَك َوإلْن  َْ فلففففففْر لَ ُفففففف ْ : "  ومففففففه  ل َّففففففَل  َْ ففففففَ  اْلَعزليففففففُز اْلَوظلففففففي ُ  إلْن  َُعففففففمِّ "فَا
[76]

بففففففما الظففففففالم يا ففففففةن رد   

فففففف ا  لةففففففا يشففففففا   الففففففمف ل يسففففففأ  عةففففففا يفعففففففل  وبفففففف  يسففففففألون  ويا ففففففةن الةشففففففيئة إلففففففخ ر عففففففز وجففففففل  فا ففففففه الفع 

الا فففففرف مفففففن اللصفففففارى الفففففمين كفففففم وا علفففففخ ر وعلفففففخ رسفففففوله  وجعلفففففوا هلل  فففففدا وصفففففاع ة وولفففففدا   عفففففالخ ر عةفففففا 

ففففف  بففففما القففففو   كةففففا ففففف  عففففديث ا ففففن ( صففففلخ ر عليففففه وسففففل )ولقففففد ا اففففدى  ففففه   يلففففا موةففففد  . علففففوا ك يففففرا يقولففففون

ي رففففففم  رجففففففا  مففففففن  صففففففوا   (: ))صففففففلخ ر عليففففففه وسففففففل ) ففففففا  رسففففففو  ر :  ففففففا ( ر فففففف  ر عل ةففففففا)ع ففففففا  

                                                             
 . 412/ 1   فسير السعدف 3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    : يلصر[67]

 دمش  -الافسير الةلير ف  العقيد  والشريعة والةل ج   دار الفظر الةعاصر : الزعيل    وب ة   [ 68]

 .13/13بـ   1411   2 ا

 .   32سور  مري   اآلية [69]

 .13/13الزعيل    وب ة  الافسير الةلير  مرج  سا     [  70]

 .21/331سا     الراتف  مفا ي  ال يب  مرج [  71]

 .   43سور     عةران  اآلية [72]
 .   2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [ 73]

 .   43سور     عةران  اآلية [  74] 

[
75
 .3/421الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  

 .   111سور  الةائد   اآلية [ 76]
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ملففففففم فففففففار ا    إ  فففففف  لفففففف  يزالففففففوا مر ففففففدين علففففففخ  عقففففففا    :  صففففففوا    فيقففففففا : ااب اليةففففففين وااب الشففففففةا   فففففففأ و 

وكلفففف  علففففي    فففف يدا  مففففا دمفففف  فففففي   فلةففففا  ففففوفيال  كلفففف    فففف  : فففففأ و  كةففففا  ففففا  الع ففففد الصففففال  عيسففففخ ا ففففن مففففري 

الر يففففففب علففففففي   و  فففففف  علففففففخ كففففففل  فففففف    فففففف يد إن  عففففففم    فففففففا    ع ففففففادك وإن   فففففففر ل فففففف  فا ففففففل   فففففف  العزيففففففز 

((الوظي 
 [.77]

  

  السفففففالم في ففففففا ملفففففاف  للفففففدين والففففففدعو سفففففخ عليفففففه ومةفففففا سففففف   يسفففففاد   ن الصفففففففاب الُثلقيفففففة الاففففف  ا صفففففف   ففففففا عي

ك  والد ه  و  ه  ليس ماظ را  صفاب ل د للدعا  الاول    ا   .واساقامة سلوكه و رال ه  و ر 

                                                             
 .3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    [  77]
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 :الصفات اإلضافية :المطلب الثالث

وصفففففف عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم  فسفففففه  صففففففاب ماعفففففدد  كةفففففا ورد فففففف   يفففففاب القفففففر ن الظفففففري   وإن كفففففان  فففففد ا فففففارك في فففففا مففففف  

 :    غير من الرسل  ل د من السائلا    ا علخ س يل ال ادا 

   :الغالم الزكي: الصفة اءولخ

َبََب لَلل ُغاَلما   :" ا   عالخ ".َتكلي ا   َاَ  إل ََّةا  َ َا َرُسوُ  َر ِّلل ءل
[78]

  

بو الطابر من الم وب: وال الم الزك   
79

.  كرامة من ر ل ا
[80]

 

  :المثل األعلى :الصفة الثا ية

"إلْن بُففففففَو إللَّ َعْ ففففففد   َْ َعْةلَففففففا َعلَْيففففففهل َوَجَعْللَففففففاكُ َمففففففثاَل  لِّ َللفففففف  إلْسففففففَرائليَل "
[81]

   ف كففففففان رلقففففففه ففففففف   طففففففن  مففففففه دون  ن يقر  ففففففا اكففففففر 

ععي فففففة فففففف   لففففف  إسفففففرائيل ء  ففففف  كفففففا وا  فففففد  فففففعف إيةفففففا     ال يفففففب و عفففففد ع فففففدب   ارسفففففا  الرسفففففل ف عفففففث ليظفففففون ع فففففر  

.ر عيسخ معددا لنيةان  يل    وم ربلا  ةععزا ه علخ عص   در  ر  ومعيدا لاشريف ر  ل  إسرائيل
[82]

 

 :رحمة من هللا :الصفة الثالثة

فففففي ا   َفففففاَ  َكفففففَملللل  َفففففاَ  َر  فففففلل بُفففففَو "  لَّفففففا َوَكفففففاَن  َْمفففففرا  مَّْق ل ""َعلَففففف َّ بَفففففيِّن  َولللَْعَعلَفففففهُ  يَفففففة  للللَّفففففا ل َوَرْعَةفففففة  مِّ
[83]

   ف و ععفففففل بفففففما 

.ال الم رعةة من ر و  يا من اء  يا   يدعو إلخ ع اد  ر  عالخ و وعيدك
[84]

  

  :علم الساعة :الصفة الرا عة

فففففاَعةل فَفففففاَل " ْلففففف   لِّلسَّ ْسفففففاَقلي   َوإل َّفففففهُ لَعل فففففَراا  م  "  َْةاَفففففُرنَّ  ل َفففففا َوا َّ لُعفففففونل بَفففففَما صل
[85]

وإن عيسفففففخ ظ فففففورك علففففف  يعلففففف  :   معلفففففخ الظفففففالم

. ه مع   الساعة  ءن ظ ورك من   راا ا و زوله إلخ اءرض دليل علخ فلا  الد يا  وإ  ا  اآلرر 
[86]

 

  ":إني عبد هللا: "قوله: الصفة الثامسة

                                                             
 .11سور  مري    اآلية [  78]

 .11/134الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  79]

 .13/13ا ن عا ور   الاورير والالوير [  80]

 .31سور  الزررف   اآلية  [81]

 .23/241ا ن عا ور الاورير والالوير  [  82]
 .21   اآلية سور  مري[ 83]

 .3/113ا ن كثير    فسير القر ن العصي  [  84]

[
85
 .31سور  الزررف   اآلية [  

 .21/331الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [  86]
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ل   َفففففا لَ  اْلظلاَفففففاَب َوَجَعلَللففففف   َ لي فففففا   َفففففاَ  إل ِّففففف  " ".َعْ فففففُد رَّ
[87]

ويث ففففف    كاا فففففا فففففف   ولفففففه  لفففففف  اءلوبيفففففة علفففففهإن كفففففان صفففففاد ا   و  

ففففف  الز ففففا عففففن  مففففه والففففمف كا فففف   ففففأمس الواجففففة لففففملل  وإ ةففففا  ففففص علففففخ إ  ففففاب ع وديففففة  فسففففه كأ ففففه جعففففل إتالففففة الا ةففففة  

.إ   ع د ر: ءم      صد  ما عظاك ر  عالخ عله   ه  ا عن ر  عالخ  ولخ من إتالة الا ةة عن ا
[88]

 

 :قول الحق: الصفة السادسة

يَسففففففخ اْ ففففففُن َمففففففْريََ   َففففففْوَ  اْلَوفففففف ِّ الَّففففففملف فليففففففهل يَْةاَففففففُروَن " "َاللففففففَل عل
[89]

بففففففما القففففففو  الففففففمف  ر ففففففرك  ر  ففففففه علففففففه  ل مففففففا  الاففففففه   

ا ا  ول مفففففا  الافففففه اللصفففففارى  مفففففن   فففففه كفففففان هلل ولفففففدا  وإن الي فففففود  الفففففمين تعةفففففوا   فففففه ل يفففففر ر فففففد   و  فففففه كفففففان  ا كفففففم  سفففففاعر 

.ر ل  ياثم ولدا  ول يل    الل له
[90]

 

 :آية للعالمين :الصفة السا عة

يَن "  لَففففففا َوَجَعْللَابَففففففا َواْ لَ َففففففا  يَففففففة  لِّْلَعففففففالَةل وعل ففففففن ر  "َوالَّالفففففف   َْعَصففففففلَْ  فَْرَج َففففففا فَلَفَْثلَففففففا فلي َففففففا مل
91
مففففففري  وا ل ففففففا ع ففففففر  وجعللففففففا  

.لعالة  تما  ةا يعا رون   ةا ويافظرون ف   مربةا  فيعلةون عصي  سلطا لا و در لا علخ ما  شا 
[92]

 

  :روح من هللا :الصفة الثاملة

ْلفففففهُ " ل َوَكللَةاُفففففهُ  َْلقَابَفففففا إللَفففففخ َمفففففْريََ  َوُرو   مل يَسفففففخ اْ فففففُن َمفففففْريََ  َرُسفففففوُ  رَّ فففففيُ  عل "إل ََّةفففففا اْلَةسل
93
ه وجفففففد  ظلةفففففة ر و مفففففرك مفففففن   ففففف 

.و  اف الرو  إلخ  فسه ءجل الاشريف والاعصي   غير واسطة ول  طفة
[94]

 

 :ايتاء الكتاب: الصفة الااسعة

ل   َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي ا  " : وله  عالخ  ". َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ
[95]

 

مفففففن   فففففل  ن كلة ففففف    فففففاك ر الظافففففاب وجعلفففففه   يفففففا و مفففففرك  الصفففففال  والزكفففففا  و ن يفففففدعو إلفففففخ ر  عفففففالخ وإلفففففخ ديلفففففه وإلفففففخ  

مففففا رففففص  ففففه مففففن الشففففريعة فقيففففل بففففما الففففوع   ففففز  عليففففه وبففففو ففففف   طففففن  مففففه و يففففل لةففففا ا فصففففل مففففن اءم   ففففاك ر الظاففففاب 

                                                             
 .31سور  مري    اآلية [  87]

 .21/331الراتف   مفا ي  ال يب [ 88]

 .34سور  مري   اآلية -[ 89] 

 .11/113 أويل  ف القر ن الط رف  جام  ال يان عن -[ 90]

 .11سور  اء  يا    اآلية  -[ 91]
 .11/322/ فسير ا ن كثير -[ 92]

 .131سور  اللسا    اآلية  -[ 93]

[
94

 .11/231الراتف مفا ي  ال يب  -[ 

 .31سور  مري   اآلية[  95]
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يظلة ففففف   ةفففففا يفففففد  علفففففخ  فففففرا   عال فففففا فل فففففما   فففففارب إليفففففه  والل فففففو  و  فففففه  ظلففففف  مففففف   مفففففه و ر ربفففففا  والفففففه و ر ربفففففا  أ فففففه

. الظالم
[96]

 

  :النبوة:الصفة العا ر   

ل   َا لَ  اْلظلاَاَب َوَجَعلَلل   َ لي ا  : " وله  عالخ ". َاَ  إل ِّ  َعْ ُد رَّ
[97]

 

كو ففففه   يففففا   ففففه رفيفففف   ففففا   ع فففف    ر ففففر   ففففه   فففف  ولظلففففه مففففا كففففان رسففففول ء ففففه ففففف  الففففل الو فففف  مففففا جففففا   الشففففريعة ومعلففففخ 

القفففففدر علفففففخ الدرجفففففة وبفففففما  فففففعيف ءن الل ففففف  فففففف  عفففففرف الشفففففرع بفففففو الفففففمف رصفففففه ر  فففففالل و  و الرسفففففالة رصوصفففففا إاا 

. رن إليه اكر الشرع وبو  وله و وصا    الصال  والزكا 
[98]

 

 :الوصية: الصفة الوادية عشر  

َكا ل َما ُدْمُ  َعي ا  َوَجَعلَلل  ُم َاَركا   َْيَن َما ُكلُ  َو َْوَصا ل " : وله اَل ل َوالزَّ "   لالصَّ
[99]

. 

  ةوافصفففففففة علفففففففخ عففففففدود الصفففففففال  وإ اما فففففففا الصففففففال  والزكفففففففا   يعلففففففخ ال -عليفففففففه السفففففففالم –و  ففففففخ ر  ن يوصففففففف  عيسففففففخ 

.و وصا    ارك الم وب واجالاب الةعاص 
[100]

 

 :عدم التكبر: الصفة الثا ية عشر  

"َ قلي ا   َولَْ  يَْعَعْللل  َج َّارا  : "  وله
[101]

 ف ول  يععلل  ج ارا مساظ را عن ع اد ه وااعاه  
[102]

 

  :السالم: الصفة الثالثة عشر 

اَلُم َعلَ َّ يَْوَم ُوللْدُب َويَْوَم  َُموُب َويَْوَم  ُْ َعُث َعي  ا:" ب   وله "َوالسَّ
[103]

 

عصففففف  عيسفففففخ  السفففففالمة واءمفففففن والطةأ يلفففففة مفففففن ر  عفففففالخ يفففففوم ولد فففففه فففففف  الفففففد يا مفففففن بةفففففز الشفففففيطان  ويفففففوم الةفففففوب 

فففففف  الق ففففففر  ويففففففوم ال عفففففث ففففففف  اآلرففففففر   وبفففففمك اءعففففففوا  الثال ففففففة مراعفففففل مصففففففيرية عاسففففففةة فاصفففففلة  و  فففففف   فففففف   علففففففخ 

.عدا  إل اللعنوالسالم عل  فظأ ه  ا  وكل السالم عل  وعلخ    اع  فل  ي   لأل. اللا 
 [104]

 

                                                             
 .21/333الراتف  مفا ي  ال يب [  96]

 .31سور  مري   اآلية[  97]

 .21/333ل يب الراتف   مفا ي  ا[  98]

 .31سور  مري   اآلية[  99]
 .11/111الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  100]

 .32سور  مري  اآلية [  101]

[
102
 .3/211ا ن كثير [  

 .33سور  مري  اآلية[ 103]
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 :رفعه إلى السماء:الصفة الرا عة عشر  

يَسخ إل ِّ  ُماََوفِّيَل َوَرافلُعَل إللَ َّ َوُمطَ ُِّركَ :"  ا   عالخ ُ يَاعل " َاَ  رَّ
[105]

 

والثفففففالص ملفففففه ومفففففن دعو فففففه   عفففففاك ر سففففف وا ه ( عليفففففه السفففففالم)لةفففففا  فففففهللامر  عفففففدا  ر مفففففن الي فففففود علفففففخ  افففففل عيسفففففخ        

  فففففوا  عفففففد  فففففف   ه وروعفففففه  و ورد الط فففففرف فففففف   فسفففففيركو عفففففالخ مفففففل   ورد كيفففففدب  فففففف   وفففففورب  فرفعفففففه إليفففففه عيفففففا    د ففففف

  ف  بمك اآلية  علخ اللوو اآل( ماوفيل)  يان ما الةقصود  ـ
[106]

:-  

عفففففد ل  الةثلفففففخ " .إ ففففف  مليةفففففل  ورافعفففففل فففففف   ومفففففل: بففففف  وففففففا   فففففوم  وكفففففان معلفففففخ الظفففففالم علفففففخ مفففففمب   :  فففففا   ع ففففف  

:    فففففا "إ ففففف  ماوفيفففففل : "  فففففا   عفففففد لا إسفففففوا   فففففا   عفففففد لا ع فففففد ر  فففففن   ففففف  جعففففففر  عفففففن   يفففففه  عفففففن الر يففففف  فففففف   ولفففففه

 ".يعل  وفا َ الةلام

 وفيففففف  : القففففف ض  لةفففففا يقفففففا : ومعلفففففخ الوففففففا : اءرض  فرافعفففففل إلففففف    فففففالوا إ ففففف   ا  فففففل مفففففن: معلفففففخ الفففففل: و فففففا   رفففففرون

 ف  ا  ففففففل مففففففن " إ فففففف  ماوفيففففففل ورافعفففففل: "فةعلففففففخ  ولفففففه:  فففففالوا.    ففففففاه واسففففففاوفياه: مفففففن فففففففالن مفففففا لفففففف  عليففففففه   ةعلفففففخ

عفففففد لا  .اءرض عيفففففا  إلفففففخ جفففففوارف  و رفففففمك إلفففففخ مفففففا علفففففدف   يفففففر مفففففوب  ورافعفففففل مفففففن  فففففين الةشفففففركين و بفففففل الظففففففر  فففففل

   ف "يفففففا عيسفففففخ إ ففففف  ماوفيفففففل : " عةيفففففد  فففففا   عفففففد لا سفففففلةة  عفففففن ا فففففن إسفففففوا   عفففففن موةفففففد  فففففن جعففففففر  فففففن الز يفففففر ا فففففن

 .  ا ُ ل

عفففففد ل  الةثلفففففخ  فففففا   عفففففد لا ع فففففد ر  فففففن صفففففال   فففففا   عفففففد ل  . إ ففففف  ماوفيفففففل وففففففا  مفففففوب: معلفففففخ الفففففل: و فففففا   رفففففرون

 . ةيالإ   م:   يقو "إ   ماوفيل : " معاوية  عن عل   عن ا ن ع ا   وله

إا  ففففففا  ر يففففففا عيسففففففخ  إ فففففف  رافعففففففل إلفففففف   ومط ففففففرك مففففففن الففففففمين كفففففففروا  وماوفيففففففل  عففففففد : معلففففففخ الففففففل: و ففففففا   رففففففرون

 . بما من الةقدم المف معلاك الاأرير  والة رر المف معلاك الاقدي : و ا . إ زال  إياك إلخ الد يا

إ فففف  : معلففففخ الففففل: و ولففففخ بففففمك اء ففففوا   الصففففوة علففففد ا  ففففو  مففففن  ففففا :  فففف   ففففا   عففففد  ن سففففا  بففففمك اء ففففوا  و دلا ففففا         

يلفففففز  عيسفففففخ : "  فففففه  فففففا ( صفففففلخ ر عليفففففه وسفففففل ) ا  فففففل مفففففن اءرض ورافعفففففل إلففففف   لافففففوا ر اءر فففففار عفففففن رسفففففو  ر 

  الروايفففففة فففففف  م ل  فففففا   ففففف  يةفففففوب  فيصفففففل  عليفففففه  ففففف  يةظفففففث فففففف  اءرض مفففففد  اكربفففففا ارالفففففف" ا فففففن مفففففري  فيقافففففل الفففففدجا 

 .الةسلةون ويدفلو ه

                                                                                                                                                                                                                   
 . 333-21/331الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا    . 11/113الط رف  جام  ال يان عن  أويل القر ن [  104]

[
105
 33سور     عةران  اآلية [  

 .431-3/433الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن : يلصر[  106]
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َو َفففففْولل لْ  إل َّفففففا  َاَْللَفففففا : "ومفففففا د فففففرك الي فففففود مفففففن القافففففل والصفففففلب و ففففف  علفففففخ  ففففف يه لفففففه  كةفففففا فففففف   ولفففففه سففففف وا ه و عفففففالخ     

ل َوَمففففا  َاَلُففففوكُ َوَمففففا َصففففلَ ُوكُ َولَ  يَسففففخ اْ ففففَن َمففففْريََ  َرُسففففوَ  رَّ ففففيَ  عل ْلففففهُ َمففففا اْلَةسل يَن اْراَلَفُففففوا فليففففهل لَفلفففف  َ ففففل  مل ظلففففْن ُ فففف ِّهَ لَ ُففففْ  َوإلنَّ الَّففففمل

ْلٍ  إللَّ ا ِّ َاَع الصَّنِّ َوَما  َاَلُوكُ يَقليل ا ْن عل ا. لَ ُْ   لهل مل ا َعظلية  ُ َعزليز  ُ إللَْيهل َوَكاَن رَّ " َْل َرفََعهُ رَّ
[107]

 . 

 ن الشفففففف ه إلقفففففف  : الثففففففا  .  ن الشفففففف ه  لقفففففف  علففففففخ جةيفففففف   صففففففوا ه: الشفففففف ه  ففففففولين  اءو اكففففففر الط ففففففرف فففففففيةن  لقفففففف  عليففففففه 

.واراففففففار ا ففففففن جريففففففر اءو . علففففففخ رجففففففل مففففففن  صففففففوا ه عففففففين سففففففأل   الففففففل
[108 ]

لففففففخ الففففففر ف الثففففففا   ءن اللفففففففظ إو ةيففففففل ..  

 . يد  علخ الواعد وليس الةعةوع

  :نزوله في آخر الزمان: الصفة الثامسة عشر

  د فففففه وروعفففففه  وسفففففيلز  فففففف   رفففففر الزمفففففان ( عليفففففه السفففففالم)سففففف    ن ر سففففف وا ه و عفففففالخ رفففففف  عيسفففففخ  علةلفففففا مةفففففا       

: "   د فففففه وروعفففففه  لقفففففد ورد فففففف  القفففففر ن الظفففففري  اإل فففففار  إلفففففخ بفففففما اللفففففزو  عسفففففب   فففففوا  الةفسفففففرين  ففففففف   ولفففففه سففففف وا ه

فففففاَعةل فَفففففاَل  َْةاَفففففُرنَّ  ل َفففففا َوا َّ لُعفففففونل بَفففففمَ  ْلففففف   لللسَّ فففففَراا  ُمْسفففففاَقلي   َوإل َّفففففهُ لَعل "ا صل
[109]

 فففففا  ا فففففن ع فففففا  ومعابفففففد وال فففففواك والسفففففدف . 

ءن ر يلزلفففففه مفففففن السفففففةا    يفففففل  يفففففام السفففففاعة  كةفففففا . إ فففففه رفففففروج عيسفففففخ عليفففففه السفففففالم  والفففففل مفففففن  عفففففالم السفففففاعة: و افففففاد 

. ن رروج الدجا  من  عالم الساعة
[110 ]

 

ففففففْن  َْبفففففلل اْلظلاَفففففابل : " وفففففف   ولفففففه سففففف وا ه       ا َوإلْن مل لَنَّ  لففففففهل  َْ فففففَل َمْو لفففففهل َويَفففففْوَم اْلقليَاَمففففففةل يَُظفففففوُن َعلَفففففْي لْ  َ فففففف ليد  "إللَّ لَيُفففففْ مل
[111]

 .

يعلففففف     فففففل مفففففوب عيسفففففخ  يوجفففففه الفففففل إلفففففخ  ن جةفففففيع   يصفففففد ون  فففففه إاا  فففففز  لقافففففل الفففففدجا   فاصفففففير : )) فففففا  الط فففففرف

(( عليفففففه وسفففففل الةلفففففل كل فففففا واعفففففد   وبففففف  ملفففففة اإلسفففففالم الوليفيفففففة  ديفففففن إ فففففرابي  صفففففلخ ر
[112]

دلففففف  علفففففخ الفففففل السفففففلة  . 

(: )) صففففففلخ ر عليففففففه وسففففففل )يقففففففو   ففففففا  رسففففففو  ر ( ر فففففف  ر علففففففه)لةففففففا ففففففف  صففففففوي  ال ثففففففارف عففففففن   فففففف  بريففففففر  

والففففففمف  فسفففففف   يففففففدك  ليو ففففففظن  ن يلففففففز  فففففففيظ  ا ففففففن مففففففري   عظةففففففا  مقسففففففطا   فيظسففففففر الصففففففليب  ويقاففففففل الثلزيففففففر  وي فففففف  

(( عد العزية  ويفيض الةا  عاخ ل يق له
[113]

 . 

        

                                                             
 .   131  133سور  اللسا   اآلياان  [ 107]

 .    331-1/333الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 108]

 .   31سور  الزررف  اآلية [  109]

 .   3/214ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [110]

 .   131سور  اللسا   اآلية [  111]

 .   و د اكر الط رف   وال   ررى  وبما القو  بو ارايارك. 21/333جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  112]
: صوي  ال ثارف   وقي = امه ال ثارف موةد  ن إسةاعيل   و ع در   العام  الةسلد الصوي  الةثاصر من  مور رسو  ر صلخ ر عليه وسل  وسلله و ي[  113]

مسل   ن الوعاج . 3/12 2222بـ ر  1422  1ا(مصور  عن السلطا ية  ا افة  ر ي   ر ي  موةد ف اد ع د ال ا  )موةد تبير  ن  اصر اللاصر  دار او  اللعا  

موةد ف اد ع د ال ا    دار إعيا  : خ ر عليه وسل     وقي   و الوسن القشيرف الليسا ورف  الةسلد الصوي  الةثاصر  لقل العد  عن العد  إلخ رسو  ر صل

 . 1/133 242 يروب  ر    –الاراث العر   
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 : الحكمة من نزوله

دون سفففففائر اء  يفففففا   زولفففففه إلفففففخ الفففففد يا فففففف   رفففففر الزمفففففان  ( عليفففففه السفففففالم)إن مةفففففا ارفففففاص ر  فففففه عيسفففففخ ا فففففن مفففففري         

وم ا ففففر ه م فففففام الفففففدعو  مففففر   ا يفففففة  ولظفففففن  ففففرى مفففففا الوظةفففففة مففففن بفففففما اللفففففزو ؟ لقففففد عفففففاو   عفففففض العلةففففا  معرففففففة الفففففل  

ومةا  الوك ف  بما الشأن ما يل 
[114]

: -

 .   تعة         الوك  ف ين  عالخ كم     و  ه المف يقال  الرد علخ الي ود ف -1

 .  زوله لد و  جله ليدفن ف  اءرض إا ليس لةثلو  من الاراب  ن يةوب ف  غيربا -2

  فففففه دعفففففا ر لةفففففا ر ى صففففففة موةفففففد و مافففففه  ن يععلفففففه مفففففل   فاسفففففاعاب ر دعفففففا ك و  قفففففاك عافففففخ يلفففففز  فففففف   رفففففر   -3

 .   رروج الدجا  فيقالهالزمان معددا  ءمر اإلسالم فيواف

 .  ظمي ه لظل من ادعخ إل ياه  و  لو ه هلل  عالخ -4

يفففففللُظْ  :" إ طفففففا  ال لفففففو الفففففمف  ةفففففادى فيفففففه  بفففففل الظافففففاب  كةفففففا  ر فففففر ر عفففففل    قولفففففه -3 يَا َْبفففففَل اْلظلاَفففففابل َل  َْ لُفففففوا فلففففف  دل

يَسففففففخ ففففففيُ  عل ل إللَّ اْلَوفففففف َّ إل ََّةففففففا اْلَةسل ل َوَكللَةاُففففففهُ  َْلقَابَففففففا إللَففففففخ َمففففففْريََ  َوُرو    َوَل  َقُولُففففففوا َعلَففففففخ رَّ اْ ففففففُن َمففففففْريََ  َرُسففففففوُ  رَّ

ْلهُ  " مل
[115]

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ال فيل   ع د ر  ن سليةان     راا . 141-131م   ص2113  1ععاتف  عزب   زو  عيسخ  ين الثدعة والوقيقة   ي  الياسةين لللشر والاوتي   ا: يلصر[ 114]

 . 23-21بـ1422  1الةةلظة العر ية السعودية  ا -ن اإلسالمية واءو اف والدعو  واإلر اد الساعة  وتار  الش و

 .   131سور  اللسا   اآلية [115]
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 : لخاتمةا 

  كا    شرية اء  يا  من  ول  العزم من الرسل  عيسخ عليه السالم ف  ال وثمن رال  دراسة  فاسير اآلياب القر  ية عو  صفاب  عد 

لقة  القابا إلخ مري  علي ا السالم راب وإ ةا بو كلةة من ر عيسخ وا وة و  ه  رل  من   ياصف  الصفاب ال شرية من عيث الثل

ول ماع را  رك  اف   مر  ةعروف و اك عن ملظر   ار  والد ه  ليس ماظ را ول مسا ارا  ف و م اداعية الخ روالُثل  وما ياصف  ه ال

  مدرر علد ر ه عاخ يوين  زوله ويص ر ر الو  علخ يديه ويقال الدجا  مر  الصال  والزكا الثل  داعيا الخ ر علخ  صير     علخ

 .ويظسر الصليب ويقال الثلزير ويدعو  رسالة موةد عليه الصال  والسالم 

 : التوصيات

 . وص  الة سساب الدعوية  لا   ر امج  ر وف  سرف مسال طا من سير  اء  يا  و عامل   اءسرف -

 .ف  الدارين نون رسالة للدعا  ف   شر دين ر  و ول  اللا    ا ليفوتوصفاب اء  يا  لاظ ا    -

  ءن دعو  ر  واجة الاالع علي ا و ط ي  ما يساطيعون  اءمة اليوم  أمس الواجة لاء  يا  من  ول  العزم من الرسلسير   -

 . للوعد  ورص الصفوف و  م الفر ة والثالف 
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 :لمصادر والمراجعقائمة ا

 12سورك الاوري   ية [ 1]

الشيخ عاد   عةد ع د : اللعةا      و عفص سراج الدين عةر  ن عل   ن عاد  الول ل  الدمشق   الل اب ف  علوم الظااب  الةوق [ 2]

 .3/133م 1111-بـ  1411  1ل لان ا/  يروب  -الةوجود والشيخ عل  موةد معوض  دار الظاب العلةية 

 .33سور     عةر ن   ية   3]]

موةد عسين  ةس الدين  دار :  الةوق (ا ن كثير)ا ن كثير    و الفدا  إسةاعيل  ن عةر  ن كثير القر      فسير القر ن العصي  [ 4]

 .2/21 بـ 1411  1 يروب  ا –الظاب العلةية 

 .33_33سور     عةر ن   ية   5]]

 . 2/33فسير القر ن العصي    مرج  سا    ا ن كثير   : يلصر[ 6]

 .33سور     عةران   ية [  7]

 .33سور     عةران   ية [  8]

 .13سور  ال قر   اآلية [  9]

 .233سور  ال قر    اآلية [ 10]

 .43سور     عةران   اآلية [ 11]

 .32سور     عةران  اآلية [ 12]

 .31سور     عةران   اآلية [  13]

 .133اللسا   اآلية سور  [ 14]

 .131سور  اللسا    اآلية [ 15]

 .131سور  الةائد    اآلية [ 16]

 .34سور  مري   اآلية [ 17]

 33سور  الزررف   اآلية[ 18]

 .3سور  الصف   اآلية [ 19]

 .14سور  الصف   اآلية [ 20]

 .133سور  ال قر   اآلية [ 21]

 .33سور     عةران  اآلية [ 22]

 .14   عةران   اآليةسور  [ 23]

 .133سور  اللسا    اآلية [ 24]

 .31سور  الةائد   اآلية[ 25]

 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 26]

 .111سور  الةائد    اآلية [ 27]

 .112سور  الةائد    اآلية [ 28]

 .113سور  الةائد    اآلية [ 29]

 .13سور  اء عام  اآلية [ 30]

 .3ة سور  اءعزاب   اآلي[ 31]

 .13سور  الشورى   اآلية [ 32]

 .   43سور     عةران  اآلية [ 33]

 -3 يروب  ا –الزمثشرف     و القاس  موةود  ن عةرو  ن  عةد  الظشاف عن عقائ  غوامض الالزيل   دار الظااب العر   [  34]

 .1/233بـ  1413

 . 2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي   [ 35]

 . 33-33 عةد   الل و  واء  يا  ف  الي ودية والةسيوية واإلسالم  مظا ة وب ة دون ع د الوباب  [ 36]

 .   1سور  إ رابي   اآلية [  37]

 جائز  د   الدولية (عا ية الطي   علخ الظشاف)الطي     رف الدين الوسين  ن ع د ر  فاو  ال يب ف  الظشف عن  لاع الريب [  38]

 .  4/413  ا ن كثير   فسير القر ن العصي    1/333م   2113 -بـ  1434  1للقر ن الظري    ا

ى  اءسا  ف  الافسير  دار السالم [ 39]  .2/333بـ  1424  3القابر   ا –عوى  سعيد عو 

 .   43سور     عةران  اآلية [ 40]

الافسير =  فثر الدين الراتف  مفا ي  ال يب الراتف    و ع د ر موةد  ن عةر  ن الوسن  ن الوسين الاية  الراتف الةلقب [ 41]

 .1/211بـ 1421 3 يروب ا -الظ ير  دار إعيا  الاراث العر   
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 .   43سور     عةران  اآلية [  42]

 ورير الةعلخ السديد و لوير العقل العديد من  فسير »ا ن عا ور  موةد الطابر  ن موةد  ن موةد الطابر   الاورير والالوير [ 43]

 .3/243بـ 1114 و س   –  ير اليه لعقا  الاورير والالوير  الدار الاو سية لللشر « ااب الةعيدالظ

 .   43سور     عةران  اآلية [  44]

 .   22-13سور  مري   اآلياب [45]

 .3/114ا ن كثير    فسير القر ن العصي    مرج  سا    [ 46]

 .21/321الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا     -[47]

 .3/113ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [  48]

 .   23-23سور  مري   اآلياب [  [49

 .13/31ا ن عا ور   الاورير والالوير   مرج  سا    [ 50]

 . 113-3/113الةرج   فسه  [ 51]

 السعدف  ع د الرعةن  ن  اصر  ن ع د ر    يسير الظري  الرعةن ف   فسير كالم الةلان[ 52]

 .   ير اليه لعقا  فسير السعدف. 414-1/412م 2111-بـ 1421 1ع د الرعةن  ن معال اللويو   م سسة الرسالة ا: ق الةو

 .   21 23سور  مري   اآلياان [ 53]

اكر   عةد موةد  : الط رف  موةد  ن جرير  ن يزيد  ن كثير  ن غالب اآلمل     و جعفر  جام  ال يان ف   أويل القر ن  الةوق [  54]

 .11/113م  2111 -بـ  1421  1م سسة الرسالة ا

 .   21سور  مري   اآلية [  55]

 .  33-31سور  مري   اآلياب [ 56]

 .112-11/113الط رف   جام  ال يان عن  أو ل  ف القر ن   : يلصر[ 57]

 .   31سور     عةران  اآلية [58]

 .3/431مرج  سا   الط رف   جام  ال يان عن  فسير  ف القر ن  [ 59]

 .   33سور  الةائد   اآلية [ 60]

 .1/231  مرج  سا   ( فسير السعدف)السعدف   فسير  يسير الظري  الرعةن[ 61]

 .   3431 ررجه ال ثارف   العام  الصوي   كااب  عاديث اء  يا   عديث ر   [ 62]

 . إسلادك صوي : و ا  الةوق . 4/31مسلد اإلمام  عةد   وقي   عةد  اكر [ 63]

 [(.  س  ]  ماد  3/1121والعوبرف  الصوا  . 2/334ا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث واء ر [ 64]

وا ن ععر  فا  ال ارف  .1/233وا ن اء ير  الل اية ف  غريب الوديث [. جعد]  ماد  3/122ا ن ملصور  لسان العرب : ا صر[65]

3/413   . 

 .31سور  مري   اآلية -[ 66]

 . 412/ 1   فسير السعدف 3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    : يلصر[67]

 دمش  -الافسير الةلير ف  العقيد  والشريعة والةل ج   دار الفظر الةعاصر : الزعيل    وب ة   [ 68]

 .13/13بـ   1411   2 ا

 .   32سور  مري   اآلية [69]

 .13/13الزعيل    وب ة  الافسير الةلير  مرج  سا     [ 70]

 .21/331الراتف  مفا ي  ال يب  مرج  سا    [ 71]

 .   43سور     عةران  اآلية [72]

 .   2/33ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [ 73]

 .   43سور     عةران  اآلية [  74]

 .3/421ام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  الط رف   ج[ 75]

 .   111سور  الةائد   اآلية [ 76]

 .3/211ا ن كثير    فسير القر ن العصي   مرج  سا    [ 77]

 .11سور  مري    اآلية [ 78]

 .11/134الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 79]

 .13/13ا ن عا ور   الاورير والالوير [ 80]

 .31سور  الزررف   اآلية  [81]

 .23/241ا ن عا ور الاورير والالوير  [ 82]

 .21سور  مري   اآلية [ 83]

 .3/113ا ن كثير    فسير القر ن العصي  [ 84]
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 .31سور  الزررف   اآلية [ 85]

 .21/331الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 86]

 .31سور  مري    اآلية [ 87]

 .21/331  مفا ي  ال يب  الراتف[ 88]

 .34سور  مري   اآلية -[89]

 .11/113الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن -[90]

 .11سور  اء  يا    اآلية  -[ 91]

 .11/322/ فسير ا ن كثير -[ 92]

 .131سور  اللسا    اآلية  -[ 93]

 .11/231الراتف مفا ي  ال يب  -[ 94]

 .31سور  مري   اآلية[ 95]

 .21/333الراتف  مفا ي  ال يب [ 96]

 .31سور  مري   اآلية[ 97]

 .21/333الراتف   مفا ي  ال يب [ 98]

 .31سور  مري   اآلية[ 99]

 .11/111الط رف  جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [ 100]

 .32سور  مري  اآلية [ 101]

 .3/211ا ن كثير [ 102]

 .33سور  مري  اآلية[ 103]

 . 333-21/331الراتف  مفا ي  ال يب   مرج  سا    . 11/113رف  جام  ال يان عن  أويل القر ن الط [ 104]

 33سور     عةران  اآلية [ 105]

 .431-3/433الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن : يلصر 106]]

 .   131  133سور  اللسا   اآلياان  [ 071]

 .    331-1/333الط رف   جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن  [ 081]

 .   31سور  الزررف  اآلية [ 109]

 .   3/214ا ن كثير   فسير القر ن العصي  [110]

 .   131سور  اللسا   اآلية [  111]

 .   و اراياركو د اكر الط رف   وال   ررى  وبما القو  ب. 21/333جام  ال يان عن  أويل  ف القر ن [  112]

ال ثارف موةد  ن إسةاعيل   و ع در   العام  الةسلد الصوي  الةثاصر من  مور رسو  ر صلخ ر عليه وسل  وسلله [  113]

مصور  عن السلطا ية  ا افة  ر ي   ر ي  موةد )موةد تبير  ن  اصر اللاصر  دار او  اللعا  : صوي  ال ثارف   وقي = و يامه 

مسل   ن الوعاج   و الوسن القشيرف الليسا ورف  الةسلد الصوي  الةثاصر  لقل العد  . 3/12 2222بـ ر  1422  1ا(ل ا  ف اد ع د ا

 . 1/133 242 يروب  ر    –موةد ف اد ع د ال ا    دار إعيا  الاراث العر   : عن العد  إلخ رسو  ر صلخ ر عليه وسل     وقي 

ال فيل  . 141-131م   ص2113  1زو  عيسخ  ين الثدعة والوقيقة   ي  الياسةين لللشر والاوتي   اععاتف  عزب   : يلصر[ 114]

  1الةةلظة العر ية السعودية  ا - ع د ر  ن سليةان     راا الساعة  وتار  الش ون اإلسالمية واءو اف والدعو  واإلر اد 

 . 23-21بـ1422

 .   131سور  اللسا   اآلية [115]

 


