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الدعوية ورسالتها اإلسالمية األمة خصائص

الرومي. د سليمان بن إبراهيم بن حممد
بالرياض املعلّمني كلية يف املشارك األستاذ

سعود امللك جامعة

البحث املرسلني. ملخص أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا :وبعداحلمد

ـها مبهمت ـام للقي ـالً أه جعلها مما السابقة األمم من غريها عن خبصائص ومتيزت وجليلة، سامية رسالة صاحبة املسلمة األمة فإن
يلي ما اإلسالمية األمة خصائص أبرز من ولعلّ الدعوية، :ورسالتها

ومنها:أوالً كثرية، الدنيا يف اإلسالمية األمة :خصائص

م-١ هلا األرض وطهوراًجعل ئ.سجداً
استعماهلا-٢ عن العجز أو املاء فقد عن .التيمم

املالئكة-٣ صفوف مثل صفوفهم جعل اهللا .أنّ

الساعة-٤ أو الوفاة تصل مل ما الدين، يوم إىل مفتوح التوبة باب جعل اهللا .أنّ

بكورها-٥ يف املسلمة لألمة بارك اهللا .أن

ودما-٦ ميتان املسلمة لألمة أحلّ اهللا .نأن
األ-٧ املسلمة األمة جعل اهللا الوسط/أن .ة

عليه-٨ استكرهت وما والنسيان اخلطأ املسلمة األمة عن عفى اهللا .أن

حممد-٩ أمة جيعل مل اهللا ضاللةأن على .جتتمع

اجلماعي-١٠ واالستئصال اهلالك من حفظها اهللا .أن

اجلمعة-١١ بيوم خصهم اهللا .أن

الس-١٢ بتحية فضلهم اهللا .المأن

أجراً-١٣ وأكثر عمالً أقل املسلم األمة جعل اهللا .أن

ومنها:ثانياً كثرية، اآلخرة يف املسلمة األمة :خصائص

والتحجيل-١ بالقرة خصها اهللا .أن

اجلنة-٢ يدخل من وأول اخلالئق بني من حياسب من أول املسلمة األمة جعل اهللا .أن
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يعرب-٣ من أول املسلمة األمة جعل اهللا األممأن من .الصراط

اجلنة-٤ أهل أكثر املسلمة األمة جل اهللا .أن

الناس-٥ على الشاهدة األمة املسلمة األمة جعل اهللا .أن

عذاب-٦ وال حساب بغري اجلنة يدخلون ألفاً سبعني املسلمة األمة من جعل اهللا .أن

خال:ثالثاً من ذلك إبراز وميكن اإلسالمية، لألمة الدعوية :لالرسالة
املنكر-١ عن والنهي باملعروف باألمر اإلسالمية األمة .قيام

الدعوة-٢ بتبليغ باإلسالمية األمة .قيام

وبصرية-٣ علم على اهللا إىل بالدعوة اإلسالمية األمة .قيام
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البحث: التمهيد مفردات معاين
خصائص: أوال

الوسيط: انظر) ١( وغريه،املعجم مصطفى إبراهيم ) .خصص(مادة،٢٣٨ص،إخراج

العرب: انظر) ٢( منظور،لسان الكبري: وانظر،٧/٢٤ابن الشرح غريب يف املنري الفيومي،املصباح املقرئ علي بن حممد بن عادل،أمحد به اعتىن
) .خصص(مادة،١٤٦ص،مرشد
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اإلسالمية: ثانيا األمة
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القرآن) ٣( غريب يف األصفهاين،املفردات عيتاين،الراغب خليل حممد وراجعه ) .خص(مادة،١٥٥ص،ضبطه

تف) ٤( يف الوجيز الكتاباحملرر األندلسي،العزيز: سري عطية بن غالب بن حممد: حتقيق،عبداحلق عبدالشايف .٥/٨٨،عبدالسالم

القرآن) ٥( آي تأويل عن البيان الطربي،جامع جرير بن .١٢/٦،حممد
القرآن) ٦( غريب يف األصفهاين،املفردات عيتاين،الراغب خليل حممد وراجعه .٣٣ص،ضبطه

القرآ) ٧( العريب،نأحكام بن عبداهللا بن حممد بكر عطا: حتقيق،أبو عبدالقادر .٣/٣١،حممد

واللغات) ٨( األمساء .٣/١١،النووي،ذيب

املستدرك) ٩( يف احلاكم الكربى،٢/٣٧٢،أخرجه السنن يف . ٦/٣٦٣،والنسائي

واللغات) ١٠( األمساء .٣/١١،النووي،ذيب
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اللغة يف اإلسالم معىن :ويف
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صفا: كتاب) ١١( وإثبات وجلالتوحيد عز الرب خزمية،ت بن إسحاق بن حممد بكر د،أبو الشهوان.حتقيق إبراهيم بن .٢/٧٤٣،عبدالعزيز

البخاري) ١٢( صحيح شرح الباري حجر،فتح ابن اخلطيب: حتقيق،احلافظ الدين .١/٢٣٦،حمب

السابق) ١٣( .١١/٤١١املرجع

األربعة) ١٤( األئمة السلماسي،منازل ص١/ط،ريالكند: حتقيق،حيىي ،٤١.

يونس) ١٥( .٢٥: اآلية،سورة

اللغة: انظر) ١٦( مقاييس زكرياء،معجم بن فارس بن أمحد احلسني د،أبو به مرعب. اعتىن عوض أصالن،حممد حممد فاطمة .٤٦٤ص،اآلنسة

احمليط: انظر) ١٧( الفريوزآبادي،القاموس يعقوب بن القرآن،١٤٤٨ص،حممد غريب يف األصفهاينللر،واملفردات ـل،اغب خلي ـد حمم راجعه
..٢٤٦ص،عيتاين
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الشرع يف ~:اإلسالم
~

~
الدعوية: ثالثاً الرسالة

~
الكبري: انظر) ١٨( الشرح غريب يف املنري الفيومي،املصباح املقرئ علي بن حممد بن أمحد العباس مرشد،أبو عادل به .٢٣٦ص،اعتىن

القرآن) ١٩( آي تأويل عن البيان جعفر،جامع أبو الطربي جرير بن . ١/٤٩٣،حممد

ورسائ) ٢٠( تيميةكتب ابن اإلسالم شيخ وفتاوى احلراين،ل تيمية بن عبداحلليم بن ـمي: حتقيق،أمحد العاص ـم قاس ـن ب حممد بن عبدالرمحن
.٥/٢٣٩،النجدي

واجلماعة) ٢١( السنة أهل الناجية الفرقة عبدالوهاب،عقيدة بن حممد .١٧ص،الشيخ

الصحاح) ٢٢( الرازي،خمتار عبدالقادر بن بكر أيب بن خاطر: قيقحت،حممد ناشرون،١/،طحممود لبنان ـ١٤١٥: بريوت،مكتبة ـ م،١٩٩٥/ه
.٢٦٧ص

الوسيط: انظر) ٢٣( وغريه،املعجم مصطفى إبراهيم ) .رسل(مادة،٣٤٤ص،إخراج



٣٨٧

ـةرضوانحممد.د : حتقيق،املناويالرؤوفعبدحممد،التعاريفمهماتعلىالتوقيف) ٢٤( طالداي ـردار،١/، ـرالفك ـريوت،املعاص : ب

ص١٤١٠ ـ، .٣٦٣ه

ص) ٢٥( ، منظور بن حممد العرب، . ٢٥٩ / ١٤لسان

ص) ٢٦( الرازي، عبدالقادر بن بكر أىب بن حممد الصحاح، . ٨٦ / ١خمتار

ص) ٢٧( العربية، اللغة جممع الوسيط، . ٢٨٦،٢٨٧املعجم
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اآلية) ٢٨( اإلسراء، .٥٢: سورة

اآلية) ٢٩( البقرة، .١٨٦: سورة

اآليةسورة) ٣٠( .١٤: الرعد،

كتاب) ٣١( البخاري، باب: أخرجه الوحي، رقم: بدء هرقل،حديث عند سفيان أيب باب٧حديث اجلهاد، كتاب مسلم، أخرجه و ـاب: ، كت
رقمالنيب حديث اإلسالم، إىل يدعوه هرقل .١٧٧٤إىل

اآلية) ٣٢( األحزاب، .٥: سورة
مسنده،) ٣٣( يف أمحد رقم٤/١٨٥أخرجه حديث املسند١٧٦٥٤، حمققو احلديثية: وقال املوسوعة انظر ضعيف، ـاء٢٩/٢٠١إسناده ج وقد ،

هريرة أيب حديث من الدعوة من بدالً األذان بلفظ ونصه> التصريح أيضاً املسند يف: "يف واألذان ـصار األن يف ـضاء والق قريش يف امللك
مسنده،"   احلبشة يف أمحد رقم٢/٣٦٤أخرجه حديث وقال٨٧٦١، املسند، الصحيح: حمققو رجال ـة. رجاله احلديثي ـوعة املوس ـر انظ

١٤/٣٦٨.

ط) ٣٤( اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة إصدار الفقهية، الكويت٣/املوسوعة الكويت، دولة ـ١٤٢٥: ، .٣٢١-٢٠/٣٢٠م،٢٠٠٤/ه
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د) ٣٥( تطبيقها، وقواعد اإلسالمية الدعوة ط. فن عزيز، ال١/عبدالغفار الرشد، مكتبة ـ١٤٢٧: رياض، ص٢٠٠٦/ه .٢٧م،

حتقيق) ٣٦( حسني، اخلضر حممد الشيخ اإلصالح، إىل ط:الدعوة عبداحلميد، علي حسن الرياض١/علي الراية، دار ص١٤١٧: ، ـ، .١٧ه

ط) ٣٧( األلوري، عبداهللا آدم الشيخ واليوم، األمس بني اإلسالمية الدعوة ذكر/ تاريخ بدون بريوت، احلياة، مكتبة دار ـممنشورات ورق التاريخ
ص .١٧الطبعة،

د) ٣٨( الدعوة، علم إىل ط. املدخل البيانوين، الفتح أبو بريوت١/حممد الرسالة، مؤسسة ص١٤١٢: ، ـ، .١٩ه

املكي) ٣٩( عهدها يف اإلسالمية وغاياا"الدعوة د"مناهجها ط. ، شليب، الكويت٣/رءوف القلم، دار ـ١٤٠٢: ، ص١٩٨٢/ه .٣٢م،
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األول اإلسالمية: الفصل األمة خصائص
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األول الدنيا:املبحث يف اإلسالمية األمة خصائص
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الع) ٤٠( القرآن حتقيق،ظيمتفسري كثري، السالمة: ابن حممد بن .١/٣٩٢سامي

مسنده) ٤١( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال
حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه
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أ) ٤٢( مسندهأخرجه يف احلديثية. ٢/٢٢٢،محد املوسوعة يف الزوائد،: ....قال جممع يف اهليثمي ـه:   ١٠/٦٦٧،وقال ورجال ـد أمح أخرجه
رقم،ثقات والترهيب الترغيب صحيح يف األلباين ) .٣٦٣٤(وحسنه

الكربى) ٤٣( السنن يف البيهقي الزوائد. ٢/٤٣٣،أخرجه جممع يف اهليثمي أعرفهمأخرجه:   ٨/٤٦٣قال مل من وفيه .البزار

البخاري) ٤٤( صحيح شرح الباري العسقالين،فتح حجر ابن اخلطيب،احلافظ الدين حمب .١/٤٣٧،حتقيق

البخاري) ٤٥( صحيح شرح القاري العيين،عمدة أمحد بن حممود الدين .٤/٩،بدر
مسنده) ٤٦( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب يف،٦/٣٠٤،وابن الكربىوالبيهقي ـد. ١/٢١٣،السنن الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال

حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه
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مسلم)٤٧( الصالة: كتاب،أخرجه ومواضع الصالة: باب،املساجد ومواضع ) ٥٢٢(رقم،١/٣٧١،املساجد

الترتيل) ٤٨( معامل املسمى البغوي حممد،تفسري أبو البغوي الفراء مسعود بن العك،احلسني عبدالرمحن خالد .١/٤٣٤،حتقيق

املنان) ٤٩( كالم تفسري يف الرمحن الكرمي السعدي،تيسري ناصر بن عبدالرمحن د،الشيخ اللوحيق.حتقيق معال بن ـر،١٦١ص،عبدالرمحن : وانظ

للقرطيب القرآن ألحكام .٥/١٩٩،اجلامع

أمحد) ٥٠( مسندهأخرجه شيبة،١/٩٨،١٥٨،يف أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال
حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه

والتنوير) ٥١( عاشور،التحرير بن الطاهر .٦٩-٥/٦٨،حممد
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مسنده) ٥٢( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال
حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه

مسنده) ٥٣( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال
حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه

البخاري) ٥٤( صحيح شرح القاري العين،عمدة أمحد بن حممود الدين .٤/٩،بدر
مسنده) ٥٥( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب السنن،٦/٣٠٤،وابن يف ـد. ١/٢١٣،الكربىوالبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال

حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) . ٣٩٣٩(وصححه

داود) ٥٦( أيب سنن شرح املعبود الطيب،عون أبو آبادي العظيم احلق مشس ـصغري: وانظر،٢/١٠٩،حممد ال ـامع اجل ـرح ش ـدير الق ،فيض
املناوي احلمويتعل،عبدالرؤوف ماجد .٣/٣٤٩،يق

الصغري) ٥٧( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد ٣/٣٤٩،تعليق
الترمذي) ٥٨( الطهارة،أخرجه املاء: باب،أبواب جيد مل إذا للجنب التيمم يف جاء ـاب،والنسائي،) ١٢٤(رقم،١/٢١١،ما ـارة: كت ،الطه

واحد: باب بتيمم املسند،) ٣٢٢(رقم،١/١٧١،الصلوات يف ـحيحه،٥/١٨٠،وأمحد ص يف ـان حب يف،٤/١٤٠،وابن ـدارقطين وال
وزيادته،١/١٨٦سننه الصغري اجلامع وضعيف صحيح يف األلباين ) .٧٣٠٧(رقم،وصححه
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النووي) ٥٩( مسلم، اإلمام صحيح .٤/١٥٧شرح

مسنده) ٦٠( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال
حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٣٩٣٩(وصححه

مسلم) ٦١( ـسالم: باب،الصالة: كتاب،أخرجه ال عند ورفعها باليد اإلشارة عن والنهي الصالة يف بالسكون األ،األمر ـصفوف ال ـام ولوإمت
باالجتماع واألمر فيها ) .٤٣٠(رقم،١/٣٢٢،والتراص

الصغري) ٦٢( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد .٤/١١٦،تعليق

البخاري) ٦٣( واإلمامة: كتاب،أخرجه الصالة: باب،اجلماعة متام من الصف ـاب،الصالة: كتاب،ومسلم،) ٦٩٠(رقم،١/٢٥٤،إقامة : ب

ـامتس اإلم من وتقريبهم الفضل أويل وتقدمي إليها واملسابقة األول الصف على واالزدحام منها فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف ،وية
) .٤٣٣(رقم،١/٣٢٤
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مسلم) ٦٤( األول،: باب،الصالة: كتاب،أخرجه الصف على واالزدحامن منها فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف ـم،١/٣٢٤تسوية رق
)٤٣٤. (

مسلم) ٦٥( األول،: باب،الصالة: كتاب،أخرجه الصف على واالزدحامن منها فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف ـم،١/٣٢٤تسوية رق
)٤٣٥. (

الدارمي) ٦٦( العمال،) ١٢٦٤(رقم،١/٣٢٣،أخرجه كرت يف اهلندي املتقي ـحيح :   ٨/١٤١قال ص ـو وه الرباء عن عبدالرزاق ،أخرجه
رقم وزيادته الصغري اجلامع وضعيف صحيح يف األلباين ) .٥٩٦١(وصححه

الصغري) ٦٧( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد . ٤/١١٦،تعليق

مسلم) ٦٨( األول،: باب،الصالة: كتاب،أخرجه الصف على واالزدحامن منها فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف ـم،١/٣٢٤تسوية رق
)٤٣٦. (

الصغري) ٦٩( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد .٤/١١٦،تعليق

مسلم) ٧٠( األول،: باب،الصالة: كتاب،أخرجه الصف على واالزدحامن منها فاألول األول وفضل وإقامتها الصفوف ـم،١/٣٢٤تسوية رق
)٤٣٦. (
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داود) ٧١( أبو العلم: باب،مالعل: كتاب،أخرجه نشر مسنده،) ٣٦٥٩(رقم،٣/٣٢١،فضل يف ـحيحه،١/٣٢١وأمحد ص يف حبان ،وابن
الكربى،١/٢٦٣ السنن يف الصحيحة،١٠/٢٥٠،والبيهقي األحاديث سلسلة يف األلباين ) .١٧٨٤(رقم،وصححه

تيمية) ٧٢( ابن اإلسالم شيبخ وفتاوى ورسائل تيمية،كتب بن عبداحلليم بن العاصمي،احلراينأمحد قاسم بن حممد بن عبدالرمحن .١/٣،حتقيق
السابق) ٧٣( .احلديث

املراسيل) ٧٤( أحكام يف التحصيل كيكلدي،جامع بن خليل بن سعيد السلفي،أبو عبدايد محدي .١/٢١،حتقيق

األماثل) ٧٥( من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة هبة،تاريخ بن احلسن بن ـة،اهللاعلي غرام ـن ب عمر سعيد أيب الدين حمب حتقيق
.٣٨/٣٠،العمري
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األوسط) ٧٦( املعجم يف الطرباين مسنده،١/٢٣٠،أخرجه يف يعلى وزيادته،٩/٢٨١،وأبو الصغري اجلامع وضعيف صحيح يف األلباين وصححه

) .٥١٥٢(رقم

ماجه) ٧٧( ابن والطحال: باب،األطعمة: كتاب،أخرجه مسنده،) ٣٣١٤(رقم،٢/١١٠٢،الكبد يف ـننه،٢/٩٧وأمحد س يف ـدارقطين وال

اإلميان،٤/٢٧١ شعب يف الكربى،٥/٢٠والبيهقي عمر: وقال،١٠/٧والسنن ابن على موقوف أنه يف،الصحيح ـر حج ابن احلافظ وقال

احلبري املرفوع،١/٢٥: تلخيص حكم يف رقم،أنه الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .١١١٨(وصححه

الصغري) ٧٨( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد .١/٢٠٠،تعليق

البقرة) ٧٩( .١٤٣: اآلية،سورة

العظيم) ٨٠( القرآن حتقيق،تفسري كثري، السالمة: ابن حممد بن . ١/١٩٠سامي
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املنان) ٨١( كالم تفسري يف الرمحن الكرمي عبدالرمحن،تيسري السعديالشيخ ناصر اللوحيق.د: حتقيق،بن معال بن .٥٦ص،عبدالرمحن
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املائدة) ٨٢( .٤١: اآلية،سورة

تيمية) ٨٣( ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل احلراين،كتب تيمية بن عبداحلليم بن ـمي: حتقيق،أمحد العاص ـم قاس ـن ب حممد بن عبدالرمحن

.٣٣٣-٢١/٣٣٢،النجدي

البقرة) ٨٤( .٢٨٦: اآلية،سورة

القرآن) ٨٥( آي تأويل عن البيان الطربي،جامع جرير بن .٣/١٥٥،حممد

العظيم) ٨٦( القرآن حتقيق،تفسري كثري، السالمة: ابن حممد بن .١/٣٤٣سامي

الترتيل) ٨٧( البغوي،معامل الفراء مسعود بن العك: حتقيق،احلسني عبدالرمحن .١/٢٧٤،خالد
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مسلم) ٨٨( يطاق: باب،مياناإل: كتاب،أخرجه ما إال يكلف مل وتعاىل سبحانه أنه ) .١٢٦(رقم،١/١١٦،بيان

ماجه) ٨٩( ابن والناسي: باب،الطالق: كتاب،أخرجه املكره صحيحه،) ٢٠٤٥(رقم،١/٦٥٩،طالق يف حبان واحلاكم،١٦/٢٠٢،وابن

املستدرك الشيخني: وقال،٢/٢١٦،يف شرط على يف،صحيح الذهيب رقم،التلخيصووافقه املصابيح مشكاة يف األلباين ) ٦٢٨٤(وصححه

.

ماجه) ٩٠( ابن األعظم: باب،الفنت: كتاب،أخرجه رقم،) ٣٩٥٠(رقم،٢/١٣٠٣،السواد ماجه ابن ضعيف يف األلباين ) .٨٥٦(وضعفه

الترمذي) ٩١( اهللا: كتاب،أخرجه رسول عن اجلماعة: باب،الفنت لزوم يف جاء الزوائد،) ٢١٦٧(رقم،٤/٤٦٦،ما جممع يف اهليثمي وقال

ثقة:   ٥/٣٩٣ وهو طلحة آل موىل مرزوق خال الصحيح رجال ثقات أحدمها رجال بإسنادين الطرباين . أخرجه

مسلم) ٩٢( حممد: باب،اإلميان: كتاب،أخرجه نبينا بشريعة حاكما مرمي بن عيسى ) .١٥٦(رقم،١/١٣٧،نزول

مسلم) ٩٣( ـالفهم: (قوله: باب،اإلمارة: تابك،أخرجه خ ـن م يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال ـم،٣/١٥٢٣،) ال رق

)١٩٢٠ . (

اإلسالم) ٩٤( شيخ وفتاوى ورسائل احلراين،كتب تيمية بن عبداحلليم بن العاصمي: حتقيق،أمحد قاسم بن حممد بن .٣/٣٦٨،عبدالرمحن
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السابق) ٩٥( .٣٣/٢٨املرجع

مسلم) ٩٦( الساعة: كتاب،أخرجه وأشراط ببعض: باب،الفنت بعضهم األمة هذه ) . ٢٨٨٩(رقم،٤/٢٢١٥،هالك

مسلم) ٩٧( الساعة: كتاب،أخرجه وأشراط ببعض: باب،الفنت بعضهم األمة هذه ) .٢٨٩٠(رقم،٤/٢٢١٦،هالك

مسلم) ٩٨( اجلمعة: باب،اجلمعة: كتاب،أخرجه يوم ) .٨٥٤(رقم،٢/٥٨٥،فضل
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مسلم) ٩٩( اجلمعة: باب،اجلمعة: كتاب،أخرجه ليوم األمة هذه ) .٨٥٥(رقم،٢/٥٨٥،هداية

مسلم) ١٠٠( اجلمعة: باب،اجلمعة: كتاب،أخرجه ليوم األمة هذه ) .٨٥٦(رقم،٢/٥٨٦،هداية

خزمية) ١٠١( ابن رقم،١/٢٨٨،أخرجه الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٦٩١(وصححه

األوسط) ١٠٢( املعجم يف الطرباين الزوائد،٥/١٤٦،أخرجه جممع يف اهليثمي ـسن:   ٢/٢٨٨وقال ح ـناده وإس األوسط يف الطرباين ،أخرجه

رقم والترهيب الترغيب ضعيف يف األلباين ) .٢٦٧(وضعفه
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البقرة) ١٠٣( .١٥٠: اآلية،سورة

العظيم) ١٠٤( القرآن كثري،تفسري السالمةسامي: حتقيق،ابن حممد .١/١٩٦بن

داود) ١٠٥( أبو اللحد: باب،اجلنائز: كتاب،أخرجه النيب: باب،اجلنائز: كتاب،والترمذي،) ٣٢٠٨(رقم،٢/٢٣١،يف قول يف جاء : ما

لغرينا( والشق لنا والشق: باب،اجلنائز: كتاب،والنسائي،) اللحد ماجه،) ٢٠٠٩(رقم،٤/٨٠،اللحد ـا: باب،نائزاجل: كتاب،وابن م

استحباب يف الترمذي،) ١٥٥٤(رقم،١/٤٩٦،اللحد: جاء غريب: وقال حسن ـامع،حديث اجل وضعيف صحيح يف األلباين وصححه

رقم وزيادته ) .٩٦٢١(الصغري

داود) ١٠٦( أبو املائة: باب،املالحم: كتاب،أخرجه قرن يف يذكر املستدرك،) ٤٢٩١(رقم،٤/١٣٢،ما يف يف،٤/٥٦٧،واحلاكم والطرباين

األوسط رقم،٦/٣٢٤،املعجم الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٥٩٩(وصححه
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داود) ١٠٧( أيب سنن شرح املعبود آبادي،عون العظيم احلق مشس .٢٦٠-١١/٢٥٩،حممد

املسند) ١٠٨( يف أمحد الكبري،٥/٢٣٧،أخرجه املعجم يف يف،٢٠/١٢٠،والطرباين شيبة أيب ـصنفوابن ـسنن،١/٢٩١،امل ال يف ـي والبيهق

املصابيح،١/٤٥١،الكربى مشكاة يف األلباين ) . ٦١٢(رقم،وصححه

مسلم) ١٠٩( حممد: باب،اإلميان: كتاب،أخرجه نبينا بشريعة حاكما مرمي بن عيسى ) .١٥٦(رقم،١/١٣٧،نزول
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مسلم) ١١٠( الشهداء: باب،اإلمارة: كتاب،أخرجه ) .١٩١٥(رقم،٣/١٥٢١،بيان

مسلم) ١١١( الشهداء: باب،اإلمارة: كتاب،أخرجه ) ١٩١٤(رقم،٣/١٥٢١،بيان

البخاري) ١١٢( النهار: باب،اإلجارة: كتاب،أخرجه نصف إىل ) .٢١٤٨(رقم،٢/٧٩١،اإلجارة

الصغري) ١١٣( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض .٥٦٧-٢/٥٦٦،عبدالرؤوف
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#
الترمذي) ١١٤( اهللا: ابكت،أخرجه رسول عن الصحيحة،) ٢٨٦٩(رقم،٥/١٥٢،باب،األمثال األحاديث سلسلة يف األلباين وصححه

) .٢٢٨٦(رقم،

الصغري) ١١٥( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض . ٥/٥١٧،عبدالرؤوف

احلديث) ١١٦( خمتلف الدينوري،تأويل قتيبة بن مسلم بن . ١/١١٥،عبداهللا
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البخا) ١١٧( الوضوء: باب،الوضوء: كتاب،ريأخرجه آثار من احملجلني والغر الوضوء ،الطهارة: كتاب،ومسلم،) ١٣٦(رقم،١/٦٣،فضل

الوضوء: استحباب: باب يف والتحجيل الغرة ) . ٢٤٦(رقم،١/٢١٦،إطالة

مسلم) ١١٨( الوضوء: استحباب: باب،الطهارة: كتاب،أخرجه يف والتحجيل الغرة ).٢٤٧(رقم،١/٢١٧،إطالة

مسلم) ١١٩( الوضوء: استحباب: باب،الطهارة: كتاب،أخرجه يف والتحجيل الغرة ).٢٤٨(رقم،١/٢١٧،إطالة

مسلم) ١٢٠( والتحجيل: استحباب: باب،الطهارة: كتاب،أخرجه ) .٢٤٩(رقم،١/٢١٨،الغرة

د: انظر) ١٢١( حتقيق البخاري البغا. صحيح ديب .١/٦٣،مصطفى
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األمصاراالستذك) ١٢٢( فقهاء ملذاهب اجلامع النمري،ار عبدالرب بن عبداهللا بن عطا: حتقيق،يوسف حممد معوض،سامل علي .١/١٩٤،حممد

الترمذي) ١٢٣( جامع بشرح األحوذي املباركفوري،حتفة عبدالرحيم بن عبدالرمحن .٣/١٨٦،حممد

األمصار) ١٢٤( فقهاء ملذاهب اجلامع عبداهللا،االستذكار بن النمرييوسف عبدالرب عطا،بن حممد سامل ـوض،حتقيق مع علي -١/١٩٢،حممد

واألسانيد: وانظر،١٩٣ املعاين من املوطأ يف ملا النمري،التمهيد عبدالرب بن عبداهللا بن ـوي،يوسف العل ـد أمح بن مصطفى ـد،حتقيق حمم

البكري .٢٠/٢٥٨،عبدالكبري

ماجه) ١٢٥( ابن أم: باب،الزهد: كتاب،أخرجه حممدصفة الصحيحة،) ٤٢٩٠(رقم،٢/١٤٣٤،ة األحاديث سلسلة يف األلباين وصححه

) .٢٣٧٤(رقم
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مسنده) ١٢٦( يف أمحد رقم،١/٢٨١،أخرجه الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) .٢٣٧٤(وصححه

مسلم) ١٢٧( اجلمعة: باب،اجلمعة: كتاب،أخرجه ليوم األمة هذه ) .٨٥٥(رقم،٢/٥٨٥،هداية

مسلم) ١٢٨( اجلمعة: باب،اجلمعة: كتاب،أخرجه ليوم األمة هذه ) .٨٥٦(رقم،٢/٥٨٦،هداية

البخاري) ١٢٩( تعاىل: باب،التوحيد: كتاب،أخرجه اهللا ـاب،ومسلم،) ٧٠٠٠(رقم،٦/٢٧٠٤،m    K    J  Il :قول ـان: كت ،اإلمي

الرؤية: باب طريق ) . ١٨٢(رقم،١/١٦٣،معرفة

اهللا: كتاب،الترمذيأخرجه    ) ١٣٠( رسول عن اجلنة اجلنة: باب،صفة أهل صفة يف جاء ماجه،) ٢٥٤٦(رقم،٤/٦٨٣،ما : كتاب،وابن

حممد: باب،الزهد أمة صحيحه،) ٤٢٨٩(رقم،٢/١٤٣٤،صفة يف حبان ـعيف،١٦/٤٩٩،وابن وض صحيح يف األلباين وصححه

وزيادته الصغري ) .٤٢٩١(رقم،اجلامع
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البخاريأخ) ١٣١( احلشر: باب،رجه ـة: باب،اإلميان: كتاب،ومسلم،) ٦١٦٣(رقم،٥/٢٣٩٢،كيف اجلن ـل أه نصف األمة هذه ،كون

) .٢٢١(رقم،١/٢٠٠

مسلم) ١٣٢( اجلنة: باب،اإلميان: كتاب،أخرجه أهل نصف األمة هذه ) .٢٢١(رقم،١/٢٠٠،كون

النووي) ١٣٣( مسلم، اإلمام صحيح .٩٦-٣/٩٥شرح
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الترمذي) ١٣٤( جامع بشرح األحوذي املباركفوري،حتفة عبدالرحيم بن عبدالرمحن .٧/٢١٦،حممد

الصغري) ١٣٥( اجلامع شرح القدير املناوي،فيض احلموي،عبدالرؤوف ماجد .٣/٦٥،تعليق

البخاري) ١٣٦( احلشر: باب،الرقاق: كتاب،أخرجه ) .٦١٦٤(رقم،٥/٢٣٩٢،كيف

البقرة) ١٣٧( .١٤٣: ةاآلي،سورة

البخاري) ١٣٨( ـهيدا{: باب،التفسري: كتاب،أخرجه ش ـيكم عل الرسول ويكون الناس على شهداء لتكونوا وسطا أمة جعلناكم ،}وكذلك

) .٤٢١٧(رقم،٤/١٦٣٢
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الثاين اإلسالمية: الفصل لألمة الدعوية الرسالة

ماجه) ١٣٩( ابن حممد: باب،الزهد: كتاب،أخرجه أمة مسنده،)٤٢٨٤(رقم،٢/١٤٣٢،صفة يف يف،٣/٥٤وأمحد ـاين األلب وصححه

رقم وزيادته الصغري اجلامع وضعيف ) . ١٣٩٩٣(صحيح

البخاري) ١٤٠( حساب: باب،الرقاق: كتاب،أخرجه بغري ألفا سبعون اجلنة ـاب،ومسلم،) ٦١٧٥(رقم،٥/٢٣٩٦،يدخل ـان: كت ،اإلمي

عذاب: باب وال حساب بغري اجلنة املسلمني من طوائف دخول على ) . ٢٢٠(رقم،١/١٩٩،الدليل

الترمذيأخ) ١٤١( اهللا: كتاب،رجه رسول عن والورع والرقائق القيامة ـب: وقال،) ٢٤٣٧(رقم،٤/٦٢٦،منه: باب،صفة غري ،حسن

وزيادته الصغري اجلامع وضعيف صحيح يف األلباين ) .١٣٠٦٧(رقم،وصححه
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عمران) ١٤٢( آل .١١٠:اآلية،سورة

العظيم) ١٤٣( القرآن حتقيق،تفسري كثري، ب: ابن السالمةسامي حممد .١/٣٩٢ن

العظيم)١٤٤( القرآن حتقيق،تفسري كثري، السالمة: ابن حممد بن .١/٣٩٢سامي

البخاري) ١٤٥( والسري: كتاب،أخرجه به: باب،اجلهاد ويتقى اإلمام وراء من ) .٢٧٩٧(رقم،٣/١٠٨٠،يقاتل

الكتاب) ١٤٦( تفسري يف الوجيز ع،العزيز: احملرر بن غالب بن األندلسيعبداحلق حممد،طية عبدالشايف عبدالسالم .١/٤٨١حتقيق
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املنان) ١٤٧( كالم تفسري يف الرمحن الكرمي السعدي،تيسري ناصر بن عبدالرمحن د،الشيخ اللوحيق.حتقيق معال بن .١٢٦ص،عبدالرمحن

الترمذي) ١٤٨( اهللا: كتاب،أخرجه رسول عن القرآن عمران: باب،تفسري آل سورة املستدرك،٥/٢٢٦،ومن يف ـال. ٤/٩٤،واحلاكم ق

حسن: الترمذي احلاكم،حديث خيرجاه: وقال ومل اإلسناد صحيح التلخيص،حديث يف الذهيب املصابيح،ووافقه مشكاة يف األلباين وحسنه

) .٦٢٨٥(رقم

مسنده) ١٤٩( يف أمحد شيبة،١/٩٨،١٥٨،أخرجه أيب الكربى،٦/٣٠٤،وابن السنن يف ـد. ١/٢١٣،والبيهقي الزوائ ـع جمم يف اهليثمي قال

حسن: ١/٥٨٨ رقم،احلديث الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين ) . ٣٩٣٩(وصححه

ماجه) ١٥٠( ابن حممد: باب،الزهد: كتاب،أخرجه أمة ـم،) ٤٢٨٧(رقم،٢/١٤٣٣،صفة رق ـه ماج ـن اب صحيح يف األلباين وحسنه

)٣٤٦٠ . (

النسائي) ١٥١( تعاىل: باب،تفسريال: كتاب،أخرجه للناس: قوله أخرجت أمة خري ـم،٦/٣١٣،كنتم يف،) ١١٠٧١(رق ـرطيب الق ـره وذك

.٤/١٧٠،تفسريه
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اآليتان) ١٥٢( املائدة، .٧٨،٧٩: سورة

العظيم) ١٥٣( القرآن حتقيق،تفسري كثري، السالمة،: ابن حممد بن  . ٣/١٦٢سامي

رضااملنار،تفسري) ١٥٤( رشيد طحممد للكتاباهل،١/ ، العامة املصرية القاهرةيئة .٤٠٦/ ٦،م١٩٩٠: ،
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الثاين الدعوة: املبحث بتبليغ اإلسالمية األمة قيام
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رقم) ١٥٥( والنهي، األمر باب املالحم، كتاب أبوداود، األلباين٤٣٣٨أخرجه وقال )  .٥١٧٨املشكاة( ضعيف: ،

اآلية) ١٥٦( عمران، آل .١٠٤،١٠٥: سورة

العظيم) ١٥٧( القرآن حتقيق،تفسري كثري، السالمة،: ابن حممد بن .٩١/ ٢سامي
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املنان) ١٥٨( كالم تفسري يف الرمحن الكرمي السعدي،تيسري ناصر بن عبدالرمحن د،الشيخ اللوحيق. حتقيق معال بن .١٤٢ص،عبدالرمحن

يوسف،اآلية) ١٥٩( ١٠٨٠: سورة

رقم             ) ١٦٠( مىن، أيام اخلطبة باب احلج، كتاب البخاري، واحملار١٦٢٣أخرجه القسامة كتاب مسلم، أخرجه و ـيظ، تغل باب والديات، بني

رقم واألعراض، الدماء ١٦٧٩٠حترمي

الدعوة،) ١٦١( زيدان،. دأصول بريوت،٩/طعبدالكرمي الرسالة ـ١٤٢٠:مؤسسة ـم،١٩٩٩/ه ٣١٠ص
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الشيخ) ١٦٢( واخلطابة، الوعظ طرق إىل املرشدين حمفوظ،هداية القاهرة،٥/طعلي االعتصام، .٢٠صم١٩٥٢: دار

اإلسالمية،املوسوعة) ١٦٣( والشؤون األوقاف وزارة إصدار الكويت،،٣/طالفقهية، ـ١٤٢٥: الكويتدولة .٢٠/٣٣٠،م٢٠٠٤/ه

اإلمام) ١٦٤( الدين، علوم الغزايل،إحياء حامد القاهرة/ طأبو العريب، الكتاب الطبعة،دار ورقم التاريخ ذكر .٢/٣٤٢،بدون

اآلية) ١٦٥( عمران، آل ،١٠٤: سورة

اآليةسورة) ١٦٦( . ١٢٢: التوبة،
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الثالث اإلسال: املبحث األمة وبصريةقيام علم على اهللا إىل بالدعوة مية
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اآلية) ١٦٧( عمران، آل .١١٠: سورة

كثري: انظر) ١٦٨( ابن العظيم، القرآن للقرطيب.  ٢/٩١تفسري القرآن ألحكام ـة،٤/١٦٥اجلامع تيمي ـن اب ـالم اإلس ـيخ ش فتاوى جمموع ،

قاسم بن .١٥/١٦٥عبدالرمحن

اإلسالم،اإلمام) ١٦٩( إىل الالدعوة الفكر دار زهرة، أبو الطبعة،حممد ورقم التاريخ ذكر بدون .٢٢صعريب،

ط) ١٧٠( علوان، ناصح عبداهللا الدعوة،الشيخ تبليغ بريوت١/وجوب السالم، دار ـ١٤٠٥: ، . ٣٣-٧م،ص١٩٨٥/ه

يوسف،اآلية) ١٧١( .١٠٨: سورة
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حتقيق) ١٧٢( ، القامسي الدين مجال حممد اإلمام التأويل، ،             : حماسن ـبيح ص ـدي مح ـى، عل ـن ب ـاهرةدا،١/طأمحد الق ، ـديث احل :ر

ـ١٤٢٤ .٣٢١/ ٥،م٢٠٠٣/ه
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والتنوير) ١٧٣( عاشور،التحرير بن الطاهر .١٢٦/ ١٢،حممد

اآلية)  ١٧٤( يوسف، .١٠٨: سورة

ـديفرحممدبنعبداهللا:  حتقيق،اجلوزيةقيمابن،إخوانهأحدإىلالقيمابنرسالة) ١٧٥( ـة،١/،طامل ـةفهرس ـكمكتب ـداملل ـةفه ،الوطني

ـ١٤٢٠:الرياض ٢١،٢٣٠ص

األحزاب،اآلية) ١٧٦( ٢١٠: سورة
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الشيخ) ١٧٧( متنوعة، ومقاالت فتاوى وإشرافجمموع مجع باز، بن اهللا عبد بن العزيز ـشويعر،: عبد ال ـعد س بن ـم،،١/طحممد القاس دار

ـ،١٤٢٠: الرياض ١/٣٣٠،٣٣١٠ه
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واملراجع املصادر

اآلية) ١٧٨( فصلت، .٤٢: سورة
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Characteristics of the Islamic nation and its Mission Advocacy 
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Abstract. The Muslim nation for her great and noble message and characterized the properties from other former nations which make them 

unfit to carry out its mission and mission advocacy and perhaps the most prominent characteristics of the Islamic nation the following:-

1. Make the earth as a mosque and cleaning 

2. Tayammum for the less of water or inability to use them 

3. that Allah has made, such as ranks among the Angel’s 

4. That Allah mad the door of repentance is open to the day of judgment unless death or hereafter 

5. That Allah bless the Islamic nation for carry out early. 

6. That Allah has permitted for the Muslim nation the two dead and two blood. 

7. That Allah made the Muslim nation center. 

8. That Allah pardoned about the Muslim nation mistakes and forgetfulness and a stit. 

9. That Allah did not make the nation of Mohammed “ peace be upon him” meet on a going astray. 

10.That Allah saved from destruction and eradication of mass. 

11.That Allah is just gave the Muslim the day of Friday. 

12.That Allah has favored greeting of Islam. 

13.That Allah made the Muslim nation is less working and more pay. 

Second: Characteristics of the Muslim nation in the here after many ½ one of them 

1. That Allah summarized Balgurh and ALthadjied  

2. That Allah has made the Muslim nation the first to be held accountable of the creatures and the first to enter paradise 

3. That Allah has made the Muslim nation over the people of paradise. 

4. That Allah has the Muslim nation a witness to the people. 

5. That Allah has made the Muslim nation seventy thousand will enter paradise without reckoning or punishment 

Thirdly: Missionary Message of the Islamic Nation can be highlighted by:- 

1. Islamic nation can be start the promotion of the virtue and prevention of vice. 

2. The Islamic nation can be start indoctrinate. 

3. The Islamic nation God’s call on the knowledge and insight. 
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