َّ
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه و نستغفره ٬و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا٬
من يهده هللا فال مضل له ٬و من يضلل فال هادي له ٬و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك
فيره بينَهُ
له ٬و أشهد َّ
يرتُه من خلقه ٬و َ
أن محمدا ً عبده و رسوله ٬و أمينه على وحيه ٬و ِخ َ
س ُ
و بين عبادِه ٬و إماما ً للمتقين ٬و حجة ً على الخالئق أجمعين:
ﱑﱓﱔ
ﱒ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱘﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ النساء١ :
ﱙ
ﱕﱖ ﱗ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟﱠﱠ آل عمران١٠٢ :

ﲣﲥ ﲦ
ﲤ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :

الزلنا إخوة اإليمان مع أمارات الساعة و عالماتها الكبرى .و من أمارات الساعة العظام و
أشراطها الكبار نزول عيسى ابن مريم عليه السالم آخر الزمان من السماء ،و قد دلت
نصوص الكتاب و السنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة فيقتل الدجال و يحكم بالقسط و
يقضي بشريعة النبي صلى هللا عليه و سلم و يحيي من شأنها ما تركه الناس ،ثم يمكث ما
شاء هللا أن يمكث ثم يموت و يصلى عليه و يدفن.
و األدلة على نزوله من الكتاب و السنة كثيرة ،فنبدأ باألدلة من الكتاب:
فقد ورد في القرآن الكريم ثالث أيات تدل على نزول عيسى عليه السالم.
قوله تعالى:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ

ﱇﱉﱊﱋﱌﱠ الزخرف٦١ :
ﱈ
ﱄ ﱅﱆ
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أي أن نزول عيسى عليه السالم قبل القيامة عالمة على قرب الساعة ،و يدل على هذا:
القراءة األخرى :و إنه لَعَلَم للساعة .بفتح العين و الالم ،أي خروجه علم من أعالم الساعة
و شرط من شروطها و أمارة على قرب قيامها .و روى اإلمام أحمد و الحاكم عن ابن عباس
رضي هللا عنهما في تفسير هذه اآلية :و إنه لَ ِعلم للساعة .قال :هو خروج عيسى ابن مريم
عليه السالم قبل يوم القيامة .قال أحمد شاكر :إسناده صحيح و الحاكم و صححه و وافقه
الذهبي.
و اآلية الثالثة :قوله تعالى:
ﲘﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﱠ النساء:
ﲙ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
١٥٩

قرر كثير من المفسرين أن الضميرين في به ،و موته يعودان على عيسى ابن مريم عليه
السالم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه هللا :و ال شك أن هذا هو الصحيح ،ألنه المقصود من سياق
اآلي في تقرير بطالن أن عيسى ابن مريم مات على الصليب أو قُ ِتلَ .فأخبر هللا أنه رفعه
إليه ،و أنه باق حي ،و أنه سينزل قبل يوم القيامة ،كما دلت عليه األحاديث المتواترة ،فيقتل
مسيح الضاللة.
و أما األدلة من السنة المطهرة على نزوله فهي كثيرة جدا ً منها :حديث أبي هريرة رضي
شك ََّن أ َ ْن َي ْن ِز َل ِفي ُك ُم
سو ُل ه ِ
سي ِب َي ِد ِه لَيُو ِ
"والَّذِي نَ ْف ِ
هللا عنه قال :قَا َل َر ُ
ّللا صلى هللا عليه وسلمَ :
سطاً،إلى أن قال صلى هللا عليه و سلم في وصف الرخاء الذي سيحصل
ا ْبنُ َم ْريَ َم َحكَما ً ُم ْق ِ
سجْ َدةُ
يض ا ْل َما ُل حتَّى ال يَ ْقبَلَهُ أ َ َحدَ .و َحتَّى تَك َ
في عهد عيسى عليه السالم ،فقال :و يَ ِف ُ
ُون ال َّ
اح َدةُ َخيْرا ِم َن ال ُّد ْنيَا َو َما فِي َها"
ا ْل َو ِ

(تفسير ابن كثير .و أخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و احمد).

و منها حديث جابر رضي هللا عنه قال :سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم:
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ق ظا ِه ِر َ
ال تَزا ُل طائِفَة ِمن أ ُ َّمتي يُقاتِلُ َ
سى اب ُن
وم ال ِقيا َم ِة ،قالَ :فَيَ ْن ِز ُل ِعي َ
ين إلى يَ ِ
ون علَى ال َح ه ِ
إن بَ ْع َ
ص ِ هل لَنا ،فيَقو ُل :الَّ ،
ض
ير ُه ْم :تَعا َل َ
َم ْريَ َم َ
ّللاُ عليه وسلَّ َم ،فيَقو ُل ِ
ض ُك ْم علَى بَ ْع ٍ
صلَّى َّ
أم ُ
هللا هذِه األ ُ َّمةَ .أخرجه مسلم.
أ ُ َمرا ُء ت َ ْك ِر َمةَ ِ
قال الحافظ ابن كثير رحمه هللا معلقا ً على أحاديث نزول عيسى عليه السالم :فهذه أحاديث
متواترة عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من رواية أبي هريرة و ابن مسعود ،و عثمان
بن أبي العاص ،والنواس بن سمعان ،وعبد هللا بن عمرو بن العاص ،و مجمع بن جارية ،و
أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي هللا عنهم ،و فيها داللة على صفة نزوله و مكانه ،و أنه
بالشام ،بل بدمشق عند المنارة الشرقية ،و أن ذلك يكون عند اإلقامة لصالة الصبح.
علما ً من أعالم الساعة.
و قد أجمعت األمة على نزول عيسى عليه السالم َ
قال السفاريني رحمه هللا :أجمعت األمة على نزوله ،و لم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة،
و إنما أنكر ذلك الفالسفة والمالحدة ،ممن ال يعتد بخالفه ،و قد انعقد إجماع اإلمة على أنه
ينزل و يحكم بهذه الشريعة المحمدية ،وليس بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء ،و إن
كانت قائمة به و هو متصف بها.
و أحاديث الدجال ،و نزول عيسى عليه السالم متواترة ،يجب اإليمان بها ،و ال تغتر بمن
يدعي أنها أحاديث آحاد ،فهي متواترة كما شهد بذلك الحافظ ابن حجر وغيره.
أما األمور التي تكون في زمن عيسى عليه السالم:
1ـ قتل المسيح الدجال
2ـ هالك يأجوج و مأجوج
3ـ الحكم باإلسالم
4ـ رفع الشحناء و التباغض من بين الناس ،وانتشار األمن و الرخاء بين الخلق.
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و أما الحكمة من نزول عيسى عليه السالم فيها دليل على عدم قتله أو صلبه و أن هللا عز
و جل أنقذه و رفعه إليه .أيضا ً من الحكم من رجوع عيسى عليه السالم أنه وجد في اإلنجيل
فضل أمة محمد صلى هللا عليه و سلم كما في قوله تعالى:
ﱋ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ
ﱃ ﱅ ﱆﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱌ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂ ﱄ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨﱩﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱠ الفتح٢٩ :

فدعا هللا عز و جل أن يجعله منهم فاستجاب هللا دعاءه و أبقاه حتى ينزل آخر الزمان
فيتوافق نزوله عليه السالم مع خروج الدجال فيقتله.
أيضا ً من الحكم من نزوله عليه السالم من السماء أن أجله قد دنا و لذلك ينزل إلى األرض
حتى يدفن فيها.
أيضا ً من الحكم من نزوله عليه السالم :خصوصيته بهذه األمور المذكورة لقول النبي صلى
هللا عليه و سلم :أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ،ليس بيني و بينه نبي .رواه البخاري و
مسلم.
فرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخص الناس و أقربهم إليه ،فإن عيسى مبشر بأن رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم يأتي من بعده و دعا الخلق إلى تصديقه و اإليمان به كما في قوله
تعالى:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ ﱓ ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ

ﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ الصف٦ :
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و في الحديث قالوا يا رسول هللا أخبرنا عن نفسك ،قال :أنا دعوة أبي إبراهيم و بشرى أخي
عيسى .راوه اإلمام أحمد في مسنده ،قال ابن كثير عن إسناده :هذا إسناد جيد.
يشير رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إلى قول هللا تعالى على لسان إبراهيم عليه السالم:
ﱯ
ﱰ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱠ البقرة١٢٩ :

و قول عيسى عليه السالم في سورة ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱘﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱠ الصف٦ :
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱙ

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا.
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