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النبوءة الخامسة :نزول املسيح وظهور املهدي
ورد يف احلديث الشريف نبأ نزول املسيح يف آخر الزمان حكما عدال ليقتل
الدجال ويكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية .ومن األحاديث اليت تذكر
نزوله ما يلي:14
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :والذي
عن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ قال قال ر ُس ُ
ن ْفسي بيده ليُوشكن أ ْن ي ْنزل في ُك ْم ابْ ُن م ْرمي حك ًما ع ْدًال ف ي ْكسر الصليب وي ْقتُل
ال حَّت ال ي ْقب لهُ أح ٌد} (صحيح البخاري ،كتاب
ا ْخلْنزير ويضع ا ْجل ْزية ويفيض الْم ُ
أحاديث األنبياء)
كما ورد يف مسلم:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم....{ :ف ب ْي نما
ع ْن الن واس بْن مسْعان قال قال ر ُس ُ
ُهو كذلك إ ْذ ب عث الِلُ الْمسيح ابْن م ْرمي ف ي ْنزُل عْند الْمنارة الْب ْيضاء ش ْرقي دم ْشق
ب ْني م ْه ُرودت ْني واض ًعا كفْيه على أ ْجنحة ملك ْني إذا طأْطأ رأْسهُ قطر وإذا رف عهُ
حتدر مْنهُ ُمجا ٌن كالل ْؤلُؤ فال يل لكافر جي ُد ريح ن فسه إال مات ون ف ُسهُ ي ْن تهي
ث ي ْن تهي ط ْرفُهُ ف يطْلُبُهُ حَّت يُ ْدركهُ بباب لُد ف ي ْقتُلُهُ} (صحيح مسلم ،كتاب
حْي ُ
الفنت وأشراط الساعة)
 14خرب نزول املسيح وخروج الدجال جاء يف أحاديث كثرية رواها ما يزيد على عشرين
صحابيا ،مما جيعله نبأ متواترا ،بل لعله من أوثق األنباء اليت يذكرها احلديث الشريف.
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أخبار عن ظهور اإلمام املهدي يف آخر الزمان أيضا يف وقت نزول
وقد وردت ٌ
املسيح؛ مما يعين أن املسلمني ينتظرون املسيح واملهدي وفقا للحديث .أما القرآن،
فكما ذكران سابقا ،فهو يذكر البعثة الثانية للنيب  يف أوائل سورة اجلمعة 15عند
افرتاق األمة وضعفها ،واليت فسرها النيب  ببعثة رجل فارسي يعيد اإلميان إىل
األرض بعد أن يرتفع إىل الثراي .وهكذا يبدو ظاهراي أن املسلمني ينتظرون ثالثة
أشخاص وفقا ألنباء القرآن واحلديث وهم :الرجل الفارسي نئب النيب  يف

بعثته الثانية ،املسيح ،واملهدي.
وفيما يتعلق ابحلديث ،فقد بني صحيح احلديث الشريف أن املسيح نفسه
سيكون اإلمام املهدي أيضا ،حيث جاء يف مسند أمحد وصفا للمسيح أبنه إمام
مهدي:
ك م ْن عاش مْن ُك ْم
ع ْن أيب ُهريْرة ع ْن النيب صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :يُوش ُ
 15هنالك إشارات قرآنية مباشرة آخرى إىل هذه البعثة منها قوله تعاىل:
اب ُموسى إم ًاما ور ْمحةً أُولئك
أفم ْن كان على ب ينة م ْن ربه َويَ ْت لُوهُ َشاهد م ْنهُ وم ْن ق ْبله كت ُ

احلق م ْن ربك
ك يف مْرية مْنهُ إنهُ ْ
يُ ْؤمنُون به وم ْن ي ْك ُفْر به من ْاأل ْحزاب فالن ُار م ْوع ُدهُ فال ت ُ
ولكن أ ْكث ر الناس ال يُ ْؤمنُون( هود  ،)18حيث تذكر هذه اآلية بوضوح أن شاهدا من
النيب  سيتلوه يف املستقبل ،وأن النار موعد من سينكر النيب  وذلك الشاهد ،وجيب
أال يكون هنالك مراء يف هذا األمر.
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أ ْن ي ْلقى عيسى ابْن م ْرمي إم ًاما م ْهد ًّاي وحك ًما ع ْدًال ف ي ْكس ُر الصليب وي ْقتُ ُل ا ْخلْنزير
ب أ ْوزارها} (مسند أمحد ،كتاب ابقي مسند املكثرين)
ويض ُع ا ْجل ْزية وتض ُع ا ْحل ْر ُ
كما جاء يف سنن ابن ماجة أنه ال مهدي إال املسيح:
س بْ ُن عْبد ْاأل ْعلى حدث نا ُحمم ُد بْ ُن إ ْدريس الشافعي حدثين ُحمم ُد بْ ُن
عن يُونُ ُ
خالد ا ْجلندي ع ْن أابن بْن صالح ع ْن ا ْحلسن ع ْن أنس بْن مالك أن ر ُسول الِل
اس
صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :ال ي ْزد ُاد ْاأل ْم ُر إال شد ًة وال الدنْيا إال إ ْداب ًرا وال الن ُ
وم الساعةُ إال على شرار الناس وال الْم ْهدي إال عيسى ابْ ُن م ْرمي}
إال ُش ًّحا وال ت ُق ُ
16
(سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
حصرا.17
وهذا احلديث يؤكد أن املهدي احلق سيكون هو املسيح ً
 16حاول بعض احملدثني التشكيك يف هذا احلديث ألنه خيالف عقيدهتم بظنهم أن املهدي
غري املسيح ،ولكن هذا التشكيك ال يصح ،ألنه مروي عن ثقات كما أورد أهل العلم.
وذكر السندي شارح سنن ابن ماجة ما قاله احلاكم يف أن هناك من ظن أن هذا احلديث
قد انفرد فيه الشافعي ،وهذا ليس بصحيح ،مث أورد سندا أليب يىي بن السكن عن حممد
بن خالد اجلُندي أيضا .مث قال السندي إن احلاكم قال إن اجلُندي جمهول ،وقد أخطأ يف
هذا إذ روى عنه أهل العلم أحاديث أخرى وقال عنه يىي بن معني إنه ثقة.
 17قال السندي تعليقا على هذا احلديث" :وهذا احلديث فيما يظهر ببادئ الرأي َمالف
لألحاديث يف إثبات مهدي غري عيسى بن مرمي وعند التأمل ال ينافيها ،بل يكون املراد
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أما أخبار املهدي ومعاملته مع املسيح اليت يبدو منها أهنما شخصان َمتلفان،
فهي ضعيفة ومتعارضة بشدة ظاهراي ،18وينبغي أن تؤول وتفهم على ضوء ما هو
أوثق منها من األحاديث.
أما عن زمانه ،فتؤكد األحاديث -كما رأينا يف حديث البخاري أعاله -أن
زمانه سيكون زمن افرتاق األمة وضعفها ،ألنه سيكون حكما عدال؛ حيث
سيفصل فيما اختلفت فيه الفرق اإلسالمية املتفرقة ،وهذا يعين أنه لن يكون
منتميا ألي منها ،بل سيؤسس فرقته اجلديدة ،اليت ستكون هي الفرقة الناجية.
من ذلك أن املهدي حق املهدي هو عيسى بن مرمي وال ينفي ذلك أن يكون غريه مهداي
وهللا أعلم" .ونقول أبننا إذا قبلنا هذا التأويل فهو سيؤدي إىل النتيجة نفسها ،وهي أن
شخصية املهدي احلق الكامل هي شخصية املسيح نفسها ،أما غريه ممن ميكن أن يسموا
أبئمة مهديني فهم دونه ،وهلذا فستنتفي احلاجة إىل وجود مهدي غريه يف وقته ،وتصبح
األنباء املتعلقة ابإلمام املهدي املصاحب للمسيح َّتصه هو حصرا .أما من ميكن أن
يسمى إبمام مهدي خارج ذلك الزمان جتاوزا فهو ليس اإلمام املهدي املقصود ابألحاديث
أصال.
 18كذلك جتدر اإلشارة إىل أن األحاديث يف الصحاح اليت ُحتمل على أهنا تتعلق ابملهدي
الذي يلتقي ابملسيح عند نزوله مل تذكر اإلمام املهدي بل ذكرت أمريا أو إماما دون تعريفه.
ومع ذلك ،فهي عند َتويلها تفيد يف إلقاء الضوء على جوانب َمتلفة من نبوءة نزول
املسيح.
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وقد رأينا سابقا ،أن نبوءة بعثة النيب  الثانية يف اآلخرين ،وَتسيس مجاعة
اآلخرين امللحقة ابألولني على يد انئبه الرجل الفارسي ،ستكون أيضا عند افرتاق
األمة إىل فرق ومذاهب شَّت .وهكذا يتضح أن زمان املبعوث الفارسي الذي
ذكره القرآن هو زمان نزول املسيح نفسه!

فكيف نوفق بني النبوءتني إذن؟

ليكن واضحا أن القرآن الكرمي ال يذكر سوى بعثة النيب  الثانية يف اآلخرين
عن طريق الرجل الفارسي كما أوضحنا ،ومع أن نبأ نزول املسيح يف آخر الزمان
 الذي سيكون هو بنفسه اإلمام املهدي واحلكم العدل -قد ورد يف احلديث،وهو أدىن درجة من القرآن كما هو معلوم ،إال أنه ال سبيل إىل إنكاره ،بسبب
تواتر خرب نزوله .لذلك جيب أن نقدم خرب القرآن على خرب احلديث ،وأن نبحث
عن مرتكز خلرب نزول املسيح يف القرآن .فخرب نزول املسيح ،على ما يمله من
أمهية ،ينبغي أن يكون موجودا يف القرآن تصريا أو تلميحا.
وابلنظر إىل القرآن الكرمي جند أنه مل يذكر خرب نزول املسيح عيسى بن مرمي
 بنفسه مطلقا ،وال يقبل هذا النزول على ظاهره ،وذلك ملا يلي:
أوال :أعلن القرآن الكرمي وفاة املسيح عيسى بن مرمي  آبايت قاطعة،
وأكد أيضا أنه لن يعود بنفسه يف آخر الزمان لكسر صليب النصارى الذين
اَّتذوه إهلا –خالفا خلرب احلديث ظاهراي ،-كما أنه قد تويف قبل فساد النصارى
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وَتليههم له .19فهذا احلكم القرآين وحده كاف لكي نرفض عودة املسيح عيسى
 19يعلن القرآن الكرمي وفاة املسيح عيسى بن مرمي  بصورة قاطعة يف مواضع عديدة.
وسنكتفي بتبيان أن هللا تعاىل قد وعده ابلوفاة يف قوله :إ ْذ قال الِلُ اي عيسى إين
ُمت وفيك( آل عمران ،)56 :مث ذكر القرآن الكرمي أن الوفاة قد متت ابلفعل قبل فساد
ت فيه ْم ف لما ت وف ْي تين ُكْنت أنْت
ت علْيه ْم شهي ًدا ما ُد ْم ُ
النصارى يف قوله تعاىل :وُكْن ُ
الرقيب علْيه ْم وأنْت على ُكل ش ْيء شهي ٌد( املائدة )118 :وهذا يعين أنه سيشهد أمام
هللا تعاىل يوم القيامة أنه قد بلغهم الدين احلق ،وشهد عليهم أهنم يسريون عليه ،مث فارقهم
ابلوفاة وهم على التوحيد ،مث مل يعد مرة أخرى بنفسه إلبطال عقيدهتم الشركية القائمة
على َتليهه .وقد فسر النيب  هذه اآلية ضمنيا يف حديث الردة الشهري حيث جاء فيه:
ال إنك
ول اي رب أُصْيحايب ف يُق ُ
{وإنهُ ُجياءُ برجال م ْن أُميت ف يُ ْؤخ ُذ هب ْم ذات الشمال فأقُ ُ
ت
ال ت ْدري ما أ ْحدثُوا ب ْعدك فأقُ ُ
ت علْيه ْم شه ً
يدا ما ُد ْم ُ
ول كما قال الْعْب ُد الصال ُح وُكْن ُ
فيه ْم ف لما ت وف ْي تين ُكْنت أنْت الرقيب علْيه ْم وأنْت على ُكل ش ْيء شهي ٌد} (صحيح
البخاري ،كتاب تفسري القرآن) ،وهبذا فقد أكد النيب  أنه كما فارق قومه ابلوفاة اليت
هي املوت حصرا كذلك حدث مع عيسى بن مرمي  ،وأنه كما مل يشهد ردهتم كذلك
فإن املسيح مل يشهد ردة النصارى وكفرهم وَتليههم له .فلو كان حيًا حَّت اليوم الستلزم
هذا أن النصارى مل يفسدوا وأهنم ما زالوا على التوحيد ،مث لو نزل بنفسه وأصلح فساد
النصارى فهذا يستلزم أنه سيكذب على هللا تعاىل يوم القيامة ،والعياذ ابهلل ،ألنه قد عاد
وكسر صليبهم وأبطل شركهم .فهذه اآلية وحدها يف سورة املائدة تقدم دليال كافيا من
القرآن الكرمي على وفاة املسيح وعلى استحالة نزوله بنفسه .وقد وردت أدلة أخرى عديدة
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بن مرمي  بنفسه من أساسها ،ألهنا تصطدم ابلقرآن الكرمي.
أما الظن أبن املسيح ما زال حيًا ،وأنه قد ُرفع إىل السماء ،20وأنه ما زال حيًّا
على وفاة املسيح يف القرآن الكرمي واستحالة عودته بنفسه تصريا وتلميحا ،وقد قدمها
حضرة املؤسس يف العديد من كتبه وفصلها تفصيال.
 20أما الظن أبن الرفع حيًا إىل السماء مذكور يف القرآن ،فهو أيضا فهم خاطئ ،ألن
القرآن الكرمي مل يذكر رفعا إىل السماء حيًا ،بل ذكر رفع الروح الذي يكون بعد املوت
ألرواح األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني ،حيث يظون مبراتب رفيعة وفقا لدرجاهتم،
لذلك قال تعاىل :إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل( آل عمران ،)56 :وذكر الرفع بعد الوفاة
َتكيدا على أنه سيحدث ترتيبا بعدها .والعلة يف وعد هللا للمسيح أبن ترفع روحه هو أن
اليهود كانوا يريدون قتله على الصليب ليكون ملعوان وفقا لعقيدهتم؛ حيث ورد يف التوراة:
ت ،ف ُقتل وعل ْقتهُ على خشبة * فال تب ْ
{وإذا كان على إنْسان خطيةٌ حقها الْم ْو ُ
ت ُجث تُهُ
اخلشبة ،ب ْل ت ْدفنُهُ يف ذلك الْي ْوم ،ألن الْ ُمعلق مْل ُعو ٌن من هللا( }.الت ثْنية -22 : 21
على ْ
 ،)23فوعد هللاُ املسيح  أبهنم لن ينجحوا يف قتله على الصليب لكي ال يكون ملعوان
وفق عقيدهتم ،بل سيحظى ابلرفع واإلكرام عند هللا ،والذي هو عكس اللعنة؛ ألن اللعنة
هي الطرد من رمحة هللا تعاىل واإلبعاد منه .أما اليهود والنصارى فقد ُشبه هلم أنه قد قُتل
على الصليب ،وهبذا أثبت اليهود عليه اللعنة ،وأقرهم عليها النصارى لألسف؛ حيث
اعتقدوا أنه قد مات ملعوان ،وامتص كل اللعنات اليت يستحقها اجملرمون يف املاضي ويف
يح افْ تداان م ْن ل ْعنة الن ُاموس،
املستقبل ،بل صار لعنة متجسدة كما يقول بولس{ :الْمس ُ
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وب« :مْل ُعو ٌن ُكل م ْن ُعلق على خشبة»( }.رسالةُ بُولُس
إ ْذ صار ل ْعنةً أل ْجلنا ،ألنهُ مكْتُ ٌ
الر ُسول إىل أ ْهل غالطية  -)13 : 3والعياذ ابهلل -ليكون فداءً للبشرية! فجاء القرآن

الكرمي ليبطل عقيدة اللعنة عند اليهود والنصارى بطريقني؛ األول أن هللا تعاىل قد مكر

مكرا ليبطل حيلة اليهود بلعنه ووعد املسيح ابلنجاة من القتل على الصليب مث ابلوفاة وفاة
ً
طبيعية فيما بعد حبيث يتبع هذه الوفاة رفع روحه وإكرامه ،كما يف قوله تعاىل :ومكُروا
ومكر الِلُ والِلُ خ ْ ُري الْماكرين * إ ْذ قال الِلُ اي عيسى إين ُمت وفيك وراف ُعك إيل وُمطهُرك من
الذين كفُروا وجاع ُل الذين ات ب ُعوك ف ْوق الذين كفُروا إىل ي ْوم الْقيامة( آل عمران-55 :
 ،)56والثاين أن وعد هللا تعاىل بنجاته من الصليب قد حتقق ،وأهنم ظنوا أهنم قد قتلوه

على الصليب ولكن هذا مل يدث وفقا إلعالن القرآن :وما ق ت لُوهُ وما صلبُوهُ ولك ْن ُشبه
هلُْم( النساء ،)158 :لذا فقد اهنارت عقيدة اللعنة عند اليهود الذين أخزاهم هللا بنجاته،
واهنارت العقيدة املسيحية احملرفة القائمة على الفداء املرتبط ابللعنة املرتبطة مبوته على
الصليب إبعالن القرآن الكرمي .ولكن كان مقدرا أن تتبني تفاصيل جناته من املوت على
الصليب وتقدم األدلة اليت تثبت صدق اإلعالن القرآين بنجاته فيما بعد عندما يستعلي
الصليب ،فيخرج انئب النيب  ذلك املسيح املوعود فيكسر الصليب بتقدمي هذه األدلة
من كتبهم ومن مراجع اترخيية وعلمية.
إن اإلعالن القرآين قد جعل عقيدة جناة املسيح من املوت على الصليب عقيدة إسالمية
راسخة ال ميكن أن يقول خبالفها مسلم .ولكن َتثرا بعقيدة النزول ،ومبعتقدات النصارى
أيضا ،دخلت عند البعض عقيدة أنه قد وقع شبهه على شخص آخر ،وهو الذي صلب،
أما املسيح فقد رفع إىل السماء .وهذه العقيدة ليس هلا سند يف القرآن أو احلديث مطلقا،
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فيها ،وأنه سينزل من السماء حتقيقا لنبأ نزوله يف آخر الزمان ،فهي عقيدة دخيلة
مبتدعة يرفضها القرآن الكرمي رفضا اباتًّ ،ومل ترد يف أي حديث ،وقد نشأت َتثرا
بعقيدة النصارى الذين قالوا برفعه إىل السماء وحتوله من الناسوت إىل الالهوت
بعد صلبه ،وأسهم فيها الفهم اخلاطئ ملفهوم النزول الوارد يف األحاديث ،والظن
أنه نزول من السماء ،مع أن األحاديث مل تذكر مطلقا رفعا إىل السماء وال نزوال
من السماء.21
اثنيا :مع أن القرآن الكرمي قد صرح بوفاة املسيح عيسى بن مرمي  وبعدم
قطعا كما أوضحنا سابقا ،ومع أن هذا الدليل  -إضافة
عودته قبل يوم القيامة ً
إىل أدلة أخرى عديدة يف القرآن الكرمي  -قاطع وكاف وشاف ،فلو جتاوزان ذلك
وافرتضنا جدال أن املسيح سين زل بنفسه على كل حال ،فإن هذا النزول يعين
ويكفي إلثبات أهنا دخيلة من عقائد النصارى أن مرجعها الوحيد هو رواية ابن اسحاق
اليت رواها ابن كثري واليت جاء يف أوهلا" :حدثين رجل كان نصرانيا فأسلم!!!".
 21ورد لفظ النزول يف األحاديث دون السماء ،ومل ترد كلمة السماء إال يف حديث واحد
رواه البزار وأخطأ فيه وأدرج كلمة "من السماء" يف املنت .ومما يدل على أنه إدراج وخطأ
منه هو أن ابن حبان الذي جاء بعد البزار قد روى احلديث نفسه ابلسند نفسه دون "من
السماء" .كما كان البزار معروفا ابخلطأ واالرجتال وقد جرحه النسائي ،وقال عنه الدارقطين
وغريه من علماء احلديث إنه خيطئ يف اإلسناد واملنت ويرجتل كثريا وال يدث من كتاب
كما كانت عادة احملدثني.
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جميء نيب بعد سيدان حممد خامت النبيني  الذي ال نيب بعده ،22ويعارض القرآن
الكرمي الذي مل يذكر أن املسيح سيبُعث نبيا لألمة اإلسالمية بعد أن بُعث إىل
بين إسرائيل ،بل قد حصر القرآن بعثته ببين إسرائيل ،كما يف قوله تعاىل :ور ُس ًوال
إىل بين إ ْسرائيل( آل عمران ،)50 :وقوله تعاىل :وإ ْذ قال عيسى ابْ ُن م ْرمي اي
ول الِل إلْي ُك ْم ُمصدقًا لما ب ْني يدي من الت ْوراة وُمبشًرا بر ُسول
بين إ ْسرائيل إين ر ُس ُ
امسُهُ أ ْمح ُد( الصف )7 :ويف اآلية الثانية جيدر أن نالحظ أن
أيْيت م ْن ب ْعدي ْ
سيبعث بعده .ولو كان سينزل يف آخر الزمان بعد
املسيح  قال أبن النيب 
ُ
النيب  لكان واجبا أن يقول إنه سينزل مرة أخرى بعد أمحد!

اثلثا :إن نزول املسيح عيسى بن مرمي  بنفسه سيؤدي إىل كسر خامتية
النيب  23الذي هو أفضل األنبياء وأكملهم وأعالهم منزلة وآخرهم شريعة وزماان.
 22قد يقول قائل إن عيسى  كان نبيا من قبل ،ونزوله ال يعين جميء نيب جديد ،ألنه
نيب سابق .إن هذا القول جيانب الصواب؛ ألن النيب  هو خامت النبيني ،ومن أهم معاين
نيب قدمي أو
ختم نبوة النيب  هو أن زمانه ممتد إىل يوم القيامة ،وأنه لن أييت من بعده ٌ
جديد .أما نزول املسيح واالعتقاد ببقائه حيا يف السماء إمنا جيعل زمن املسيح هو املمتد،
حمتوى فيه ،وسيكون املسيح آخر األنبياء عهدا ابألمة بال مراء،
ويصبح زمن النيب 
ً
حاش هلل!
 23العجيب أن البعض يركزون على أن معىن خامت النبيني أنه  آخر األنبياء فحسب
وينسون أن أبرز معاين اخلامتية هي األفضلية والكمال املطلق على سائر النبيني وليس جمرد
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فختم النبوة مينع بعثة أي نيب مستقل قدميا كان أم حديثا أو جميئه أو نزوله أبي
طريقة .24ولو كان املسيح عيسى بن مرمي  سينزل بنفسه فهذا يعين أنه هو
من سيكون آخر األنبياء زماان وعهدا ،25بل إن زمانه سيصبح طويال وممتدا
اآلخرية فحسب ،علما أن اآلخرية اقتضاها كمال النيب  وأفضليته املطلقة ،ألنه ليس
بعد الكمال كمال .مث هم مع تركيزهم وحتديدهم معىن اخلامتية ابآلخرية فقط ينقضوهنا
أبنفسهم ابعتقادهم أن عيسى بن مرمي  سينزل بنفسه وسيكون نبيا من بعده !
 24حاول البعض حل هذا اإلشكال ابلقول إن عيسى بن مرمي  عندما سين زل لن
ين زل نبيا ،بل سينزل للقيام ابملهام اليت ذكرها احلديث فحسب ،ولن يكون له عمل مع
األمة اإلسالمية خبالف ذلك ،بل سيتبع أئمة املسلمني وسيصلي خلفهم! والواقع أن هذه
الفكرة مسيئة جدا للمسيح عيسى بن مرمي  ألهنا تفرتض أن نبوته ستنزع منه؛ والنبوة
مقام كرمي يُنال بفضل هللا تعاىل ومن انله فال يُنزع منه .كذلك فقد ورد يف حديث النيب
 يف صحيح مسلم أن املسيح النازل سيكون نبيا حتما حينها ،وتكرر وصفه ابلنيب أربع
ب
مرات ،يف حديث واحد الذي جاء فيه ...{ :وُْيصُر نيب الِل عيسى وأ ْ
صحابُهُ  ...ف ْريغ ُ
صحابُهُ}
نيب الِل عيسى ُ ...مث ي ْهب ُ
ب نيب الِل عيسى وأ ْ
ط نيب الِل عيسى وأ ْ
صحابُهُ  ....ف ْريغ ُ
(صحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة)
 25هنالك من يقول إن اآلية الكرمية وإ ْن م ْن أ ْهل الْكتاب إال ليُ ْؤمنن به ق ْبل م ْوته وي ْوم
يدا( النساء  )160تفيد أن املسيح عيسى بن مرمي  سينزل
الْقيامة ي ُكو ُن علْيه ْم شه ً
بنفسه من السماء وعند نزوله سيؤمن به أهل الكتاب عن بكرة أبيهم! وهذا الفهم خاطئ
رغم أنه منقوض من جوانب عديدة كما أوضحنا أعاله إال أن هذه الفائدة املزعومة ليست
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ليتضمن زمان النيب  مث يستمر بعده ،حاش هلل .بل إن هذا االعتقاد الفاسد
أيضا ل ما كان سيبعث إلصالح أمته.
سيثبت أفضلية للمسيح على النيب ً 
وبذلك فإن اخلامتية مبعانيها مجيعا ستسقط أمام هذا االعتقاد وتُكسر ،والعياذ
ابهلل.
رابعا :إن االعتقاد بنزول نيب سابق من أمة أخرى أو بعثه من موته أو جميئه

صحيحة حبال؛ ألن القرآن الكرمي يؤكد أن اليهود والنصارى سيبقون إىل يوم القيامة ولن
يندثروا ،كما جاء يف قوله تعاىل :وجاع ُل الذين ات ب ُعوك ف ْوق الذين كفُروا إىل ي ْوم الْقيامة
(آل عمران  )56وقوله تعاىل :فأ ْغريْنا ب ْي ن ُه ُم الْعداوة والْب ْغضاء إىل ي ْوم الْقيامة( املائدة
 .)15فلن أييت يوم يؤمن فيه كل يهودي وكل نصراين ابإلسالم.
والصحيح أن معىن هذه اآلية هو أن هللا تعاىل يقول أبن اليهود عن بكرة أبيهم والنصارى
عن بكرة أبيهم يؤمنون "به" أي بقتل املسيح وصلبه رغم أنه ليس يف أيديهم إال الظن ومل
يستيقنوا من هذا األمر .فضمري اهلاء يف "به" يعود على القتل والصلب وليس على املسيح
اخت ل ُفوا فيه لفي
عيسى بن مرمي  ،ويصدق ذلك قوله تعاىل من قبل وإن الذين ْ
شك مْنهُ ما هلُْم به م ْن عْلم إال اتباع الظن( النساء  ،)158أما صيغة املضارع مع الم
التوكيد ونون التوكيد الثقيلة فهي ال تفيد املستقبل فحسب بل تفيد االستمرار التجددي؛
أي أن هذا ما كان يف احلال وما سيكون يف املستقبل أيضا .واألمثلة يف القرآن الكرمي
كثرية على هذا االستعمال منها قوله تعاىل :م ْن عمل صاحلًا م ْن ذكر أ ْو أُنْثى وُهو
ُم ْؤم ٌن ف لنُ ْحيي نهُ حياةً طيبةً ( النحل .)98
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أبي وسيلة ليصلح حال األمة اإلسالمية إمنا يتضمن إساءة ابلغة إىل النيب - 
الذي كان من األوىل أن أييت هو بنفسه أو من ينوب عنه من أمته – وإساءة
لألمة اإلسالمية اليت قضى هللا تعاىل أهنا خري أمة أخرجت للناسُ  :كْن تُ ْم خ ْري
ت للناس( آل عمران .)111 :فاألمة اليت قُدر هلا أن حتمل اخلري
ُخرج ْ
أُمة أ ْ
للناس ،هل من املعقول أهنا ال حتمل اخلري لنفسها ،وأهنا ال تستطيع إصالح
فسادها من داخلها؟!
لذا ،فللتوفيق بني نبأ القرآن الكرمي ونبأ احلديث الشريف جند أنه ليس أمامنا
خيار سوى اإلقرار أن عقيدة نزول املسيح ال تعين أن عيسى بن مرمي  سينزل
26
بنفسه؛ لت عذر ذلك واستحالته أبدلة قرآنية قاطعة ،وإمنا املقصود هبا ظهور
 26إذا حدثت شبهة يف لفظ النزول وقيل إن األحاديث تتحدث عن نزول املسيح فكيف
يصبح النزول بعثة وظهورا؟ فنقول إن األحاديث مل تذكر نزوال من السماء قط ،بل ذكرت
النزول الذي معناه البعثة واحللول وذكرت البعثة قبل النزول أحياان .هذا فضال عن أن
النزول من السماء يقتضي أن املسيح قد ُرفع إىل السماء حيًا وأنه ما زال حيًا يف السماء
ومل ميت ،وأنه سيلتقي بقومه الذين فسدوا ويكسر صليبهم ،وكل هذه العقائد ينفيها القرآن
متاما؛ حيث أكد القرآن الكرمي أنه تويف مث رفعت روحه بعد املوت أي مل ميت ملعوان ،ومل
يذكر له نزوال وال عودة بنفسه أبي وسيلة ،بل أكد أنه لن يعود إلصالح قومه وكسر
صليبهم وإبطال َتليههم له ،وسيشهد أمام هللا تعاىل بذلك يوم القيامة .وقد ذكر القرآن
الكرمي أن النيب  قد نزل أيضا الذين آمنُوا ق ْد أنْزل الِلُ إلْي ُك ْم ذ ْكًرا* ر ُس ًوال ي ْت لُو علْي ُك ْم
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شخص من األمة اإلسالمية يكون مثيال للمسيح ،ويسمى مسيحا نظرا إىل تشابه
أحواله معه ،وال يكون نبيا جديدا مستقال ،بل ينال مقام النبوة بطاعته الكاملة
وفنائه يف النيب  ،وهذا الشخص ينبغي أن يكون هو ذاته الرجل الفارسي الذي
ذكره النيب  يف نبوءة بعثته الثانية ،والذي سيكون انئبا وممثال وخليفة له ،
ألنه هو املبعوث املوعود الوحيد الذي يذكره القرآن .كذلك يتحقق ببعثة هذا
املوعود الذي ينوب عن النيب  يف بعثته الثانية ما يليق مبقام النيب  الذي
ستعمل قوته القدسية عملها يف إصالح أمته يف آخرها كما أصلحتها يف أوهلا
وكأنه حاضر بنفسه ،ال أن أييت نيب من أمة أخرى ليصلح أمته .

آايت الِل ُمب ينات ليُ ْخرج الذين آمنُوا وعملُوا الصاحلات من الظلُمات إىل النور( الطالق:
 )12-11مع أنه قد ولد كما هو معلوم ومل ينزل من السماء ،كما ذكر القرآن أيضا نزول
احلديد واألنعام واللباس وكلها قد خرجت من األرض وفيها.
ومع أن نزول املسيح يتضمن معاين التشريف ،إال أن النزول أييت مبعىن احللول اجملرد مبكان
كما ينزل املسافر أو الضيف .وقد وردت لفظة النزول حبق الدجال يف احلديث يف صحيح
مسلم (الفنت وأشراط الساعة ،قصة اجلساسة) ويف مسند أمحد (مسند املكثرين من
الصحابة ،مسند عبد هللا بن عمر بن اخلطاب) ،حيث ورد أنه ينزل ابلسبخة قرب املدينة،
فهل ميكن أن يقول قائل إن نزوله سيكون من السماء؟ فتأمل!
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وهبذا سنجد أن نبوءة نزول املسيح يف حقيقتها ليست إال صورة أخرى لبعثة
النيب  الثانية عن طريق الرجل الفارسي ،وأن هذا الرجل الفارسي هو من
سيكون املسيح املوعود يف هذه األمة.

ومن األدلة اإلضافية على ذلك ما يلي:
أوال :القرآن الكرمي ،على ذكره أحوال املسيح عيسى بن مرمي  بتفصيل
من والدة وبعثة وجناة من الصليب مث التأكيد على وفاته قبل فساد قومه – خيلومتاما من ذكر خرب نزول املسيح ،بل قد نفى عودته أبي صورة بنزول أو غريه كما
رأينا سابقا .فهذا يؤكد أن مسيح القرآن الذي هو عيسى بن مرمي  هو حتما
غري مسيح األحاديث النازل ،بل شخص آخر مثيل له.
ونظرا إىل أننا ال جند يف القرآن الكرمي سوى نبأ بعثة النيب  الثانية ،فهذا
يقودان حتما إىل أن خرب نزول املسيح يف األحاديث إمنا يتعلق هبذه البعثة اليت ال
بعثة سواها ،وهدفه إلقاء الضوء على أن ممثل النيب  يف بعثته الثانية ستكون
إحدى صفاته أنه مسيح يف األمة مثيال للمسيح يف بين إسرائيل ال أكثر.
اثنيا :جند أن القرآن الكرمي يؤكد يف آية االستخالف أن االستخالف يف هذه
األمة هو منها وفيها ،ومياثل ما كان يف األمم السابقة ،حيث مل أيت هللا خبليفة
ألمة من أمة أخرى؛ إذ يقول تعاىل:
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وعد الِلُ الذين آمنُوا مْن ُك ْم وعملُوا الصاحلات لي ْست ْخلفن ُه ْم يف ْاأل ْرض كما
است ْخلف الذين م ْن ق ْبله ْم( النور)56 :
ْ
وهبذا ميتنع أن يبعث هللا مسيحا من أمة أخرى ليكون مستخلفا على األمة
اإلسالمية.

اثلثا :كذلك جند أن أحاديث نزول املسيح قد تضمنت أن املسيح النازل
سيكون من األمة ،ولن يكون من خارجها ،حيث جاء يف احلديث:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :كْيف أنْتُ ْم إذا ن زل
عن أيب ُهريْرة قال قال ر ُس ُ

ابْ ُن م ْرمي في ُك ْم َوإ َم ُام ُك ْم م ْن ُك ْم} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
وقد ورد احلديث نفسه ابلسند نفسه أيضا يف مسلم بنص:
{عن أيب ُهريْرة أن ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم قال كْيف أنْتُ ْم إذا ن زل

في ُك ْم ابْ ُن م ْرمي فَأ ََّم ُك ْم م ْن ُك ْم} (صحيح مسلم ،كتاب اإلميان)
إمامكم وهو منكم" ،ويعاضده النص الثاين
وتقدير النص األول هو" :وهو ُ
للحديث الذي يقول أنه هو بنفسه سيؤمكم وسيكون منكم .ولن يكون املسيح
من األمة إال إذا كان مسيحا آخر مثيال للمسيح عيسى بن مرمي  وليس هو
نفسه.27
 27العجيب أن املتمسكني بفهمهم احلريف ،الذين يصرون على أن املسيح النازل ال بد أن
يكون عيسى بن مرمي  بنفسه -متجاهلني معارضته الصرية للقرآن الكرمي وما يتويه
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رابعا :هنالك دليل صريح يف احلديث على أن املسيح املوعود النازل يف آخر

الزمان لن يكون املسيح عيسى بن مرمي  نفسه ،بل سيكون شخصا آخر.
فقد جاء يف صحيح البخاري يف أحاديث متتابعة يف كتاب واحد وابب واحد
وصفان متناقضان للمسيح؛ وكان األول هو وصف للمسيح عيسى بن مرمي 
الذي رآه النيب  يف ليلة املعراج مع األنبياء اآلخرين الذين خلوا من قبل؛ إذ

من إشكاالت وتناقضات -يصرون أيضا على جتاهل البيان الصريح يف القرآن واحلديث
أن االستخالف واإلمامة يف هذه األمة ستكون منها وليس من خارجها ،وأن املسيح
النازل سيكون منها حتما .واألعجب أن اليهود الذين مردوا على التحريف كانوا أكثر
غريًة على أمتهم من هؤالء؛ فسعوا بكل ما يف وسعهم لتجاهل ما حتتويه نبوءة بعثة النيب
 يف التوراة ،الذي هو مثيل موسى ،من أنه لن يكون منهم {أُق ُيم هلُْم نبيًّا م ْن وسط
إ ْخوهت ْم مثْ لك} (الت ثْنية  )18 : 18بل من إخوهتم؛ أي بين إمساعيل ،وأصروا على حتريف
املعىن ابلقول إن "إخوهتم" إمنا تعين هم وليس غريهم؛ أي من بين إسرائيل .وكذلك نرى
املسيحيني من بعدهم أيضا يصرون على ذلك ويفسروهنا كما يفسرها اليهود ،مع أن
ول ل ُك ْم :إن مل ُكوت
املسيح عيسى بن مرمي  بنفسه قد فسرها هلم بقوله{ :لذلك أقُ ُ
يل مَّت  !)43 : 21فاليهود والنصارى
هللا يُْن ز ُ
ع مْن ُك ْم ويُ ْعطى ألُمة ت ْعم ُل أ ْْثارهُ( }.إ ْجن ُ
دفعتهم غريهتم إىل التمسك بفضل أمتهم خبالف ما قرره هللا تعاىل ،أما بعض احلرفيني من
املسلمني فيصرون على نزع الفضل من أمتهم وإعطائه ألمة أخرى! فتأمل!
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وصفه أنه ربْعة عريض الصدر جعد الشعر أمحر كأنه خارج من احلمام .28وكان
الثاين هو املسيح الذي الذي مل يكن قد ُخلق بعد وسيكون يف وقت الدجال
والذي وصفه النيب  أبنه آدم؛ أي أمسر ،رجل الشعر؛ أي أملسه.29
وما ذلك املسيح املوعود الذي نزل صاحب هذه األوصاف  -الذي هو ذاته
املهدي املعهود -إال ذلك الرجل الفارسي انئب النيب  الذي ميثله يف بعثته
الثانية ،والذي هو مؤسس الفرقة الناجية اليت هي مجاعة اآلخرين امللحقة ابألولني.
ُسري به
 28ع ْن أيب ُهريْرة رضي الِلُ عْنهُ قال قال ر ُس ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :لْي لة أ ْ
ب رج ُل الرأْس كأنهُ م ْن رجال شنُوءة
يت ُموسى قال ف ن عتهُ فإذا ر ُج ٌل حسْب تُهُ قال ُم ْ
لق ُ
ضطر ٌ
يت عيسى ف ن عتهُ النيب صلى الِلُ علْيه وسلم ف قال ربْعةٌ أ ْمحُر كأمنا خرج م ْن دمياس
قال ولق ُ
احلمام} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء) وجاء أيضا :ع ْن ابْن ُعمر رضي
ي ْعين ْ
وموسى وإبْراهيم فأما عيسى
الِلُ عْن ُهما قال قال النيب صلى الِلُ علْيه وسلم{ :رأيْ ُ
ت عيسى ُ
ط كأنهُ م ْن رجال الزط} (صحيح
يض الص ْدر وأما ُموسى فآد ُم جس ٌيم سْب ٌ
فأ ْمحُر ج ْع ٌد عر ُ
البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
{ 29وأراين اللْي لة عْند الْك ْعبة يف الْمنام فإذا ر ُج ٌل آد ُم كأ ْحسن ما يُرى م ْن أ ُْدم الرجال
ب لمتُهُ ب ْني مْنكب ْيه رج ُل الشعر ي ْقطُُر رأْ ُسهُ ماءً واض ًعا يديْه على مْنك ْيب ر ُجل ْني وُهو
تْ
ضر ُ
ت ر ُج ًال وراءهُ ج ْع ًدا
يطُ ُ
يح ابْ ُن م ْرمي ُمث رأيْ ُ
وف ابلْب ْيت ف ُقْل ُ
ت م ْن هذا ف قالُوا هذا الْمس ُ
وف
ت اببْن قطن واض ًعا يديْه على مْنك ْيب ر ُجل يطُ ُ
قططًا أ ْعور الْع ْني الْيُ ْمىن كأ ْشبه م ْن رأيْ ُ
ال} (صحيح البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء)
يح الدج ُ
ابلْب ْيت ف ُقْل ُ
ت م ْن هذا قالُوا الْمس ُ
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ذلك املبعوث الذي انل مقام النبوة غري املستقلة يف األمة لفنائه يف النيب  ومل
يكن نبيا مستقال أو من خارج األمة ومل تؤد بعثته إىل كسر ختم النبوة -والعياذ
ابهلل -بل كان مصداقا هلا ،وهو الذي بدأت بعده سلسلة اخلالفة الراشدة حتقيقا
لنبأ عودهتا الثانية.
هذا الذي تضافرت حوله النبوءات وانطبقت عليه وعلى زمانه بصورة كاملة
متكاملة ،وأعلن أنه مصداق هلا ،وانفرد إبعالنه أنه هو املسيح املوعود واملهدي
املعهود معا30؛ ذلك هو مؤسس اجلماعة اإلسالمية األمحدية ،اإلمام املهدي
واملسيح املوعود ،مرزا غَلم أمحد القادايين .

 30سبق أن ادعى البعض املهدوية ،وما زالت تربز بني فرتة وأخرى دعوات مهدوية ،ولكن
مل يسبق أن ادعى أحد أنه جيمع بني منصيب املهدي واملسيح قبل مؤسس اجلماعة اإلسالمية
األمحدية  ،بل معظم أدعياء املهدوية يؤمنون مبسيح حي يف السماء من املفرتض أن
ينزل ملساندهتم.
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