إنكار المعتزلي عدنان إبراهيم نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان.

أنكر عدنان إبراهٌم فً تسجٌل صوتً له نزول عٌسى علٌه السالم  ،وقال
إنه ال ٌؤمن بهذا  ،وإن اإلٌمان به هو عقٌدة الٌهود والنصارى.

ٌجاب على قوله السٌئ بما ٌلً:
أوًال :أن عٌسى علٌه السالم لم ٌمت بل رفعه هللا ٌا ًا إلٌه إلى السماء.

قال تعالى ( بل رفعه هللا إلٌه ).
وقال تعالى ( وقولهم إنا قتلنا المسٌح ابن مرٌم رسول هللا وما قتلوه وما
صلبوه ولكن شبه لهم ).
وقال تعالى ( إذ قال هللا ٌٰـعسى إنً متوفٌك ورافعك إلى )
والنوم ٌسمى وفاة  ،قال تعالى ( هللا ٌتوفى األنفس ٌن موتها والتً لم
تمت فً منامها )
ٌتوفىـكم بالٌل وٌعلم ما جر تمـ بالنهار )
وقال تعالى( وهو الذي
ٰ

قال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً بٌان تلبٌس الجهمٌة ( :)٤١٩/٢وأجمعت
األمة على أن هللا عز وجل رفع عٌسى إلٌه إلى السماء.اهـ

ثانث ًال :تواتر عن رسول هللا علٌه الصالة والسالم أن عٌسى علٌه السالم
ٌنزل فً آخر الزمان  ،كما ًا عدالًا وٌكسر الصلٌب وٌقتل الدجال
والخنزٌر.

عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال رسول هللا علٌه الصالة والسالم (
والذي نفسً بٌده لٌوشكن أن ٌنزل فٌكم ابن مرٌم عدالًا فٌكسر الصلٌب
وٌقتل الخنزٌر) رواه البخاري ( )٣٤٤٨ومسلم (.)١٥٥

وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال :قال النبً علٌه الصالة والسالم (
...وأنا أولى الناس بعٌسى ابن مرٌم وإنه نازل ...وٌلبث باألرض أربعٌن
سنة ثم ٌتوفى ) رواه أ مد ( )٤٠٦/٢واآلجري فً الشرٌعة ()٨٨٨
وص ه ابن جر فً الفتح ( )٥٥٥/٦واأللبانً فً الص ٌ ة (.)٢١٨٢

قال ال افظ ابن كثٌر فً النهاٌة ( :)١٤٢/١ثم ٌنزل عٌسى من السماء قبل
ٌوم القٌامة كما دلت علٌه األ ادٌث المتواترة.

قال الم دث العظٌم آبادي فً عون المعبود ( :)٤٥٧/١١تواتر األخبار
عن النبً علٌه الصالة والسالم فً نزول عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم من
السماء بجسده إلى األرض عند قرب الساعة وهذا هو مذهب أهل السنة.اهـ
قال الم دث األلبانً فً الط اوٌة (:)٥٠١

اعلم أن أ ادٌث الدجال ونزول عٌسى علٌه السالم متواتر.اهـ

وإنكار نزول عٌسى علٌه السالم فً آخر الزمان تكذٌب لخبر النبً علٌه
الصالة والسالم  ،الذي أقسم علٌه بقوله ( :والذي نفسً بٌده لٌوشكن أن
ٌنزل فٌكم ابن مرٌم ).

وهذا األفاك المعتزلً ٌكذب ما جاء به النبً علٌه الصالة والسالم عن ربه
 ،قال تعالى عن نبٌه علٌه الصالة والسالم ( وما ٌنطق عن الهوى إن هو
إال و ى ٌو ى ).

قال تعالى ( :ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع غٌر
سبٌل المؤمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌراًا ).

وهذا وعٌد شدٌد لمن ٌشاقق الرسول.

ثا ث ًال :أجمع أهل السنة والجماعة على نزول عٌسى ابن مرٌم علٌه السالم
فً آخر الزمان.

قال :اإلمام أ مد كما فً الطبقات( :)٣٤٤/١والدجال خارج فً هذه األمة
ال م الة وٌنزل عٌسى بن مرٌم علٌه السالم وٌقتله بباب لد.اهـ

قال :اإلمام أبو القاسم األصبهانً فً المج ة ( :)٤٦٣/٢وأهل السنة
ٌؤمنون بنزول عٌسى علٌه السالم.اهـ

قال :القاضً عٌاض فً شرح مسلم (:)٤٩٢/٨

ونزول عٌسى علٌه السالم وقتله الدجال ق ص ٌح عند أهل السنة
لص ٌح اآلثار الواردة فً ذلك وألنه لم ٌرد ما ٌبطله وٌضعفه خالفا ًا
لبعض المعتزلة والجهمٌة ومن رأى رأٌهم فً إنكار ذلك.اهـ

قال :العالمة المناوي فً فٌض القدٌر( :)٣٩٤وأجمعوا على نزول عٌسى
علٌه السالم نبٌا ًا لكنه بشرٌعة نبٌنا ًا م مد علٌه الصالة والسالم.اهـ

وإنكار نزول عٌسى علٌه السالم فً آخر الزمان إنكار إلجماع األمة على
نزوله.

وهذا األفاك المعتزلً ممن ٌرد إجماع هذه األمة وال ٌقبله.

قال تعالى ( :ومن ٌشاقق الرسول من بعد ما تبٌن له الهدى وٌتبع غٌر
سبٌل المؤمنٌن نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصٌراًا ).

قال :العالمة القرطبً فً تفسٌره ( :)٢٤٨/٣هذه اآلٌة فٌها دلٌل على
ص ة القول باإلجماع.اهـ

وقال :ال افظ ابن كثٌر فً تفسٌره( :)٥٣٣والذي عول علٌه الشافعً
ر مه هللا فً اال تجاج على كون اإلجماع جة ت رم مخالفته هذه اآلٌة
الكرٌمة.اهـ
وأمة النبً علٌه الصالة والسالم ال تجتمع على ضاللة تشرٌفا ًا لهم.

قال :كعب األشعري أنه سمع النبً علٌه الصالة والسالم ٌقول( إن هللا قد
أجار أمتً أن تجتمع على ضاللة ).

رواه ابن أبً عاصم فً السنة ( )٧٩و سنه بطرقه األلبانً فً الص ٌ ة
(.)١٣٣١

قال :ال افظ ابن كثٌر فً تفسٌره ( :)٥٣٣وقد وردت أ ادٌث ص ٌ ة
كثٌرة ضمنت لهم العصمة فً اجتماعهم من الخطأ  ،وقد ذكرنا منها طرفا ًا
صال ا ًا فً كتاب(أ ادٌث األصول) ومن العلماء من ادعى تواتر
معناها.اهـ
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