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فهرس َ
٭ شیپظفل

َ - 1ل تقوم الساعة حتى ينزل المسيح ابن مريم
(نزول حیسم انب رممی

ےس لبق ایقتم ووقع ذپری ںیہن

وہیگ)

 - 2نزول المسيح ابن مريم

عند المنارة البيضاء

شرقي دمشق
(رضحت حیسم انب رممی

اک زنول دقشم ےک رشمیق اجبن

دیفسانیمرےکاپسوہاگ)

 - 3نزول المسيح ابن مريم

وأداؤه الصَلة خلف

اْلمام المهدي
(رضحت حیسم انب رممی آامسن ےس ارت رك اامم دہمی یک
اامتمںیمامنزادارفامئےگ)

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

 - 4نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

كحكم مقسط وإمام

عدل
(رضحتحیسم انبرممی اعدلرمکحانےکوطررپآامسنےس
ارتيےگ)

 - 5إجراء عيسى ابن مريم
نبينا محمد

اْلحكام وفق شريعة

بعد نزوله من السماء

(رضحت ٰیسیع انب رممی آامسن ےس ارتےن ےک دعبزم رپ
رشتعیدمحمیےکاطمقبااکحمانذفرفامئےگ)

 - 6ظهور عيسى ابن مريم

والدجال في وقت

نفسه
(رضحت ٰیسیع انب رممی اور دجال اکی یہ وتق ںیم اظرہ
وہںےگ)

 - 7نزول عيسى ابن مريم

من السماء وقتله

الدجال
(رضحت ٰیسیع انب رممی آامسن ےس انزل وہ رك داجل وک لتق
ركيےگ)

 - 8كم تكون مدة مكث عيسى ابن مريم

في

اْلرض؟
(رضحت ٰیسیع انب رممی یک زنیم ںیم ایقم یک دمت ىنتك وہ
یگ؟)

 - 9ذكر وصف عيسى ابن مريم
(رضحت ٰیسیع انب رممی
بان)

ووفاته

ےک یصخش اواصف اور وافت اک

 - 10آثار الصحابة والتابعين في شأن نزول المسيح
ابن مريم
(زنول حیسم انب رممی ےک ابرے ںیم احصہبركام اوراتنیعب
عام ےکاوقال)

مصادر التخريج

شیپظفل
دیقعہمتخوبنتےکلسلستںیم’’زنولحیسم‘‘ ااہتنیئامہوموضعےہ۔وضحر
یبناركم ےکواصلابمرکےکدعبیئکوھجےٹداایعنوبنتدیپاوہےئنکیلہی
لنب
ارم یعطق و یمتح ےہ ہک رضحت دمحم ٰیفطصم یہ اخمت ا نبن ںیہ۔ ذٰہلا سج رطح
وضحر ےکدعبوکیئیبنںیہنوہاتکس،ایسرطحرضحتٰیسیع ےکوساوکیئصخش
حیسموموعدوہےناکدوعیںیہنركاتکس۔
یف زامہن رکنمنی متخ وبنت اور وھجےٹ دمایعن وبنت ےن اسدہ ولح املسمونں
وک اےنپ رقبی الےن اور ان ےک اامین وک اغرت ركےن ےک ےیل اکی اینابلدہ اوڑھ ایل
ےہ۔ سج صخش وکیبناثتبركےتںیہ ،ےلہپ اےسحیسم وموعد انبرك شیپركےتںیہ۔
ااسیدوعیركےنواےلاجےتنںیہہکولگدوعیوبنتےکونعانےسانےکاجل
ںیمںیہنںیسنھپےگ،اسےیلدوعیركےنواےلےنیھباےنپآپوکحیسموموعداک
ونعاناانپركاپھچایلاھت،احالںہکوضحریبناركم ےنحیسموموعدیکاشناینںواحض
وطر رپ ایبن رفام دی ںیہ۔ حیسم وموعد یک العامت ااحدثی ہحیحص ںیم وارد وہیئ ںیہ۔
رقبایقتمںیمسجتیصخشرپہیالعامتاظرہیوونعمیوطررپاصدقآںیئیگوہ
دیسانیسیعانبرممی وہںےگاورایہنوکحیسموموعداہکایگےہ۔

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

دیقعہ متخ وبنت ےک ظفحت اور وھجےٹ داایعن وبنت وک ےب اقنب ركےن ےک
ےیلرہدورںیمالہملعرضحاتےنرقآنوتنسیکروینشںیمداللئہیعطقےسمتخ
وبنت ےک یقیقح وصتر وک املسمونں ےک دل و دامغ ںیم راخس ركےک اںیہن راہ قح ےس
رحنمفوہےنےساچبای۔
دجمدرواںدصیخیشاالالسمڈارٹکدمحماطرہااقلدریداتمرباکمہتااعلہیلےن
متخ وبنت ےک وموضع رپ دملل رچکیلز ،دروس و ابطخت اور میخض بتک ھکل رك دیقعہ
متخوبنتےکیقیقحوصترركااجرگ ایکےہاورابلطدوعیركےنواولںےکذکبوک
ےب اقنب ایک ےہ۔ زری رظن ’’ارنیعب‘‘ ںیم رضحت خیش االالسم دمہلظ ااعلیل ےن
ابوصخلص حیسم وموعد ےک وحاےل ےس وارد دشہ ااحدثی ابمرہک اور آاثر احصہب
ےکذرےعیحیسموموعداکوھجاٹدوعیركےنواولںوکےباقنبایکےہاورہیاثتبایک
ےہ ہک حیسم وموعد رصف دیسان یسیع انب رممی یک ذات ادقس ےہ۔ ااحدثی
ابمرہک ںیم رقبایقتم زنول حیسم ےک نج اواصف دیمحہ اک ذرك ےہ،ان امتم
اواصفاکدصماقدیسانٰیسیعانبرممی ےکالعوہوکیئاورںیہنوہاتکس۔ذٰہلادیسان
ٰیسیعانبرممی ےکالعوہیسکاکحیسموموعدوہےناکدوعیرسارسذکباوردلجو
رفبیےہ۔
(دمحماتجادلنیاکالیم)
رئنیسررسیچااکسرل،
ھ
رعیباالول

,نزولحیسماِنبرممی )

اعَةََ َحَتََىََیََنَزََلَ َ
ومََََالََسََ َ
ََلَتَقَ َ
َمَ َسََیَ َحََابَََ َنَََمََریََ َمََ َ
الََ َ

(نزولحیسمانبرممی ےسلبقایقتمووقعذپری
ںیہنوہیگ)
 - 1عن أبي هريرة

 ،عن النبي  ،قالَ« :ل تقوم الساعة

حتى ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا ،وإماما عدَل .فيكسر
الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية ،ويفيض المال حتى َل
يقبله أحد»(.)1
( )1أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب المظالم ،باب كسر الصليب
وقتل الخنزير ،875/2 ،الرقم ،2344/وابن ماجه يف السنن ،كتاب
الفتن ،باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم

وخروج يأجوج

ومأجوج ،1363/2 ،الرقم ،4078/وابن أبي شيبة يف المصنف،
 ،494/7الرقم ،37495/وأبو يعلى يف المسند،279/10 ،
الرقم.5877/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له.
رضحت اوب رہریہ ےس رواتی ےہ ہک وضحر یبن اركم ےن رفامای :بج
کت داین ںیم ٰیسیع انب رممی اکی اعدل رمکحان یک تیثیح ےس ہن رشتفی ےل
آںیئ ،اسوتقکتایقتم اقمئںیہنوہیگ۔ وہ(داین ںیمانزلوہرك)بیلص وکوتڑ
دںی ےگ ،زنخری وک امر ڈاںیل ےگ اور (وطبر ااسحن ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس
افحتظ اک سکیٹ (وج رکسعی دخامت ےس اانثتسء یک وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ)
اعمفركدںیےگ۔(انےکدوروکحتمںیم)املودوتلیکاینترفاواینوہیگہک
(شکشیپےکابووجد)وکیئاےسوبقلہنركےاگ۔

 - 2عن حذيفة بن أسيد الغفاري

 ،قال :اطلع النبي

علينا ونحن نتذاكر ،فقال« :ما تذاكرون»؟ قالوا :نذكر الساعة،
قال« :إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات -فذكر)1( :-
الدخان )2( ،والدجال )3( ،والدابة )4( ،وطلوع الشمس من
مغربها )5( ،ونزول عيسى ابن مريم

 )6( ،ويأجوج

ومأجوج ،وثَلثة خسوف )7( :خسف بالمشرق )8( ،وخسف

,نزولحیسماِنبرممی )

بالمغرب )9( ،وخسف بجزيرة العرب )10( ،وآخر ذلك نار
تخرج من اليمن ،تطرد الناس إلى محشرهم»(.)2
رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
رضحت اوب ذحہفی نب ادیس افغری رفامےت ںیہ ہک (اکی رمہبت) وضحر یبن
اركم امہرے اپس رشتفی الےئ درآاحنہکیل مہ آسپ ںیم ذماركہ رك رےہ ےھت۔
آپ ےن درایتف رفامای :مت ایک ابںیت رك رےہ وہ؟ احرضنی ےن رعض ایک :مہ روز
ایقتم ےک قلعتم ابںیت رك رےہ ںیہ۔ آپ ےن رفامای :ایقتم اس وتق کت
ںیہن آےئ یگ بج کت مت ہی دس العامت ہن دھکی ول۔ رھپ آپ ےن ہی دس العامت
ایبنرفامںیئ:

( )2أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب يف
اآليات التي تكون قبل الساعة ،2225/4 ،الرقم ،2901/وأحمد
بن حنبل يف المسند ،6/4 ،الرقم ،16186/وأبو داود يف السنن،
كتاب المَلحم ،باب إمارات الساعة ،114/4 ،الرقم،4311/
والرتمذي يف السنن ،كتاب الفتن ،باب ما جاء يف الخسف،477/4 ،
الرقم ،2183/وابن ماجه يف السنن ،كتاب الفتن ،باب اآليات،
 ،1347/2الرقم.4055/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

( )1دوھاں )2( ،داجل )3( ،داۃب االرض (وج اہنتی بیجع و رغبی اجونر
وہاگ))4(،وسرجاکرغمبےسولطعوہانٰ)5(،یسیعانبرممیاکزنول)6(،ایوجج
اموججاوراورنیتہگجزنیمےکدےنسنھاکذركایک)7(:رشمقںیمدانسنھ)8(،رغمب
ںیم دانسنھ اور ( )9زجریہ رعب ںیم زنیم اک دانسنھ ،اور ( )10ان بس ےک آرخ ںیم
اکیآگنمیےسےلکنیگوجولوگںوکاہکنركانےکرشحمیکرطفےلاجےئیگ۔
اسدحثیوکااممملسم،ادمح،اوبداود،رتذمیاورانبامہجےنرواتیایکےہ۔

وفي رواية عن واثلة بن اْلسقع

 ،قال :سمعت النبي

يقولَ« :ل تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات :خسف
بالمشرق ،وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب،
والدجال ،والدخان ،ونزول عيسى ابن مريم عليه السَلم،
ويأجوج ومأجوج ،والدابة ،وطلوع الشمس من مغربها ،ونار
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذر
والنمل»(.)3

( )3أخرجه الحاكم يف المستدرك ،474/4 ،الرقم ،8317/والطرباين
يف المعجم الكبير ،79/22 ،الرقم ،195/وأيضا يف مسند

,نزولحیسماِنبرممی )

رواه الحاكم وصححه والطبراني ،ورواه ابن مردويه كما
في كنز العمال.
رضحت واہلث نب اثقع رواتی ركےت ںیہ ہک ںیم ےن روسل اہلل وک ہی
رفامےت وہےئ انس ےہ ہک بج کت (درج ذلی) دس اشناینں اظرہ ہن وہں بت کت
ایقتمںیہنآےئیگ:
( )1رشمق ںیم زنیم اک دانسنھ )2( ،رغمب ںیم زنیم اک دانسنھ )3( ،زجریۃ
ارعلبںیمزنیماکدانسنھ)4(،داجلاکرخوج)5(،دوھاںلیھپاجانٰ)6(،یسیعانب
رممی اک زنول )7( ،ایوجج اموجج اک رخوج )8( ،داۃب (االرض) اک وہظر)9( ،
وسرجاکرغمبےسولطعوہان)10(،اوراکیآگوجدعنیکزنیمیکہہتںیمےس
ےلکن یگ (اور) ولوگں وک اہیتکن وہیئ ان ےک رشحم یک رطف ےل اجےئ یگ اور رہ وھچیٹ
ڑبیویچیٹنکتوکعمجركدےیگ(ینعیرہوھچےٹڑبے،فیعضاوروقیآدیموکرشحم
ںیمعمجركدےیگ)۔
اس دحثی وک اامم احمک ےن رواتی ركےت وہےئ حیحص رقار دای ےہ اور ربطاین
ےن یھب رواتی ایک ےہ ،بج ہک دنہی یک’زنک اامعلل‘ ےک اطمقب اےس انب رمدوي
ےنیھبرواتیایکےہ۔
الشاميين ،32/2 ،الرقم ،864/وذكره الهندي يف كنز العمال،
 ،117/14الرقم.38650/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

 - 3عن عمران بن حصين

من السماءِ -

 ،أن رسول الل

قالَ« :ل

تزال طائفة من أمتي على الحق ،ظاهرين على من ناوأهم (أي:
عاداهم) حتى يأتي أمر الل ،وينزل عيسى ابن مريم»(.)4
رواه أحمد ورجاله كلهم ثقات.
رضحت رمعان نب نیصح

ےس رواتی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای:

ریمی اتم اک اکی رگوہ ہشیمہ (ہملک) قح رپ اقمئ رےہ اگ اور اےنپ دونمشں رپ اغبل
رےہ اگ،اہیں کت اہلل اعتٰیل اک مکح (ایقتم رقبی) آ اجےئاور ٰیسیع انب رممی
انزلوہاجںیئ۔
اسدحثیوکااممادمحےنرواتیایکےہاوراسےکامتمراویہقثںیہ۔

 - 4عن أبي هريرة

 ،قال :قال رسول الل

 :ينزل

عيسى بن مريم على ثمانمائة رجل وأربعمائة امرأة خيار من
على اْلرض وأصلح من مضی(.)5
رواه الديلمي.

( )4أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،429/4 ،الرقم.19864/
( )5أخرجه الديلمي يف المسند ،515/5 ،الرقم.8935/

,نزولحیسماِنبرممی )

رضحتاوبرہریہ ےسرمویےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہٰ:یسیعانب
رممی اےسی آھٹ وس رمدوں اور اچر وس وعروتں ںیم انزل وہں ےگ وج ہن رصف
اےنپزامےنےکالہزنیمںیمبسےسرتہبوہںےگہکلبزگہتش(اوتمںےک)احلصء
ےسیھبرتہبوہںےگ۔
اسدحثیوکااممدیملیےنرواتیایکےہ۔

 - 5عن الحسن البصري مرسَل  -يرفعه إلى رسول الل
 ،قال :قال رسول الل لليهود« :إن عيسى لم يمت ،وإنهراجع إليكم قبل يوم القيامة»(.)6
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ،ونقله الحافظ ابن كثير في
تفسيره من سورة آل عمران.

( )6أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،289/3وابن أبي حاتم يف تفسير القرآن العظيم،1110/4 ،
الرقم ،6232/ونقله الحافظ ابن كثير يف تفسير القرآن العظيم،
.367/1

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

ااممنسحرصبیےسرمویرُمسرواتیںیمےہہکےسجاوہنںےنروسل
اہلل کترموفعرقاردایےہ۔روسلاہلل ےنوہیدےسرفامایٰ:یسیع وکومت
ںیہنآیئاوروہایقتمےسےلہپاہمتریرطفرضورواسپآںیئےگ۔
اسرواتیوکااممانبرجریاربطلیاورانبایباحمتےنایبنایکےہ۔زیناحظف
انبریثکےنیھباےسلقنایکےہ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

َ
ولََالََ َ
َََةََ
َمَنََ َار
َمَسََیَ َحََابَََنَََمََریََ َمََ َعَنَدََالََ َ
نََزَ َ َ َ
ََََشََرَقََ َيََ َدََمَشَ َقَ َ
الَََبَََیَضَ َاء

(رضحتحیسمانبرممی اکزنولدقشمےکرشمیق
اجبندیفسانیمرےکاپسوہاگ)
 - 6عن النواس بن سمعان ،قال :ذكر رسول الل

الدجال ذات غداة« ... ،فبينما هو كذلك إذ بعث الل المسيح
ابن مريم

 ،فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ،بين

مهرودتين ،واضعا كفيه على أجنحة ملكين ،إذا طأطأ رأسه
قطر ،وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ،فَل يحل لكافر يجد
ريح نفسه إَل مات ،ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ،فيطلبه حتى
يدركه بباب لد ،فيقتله.
ثم يأتي عيسى ابن مريم

قوم قد عصمهم الل منه،

فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ،فبينما هو
كذلك إذ أوحى الل إلى عيسى :إني قد أخرجت عبادا ليَ ،ل

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

يدان ْلحد بقتالهم ،فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الل يأجوج
ومأجوج ،وهم من كل حدب ينسلون ،فيمر أوائلهم على بحيرة
طبرية فيشربون ما فيها ،ويمر آخرهم فيقولون :لقد كان بهذه
مرة ماء.
ويحصر نبي الل عيسى وأصحابه ،حتى يكون رأس الثور
ْلحدهم خيرا من مائة دينار ْلحدكم اليوم ،فيرغب نبي الل
عيسى وأصحابه ،فيرسل الل عليهم النغف في رقابهم،
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة.
ثم يهبط نبي الل عيسى وأصحابه إلى اْلرض ،فَل يجدون
في اْلرض موضع شبر إَل مَله زهمهم ونتنهم ،فيرغب نبي الل
عيسى وأصحابه إلى الل ،فيرسل الل طيرا كأعناق البخت
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الل .ثم يرسل الل مطرا َل يكن
منه بيت مدر وَل وبر ،فيغسل اْلرض حتى يتركها كالزلفة.
ثم يقال لَلرض :أنبتي ثمرتك ،وردي بركتك ،فيومئذ
تأكل العصابة من الرمانة ،ويستظلون بقحفها ،ويبارك في

,نزولحیسماِنبرممی )

الرسل ،حتى أن اللقحة من اْلبل لتكفي الفئام من الناس،
واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم
لتكفي الفخذ من الناس ،فبينما هم كذلك إذ بعث الل ريحا
طيبة ،فتأخذهم تحت آباطهم ،فتقبض روح كل مؤمن وكل
مسلم ،ويبقى شرار الناس ،يتهارجون فيها تهارج الحمر،
فعليهم تقوم الساعة»(.)7
رواه مسلم وأحمد وأبوداود ،والترمذي والحاكم.

( )7أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب ذكر
الدجال وصفة وما معه ،2254-2250/4 ،الرقم،2937/
وأحمد بن حنبل يف المسند ،181/4 ،الرقم ،17666/وأبو داود
يف السنن ،كتاب المَلحم ،باب خروج الدجال،117/4 ،
الرقم ،4321/والرتمذي يف السنن ،كتاب الفتن ،باب ماجاء يف فتنة
الدجال ،513-510/4 ،الرقم ،2240/وابن ماجه يف السنن،
كتاب الفتن ،باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم
يأجوج ومأجوج ،1358-1356/2 ،الرقم.4075/

وخروج

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رضحت َناسنباعمسن اکایبنےہہکاکیحبصروسلاہلل ےنداجلاک
(تا)ذركرفامای۔۔۔۔آپ ےنرفامای:ایھبہیایس(مسقےک)احلںیموہاگہک
اہللاعتٰیلحیسمانبرممی وکجیھبدےاگ(،نجیکلیصفتہیےہہک)وہدقشم ےک
رشمیق اجبن دیفس انیمر ےک اپس آامسن ےس ارتںی ےگ۔ اس وتق وہ ےکلہ زرد رگن
یک دو اچدروں ںیم وبلمس وہں ےگ اور اےنپ دوونں اہھت دو رفوتشں ےک ابزؤوں رپ
رےھکوہےئوہںےگ۔بجرساکھجںیئےگوتاسےس(اپینےک)رطقاتںیکپٹےگ
اوربجرسااھٹںیئےگوتاسےساےسیرطقےرگںیےگوجومویتںیکرطح(کمچ
دار اور دیفس) وہں ےگ۔ آپ ےک اسسن یک وخوبش وج اکرف یھب اپےئ اگ ایس وتق رم
اجےئاگ،اورآپےکاسسنیکوخوبشاہتنمےرظنکتےچنہپیگ۔سپٰیسیع داجل
وکالتشركںیےگٰ،یتحہکاےسلدےکدروازےرپاپںیلےگاوراےسلتقركڈاںیل
ےگ۔
رھپرضحت ٰیسیع ےک اپس وہ ولگ آںیئ ےگ نج وک اہلل اعتٰیل ےن داجل
(ےک دوھہک و رفبی) ےس وفحمظ راھک وہاگ۔ رضحت ٰیسیع ان ےک رہچوں رپ
دتس تقفش ریھپںی ےگ اور اںیہن تنج ںیم ان ےک دراجت (اعہیل) یک وخش
ربخی انسںیئ ےگ۔ رضح ت ٰیسیع ایس احتل ںیم وہں ےگ ہک اہلل اعتٰیل ان یک
رطف ویح انزل رفامےئ اگ :ںیم ےن اےنپ ھچک اےسی دنبوں وک اکنال ےہ نج ےس ڑلےن
یک اطتق یسک ںیم ںیہن ےہ ،ذٰہلا آپ ریمے (الہ اامین) دنبوں وک (اےنپ اسھت)

,نزولحیسماِنبرممی )

وکہ وطر رپ ااھٹک رك ںیل۔ (رضحت ٰیسیع ااسی یہ ركںی ےگ) اور اہلل اعتٰیل ای وجج
اموججوک(اینتڑبیدعتادںیم)ےجیھباگہکوہرہدنلبیےسزیتراتفریےکاسھتےتلسھپ
وہےئآںیئےگ۔بجاناکالہپہصحریحبہربطاتسنےسزگرےاگوتاساکاسرااپین
یپركمتخركدےاگ،اوربجاناکآرخیہصحواہںےسزگرےاگوتےہکاگہکاہیں
یھبکاپینیہںیہناھت۔
اہلل ےک یبن ٰیسیع اور ان ےک اسیھت (وکہ وطر ںیم) وصحمر وہ اجںیئ ےگ
(اور اایشء وخرد و ونش یک تلق ےک ابثع) ہی ونتب آ اجےئ یگ ہک ان ںیم ےس یسک
اکی ےک زندکی اکی لیب یک رسی وک یھب مت ںیم ےس یسک اکی ےک وس دانیر
(ارشویفں) ےس رتہب اھجمس اجےئ اگ۔ رھپ اہلل ےک یبن ٰیسیع اور ان ےک اسیھت اہلل
اعتٰیل ےس داع ركںی ےگ ،بت اہلل اعتٰیل ایوجج اموجج یک رگدونں ںیم (واب یک وصرت
ںیم) اکی ڑیکا دیپا رك دے اگ۔ اس ےس وہ بس ےک بس کی تخل الہک وہ اجںیئ
ےگ۔
رھپ اہلل اعتٰیل ےک یبن ٰیسیع اور ان ےک اسیھت (لبج وطر ےس) زنیم رپ
ارتںی ےگ رگم زنیم رپ اکی ابتشل رھب ہگج یھب ای وجج اموجج (یک الوشں) یک دنگیگ
اورنفعتےساخیلہنوہیگ۔اسےکدعباہللےکیبنٰیسیع اورانےکااحصباہلل
اعتٰیل ےس داع ركںی ےگ سج ےک ےجیتن ںیم اہلل اعتٰیل اےسی (ڑبے ڑبے) رپدنے
ےجیھب اگ نج یک رگدںین یتخب اوٹن یکرگدونں یک امدنن وہں یگ اور ہیرپدنے ان یک

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

الوشں وک ااھٹ رك اہجں اہلل اعتٰیل اک مکح وہ اگ واہں کنیھپ دںی ےگ۔ رھپ اہلل اعتٰیل ایسی
ابرشرباسےئاگوجزنیموکرہرطحیکلیملیچکےسدوھدےیگاوررہرھگوخاہیٹم
اک وہ ای ڑمچے اک وکیئ ہمیخ (ینعی ہی ابرش اکمانت وایل ویتسبں ںیم یھب وہ یگ اور ان
ولگنجں ںیم یھب اہجں اخہن دبوش ومیخں ںیم رےتہ ںیہ) رپ ربےتس وہےئ ہی ابرش
زنیموکدوھركآہنیئیکرطحاصفركدےیگ۔
رھپ زنیم ےس (اہلل اعتٰیل اک) اطخب وہ اگ ہک اینپ دیپوار ااگٔو اور اینپ ربتک
ازرسوناظرہركو۔انچہچناسزامےنںیم اکیاانر(اانتڑباوہاگہکاےس)آدویمں یک
اکی امجتع اھک ےکس یگ اور اس ےک ےکلھچ ےک ےچین ولگ اسہی احلص ركںی ےگ ،اور
دودھ ںیم اینت ربتک وہ یگ ہک دودھ دےنی وایل اکی اوینٹن ولوگں یک تہب ڑبی
امجتعےکےیلاکیفوہیگ اوردودھدےنیوایلاکیاگےئوپرےےلیبقےکےیلاکیف
وہیگ،اوردودھدےنیوایلاکیرکبیوپریربادریوکاکیفوہیگ۔ولگایساحلںیم
وہں ےگ ہک اہلل اکی وخش وگار وہا جیھب دے اگ وجان ےک ولغبں ےک زریںی ہصح
ںیم ارث ادناز وہ رك رہ ومنم اور املسمن یک روح ضبق رك (ےنیل اک ببس ےنب) یگ اور
(داین ںیم رصف) دب رتنی ولگ ابیق رہ اجںیئ ےگ وج دگوھں یک رطح (ملھک الھک) زان
ایکركںیےگ۔انچہچنایہندبرتنیولوگںرپایقتمآےئیگ۔
اسدحثیوکااممملسم،ادمح،اوبدأود،رتذمیاورانبامہجےنرواتیایکےہ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

 - 7عن جابر بن عبد الل

 ،أنه قال :قال رسول الل :

«يخرج الدجال في خفقة من الدين ،وإدبار من العلم... .
ثم ينزل عيسى ابن مريم فينادي من السحر ،فيقول :يا أيها
الناس ،ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون:
هذا رجل جني .فينطلقون فإذا هم بعيسى ابن مريم ،فتقام
الصَلة ،فيقال له :تقدم يا روح الل .فيقول :ليتقدم إمامكم
فليصل بكم .فإذا صلى صَلة الصبح خرجوا إليه .قال :فحين
يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء ،فيمشي إليه،
فيقتله»(.)8
رواه أحمد والطحاوي.
رضحت اجرب نب دبع اہلل ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ:
داجل اےسی زامےن ںیم ےلکن اگ بج ہک دنی ںیم یتسُس آ یکچ وہیگ اور ملع رتصخ وہ
راہوہاگ۔۔۔۔
( )8أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،367/3 ،الرقم،14997/
والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار،382-381/14 ،
الرقم.5694/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رھپ رجف ےک وتق ٰیسیع انب رممی انزل وہں ےگ اور وہ ولوگں وک اکپر رك
ںیہکےگ:اسذکابثیبخیکرطفےنلکنےسںیہمتسکےشےنروکراھکےہ؟
ولگںیہکےگ:ہیوتوکیئیبیغااسننولعمموہاتےہ؛نکیلبجلچركاجںیئےگاور
دںیھکی ےگ وت وہ ٰیسیع انب رممی وہں ےگ۔ امنز ڑھکی وہ یگ وت ٰیسیع ےس اہک
اجےئاگ:اےروحاہلل!آپآےگڑبھركامنزڑپاھےیئ۔وہرفامںیئےگہکاہمترے
اامم وک یہ آےگ ڑبھ رك امنز ڑپاھین اچےیہ۔ ارغلض امنز رجف ادا رك ےک ہی بس ولگ
داجلیکرطفلکنڑھکےوہںےگ۔وہذکاب(داجل)ٰیسیع وکدےتھکییہویں
ےنلھگ (ےنلھگپ) ےگل اگ ےسیج کمن اپین ںیم اتلھگ ےہ۔ سپ ٰیسیع اس یک رطف اجںیئ
ےگاوراےسلتقركڈاںیلےگ۔
اسدحثیوکااممادمحاوراحطویےنرواتیایکےہ۔

وفي رواية عن أوس بن أوس
«ينزل عيسى ابن مريم
دمشق»(.)9

 ،عن النبي

 ،قال:

عند المنارة البيضاء شرقي

رواه الطبراني.
( )9أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،217/1 ،الرقم ،590/وابن
عساكر يف تاريخ مدينة دمشق.227/1 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

اکی رواتی ںیم رضحت اوس نب اوس ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل ےن
رفامای ےہٰ :یسیع انب رممی دقشم یک اجبن رشمق ںیم واعق دیفس انیمر ےک اپس
انزلوہںےگ۔
اسدحثیوکااممربطاینےنرواتیایکےہ۔

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

َدَاَؤَهَََالََصَََلَةََ
نََزَ َ َ
َمَ َسََیَ َحََابَََنَََمََریََ َمََ ََوَأَ َ
ولََالََ َ
َفَََََ
َمََهَ َدَيََ
اْلَمَ َام
خَلَ َ
ََََالََ َ
(رضحتحیسمانبرممی آامسنےسارتركااممدہمی
یکاامتمںیمامنزادارفامئےگ)

 - 8عن أبي هريرة  ،قال :قال رسول الل « :كيف أنتم
إذا نزل ابن مريم فيكم ،وإمامكم منكم»(.)10
متفق عليه.

( )10أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلنبياء ،باب نزول عيسى
بن مريم  ،1272/3 ،الرقم ،3265/ومسلم يف الصحيح ،كتاب
اْليمان ،باب نزول عيسى بن مريم

حاكما بشريعة نبينا محمد

 ،136/1 ،الرقم ،155/وابن حبان يف الصحيح،213/15 ،
الرقم.6802/

,نزولحیسماِنبرممی )

وفي لفظة لمسلم« :فأمكم» .وفي لفظ آخر« :فأمكم
منكم».
رضحت اوبرہریہ ےسرواتیےہہکروسل اہلل ےنرفامای:متولوگںاک
اس وتق (وخیش اک) ایک اعمل وہاگ بج اہمترے درایمن ٰیسیع انب رممی (آامسن
ےس)ارتںیےگاوراہمترااامممتںیمےسوہاگ۔
ہیدحثیقفتمہیلعےہ۔
’’حیحصملسم‘‘ ںیماکیہگجفأمكماوردورسےاقممرپفأمكم منكم ےک
اافلطواردوہےئںیہ۔

 - 9عن جابر بن عبد الل اْلنصاري
رسول الل

 ،قال :سمعت

يقول« ... :فينزل عيسی ابن مريم

 ،فيقول

أميرهم :تعال صل لنا .فيقولَ :ل ،إن بعضكم علی بعض أمراء
تكرمة الل هذه اْلمة»(.)11
( )11أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب اْليمان ،باب نزول عيسی بن
مريم

حاكما بشريعة نبينا محمد

 ،137/1 ،الرقم،156/

وأحمد بن حنبل يف المسند ،345/3 ،الرقم،15167-14762/
وابن حبان يف الصحيح ،231/15 ،الرقم ،6819/وابن منده يف

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه مسلم وأحمد وابن حبان.
رضحت اجرب نب دبع اہلل ااصنری رواتی ركےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسل
اہلل وکہیرفامےتوہےئانسےہ:۔۔۔آرخںیمٰیسیعانبرممی آامسنےسارتںی
ےگ وت املسمونں اک اریم (اامم دہمی ) ان ےس رعض ركے اگ :رشتفی الےیئ،
ںیمہ امنز ڑپاھےیئ۔ اس ےک وجاب ںیم ٰیسیع رفامںیئ ےگ( :اس وتق) ںیم
اامتم ںیہن ركوں اگ۔ مت اکی دورسے رپ اریم وہ (ینعی ٰیسیع اس وتق اامتم
ےس ااکنر ركےت وہےئ املسمونں ےک اریم وک ان یک اامتم اک مکح رفامںیئ ےگ) اس
تلیضفوزبریگیکانبءرپوجاہللاعتٰیلےناساتموکاطعركریھکےہ۔
اےسااممملسم،ادمحاورانبابحنےنرواتیایکےہ۔

 - 10عن عثمان بن أبي العاص
الل

 ،قال :سمعت رسول

يقول« ... :وينزل عيسى ابن مريم عند صَلة الفجر،

فيقول له أميرهم :يا روح الل ،تقدم صل ،فيقول :هذه اْلمة
أمراء بعضهم على بعض ،فيتقدم أميرهم فيصلي ،فإذا قضى
اْليمان ،517/1 ،الرقم ،418/وأبو عوانة يف المسند،99/1 ،
الرقم ،317/وابن الجارود يف المنتقی ،257/1 ،الرقم،1031/
والبيهقي يف السنن الكربی ،180/9 ،الرقم.18396 /

,نزولحیسماِنبرممی )

صَلته ،أخذ عيسى حربته ،فيذهب نحو الدجال ،فإذا رآه
الدجال ،ذاب ،كما يذوب الرصاص ،فيضع حربته بين ثندوته،
فيقتله وينهزم أصحابه»(.)12
رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم وصححه.
رضحت امثعن نب ایب ااعلص ےس رموی ےہ ہک اوہنں ےن روسل اہلل
وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہٰ :یسیع انب رممی امنز رجف ےک وتق ارتںی ےگ۔
املسمونں اک اریم ان ےس ےہک اگ’’ :ای روح اہلل! آےگ آرك امنزڑپاھےیئ۔‘‘ وہرفامںیئ
ےگ ہک اس اتم ےک ضعب ولگ ضعب ےک اریم ںیہ (اس ےیل مت یہ امنز ڑپاھٔو)۔
ذٰہلا املسمونں اک اریم یہ آےگ ڑبھ رك امنز ڑپاھےئ اگ۔ بج ٰیسیع امنز ےس افرغ
وہںےگوتاانپزینہےلركداجلیکرطفرواہنوہاجںیئےگ۔داجلانوکدےتھکییہ
ےسیسیکرطحےنلھگپےگلاگ۔ٰیسیع اانپزینہاسیکاھچویتںےکدرایمنامرركاےس
لتقركڈاںیلےگاوراسےکپزواکرتسکشاھکاجںیئےگ۔
( )12أخرجه أحمد بن حنبل ،216/4 ،الرقم ،17931/وابن أبي
شيبة يف المصنف ،491/7 ،الرقم ،37478/والطرباين يف المعجم
الكبير ،60/9 ،الرقم ،8392/والحاكم يف المستدرك،524/4 ،
الرقم.8473/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

اس دحثی وک اامم ادمح نب لبنح ،انب ایب ہبیش ،ربطاین اور احمک ےن رواتی ایک
ےہ۔اامماحمکےناےسحیحصرقاردایےہ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

نَزَوَ ََلَالََ َ
ََقَ َسَ َطََ
َم
َم
َََریََ َمََ ََكَ َحَكَ َمَ َ
َمَسََیَ َحََابَََنَ َ
َ َ
َعَدَ َلَ َ
َوَإََمَ َام
َََ َ
(رضحتحیسمانبرممی اعدلرمکحانےکوطررپ
آامسنےسارتيےگ)

 - 11عن أبي أمامة الباهلي  ،قال :خطبنا رسول الل ،
فكان أكثر خطبته حديثا ،حدثناه عن الدجال ،وحذرناه ،فكان
من قوله أن قال« :إنه لم تكن فتنة في اْلرض ،منذ ذرأ الل ذرية
آدم ،أعظم من فتنة الدجال ،وإن الل لم يبعث نبيا إَل حذر أمته
الدجال ،وأنا آخر اْلنبياء ،وأنتم آخر اْلمم ،وهو خارج فيكم
َل محالة ... .وإنه َل يبقى شيء من اْلرض إَل وطئه ،وظهر
عليه ،إَل مكة ،والمدينةَ ،ل يأتيهما من نقب من نقابهما إَل لقيته
المَلئكة بالسيوف صلتة ،حتى ينزل عند الظريب اْلحمر ،عند
منقطع السبخة ،فترجف المدينة بأهلها ثَلث رجفات ،فَل يبقى
منافق ،وَل منافقة إَل خرج إليه ،فتنفي الخبث منها كما ينفي

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

الكير خبث الحديد ،ويدعى ذلك اليوم يوم الخَلص» .فقالت
أم شريك بنت أبي العكر  :يا رسول الل ،فأين العرب يومئذ؟
قال« :هم يومئذ قليل ،وجلهم ببيت المقدس ،وإمامهم رجل
صالح ،فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ،إذ نزل عليهم
عيسى ابن مريم الصبح ،فرجع ذلك اْلمام ينكص ،يمشي
القهقرى ،ليتقدم عيسى يصلي بالناس ،فيضع عيسى يده بين
كتفيه ،ثم يقول له :تقدم فصل ،فإنها لك أقيمت ،فيصلي بهم
إمامهم».
فإذا انصرف ،قال عيسى

 :افتحوا الباب .فيفتح... ،

فإذا نظر إليه الدجال ذاب ،كما يذوب الملح في الماء ،وينطلق
هاربا ،ويقول عيسى

 :إن لي فيك ضربة ،لن تسبقني بها،

فيدركه عند باب اللد الشرقي ،فيقتله... .
«فيكون عيسى ابن مريم

في أمتي حكما عدَل ،وإماما

مقسطا ،يدق الصليب ،ويذبح الخنزير ،ويضع الجزية ،ويترك
الصدقة ،فَل يسعى على شاة ،وَل بعير ،وترفع الشحناء،
والتباغض ،وتنزع حمة كل ذات حمة ،حتى يدخل الوليد يده

,نزولحیسماِنبرممی )

في في الحية ،فَل تضره ،وتفر الوليدة اْلسد ،فَل يضرها،
ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ،وتمَل اْلرض من السلم
كما يمَل اْلناء من الماء ،وتكون الكلمة واحدة ،فَل يعبد إَل
الل»  ...الحديث(.)13
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال :صحيح على
شرط مسلم ،وأورد الحافظ ابن حجر جمَل منه في ‹‹فتح
الباري›› مستشهدا بها ،فهو عنده حديث صحيح أو حسن.
رضحت اوب اامہم ابیلہ ےتہک ںیہ ہک روسل اہلل ےن ںیمہ ہبطخ دای سج اک
ارثکہصحاسدحثیرپلمتشماھتوجآپ ےنںیمہداجلےسقلعتمایبنرفامیئ
یھت۔آپ ےنںیمہاسےسربخدارایک۔ایسہلسلسںیمآپ ےنرفامای:
( )13أخرجه ابن ماجه يف السنن ،كتاب الفتن ،باب باب فتنة الدجال
وخروج عيسى بن مريم

وخروج يأجوج ومأجوج-1359/2 ،

 ،1362الرقم ،4077/وأبو داود يف السنن ،كتاب المَلحم ،باب
خروج الدجال ،117/4 ،الرقم ،4322-4321/والحاكم يف
المستدرك ،580/4 ،الرقم ،8620/وذكره ابن حجر يف الفتح
الباري ،610/6 ،الرقم.3398/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

بجےساہللاعتٰیلےناوالدآدموکدیپاایکےہاسوتقےسداینںیموکیئہنتف
داجلےکہنتفےسڑباںیہنوہا،اوراہللاعتیلےنوکیئیبنااسیوعبمثںیہنرفامایسج
ےن اینپ اتم وک (ہنتف) داجل ےس ہن ڈراای وہ۔ ںیم وچہکن آرخی یبن وہں اور مت
رتہبنیاتموہ(،اسےیل)وہالاحمہلاہمترےدرایمنیہومنداروہاگ۔‘‘ ۔۔۔ہکم
اور دمہنی وک وھچڑ رك زنیم اک وکیئ ہطخ ااسی ابیق ہن رےہ اگ اہجں داجل ہن اجےئ اور سج
رپ اس اک وہظر ہن وہ ،اہتبل سج درہ ےس یھب وہ ہکم ای دمہنی آان اچےہ اگ رفےتش یگنن
ولتارںی ےیل اس ےک اسےنم آ اجںیئ ےگ (اور وہ آےگ ڑبےنھ یک رجات ہن رك ےکس
اگ)۔ انچہچن وہ اھکری زنیم ےک انکرے رسخ ےلیٹ ےک اپس ڑپأو ڈال دے اگ۔ اس
وتقدمہنیہبیطںیمنیترمہبتززلہلآےئاگسجیکوہجےسرہانمقفرمدووعرت
دمہنی (ہبیط) ےس لکن رك داجل ےس اج ںیلم ےگ۔ (ان ززلولں ےک ذرےعی) دمہنی
ہبیطدنگیگ(انموقفں) وک اےنپےسایس رطحدوررك دےاگسجرطحیٹھبولےہاک
زگندورركدیتیےہ۔(اسےیل)اسدنوک’’ویماالخلص‘‘ (ینعیاکٹھچرےاکدن)
اہکاجےئاگ۔
(ہی احالت نس رك) ام رشکی تنب ایب العکرز ےن رعض ایک :ای روسل اہلل!
رعب اس زامےن ںیم اہکں وہں ےگ؟ آپ ےن رفامای :رعب اس زامہن ںیم
وھتڑےوہںےگاورانںیمےسارثکتیبادقملسںیماکیاصحلاامم(وشیپا)ےک
امتحتوہںےگ۔(اکیدنہیواہعقوہاگہک)اناکااممحبصیکامنزڑپاھےنےکےیل

,نزولحیسماِنبرممی )

آےگ ڑباھ یہ وہ اگ ہک ان ںیم رضحت ٰیسیع انب رممی انزل وہ اجںیئ ےگ۔ انچہچن
ااممےھچیپ ےٹہ اگ اتہک امنز ڑپاھےنےک ےیل ٰیسیع وکآےگركےرگمٰیسیع اس
ےک اکدنوھں رپ اانپ اہھت رھک رك رفامںیئ ےگ :آےگ ڑبوھ اور امنز ڑپاھٔو ویکہکن امنز یک
ااقتم اہمترے یہ ےیل وہیئ ےہ۔ ذٰہلا (اس وتق) املسمونں وک ایہن اک اامم امنز
ڑپاھےئاگ۔
بج اامم امنز ڑپاھ رك افرغ وہ اگ وت ٰیسیع (ہعلق واولں ےس) رفامںیئ ےگ:
دروازہوھکول۔دروازہوھکلدایاجےئاگ،اس(دروازے)ےکےھچیپداجلوہاگ۔۔۔۔
گ
بج داجلٰ ،یسیع وک دےھکی اگ وت اس رطح ھلنے ےگل اگ ےسیج کمن اپین ںیم گھلناا
ےہ۔ رھپ وہ اھبگ ڑھکا وہاگ۔ ٰیسیع اس ےس رفامںیئ ےگ ہک ریمی اکی ایسی
رضب ریتے ےیل دقمر وہ یکچ ےہ سج ےس وت چب ںیہن اتکس۔ انچہچن وہ اےس ’’دل‘‘
ےکرشمیقدروازےرپڑکپںیلےگاورلتقركڈاںیلےگ۔۔۔۔
آپ ےنزمدی رفامای :اور ٰیسیع ریمی اتم ںیم اکی اعدل احمک اور
فصنماامموہںےگ،بیلصوکوتڑںیےگ،زنخریوکلتقركںیےگاور(وطبرااسحن
ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس افحتظ اک سکیٹ (وج رکسعی دخامت ےس اانثتسء یک
وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ) اعمف رك دںی ےگ۔ زین زٰوکۃ یک ووصیل یھب دنب رك
دںی ےگ ،سپ ہن رکبی یک زٰوکۃ ووصل یک اجےئ یگ ہن اوٹن یک (ویکہکن بس امل دار
وہں ےگاور زٰوکۃ ےنیل واال وکیئ ہن رےہ اگ)۔ ولوگں ےک دولں ےس ضغب و دعاوت

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

متخ وہ اجےئ یگ اور رہ زرہےلی اجونر اک زرہ اکنل دای اجےئ اگٰ ،یتح ہک وھچاٹ ہچب اانپ اہھت
اسپنےکہنمںیمدےدےاگوتاسپناےسوکیئزگدنہناچنہپےئاگ۔وھچیٹیچبریش
وکاگھبےئیگوتوہاےسوکیئاصقننںیہناچنہپےکساگ۔رکبویںےکرویڑںیمڑیھبایاس
رطحرےہاگےسیجانیکافحتظركےنواالاتک۔زنیمانماامنےساےسیرھباجےئ
یگےسیجربنتاپینےسرھباجاتےہاور(بسولوگںاک)ہملکاکیوہاجےئاگ۔سپاہلل
اعتیلےکوسایسکیکابعدتہنیکاجےئیگ۔
اسدحثیوکاامماوبداود،انب امہجاوراحمکےنرواتیایکےہ۔اامماحمکےن
اہک :ہی دحثی نیحیحص یک رشط ےک اطمقب حیحص ےہ۔ احظف انب رجح القسعین ےن اس
دحثی وک ’’حتف اابلری‘‘ ںیم وطبر ااہشتسد ذرك ایک ےہ اور ان ےک زندکی ہی دحثی
حیحصاینسحےہ۔

 - 12عن أبي هريرة

 ،قال :سمعت رسول الل

يقول:

«والذي نفس أبي القاسم بيده ،لينزلن عيسى ابن مريم إماما
مقسطا وحكما عدَل ،فليكسرن الصليب ،وليقتلن الخنزير،

,نزولحیسماِنبرممی )

وليصلحن ذات البين ،وليذهبن الشحناء ،وليعرضن عليه المال
فَل يقبله ،ثم لئن قام على قبري فقال :يا محمدْ ،لجيبنه»(.)14
رواه أبو يعلى والهيثمي ،وقال :رجاله رجال الصحيح.
رضحتاوبرہریہ ےسرمویےہہکاوہنںےنروسلاہلل وکہیرفامےت
وہےئ انس ےہ :مسق ےہ اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم (ریمی) اوب ااقلمس یک
اجن ےہ۔ ٰیسیع رضور اکی اعدل اامم اور منصف رمکحان ےک وطر رپ انزل وہں
ےگ۔ وہ رضور ابرضلور بیلص وک وتڑںی ےگ اور زنخری وک لتق ركںی ےگ ،آسپ یک
داینمشں متخ ركاںیئ ےگ اور دسح اور ضغب وک متخ ركںی ےگ۔ ًانیقی ان رپ امل شیپ ایک
اجےئاگرگموہاےسوبقلںیہنركںیےگ۔(دحثیےکآرخںیمآپ ےنہییھب
رفامای ہک) رھپ ارگ وہ ریمی ربق ےک اپس ڑھکے وہ رك ’’ای دمحم‘‘ ہہک رك دنا دںی ےگ وت
ںیمرضوراںیہنوجابدوںاگ۔
اس دحثی وک اامم اوب ثعلی اور یمثیہ ےن رواتی ایک ےہ۔ اامم یمثیہ ےن اہک ےہ:
اسیکدنسےکراویحیحصدحثیےکراویںیہ۔

( )14أخرجه أبو يعلى يف المسند ،462/11 ،الرقم ،6584/وذكره
الهيثمي يف مجمع الزوائد.211/8 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

إَجَرَاء َ
َََََوَفَ َقََ
ام
یسَىََابَََنَََمََریََ َمََ َََاْلَ َحَكَ َ
ََ
َََََعََ َ
ََ َةََنَبَیَنََاََ َمَ َحَمَ َدََ َبَََعَدََنََزََوَلَََهَََمَ َنََ
شَ َر َیع
َََ َ
الََسَ َمَ َاء
(رضحتٰیسیعانبرممی آامسنےسارتےنےک
دعبزمرپرشتعیدمحمیےکاطمقبااکحمانذف
رفامئےگ)
 - 13عن أبي هريرة

 ،قال :قال رسول الل « :والذي

نفسي بيده ،ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدَل،
فيكسر الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية ،ويفيض المال
حتى َل يقبله أحد ،حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا
وما فيها» .ثم يقول أبو هريرة

 :واقرءوا إن شئتمِ﴿ :إَون من

,نزولحیسماِنبرممی )

أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ ويوم ٱلقيمة يكون
عليهم شهيدا﴾ [النساء.)15(]159/4 ،
متفق عليه.
وزاد مسلم في رواية له :ولتذهبن الشحناء والتباغض
والتحاسد.
رضحتاوبرہریہ ےسرواتیےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:مسقےہ
اس ذات یک سج ےکہضبق (دقرت) ںیم ریمیاجن ےہ! وہوتقرضور آےئ اگ ہک
بج(اےاتمدمحمہی!)متںیمانبرممیاکیاعدلرمکحانیکتیثیحےسانزلوہ
رك بیلص وک وتڑ (رك اس یک میظعت ےک رصناین دیقعہ وک ابلط رقار دے) دںی ےگ۔
زنخری وک لتق ركںی ےگ (ینعی اےس فلت رك ےک اس یک رحتم ےک ااکحم انذف ركںی
ےگ) اور (وطبر ااسحن ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس افحتظ اک سکیٹ (وج رکسعی
دخامت ےس اانثتسء یک وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ) اعمف رك دںی ےگ۔ (اس
( )15أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب اْلنبياء ،باب نزول عيسى
بن مريم

 ،1272/3الرقم ،3264/ومسلم يف الصحيح ،كتاب

اْليمان ،باب نزول عيسى بن مريم
 ،136-135/1 ،الرقم.155/

حاكما بشريعة نبينا محمد

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

وتق) امل و دوتل یک ایسی رفاواین وہ یگ ہک اےس وکیئ وبقل ہن ركے اگ ،اور (ولگ
اےسی ابعدت زگاروہ اجںیئ ےگ ہکان ےک زندکی) اکیدجسہ داین واماہیف ےس رتہبوہ
اگ۔
رھپ رضحت اوب رہریہ ےن رفامای ہک ارگ مت (زنول ٰیسیع یک دلیل رقآن
دیجمںیمدانھکی)اچوہوتہیآتیڑپھولِ﴿:إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن

بهۦ قبل موتهۦ ويوم ٱلقيمة يكون عليهم شهيدا﴾’اور(رقب
ایقتمزنولحیسم ےکوتق)الہاتکبںیمےسوکیئ(رفدایرفہق)ہنرےہاگرگم
وہٰیسیع( )رپانیکومتےسےلہپرضور(حیحصرطےقیےس)اامینےلآےئاگ،
اورایقتمےکدنٰیسیع( )انرپوگاہوہںےگ‘o۔
ہیدحثیقفتمہیلعےہ۔
اورااممملسمیکایبنركدہرواتیںیمہیااضہفےہہک(رضحتٰیسیع ےک
زامہنںیم)ولوگںںیمابیمہدعاوت،ضغبوہنیکاوردسحمتخوہاجےئاگ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

 - 14عن أبي هريرة

 ،أن رسول الل

قال« :والذي

نفسي بيده ،ليهلن ابن مريم بفج الروحاء ،حاجا أو معتمرا ،أو
ليثنينهما»(.)16
رواه مسلم.
وأخرجه أحمد في مسنده ولفظه« :ينزل عيسى ابن مريم
 ،فيقتل الخنزير ،ويمحو الصليب ،وتجمع له الصَلة،
ويعطى المال حتى َل يقبل ،ويضع الخراج ،وينزل الروحاء،
فيحج منها أو يعتمر ،أو يجمعهما» .قال :وتَل أبو هريرة

:

﴿ِإَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ ويوم ٱلقيمة
يكون عليهم شهيدا﴾ [النساء.)17(]159/4 ،
( )16أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الحج ،باب إهَلل النبي
وهديه ،915/2 ،الرقم ،1252/وأحمد بن حنبل يف المسند،
 ،540 ،240/2الرقم ،10987 ،7271/وابن حبان يف الصحيح،
 ،232/15الرقم ،6820/وابن أبي شبية يف المصنف،494/7 ،
الرقم.37496/
( )17أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،290/2 ،الرقم.7890/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

وأخرجه الحاكم وصححه ولفظه« :ليهبطن عيسی ابن
مريم

حكما عدَل وإماما مقسطا ،وليسلكن فجا حاجا أو

معتمرا أو بنيتهما ،وليأتين قبري حتی يسلم علي وْلردن عليه».
يقول أبو هريرة

 :أي بني أخي ،إن رأيتموه فقولوا:

أبوهريرة يقرئك السَلم(.)18
رضحت اوب رہریہ ےس رموی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ :مسق ےہ
اس ذات یک سج ےک ہضبق دقرت ںیم ریمی اجن ےہ! انب رممی رواحء (ہکم اور
دمہنی ےک درایمن اکی اقمم) ےک راےتس رپ جح ای رمعے اک ای دوونں اک ہیبلت رضور
ڑپںیھےگ۔
اےسااممملسمےنرواتیایکےہ۔
اور ’’دنسم ادمح‘‘ یک رواتی ںیم ہی لیصفت یھب ےہ ہک رضحت ٰیسیع انب رممی
آامسن ےس زنیم رپ انزل وہں ےگ ،وہ زنخری وک لتق ركںی ےگ ،بیلص وک اٹم دںی
ےگ اور ان یک آدم رپ اب امجتع امنز ادا یک اجےئ یگ۔ وہ ولوگں ںیم اس دقر امل و
( )18أخرجه الحاكم يف المستدرك ،651/2 ،الرقم ،4162/وابن
عساكر يف تاريخ مدينة دمشق ،493/47 ،وذكره العظيم آبادي يف
عون المعبود.310/11 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

دوتلمیسقتركںیےگہکابآلرخوکیئاملوبقلںیہنركےاگ۔وہرخاجانیلدنبركدںی
ےگ اور رواحء ےک اقمم رپ (یھب) ایقم ركںی ےگ اور ںیہی ےس جح ای رمعہ ای دوونں اک
ارحام ابدنھرك رواہن وہں ےگ۔ ہی دحثی ابمرک انسرك رضحت اوب رہریہ ےن ہی
آتیالتوتیکِ﴿:إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ
ويوم ٱلقيمة يكون عليهم شهيدا﴾’اور(رقبایقتمزنولحیسم

ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ (رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان
یک ومت ےس ےلہپ رضور (حیحص رطےقی ےس) اامین ےل آےئ اگ ،اور ایقتم ےک دن
ٰیسیع( )انرپوگاہوہںےگ‘o۔
اامم احمک ےن یھب اس دحثی وک رواتی ركےت وہےئ حیحص رقار دای ےہ۔ ان
ےکرواتیركدہاافلظاسرطحںیہ:
ٰیسیع انب رممی اکی اعدل رمکحان اور فصنم اامم یک تیثیح ےس رضور
رشتفی الںیئ ےگ۔ وہ وفری وطر رپ جح ای رمعہ ای دوونں یک تین ےس لچ ڑپںی ےگ اور
ریمی ربق رپ رضور احرضی دںی ےگ ،وہ ےھجم السم ركںی ےگ اور ںیم اںیہن رضور
وجابدوںاگ۔
رضحت اوب رہریہ ےن رفامای :اے ریمے وجیتھب! ارگ مت اںیہن دوھکی وت ان
ےسرعضركان:اوبرہریہےنآپوکالسماجیھبےہ۔

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

 - 15عن عبد الل بن مغفل

من السماءِ -

 ،قال :قال رسول الل :

«ما أهبط الل إلى اْلرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة
أعظم من فتنة الدجال ... .ثم ينزل عيسى ابن مريم مصدقا
بمحمد ( ) ،وعلى ملته مات ،إماما مهديا ،وحكما عدَل،
فيقتل الدجال»(.)19
رواه الطبراني في اْلوسط.
رضحتدبعاہللنبلفغم اکایبنےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:آدم
یکقیلختےسےلركایقتمکتاہللاعتٰیلےنااسیوکیئہنتفانزلںیہنایک(اور ہن
ركے اگ) وج داجل ےک ہنتف ےس زایدہ ڑبا وہ ۔۔۔۔ رھپ ٰیسیع انب رممی انزل وہ
اجںیئ ےگ وج (ریمی) دمحم ( ) یک دصتقی ركےت وہےئ ریمی رشتعی رپ (اکردنب)
وہںےگ۔وہاکیدہاتیایہتفاامماوراعدلاحمکوہںےگاوروہداجلوکلتقركںی
ےگ۔
اےسااممربطاینےن’امجعملاالوطس‘ ںیمرواتیایکےہ۔

( )19أخرجه الطرباين يف المعجم اْلوسط،28-27/5 ،
الرقم.4580/

,نزولحیسماِنبرممی )

ظَ َهَورََََ َعََیَسَىََابَََنَََمَریََمََ َوَالََدَجََ َ
الََفََيََ
ََ َ
َ َ
وَقَ َ
تََنَفَ َسَ َهَ َ
َ

(رضحتٰیسیعانبرممی اوردجالاکییہوتقںیم
اظرہوہںےگ)
 - 16عن عبد الل بن عمرو

 ،قال :قال رسول الل :

«يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين» َ-ل أدري :أربعين
يوما ،أو أربعين شهرا ،أو أربعين عاما(« )20فيبعث الل عيسى

( )20قال العَلمة التوربشتي :قولهَ( :ل أدري :أربعين يوما ،أو أربعين

شهرا ،أو أربعين عاما) من قول الصحابي ،أي :لم يزدني النبي
على (أربعين) شيئا يبين المراد منها ،فَل أدري أيا أراد بهذه الثَلثة؟
وقال القاضي عياض :ويرفع هذا الشك ما في حديث النواس بن
سمعان ،من أنها أربعون يوما[ .المَل علي القاري ،المرقاة شرح
المشكاة]175/10 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

فقد أخرجه الطبراني هذا الحديث من وجه آخر عن عبد الل بن
عمرو -نفسه -بلفظ :يخرج -يعني الدجال -فيمكث في اْلرض
أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إَل الكعبة والمدينة وبيت المقدس
 ...الحديث .ووقع في حديث سمرة المشار إليه قبل :يظهر على
اْلرض كلها إَل الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ،ثم
يهلكه الل .وفي حديث جنادة بن أبي أمية :أتينا رجَل من اْلنصار
من الصحابة ،قال :قام فينا رسول الل  ،فقال :أنذركم المسيح ...
الحديث .وفيه يمكث في اْلرض أربعين صباحا يبلغ سلطانه كل
منهل َل يأتي أربعة مساجد :الكعبة ،ومسجد الرسول  ،ومسجد
اْلقصى ،والطور .أخرجه أحمد ورجاله ثقات[ .ابن حجر
العسقَلين ،فتح الباري]105/13 ،

ث
العہم اوتلر شتی ےتہک ںیہ( :ںیم ںیہن اجاتن ہک اچسیل دن ای اچسیل ےنیہم ای اچسیل
اسل)ہیاحصیباکوقلےہینعیوضحریبناركم ےنرمادوکواحضركےنےکےیل
ارنیعب(اچسیل)رپیسکےشاکااضہفںیہنرفامای۔وسےھجمںیہنولعممہکآپ
ےنانونیتںںیمےسوکناسظفلرمادایلےہ۔اقیضایعضرفامےتںیہ:ہیکش
رضحت وناس نب اعمسن یک دحثی ےس دور وہ اجات ےہ ہک اس ںیم اچسیل
اسلیکرصاتحوموجدےہ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ،فيطلبه فيهلكه .ثم يمكث
الناس سبع سنين ،ليس بين اثنين عداوة»(.)21
ااممربطاینےنہیدحثیرضحتدبعاہللنبرمعو یہےساکیاوررطقی
ےسایبنیکےہسجےکاافلظہیںیہ:وہینعیداجلےلکناگاورزنیمرپاچسیلحبص
(دن) کت رہھٹے اگ۔ نج ںیم وہ ۃبعک اہلل ،دمہنی ونمرہ اور تیب ادقملس ےک
العوہ رہ ہگج وارد وہاگ۔ اور رضحت رمسہ یک دحثی ںیم ایس داجل یک رطف
ااشرہ ےہ ہک وہ اسری زنیم رپ اظرہ وہ اگ وساےئ رحنیم اور تیب ادقملس ےک۔
امتم ومنینم اس اقمم رپ وصحمر وہ اجںیئ ےگ۔ رھپ اہلل اعتٰیل اےس الہک رك دے
اگ۔اورانجدہنبایباہیمیکدحثیںیمےہہکمہااصنراحصہبںیمےساکیصخش
ےک اپس ےئگ سج ےن ایبن ایک ہک روسل اہلل امہرے درایمن ڑھکے وہےئ
اوررفامای:ںیمںیہمتحیسم(داجل)ےکوحاےلےسڈرانساتوہں۔اسدحثیںیم
ےہہکوہزنیمںیماچسیلحبص(کت)ایقمركےاگ۔اسیکوکحتمرہہگجوہیگ
رگم اچر اسمدج ںیم وہ دالخ ںیہن وہ ےکس اگ :ۃبعک اہلل ،دجسم وبنی ،دجسم اٰیصق اور
وطر۔اےسااممادمحنبلبنحےنرواتیایکےہ۔
( )21أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب يف
خروج الدجال ومكثه يف اْلرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب
أهل الخير واْليمان وبقاء شرار الناس وعبادهتم اْلوثان والنفخ يف
الصور وبعث من يف القبور ،2259-2258/4 ،الرقم،2940/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه مسلم وأحمد وابن حبان.
رضحتدبعاہللنبرمعو اکایبنےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:داجل
ریمیاتمںیمےلکناگ،سپوہاچسیل– راویایبنركےتںیہہکےھجمںیہنولعممہک
آپ ےن اچسیل دن رفامای ،ای اچسیل ےنیہم ای اچسیل اسل – رہھٹے اگ۔ رھپ اہلل
اعتیل ٰیسیع انب رممی وک جیھب دے اگ۔ ان اک حلنہ رعوہ نب وعسمد یفقث ےس اتلم
وہاگ۔ وہ ٰیسیع داجل وکالتش رك ےک الہک رك ڈاںیل ےگ۔ رھپ ولگ است اسل
کتاسرطحانمےسرںیہےگہکوکیئےسیھبدوارفادےکدرایمندعاوتںیہن
وہیگ۔
اےسااممملسم،ادمحاورانبابحنےنرواتیایکےہ۔

 - 17عن سفينة -مولى رسول الل  ،قال :خطبنا رسول
الل

فقال« :أَل إنه لم يكن نبي قبلي إَل حذر الدجال أمته،

وهو أعور عينه اليسرى ،بعينه اليمنى ظفرة غليظة ،مكتوب بين
عينيه كافر ... .ثم يسير حتى يأتي المدينة فَل يؤذن له فيها،
فيقول :هذه قرية ذلك الرجل (أي بلدة ذلك النبي العظيم سيدنا
وأحمد بن حنبل يف المسند ،166/2 ،الرقم ،6555/وابن حبان يف
الصحيح ،351-349/16 ،الرقم.7353/

,نزولحیسماِنبرممی )

محمد

) ،ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الل عند عقبة

أفيق»(.)22
رواه أحمد وابن أبي شيبة.
روسل اہلل ےک آزاد ركدہ الغم رضحت ہنیفس ےس رموی ےہ ہک اکی
رمہبت روسل اہلل ےن ںیمہ ہبطخ دےتی وہےئ اراشد رفامای :ونس! ھجم ےس ےلہپ وکیئ
یبنااسیںیہنآایسجےناینپاتموکداجلےسہنڈراایوہ۔ایدروھک!وہابںیئآھکنےس
اکان وہ اگ ،اس یک داںیئ آھکن رپ اکی ومیٹ یلھپ وہ یگ ،اس یک دو آوھکنں ےک درایمن
(اشیپین رپ) ’’اکرف‘‘ اھکل وہ اگ ۔۔۔۔ رھپ وہ رواہن وہ اگ اور دمہنی (ہبیط ےک رقبی)
ےچنہپاگ،رگماسوکدمہنیںیمدالخوہےنیکااجزت(دقرت)ہنوہیگ۔انچہچنوہےہک
اگہکہیاسآدیماکرہشےہ۔(رمادہیہکامہرےیبنمظعم اکرہشوہاگ،اسےیلوہ
اس ںیم دالخ ہن وہ ےکس اگ۔) رھپ وہ اہیں ےس لچ رك اشم ےچنہپ اگ وت اہلل اعتیل اےس
’’اقیف‘‘ انیماھگیٹےکاپس(ٰیسیع ےکاہوھتں)الہکركوادےاگ۔
اسدحثیوکااممادمحنبلبنحاورانبایبہبیشےنرواتیایکےہ۔
( )22أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،221/5 ،الرقم،21979/
وابن أبي شيبة يف المصنف ،491/7 ،الرقم ،37479/والطرباين
يف المعجم الكبير ،84/7 ،الرقم.6445/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

نَزَ َ َ َ
ََََ
یسَىََابَََنَََمََریََ َمََ ََمَ َنََالََسَ َمَ َاء
َ
ولََعََ َ
الَ َ
َوَقَتَلَهَََالََ َدجََ َ

(رضحتٰیسیعانبرممی آامسنےسانزلوہركداجل
وکلتقركيےگ)
 - 18عن أبي هريرة

 ،أن رسول الل  ،قالَ« :ل تقوم

الساعة حتى ينزل الروم باْلعماق أو بدابق ،فيخرج إليهم جيش
من المدينة ،من خيار أهل اْلرض يومئذ .فإذا تصافوا ،قالت
الروم :خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم ،فيقول
المسلمونَ :ل ،واللَ ،ل نخلي بينكم وبين إخواننا ،فيقاتلونهم،
فينهزم ثلث َل يتوب الل عليهم أبدا ،ويقتل ثلثهم ،أفضل
الشهداء عند الل ،ويفتتح الثلثَ ،ل يفتنون أبدا فيفتتحون
قسطنطينية ،فبينما هم يقتسمون الغنائم ،قد علقوا سيوفهم
بالزيتون ،إذ صاح فيهم الشيطان :إن المسيح قد خلفكم في
أهليكم ،فيخرجون ،وذلك باطل.

,نزولحیسماِنبرممی )

فإذا جاءوا الشأم خرج ،فبينما هم يعدون للقتال ،يسوون
الصفوف .إذ أقيمت الصَلة ،فينزل عيسى ابن مريم  ،فأمهم،
فإذا رآه عدو الل ،ذاب كما يذوب الملح في الماء ،فلو تركه
َلنذاب حتى يهلك ،ولكن يقتله الل بيده ،فيريهم دمه في
حربته(.)23
رواه مسلم وابن حبان.
رضحت اوب رہریہ ایبن ركےت ںیہ ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ :ایقتم
اسوتقکتاقمئںیہنوہیگبجکتہکالہروم’’اامعق‘‘ ای’’داقب‘‘ ےکاقممرپ
ہن چنہپ اجںیئ۔ رھپ ان ےس ڑلےن ےک ےیل اس زامےن ےک رتہبنی ولوگں اک اکی رکشل
دمہنیونمرہےسرواہنوہاگ۔بجدوونںرکشلآےنماسےنمفصہتسبوہںےگوترویم
ںیہک ےگ ہک امہرے وج آدیم دیق ےیک ےئگ ںیہ (اور اب املسمن وہ ےکچ ںیہ) اںیہن
اورںیمہاہنتوھچڑدو،مہانےسگنجركںیےگ۔املسمنںیہکےگ:ںیہن،واہلل!مہ
رہزگاےنپاھبویئںوکاہمترےوحاےلںیہنركںیےگ۔اسرپوہانےسگنجركںی
( )23أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب يف
فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم،2221/4 ،
الرقم ،2897/وابن حبان يف الصحيح ،224/15 ،الرقم.6813/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

ےگ۔ اب اکی اہتیئ املسمن وت اھبگ ڑھکے وہں ےگ نج یک وتہب اہلل اعتٰیل یھبک
وبقلںیہنركےاگ(ینعیاںیہنوتہبیکوتقیفیہہنوہیگ)۔اکیاہتیئاملسمنلتقوہ
اجںیئ ےگ وج اہلل ےک زندکی الضف ادہشلاء (رتہبنی دیہش) رقار اپںیئ ےگ اور ابیق
اکیاہتیئاملسمنحتفاحلصركںیلےگسجےکےجیتنںیمہیآدنئہرہمسقےکونتفں
ےسوفحمظوامومنوہاجںیئےگ۔اسےکدعبدلجیہہیولگہینطنطسقحتفركںیلےگ
اور اینپ ولتارںی زوتین ےک درتخ رپ اکٹل رك ایھب ہی ولگ امل تمینغ میسقت یہ رك
رےہ وہں ےگ ہک اطیشن ان ںیم خیچ رك ہی آواز اگلےئ اگ ہک حیسم (داجل) اہمترے
ےھچیپ اہمترے رھگ واولں (ویتسبں) ںیم سھگ ایگ ےہ۔ ہی ےتنس یہ ہی رکشل (داجل ےک
اقمہلبےکےیلہینطنطسق)ےسرواہنوہاجےئاگ،نکیلہیربخطلغوہیگ۔
رھپ بج ہی ولگ اشم ںیچنہپ ےگ وت داجل وایعق لکن آےئ اگ۔ واہں ایھب
املسمن گنج یک ایتری اور ںیفص درتس ركےن یہ ںیم وغشمل وہں ےگ ہک امنز
(رجف) یک ااقتم وہ اجےئ یگ اور ًاعم دعب ٰیسیع انب رممی انزل وہ اجںیئ ےگ اور
(املسمونں ےک اریم وک) ان یک اامتم (اک مکح) رفامںیئ ےگ۔ اہلل اک دنمش (داجل)
ٰیسیع وک دےتھکی یہ اس رطح لھگپ اجےئ اگ ےسیج کمن اپین ںیم اتلھگ ےہ۔ ارگ ٰیسیع
اےس وھچڑ یھب دےتی بت یھب وہ لھگ لھگ رك الہک وہ اجات نکیل اہلل اعتٰیل اےس
رضحت ٰیسیع ےک اہوھتں لتق ركواےئ اگ اور وہ اےنپ زینے رپ اس اک وخن
(ولوگںوک)دالھکںیئےگ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

اسدحثیوکااممملسماورانبابحنےنرواتیایکےہ۔

وفي رواية عن مجمع بن جارية اْلنصاري
سمعت رسول الل
لد»(.)24

 ،يقول:

يقول« :يقتل ابن مريم الدجال بباب

رواه أحمد بأربعة طرق ،وفي بعض طرقه« :إلى جانب
لد» .ورواه الترمذي ،وقال الترمذي :هذا حديث صحيح.
عمجم نباجرہیااصنری ےس ایبنركدہ رواتی ںیم ےہ۔ وہایبن ركےت ںیہ
ہک اوہنں ےن روسل اہلل وک ہی رفامےت وہےئ انس ےہ :انب رممی داجل وک ابب
لدرپلتقركںیےگ۔
( )24أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،420/3 ،الرقم-15504/
 ،390 ،226/4 ،15507الرقم ،19496 ،18018/والرتمذي يف
السنن ،كتاب الفتن ،باب ما جاء يف قتل عيسى بن مريم الدجال،
 ،515/4الرقم ،2244/وابن حبان يف الصحيح-221/15 ،
 ،222الرقم ،6811/والطرباين يف المعجم الكبير-443/19 ،
 ،444الرقم ،1081-1075/وعبد الرزاق يف المصنف،
 ،398/11الرقم.20835/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

اامم ادمح ےن اس دحثی وک اچر دنسوں ےس رواتی ایک ےہ۔ ان ںیم ےس اکی
دنسےکاافلظہیںیہ’’:اببدلیکاجبنلتقركںیےگ۔‘‘ اسدحثیوکااممرتذمی
ےنرواتیركےتوہےئاہکےہہکہیحیحصےہ۔

 - 19عن عبد الل بن عمرو

 ،قال« :ينزل المسيح ابن

مريم  ،فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة» .قال:
«فيقتل الدجال»(.)25
رواه مسلم مختصرا وابن أبي شيبة واللفظ له.
رضحت دبع اہلل نب رمعو ےسرواتی ےہ ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ:
بجٰیسیعانبرممی انزلوہںےگوتداجلانوکدےتھکییہ(وخفےس)ااسیےنلھگپ
ےگلاگےسیجرچیبیتلھگپےہ۔آپ ےنرفامای:رھپوہداجلوکلتقركںیےگ۔
اس دحثی وک اامم ملسم ےن رصتخما رواتی ایک ےہ ،بج ہک انب ایب ہبیش ےن
ذموکرہاافلظےسرواتیایکےہ۔
( )25أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار،
باب َل تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرب الرجل فيتمنى أن يكون
مكان الميت من البَلء ،2238/4 ،الرقم 2921/وابن أبي شيبة،
 ،493/7الرقم.37494/

,نزولحیسماِنبرممی )

 - 20عن ثوبان

-مولى رسول الل

 -قال :قال

رسول الل « :عصابتان من أمتي أحرزهما الل من النار :عصابة
تغزو الهند ،وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم (.)26
رواه أحمد والنسائي والطبراني والديلمي وابن أبي عاصم
والبخاري في التاريخ.
روسلاہلل ےکآزادركدہالغمرضحتوثابنایبنركےتںیہہکروسلاہلل
ےن رفامای ےہ :ریمی اتم ےک دو رگوہ اےسی ںیہ ںیہنج اہلل اعتٰیل ےن دوزخ ےک
ذعاب ےس وفحمظ رك راھک ےہ۔ اکی رگوہ وج دنہواتسن ںیم اہجد ركے اگ اور اکی
رگوہوجٰیسیعانبرممی ےکاسھتوہاگ۔

( )26أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،278/5 ،الرقم،22449/
والنسائي يف السنن ،كتاب الجهاد ،باب غزوة الهند،42/6 ،
الرقم ،3175/والطرباين يف المعجم اْلوسط،24-23/7 ،
الرقم ،6741/والديلمي يف مسند الفردوس،48/3 ،
الرقم ،4124/وابن أبي عاصم يف الجهاد ،665/2 ،الرقم،288/
والبخاري يف التاريخ الكبير ،72/6 ،الرقم.1747/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

اےس اامم ادمح ،اسنیئ ،ربطاین ،دیملی اور انب ایب اعمص ےن بج ہک اامم اخبری
ےن’’ااتلرخیالکنيرز‘‘ ںیمرواتیایکےہ۔

 - 21عن سمرة بن جندب

 ،عن النبي  ،في حديث

طويل سرده سمرة يف خطبة خطبها ،قال :فقال رسول الل :
«أما بعد ،فإن رجاَل يزعمون أن كسوف هذه الشمس ،وكسوف
هذا القمر ،وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء
من أهل اْلرض ،وأنهم كذبوا ،ولكن آيات من آيات الل يفتن
بها عباده لينظر من يحدث منهم توبة .والل ،لقد رأيت منذ قمت
أصلي ما أنتم َلقون في دنياكم وآخرتكم .وإنه واللَ ،ل تقوم
الساعة حتى يخرج ثَلثون كذابا آخرهم اْلعور الدجال،
ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى ،لشيخ من اْلنصار،
وإنه متى خرج فإنه يزعم أنه الل ،فمن آمن به وصدقه واتبعه
فليس ينفعه صالح من عمل سلف ،ومن كفر به وكذبه فليس
يعاقب بشيء من عمله سلف ،وإنه سيظهر على اْلرض كلها
إَل الحرم وبيت المقدس ،وإنه يحصر المؤمنين في بيت

,نزولحیسماِنبرممی )

المقدس فيزلزلون زلزاَل شديدا ،فيصبح فيهم عيسى ابن مريم
فيهزمه الل وجنوده» ... .الحديث(.)27
وفي رواية أحمد« :ثم يجيء عيسى ابن مريم من قبل
المغرب»(.)28
رواه أحمد والحاكم والطبراني وابن خزيمة وابن حبان
والبيهقي .وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين.
رضحترمسہنبدنجب ےناےنپاکیےبطخےکدورانوضحریبناركم
یک اکی وطلی دحثی ایبن ركےت وہےئ اہک ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ :اام دعب!
ضعب ولگ ےتہک ںیہ ہک آاتفب اور اماتہب اک رگنہ انگل اور ان اتسروں اک اےنپ اےنپ
( )27أخرجه الحاكم يف المستدرك ،479-478/1 ،الرقم،1230/
والطرباين يف المعجم الكبير ،189/7 ،الرقم ،6797/وابن خزيمة
يف الصحيح ،327-325/2 ،الرقم ،1397/وابن حبان يف
الصحيح ،103-101/7 ،الرقم ،2856/والبيهقي يف السنن
الكربى ،339/3 ،الرقم.6154/
( )28أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،13/5 ،الرقم.20163/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

علطم ےس ٹہ اجان الہ زنیم ےک ڑبے ڑبے ولوگں یک ومت ےک ابثع وہات ےہ۔
ًانیقی ولوگں ےن وھجٹ وبال ےہ۔ ارم واعق ہی ےہ ہک ہی اہلل اعتیل یک اشناینں ںیہ نج
ےک ذرےعی اہلل اعتٰیل اےنپ دنبوں وک آزامات ےہ۔ وہ اجاتچن ےہ ہک ان ںیم ےس وکن
اتبئ وہات ےہ (اور وکن اےٹل اپٔوں رھپاجات ےہ)۔ اہلل یک مسق!بج ںیم امنزڑپےنھ
ےک ےیل ڑھکا وہا وت اس دوران ںیم ےن داین و آرخت ںیم اہمترے اسھت شیپ آےن
واےلامتموااعقتدےھکیںیہ۔
دخایکمسق!بجکتسیتذکاباظرہہنوہےئ،ایقتمںیہنآےئیگ۔ان
ںیمآرخیذکاباکانداجلوہاگ،سجیکابںیئآھکن(اکیااصنریزبرگاحصیب)اوب
ٰییحی یک آھکن یک رطح وسممح (یٹم وہیئ) وہ یگ۔ بج وہ ےلکن اگ وت دلج یہ اےنپ آپوک
دخا ےنھجمس ےگل اگ۔ وج صخش اس رپاامین الےئ اگ اور اس یک دصتقی اور اابتع ركے
اگ ،اس اک زگہتش وکیئ کین لمع اےس افدئہ ہن دے اگ (ویکں ہک رمدت وہےن یک وہج
ےساسےکاسرےکیناامعلابلطاورےباکروہاجںیئےگ)۔نکیلوجصخشاساک
ااکنر ركے اگ اور اس یک ذکتبی ركے اگ ،اس ےس یسک زگہتش ربایئ (یطلغ) اک
ؤماذخہہنوہاگ(ینعیاسےکاسہقبامتمانگہاعمفركدےیاجںیئےگ)۔
داجلرحم(ینعیہکمودمہنی)اورتیبادقملسےکالعوہاسریزنیمرپطلسموہ
اگ اور ومنینم وک تیب ادقملس ںیم وصحمررك دے اگ وج تخس رپاشیین ںیم التبم وہں

,نزولحیسماِنبرممی )

ےگ۔ بت ان ںیم حبص ےک وتق ٰیسیع انب رممی رشتفی الںیئ ےگ۔ (ان ےک
ذرےعی)اہللاعتیلداجلاوراسےکرکشلوںوکالہکركدےاگ۔
اس دحثی وک اامم ادمح ،احمک ،ربطاین ،انب زخہمی ،انب ابحن اور یقہیب ےن
رواتی ایک ےہ۔ اامم احمک رفامےت ںیہ ہک ہی دحثی نیخیش (اخبری و ملسم) یک رشاطئ
رپحیحصےہ۔

 - 22عن أنس

 ،قال :قال رسول الل « :أنا أول من

يدخل الجنة يوم القيامة وأشفع ،وسيدرك رجال من أمتي عيسى
ابن مريم  ،ويشهدون قتال الدجال»(.)29
رواه الحاكم وصححه ،والطبراني في اْلوسط.
رضحتاسن ےسرواتیےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:روزایقتم
تنج ںیم دالخ وہےن واال الہپ صخش ںیم یہ وہں اگ۔ ںیم افشتع ركوں اگ۔ ریمی
اتم ےک ھچک ولگ ٰیسیع انب رممی ےس ںیلم ےگ اور (ان ےک رکشل ںیم اشلم وہ
رك)داجلےسوہےنوایلگنجںیمرشکیوہںےگ۔
( )29أخرجه الحاكم يف المستدرك ،587/4 ،الرقم ،8634/وأبو
يعلى يف المسند ،203/5 ،الرقم ،2820/والطرباين يف المعجم
اْلوسط ،268/4 ،الرقم.4160/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

اسدحثیوکاامماحمکےنرواتیركےکحیحصرقاردایےہ۔زینربطاینےنیھب
’امجعملاالوطس‘ ںیمرواتیایکےہ۔

 - 23عن أبي هريرة

 ،قال :سمعت رسول الل

،

يقول« :إن اْلعور الدجال مسيح الضَللة ،يخرج من قبل
المشرق في زمان اختَلف من الناس ،وفرقة ،فيبلغ ما شاء الل
من اْلرض في أربعين يوما .الل أعلم ما مقدارها ،الل أعلم ما
مقدارها – مرتين .وينزل الل عيسى ابن مريم  ،فيؤمهم .فإذا
رفع رأسه من الركعة ،قال‹‹ :سمع الل لمن حمده ،قتل الل
الدجال ،وأظهر المؤمنين››»)30(.
رواه ابن حبان.
رضحت اوب رہریہ رواتی ركےت ںیہ ہک اوہنں ےن روسل اہلل وک ہی
رفامےت وہےئ انس ےہ :رمگایہ یک العتم اکان داجل رشمق یک اجبن ےس ولوگں ےک
ابیمہ االتخافت اور رفتہق رپوری ےک زامےن ںیم ےلکن اگ۔ وہ اچسیل دن ںیم – سج
دقر اہلل اعتٰیل اچےہ اگ – زنیم رپ طلسم وہ اگ۔ رھپ آپ ےن دو رمہبت رفامای :اہلل
اعتٰیلیہرتہباجاتنےہہکوہسکدقرزنیمکتراسیئ اپےکساگ،اہللاعتٰیلیہرتہباجاتن
( )30أخرجه ابن حبان يف الصحيح ،223/15 ،الرقم.6812/

,نزولحیسماِنبرممی )

ےہہکوہسکدقرزنیمکتےچنہپاگ۔رھپٰیسیعانبرممی انزلوہںےگاور(بس
ےس یلہپ امنز رجف ےک العوہ ابیق امنزوں ںیم) املسمونں یک اامتم رفامںیئ ےگ۔ وہ
(امنزڑپاھےتوہےئ)روکعےسرسااھٹركسمع الل لمن حمدهےکدعب(وطبر
داع) رعض ركںی ےگ :اہلل اعتیل داجل وک الہک رفام دے اور ؤمنینم وک اغبل رك
د ے۔
اسدحثیوکااممانبابحنےنرواتیایکےہ۔

وفي رواية أيضا عنه ،قال :قال رسول الل « :لم يسلط
على قتل الدجال إَل عيسى ابن مريم »)31(.
رواه الطيالسي.
رضحتاوبرہریہ ےسیہرمویےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہ:داجل
وکلتقركےنیکدقرتوساےئٰیسیعانبرممی ےکیسکاوروکںیہندییئگ۔
اےساامماوبداودایطیسلےنرواتیایکےہ۔

( )31أخرجه أبو داود الطيالسي يف المسند ،327/1 ،الرقم.2504/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

َ َ
یسَىََابَََنَََمََریََ َمََ َ
كَ َمََتَكََوَنََ َمَدََةََمَکَثََعََ َ
فََيََََاْلََرَ َ
ضَ؟ َ

(رضحتٰیسیعانبرممی یکزنیمںیمایقمیکدمت
ىنتكوہیگ؟)
 - 24عن عائشة  ،قالت :دخل علي رسول الل

وأنا

أبكي ،فقال لي« :ما يبكيك»؟ قلت :يا رسول الل ،ذكرت
الدجال فبكيت .فقال رسول الل

« :إنه يخرج في يهودية

أصبهان ،حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها ،ولها يومئذ سبعة
أبواب على كل نقب منها ملكان ،فيخرج إليه شرار أهلها ...
حتى يأتي فلسطين باب لد ،فينزل عيسى

فيقتله ،ثم يمكث

,نزولحیسماِنبرممی )

عيسى

في اْلرض أربعين سنة إماما عدَل ،وحكما

مقسطا»(.)32
رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان والهيثمي.
وقال الهيثمي :رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير
الخضرمي بن َلحق ،وهو ثقة.
رضحت اعہشئ ےس رموی ےہ ہک اکی رمہبت روسل اہلل ریمے اپس
رشتفی الےئ وت ںیم رو ریہ یھت۔ آپ ےن درایتف رفامای :مت ویکں رو ریہ وہ؟
ںیم ےن رعض ایک :ای روسل اہلل ! ےھجم (ہنتف) داجل اک ایخل آ ایگ اھت( ،اس ےک وخف
ےس) رو ڑپی۔ اس رپ روسل اہلل ےن رفامای :وہ ااہفصن ےک (اکی اقمم)
’’وہیدہی‘‘ ںیم ےلکن اگ اور رفس ركات وہا دمہنی ونمرہ یھب آےئ اگ۔ وہ دمہنی ےک (ابرہ)
اکی اجبن ڑپأو ركے اگ ،اس زامےن ںیم دمہنی ونمرہ ےک است دروازے (ای راےتس
وہں ےگ) نج ںیم ےس رہ دروازے رپ دو رفےتش وہں ےگ (وج اےس دمہنی ہبیط ںیم
( )32أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،75/6 ،الرقم،24511/
وابن أبي شيبة يف المصنف ،490/7 ،الرقم ،37474/وابن حبان
يف الصحيح ،235-234/15 ،الرقم ،6822/وذكره الهيثمي يف
المجمع الزوائد.338/7 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

دالخ ںیہن وہےن دںی ےگ)۔ دمہنی ونمرہ ےک رُبے ولگ لکن رك اس ےک اپس ےلچ
اجںیئ ےگ۔ ۔۔۔ بج وہ (اہیں ےس رواہن وہرك) نیطسلف ےک اقمم لد رپ ےچنہپ اگ وت
ٰیسیع اک زنول وہ اجےئ اگ اور وہ اےس لتق رك دںی ےگ۔ اس ےک دعب ٰیسیع
اچسیل اسل کت داین ںیم منصف رمکحان اور ااصنف ركےن واےل اقیض یک تیثیح
ےسرںیہےگ۔
اےس اامم ادمح،انب ایب شبنہ اور یمثیہ ےن رواتی ایک ےہ۔ اامم یمثیہ ےن اہک ےہ:
اےس اامم ادمح ےن رواتی ایک ےہ اور اس ےک امتم راجل حیحص ںیہ وساےئ رضخیم نب
القحےک،وہہقثےہ۔

 - 25عن أبي هريرة
عيسى ابن مريم

 ،قال :قال رسول الل « :ينزل

فيقتل الدجال ،ويمكث أربعين عاما يعمل

فيهم بكتاب الل تعالى وسنتي ،ويموت ،ويستخلفون بأمر
عيسى رجَل من بني تميم ،يقال له :المقعد ،فإذا مات المقعد
لم يأت على الناس ثَلث سنين حتى يرفع القرآن من صدور
الرجال ومصاحفهم»(.)33

( )33ذكره السيوطي يف الحاوي للفتاوي.108/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

رواه أبو الشيخ ابن حيان في ‹‹كتاب الفتن›› كما في
‹‹الحاوي للفتاوي›› للسيوطي.
رضحتاوبرہریہ ےسرمویےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہٰ:یسیعانب
رممی انزل وہ رك داجل وک لتق ركںی ےگ اور اچسیل اسل (داین ںیم) رںیہ ےگ۔
اےنپایقمےکدورانوہاتکباہللاورریمیتنسےکاطمقبلمعركںیےگ۔انیک
وافت ےک دعب ولگ ٰیسیع یک وتیص ےک اطمقب (ہلیبق) ونب میمت ےک اکی صخش
مقعددوکآپاکاجنیشنانبںیئےگ۔مقعددیکوافتےکدعبولوگںرپنیتاسلزگرےن
ہن اپںیئ ےگ ہک رقآن دیجم ولوگں ےک ونیسں اور ان ےک اصمفح ےس ااھٹ ایل اجےئ
اگ۔
اےس اوب اخیشل انب ایحن ےن ’’اتکب انتفل‘‘ ںیم رواتی ایک ےہ اسیج ہک اامم
ویسیطےن’’ااحلویاتفللوی‘‘ ںیمانےکوحاےلےسذركایکےہ۔

 - 26عن عبد الل بن عمرو
«ينزل عيسى بن مريم

 ،قال :قال رسول الل :

إلى اْلرض ،فيتزوج ويولد له ويمكث

خمسا وأربعين سنة (وفي رواية :أنه بيقى يف اْلرض أربعين

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

سنة) .ثم يموت فيدفن معي في قبري ،فأقوم أنا وعيسى بن
مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر»(.)34
رواه ابن الجوزي والتبريزي.
رضحت دبع اہلل نب رمعو ایبن ركےت ہ ہک روسل اہلل ےن رفامای ےہ:
ٰیسیعانبرممی زنیمرپانزلوہےنےکدعباکنحركںیےگاورانیکاوالدیھبوہ
یگ۔وہاتنیپسیلاسلکتداینںیمرںیہےگ(بجہکاکیرواتیںیماچسیلاسلاک
رعہص ایبن وہا ےہ)۔ رھپ ان یک وافت وہ اجےئ یگ اور اںیہن ریمے اپس ریمے
روہضںیمدنفایکاجےئاگ۔(روزایقتم)ںیماورٰیسیعانبرممی،اوبرکباوررمعےک
درایمناکییہربقےسڑھکےوہںےگ۔
اےسالعہمانباوجلزیاوربیطخربتزییےنایبنایکےہ۔

( )34ذكره ابن الجوزي يف الوفاء بأحوال المصطفى

 ،أبواب بعثه

وحشره وما يجري له  ،الباب الثاين يف حشر عيسى بن مريم
مع نبينا

 ،832/وأيضا يف المنتظم يف تاريخ الملوك واْلمم،

 ،39/2والخطيب التربيزي يف مشكاة المصابيح،1524/3 ،
الرقم.5508/

,نزولحیسماِنبرممی )

 - 27عن كعب اْلحبار ،قال :لما رأی عيسى قلة من اتبعه
وكثرة من كذبه ،شكا ذلك إلى الل ،فأوحى الل إليه﴿ :إن
متوفيك ورافعك إل﴾ [آل عمران ،]55/3،وليس من رفعته

عندي ميتا ،وإني سأبعثك على اْلعور الدجال فتقتله .ثم تعيش
بعد ذلك أربعا وعشرين سنة ،ثم أميتك ميتة الحي.
قال كعب :وذلك يصدق حديث رسول الل حيث قال:
«كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟»(.)35
رواه ابن جرير في تفسيره بسند صحيح.
رضحت بعک اابحر رفامےت ںیہ :بج رضحت ٰیسیع ےن داھکی ہک ان ےک
ریپو اکر مک اور الٹھجےن واےل زایدہ ںیہ وت اوہنں ےن ابراگہ ایہٰل ںیم اس اک وکشہ ایک۔
انچہچن اہلل اعتیل ےن ان ےک اپس ویح یجیھب ہک اے ٰیسیع! ےب کش ںیم ںیہمت وپری
رمعکتاچنہپےنواالوہںاورںیہمتاینپرطف(آامسنرپ)ااھٹےنواالوہں۔سجوک
ںیماےنپاپسااھٹٔوںوہرمدہںیہن،اورںیماسےکدعبںیہمتاکےنداجلیکرطف
وجیھبں اگ۔ مت اےس لتق ركو ےگ۔ رھپ مت وچسیب اسل زمدی زدنہ روہ ےگ۔ اس ےک
()35أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
.290/3

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

دعب ںیم ںیہمت (اےنپرقمرہ وتق رپ یعبط ومت ےس) وافت دوں اگ۔ (سپ بج
اہمترے ےیل یعبط ومت رقمر ےہ وت اظرہ ےہ ہک ان دونمشں ےک اہوھتں اھپیسن
وریغہ رپ اجن دےنی ےس وفحمظ روہ ےگ۔ آےگ رضحت بعک اابحر رفامےت ںیہ ):ہی
ابت روسل اہلل ےک اس اراشد رگایم یک دصتقی ركیت ےہ سج ںیم آپ ےن
رفامای ےہ :ایسی اتم ےسیک الہک وہ یتکس ےہ سج ےک رشوع ںیم م وہں اور آرخ
ںیمٰیسیع وہںےگ؟
اےسااممانبرجریربطیےناینپ’’ثفسيرز‘‘ ںیمحیحصدنسےسرواتیایکےہ۔

,نزولحیسماِنبرممی )

َذَكَرَََوَ َ َ
َََریََ َمََ ََوََوَفَاتََََهَ َ
َم
سَىَاب
َََ
َََََنَ َ
صَفَََعََیَ َ
(رضحتٰیسیعانبرممی ےکیصخشاواصفاور
وافتاکبان)
 - 28عن أبي هريرة

 ،قال :قال رسول الل  :إنه نازل،

فإذا رأيتموه فاعرفوه ،فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض،
سبط كأن رأسه يقطر ،وإن لم يصبه بلل ،بين ممصرتين ،فيكسر
الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية ... ،ويهلك الل في
زمانه المسيح الدجال الكذاب ،وتقع اْلمنة في اْلرض حتى
ترتع اْلبل مع اْلسد جميعا ،والنمور مع البقر ،والذئاب مع
الغنم ،ويلعب الصبيان والغلمان بالحياتَ ،ل يضر بعضهم
بعضا ،فيمكث ما شاء الل أن يمكث ،ثم يتوفى فيصلي عليه
المسلمون ويدفنونه(.)36
( )36أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،437/2 ،الرقم،9630/
وأبو داود يف السنن ،كتاب المَلحم ،باب خروج الدجال،117/4 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه أحمد وأبوداود.
رضحتاوبرہریہ ےسرمویےہہکروسلاہلل ےنرفامایےہً:انیقیٰیسیع
انبرممی (ریمیاتمںیم)انزلوہںےگ۔متبجاںیہندوھکیوت(انالعامت
ےساںیہن)اچہپنانیل:وہدرایمےندقےکوہںےگ۔اناکرگنرسیخودیفسیاملئ
وہاگ۔دیسےھےتکٹلوہےئابلوہںےگ۔(بجوہارتںیےگوتانےکابولںیکرنیم
والمتمئےسااسیےگلاگہک)وگایہکانےکرسادقسےساپینےکرطقےکپٹرےہ
ںیہ ارگہچ اس کت یسک مسق یک رتی یھب ںیہن یچنہپ وہ یگ۔ وہ ےکلہ زرد رگن یک دو
اچدروں ںیم وبلمس وہں ےگ۔ وہ صلنب وک وتڑ دںی ےگ۔ زنخری وک لتق (رك ےک رحام
وخری اک اخہمت) ركںی ےگ اور (وطبر ااسحن ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس افحتظ اک
سکیٹ (وج رکسعی دخامت ےس اانثتسء یک وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ) اعمف رك
دںیےگ۔۔۔۔اہلل اعتٰیلانےکزامےنںیمذکابحیسمداجلوکیھبالہکركدے
اگ۔(انےکزامےنںیم)زنیمںیماانتانموہاگہکریشوںےکاسھتاوٹن،اگویں
ےک اسھت ےتیچ اوررکبویں ےک اسھت ڑیھبےی رچںی ےگ۔ ےچب اور مک رمع ڑلےک
اسوپنں ےک اسھت ںیلیھک ےگ رگم وہ اکی دورسے وک وکیئ زگدن ںیہن اچنہپںیئ ےگ۔

الرقم ،4324/وابن حبان يف الصحيح ،233/15 ،الرقم،6821/
وابن أبي شيبة يف المصنف ،499/7 ،الرقم.37526/

,نزولحیسماِنبرممی )

ٰیسیع (الہ) زنیم ںیم  -بج کت اہلل اعتٰیل ےن اچاہ  -زدنیگ زگارںی ےگ۔ رھپ
آپیکوافتوہیگ،املسمنانیکامنزانجزہڑپںیھےگاوررھپدتنیفركںیےگ۔
اسدحثیوکااممادمحاوراوبداودےنرواتیایکےہ۔

 - 29عن أبي هريرة
نبي  -يعني عيسى

 ،أن النبي

قال« :ليس بيني وبينه

 -وإنه نازل ،فإذا رأيتموه فاعرفوه :رجل

مربوع إلى الحمرة والبياض ،بين ممصرتين ،كأن رأسه يقطر،
وإن لم يصبه بلل ... .فيدق الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع
الجزية ،ويهلك الل في زمانه الملل كلها إَل اْلسَلم ،ويهلك
المسيح الدجال ،فيمكث في اْلرض أربعين سنة ،ثم يتوفى
فيصلي عليه المسلمون»(.)37

( )37أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،406/2 ،الرقم،9259/
وأبو داود يف السنن ،كتاب المَلحم ،باب خروج الدجال،117/4 ،
الرقم ،4324/والحاكم يف المستدرك ،651/2 ،الرقم،4163/
وابن أبي شيبة يف المصنف ،499/7 ،الرقم ،37526/وابن حبان
يف الصحيح ،233/15 ،الرقم.6821 /

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه أحمد وأبو داود واللفظ له ،وابن أبي شيبة وابن حبان
وصححه الحافظ ابن حجر العسقَلني في ‹‹فتح الباري›› من
نزول عيسی

 .وقال :وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح

من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة
مرفوعا(.)38

مثله

رضحت اوب رہریہ ےس رموی ےہ ہک وضحر یبن اركم ےن رفامای :ریمے
اورانینعیٰیسیع ےکامنیبوکیئیبنںیہناوروہًانیقی(ریمیاتمںیم)انزلوہں
ےگ۔بجمتانوکدوھکیوت(انالعامتےس)اچہپنانیل:اناکدقواقتمدرایمہناور
رگن رسیخ و دیفسی املئ وہ اگ۔ وہ ےکلہ زرد رگن ےک دو ڑپکوں ںیم وبلمس وہں
اي ےگل اگ ہک وگای ان ےک رس ےس اپین ےک رطقے کپٹ
ےگ۔ وہ بج ارتںی ےگ وت ا
رےہ ںیہ ،ارگہچ اوہنں ےن رس الیگ ںیہن ایک وہ اگ۔ ۔۔۔ وہ بیلص وتڑ ڈاںیل ےگ،
زنخری وک لتق ركںی ےگ اور (وطبر ااسحن ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس افحتظ اک
سکیٹ (وج رکسعی دخامت ےس اانثتسء یک وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ) اعمف رك
دںیےگ۔اہللاعتٰیلانےکزامےنںیماالسمےکوساامتم(ابلط)اداینوذمابہوک
تسین و انوبد رك دے اگ اور (ایہن ےک اہوھتں) حیسم داجل وک یھب الہک رك دے اگ۔
( )38ذكره ابن حجر يف الفتح الباري.493/6 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

ٰیسیع زنیم ںیم اچسیل اسل رہ رك وافت اپںیئ ےگ اور املسمن ان یک امنز انجزہ
ڑپںیھےگ۔
اس دحثی وک اامم ادمح ،اوب داود ،انب ایب ہبیش اور انب ابحن ےن رواتی ایک
ےہ۔ احظف انب رجح القسعین ےن ’’حتف اابلری‘‘ ںیم زنول حیسم ےک ابب ںیم ذرك رك
ےکاےسحیحصرقاردایےہ۔احظفالقسعینےناھکلےہ:اسدحثیوکااممادمحاوراوب
داود ےن حیحص اانسد ےک اسھت رضحت دبع ارلنٰمح نب آدم ےک رطقی ےس رموفًاع
رواتیایکےہ۔

 - 30عن أبي هريرة
الناس بعيسى ابن مريم

 ،عن النبي

قال« :وأنا أولى

ْ ،لنه لم يكن بيني وبينه نبي ،وإنه

نازل .فإذا رأيتموه فاعرفوه ،فإنه رجل مربوع إلى الحمرة
والبياض ،سبط كأن رأسه يقطر ،وإن لم يصبه بلل ،بين
ممصرتين ،فيكسر الصليب ،ويقتل الخنزير ،ويضع الجزية... ،
ويهلك الل في زمانه المسيح الدجال الكذاب ،وتقع اْلمنة في
اْلرض حتى ترتع اْلبل مع اْلسد جميعا ،والنمور مع البقر،
والذئاب مع الغنم ،ويلعب الصبيان والغلمان بالحياتَ ،ل يضر

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

بعضهم بعضا ،فيمكث ما شاء الل أن يمكث ،ثم يتوفى فيصلي
عليه المسلمون ويدفنونه»(.)39
رواه أحمد.
رضحت اوب رہریہ ےس رموی رواتی ںیم ےہ ہک وضحر یبن اركم ےن
رفامای :ںیم ٰیسیع انب رممی ےک بس ےس زایدہ رقبی وہں ویکہکن ریمے اور ان
ےک درایمن وکیئ اور یبن وعبمث ںیہن وہا۔ وہ ًانیقی (ریمی اتم ںیم) انزل وہں
ےگ۔بج متاںیہندوھکیوتاچہپن انیل۔(انیک اچہپنہی ےہہک)وہایمہندق واقتم
ےک وہں ےگ ،رگن رسخ و دیفس وہ اگ ،ابل دیسےھ اور اےسی (اصف اور کمچ دار)
وہںےگہکوہارگہچےگیھبہنوہںبتیھبویںوسحمسوہاگےسیجانےساپینکپٹراہ
وہ ،وہ ےکلہ زرد رگن ےک دو ڑپکوں ںیم وبلمس وہں ےگ۔ سپ وہ بیلص وک وتڑ ڈاںیل
ےگ ،زنخری وک لتق ركںی ےگ( ،وطبر ااسحن ریغ ملسم رہشویں ےس) راییتس افحتظ اک
سکیٹ (وج رکسعی دخامت ےس اانثتسء یک وصرت ںیم ووصل ایک اجات ےہ) اعمف رك
دںی ےگ۔ ۔۔۔ اہلل ان ےک زامےن ںیم ذکاب حیسم داجل وک الہک ركے اگ۔ اس
( )39أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،437/2 ،الرقم،9630/
والطيالسى يف المسند ،335/1 ،الرقم ،2575/وابن عساكر يف
تاريخ مدينة دمشق.369-368/47 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

وتقروےئزنیمرپانماامناکدوردورہوہاگٰ،یتحہکاوٹنریشوںےکاسھت،ےتیچ
اگویں ےک اسھت اور ڑیھبےی رکبویں ےک اسھت اکی ہگج رچا ركںی ےگ ،ےچب اور مک
رمعڑلےکاسوپنںےسںیلیھکےگنکیلانںیمےسوکیئیسکوکاصقننہناچنہپےئاگ۔
سپ بج کت اہلل اچےہ اگ ٰیسیع داین ںیم رںیہ ےگ ،رھپ ان یک وافت وہ یگ اور
املسمنانیکامنزانجزہڑپھركاںیہندنفركںیےگ۔
اسدحثیوکااممادمحےنرواتیایکےہ۔

 - 31عن عبد الل بن سَلم  ،قال‹‹ :مكتوب في التوراة
صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه››(.)40
رواه الترمذي وحسنه.
رضحت دبع اہلل نب السم

ےس رموی ےہ ہک وترات ںیم دیسان دمحم اک

وفصاوررضحتٰیسیعنبرممی اکآپ ےکاپسدنفوہانرموقمےہ۔
اسدحثیوکااممرتذمیےنرواتیایکاوراےسنسحرقاردایےہ۔

( )40أخرجه الرتمذي يف السنن ،كتاب المناقب ،باب يف فضل النبي
 ،588/5 ،الرقم.3617/

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

وفي رواية أيضا عنه  ،قال‹‹ :يدفن عيسى
الل  ،وصاحبيه فيكون قبره الرابع››(.)41

مع رسول

رواه الطبراني في الكبير.
رضحت دبع اہلل نب السم ےس یہ رموی ےہ ہک ٰیسیع وک روسل اہلل
اور ان ےک دوونں اسویھتں (اوبرکب و رمع ) ےک اپس دنف ایک اجےئ اگ۔ ذٰہلا واہں
وچیھتربقٰیسیع یکوہیگ۔
اسرواتیوکااممربطاینےن’’امجعملالکنيرز‘‘ ںیمایبنایکےہ۔

( )41أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير ،158/13 ،الرقم.384/

,نزولحیسماِنبرممی )

ََََابََََعََیَ َنََفََيََشَأَ َنََنََزََوََلََ
ََََالََصَ َحَابََََةَََوَالت
ار
آثَََ َ
َمَ َسََیَ َحََابَََ َنََمََریََ َمََ
الََ َ

(زنولحیسمانبرممی ےکابرےںیماحصہبركاماور
اتنیعبعام ےکاوقال)
 - 32عن ابن عباس  ،في قوله تعالىِ﴿ :إَونهۥ لعلم

للساعة﴾ [الزخرف ،]61/43 ،قال :هو خروج عيسى ابن
مريم قبل يوم القيامة(.)42
رواه أحمد والحاكم والطبراني.

()42أخرجه أحمد بن حنبل يف المسند ،317/1 ،الرقم،2921/
والحاكم يف المستدرك ،278/2 ،الرقم ،3003/والطرباين يف
المعجم الكبير ،153/12 ،الرقم ،12740/وابن جرير الطربي يف
جامع البيان يف تفسير القرآن ،289/3 ،وذكره السيوطي يف الدر
المنثور.787-786/7 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رضحت دبع اہلل نب ابعس ےن اراشد دخاودنی ِ﴿ -إَونهۥ لعلم
للساعة﴾ ’اور ےب کش وہ (ٰیسیع بج آامسن ےس زنول ركںی ےگ وت رقب)

ایقتم یک العتم وہں ےگ‘  -یک ریسفت ںیم رفامای ےہ :اس اشنین ےس رمادایقتم
ےسےلہپرضحتٰیسیع اکرشتفیالانےہ۔
ہیوقلااممادمح،احمکاورربطاینےنرواتیایکےہ۔

وفي رواية أيضا عنه في قوله تعالىِ﴿ :إَونهۥ لعلم
للساعة﴾ [الزخرف ،]61/43 ،قال :نزول عيسى (.)43
رواه الطبري والسيوطي.
اکی اور رواتی ںیم رضحت دبع اہلل نب ابعس ےن اراشد دخاودنی -
﴿ِإَونهۥ لعلم للساعة﴾-یکریسفتںیمرفامایےہہکاسےسرمادرضحتٰیسیع
اکزنولےہ۔
اےسااممربطیاورسَیطےنلقنایکےہ۔

( )43أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،91/25وذكره السيوطي يف الدر المنثور.387/7 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

وفي رواية عن قتادة في قوله تعالىِ﴿ :إَونهۥ لعلم

للساعة﴾ [الزخرف ،]61/43 ،قال :نزول عيسى ابن مريم
علم للساعة(.)44
رواه الطبرى والسيوطي.

اہللاعتٰیلےکاراشدِ﴿ -إَونهۥ لعلم للساعة﴾ ’اورےبکشوہ(ٰیسیع

بج آامسن ےس زنول ركںی ےگ وت رقب) ایقتم یک العتم وہں ےگ‘  -یک
ریسفت ںیم رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ :رضحت ٰیسیع اک آامسن ےس ارتان ایقتم یک
اشنینےہ۔
اےسااممربطیاورسَیطےنلقنایکےہ۔

وفي رواية عن أبي مالك وعوف عن الحسن أنهما قاَل في
قوله تعالىِ﴿ :إَونهۥ لعلم للساعة﴾ [الزخرف،]61/43 ،

( )44أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،91/25وذكره السيوطي يف الدر المنثور.387/7 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

قاَل :نزول عيسى ابن مريم
للساعة﴾(.)45

من السماءِ -

وقرأها أحدهماِ﴿ :إَونهۥ لعلم

رواه الطبري والسيوطي.
اکی رواتی ںیم رضحت اوب امکل اور وعف دوونں ےن اامم نسح رصبی ےس

اراشدابریاعتٰیلِ﴿-إَونهۥ لعلم للساعة﴾ ’اورےبکشوہ(ٰیسیع بج
آامسن ےس زنول ركںی ےگ وت رقب) ایقتم یک العتم وہں ےگ‘  -یک ریسفت ںیم
ایبن ایک ےہ ہک اس ےس رماد رضحت ٰیسیع اک (آامسن ےس) انزل وہانےہ۔ ان
دوونں ںیم ےس اکی ےن اس آتی یک رقاءت ﴿ِإَونهۥ لعلم للساعة﴾ ینعی
نیعیکہحتفےکاسھتیکےہ۔
اےسااممربطیاورویسیطےنرواتیایکےہ۔
٭ اامم ربطی اور درگی رسفمنی ےن وسرۃ ازلرخف یک آتی ربمن  61یک اکی اور
رقاءت(نیعاورالمیکہحتفےکاسھت)یھبایبنیکےہ۔
ااممربطیےتھکلںیہ:

( )45أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،90/25وذكره السيوطي يف الدر المنثور.387/7 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

واجتمعت قراء اْلمصار في قراءة قولهِ﴿ :إَونهۥ لعلم
للساعة﴾ على كسر العين من العلم .وروي عن ابن

عباس ما ذكرت عنه في فتحها ،وعن قتادة،
والضحاك(.)46
تہب ےس رہشوں ےک رقاء رضحات اک اس ابت رپ اامجع ےہ ہک اراشد
ابری اعتٰیل ِ﴿ -إَونهۥ لعلم للساعة﴾  -ںیم نیع یک رسکہ ےک
اسھت رقاءت یک یئگ ےہ ،بج ہک رضحت دبع اہلل نب ابعس  ،اتقدہ
اوراحضکےسحتفےکاسھتیھباسیکرقاءترمویےہ۔
احظفانبریثکےتھکلںیہ:

﴿ِإَونهۥ لعلم للساعة﴾ [الزخرف،]61/43 ،

وقرئ‹‹ :علم›› بالتحريك ،أي إشارة ودليل على
اقتراب الساعة(.)47
آتیابمرہکِ﴿-إَونهۥ لعلم للساعة﴾ ’اورےبکشوہ(ٰیسیع
بجآامسنےسزنولركںیےگوترقب)ایقتمیکالعتموہں
( )46الطربي ،جامع البيان يف تفسير القرآن.91/25 ،
( )47ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم.584/1 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

ےگ‘ – ںیماکیرقاءتےکاطمقبنیعیکہحتفےکاسھتلعلمےہ
اوراساکینعمےہ :العتماوررقبایقتمیکدلیل۔
العہموشاکینےتھکلںیہ:

قرأ ابن عباس ،وأبو هريرة ،وأبو مالك الغفاري،
وقتادة ،ومالك بن دينار ،والضحاك ،وزيد بن علي
بفتح العين والَلم ،أي :خروجه علم من أعَلمها،
وشرط من شروطها(.)48
رضحت دبع اہلل نب ابعس ،اوب رہریہ ،اوب امکل اافغلری ،اتقدہ ،امکل نب
دانیر ،احضک اور زدی نب یلع ےن ’نیع اور الم‘ یک ہحتف ےک اسھت
اس یک رقاءت یک ےہ۔ اس اک ینعم ےہ ہک رضحت ٰیسیع اک زنول
العامت ایقتم ںیم ےس اکی العتم اور رشوط ایقتم ںیم ےس اکی
رشطےہ۔

 - 33عن ابن زيد في قوله تعالى﴿ :ويكلم ٱنلاس ف

ٱلمهد وكهل ومن ٱلصلحي﴾ [آل عمران ،]46/3 ،قال :قد

( )48ذكره الشوكانى يف الفتح القدير.562/4,

,نزولحیسماِنبرممی )

كلمهم عيسى
يومئذ كهل(.)49

في المهد ،وسيكلمهم إذا قتل الدجال وهو

رواه الطبري والسيوطي.
اہللاعتٰیلےکاساراشد﴿-ويكلم ٱنلاس ف ٱلمهد وكهل ومن

ٱلصلحي﴾ ’اور وہ ولوگں ےس وہگارے ںیم اور ہتخپ رمع ںیم (اسکیں) وگتفگ
ركے اگ اور وہ (اہلل ےک) وکیناکر دنبوں ںیم ےس وہ اگ - ‘oیک ریسفت ںیم رضحت
انبزدیرفامےتںیہ:رضحتٰیسیع ولوگںےسوہگارےںیموت(وطبرزجعمہ)ابںیت
رك ےکچ ںیہ۔ اور بج (انزل وہ رك) داجل وک لتق ركںی ےگ وت اس وتق یھب ولوگں
ےسوگتفگركںیےگاوراسوتقآپ ہتخپرمعےکوہںےگ۔
اےسااممربطیاورسَیطےنلقنایکےہ۔

 - 34عن الحسن البصري في قوله تعالىِ﴿ :إَون من أهل

ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ [النساء ،]159/4 ،قال:

( )49أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،273-272/3وذكره السيوطي يف الدر المنثور.199/2 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

قبل موت عيسى  .والل ،إنه اآلن لحي عند الل ،ولكن إذا نزل
آمنوا به أجمعون(.)50
رواه الطبري والسيوطي.
رضحت نسح رصبی (وہشمر اتیعب) اراشد ابری اعتٰیل ﴿ِإَون من أهل

ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ ’اور(رقبایقتمزنولحیسم
ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ (رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان
یکومتےسےلہپرضور(حیحصرطےقیےس)اامینےلآےئاگ‘ یکریسفتںیمرفامےت
ںیہ ہک ﴿قبل موتهۦ﴾ اک بلطم ےہ ہک الہ اتکب رضحت ٰیسیع ےک واصل
ےسےلہپانرپاامینےلآںیئےگ۔اہللیکمسق!وہاسوتقاہللےکاپسزدنہںیہ،
اوربجوہارتںیےگوتامتمولگانرپاامینےلآںیئےگ۔

اسرواتیوکااممربطیاورانبریثکےنرواتیایکےہ۔
وفي رواية أيضا عنه ،أن رجَل سأله عن قوله تعالىِ﴿ :إَون

من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ [النساء،

( )50أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،18/6وذكره ابن كثير يف تفسير القرآن العظيم.577/1 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

 ،]159/4قال :قبل موت عيسى .إن الل رفع إليه عيسى ،وهو
باعثه قبل يوم القيامة مقاما يؤمن به البر والفاجر(.)51
رواه ابن أبي حاتم والسيوطي.
اکی اور رواتی ںیم ےہ ہک رضحت نسح رصبی ےس اکی آدیم ےن اراشد

ابریاعتٰیلِ﴿-إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾’اور
(رقب ایقتم زنول حیسم ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ (رفد ای رفہق) ہن
رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان یک ومت ےس ےلہپ رضور (حیحص رطےقی ےس) اامین
ےل آےئ اگ‘  -اک بلطم درایتف ایک وت اوہنں ےن رفامای﴿( :قبل موتهۦ﴾ اک
بلطم ےہ ہک) الہ اتکب رضحت ٰیسیع ےک واصل ےس ےلہپ آپ رپ اامین
الںیئ ےگ۔ ےب کش اہلل ےن ٰیسیع وک اےنپ اپس (زدنہ) ااھٹ ایل اھت ،اور ویہ ان وک
ایقتم ےس ےلہپ (داین ںیم) اےسی اقمم رپ وعبمث رفامےئ اگ ہک ان رپ رہ کین اور دب
اامینےلآےئاگ۔
اسوقلوکااممانبایباحمترازیاورسَیطےنایبنایکےہ۔
( )51أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسير القرآن العظيم،1113/4 ،
الرقم ،6251/وذكره ابن كثير يف تفسير القرآن العظيم،577/1 ،
والسيوطي يف الدر المنثور.735/2 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

وفي رواية عن محمد بن علي بن أبي طالب هو ابن
الحنفية

في قوله تعالىِ﴿ :إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن

بهۦ قبل موتهۦ﴾ [النساء ،]159/4 ،قال :إن عيسى لم يمت

وإنه رفع إلى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة .فَل يبقى
يهودي وَل نصراني إَل آمن به(.)52
رواه عبد بن حميد ،وابن المنذر عن شهر بن حوشب عن
محمد بن علي كما في الدر المنثور.
اکی رواتی ںیم رضحت یلع نب ایب اطبل ےک اصزبحادے رضحت دمحم
نبہیفنحآتیابمرہکِ﴿-إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل

موتهۦ﴾ ’اور (رقب ایقتم زنول حیسم ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ
(رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان یک ومت ےس ےلہپ رضور (حیحص
رطےقیےس)اامینےلآےئاگ‘  -یکریسفتںیمرفامےتںیہ:رضحتٰیسیع وفت
ںیہن وہےئ ہکلب اںیہن (زدنہ) آامسن رپ ااھٹ ایل ایگ اھت ۔ ایقتم ےک اقمئ وہےن ےس
ےلہپ آپدوابرہرشتفیالںیئےگ اوروہیدواصنریںیمےسوکیئرفدااسیںیہنرےہ
اگوجانرپاامینںیہنالےئاگ۔
( )52ذكره السيوطي يف الدر المنثور.734/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

اےسااممدبعنبدیمحاورانباذنملرےنرہشنبوحبشےکرطقیےسدمحمنب
یلعےسرواتیایکےہاسیجہک’’ادلراوثنملر‘‘ ںیمےہ۔

وفي رواية قتادة في قوله تعالىِ﴿ :إَون من أهل ٱلكتب

إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ [النساء ،]159/4 ،قال :إذا نزل

آمنت به اْلديان كلها﴿ ،ويوم ٱلقيمة يكون عليهم شهيدا﴾

[النساء ،]159/4 ،أنه قد بلغ رسالة ربه ،وأقر على نفسه
بالعبودية(.)53
رواه عبد الرزاق والطبري والسيوطي.
رضحت اتقدہ ےس اس آتی ابمرہک ِ﴿ -إَون من أهل ٱلكتب إّل
َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ ’اور(رقبایقتمزنولحیسم ےکوتق)الہ
اتکب ںیم ےس وکیئ (رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان یک ومت ےس
ےلہپ رضور (حیحص رطےقی ےس) اامین ےل آےئ اگ‘  -یک ریسفت ںیم رموی ےہ۔ وہ
رفامےتںیہہکبجرضحتٰیسیع انزلوہںےگوتامتماداینوذمابہےکولگ
( )53أخرجه عبد الرزاق يف تفسير الصنعاين ،177/1 ،وابن جرير
الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن ،19/6 ،وذكره السيوطي يف
الدر المنثور.734/2 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

ان رپ اکلم اامین ےل آںیئ ےگ۔ آتی ےک اےلگ ےصح ﴿ -ويوم ٱلقيمة
يكون عليهم شهيدا﴾ ’اورایقتمےکدنٰیسیع( )انرپوگاہوہںےگ‘

اکوہفممہیےہہکروزایقتمرضحتٰیسیع وگایہدںیےگہکاوہنںےناہللاکاغیپماںیہناچنہپدایاھت(رگماوہنںےنانیکذکتبییک)اورںیمےنانےکاسےنم
اےنپ ابرے ںیم اہلل اک دنبہ وہےن اک ارقار ایک اھت (رگم ہی ولگ ےھجم دخا اور دخا اک اٹیب
رقاردےتیرےہ)۔
اےسااممدبعارلزاقےنااممربطیاورویسیطےنرواتیایکےہ۔

 - 35عن محمد ابن زيد (بن المهاجر المدني التابعي
الجليل) في قوله تعالىِ﴿ :إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ

قبل موتهۦ﴾ [النساء ،]159/4 ،قال :إذا نزل عيسى
الدجال لم يبق يهودي في اْلرض إَل آمن به(.)54

فقتل

رواه الطبري والسيوطي.
رضحت دمحم نب زدی (وج لیلج ادقلر اتیعب اور اامم امکل و اامم زرہی ےک خیش
ںیہ)،اہللاعتٰیلےکاراشدِ﴿-إَون من أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل
( )54أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،19/6وذكره السيوطي يف الدر المنثور.734/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

موتهۦ﴾ ’اور (رقب ایقتم زنول حیسم ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ
(رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان یک ومت ےس ےلہپ رضور (حیحص
رطےقیےس)اامینےلآےئاگ‘  -یکریسفتںیمرفامےتںیہ:بجرضحتٰیسیع
آامسن ےس ارتےن ےک دعب داجل وک لتق رك دںی ےگ وت امتم وہیدی رضور ان رپ (حیحص
رطےقیےس)اامینےلآںیئےگ۔
اےسااممربطیاورویسیطےنرواتیایکےہ۔

 - 36عن أبي مالك الغفاري في قوله تعالىِ﴿ :إَون من

أهل ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ [النساء،]159/4 ،
قال :ذلك عند نزول عيسى ابن مريم َ ،ل يبقى أحد من أهل
الكتاب إَل آمن به(.)55
رواه الطبري والسيوطي.
لیلجادقلراتیعبرضحتاوبامکلےناراشدابریاعتٰیلِ﴿-إَون من أهل
ٱلكتب إّل َلؤمن بهۦ قبل موتهۦ﴾ ’اور(رقبایقتمزنولحیسم
ےک وتق) الہ اتکب ںیم ےس وکیئ (رفد ای رفہق) ہن رےہ اگ رگم وہ ٰیسیع ( ) رپ ان
()55أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان يف تفسير القرآن،
 ،19/6وذكره السيوطي يف الدر المنثور.735-734/2 ،

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

یک ومت ےس ےلہپ رضور (حیحص رطےقی ےس) اامین ےل آےئ اگ‘  -یک ریسفت ںیم
رفامےت ںیہ :الہ اتکب اک رضحت ٰیسیع رپ اامین الان رضحت ٰیسیع ےک آامسن
ےسارتےنےکوتقوہاگ۔الہاتکبےکامتمارفادآپ رپرضور(حیحصرطےقی
ےس)اامینےلآںیئےگ۔
اےسوکااممربطیاورویسیطےنرواتیایکےہ۔

 - 37عن قتادة في قوله تعالى﴿ :وقولهم إنا قتلنا ٱلمسيح

عيس ٱبن مريم رسول ٱّلل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه

لهم ِإَون ٱَّلين ٱختلفوا فيه لف شك منه ما لهم بهۦ من علم
إّل ٱتباع ٱلظن وما قتلوه يقينا ١٥٧بل رفعه ٱّلل إَله وَكن ٱّلل

عزيزا حكيما﴾ [النساء ،]158-157/4 ،قال ... :ذكر لنا أنه
قال ْلصحابه :أيكم يقذف عليه شبهي فإنه مقتول؟ قال رجل

من أصحابه :أنا يا نبي الل .فقتل ذلك الرجل ومنع الل نبيه ورفعه
إليه(.)56
رواه الطبري والسيوطي.
( )56أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ،14/6 ،وذكره
السيوطي يف الدر المنثور.728/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

اراشدابریاعتٰیل﴿-وقولهم إنا قتلنا ٱلمسيح عيس ٱبن مريم
رسول ٱّلل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ِإَون ٱَّلين

ٱختلفوا فيه لف شك منه ما لهم بهۦ من علم إّل ٱتباع ٱلظن
وما قتلوه يقينا ١٥٧بل رفعه ٱّلل إَله وَكن ٱّلل عزيزا حكيما﴾ ’
اورانےکاسےنہک(ینعیرخفہیدوعی)یکوہجےس(یھب)ہکمہےناہللےکروسل،
رممیےکےٹیبٰیسیعحیسموکلتقركڈاالےہ،احالںہکاوہنںےنہنانوکلتقایکاورہن
اںیہنوسیلڑچاھایرگم(وہاہیہک)انےکےیل(یسکوکٰیسیع اک)مہلکشانبدایایگ،
اور ےب کش وج ولگ ان ےک ابرے ںیم االتخف رك رےہ ںیہ وہ ًانیقی اس (لتق ےک
وحاےل) ےس کش ںیم ڑپے وہےئ ںیہ ،اںیہن (تقیقح احل اک) ھچک یھب ملع ںیہن
رگمہیہکامگنیکریپوی(ركرےہںیہ)،اوراوہنںےنٰیسیع( )وکًانیقیلتقںیہن
ایک oہکلب اہلل ےن اںیہن اینپ رطف (آامسن رپ) ااھٹ ایل ،اور اہلل اغبل تمکح واال
ےہ - ‘oیک ریسفت ںیم رضحت اتقدہ رفامےت ںیہ :۔۔۔ ںیمہ اتبای ایگ ےہ ہک رضحت
ٰیسیع ےن اےنپ اسویھتں ےسرفامای اھت :مت ںیم ےس وکن اس ابت ےک ےیل ایتر ےہ
ہک اےس ریما مہ لکش انبدای اجےئ ،رھپ ویہ لتق وہ؟ آپ ےک اسویھتں ںیم ےس
اکیاسیھتےناہک:اےاہللےکیبن!ںیماساکمےکےیلاحرضوہں۔سپوہصخش
(رضحت ٰیسیع ےک ہبش ںیم) لتق رك دای ایگ اور اہلل اعتٰیل ےن اےنپ یبن وک وفحمظ
راھکاوراںیہنآامسنیکرطفااھٹایل۔

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

اےسااممربطیاورویسیطےنایبنایکےہ۔

وفي رواية عن مجاهد بن جبير المكي التابعي الجليل ،في
قوله تعالى﴿ :ولكن شبه لهم﴾ [النساء ،]157/4 ،قال:

صلبوا رجَل غير عيسى ،شبهوه بعيسى يحسبونه إياه ،ورفع الل
إليه عيسى حيا(.)57
رواه ابن أبي حاتم والطبري والسيوطي.
اراشدابریاعتٰیل﴿-ولكن شبه لهم﴾ ’ رگم(وہاہیہک)انےکےیل
(یسک وک ٰیسیع اک) مہ لکش انب دای ایگ‘  -یک ریسفت ںیم (لیلج ادقلر اتیعب) رضحت
اجمدہرفامےتںیہ:وہیدویںےنرضحتٰیسیع ےکاجبےئاکیاےسیآدیموکلتقایک
وجرضحت ٰیسیع اکمہ لکش اھت۔ يَدویں ےن اےسرضحتٰیسیع اھجمس احالہکن
رضحتٰیسیع وکاہللاعتٰیلےنزدنہآامسنرپااھٹایلاھت۔
اےسااممانبایباحمترازی،انبرجریربطیاورویسیطےنلقنایکےہ۔

( )57أخرجه ابن أبي حاتم يف تفسير القرآن العظيم،1110/4 ،
الرقم .6234/وابن جرير الطربي يف جامع البيان ،15/6 ،وذكره
السيوطي يف الدر المنثور.728/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

 - 38عن عبد الل بن عمرو بن العاص
الحبشة بعد نزول عيسى
فيهزمون(.)58

قال :تخرج

 ،فيبعث عيسى

طائفة،

رواه نعيم بن حماد في الفتن والعيني.
رضحت دبع اہلل نب رمعو نب ااعلص ےس رواتی ےہ۔ زنول ٰیسیع ےک
دعب یشبح ہلمح ركےن ےک ےیل ںیلکن ےگ وت رضحت ٰیسیع اانپ اکی رگوہ ان ےک
اقمہلبےکےیلںیجیھبےگاوراسگنجںیمویشبحںوکتسکشوہاجےئیگ۔
اےسمیعننبامحدےن’’نتف‘‘ ںیماورینیعےنایبنایکےہ۔

 - 39عن أبي رافع نفيع بن رافع الصائغ المدني ،قال :رفع
عيسى ابن مريم وعليه مدرعة وخفا راع وحذافة يحذف بها
الطير(.)59
( )58أخرجه نعيم بن حماد يف الفتن ،670/2 ،الرقم،1879/
والعيني يف عمدة القاري شرح صحيح البخاري.233/9 ،
( )59أخرجه يف تفسير الصنعاين ،122/1 ،وابن عساكر يف تاريخ
مدينة دمشق ،421/47 ،وذكره السيوطي يف الدر المنثور،
.728/2

,عمدة الصفاء في نزول المسيح ابن مريم

من السماءِ -

رواه عبد الرزاق وابن عساكر من طريق ثابت البناني
والسيوطي.
(انم ور اتیعب) رضحت اوب راعف عیفن نب راعف ااصلغئ ادملین رفامےت ںیہ :بج
رضحتٰیسیعانبرممی وک(آامسنرپ)ااھٹایایگوتآپ ےناکیہبجانہپوہااھت،
(اپٔوںںیم)دوڑمچےےکومزےےھتوجرچواےہےتنہپںیہاوراکیلیلغیھتسج
ےسوہرپدنوںاکاکشرایکركےتےھت۔
اےس اامم دبع ارلزاق اور انب اسعرك ےن اثتب اانبلین ےک واےطس ےس اور اامم
ویسیطےنرواتیایکےہ۔

 - 40عن أبي العالية (رفيع بن مهران الرياحي) ،قال« :ما
ترك عيسى ابن مريم حين رفع إَل مدرعة صوف وخفي راع
وقذافة يقذف بها الطير»(.)60
رواه أبو نعيم والسيوطي.
رضحت اوب ااعلہیل (رعیف نب رہمان ارلاییح) رفامےت ںیہ ہک بج رضحت ٰیسیع
انب رممی وک (آامسن) رپ ااھٹای ایگ وت اوہنں ےن اےنپ ےھچیپ ہی نیت زیچںی وھچڑںی:
( )60أخرجه أبو نعيم يف حلية اْلولياء ،221/2 ،وذكره السيوطي يف
الدر المنثور.728/2 ،

,نزولحیسماِنبرممی )

اکیہبج،دوڑمچےےکومزےوجرچواےہےتنہپںیہ،اکیغلنلسجےسرپدنوںاک
اکشرایکاجاتےہ۔

 - 41عن وهب بن منبه في أثر طويل جاء فيه :وظنوا -أي
اليهود -أنهم قد قتلوا عيسى وظنت النصارى مثل ذلك أنه
عيسى ورفع الل عيسى من يومه ذلك(.)61
رضحت وبہ نب ہبنم اک اکی وطلی اراشد رموی ےہ سج ںیم ہی یھب ےہ ہک
وہیدویں وک امگن وہایگ ہک اوہنں ےنرضحت ٰیسیع وک لتق ایک ےہ۔ اصنری وک یھب
یہی امگن وہ ایگ احالہکن اہلل اعتٰیل ےن رضحت ٰیسیع وک ایس روز (آامسن رپ) ااھٹ ایل
اھت۔

( )61أخرجه ابن جرير الطربي يف جامع البيان ،13/6 ،وذكره ابن
كثير يف تفسير القرآن العظيم ،576/1 ،و السيوطي يف الدر المنثور،
.730/2
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