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التقوى

هللا  أفعال  عجائب  من 
يبعث  عندما  أنه  تعاىل، 
هنالك  وتكون  نبيا، 
ال  فإنه  زمنه،  وإىل  إليه  تشر  نبوءات 
جيعل هذه األنباء تنطبق عليه فحسب، 
ال  حبيث  دعواه،  يف  متفردا  جيعله  بل 
يكون هنالك مدٍَّع آخر ينافسه. وحىت 
أنه  يدعي  أن  العابثن  أحد  حاول  لو 
مصداق هلذه الدعوى، فإنه سرعان ما 
يندثر، ويبقى املدعي الصادق ومجاعته 
إذا  إنه  يقول  البسيط  واملنطق  متفردة. 
هنالك  الوقت، وكان  الوقت هو  كان 
شخص واحد ومجاعة واحدة تقول إهنا 
مصداق األنباء، فإن هذا يكفي لكي 
وتصبح  احلقة،  اجلماعة  أبهنا  نصدق 
من  ملزيد  ليست سوى  األخرى  األدلة 

االطمئنان.

ا  َلمَّ ُهْم  ِمنـْ ﴿وَآَخرِيَن  نبأ  رأسها  وعلى 
ورد  الذي   )4 )اجلمعة  هِبِْم﴾  ْلَحُقوا  يـَ
النيب  فسره  والذي  اجلمعة،  سورة  يف 
الثانية  النشأة  زمن  سيكون  أبنه   
لإلسالم، والذي سيكون على يد رجل 
فارسي يعيد اإلميان من الثراي. وهذا النبأ 
احنطاط  بفرتة  ستمر  األمة  أن  يتضمن 
هذا  ولكن  اإلميان،  فيها  ُيرفع  وفساد، 
أخرى.  مرة  سيعيده  الفارسي  الرجل 
فيه  حنن  الذي  الزمن  هذا  أن  وواضح 
ينكر  وال  اإلسالم،  احنطاط  زمن  هو 
مكابر.  سوى  البائسة  احلالة  هذه 
أهنا  ابدعائها  وحدها  مجاعتنا  وتفردت 
على  األدلة  وقدمت  للنبأ،  املصداق 
مؤسسها  هو  إمنا  الفارسي  الرجل  أن 
أن  إما  عليه  ذلك  ينكر  فمن   .
يثبت أن هذا الزمن ليس زمن احنطاط 

أما املكذبون واملعارضون، فليس لديهم 
الوقت  أن  وإنكار  التكذيب،  سوى 
يعلن  بديل  لديهم  وليس  الوقت،  هو 
أنه املصداق احلقيقي لألنباء. فلو كان 
هنالك مدٍَّع آخر أو مجاعة أخرى تعلن 
أهنا هي املصداق هلذه األنباء، لسقط 
بد  ال  وأصبح  الدامغ،  الدليل  هذا 
تعدد  إذا  البحث عما سواه؛ ألنه  من 
يف  نبحث  أن  واجبا  أصبح  املدعون 
دعوى كل فريق ملعرفة أيهم على احلق، 
ولكن التفرُّد عند ثبوت أن الوقت هو 
صدق  على  قواي  دليال  يشكل  الوقت 
هذا  وكان  لدحضه،  سبيل  ال  املدعي 
بيد  األدلة  أقوى  من  ابستمرار  الدليل 
سيدان  رأسهم  وعلى  األنبياء،  مجيع 

. حممد خامت النبين
ففيما يتعلق جبماعتنا، فأول هذه األنباء 

تــميم  أبو دقة

التفرد من أقوى األدلة  على صدق
 المسيح الموعود والجماعة
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اإلسالم، وأن اإلسالم واملسلمن هم يف 
أحسن أحواهلم، أو أن أييت هبذا الرجل 
الفارسي املوعود ومجاعته إن مل يقبل أبن 
مجاعتنا هي املصداق هلذه النبوءة. فهل 

هذا مبقدور أي من املعارضن؟
ومن هذه األنباء أيضا نبأ نزول املسيح 
يف آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل 
اخلنزير ويضع اجلزية أو احلروب الدينية، 
الدجال. ولكي  أنه سيقتل  أيضا  وورد 
زمان  حول  اجلدل  أي  احلديث  حيِسم 
وهي  واضحة  عالمة  وضع  فقد  نزوله 

ترك القالص، إذ جاء يف احلديث:
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  أَنَُّه  رََة  ُهرَيـْ َأيِب  ﴿َعْن 
ْنزَِلنَّ اْبُن َمْرمَيَ َحَكًما  اللَِّ  : »وَاللَِّ لَيـَ
َلنَّ  ْقتـُ َولَيـَ ِليَب  الصَّ َلَيْكِسرَنَّ  فـَ َعاِداًل 
رََكنَّ اْلِقاَلُص  تـْ اخْلِْنزِيَر َولََيَضَعنَّ اجْلِزَْيَة َولَتـُ
مسلم،  )صحيح  َها«  َعَليـْ ُيْسَعى  َفاَل 

كتاب اإلميان(
ترك  زمن  سيكون  زمنه  أن  يعين  وهذا 
الركوب على اإلبل وزمن ظهور وسائل 
املواصالت احلديثة. وهذا احلديث يشر 
أيضا إىل أن ابقي العالمات الي وردت 
التكوير،  سورة  يف  الكرمي  القرآن  يف 
والي منها تعطيل العشار الذي ورد يف 
احلديث، هي هلذا الزمن أيضا الذي هو 

زمن نزول املسيح، إذ جاء فيها:
اْلِعَشاُر  َوِإَذا  ُسرَِّْت*  اجْلَِباُل  ﴿َوِإَذا 
ُحِشَرْت*  اْلُوُحوُش  َوِإَذا  َلْت*  ُعطِّ

ُفوُس  النـُّ َوِإَذا  َرْت*  ُسجِّ اْلِبَحاُر  َوِإَذا 
أِبَيِّ  ُسِئَلْت*  اْلَمْوُءوَدُة  َوِإَذا  ُزوَِّجْت* 
ُحُف ُنِشَرْت ﴾  َذْنٍب ُقِتَلْت* َوِإَذا الصُّ

)التكوير 11-4(
أدن  دون  الوقت  هو  هذا  أن  وواضح 
املوعود  املسيح  ظهر  وابلفعل،  شك، 
ظهور  بدء  عند  متاما  مجاعته  وأنشئت 
وسائل املواصالت احلديثة هذه، وهذه 
العالمة وحدها تكفي، ولكن العالمات 
وتسجر  الصحف  نشر  من  األخرى 
البحار وتسير اجلبال ابملشاريع اهلندسية 
الضخمة وابلبواخر الي حتمل جباال من 
البضائع وغر ذلك من العالمات تزيد 

األمر وضوحا ويقينا. فالذي يؤمن أبن 
املسيح سينزل من السماء على احلقيقة، 
أبي  النبأ  هذا  بتحقق  يؤمن  الذي  أو 
أن  عليه  الواجب  فإن  أخرى،  طريقة 
الذي ظهر يف  م هذا املسيح احلق  يقدِّ
ذلك الوقت متاما، إذا مل يقبل مبسيحنا. 

ولكن أنَّ له ذلك!
الفرقة  ظهور  نبأ  األخرى  األنباء  ومن 
إىل  تفرقها  بعد  األمة  هذه  يف  الناجية 
قبل،  من  إسرائيل  عديدة كبين  فرق 
وكذلك تشابه األمة مع بين إسرائيل يف 
الفساد، إذ جاء يف احلديث الشريف: 
َعْن َعْبِد اللَِّ ْبِن َعْمٍرو َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
لََيْأِتَنَّ َعَلى ُأمَِّي َما أََتى َعَلى   : َِّالل
ْعِل َحىتَّ ِإْن  ْعِل اِبلنـَّ َبيِن ِإْسرَاِئيَل َحْذَو النـَّ
ُهْم َمْن أََتى ُأمَُّه َعاَلِنَيًة َلَكاَن يِف  َكاَن ِمنـْ
ِإْسرَاِئيَل  َبيِن  َوِإنَّ  َذِلَك  َيْصَنُع  َمْن  ُأمَِّي 
ْفرَتُِق  تـَْنِ َوَسْبِعَن ِملًَّة َوتـَ َفرََّقْت َعَلى ِثنـْ تـَ
ُأمَِّي َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعَن ِملًَّة ُكلُُّهْم يِف 
اَي  ِهَي  َوَمْن  َقاُلوا  وَاِحَدًة  ِملًَّة  ِإالَّ  النَّاِر 

د عند ثبـــوت أن الوقـــت هو الوقت يشـــكل  ولكـــن التفـــرُّ
دليال قويـــا على صـــدق المدعي ال ســـبيل لدحضـــه، وكان 
هـــذا الدليـــل باســـتمرار مـــن أقـــوى األدلـــة بيـــد جميع 
. األنبيـــاء، وعلى رأســـهم ســـيدنا محمـــد خاتـــم النبيين

الذي  الزمن  هـــذا  أن  وواضح 
انحطاط  زمـــن  هو  فيه  نحن 
اإلســـالم، وال ينكـــر هـــذه 
الحالة البائســـة سوى مكابر. 
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َرُسوَل اللَِّ َقاَل َما َأاَن َعَلْيِه وََأْصَحايِب؟. 
عن  اإلميان  كتاب  الرتمذي،  )سنن 

رسول هللا(
وجاء يف احلديث أيضا أن هذه الفرقة 

ستكون اجلماعة:
َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  َماِلٍك  ْبِن  أََنِس  َعْن 
رََقْت َعَلى  تـَ افـْ ِإْسرَاِئيَل  َبيِن  ِإنَّ   : َِّالل
ْفرَتُِق  ِإْحَدى َوَسْبِعَن ِفرَْقًة َوِإنَّ ُأمَِّي َستـَ
تـَْنِ َوَسْبِعَن ِفرَْقًة ُكلَُّها يِف النَّاِر  َعَلى ِثنـْ
ابن  )سنن  اجْلََماَعُة.  َوِهَي  وَاِحَدًة  ِإالَّ 

ماجه، كتاب الفنت(
معن،  زمن  عن  يتحدث  النبأ  وهذا 
فيه  تشتد  الي  الفساد  زمن  وهو 
الزمن  املسلمن، وعند هذا  الُفرقة بن 
واحدة،  فرقة  مع  فقط  احلق  سيكون 
الي ستكون »اجلماعة« والي ستكون 
وأصحابه.    النيب  عليه  كما كان 
الرجل  بعثة  بنبأ  النبأ  هذا  يربط  وهذا 
الفارسي يف زمن احنطاط األمة، والذي 
وينشئ مجاعة    للنيب  ممثال  سيكون 
أن  ومبا  ابألولن.  امللحقة  اآلخرين 
إسرائيل  بين  مع  ستتشابه  األمة  هذه 
ستتشابه  فهي  والفساد  االفرتاق  يف 
الناجية  الفرقة  نشوء  يف  أيضا  معها 
يف  الناجية  الفرقة  أن  ومعلوم  فيها. 
كانت  فسادهم  عند  إسرائيل  بين 
بن  عيسى  املسيح  أنشأها  الي  الفرقة 
تتفرد  مجاعتنا  فإذا كانت   . مرمي 

املوعودة  الناجية  الفرقة  أهنا  تعلن  أبهنا 
وكان  هذا،  والفساد  االفرتاق  زمن  يف 
مؤسسها يعلن أنه املسيح املوعود، فهل 
بقي شك بعد ذلك أهنا هي اجلماعة 
سوى  املعارضن  أمام  فليس  احلقة؟ 
والفساد  االفرتاق  إبنكار  مياحكوا  أن 
الفرقة  هذه  يقدموا  أن  أو  األمة،  يف 
املسيح يف  مثيل  يؤسسها  الي  الناجية 
األمة كما أسس املسيح عيسى بن مرمي 
فهل  إسرائيل.  بين  يف  الناجية  الفرقة 

يستطيعون ذلك؟
الراشدة  اخلالفة  عودة  نبأ  هنالك  مث 
أول  تنشأ  أن  بعد  النبوة  منهاج  على 
تتحول إىل ملك عاض مث إىل  مرة مث 
يف  النبأ  هذا  جاء  وقد  جربي.  ملك 
َفُة  حديث النيب  إذ قال: عن ُحَذيـْ
بـُوَُّة ِفيُكْم  َقاَل َرُسوُل اللَِّ : َتُكوُن النـُّ
ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َتُكوَن  َأْن  اللَُّ  َشاَء  َما 
َعَلى  ِخاَلَفٌة  َتُكوُن  مُثَّ  َعَها  رْفـَ يـَ َأْن  َشاَء 
َأْن  اللَُّ  َشاَء  َما  َتُكوُن  فـَ بـُوَِّة  النـُّ َهاِج  ِمنـْ

َعَها  رْفـَ ُعَها ِإَذا َشاَء اللَُّ َأْن يـَ رْفـَ َتُكوَن مُثَّ يـَ
َشاَء  َما  َيُكوُن  فـَ ا  َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُن  مُثَّ 
َأْن  َشاَء  ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َيُكوَن  َأْن  اللَُّ 
َتُكوُن َما  َعَها مُثَّ َتُكوُن ُمْلًكا َجرْبِيًَّة فـَ رْفـَ يـَ
َشاَء  ِإَذا  ُعَها  رْفـَ يـَ مُثَّ  َتُكوَن  َأْن  َشاَء اللَُّ 
َهاِج  َعَها مُثَّ َتُكوُن ِخاَلَفًة َعَلى ِمنـْ رْفـَ َأْن يـَ
بـُوَِّة مُثَّ َسَكَت. )مسند أمحد، كتاب  النـُّ

أول مسند الكوفين(
بعد  الراشدة  اخلالفة  قامت  وابلفعل 
النيب  واستمرت ثالثن عاما، مث نشأ 
امللك العاض الذي متثَّل يف بين أمية مث 
بين العباس، مث كان امللك اجلربي الذي 
طبقت  الي  العثمانية  اخلالفة  يف  متثَّل 
نظاما جرباي قسراي. ومعلوم أن السلطنة 
العثمانية قد أفلت منها زمام األمور يف 
عام 1908 إىل أن حدث االنقالب 
عبد  السلطان  على   1909 عام  يف 
صالحياته  من  وجرد  الثاين  احلميد 
وأصبحت  منه،  بدال  ابنه  وُعن 
يف  متاما  ألغيت  أن  إىل  إمسية  اخلالفة 

فليس أمـــام المعارضين ســـوى أن يماحكوا بإنـــكار االفتراق 
والفســـاد في األمـــة، أو أن يقدمـــوا هذه الفرقـــة الناجية التي 
يؤسسها مثيل المســـيح في األمة كما أسس المسيح عيسى بن 
مريم الفرقة الناجية في بني إســـرائيل. فهل يســـتطيعون ذلك؟
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عام 1924. ومعلوم أيضا أن اخلالفة 
اجلماعة  يف  بدأت  قد  الثانية  الراشدة 
متاما  األمحدية عام 1908  اإلسالمية 
فورا، وهكذا    وفاة مؤسسها  بعد 
أنبأ عنها  الي  السلسلة  تواصلت هذه 
وجاءت  زمين،  انقطاع  دون  احلديث 
النيب  ممثل  أنشأها  الي  اجلماعة  يف 
وخادمه الذي كان على هنج نبوته. 
فإذا مل تكن خالفة قد نشأت يف ذلك 
الزمان مباشرة سوى اخلالفة يف اجلماعة 
اإلسالمية األمحدية الي ما زالت قائمة 
حىت اليوم، وإذا كانت قد فشلت كل 
بعض  يد  اخلالفة على  إقامة  حماوالت 
السياسين الطاحمن بعد سقوط خالفة 
احملاوالت  هذه  أن  رغم  العثمانين- 
الذي كان  الوقت  مرور  بعد  جاءت 
ال  وهي  اخلالفة،  فيه  تظهر  أن  جيب 
تصلح حىت وإن جنحت مؤقتا بسبب 
ابلفرقة  ارتباطها  ولعدم  الوقت  مرور 
الناجية وهنج النبوة ونزول املسيح- فهل 

بقي بيد املعارضن شيء بعد ذلك؟
من الواضح أنه ليس يف يد املعرتضن 
التكذيب والتشكيك يف صدق  سوى 
وهذا كان  ومؤسسها،  اجلماعة  هذه 
فال  ابستمرار.  الكافرين  ومنهج  ُسنَّة 
وقذف  والتكذيب  التشكيك  يصلح 
عند  هذا  التفرُّد  دليل  أمام  الشبهات 
ثبوت الوقت، وال ينبغي حىت أن ُينظر 

يف دعاوى هؤالء املعارضن ما داموا ال 
مون البديل املنافس الذي َيثُبت أنه  يقدِّ
احلق وأن مجاعتنا ومؤسسها على  هو 

الباطل.
وتعاضدها  األنباء  هذه  انطباق  فمع 
هؤالء  أن  الواضح  من  وتضافرها، 
سوى  دعوى  هلم  ليس  املعرتضن 
عنها،  الناس  وإبعاد  اجلماعة  تكذيب 
وال يهمهم أن يهتدي الناس إىل احلق. 
بل كثر منهم ال جيرؤون على أن يعلنوا 
عما هو احلق من وجهة نظرهم ألهنم 
هم أبنفسهم ال يعرفونه وال يريدون أن 
أن  يهمهم  ما  به. كل  أنفسهم  يلزموا 
فحسب.  اجلماعة  عن  الناس  يصدوا 
وهذا يف الواقع يؤكد أهنم ليسوا سوى 
هللا  أمام  أعلن  الذي  الشيطان  صوت 

تعاىل بسبب حسده وحقده وفجوره:

ُعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك  َتيِن أَلَقـْ ﴿َقاَل َفِبَما َأْغَويـْ
ْنِ أَْيِديِهْم  ُهْم ِمْن بـَ نـَّ اْلُمْسَتِقيَم * مُثَّ آَلِتيـَ
َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأمْيَاهِنِْم َوَعْن مَشَاِئِلِهْم 
)اأَلعراف  َشاِكرِيَن﴾  رَُهْم  َأْكثـَ َتُِد  َواَل 
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فعملهم ليس سوى أن يقعدوا للناس 
ليحرفوهم  املستقيم  الصراط  على 
واألراجيف  ابلشبهات  وذلك  عنه، 
يعد  تعاىل  هللا  ولكن  واألكاذيب. 

الشيطان ابخليبة واخلسران بقوله:
﴿ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن 
َعَك ِمَن اْلَغاِويَن﴾ )احلجر  بـَ ِإالَّ َمِن اتـَّ

)43
الغاوون  إال  الشيطان  يتَّبع صوت  فلن 
أصال، الذين قد حجب هللا عنهم رؤية 
إجرامهم  بسبب  عنه  وصرفهم  احلق 
فأصبحوا  من كرب،  نفوسهم  يف  وما 
يصيحون ويتجرأون على اإلعالن أبهنم 
اآلايت  رغم كثرة  واحدة  آية  يرون  ال 

البينات، إذ يقول تعاىل:
َتَكبـَّرُوَن  ﴿َسَأْصِرُف َعْن آاَييِتَ الَِّذيَن يـَ
َرْوا ُكلَّ آَيٍة  يِف اأْلَْرِض ِبَغْرِ احْلَقِّ َوِإْن يـَ
الرُّْشِد  َسِبيَل  َرْوا  يـَ َوِإْن  هِبَا  ْؤِمُنوا  يـُ اَل 
َسِبيَل  َرْوا  يـَ َوِإْن  َسِبياًل  تَِّخُذوُه  يـَ اَل 
ُهْم  أِبَنـَّ َذِلَك  َسِبياًل  تَِّخُذوُه  يـَ اْلَغيِّ 
َغاِفِلَن﴾  َها  َعنـْ وََكاُنوا  ِباَيِتَنا  ُبوا  َكذَّ

)اأَلعراف 147(

األنباء  هـــذه  انطبـــاق  فمع 
وتعاضدهـــا وتضافرهـــا، من 
الواضـــح أن هؤالء المعترضين 
ليـــس لهـــم دعوى ســـوى 
وإبعاد  الجماعـــة  تكذيـــب 
أن  يهمهم  وال  عنهـــا،  الناس 
يهتـــدي الناس إلـــى الحق. 


