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٢٦

التقوى

�لنا¢  يكثر 
من  قري�   �
ساعُته".  "جاÂته  عبا�!: 
ساعَة  بذلك  �يقصد�? 
جنونه، %� ساعة غضبه، 
%� ساعًة خاصة مقصو\! 

يعرفها �لسامع. 
�لوقت   تع�  فالساعة 
�لنا¢  �صا�  مطلًقا 
يطلقوóا على ما يسا�� 
جز�Â من %�بعة �عشرين 
لكنها   ،bليو� من   �Âجز
�لوقت،  تع�  %صلها   �
�قت  على  �تطلق 
�لسامع،  لد�  معر�¾ 
 �% �لك��،  �لقيامة  مثل 
علـيه  متـفق  %مر   �%

�صطالحا %� سياقا. 
قلنا لعدّ� مهدِّ\ين:  فإ}� 
 �% ساعـتكم،  قربت 
فهذ�  �لسـاعة،  قربت 
هزميتهم  ساعة   ?% يع� 
قد  ֲדا  نتوعدهم  �ل� 
ميكن  �ال  %�شكـت. 
 ?% �ملقصو\  يكو?   ?%
قربت،  �لك��  �لقيامة 

%� %? ساعة نـزهتهم قد %�فت. 
 bإلسال� فيها  مير  مرحلة  عن  نتحد§  كنا   �{@�
�لساعة،  عن  بعدها  حتدثنا   û كب;!،   Dبصعوبا
أل?  �و�?؛ � هذ�  بعد  óوضه  ساعة  نقصد  فإننا 

�لسيا{ �ّتم }لك. 
عن  نتحد§  كنا   �{@�
�%Óية  �إلميا?،  %�كا? 
�كنا   
�لصا �لعمل 
üّث �لنا¢ على �إلميا?، 
�لساعة،  عن  حتدثنا   û
ساعة  ֲדا  نقصد  فإننا 
قيامتهم �لك�� �ل� فيها 
�اسبو? %ماb �هللا تعا<. 

 +mكلمة �لساعة � �لقر
�لكرمي -�حلديث  

كلمة   ?% �لبعض  يظن 
�لساعة � �لقرÄ? �لكرمي 
�لنبوية  ��ألحا\يث 
سو�  تع�  ال  �لشريفة 
�لك��،  �لقيامة   bيو
قد  كب;  خطأ  �هذ� 
شا� بني �ملسلمني، �ال 
 �\ليل عليه قط، بل هنا
%\لة عديد! تنقضه؛ فقد 
 Dمر� �لساعة   Dكر{ُ
عديد! � �لقرÄ? �لكرمي 
بغ;  �لنبو�  ��حلديث 
�هذ£  �لقيامـة،   èمع

بعض �ألمثلة: 

بقلم �ألستا}: ها� طاهر *
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تعا<  قوله  هو   pأل��  pملثا�  :١
ُ%ْخِفيَها  َ%َكاُ\  Äَِتَيٌة  اَعَة  �لسَّ  َّ?@ِ﴿
لُِتْجَز� ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى﴾. 
لقد  �هللا }لك؟   pقا ملن  %تعرفو? 
قاله ملوسى �. ما معè: %كا\ 
%خفيها؟ ��ضح %? �حلديث عن 
قريب جد� موشك على  حد§ 
فرعو?   �هال �هو  �لوقو�، 

��نتصا� موسى. 
 pلرسو� pلثا� هو قو� p٢: �ملثا
َكَهاَتْيِن  اَعُة  َ��لسَّ %ََنا  ُبِعْثُت   :�
بَّاَبِة  �لسَّ ِ@ْصَبَعْيِه  َبْيَن  �قَرَ? 
َ��ْلُوْسَطى. (�لبخا�� �مسلم).. 
 �  pلرسو� �فا!  على  مّر  لقد 
تقم   Ø ١٤٢٠ سنة، �مع }لك
�لقيامة، بينما يقوp � @? بعثته 
تلتصق  كما  بالساعة،  ملتصقة 
@صبعا?  بالوسطى، �Óا  �لسبابة 
يقر?   ?%  èمع فما  متجا��تا?. 
�لرسوp � بني هذين �ألصبعني؟ 
فاصل   �%  �هنا ليس  %نه  معنا£ 
�م� بني حيا! �لرسوp � �بني 
�لساعة، %� %? �لساعة ستتحقق 
�لساعة   ،?{@  .� حياته   pخال
�ملسلمني  �نتصا�  ساعة  هي  هنا 
�هزمية �لكفا�، هي ساعة �ندحا� 

�لتوحيد. %� %?  �لوثنية ��نتصا� 
�لنصر على �ثنيي مكة سيحصل 
بعد£،  �ليس   �  ôلن� حيا!   �
 Âألنبيا� بعض  مع  حصل  كما 
�لسابقني، فموسى � Ø يدخل 
�أل�¦ �ملقدسة، بل \خلها %تباعه 

من بعد£. 
�لقيامة  تع�  �لساعة   ?% Çيلو� 
هذ�  قيمة  فما  هنا،  �لك�� 

�حلديث؟
٣: �ملثاp �لثالث قوله تعا< ﴿َ�ال 
ِمْنُه  ِمْرَيٍة  ِفي  َكَفُر��  �لَِّذيَن   pَُيَز�
اَعُة َبْغَتًة َ%ْ� َيْأِتَيُهْم  َحتَّى َتْأِتَيُهُم �لسَّ

َعَذ�µُ َيْوbٍ َعِقيٍم﴾. 
�لكفا� سيظلو? � شك حæ تقع 
مستمر  شكهم   ?%  �% �لساعة. 
 µعذ� �قو�   �% �قوعها،   æح
عقيم. فلو ماتو� قبل }لك النتهى 
يعيشو�   ?% بد  ال  لذ�  هم،  شكُّ
هذ�   çيأ  �% �لساعة  تأتيهم   æح
هنا؟  �لساعة  هي  فما   .µلعذ��
��نتصا�  �لكفا�  @óا ساعة هزمية 
�لكفا�  %نه سيظل   �% �ملسلمني. 
 æح bشك من صد{ �إلسال �
�ملسلمني  يد  على  �زمية � تأتيهم 

فجأ! %� يقع عليهم عذ�µ �هللا.

�ملقـصو\  يكو?   ?% ميكن  �ال 
بالسـاعة �لقيامة �لك��، ألنه ال 
يصح �لقوp %? �لكفا� سيظلو? � 
�لقيامة. û كيف   çتأ  æشك ح
�لك��  �لقيامة  بني  �لتخي;  يتم 
فالقيامة  �لعقيم؟   µلعذ�� �بني 
ìيَّر  �ال   ،µلعذ�� هذ�  تتضمن 

بينها �بينه. 
٤: �ملثاp �لر�بع: قوله تعا< ﴿َفَهْل 
اَعَة َ%ْ? َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة  َيْنُظُر�َ? ِ@الَّ �لسَّ
%شر�طها  َ%ْشَر�ُطَها﴾.   Âََجا َفَقْد 
 ?% �آلية  من  فيّتضح  عالماִדا، 
عالماD �لساعة قد جاó%� ،DÂا 
كفاَ�   çستأ  �% بغتة،  ستأتيهم 
مكة فجأ!. %ما @? كا? ُيقصد ֲדا 
�لقيامة �لك��، فهذ� ُيضعف �آلية 
�لقيامة   Dعالما هي  فما   ،� جدًّ
 pل� حتققت �من �لرسو� ��لك�
�؟ @نه ال شيÂ، �للهم @ال �عت��� 
 !Dبعثته � هي �لعالمة �ل� ظهر

�هذ� نقضنا£ Äنًفا. 
تعا<  قوله  �خلامس:   pملثا�  :٥
ُبَر  �لدُّ َ�ُيَولُّوَ?  �ْلَجْمُع   bَُسُيْهَز﴿
اَعُة  َ��لسَّ َمْوِعُدُهْم  اَعُة  �لسَّ َبِل   *
كفا�  ִדد\  فاآلية  َ�َ%َمرُّ﴾،  َ%ْ\َهى 
هزمية  شّر  سيهزمو?  %óم  مكة 
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التقوى

�يولو? �لدبر، فيا %هل مكة، @? 
ساعة �لدما� �ل� ستأç عليكم 
 bقو ساعة  من  \ماً��  %شد  هي 
قد  فرعو?  كا?  فإ}�  فرعو?، 
غر{ لكن ملكه ظّل من بعد£، 
 ،Âفستفقد�? كل شي %نتم  %ما 
مكة   �  pلرسو� �سيفتح 
�لوثنية @< �ألبد.  �ينتهي حكم 
 �  D\�� �آلية  هذ£   ?% علما 
 pَÄ  Âََجا ﴿َ�َلَقْد  �لسيا{:  هذ� 
ِبآَياِتَنا  ُبو�  َكذَّ  * �لنُُّذُ�  ِفْرَعْوَ? 
َعِزيٍز  َ%ْخَذ  َفَأَخْذَناُهْم  ُكلَِّها 
ِمْن  َخْيٌر  َ%ُكفَّاُ�ُكْم  ُمْقَتِدٍ�* 
�لزُُّبِر  ِفي   !ٌÂََبَر� َلُكْم   bْ%َ ُ%�لَِئُكْم 
* َ%bْ َيُقوُلوَ? َنْحُن َجِميٌع ُمْنَتِصٌر 
ُبَر  �لدُّ َ�ُيَولُّوَ?  �ْلَجْمُع   bَُسُيْهَز  *
اَعُة  اَعُة َمْوِعُدُهْم َ��لسَّ * َبِل �لسَّ

َ%ْ\َهى َ�َ%َمرُّ﴾ 
فهي  �@ال  �ألمثلة،  ֲדذ£  %كتفي 

%كثر من }لك. 

ما�Q نستفيد من هذ� �لتأصيل؟ 
بل  كال،  �لفكر�؟  �لتر¾  %هو 
 pلرسو�  D�Âنبو  ?% يع�  هذ� 
� �ملتعقلة بالساعة، ��ل� Êاها 
ال  �لساعة   Dعالما  Âلعلما�

Çتّص بيوb �لقيامة �لك��، بل 
هي نبوD�Â عن مر�حل Òتلفة، 
�ملسيح  ظهو�  مرحلة  �%Óها 

�ملوعو\ �. 
 Âلعلما� حتد§  عندما  لذلك 
 Dصغر� �عالما Dعن عالما
ُيحمل   ?% فيمكن  ك��، 
 Dعالما %óا  على  كالمهم 
متعلقة مبر�حل صغر� � تا�يخ 
متعلقة   Dعالما�  ،bإلسال�
بعثة  هي  �هامة  عظيمة  مبرحلة 
يكو?   ?% %ما  �ملهد�.   bإلما�
بالقيـامة  متعلقا  كله  }لك 
أل?  3ض،  فخـطأ  �لك�� 
@ال   çتـأ �لك�� ال  �لقيامـة 
�لسـابقة   Dآليا� �أل?  بغتة، 
�غيـرها ��ألحـا\يث �لنبوية 

 .èتصبـح %يضـا بال مع
عّم   Âجز  ?% �لبعض   pيقو
�لقيامة  عن  كث;�  يتحد§ 
�لك��، �قد %خطأ�� � }لك، 
 D�Âنبو عن  يتحد§  هو  بل 
بزمن  متعلق  بعضها  مستقبلية، 
علما  ��نتصا�£،   �  pلرسو�
%óا نزلت � بد�ية �لبعثة �لنبوية 
�بعضها   ،� �نتصا�£  عن  تتنبأ 

ببعثة �ملسيح �ملوعو\ �  متعلق 
��نتصا�£.

حضر!  �لر�بع  �خلليفة  %شا�  �قد 
مر�� طاهر %#د - �#ه �هللا - � 
 "µلعر� مع   Âلقا" �لعظيم  برناÅه 
�لساعة..  معا�  %هم  من   ?%  >@
ساعة سيدنا 3مد �ملصطفى � %� 
ساعة �نتصا�£ �لساحق  ﴿لُيظِهرُ£ 
فتشهد  ُكلِِّه﴾،  �لِديـِن  عَلى 
باحلجة  صدقه  على  قاطبة  �لدنيا 
كل  على  \ينه  �يظهر  ��ل�ها? 
�أل\يا?. �كيف يتصو� %� مسلم 
%? تقوb �لقيـامة �تفè �لدنيا قبل 

%? يتحقق هذ� �لوعد!!
�سيتم هذ� �لنصر على يد خا\مه 
 b3به �لصا\{ حضر! م;�� غال�
 bإلما�� �ملوعو\  �ملسيح  %#د 
بعد£ Iاعته  �من   ،� �ملهد� 
 .bلكر�� £Éل� على �%سها خلفا�

�هذ� ما تقوb به �جلماعة منذ فجر 
غر¦  �ا  ليس   {@ تأسيسـها؛ 
 Dلشبـها�  bكـا� @��لة  سو� 
 bباإلسال عصـفت  �ل� 
��ل�  %بنـائه،  بعـض  بأيد� 
عـليها   \��� �ســتغـلـها 

خصـومه �حلاقد�?.




