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التقوى

 
 
�لنقا خضم   ±
�ملسلمني  بيننا  �لد�ئر 
 Nغ" �أل-ديـني، 
 {| نتطر�  ما   �Nكث �أل-ديني، 
�ملسيح   b"öب �ملتعلقة   ßلنقا�  òش
كيفية   ضمنها  "من  �ملحمد�، 
"ماهيته.  "مكانا  �مانا   b"لنـز�
"لطاملا �حتد �لنقا
، على ضر"�� 
بعث �ملسيح �ملوعو� �، ± هذ� 
�لزماY بالذ��، حيث تنكر �ألغلبية 
�أل-ديني،   Nغ �ملسلمني  بني  من 

Y يكوY هذ� هو �لزمن �ملوعو� به 
 Y
نز"b �ملسيح "�ملهد�، متذ�عني 
عالما� ظهو�Ä µ تتحقق بعد، "ال 

بد من ترقب هذ� �حلدÏ مستقبال، 

" بعيد�. Yقريبا كا

Jا"ال�  من  به  نقو[  ما  "�غم 
جدية، إلقنا§ هؤال£ بوجهة نظرنا، 
على 
Y هذ� �لزمن هو �rته �ملقصو� 
به موعد نز"b �ملسيح "�ملهد�، ± 
نبو£�� سيدنا Jمد �،  مستندين 
�لقطعية  �أل�لة   òش  {| بذلك 
بالنسبة  �ألمر  يبقى   – عقال "نقال 

للكثNين منهم عالقا �"منا �قتنا§.
"ي�� عد[ �القتنا§ هذ�، عند �خلو¼ 
± بعض �ألحا�يث �لنبوية �لشريفة، 
تدهو�  عن  نبو£��  حتو�  "�ل² 
 {| "صوله   òح �ملسلمني،  "ضع 

�حلضيض ± شò �ملجاال�، سو�£ 
�لدينية 
"  �لسياسية 
" �ألخالقية، 

"منها �ألحا�يث �لتالية: 
١. يأê على �لناU �ماY ال يبقى 
 Y°ه "ال من �لقرî� من �إلسال[ |ال
|ال �îه.  (مشكا� �ملصابيح كتا� 
 µ�"�" �لثالث،  �لفصل  �لعلم، 
 öك"  ،Yإلميا� شعب   ± �لبيهقي 
�لعماø b ١١ با� تتمة �لفنت من 

(bإلكما�
٢. عن �يا� بن لبيد، قاr" :bكر 
عند   ��r"  :bفقا شيئا   �  ýلن�
rها� �لعلم". قلت يا �سوb �هللا، 
 
نقر "Ôن  �لعلم  يذهب  "كيف 

�لدكتو� 
مين فضل عو��

��  wËâ∏\;ÿÂá›;∫;ÎÖæ›;II;k]å]Œ›wËâ∏\;ÿÂá›;∫;ÎÖæ›;II;k]å]Œ›
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�لقر°Y، "نقـرئه 
بنـا£نا، "يقرئه 
!؟  �لقيامة  يو[   {| 
بنا£هم  
بناðنا 
 Y| �يا�،  يا  
مك  ثكلتك   ":bقا
كنت أل��� من 
فقه �جل باملدينة! 

" ليـس هذµ �ليهو� "�لنصـا�¤ 
ال   "�إلجنـيل،  �لتـو���   Y"ðيقر
(�بن  فيهما".   مما  بشي£   Yيعلمو

ماجة كتا� �لفنت)
 ،µمسند  ± 
-د  �الما[  عن   .٣
نعيم ±  
بو " ��"� ± سننه،  
بو "

نه  ،� Yحليته، من حديث ثوبا
�:"يوشك  �هللا   bسو�  bقا  :bقا
كما  �ألمم،  عليكم  تتد�عى   Y

تتد�عى �ألكلة على قصعتها، قالو�: 
 :� bهللا؟ قا� bسو�من قلة يا  "

بل 
نتم كثN، "لكنكم غثا£ كغثا£ 
من  �ملهابة  �هللا  "ليöعن  �لسيل، 
"ليقذفن  منكم،  
عد�ئكم  قلو� 
"ما  قالو�:  �لوهن،  قلوبكم   ± �هللا 
�لوهن يا �سوb �هللا؟ قاb �: حب 

�لدنيا "كر�هية �ملو�".
"± |ميا£ |} �لسبيل خلالÑ �ألمة 
�إلسالمية، من هذ� �حلضيض �لكلّي 
�لسابقة،   �ألحا�يث  |ليه ±  �ملشا� 
Jمد   ýللن 
خر¤  
حا�يث  تذكر 

� ما يلي: 
 "كنا جلوسا عند �لنý �، فأنزلت 
عليه سو�� �جلمعة، "°خرين منهم 

ملا يلحقو� ֲדم، قاb، قلت من هم يا 
 bسأ òهللا، فلم ير�جعه ح� bسو�
ثالثا، "فينا سلماY �لفا�سي، "ضع 
 � Yعلى سلما µهللا � يد� bسو�
�لثريا  عند   Yإلميا�  Yكا لو   :bقا
هؤال£".  من  �جل   "
  bجا� لناله 
سو��   Nلتفس� كتا�  �لبخا��   )

�جلمعة)
عبد  حديث  من  
يضا   ¤"�"  .٢
عنهما)  �هللا  (�ضي   Uعبا بن  �هللا 
"لن   :� �هللا   bسو�  bقا"  :  bقا
"عيسى  
"%ا،   ± 
نا  
مة،  ִדلك 
 ± "�ملهد�  °خرها،   ± مرمي  �بن 

"سطها " .
هذµ �ألحا�يث بد"�ها، تؤكد على 
 b"تؤ Y

Y �من �لتدهو� �لذ� ال بد 
|ليه �ألمة �إلسالمية، مرتبط ��تباطا 
حتميا بظهو� �ملسـيح �ملوعـو�، 
�لدين  |حيا£  مهمة  به   ßتنا �لذ� 
"بعثه من جديد. "نظر� العتقا�نا 
حتققت  قد  �ألحا�يث   µهذ  Yبأ
فعال، ± هذ� �لزماY بالذ��، حيث 
مد¤  يو[،  كل   ± "نعيش  نر¤ 
لألمة  "�لسياسي  �لدي�  �النزال� 
�إلسالمية، "�نقضا¼ �ألمم �لغربية 
"سيطرִדا  �إلسالمية،   b"لد� على 
جر[  فال  حديدية،  بقبضة  عليها 

Y هذ� هو �لوقت بالذ��، لظهو� 

�ملعهو�،  "�ملهد�  �ملوعو�  �ملسيح 
"قد حتقق هذ� �ألمر بظهو� سيدنا 
�جلماعة  مؤسس   ،� 
-د 
�إلسالمية �أل-دية، "فق |مياننا Ôن 

�أل-ديني.
 Nغ  Yملسلمو� �إلخو�  
ما   
 Y
  Y"ينكر ما   �Nفكث �أل-ديني، 
حتققت  قد  �ألحا�يث   µهذ  Yتكو
�ملستـقبل   Yبأ متـذ�عني  فعال، 
لإلسال[  
ك�  تدهو�  عليه  مترتب 
"�ملسلمني، "ما هو °�، ال شك 

عظم بكثN مما نر�µ "نشاهدµ �ليو[، 
باملسلمني؛  حتد�  مصائب  من 
"عليه فإY �ألحا�يث �لنبوية ± هذ� 
�لصد� Ä تتحقق بعد، كما Õ Äن 
"قت نز"b �ملسيح "�ملهد� � 

على حد قو%م.
:bقو
"لدحض هذµ �لفكر� 

õبئه  ما   Yبأ �ال�عا£   Y|  .١
مما  ليس   ،Nبكث 
عظم  �ملستقبل 
عليه،  "�العتما�  �لتعويل  ميكن 

يا  �ملوعو�،  �ملسيح  �عو¤  لرفض 
"قت   �
  ±" �ملسيح  هذ�   Yكا
به  �لتذ�§  �ملمكن  من  ألنه  ظهر؛ 
�ملوضوعي   
�لنقا من  -للهر"� 
"قت  كل   ±  – �لصد�  هذ�   ±
�فتر�¼  "�ماY ± �ملستقبل. فعلى 
من  سنة  ثالíائة   "
 مئتني  بعد  
نه 
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التقوى

�إلسالمية  باألمة  ستحل  �ليو[، 
 µنشهد مما   Nبكث 
عظم  مصائب 
"قت  هو  "قتها   Yيكو" �ليو[، 
 µ£عد�
  Yفإ �ملوعو�،  �ملسيح  بعث 
�لذين يبحثوY عن 
� r�يعة لعد[ 
�إلمياY به، سو� ÕتجوY  بنفس 
 Yيضا، "هكذ� سيكو
هذ� �ال�عا£ 
 b"لنـز �من   �
 هؤال£ ±   bحا
�ملسيح "�ملهد�، هذ� على �فتر�¼ 
سبيل  "على  بعد،   bينـز  Ä 
نه 

�ملحاجة "�ملقا�عة فقط.
٢. بنا£ على هذ� �إل�عا£، "منطق 
|ال  لدينا  يبقى  ال  �ملعا�ضني، 
�ملسيح  ظهو�  "قت   Yبأ �لتسليم، 
تبلغ  حني  يقع   Y
 بد  ال  �ملوعو�، 
 :bلسؤ�� �ִדا، "هنا يتبا�"�r لفتنة�
سيعتر�  �ل²  �لذ�"�   µهذ ما هي 
نصف  |با��  
هي  �ملخالفوY؟  ֲדا 
 ]
 
�باعهم،  ثالثة   ]
 �ملسلمني، 

كثر من rلك؟ ""فق هذ� �ملنطق، 
ال بد من �العتر�� 
Y �ملسيح °� 
|با��  بعد  فقط  "لكن  Jالة،  ال 
يؤمن  فمن  كلها،  �إلسالمية  �ألمة 
به عندها، "ملن سو� يأê، "أل� 

هد�؟
|ال  هو  ما  �ال�عا£،  هذ�   .٣
للمسلم  ميكن   ال  بالغيب،  �جم 
حتديد   ± عليه  �العتما�  �لصا�� 

فمن  �لربا&،   Ïباملبعو |ميانه 
ال  �لنية،  "بصد�  �حلقيقة  يتحر¤ 
�ليقينيا�  �العتما� على  له من  بد 
�ملسلم  على  "ما  �لشبها�.  "تر� 
حقيقة   ± يتفكر   Y
 |ال  �لصا��، 
لفحص  فيه،  يعيش  �لذ�  �لوقت 
ما |�r كانت 
حو�له، تنطبق عليها 
كلما� �حلديث "�لنبو£�� �ملضمنه 

به 
[ ال.
�ملقا�نة،  من  بد  ال   Yكا  �r|  .٤

حو�b هذ�  Y�نقا Y
فما علينا |ال 
�لزماY، مع �ملاضي "ليس �ملستقبل. 
فلننظر مليا فيما كاY عليه �إلسال[ 
"خلقيا،  "�ينيا،  سياسيا،  سابقا، 
من  بد  ال   �  ،Yآل� عليه  هو  "ما 
�ألحا�يث  كل   ± �ولية  نظر� 
�ملتعلقة ֲדذ� �ألمر، "�ألخذ بأما��� 
نز"b �ملسيح  �ألخر¤، "عندها ال 

"قته   Yبأ �إلقر��  من   Ñمنا يبقى 
.Yقد حا

�لتدهو�  فتر�   Y
 �عتبا�  على   .٥
�ألحا�يث   ± �ملقصو��  �إلسالمي 
 �Nمنذ فتر� قص �
�لسابقة قد بد
مئة   zحو� قبل  "لنقل  نسبيا، 
بتدهو�  "rلك  سنة،  "ìسني 
�لعثمانية  كليا  "ضع �إلم��طو�ية 
� �Íيا�ها فيما بعد، "هو ما ميكن 
�عتبا�µ فتر� �شتد�� �لفنت "�ملصائب، 
�ملتعلقة  "�ألحا�يث  �لنبو£��   Yفإ
 ± حتد�   Ä  ،� �ملسيح   b"öب
 µهذ �لتدهو�  فتر�  من  مرحلة   �

 Ä" ،ملوعو�� �ملسيح  يبعث  سو� 
�ألحا�يث   µهذ من  �%د�  يكن 
"|منا  �لتحديد،  من  �لنو§  هذ� 
جا£� هذµ �ألحا�يث لتدلل على 
�لبعثة،  لزمن  "|�هاصا�  عالما� 

ما هي هذه الذروة الw سـيع�ف بها اخملالفون؟ أهي 
إبادة نصف املسـلمني، أم ثالثـة أرباعهم، أم أكثر من 
ذلك؟ ووفق هذا املنطق، ال بد من االع�اف أن املسيح 
آت ال ?ال، ولكن فقط بعد إبادة األمة اإلسالمية كلها، 
فمـن يؤمن به عندها، وملن سـوف يأ¦، وألي هدف؟



٣٣

التقوىاجمللد الرابع والعشرون،  العدد السادس - ذو القعدة وذو احلجة ١٤٣٢ هـ  - تشرين األول / أكتوبر٢٠١١ م

"مبجر� بد�ية حتقق هذµ �إلشا���، 
ال بد من ترقب بعثة �ملسيح �ملوعو� 

بكل حلظة.
٦. بنا£ على نفس �العتبا� ± �لبند 
�لقومي،  �ملنطق   Yبأ  bقو
 �لسابق، 
ُيبعث �ملسيح �ملوعو�   Y
يستدعي 
فهذ�  �لفنت،  �شتد��  فتر�  بد�ية   ±
�لذ�   ،� �هللا  �-ة  تقتضيه  ما 

مة   Nخ 
بنا£  يد§   Y
 ميكن  ال 
ضحية   Yيذهبو  ،Uللنا 
خرجت 
%م  يرسل   Y
  Y"� �لفنت،   µهذ
 µعو�" حسب  منها  õلصهم  من 
�لسـابقة، "|ال فإY للناU على �هللا 

ُحجة. 
سيدنا   µكد
 ما  �حلقيقة   ± "هذ� 
�ملتعد��،  كتاباته   ±  � 
-د 
 " كتا�   ± جا£  ما  منها  
قتبس 
جنم �%د¤"؛ فبعد 
Y عد� حضرته 
على  صبت  �ل²  "�لفنت  �ملصائب 
�ألمة �إلسالمية ± هذ� �لزماY، ال 
"�ستحكامها  �لصليبية  �لفتنة  سيما 
± �أل�¼، كتب حضرته ما يلي: 
" �G كنتم تنظرGE مصائب .خر� 
�Eلنهى.   o.لر� هذ�  على  هللا  فإنا 
كل   pإلسال�  pينعد  G.  GEتريد.
�سم  Eال  �ه � يبقى  Eال   pالنعد��
نبينا خY �ألناp؟ � يظهر �ملسيح 
 .pلنظا�  Qختال�E �مللة  فنا@  بعد 

تر�  ال  �مللة   G.  GEتقر� E.نتم 
منها  تنفك  Eال  بالكلية،   Q�Eلز�
Eبيـنما  �Eلشوكة.  �لقو�   
�ثا
هي كذلك في�Q �ملسيح �ملجد� 
على 
.O �ملائة، Eهو يأ� حكما 
فيجمع  �ألمة  Eعدال Eيقضي بني 
بعد  �Eحد�  كلمة  على  �لسعد�@ 


�@ �تلفة". �E فتر�� �ملسلمني�
 Y
 �لكال[  هذ�  على  "للمعترضني 

يتسا£لو� :
على  �لغربية  �ألمم  تنقّض   Ä
  -

��ضيهم  "�حتلت  �ملسلمني، 
�غم  
عر�ضهم،  "�ستباحت 
كثرִדم، |ال 
Íم ال قو� لديهم "ال 
منعة، بل هم على حد قوb �حلديث 

غثا£ كغثا£ �لسيل ؟

Ä ينقض �ملستشرقوY "�لقسا"سة  -
�ملسيحيوY على �إلسال[، مستغلني 

 iأ املسـلمني...  علـى  الغربيـة  األمم  تنقـضّ   iأ
ينقض املستشـرقون والقساوسة املسـيحيون على 
اإلسـالم...أi تعد األغلبية من املسـلمني تتمسـك 
بقشـور الدين دون لبه... ببسـاطة، الوقت هو ذاته، 
وقت بعثـة املسـيح املوعود �، وبال أد¨ شـك.

�إلعالمية،  �لوسائل   òش لذلك 
�لدين  هذ�  صو��  تشويه  ֲדد� 
من   Nبالكث حد�  مما  �حلنيف، 
�ينهم،  �ال�تد�� عن   {| �ملسلمني 

" على �ألقل  �بتعا�هم عن �ينهم 

"�لتشكيك فيه؟
�ملسلمني  من  �ألغلبية  تعد   Ä
  -
لبه؟   Y"� �لدين  بقشو�  تتمسك 
 Y°لقر� منهم  �ألغلبية  تتخذ   Ä

 YملوÕ هؤال£  يعد   Ä
 مهجو��؟ 

�سم �لدين �"Y تعاليمه ؟
حق   ± منصفا  عاقال   ¤�
 فال 
"بلى"   Nبغ çيب  �حلنيف،  �يننا 
على هذµ �ألسئلة؛ ففيها ما يدلل 
ببساطة، على 
Y �لوقت هو �rته، 
 ،� �ملوعو�  �ملسيح  بعثة  "قت 
�لنبو£��،  ôسب  ظهر  قد  �لذ� 

بال 
�� شك.


