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التقوى

متيـم -بو �قـة

�لسؤ��  يثا�  ما   �Nكث
�ل�  �لناجية  �لفرقة  عن 
 �  �  Åلن� عنها  
خ� 

�حلديث �لشريف:
ْبِن َماِلٍك َقاَ�: َقاَ� َ�ُسوُ�  َعْن 
ََنِس 
�ْفَتَرَقْت  vِْسَر�ِئيَل  َبِني   َّYvِ”  :� �هللا 

مَِّتي ُ  َّYvِ"َ ِفْرَقًة  َ"َسْبِعَني  vِْحَد�  َعَلى 
َسَتْفَتِرُ� َعَلى ِثْنَتْيِن َ"َسْبِعَني ِفْرَقًة ُكلَُّها 
�ْلَجَماَعُة“  َ"�ِحَدً� َ"ِهَي  �لنَّاِ� vِالَّ  ِفي 

(سنن �بن ماجه، كتاÀ �لفنت)
سلمنا   �jv قائلني:  �لبعض  فيتسا¨� 
هي  �أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة   Y

�لفرقة �لناجية � هذ� �لعصر، فما هي 
�لفرقة �لناجية �ل� كانت قبلها "�ل� 

�ستلمت منها �جلماعُة �لر�يَة؟
نر� � هذ� �حلديث 
Y �لنÅ � قد 
بافتر��  �إلسالمية  �ألمة  �فتر��  شبه 
بv ªسر�ئيل. "معلو\ 
Y بv ªسر�ئيل 
´من   �  �Nكث فر�   uv �فترقو�  قد 
 � "�ستمر"�  "�Ëطاطهم،  ضعفهم 
�لضعف "�الËطاù حÎ جا¨ �ملسيح 
فرقة  فأنشأ   ،� مرمي  بن  عيسى 
به.  Ìمنت  �ل�  �لفرقة  هي  جديد� 
"هكذ� فإY هذ� �حلديث يشN بشكل 
�ل�  �لناجية؛  �لفرقة   Y
  uv  ªضم
ستكوY على �حلق من بني �يع فر� 
�إلسال\، vمنا هي �لفرقة �ل� يؤسسها 
مسيح �إلسال\ �لذ� سيÌ � �øخر 

�ملسلمني  ضعف  ´من   �  Yلزما�
�هللا  "بفضل  "تفرقهم.  "�Ëطاطهم 
�أل-دية  �إلسالمية  �جلماعة  كانت 
هي �جلماعة �لوحيد� � �إلسال\ �ل� 

علنت 
Y �هللا 
سسها على يد �ملسيح 

�ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �!  
 uv  Nيش vمنا  �حلديث  هذ�   Y
 "مع 
فرقة �ملسيح �ملحمد� �لذ� سينشئها 
قد  �حلديث   Y
 vال   ،Yلزما� Ìخر   �
,�لعالمة  
خر�.  عالما{  قد\ 
 :� قوله   l متضمنـة   G,أل�
فهي  �لثانية  �لعالمة  -ما  �جلـماعة، 
l ,صـفها بالناجية �لذ� جـر� 

على �أللـسن.
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 فبالنسبة للعالمة �أل,G؛ فقد 
شا� 
 Yلفرقة ستكو� 
Y هذ¬   uv �حلديث 
قد  هنا  �لتعريف   "��"" "�جلماعة"، 
لالستغر��   Yتكو "قد  للعهد   Yتكو
 Y"��" للعهد يكو �لكما�. فباعتبا�"
�ملقصو� هنا هو 
¸ا �جلماعة �ملعهو�� 
�ملعر"فة �ل� يعرفها �لصحابة "�ل� هي 
�اعتهم 
" بقية �اعتهم � �آلخرين 
� Ìخر �لزماY؛ "هذ� يتحقق بشكل 
�أل-دية  �إلسالمية  جلي � �اعتنا 
�جلماعة،  �سم  حتمل  �ل�  �ملعر"فة 
 .�  Åلن� �اعة  مو�صفا{  "حتمل 
 Åلن� ممثل  
نشأها  قد  �جلماعة  فهذ¬ 
vليه �آلية  � "خا�مه �لذ� 
شا�{ 

�لكرمية:
﴿ُهَو �لَِّذ� َبَعَث ِفي �ْألُمِّيَِّني َ�ُسوًال 
يِهْم  َ"ُيَزكِّ Ìَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم 
 Yْvِ"َ َ"�ْلِحْكَمَة   Àَْلِكَتا� َ"ُيَعلُِّمُهُم 
 * ُمِبٍني  َضَالٍ�  َلِفي  َقْبُل  ِمْن  َكاُنو� 
ِبِهْم َ"ُهَو  َيْلَحُقو�  ا  ِمْنُهْم َلمَّ َ"Ìَخِريَن 

�ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم﴾ (�جلمعة ٤)
�ل� تسا¨� عنها �لصحابة لكي  "هي 
�آليا{،  %ذ¬  ¤اعهم  بعد  يعرفوها 
فأجاֲדم �لنÅ � بعد 
Y "ضع يد¬ على 

كتف سلماY �لفا�سي � بقوله:
لََناَلُه  �لثَُّريَّا  ِعْنَد   Yُْإلِميَا�  Yََكا "َلْو 
ِ�َجاٌ� َ
ْ" َ�ُجٌل ِمْن َهُؤَالِ̈" (صحيح 

(YÌلقر� Nتفس À, كتا��لبخا�

�آلخرين  �jִדا �  �جلماعة  فهذ¬ هي 
صحابة   � �أل"لني   � كانت  كما 

!� Åلن�

ما باعتبا� "��" للكما� "�الستغر�� .
�اعة  هو  هنا  �ملع�  يصبح  فإمنا 
 ،Yكا�أل� كاملة  �ملعهو��  �ملسلمني 
�ل� متتلك 
�كاY �جلماعة حقا، "�ل� 
تقو\ على �لو�جبا{ �ل� كانت تقو\ 
 Yكا�من هذ¬ �أل" .� Åֲדا �اعة �لن

�ل� Þب 
Y ت�´ فيها بكل جال¨:

%ا  �ل�  �جلماعة  بأ¸ا  تتميز  
¸ا   -١
vما\، "هذ� �إلما\ vما 
Y يكوY ممثل 
بعد¬  من   ¬ðخلفا  â 
"ال   �  Åلن�
�لذين سيكونوY خلفا¨ ��شدين على 
حديث   � جا¨  كما  �لنبو�   Òمنها
ُ� ِفيُكْم َما َشاَ̈  �لنÅ �: "َتُكوYُ �لنُُّبوَّ
 Yْ
َ  َ̈ َشا  �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََتُكو  Yْ
َ �هللا 

 Òِِخَالَفٌة َعَلى ِمْنَها Yَُيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو
 Yََتُكو  Yْ
َ �هللا  َشاَ̈  َما   Yَُفَتُكو  �ِ �لنُُّبوَّ
ُثمَّ َيْرَفُعَها �jَvِ َشاَ̈ �هللا َ
Yْ َيْرَفَعَها ُثمَّ 
 َ̈ َشا َما   Yَُفَيُكو ا  َعاضًّ ُمْلًكا   Yَُتُكو
 Yْ
َ  َ̈ َشا  �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََيُكو  Yْ
َ �هللا 
 Yُُمْلًكا َجْبِريًَّة َفَتُكو Yَُيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكو
 �jَvِ َيْرَفُعَها  ُثمَّ   Yََتُكو  Yْ
َ �هللا  َشاَ̈  َما 

Yْ َيْرَفَعَها ُثمَّ َتُكوqُ ِخَالَفًة َعَلى َ َ̈ َشا
(مسند  َسَكَت"  ُثمَّ   �ِ �لنُُّبوَّ ِمْنَها0ِ 


"� مسند �لكوفيني) Àد، كتا-



¸ا �جلماعة �لوحيد� �ل� حتمل  -٢
"�ل�  د�،  �ملوحَّ �لصحيحة  �ملعتقد�{ 
 � �ختال²  فيها  ينشأ   Y
 ميكن  ال 
vما\  "جو�  بسبب  "هذ�  �لعقائد، 

"�حد على �
سها.
على  تقو\  �ل�  �جلماعة  هي   -٣
كانت  كما  �إلسال\،  نشر  "�جب 

ومـع أن هـذا احلديـث إمنا يشـ¡ إJ فرقة املسـيح 
احملمـدي الـذي سينشـئها ! آخـر الزمـان، إال أن 
 Jاحلديث قـد قدم عالمـات أخـرى. والعالمة األو
متضمنـة ! قولـه �: اجلماعة، أما العالمـة الثانية 
فهـي ! وصفهـا بالناجية الذي جرى على األلسـن.
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التقوى

"jلك  �لكر�\،  �لصحابة  �اعة 
�ملتنوعة  باألعما�  �لقيا\  خال�  من 
�إلما\  يديرها  �ل�  "�ل��مج  "�خلطط 

�لو�حد �لذ� هو �خلليفة.

 l جا`%  فقد  �لثانية  �لعالمة  -ما 
�لقر!q �لكرمي. فقد بّين �لقرYÌ �لكرمي 
�ملبعو³  �تبا°   � فقط  �لنجا�   Y

�إل%ي، "عليه فإY فرقة �ملبعو³ �إل%ي 
 uهي �لفرقة �لناجية �"ما. فقد قا� تعا

:Yملؤمن من قو\ فرعو� Yعلى لسا
﴿َ"َيا َقْوِ\ َما ِلي َ
ْ�ُعوُكْم vَِلى �لنََّجاِ� 

َ"َتْدُعوَنِني vَِلى �لنَّاِ
﴾ (غافر ٤٢)
 � �لنجا�   Y
 يبّين   uتعا كأنه   �

�تبا° �ملبعو³ �إل%ي، "�لنا� vمنا هي 
� تركه "عد\ �اللتز�\ بأ"�مر¬ "عد\ 
  Åلن�  Y
 "يبد"  �اعته.   � �لدخو� 
� قد �ستخد\ تعبN :"كلها � �لنا� 
vال "�حد�" vشا�� uv ما تضمنته �آلية 
�لكرمية، كما 
Y تعبN �لفرقة �لناجية 
�أللسن  على   uتعا �هللا  
جر�¬  �لذ� 
vمنا  �لسابقني  �لعلما¨  
لقا¬ � �"° "
�لكرمية،  �آلية  هذ¬   uv �ستنا��   Yكا
باجلماعة  �لنا�  تعريف  
جل   "من 
�إل%ي �  �ملبعو³  ينشئها  �ل�  �حلقة 
"�ملسيح  �ملهد�  �إلما\  �لزماY؛  Ìخر 

�ملوعو��.
�لعجيب 
Þ Yر� تعبN �لفرقة  "من 


مر�  "يصبح  �أللسن،  على  �لناجية 
�حلديث   Y
 مع  به،  "مسّلما  معر"فا 

� يذكر¬!
 Àبغيا �جلماعة   Àغيا  Y
 "�لو�قع 
يرفع �خلN "�حلق  �لر�شد� �  �خلالفة 
�لصلحا¨   Yكا بل  متاما،  �ألمة  من 
 Yيقومو  Yلربانيو� "�لعلما¨  "�أل"ليا¨ 
هي  �ل�  �خلالفة  بو�جبا{  جزئيا 
 uسله �هللا تعا�
�لذ�   Åلن� "�جبا{ 
"لتعليم  "للتزكية  �هللا  Ìيا{  لتال"� 
�لكتاÀ "�حلكمة. "لكن نتيجة لعد\ 
"جو� �إلما\، فقد كاY من غN �ملمكن 
"�جلهد  "�لكلمة  �ملعتقد�{  توحيد 
 uv  Àبالتسر �لفسا�   
"بد "�لعمل، 
فر�  على  باالنقسا\   }
"بد �ألمة، 
"ظاهر�  "فقهية.  عقدية  "مذ�هب 
 Àلتمذهب كانت نتيجة طبيعية لغيا�

�خلليفة.
"لقد بقيت � هذ¬ �لفر� "�ملذ�هب 
على �ختالفها جو�نب كث�N من �حلق 
�لزمن  "مع  متفا"تة.  بنسب  "لكن 
 Îح �حلق،  "�ضمحل  �لفسا�   ���´�
فسد"� �يعا قبيل بعثة �إلما\ �ملهد� 
"�ملسيح �ملوعو� �  "´�لت منهم 
"هذ�  بركاִדا.  "بقية  �خلالفة  
نو�� 
�ملهد�  �إلما\  "ضحه  ما   Yمضمو
كتابه سر   � � �ملوعو�  "�ملسيح 

�خلالفة.

� jلك �لوقت �لذ� كانو� قد تفرقو� 
uv فر� كث�N �ستشر� فيها �لفسا�، 

خرÒ �هللا �لفرقة �لناجية �ل� 
سسها 
�ملسيح �ملوعو� "�إلما\ �ملهد� �، 
كانت  ناجية  فرقة  هنا�  يكن   �"
قائمة قبل �جلماعة �إلسالمية �أل-دية 

�ستلمت منها �جلماعةُ �لر�يَة.
�خلالفة  "بركا{   Nخل�  Y
 �خلالصة 
بقيت متفرقة � �ألمة ´منا طويلة بعد 
�ألمة  فسد{   Îح �لر�شد�  �خلالفة 

خرÒ �هللا تعاu �لفرقة  â .ميع فرقها®
�لناجية �ل� 
سسها �ملسيح �ملحمد� 
�ملوعو� �لذ� �نتشل �ملسلمني من نا� 
 �" "�لوحد�.  �لنجا�   uv �الفتر�� 
تكن 
� فرقة قبل بعثة �ملسيح �ملوعو� 
"�إلما\ �ملهد� � يصح 
Y تسمى 
�لفرقة �لناجية، بل كانت كل �لفر� 

فاسد� بنسب متفا"تة. 
 

ومن العجيـب أن ¤ري 
الناجية  الفرقـة  تعبـ¡ 
علـى األلسـن، ويصبح 
أمرا معروفا ومسـّلما به، 
مع أن احلديث � يذكره!


