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النبوءة الثانية :افتراق األمة وفسادها كما حدث مع
بني إسرائيل وظهور الفرقة الناجية
أنبأ القرآن الكرمي أن األمة ستفرتق ،وسيتسلل إليها الشرك والفساد ،وسيُهجر
القرآن الكرمي ،كما يف قوله تعاىل:
ول اي رب إن ق ْومي اَّت ُذوا هذا الْ ُق ْرآن م ْه ُجوًرا( الفرقان)31 :
وقال الر ُس ُ
كما أنْزلْنا على الْ ُم ْقتسمني * الذين جعلُوا الْ ُق ْرآن عضني( احلجر-91 :
)92
كما أنبأ هللا تعاىل يف القرآن الكرمي أبن األمة سيتسلل إليها الشرك وستتفرق
إىل طوائف وشيع كل حزب مبا لديهم فرحون ،كما حدث للذين من قبلهم:
وال ت ُكونُوا من الْ ُم ْشركني * من الذين ف رقُوا دين ُه ْم وكانُوا شي ًعا ُكل ح ْزب مبا
لديْه ْم فر ُحون( 4 الروم)33-32 :
كما أنبأ أيضا أن املسلمني سيُفسدون يف األرض ويقطعون أرحامهم:
ف ه ْل عسْي تُ ْم إ ْن ت ولْي تُ ْم أ ْن تُ ْفس ُدوا يف ْاأل ْرض وتُقطعُوا أ ْرحام ُك ْم( حممد:
)23
 4عندما يذر القرآن الكرمي من أمر ما فهذا يعين أنه يتنبأ أبنه سيحدث ،وإال كان التحذير
بال جدوى .لذلك فإنه يف التحذير من التفرق إشارة ونبوءة ابلتفرق.
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وجاءت أنباء هذه ال ُفرقة والفساد يف حديث النيب  ،حيث جاء فيه:
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :إن بين إ ْسرائيل
ع ْن أنس بْن مالك قال قال ر ُس ُ
ت على إ ْحدى وسْبعني ف ْرقةً وإن أُميت ست ْفرت ُق على ثْن ت ْني وسْبعني ف ْرقةً ُكلها
افْرتق ْ
يف النار إال واحد ًة وهي ا ْجلماعةُ} (سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
وواقع احلال يبني أن هذا األمر قد حتقق ،وأن هذا وقت ذروته .فال سبيل
إلنكار أن األمة قد فسدت وتفرقت إىل فرق شَّت؛ كل حزب مبا لديهم فرحون،
يكفرون بعضهم بعضا ،بل ويتعطشون لدماء بعضهم ،وال يرقبون يف إخواهنم من
املسلمني إالً وال ذمة.
وقد أكد النيب  يف هذا احلديث أن الفرق واجلماعات والطوائف كلها
ستكون على الباطل ،وستدعو أتباعها إىل النار ،وأن فرقة واحدة فقط هي اليت
ستكون على احلق؛ وهي "اجلماعة"!
كذلك فقد أوضح النيب  حال هذه الفرق الفاسدة املتناحرة يف أحاديث
أخرى ،كما يف حديث حذيفة بن اليمان ،5حيث بني أبهنم يهدون بغري هديه
اس ي ْسألُون ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه
 5عن ُحذيْفة بْن الْيمان أنه كان ي ُق ُ
ول{ :كان الن ُ
ت اي ر ُسول الِل إان ُكنا يف
وسلم ع ْن ْ
ت أ ْسألُهُ ع ْن الشر َمافة أ ْن يُ ْدركين ف ُقْل ُ
اخل ْري وُكْن ُ
ت وه ْل ب ْعد
اخل ْري ف ه ْل ب ْعد هذا ْ
جاهلية وشر فجاءان الِلُ هبذا ْ
اخل ْري م ْن شر قال ن ع ْم قُ ْل ُ
ف
ت وما دخنُهُ قال ق ْوٌم ي ْه ُدون بغ ْري ه ْديي ت ْعر ُ
ذلك الشر م ْن خ ْري قال ن ع ْم وفيه دخ ٌن قُ ْل ُ
اخل ْري م ْن شر قال ن ع ْم ُدعاةٌ إىل أبْواب جهنم م ْن أجاهبُ ْم
ت ف ه ْل ب ْعد ذلك ْ
مْن ُه ْم وتُْنكُر قُ ْل ُ
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 ،وأن الواجب هو اعتزال تلك الفرق كلها ،بل خري للمؤمن من أن ينتمي إىل
أحدها أن يعض على أصل شجرة حَّت يدركه املوت .وأكد  أن الواجب
حينها هو لزوم "مجاعة املسلمني وإمامهم".
ويف حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،6جاء أن األمة
ستبلغ من الفساد مبلغا عظيما وستتفرق إىل فرق تفوق السبعني ،وستكون الفرقة
َص َحاب}
الناجية هي اليت وصفها النيب  بقولهَ { :ما أ ََن َعلَْيه َوأ ْ
ومن املؤكد أن "اجلماعة" يف احلديث األول ،و"مجاعة املسلمني وإمامهم" يف
ت اي ر ُسول الِل ص ْف ُه ْم لنا ف قال ُه ْم م ْن جْلدتنا وي تكل ُمون أبلْسنتنا
إلْي ها قذفُوهُ فيها قُ ْل ُ
ت فإ ْن ملْ ي ُك ْن هلُْم
ت فما َتُْمُرين إ ْن أ ْدركين ذلك قال ت ْلزُم مجاعة الْ ُم ْسلمني وإمام ُه ْم قُ ْل ُ
قُ ْل ُ
صل شجرة حَّت يُ ْدركك
مجاعةٌ وال إم ٌام قال ف ْ
اعتزْل تْلك الْفرق ُكلها ول ْو أ ْن ت عض أب ْ
ت وأنْت على ذلك} (صحيح البخاري ،كتاب املناقب)
الْم ْو ُ
ول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم{ :ليأْتني على أُميت ما
 6ع ْن عْبد الِل بْن ع ْمرو قال قال ر ُس ُ
أتى على بين إ ْسرائيل ح ْذو الن ْعل ابلن ْعل حَّت إ ْن كان مْن ُه ْم م ْن أتى أُمهُ عالنيةً لكان يف
ت على ثْن ت ْني وسْبعني ملةً وت ْفرت ُق أُميت على
صن ُع ذلك وإن بين إ ْسرائيل ت فرق ْ
أُميت م ْن ي ْ
ثالث وسْبعني ملةً ُكل ُه ْم يف النار إال ملةً واحدةً قالُوا وم ْن هي اي ر ُسول الِل قال ما أان
صحايب} (سنن الرتمذي ،كتاب اإلميان عن رسول هللا)
علْيه وأ ْ
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حديث حذيفة ،و"ما أان عليه وأصحايب" يف حديث عبد هللا بن عمرو هي كلها
إشارات واضحة إىل أن هذه الفرقة الناجية ستكون ذاهتا مجاعة اآلخرين اليت أنبأ
هبا القرآن الكرمي يف سورة اجلمعة ،اليت سيؤسسها الرجل الفارسي الذي سيكون
انئبا وخادما وممثال للنيب  ،والذي سيكون ظهوره وكأنه مبنزلة بعثة ًثنية له .
وابلنظر إىل التماثل يف الفساد وال ُفرقة الوارد يف نبأ احلديث الشريف بني األمة
اإلسالمية وبين إسرائيل ،فإننا خنلُص إىل فائدة هامة ترشدان إىل أن الفرقة الناجية
يف هذه األمة ينبغي أن تكون مماثلة أيضا للفرقة الناجية اليت قامت يف بين إسرائيل،
كما تشاهبت الفرق الضالة يف املسلمني مبثيالهتا عندهم .ومعلوم أن بين إسرائيل
قد تفرقوا إىل فرق كثرية ،حَّت أرسل هللا تعاىل إليهم املسيح عيسى بن مرمي ،
الذي أسس الفرقة الناجية ودعاهم لإلميان به .وهكذا فإن نبوءة احلديث الشريف
حصرا تلك الفرقة اليت يؤسسها مبعوث يف
تشري إىل أن الفرقة الناجية ستكون ً
األمة اإلسالمية ،ولن تقوم على اجتهاد وأهواء .7وال مفر لنا من اإلقرار أنه هو
 7جاء يف حديث معاوية بن أيب سفيان  أن النيب  قد مسى الفرق يف ذلك الزمان
ملل أهواء ،فعن معاوية بن أيب سفيان أن ر ُسول الِل صلى الِلُ علْيه وسلم قال{ :إن أ ْهل
الْكتاب ْني افْرتقُوا يف دينه ْم على ثْن ت ْني وسْبعني ملةً وإن هذه ْاألُمة ست ْفرت ُق على ثالث
اجلماعةُ وإنهُ سي ْخُر ُج يف أُميت أقْ و ٌام
وسْبعني ملةً ي ْعين ْاأل ْهواء ُكلها يف النار إال واحدةً وهي ْ
ب بصاحبه ال ي ْب قى مْنهُ عْر ٌق وال م ْفص ٌل إال
جتارى هب ْم تْلك ْاأل ْهواءُ كما ي تجارى الْكْل ُ
دخلهُ} (مسند أمحد ،كتاب مسند الشاميني)
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نفسه الرجل الفارسي الذي سيكون انئبا للنيب  يف بعثته الثانية ،ألنه هو املوعود
الوحيد الذي أشار إليه القرآن الكرمي .وهذا يرشدان أيضا إىل أنه سيكون مثيال
للمسيح يف هذه األمة نظرا إىل مهمته اليت متاثل مهمة املسيح عيسى بن مرمي
 يف بين إسرائيل.
وملا كان االفرتاق يف األمة قد حدث وبلغ أوجه ،وهو أمر واقع ،فال بد من أن
تكون الفرقة الناجية موجودة أيضا .وابلنظر إىل أن الفرق واجلماعات كلها ال
تتوفر فيها شروط الفرقة الناجية ،وال تعدو كوهنا شيعا كل حزب مبا لديهم فرحون،
وهي بنفسها ال تدعي أهنا قامت أبمر هللا تعاىل أو بوحيه ،فال مفر من اإلقرار
حصرا؛ تلك اجلماعة
أبن الفرقة الناجية املوعودة هي اجلماعة اإلسالمية األمحدية ً
اليت تعلن أهنا مجاعة اآلخرين امللحقة ابألولني اليت أنبأ هبا القرآن الكرمي ،اليت
املبعوث الذي ميثل النيب  يف بعثته الثانية ،والذي هو مثيل
أسسها أبمر من هللا
ُ
املسيح يف األمة؛ كون املسيح يف بين إسرائيل هو من أسس الفرقة الناجية.
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