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التقوى

��� كنت بعيد� عن هلك، 
'تعّذA بـك �التصا? ֲדم 
لسـبب قهـر¬، فبعثت 
Gم برسـالة هامة مع شخص، فكّذبو¾ 
'Aفضو� �سـتالمها èجـة �ا 'صلت 
عن طريقه 'Ú تصل عن �لطريق �لرºى 
'هو �لRيد! فما نسـب 'صف ميكن 
1 يوصفو� به؟! ال شـك بأ�م قو6 ال 

يتفكر'1!
'هكذ� يشـبه هـذ� �لتصـر� مع 
�لرسـالة- تصر� �ملشايخ مع �لعالمة 
�لÀ شا� �هللا سبحانه 'تعا� 1 ½علها 
من /لة صد^ �إلما6 �ملهد� '�ملسيح 
�ملوعـو/، ال 'هى عالمة خسـو� 
�لقمر 'كسو� �لشمس، فقد Aفضوها 
 	 �لشـمس   Ñبوضو Aغم حتققهـا 
كبد �لسـما�- èجة �ا 'صلت عن 
طريق �لد�AقطÚ' ،ë تصل عن طريق 

�لبخا�A �لذ� يعتR'نه بلسـا1 �حلا? 
هو �لطريق �لرºي للهد�ية، 'Aمبا كثر 

من �لقر1Õ �لكرمي نفسه!
فلقد 'A/ 	 سنن �لد�A قطë حديث 
َتُكوَنا  َلْم  Õَيَتْيِن  ِلَمْهِديَنا   َّ1�ِ” يقو?: 
َمَو�ِ� َ'�َألAِْ� َتْنَكِسُف  ُمْنُذ َخْلِق �لسَّ
�ْلَقَمُر َأل'َِّ? لَْيَلٍة ِمْن Aََمَضا1َ َ'َتْنَكِسُف 
ْمُس ِفى �لنِّْصِف ِمْنُه َ'َلْم َتُكوَنا ُمْنُذ  �لشَّ

 ".�َAَْمَو�ِ� َ'�َأل َخَلَق �ُهللا �لسَّ
'هذ� �حلديث ينبئ عن 'قو  خسو� 
للقمر 'كسـو� للشمس 	 'قا� 
�د/	 من شـهر Aمضا1، '�لك بعد 
�عال1 �ملهد¬ عن /عوته، لتكو1 هاتا1 
�آليتا1 عالمة على صدقه، 'حجة على 
من ُيكّذبه. 'مبا 1 ليا� �لشهر �لقمر¬، 
 1'هو هنا شهر Aمضا1- �لÀ ميكن 
ينخسـف فيها �لقمر هي �لليا� ١٣، 
 �A١٤، ١٥، '�لـك ��� 'قعت �أل

 �Aبني �لشـمس '�لقمر فتحجب �أل
ضو� �لشمس عن �لقمر- فإ4 خسو| 
�لقمر !فقا �ذ� �حلديث- سو| يقع 
 � p� ،|ليلة من ليا� �خلسو Q!� �
يا6 �لشهر �لقمر¬  1�لليلة ١٣. 'مبا 
�لÀ ميكن 1 تنكسف فيها �لشمس هى 
يا6 ٢٧، ٢٨، ٢٩، '�لك عندما يقع 
�لقمر بني �أل�A '�لشـمس فيحجب 
�لقمر ضو� �لشـمس- فإ4 كسو| 
 Oيا�لشمس سـو| يقع � منتصف �

 .٢٨ Oليو� � p� ،|لكسو�
'�آل1 لنر¬ كيف حتققت هاتا1 �آليتا1 

كما 'A/ 	 �حلديث:
كا1 حضر	 مـ$¿� غال6 �د � 
قـد علن نه �إلما6 �ملهد� '�ملسـيح 
�ملوعو/، 'كا1 بأمر من �هللا قد نشـأ 
bاعته ¥ عا6 ١٨٨٩ 'خذ �لبيعة ممن 
صّدقو¾، بينما شّك 	 صدقه �لبعض، 
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'كذبه Õخر'1.
سـهم �ملشايخ- A ما �ملكذبو1 'على
فطفقو� يبحثو1 عـن /لة إل/�نته من 
�آليتني  بدليـل  فطالبو¾  ¬ طريـق! 
�ملذكوAتني 	 �حلديث، فابتهل حضرته 
 Àبه ليؤيـد¾ بنصر¾ �ملكتو�، حA ��
جا� نصر �هللا 'حتقـق ما ¥ �حلديث، 
'ُجمع �لشمس '�لقمر ¥ ÕيÁ �خلسو� 

'�لكسو� ¥ Aمضا1! 
فقد 'قع خسـو� للقمر ¥ ليلة ٢١ 
ما�A مـن �لعا6 �مليـال/� ١٨٩٤، 
�ملو�فق A١٣مضـا1 من �لعاG� 6جر� 
١٣١١، 'حينها خـR حضر	 م$¿� 
�لشـمس  بأ1  �لناَ�  �د�  غال6 
ستنكسف يضا ¥ �ليو6 ٢٨ من هذ� 
�لشهر �ملبا�A بإ�1 �هللا تعا�. 'قد 'قع 
�لكسـو� فعال ¥ �ليو6 �ملحد/ 'هو 
�ملو�فق ٦ بريل عـا6 ١٨٩٤. 'ليس 
�لك فقـط، بل حدثت نفس �لظاهر	 
¥ Aمضـا1 من �لعا6 �لتا� مباشـر	 
مريـكا، � ¥ �لنصف �لثا� من  ¥
�لكر	 �ألAضية. 'بذلك حتققت �آليتا1 
ُتقا6  �لكر	 �ألAضيـة لكي  ¥ نصفي 
�حلجة علـى �جلميع، 'قد مت تد'ينهما 
 1¥ سـجال� �ملر�صد �لفلكية، بعد 
مت تد'ينهما ¥ هـذ� �حلديث èو�� 
١٣ قرنا - كعالمة على صد^ �ملهد� 

�ملنتظر! 

'بذلـك كا1 حضر	 م$¿� غال6 �د 
� هو �لوحيد عـR �لتاAيخ �لذ� 
�ستد? على صدقه ֲדذ� �حلديث �لذ� 
�كر هاتـني �آليتني، 'قد �سـتعمل 
�لرسـو? � لفظ (مهدينـا) ¥ هذ� 
�لـذ� 'õ جو�مع  – 'هو  �حلديث 
�لكلم- للداللة على نه سيوجد مدعو1 
مزيفو1، 'لكن �ملهد� �حلقيقي هو من 
سُيسـتد? على صدقـه ֲדاتني �آليتني 
�للتني Ú تكونا ألحد عالمة على صدقه 

 .�Aمنذ خلق �هللا �لسمو�� '�أل
'èد'Ä هـذ¾ �لعالمة �لربانية �ملتمثلة 
¥ هاتني �آليتني متحـص �خلبيث من 
�لطيب، فثبت ملن كانو� يشـكو1 	 
يصدقه بأنه هو حقـا �إلما6 �ملهد¬، 
فبايعو¾. مـا �ملصّدقو1 منذ �لبد� فقد 
�¿/�/ كل مبايـع �� فطنة �ميانا على 
�ميا1. 'لكن ما�� فعل �ملكذبو1 �لذين 
كانو� يطالبونه ֲדـذ¾ �لعالمة Õيًة على 
صدقه؟! لقد تناسـو� من خبثهم بأ�ا 

كانت مطلبهم! 'جحد'� ֲדا '�ستيقنتها 
نفسهم ظلما 'علو�! فاعترضو� عليها 

بشبها� '�هية. 
فمما ¿عمو¾، 1 �حلديث غ$ صحيح 
'Ú ُير' عن �لرسـو? �، هذ� فضال 
عن طعنهم ¥ �لر'�	! فر/ عليهم �إلما6 

�ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ � بقوله:
"ما كا1 حديثا ُيفتر¬.. فأنت تشك 
¥ حديث حصحصت صّحته 'تبّينت 
طهاAته.. 'قد صّدقه �هللا 'ناA �لدليل 
شك  بقي  فهل  قيل..  مما  �لر'�	   'بّر
 ¥ تشّكو1  عظمى؟   ��Aما بعد 
من  كنتم   ' تعاميتم  �لضحى؟  ôس 
'ال  �إلنسا1  شها/	  تقبلو1  �لعمني؟ 
تقبلو1 شها/	 �لر�ن.. '��� حصحص 
من  كا1  من  �ال  يشك  فال  �لصد^ 
 �� Óتا¸  ال  مر  'هذ�  عا/ين.  قو6 
على  ¦فى  'ال  '�لتعريف،  �لتوضيح 
معن  من  كل  'على  �حلنيف،  �لذكّي 
�خلز�ئن  �حلق،   Aنو) كاملتدبرين". 

فثبت ملن كانوا يشـكون © صدقه بأنه هو حقا اإلمام 
املهدى، فبايعوه... ولكن ماذا فعل املكذبون الذين كانوا 
يطالبونه بهذه العالمة آيًة على صدقه؟! لقد تناسـوا 
من خبثهم بأنها كانت مطلبهم! وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا! فاع|ضوا عليها بشبهات واهية. 
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التقوى

�لر'حانية ¸ ٨ � ٢٠٦-٢٠٨)
'لو معنو� حقـا كاملتدبرين لكفاهم 

لصحة هذ� �حلديث حتقق ما فيه!
مـا طعنهم 	 �لـر'�	، 'قوGم بأ1 
هذ� �حلديث Ú ُير' عن �لرسو? �، 
فكأ�م مع 'قو  �حلدÄ يظّنو1 بأ1 �هللا 
ُيظهر على غيبه �لكذ�بني '�لفاسقني، 
'¥ �لك نقـض صريح لقوله تعا�: 
َغْيِبِه  َعَلى  ُيْظِهـُر  �ْلَغْيِب َفال  ﴿َعاِلُم 
َحًد�. ِ�الَّ َمِن �Aَْتَضى ِمن Aَُّسـوٍ?﴾ َ
٢٧-٢٨ ) 'هل هنا� كر6  (�جلن: 
 Àمد �ملصطفى � ح�على �هللا من 
بوقوعه  �لذ�  �لغيب  ُيطلعه على هذ� 
ُيفصل بني حق 'باطل، '�لذ� بالفعل 

صبح '�قعا مشهو/�؟!
�السـتقبا?  هذ�  كا1  هكذ�  'لكن، 
�ملحز1 من علما� �ملسلمني Gذ¾ �Gدية 
�لربانية حني 'صلت بالفعل ¥ '�خر 
�لقر1 �لتاسع عشر �لذ� خر¸ فيه قو6 
يأجو¸ 'مأجو¸ ¥ هيئة �ملستعمرين 
لشـبه �لقاA	 �Gندية، 'ظهر �لدجا? 
رين �لذين  معهـم ¥ هيئـة �لـُمَنصِّ
نشـطو� بالدعو	 �� �إلميا1 بأ1 �هللا 
�¹ذ 'لًد�، 'عملو� على تدم$ عقائد 
�إلسال6 بالشبها� 'خال^ �ملسلمني 
بالشهو��، هذ� فضال عن علو صو� 
�ملزيد من �لعقائد �ملزيفة، من سـيخية 
كانت  '�Gند'سـية  صامتة،  كانت 

'ֲדائية خرجت ¥  �اAبة لإلسـال6، 
نفس �لقر1 يعلن صاحُبها نسخ عقيد	 
�إلسـال6.. فلز6 لكل �لك 	 علم �هللا 
�أل¿� 1 يبعث �ملهد� إلعا/	 �إلميا1 
�لعقائد �لفاسـد	  �لصحيـح مبحاAبة 
باحلجـة '�لدليل، مع /ليل ناصع على 
صدقه، يقا6 به �حلجـة على �جلميع، 

'يدحض ما سو�¾ من /عا'¬ مزيفة!
 فبدال مـن 1 يفرحو� ֲדـا 'يضعو� 
�حلديـث �لذ� تنبأ ֲדا ¥ على مر�تب 
�لذ�   Úلعا� 'يظهر'¾ علـى  �لصحة، 
'غربه  بشـرقه   Äحلد� �لك  شـهد 
كدليل صد^ �إلسـال6 '�ظهاA¾ على 
 �'Aثا�لدين كلـه- كّذبو� �حلديث، '
 Ú' ،Äلشـبها� �لو�هية حو? �حلد�
يكتفو� بذلك بل تأّلو� على �هللا 'خرجو� 
من �مللة �ملصدِّقني َمبن كا1 مصد�ًقا له! 
فهل هنا� شـر على �إلسال6 كR من 
هـؤال� �لذين �¹ذهم �لنا� ýA'سـا 
 1جهاال فضلو� 'ضلو�؟! فال عجب 
يتنبأ �لرسو? �ألعظم بأفعاGم �لشنيعة، 
حني 'صف علما� Õخر �لزما1- بأ�م 

شر من حتت /مي �لسما�..
'�حلق 1 �ملتدبـر ½د 1 'جو/ هذ� 
�لدليـل �لناصع على صـد^ �إلما6 
هذ�  �ملوعـو/ ¥  '�ملسـيح  �ملهد� 
�حلديث بالـذ�� 'ما له من موقع ¥ 
كتب �ملسلمني- Óمل ¥ طياته �لكث$ 

من �لفو�ئد '�لعR، منها ما يلي:
١- �1 حد'Ä �آليتني ¥ هذ� �حلديث 
�لذ� ُيعتR غ$ صحيح عند �لكث$ين- 
يد? على 1 منهج �جلماعة �إلسالمية 
�أل�دية ¥ قبو? �حلديث ' A/¾ هو 
 ��لصحيح. حيـث ال ينبغى قبو? 
حديث ' Aفضه �ال بعد عرضه على 
 1Õمتنه �لقر �A1 �لكرمي، فإ�� عاÕلقر�
 Ú ' 1Õما ��� '�فق �لقر�لكرمي فُينبذ. 
 1Õضه- فكفى بالقرAيوجد فيه ما يعا
سند� 'حكما على صحته، حÀ 'لو 
ُطعن ¥ �لـر�'�، 'مثا? على �لك 
موضـو  حديثنا- ففضال عن ثبو� 
 Äفإنه حد �ملشهو/-  بالو�قع  صحته 
حتقيقا لنبو�	 'A/� ¥ �لقر1Õ �لكرمي 
عن �جتما  هاتني �آليتني معا كعالمة 
من عالما� Õخـر �لزما1، �� يقو? 
َ̂ �ْلَبَصُر  �حلق تبا�A 'تعا�: ﴿َفِإَ�� َبِر
ْمُس  * َ'َخَسـَف �ْلَقَمُر * َ'ُجِمَع �لشَّ

َ'�ْلَقَمُر﴾ (�لقيامة: ٨-١٠)
٢- �1 �إلميـا1 ال يتحقق �ال بالدليل 
�لتفكر  �لـذ� البد مـن  �لقاطـع 
فيه  بعيد� عن �جلمو/، 'مع سـالمة 
�لقلب من �لزيغ '�جلحو/، فال يصح 
 Ú 1 هذ� �حلديثمثال بأ1 نقو? مبا 
' مبا نه مطعو1 ¥  ،�Aير/ ¥ �لبخا
�لـر�'�- ��� فهو غ$ صحيح! فمن 
قلـة �لعقل �لقـو? بذلك، أل1 حتقق 
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مضمو1 �حلديث هو ¥ حد ��ته /ليل 
قاطع على صحته 'هو هّم من عد�لة 
�لر�'�، أل1 �لعـد? ميكن 1 ¦طئ 
'ينسى، ما حتّقُق �حلديث فهو جتا'ٌ¿ 

Gذ� �الحتما?. 
٣- لقـد ثبت �لو�قـع 1 �ملكذبني 
باإلما6 �ملهد� '�ملسيح �ملوعو/ �

¥ خطر عظيـم، �� يثقو1 عمليا ¥ 
�لر'�	 كثر من ثقتهم باهللا! 'يشـهد 
على �لك �ميا�م èديث سحر �لرسو? 
على يد¬ �ليهو/ Aغم تعا�A �لك مع 
كال6 �هللا �لذ� يقو? ﴿'�هللا يعصمك 
مـن �لنا�﴾ كما يشـهد على �لك 
عد6 �ميا�م بصحة حديث �خلسـو� 
'�لكسـو� Aغم 1 �هللا ظهر عليهم 
/ليـل صحته مرتـني متتاليتني لعلهم 

يؤمنو1! 
٤- لقـد ثبت �لو�قع 1 �لطاعنني ¥ 
/عو	 �إلما6 �ملهد� '�ملسـيح �ملوعو/ 
 ëال يتبعو1 �ال �لظن �لذ� ال يغ �
من �حلق شـيئا، 'يكفـي /ليال على 
�لك 1 �عتقا/هم بعد6 صحة حديث 
�خلسو� '�لكسو� ال يغë من حتقق 

ما 'A/ فيه شيئا!
٥- لو Ìّينا جانبا �عتباA هذ� �حلديث 
/ليـال على صد^ �ملهد�- سـنجد 
 ¥ Rنه يعت ،Rهم �لفو�ئـد '�لعمن 
�ألصـل /ليال على صد^ خامت �لنبيني 

�لعقائد  تبا   ما6  �إلسـال6  'Aسالة 
�ملزيفة! �� شـا� �هللا 1 ُيطلع مصطفا¾ 
على هذ� �لغيب �ملقدA حتقيقه ¥ هذ� 
�لزمن بالذ��- �ثباتا بأنه ال ينطق عن 
�Gو¬، '�عالنا بـأ1 �ملنتظر من bيع 
�مللل لن يكو1 �ال ممن يبتغي �إلسـال6 
/ينا، 'بالتا� تأييد� لدين �هللا ¥ �لزمن 
�لفاسـد	  �لعقائد  فيه  خرجت  �لذ� 

'�Aتفع فيه �إلميا1 عند �لثريا! 
 1كتفي بذلك، 'لكل عاقل متدبر '

يزيد..
 ¬R1 تغيـب �لطامة �لك'ال ينبغي 
كل  عقل  عـن   ¬Aلنصا�' لليهـو/ 
لبيب، تلك �ملتمثلة ¥ جحو/هم '¿يغ 
قلوֲדم، �� صرفو� جهو/هم �� �لطعن 
/لة صد^ كمل �لنبيني، بدال من  ¥
�ستكشـا� عظمته 'bا? ما تى به 

من عند �هللا،  'لو جا� بسوA	 '�حد	 
من سـوA �لقر1Õ �لكرمي لكفى �لك 
/ليال على صدقه عند صحا� �لقلو� 
�لطاهـر	! 'لكن ها Ìـن �آل1 نر¬ 
تشابه قلو� جل �ملسلمني مع قلو� 
�لزيغ '�جلحو/،   ¥ ¬Aلنصا�' �ليهو/ 
فلقد حـذ'� حذ'هم حـني صرفو� 
جهو/هم �� �لطعـن ¥ /لة صد^ 
�إلما6 �ملهد¬ '�ملسـيح �ملوعو/، بدال 
من �النضمـاb �� 6اعته خلدمة /ين 
�هللا على قلب Aجل '�حد. 'لو Ú يكن 
�ال /ليل ÕيÁ �خلسـو� '�لكسو�- 
لكفـى �لك على صدقه /ليال، 'لكن 
�ملتكRين، حـق عليهم 'عيد �هللا بأ1 
يصر� عنهم Õياته، '�1 ير'� كل Õية 
ال يؤمنو1 ֲדا، '�1 ير'� سبيل �لرشد 

ال يتخذ'¾ سبيال!!
 

إن حدوث اآليتني ? هذا احلديث الذي ُيعت� غh صحيح 
عنـد الكثhين- يدل على أن منهج اجلماعة اإلسـالمية 
األ!ديـة ? قبول احلديث أو رده هـو الصحيح. حيث 
ال ينبغـى قبول أي حديث أو رفضه إال بعد عرضه على 
القرآن الكرمي، فإذا عارض متنه القرآن الكرمي فُينبذ. أما إذا 
وافـق القرآن أو l يوجد فيه ما يعارضه- فكفى بالقرآن 
سـندا وحكما علـى صحته، حa ولو ُطعـن ? الراوي، 




