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 ضلالف في إسرائيل بني مع املماثلة: الرابعة لنبوءةا

 والفساد

 هذه وردتو  إسرائيل، وبين اإلسالمية األمة بني املماثلة إىل الكرمي القرآن أشار
 أوىل لفاحتة،ا سورة يف جاء ما أبرزها الكرمي، القرآن من كثرية  مواضع يف املماثلة

اجيا أن ر  صلواته يف مسلم كل  يردده أن جيب دعاءً  تضمنت اليت القرآن، سور
 .نيالضال من وال عليهم، املغضوب من ال عليهم، هللا أنعم الذين من يكون
  ر اط   اْهد ان ر اط  *  اْلُمْست ق يم   الص    ع ل ْيه مْ  اْلم ْغُضوب   غ رْي   مْ ع ل ْيه   أ نْ ع ْمت   ال ذ ين   ص 

 (7-6 :الفاحتة) الض ال  ني   و ال  
 ابسم لسيئاتا وارتكبوا دينهم، يف أفرطوااليهود الذين  هم عليهم واملغضوب 
 الذين نصارىال هم والضالون. وعقابه هللا غضب عليهم فحل   دينه، وابسم هللا

 .ةوالطهار  التقوى عن أبعدهم كبريا  احنرافا واحنرفوا دينهم يف فرطوا
 إسرائيل، ينب من "عليهم وأنعم" املستقيم، صراطه تعاىل هللا هداهم الذين أما
 :الكرمية اآلية تذكرهم من فهم
 ْالن ب ي  ني   م ن   ع ل ْيه مْ  الِل ُ  أ نْ ع م   ال ذ ين   م ع   ف أُول ئ ك   و الر ُسول   الِل    يُط ع   و م ن 

د  يق ني   اء   و الص    (70 :النساء) ار ف يقً  أُول ئ ك   و ح ُسن   و الص احل  ني   و الش ه د 
 والشهداء والصديقني األنبياء كانوا  إسرائيل بين من عليهم هللا أنعم فالذين 

 املرتبة يف هممن ليكون املسلم يدعو أن جيب الذين وهم األمة، تلك يف والصاحلني
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 .والفضل واملكانة
 متاثل سةرئي فرق ثالث إىل ستنقسم األمة أن الكرمي القرآن أك د فقد وهكذا

 النصارى، ثالوأم اليهود، أمثال وهي إسرائيل؛ بين يف كانت  اليت الثالث الفرق
 .عليهم هللا أنعم والذين
 األمة أغلبية ستشكل اليت الضالة الفرق فهم النصارى، وأمثال اليهود أمثال فأما

 اإلفراط يف ماإ واقعة أهنا سيتضح أحواهلا بتفحص اليت فسادها، عند اإلسالمية
 بنو فيه وقع ما متاثل عملية وسيئات عقدية أخطاء يف واقعة وأهنا التفريط، يف أو

لتسرب إىل اب بدأت قد يف الفساد املماثلةهذه  أن شك وال. بشق ْيهم إسرائيل
 وصلت ندماع الكاملة صورهتا يف وظهرت تبلورت ولكنها طويلة، فرتة منذ األمة
 : النيب حديث أشار ذلك وإىل. والتفرق الفساد يف القمة إىل األمة

ب  ُعن  } :ق ال   س ل م  و   ع ل ْيه   الِل ُ  ص ل ى الن يب     ع نْ  اخْلُْدر ي    س ع يد   أ يب   ع نْ    نْ م   س ن ن   ل ت  ت ْ
ل ُكمْ  ك ان   رْبًا ق  ب ْ رْبًا ش   اي   قُ ْلن ا ت ب ْعُتُموُهمْ  ض ب    ْحر  جُ  د خ ُلوا ل وْ  ح َّت   ب ذ ر اع   و ذ ر اًعا ش 

 االعتصام كتاب  ،البخاري صحيح{ )ف م نْ  ق ال   و الن ص ار ى اْلي  ُهودُ  الِل    ر ُسول  
 (والسنة ابلكتاب

 تمتازس اليت الناجية، الفرقة تلك هبم فاملقصود ،12عليهم هللا أنعم الذين أما

                                                           
العجيب أنه ال خالف على أن األمة سيأيت عليها ما أتى على بين إسرائيل من فساد  12

وفُرقة، ولكن كثريين يغفلون عن أن األمة موعودة أيضا بوجود الفئة الثالثة اليت هي فئة 
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 الباطل على رقالف كل  وتكون ،ذروته والتفرق الفساد عندما يبلغ وتربز وتظهر
 اآلخرين مجاعة وهي اجلمعة، سورة نبوءة يف إليها تعاىل هللا أشار اليت وهي سواها،
 .الثانية بعثته يف وممثله  النيب انئب سيقيمها اليت ابألولني، امللحقة

 ستحظى ألمةا هذه من عليهم هللا أنعم الذين فرقة أن إىل السابقة اآلية وتشري
 ألنبياءا إليهم وسينظر والصاحلني، والشهداء والصديقني األنبياء مبراتب

 أحسن ربوهنمويعت الغبطة بعني السابقة األمم من والصاحلون والشهداء والصديقون
 .الرفقاء

 بطاعة وطمن اإلسالمية األمة يف املراتب هذه نوال شرط أن تبني    اآلية ولكن
 كاملةال بطاعته الذي النبيني، خامت  للنيب عظيم فضل وهذا الرسول، وطاعة هللا

 تتيسر مل بينما ألنبياء،ا مراتب إىل املؤمنون يرتفع حبه يف والفناء بشريعته وااللتزام
 حيث الصديقية، مرتبة من أكثر أتباعهم ينل فلم السابقني، لألنبياء املرتبة هذه
 :تعاىل يقول
  لِل    آم ُنوا و ال ذ ين د  يُقون   ُهمُ  أُول ئ ك   و ُرُسل ه   اب  اءُ و   الص   ُمْ  ر هب   مْ  ع ْند   الش ه د   مْ أ ْجرُهُ  هل 

 (20 :احلديد) و نُورُُهمْ 
 األنبياء اتبمر  إىل أتباعهم يرفعوا أن مبقدورهم يكن مل السابقون فاألنبياء

                                                           

 الذين أنعم هللا عليهم عندما يبلغ الفساد ذروته. فكأهنم بذلك يقرون ابلفساد ويقبلونه
 لألمة وال يرجون الصالح وال يتوقعونه.
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 .13دون ماف الصديقية مرتبة على يقتصر َتثريهم كان  بل هلم، بطاعتهم
 مراتب يف يُ ع د ون كانوا  من الصاحلني األولياء من األمة يف خال قد أنه شك وال

 طاعة النيب  تفانيهم يف نتيجة املراتب هذه انلوا ممن تعاىل، هللا عند األنبياء
 أيدي على ريظه كان  ما تفوق وكرامات إهلية وَتييدات صافيا وحيا وانلوا ،وحبه
 هي مرتبتهم نتكا  وإن كأنبياء،  يُعر فوا مل ولكنهم. غريهم أو إسرائيل بين أنبياء
 هللا من مباشرة حدأ يناهلا اليت املستقلة النبوة ألن تعاىل، هللا عند األنبياء مرتبة
يف  أو اليت يوز هبا النيب سلطة على الشريعة أي ميكنه التغيري أو التبديل تعاىل

 ومل ، النبيني امتخ ببعثة انقطعت قدشريعة سابقة أو األمر مبا خيالفها يف وقته 
  الرسول ةطاع يف الكامل الفناء شرطه الذي واملقام املرتبة إال النبوة من يبق  

 .وحبه
                                                           

لن ينالوا مقام النبوة كما كان  املؤسف أيضا أن هناك من يقول إن أتباع النيب  13
السابقون، بل سينالون الصديقية فما دون، ظنا منهم أن عقيدة ختم النبوة حتجب مقام 

 يصبح من يناهلا تقلة اليتالنبوة يف األمة! والواقع أن ختم النبوة يجب النبوة اجلديدة املس
والعياذ ابهلل، أما درجات مقام النبوة   نبيا جديدا برسالة جديدة وُيطوى هبا زمن النيب 

وحبه. واضح متاما أن  فإن ختم النبوة يفتحها على مصراعيها للفانني يف طاعة النيب 
بياء السابقني نعقيدهتم هذه َمالفة متاما للقرآن الكرمي الذي يفيد عكس ذلك؛ وهو أن األ

الذي يع ُد هللا من  ما كانوا قادرين على إيصال أتباعهم إىل مقام النبوة بعكس النيب 
 خيلص يف طاعته وات  باعه والفناء فيه مبقام النبوة.
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 الثانية البعثة ستشهد اليت ابألولني، امللحقة اآلخرين مجاعة نبوءة إىل وابلنظر
 أبرز يكونس أنه املشاهبة هذه من يتضح فإنه الفارسي، الرجل طريق عن  للنيب
وسيكون مميزا عن  ، للنيب ات باعا اإلسالمية األمة يف النبوة مقام سيحوز من

غريه أبنه مبعوث ومكل ف من هللا تعاىل مبهمة أشار إليها القرآن الكرمي وفص لها 
 النيب وكأن سيبدو أنه درجة إىل  النيب يف متفانيا وسيكون يف حديثه، النيب 
 يدهلس اخلادم مبنزلة سيكون ابلطبع ولكنه ًثنية، بعثة بُعث قد ، ومبنزلة 

 من ةالصحاب أمثال أيضا اآلخرين مجاعة يف وسيكون. لألصلوالظل    الصورة
 سيكونون الذين األوىل، اجلماعة يف كانوا  الذين والصاحلني والشهداء الصديقني

 أصحاب من ابألولني ملحقون وكأهنم يعد ون حبيث واملنزلة الفضل يف مقد مني
 . النيب

   النيب أن يعلن الكرمي القرآن أن نرى إسرائيل، بين مع املماثلة إىل وابلنظر
 :تعاىل لقوله ، موسى مثيل كان
  ر ُسواًل  ف ْرع ْون   إ ىل   أ ْرس ْلن ا ك م ا  ع ل ْيُكمْ  ش اه ًدا ر ُسواًل  إ ل ْيُكمْ  أ ْرس ْلن ا إ ان (املزمل: 
16) 

 هذا يكون نأ بد فال إسرائيل، بين يف مياثله كان  وما األمة حال إىل وابلنظر
 والفساد الفرقة زمن يف بُعث الذي ، مرمي بن عيسى مثيل الفارسي الرجل

 . فيهم الناجية الفرقة وأسس إسرائيل، بين عند واالحنطاط
 طريق عن الثانية  النيب بعثة نبوءة الكرمي القرآن يذكر أن عجيبا فليس لذا،
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 نفسها ظروفوال الوقت يف املسيح نزول نبوءة احلديث يذكر وأن الفارسي، الرجل
 ومهمة احدو  بشخص تتعلقان النبوءتني أن يؤكد مما نفسها، ابملهمة للقيام
َتكيدا على  وإن كان القرآن الكرمي قد رك ز على أهنا بعثة ًثنية للنيب  -واحدة

أن زمنه ممتد إىل يوم القيامة ولن يكون هنالك مبعوث من بعده مستقال عنه 
ماثلة يف إشارة إىل امل ول املسيح يف األمةوينهي زمانه، واحلديث ركز على أهنا نز 

 معنا ضحسيت ما وهذا ل األمة مع بين إسرائيل يف زمانه.أحواله مع املسيح وأحوا
 .الحقا

  


