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التقوى

 ،
Rًكر عندما كنت صغz.
.تعّلم � 
ملدYسة عالما+ 
 ،Nلصغر
� N,لك

لساعة 

لسـاعة كانت  Hل� تظهر قبيل قيا

 `
تنتابT مشـاعر 
خلو� �
الضطر
�� YOجة .ّنها كانت تدفعT للنظر �� 
âس 
لصباX من جهة 
لغر`، فلعّلها 
تشر/ من هناk �لعّل 
لقيامة .صبحت 
قا` قوسني .� .ãO. �.تسا�¡ 
آل�: 

لكّم  

 كا� للقيامـة عالما+ ֲדذz�

لوضـوX فكيف يذكر 
لقر��  
�ֲדذ
يقو¡  بغتة؟!حيث  .ّنها تـأ¸  
لكرمي 

تعا�:
اَعِة .َيَّاَ� ُمْرَساَها...  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن 
لسَّ

ال َتْأِتيُكْم �ّال َبْغَتًة﴾؛

 ِ̀ 
﴿َ.َفَأِمُنو
 َ.ْ� َتْأِتَيُهْم َغاِشَيٌة ِمْن َعَذ
ال  َ�ُهْم  َبْغَتًة  اَعُة  
لسَّ َتْأِتَيُهُم   �ْ.َ 
ِهللا 
اَعَة  َيْشُعُر�َ�﴾؛ ﴿َهْل َيْنُظُر�َ� �ّال 
لسَّ

َ.ْ� َتْأِتَيُهْم َبْغَتًة َ�ُهْم ال َيْشُعُر�َ�﴾.
جا�+  
لساعة  عالما+   �ّ. 
حلقيقة 
على  تأِ+   &�  ،+
Yالستعا
 ¯ّلة 

ملدYسة  .صحا`  يؤمن  
لظاهر،كما 
¯رفّية  يأخذ��  
لذين  
لظاهرّية، 
 & بدعّي  .مر  
لتأ�يل  �كأّ�  
لنّص، 
يقل به 
لقر��، �& يأخذ به 
ألّ�لو� 


آلخر��.�
�ال يعT هذ
 .ّننا ال نأخذ بظاهر 
لنّص 

 كا� 
لنّص ال ®تمل 
لتأ�يل، �لكن z�
فو
ضح  
لساعة  عالما+   �� بالنسبة 
.ّنها ليست على حقيقة ظاهرها، ��ّال 

من   Lر� 
ّبة O  �ّ. مثًال،   ،�مع فما 
 +ٍ
Y؟ .� .ّ� ملياjلنا

أل�Y �حتّد½ 
منذ  سّد  خلف  «تفو�  
لبشر  من 
 kآل�؟ .� .ّ� هنا
مئا+ 
لسنني �ح¹ 
شخًصا Õيًفا Õتفًيا � مكا� Ïهو¡، 

لرعب  ّ̀ 
لفنت �يد Rليث �سيظهر فجأ

لعا&، �يدخل بيو+ 
لناj بيًتا بيًتا  �

�...؟

ملاOّّية ستشر/  
لشمس   �ّ. 
لفهم   �ّ�

لتوبة،  ُتقبل  لن  �عندها  
لغر`،  من 

:�فيه �شكاال+ عّد
+ّ,ًال: يعz Tلك .ّ� 
أل�Y ستعكس 

4ا حو¡ نفسها، لتد�Y من Y�O iجتا


لشر/ �� 
لغر`، �ح¹ ®د½ zلك 

� حو¡ Y�لد
البّد .� تتوّقف عـن 

﴾ ﴿
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نفسـها، �هذ
 –�ْ� حـد½ – فإّنه 
 �
نتها� xيع .شكا¡ 
حليا �� qOّسيؤ
 Oح¹ ال تعو ،
Yًفو �Yأل
 iعلى هذ
 Hملعلو

أل�Y صاحلة للحيـا�. فمن 

أل�Y تد�Y حو¡ نفسها بسرعة  �ّ.
 qOّ١,٦٧٠كم/سـاعة، حيـث يؤ
توّقفها �� تطاير 
لبشـر كالرصا¥، 
�، تقريًبا. كما Rلكب

لسـرعة  iֲדذ�
 qّwلغا
 
لغال�  تطاير   ��  qOّسـيؤ

لذq فيه 
ألكسـجني، �سيتالشـى 
zلك  
ألYضّي،  
ملغناطيسـّي  
ملجا¡ 

لو
قي من 
جلرعا+ 
إلشعاعية  _Yلد

 iلقاتلة. كما ستغمر ميا
 
لشمسـية 

ملحيطا+ 
ليابسة، � Yلبحا
فيضانا+ 
�سيتعّر� 
لغال� 
لصخرqّ لضربا+ 

ملُْهل/ 
ملاغما 
لسـائلة من  /�Yها 
لصُّ
 �� �. iتفّجر �� qOّسفله، ما قد يؤ.
كما  Õيفة.  �بر
كني   ¡wالw حد�½ 
 qOّما سيؤ ،Yلنها
سيختّل طو¡ 
لليل �

.qحليو

لبيئي � Hلنظا
 YماO ��

لبشـر فحسب،  ��باختصاY، لن يف
بل ستنتهي كل .شـكا¡ 
حليا� على 

أل�Y، �ستدّمر 
أل�Y نفسها.  iهذ
 ،qّلظاهر
  qّلتقليد
  Rلتفس
 فحسب 
يبـد� .ّ� 
لقيامة سـتقوH قبل طلو_ 

لشـمس من مغرֲדا، حيث ال يبقى 

أل�Y حيًّا ح¹ نقو¡  iحد على هذ.

له: "ال ُتقبل توبتك".

 

لقيامة ֲדذ لو كانت عالما+  ثانًيا: 
 Hيو  � سنستيقظ  
لوضوX،حيث 
من  
لشمس  شر�/  على    Hأليا
 من 
 qلذ
  
z فمن  مثًال،  
ملتوسط  
لبحر 

لعالمة   iبعد هذ يتو`  يؤمن �ال  ال 
.حد  سيشّك  �هل  
لد
مغة؟  
حلّسّية 
كافر  سيبقى  �هل  
لساعة؟   Hقيا  �
معصيته؟  على  عاٍ¥   �. كفرi؟  على 
�.لف  كّال  �حلاiO؟  على  ملحد   �.
هللا   
سّجًد 
جلميع  سيخّر  بل  كّال... 

لعاملني، �سيؤمن 
لناx. jعو�. ّ̀ Y

حيث  كذلك،  
ألمر  كا�   
z��
 iهذ  Yظهو بعد  xيًعا   jلنا
 سيؤمن 
 Hستقو  ،
zً� فكيف،  
حلّسّية،  
لعالمة 
 � OY� كما jلنا
 Y

لساعة على شر


ألحاOيث 
لنبوية 
لشريفة؟
يقو¡ 
ملسيح 
ملوعوO �: "...فكيف 
 �Yأل
ميكن .� يبقى كافر على �جه 

 �. 
لعظيمة،  
آليا+   iهذ Y¿ية  بعد 

لساعة؟ فإّ�  Hهللا �� يو
يبقى شّك � 

حلّسّية 
لبدهّية شي� يقبله كافر  Hلعلو

�مؤمن، �ال «تلف فيه .حد من 
لذين 

 كا� z� ،إلنسانية؛ مثًال
 Nقو 
ُ.عطو
 jلنا

لشمس طالعة �� 
Oًموجو Yلنها

مستيقظو� فال ُينكرi .حد من 
لكافرين 

 Yُفعت 
حلجب z� ملؤمنني. فكذلك
�

+، �تظاهر+ Oلشها
كّلها، �تو
تر+ 
�تåّلت  
ملخفّيا+،  
آليا+، �ظهر+ 

لسما�،   +
.صو �ُسمعْت  
ملالئكة، 
فأqّ تفاُ�+  بقي بني تلك 
ألياH �بني 

لقيامة، �.qّ مفّر بقي للمنكرين؟  Hيو
فلزH من zلك .� ُيسِلم 
لكفاY كّلهم 
� تلك 
ألياH، �ال يبقى �م شّك � 
 �
لساعة؛ �لكن 
لقر�� قد قا¡ غR مّر
 Hيبقو� على كفرهم �� يو Yلكفا
 �ّ�

لقيامة، �يبقو� � ِمريتهم �شّكهم � 

وباختصار، لن يف@ البشـر فحسـب، بل ستنتهي 
كل أشـكال احلياة علـى هذه األرض، وسـتدّمر 
التقليـدّي  التفسـ�  فحسـب  نفسـها.  األرض 
الظاهرّي–يبـدو أّن القيامـة سـتقوم قبل طلوع 
الشـمس من مغربها،حيث ال يبقى أحد على هذه 
األرض حيًّـا حـx نقول لـه: "ال ُتقبـل توبتك".
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التقوى


لساعة ح¹ تأتيهم 
لساعة بغتة �هم ال 
(Nلبشر
يشعر��." (vامة 

.ّما �قد جا� 
َحلكم 
لعد¡ فقد .wيلت 
 kهنا يبَق   &� 
إلشكاال+،  كّل 
مغرֲדا  من  
لشمس  فطلو_  تناقض؛ 

لغر`  من  
إلسالH سيشر/   �ّ.  Tيع
كما .شر/ من 
لشر/، �ال غر� من 

لشمس 
ملجاwية � حديث  H

ستخد

لقر��   Hستخد
 فقد  �؛  
لرسو¡ 

لضيا�" �  Yلنو
" لفَظي  باملثل  
لكرمي 
كما   ،Hإلسال
  ��  
Rليش 
ملجاwّيني 
 ��  Rلتش لما+"  
لظُّ" لفظ   Hستخد


هللا عليه  
لرسو¡ صّلى  
لكفر، �ّ�ى 

."Rملن
 L
�سّلم "
لسر
�:"�.ّما   Oملوعو
 
ملسيح  يقو¡   
طلو_ 
لشمس من مغرֲדا، فنؤمن به، 
 �ّ. 
لر¿يا  .يًضا؛ �قد ُكشف علّي � 
 �ّ.  Tيع 
ملغر`  من  
لشمس  طلو_ 

لغربية 
ل� تسوOها ظلمة 
لكفر  Oلبال

بشمس   Yَّسُتنو  Hلِقد
 من  
لضال¡ �
من  نصيًبا  �سُتعَطى  
حلّق، � 
لصد/ 
توضيح   ،Hإلسال
 (فتح   ".Hإلسال



جلز� ١) /Hأل�ها

لة w�  ،H

ملر
نشأ+  ثالثة  �شكالّية   kهنا�  
هذ
لطلو_   qّلظاهر
  �باملع 
ألخذ  عن 
بإغال/  تتعّلق  مغرֲדا،  من  
لشمس 
 
با` 
لتوبة � zلك 
لوقت؛ فهم ֲדذ

لفهم يعّطلو� صفة 
لرvة 
إل�ّية،كما 


إلميا�  من   �فائد ال  .ّنه  ُيعلنو�  .ّنهم 
باملسيح  �
لذq سينـز¡ � wمن 

�غال/ با` 
لتوبة.
يقو¡ 
ملسيح 
ملوعوO  �:"�ّ� �غال/ 

لتوبة لن ُتقبل  �ّ. Tلتوبة ال يع
با` 
¯ا¡ من 
ألحو
¡. بل 
ملر
O .ّنه عندما 
 Hإلسال
  � 
لغر`   Oبال .هل  يدخل 

نقال`  
ألOيا�   � ®د½  .فو
ًجا، 

لشمس �   iتطلع هذ عظيم، �حني 

لغر` بوجه كامل لن ُيحرH من  Oبال
با`  عليهم  ُسّد  
لذين  �ّال   Hإلسال


لذين ال تتال�H طبائعهم مع  q. لتوبة؛


إلسالH، .بًد
. فإّ� �غال/ با` 
لتوبة 

لناj سيتوبو� �لن ُتقَبل  �ّ. Tال يع
�تضّرًعا  خشوًعا  �يبكو�  توبتهم، 
 æيتنا zلك  ألّ�   ،��Oسُيطر �لكّنهم 
 iلكرمي � هذ
مع vYة 
هللا 
لرحيم �
ستصبح  قلوֲדم   �ّ.  �
ملع بل  
لدنيا؛ 
�على  للتوبة،   
يوفَّقو �لن  قاسية 
ر  
لقيامة، فتفكَّ Hستقو Y
هؤال� 
ألشر

 H
�تدبَّر." (فتح 
إلسالH– توضيح 
ملر

جلز� ١) /Hأل�ها

لة w� –

قّدمه   qلذ
 
جلميل   Rلتفس
  
هذ  �ّ�
 iلساعة ��ذ
حضرته � لعالما+ 

لعالمة: "طلو_ 
لشمس من مغرֲדا"  
ُيظهر معجز� .خرN للن²ّ �ّمد صّلى 
 +

لنبو� iهللا عليه �سّلم؛ بتحّقق هذ

بعد .� مضى عليها .كثر من ١٤٠٠ 
عاH، كما ُيظهر جتّلًيا عظيًما � عصر 

َحلكم  �لوال  
لتكنولوجيا. � 
لعلم 
.ضحوكة،  
لدين  ألصبح  
لعد¡ 
�لُشطبت مئا+ 
ألحاOيث 
لصحيحة 

ل� تتحّد½ عن عالما+ 
لساعة،ألّ� 
 qّلظاهر
  Rلتفس
 سRفضو�  
لعقال� 
.خفق   qلذ
 
لوقت   � �ا،   �ّ

خلر

 عقليًّا، Rًها تفسRكّل من حا�¡ تفس
 +

لنبو�  iحلقيقّي �ذ
  Rلتفس
 ليبقى 
يشا�  من  عليه  ُيطلع  
هللا،  بيد  
لغيبّية 
من عباiO،كما .طلع مؤّسس 
جلماعة 


إلسالمية 
ألvدية عليه.

أّما وقد جاء اَحلكم العدل فقد أزيلت كّل اإلشكاالت، 
و� يبَق هناك تناقض؛ فطلوع الشمس من مغربها يع� 

أّن اإلسالم سيشرق من الغرب كما أشرق من الشرق،


