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 وآخرين .. النشأة الثانية لإلسالم :األولى النبوءة

 بهم يلحقوا ملا منهم

 لقونويت بصحبته، يتنعمون ، هللا رسول عند جلوًسا الصحابةُ  كان  مرة، ذات
 ابحلمد فياضة هبموقلو  الروحانية، مائدته من واحلكمة الكتاب وتعليم التزكية فيوض
 اإلسالم ابنتصار اىلتع هللا وعود بتحقق ابليقني وممتلئة العاملني، رب هلل والثناء

 الستشراف مقلوهب فاشرأب ت. يستشعروهنا بدأوا اليت كله  الدين على وظهوره
 فنزلت قيامة؛ال يوم إىل وتتحقق النصرة هذه ستستمر وكيف اإلسالم، مستقبل

 :أفئدهتم ليهإ تطلعت ما على ولتجيب عليهم، هللا بنعمة لتذك  رهم 1اجلمعة سورة
 ُاحلْ ك يم   اْلع ز يز   ُقد وس  الْ  اْلم ل ك   اأْل ْرض   يف   و م ا الس م او ات   يف   م ا لِل     ُيس ب  ح  *
ُهمْ  ر ُسواًل  اأْلُم  ي  ني   يف   ب  ع ث   ال ذ ي ُهو   ُلو م ن ْ ت ه  آ ع ل ْيه مْ  ي  ت ْ  ْلك ت اب  ا ع ل  ُمُهمُ و ي ُ  و يُ ز ك  يه مْ  اي 

ل   ل ف ي ق  ْبلُ  م نْ  ك انُوا  و إ نْ  و احلْ ْكم ة   ُهمْ م   و آخ ر ين  *  ُمب ني   ض ال   و ُهو   هب  مْ  ي  ْلح ُقوا ل م ا ن ْ
 (4-2 :اجلمعة) احلْ ك يمُ  اْلع ز يزُ 

                                                           
ي  الِل ُ ع ْنُه ق ال  ُكن ا ُجُلوًسا ع ْند  الن يب    ص ل ى 1 الِل ُ ع ل ْيه   نص  احلديث: ع ْن أ يب  ُهر يْ ر ة  ر ض 

ُهْم ل م ا ي  ْلح ُقوا هب  مْ و س ل م  ف أُْنز ل ْت ع ل ْيه  ُسور ُة اجْلُُمع ة :  ن ْ ق ال  قُ ْلُت م ْن ُهْم اي   و آخ ر ين  م 
ي  و ض ع  ر ُسو  ر ُسول   ًًث و ف ين ا س ْلم اُن اْلف ار س  ْعُه ح َّت  س أ ل  ث ال  ُ الِل   ف  ل ْم يُ ر اج  ُل الِل   ص ل ى الِل 

مي اُن ع ْند  الث  ر اي  ل ن ال ُه ر ج ا : }ل ْو ك ان  اإْل  ُه ع ل ى س ْلم ان  مُث  ق ال  ٌل أ ْو ر ُجٌل م ْن ع ل ْيه  و س ل م  ي د 
ء { )صحيح البخاري، كتاب تفسري القرآن(ه    ُؤال 
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 منهم، سوالر  فيهم بعث الذي هللا أن: تقديرها اليت اآلايت هذه من ففهموا
 الذي يتلو عليهم آايت هللا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة، ، حممد وهو

 ستكون أنه أي ؛ليقوم ابملهمة نفسها "هبم يلحقوا ملا منهم آخرين" يف سيبعثه
 يف هبم سيلتحقون رينآخ   يف البعثة الثانية مث فيهم، األوىل البعثة! بعثتان  للنيب

 لفاصل،ا هذا رغم اآلخرين، هؤالء ولكن زمين، فاصل بعد البعيد، املستقبل
أيضا، وسريون اآلايت وسيتلقون  ، وسينعمون بصحبة النيب منهم سيُ ع د ون

 .التزكية والرتبية والتعليم منه 
 رغم طويل، زمن بعد أخرى مرة  النيب سيُبعثُ  كيف  الصحابة يتساءل مل
وتتلو  اآلخرين هبؤالء لتلتقي طويال ستعيش هل: له يقولوا ومل النبأ، هذا غرابة

 هللا سيحييك مأ ،عليهم آايت هللا وتزكيهم وتعلمهم الكتاب واحلكمة كما عل متنا
 تعل موا فقد ؟ويبعثك جمددا كما بعثك فينا لتقوم هبذه املهام موتك بعد من تعاىل

 يفيتهاك  يفوضوا وأن جمملةً  تعاىل هللا بوعود يؤمنوا أن عليهم أن  النيب من
  بعثته نبأب التصريح يف واضحة اآلايت أن رأوا وقد. تعاىل هللا إىل وجزئياهتا

 الذين يناآلخر  السعداء هؤالء عن سؤاهلم فكان. بتحققها يوقنون وهم الثانية،
 جمددا،  النيب بصحبة سيحظون والذين الثانية، البعثة هذه فيهم ستكون

 ؟{الِل    ر ُسول   اي   ُهمْ  م نْ : } النيب فسألوا. منهم وسيع د ون
 ارسيالف سلمان كتف  على الشريفة يده وضع أن بعد ، النيب جواب فكان
 : 
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مي انُ  ك ان    ل وْ } ء   م نْ  2ر ُجلٌ  أ وْ  ر ج الٌ  ل ن ال هُ  الث  ر اي   ع ْند   اإْل   {ه ُؤال 
 ريناآلخ   هؤالء عن كان  فسؤاهلم! التوقع وخالف مفاجئا  النيب جواب كان
 عن كان   النيب جواب ولكن بصحبته، ويظون  النيب فيهم سيُبعث الذين

                                                           
 ورد يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم ما يلي: 2

 الث  ر اي  ل ذ ه ب  ع ْن أ يب  ُهر يْ ر ة  ق ال  ق ال  ر ُسوُل الِل   ص ل ى الِل ُ ع ل ْيه  و س ل م  }ل ْو ك ان  الد  يُن ع ْند  
تاب فضائل م ْن أ بْ ن اء  ف ار س  ح َّت  ي  ت  ن او ل ُه{ )صحيح مسلم، ك ب ه  ر ُجٌل م ْن ف ار س  أ ْو ق ال  

"رجاٌل أو رجٌل من هؤالء" أن هذه  :الصحابة( وهذا احلديث يؤكد أن املقصود بقوله 
اجلماعة سيؤسسها رجل يُعيد اإلميان إىل الثراي مث خيلفه رجال آخرون، وأن هذه اجلماعة 

 ستبقى وستستمر.
 -كما ذهب البعض  -أما الظن أبن املقصود من اجلواب هو أن الفرس سيدخلون اإلسالم 

وسيصبحون كالصحابة، فهذا ال يصح، ألن الفرس قد بدأوا ابلدخول يف اإلسالم يف زمن 
اخللفاء الراشدين وال ميكن أن يشابه الصحابة يف الفضل أو يتساوى معهم يف زمنهم من آمن 

ويرتىب على يده. مث لو كان هذا االفرتاض صحيحا لكان أوىل أن   بعدهم ومل يشهد النيب
"سيكون هذا وقومه"، ألنه  عندما وضع يده على كتف سلمان الفارسي  يقول النيب 

بال شك خرُي الفرس يف ذلك الزمان ألنه صحايب، وال ميكن أن أييت بعده يف ذلك الزمان من 
 زمن مستقبلي بعيد يُرفع فيه اإلميان ويعيده الرجلقد أخرب عن  هو خري منه. مث إن النيب 

الفارسي، أما يف زمن الصحابة فقد كان اإلميان يف أوجه وبقي واستمر يف حالة متقدمة يف 
 القرون الثالثة األوىل.
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 نيابة ملهمةا هبذه سيقوم بل بنفسه، يُبعث لن  أنه هلم فبني   الثانية؛ بعثته حقيقة
 بنفسه، موجود وكأنه  النيب متثيل بشرف سيحظى ، منه فارسي   رجل عنه

 النيب حب يف يامتفان ويكون األوائل، الصحابة كرتبية  مجاعته تربية على ويعمل
 الكرمي، آنالقر  يذكره مل لذلك معدوما؛ الذايت وجوده يصبح حبيث وطاعته 
 نفسه من له ليس الرجل هذا ألن ، نفسه النيب هو سيُبعث الذي أن ذكر بل

كما   جديد من  النيب نبوةتظهر به   سيكون مبنزلة ظل   للنيب  بل شيء،
 ببعثته العامل وسريى ،املتفانني املخلصني أتباعه أحد بصفته تظهر الصورة يف املرآة،

 .من الصحابة األولني متاثل اليت اآلخرين مجاعة ظهور مشهد أيضا
 أن بعد ،3االحنطاط من فرتة إىل سيتعرض اإلسالم أن الصحابة فهم فبهذا،

 إىل يصل أن هل املقد  ر من وأن   يشهدوهنا، بدأوا اليت األمر ابدئ يف الغلبة يقق
 اإلميان وأن ،لب    بال وقشرا روح، بال جسدا فيها يصبح الفساد من ابئسة مرحلة
 ينزل مث ان ،اإلمي هذا لينال سريتقي الفارسي الرجل هذا ولكن األرض، من سرُيفع

                                                           
وردت أنباء فرتة االحنطاط والرتاجع والفساد اليت سيتعرض هلا اإلسالم، واليت ستتلوها  3

لتستمر إىل يوم القيامة، يف مواضع كثرية من القرآن. ويتضمن  هنضة اإلسالم من جديد
اجلزء الثالثون "جزء عم " كثريا من السور اليت تركز على هذا النبأ العظيم؛ بل إن هذا هو 
املغزى األساس الذي ركز عليه هذا اجلزء خاصة. وميكن مراجعة األجزاء الثامن والتاسع 

سيح مزرا بشري الدين حممود أمحد اخلليفة الثاين للموالعاشر من التفسري الكبري حلضرة 
 ملزيد من التفاصيل.  املوعود واإلمام املهدي 
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 .، لتتحقق به نشأة ًثنية لإلسالم بعد احنطاطهجمددا األرض إىل به
 سادهاف ذروة إىل وصلت قد أهنا سنجد الزمان، هذا يف األمة حال إىل وابلنظر

أردى  يف األمة وأن األرض، من رُفع قد اإلميان وأن مزيد، يُتصور ال حبيث حقًّا
 لتحيا  لنيبل القدسية القوة نفحات إىل حتتاج وأهنا وتراجعها، احنطاطها مراحل

 هو هذا ألن حدثت، قد  للنيب الثانية البعثة هذه تكون أن بد فال. جديد من
 .زماهنا

 فقط ةوحيد مجاعة أن جند اإلسالمية، األمة يف القائمة الدعوات إىل وابلنظر
 الفارسي لالرج ذلك هو مؤسسها وأن النبأ، هذا حتقق مصداق أهنا تعلن اليت هي

 حيدةو  ووقوفها. الثانية البعثة يف  النيب خيلف والذي  النيب عنه أخرب الذي
 كاف    يلدل هو الوقت، هو الوقت أن إدراكنا بعد النبأ، هلذا مصداق أهنا وإعالهنا
 أعماهلاو  أحواهلا تفحصنا إن فكيف. قطًعا النبوءة هذه مصداق هي أهنا إلدراك

 ؟وخدماهتا
 تطابق هناأ ال جيد بُدًّا من االعرتاف املط ل ع على أحواهلا الواقع أن املنصف 
 اآلخرين مجاعة تسم ى أن تستحق وهي ، األوائل الصحابة عليه كان  ما متاما
 .األولني جبماعة تُلحق وأن
 اإلسالم دعوة نشر على تعمل اليت الوحيدة هي األمحدية اإلسالمية اجلماعةف
 تعمل اليت وهي ،األرض بقاع كل  يف املساجد وبناء للناس وتبليغها أمجع العامل يف

 وهي. العامل غاتل بشَّت معانيه ترمجة وتقدمي الكرمي القرآن هللا كتاب  نشر على
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 بكل نموط كل  يف عنه وتدافع احلسنة وأسوته  ابلنيب الناس لتعريف تسعى اليت
 البالد يف ملسلمنيا استهدفت اليت التنصري محالت وجه يف تقف اليت وهي بسالة،
 ابحلجج اإلسالم إىل إعادهتم على وعملت غريها، ويف أفريقيا يف الفقرية النامية

 وتوفري التعليمو  الصحة تجماال يف تستطيع ما بكل مبساعدهتم وقامت والرباهني،
 الشرف عادتأ اليت وهي. إمكاانهتا على حمدودية وغريها، والكهرابء النظيف املاء

 لو الذي ،الدؤوب وعملها احلسنة أفرادها وأسوة اخللقي ابلتزامها ؛لألمة واجملد
 من أدىن بل ،معشاره عشر  يبلغ فلن جمتمعني املسلمني من غريها عملبه  قورن
 !ذلك

  


