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عالمةٌ للخالفة الحقّ ة
حممد مصطفى

كثــرًا مــا جنــد كالمــا
مطــوال عــن ضــرورة إحيــاء
اخلالفــة ،إلعــادة زمــن
اجملــد اإلســامي التليــد واملســلوب..
ومــا فتــئ هــؤالء املتكلمــون يتمنــون يف
هــذه األحــام متنياهتــم وينمقــون يف
تلــك األوهــام كتاابهتــم ..حــى أوصلتهــم
الســبات
مبالغاهتم يف أحالمهم إىل حب ُ
العميــق ،فأخذهتــم غفــوة بعــد غفــوة رغــم
تنبيــه مــن بعــد تنبيه أبن الصبح قد جتلى،
غــر أهنــم وألهنــم كســاىل رفض ـوا القيــام،
وآثــروا هــذا املقــام فقط يف األحالم! حىت
إذا أزعجتهــم التنبيهــات ،ســدوا آذاهنــم
واستغش ـوا أغطيتهــم ،نشــيطني علــى
صهوة جيادهم يف أحالمهم انئمني .وإذا
استيقظوا مضطرين ممتعضني ،ووجدوا أن
نيامــا ،قــد حتققــت عيـ ًـان،
أحالمــا يروهنــا ً
ً
إبرادة رب العاملــن ،فردوهــا قائلــن:
«ليس ذا شرط ما رأينا ،إمنا اخلالفة تقوم
التقوى

أبيدينــا ،بتوفيــق مــن رب العاملني»! فقيل
هلــم :إن مــا اعتربمتــوه ليــس شــرطًا إمنــا هو
الشــرط ،وال يكــون ج ـواب الشــرط إال
بتحقــق الشــرط ،فــا يكــون توفيــق الــرب
إال ابلتوفيق لقبول شرطه تعاىل ،فال معىن
لإلتيــان جب ـواب دون ســابقة س ـؤال ،فــإن
ُوفِّقنا لفهم السؤال ُهدينا إىل جوابه.
ولكــن ظــل احلاملون يف أحالمهم اتئهني،
أمرا
اترة خيــرج منهــم مــن خيتلــق مــن عنده ً
فيسميه خالفة ،فتذيقهم مرار ٍ
ات وبلوى،
واترة ينزعون إىل أتييد حاكم ما فينصبونه
خليفة فيذيقهم ما ذاقوه مما اخرتعوه! وما
هم خبارجني من النار..
أسئلة احليارى املنتظرين
سأل سائل يف أحد امللتقيات اإللكرتونية
عــر شــبكة اإلنرتنــت س ـؤ ًال عمــا يكــون
أوال ،أقيــام اخلالفــة املرجــوة الــي وصفهــا
النــي اخلــامت أهنــا ســتكون علــى منهــاج

النبــوة ،أم املهــدي مــن يكتــب لــه الظهور
أوال؟!
وقــد كانــت مجيــع األجوبــة علــى هــذا
الس ـؤال إمــا مــأى ابلريبــة أو صــدرت
عجيبــة كعجــب معتقــدات التقليديــن
الغابــرة ،أو ختبــط خبــط عش ـواء علــى
غــر ُهــدى؛ فمــن مجلتهــا قــال املشــاركون
يف حماولــة الــرد علــى هــذا الس ـؤال« :لــو
الحظــت أخــي يف نصــوص املهــدي،
فكأنــك تستشــف منهــا أن األمــر ليــس
مستقرا وقت خروجه »..وأصدر أحدهم
فتــوى جــاء فيهــا «فالظاهر -وهللا أعلم-
أننــا اآلن يف املُلــك اجلــري ،ويــدل علــى
ذلــك مــا رواه الط ـراين عن النيب  قال:
ســيكون بعدي خلفاء ،ومن بعد اخللفاء
أم ـراء ،ومــن بعــد األم ـراء ملوك ،ومن بعد
امللــوك جبابــرة ،مث خيــرج رجــل مــن أهــل
جورا،
بييت ،ميأل األرض عدالً كما ملئت ً
مث يؤمــر بعــده القحطــاين .فوالــذي بعثــي
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ابحلــق مــا هــو بدونــه .ففيــه أن املهــدي
خيــرج بعــد اجلبابــرة ،فخالفتــه هــي اخلالفة
األخرى اليت هي على منهاج النبوة ،لكن
احلديث ضعفه األلباين ،يف السلسلة».
لقد ورد عن رسول هللا  يف هذا الشأن
(شــأن اخلالفــة) أمــر قطعــي هــام إلثبــات
شــرط قيام اخلالفة فقال« :ما كانت نبوة
()1
قط إال تبعتها خالفة»..
إشارات اهلُدى
وعلى أساس هذا احلديث اهلام ج ًدا ،إذا
حتما تتبعها خالفة ،فبالتايل
كانت النبوة ً
حتما
يكــون ابلتبعيــة أن (قبــل كل خالفــة ً
يكــون هنــاك نبــوة) .ومــن ذلــك -وعلــى
ضــوء هــذا احلديــث -نســتطيع أن منيــز
اخلالفــة احل ّقــة ،ونفــرق بينهــا وبــن أي
وزورا واســتبدا ًدا.
خالفــة ُم ّدعــاة كـ ً
ـذب ً
كما يضعنا هذا احلديث على طريق قومي
لإلجابة على سؤال السائل «أيهما يكون
ً
أول ،خالفــة علــى منهــاج النبــوة أم ظهــور
املهدي؟»
فهــذا احلديــث مبدئيًــا يكون شــاهدا على
صــدق اخلالفــة اإلســامية األمحديــة،
واعتبارهــا -حصـ ًـرا -هي اخلالفة الصادقة
املوصوفــة بكوهنــا «علــى منهــاج النبــوة»
دون س ـواها مــن ادعــاءات خمتلفــة يف هــذا
الزمــان .وهــي الــي أتكد هبا صدق اإلمام
املهدي واملسيح املوعود حضرة مرزا غالم
أمحد  كمرحلة تصديق الحقة ،فهي

ولكــن ظل الحالمون في أحالمهم تائهيــن ،تارة يخرج منهم من
ٍ
مرارات وبلوى،
أمرا فيســميه خالفة ،فتذيقهــم
يختلق من عنده ً
وتــارة ينزعون إلــى تأييد حاكم مــا فينصبونه خليفــة فيذيقهم
ذات الــذي ذاقــوه مما اخترعــوه! وما هم بخارجين مــن النار..

مثل أنه ملا كانت
ولذلك أكثر من رد منه ً
اخلالفــة الراشــدة األوىل علــى منهاج النبوة
تلك النبوة اليت ُرفعت مبشيئة هللا ،وانتهت
تلــك اخلالفــة وتبعهــا ملــك عضــوض
فحكــم جــري فــا بــد لتعــود املنهجيــة
مؤهل
النبوية احملمدية أن يوجد من يكون ً
ليستقبل ما ُرفع ويعود به فيمكث ما شاء
هللا له أن ميكث مث تتبعه خالفة.
مث أن كلمــة «النبــوة» يف حــد ذاهتــا وعلــى
الرغــم مــن أهنــا وردت ُمعرفــة ،إال أهنــا
ظهرت ُمطلقة وكأهنا ترادف احلديث «ما
كانــت نبــوة قــط إال تبعتها خالفة» ،فلما
انقطعت سلسلة اخللفاء الراشدين ابنتهاء
خالفة سيدان علي  ،وجب لنشوء أي
خالفة راشدة أخرى -كسلسلة متصلة-
حتمــا نــزول مبعــوث إهلــي
أن يســبقها ً
ُمكلف هبداية البشرية.

أي اخلالفة -تثبت كونه  نبيًا بعثههللا إلصالح هذه األمة وإعادهتا على هنج
القرآن اجمليد ومنهج سيدان حممد .
إذن؛ فــإن أي ادعــاء خلالفــة بــدون نبــوة
تســبقها يكون ابلتايل ادعاء كذب وزيف
ـف وصــف ميكــن أن يُقــال
حمــض ،وأخـ ّ
فيــه جتنبًــا للتكفــر والتخويــن هــو أنــه جمــرد
متـ ٍّـن ال أســاس لــه وال منطلــق س ـواء أكان
دنيوي .فإن أي افرتاض
شــرعيًا أو منطقيًا ً
لوجــود خالفــة بــدون نبــوة تســبقها فهــو
بــا أســاس شــرعي .فمــن الــذي ســيخلفه
اخلليفة األول من سلسلة اخللفاء املزعومة
مثل؟! فإنه إذا مل يكن نيب
إذا ما حصلت ً
فهــو ابلضــرورة شــخص دنيــوي ،وابلتــايل
تسقط املنهجية النبوية من األساس األول
لتكويــن ن ـواة اخلالفــة ،ســيقول قائل« :إن
حديــث «علــى منهــاج النبــوة» يُفهــم منــه
عمومــا ،أي أن تكــون سلســلة
الصــاح ً
خلفــاء متصبغــة بصبغــة الصالح املُســتمد العناية اإلهلية ابآلايت
مــن نــور النبــوة احملمديــة ،فــا يُشــرط فيــه لقــد جعــل هللا هبــذا احلديــث «مــا كانــت
وال يُفهــم منــه أن يســبق اخللفــاء نــي» نبــوة قــط إال تبعتهــا خالفــة» أمــر اخلالفــة
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حمميًــا مــن جانبــن ،كالقوســن يضمــان
اجلملة ومييزاهنا عن تدخل ما سواها فيها،
فكان اجلانب األول هو وجوب ارتباطها
درعــا واقيًــا
بنبــوة ،إذ ُجعــل هــذا االرتبــاط ً
ممــن متن ـوا اخلالفــة وأرادوا إقامتها أبنفســهم
وأبيديهم! انســن أو متناســن أهنا تكون
مــن هللا وبشــروطه  ،فهــي فضــل هللا
يؤتيــه مــن يشــاء ،وليســت حبســاابت وال
مفتاحــا هلــا
ترتيبــات البشــر .فجعــل هللا ً
بعــث نــي قبلهــا ،فــكان الذيــن عششــت
يف أدمغتهــم التفس ـرات العقيمــة واجلامدة
للقــرآن الكــرمي رغــم رفضهــم ملســيح هللا
احملمــدي تراهــم ســاعني ومناديــن إلقامــة
اخلالفــة ونصــرة الديــن ،لكــن هيهات! إال
أن يقبل ـوا مبعــوث هللا ،وينصاع ـوا ألمــر
مجيعــا عليهــم
هللا وقــدره ،ويؤمن ـوا برســله ً
السالم.
واجلانــب الثــاين ،هــو تصديقهــا -أي
اخلالفــة -لوعــد النبــوة ،ففــي ذات ذلــك
التصديق محاية ألمر اخلالفة نفسها ،فمن
انحيــة هــي حتقيــق لنبــوءة نــي ،ويف ذلــك
التحقيــق إثبــات مصداقيــة ،ومــن انحيــة
أخــرى فمصداقيــة النبــوة تُضفــي ابلتــايل
مصداقيــة علــى اخلالفــة أو مــا نعــر عنــه بـ ـ
«الشرعية».
إ ًذا فهــذا احلديــث عالمــة علــى صحــة
خالفــة مــا .فمــن أراد اخلالفــة منزوعــة
عــن النبــوة فقــد أدخــل نفســه يف متاهــات
ودهاليــز وشــبهات مــا أنــزل هللا هبــا مــن
التقوى

إذن؛ فإن أي ادعاء لخالفة بدون
نبوة تسبقها يكون بالتالي ادعاء
خف وصف
كذب وزيف محض ،وأّ ّ
يمكن أن ُيقال فيه تجنبًا للتكفير
والتخوين هو أنــه مجرد تمني
ال أســاس له وال منطلق سواء
دنيويا.
أكان شــرعيًا أو منطقيًا
ً

ســلطان ،بــل وحـ َّـذر منهــا ،لــذا فَ َمــن
صــدق النيــة وأخلــص األمنيــة يف قيــام
اخلالفــة ،فعليــه أن يؤمــن ابلنبــوة الســابقة
هلا ،أو يُ ِ
وج َد بنفسه هلا نبيًا يُضفي عليها
شــرعيتها لتقــوم أصـ ًـا .فــإن مل ُيــب واتبع
ه ـواه ورغــم ذلــك متــادى يف إرادة اخلالفة،
فعليــه أن ينبــذ فكــرة اخلالفة ابلكلية ،وإال
فإن هذه الصورة البرتاء من اخلالفة ،واليت
تظهر للوجود دون غرس نبوي قبلها ،هي
كمثــل الولــد اللقيــط الــذي ال يعــرف مــن
أبوه.
دحض قول القائلني بضعف احلديث
علــى الرغــم مــن أن حديــث «مــا كانــت
نبــوة قــط إال تبعتهــا خالفــة )3(»..مل يــرد
مدعومــا
ذكــره يف الصحــاح ،إال أننــا ن ـراه
ً
بعديد من الشواهد اليت جتعله موثوقًا فيه،
فالقــرآن يشــهد لــه مــن خــال آيــة هامــة

ج ـ ًدا ،وذات صلــة وثيقــة هبــذا املوضــوع،
أال وهــي آيــة االســتخالف ،إذ يقــول هللا
﴿و َع ـ َد َّ
اللُ الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا ِمنْ ُكـ ْـم
تعــاىلَ :
الـ ِ
الص ِ َ
َّه ْم ِف
َو َع ِملُ ـوا َّ
ـات لَيَ ْس ـتَ ْخلِ َفنـ ُ
الَْ ْر ِ
َف الَّ ِذيـ َـن ِمـ ْـن َقـبْلِ ِهـ ْـم
ض َك َمــا ْاس ـتَ ْخل َ
ـك فَأُولَئِ َك
َ ..........وَمـ ْـن َك َفـ َـر َبـ ْع ـ َد َذلِـ َ
ُهـ ُـم الْ َف ِ
اس ـ ُقو َن﴾( ،)2وهــي تدعــم بشــكل
جلــي احلديثــن« :مــا كانــت نبــوة قــط إال
تبعتهــا خالفــة» املذكــور آنفــا ،وحديــث
ُ
ـاج الُّنـُب ـ َّـوِة»،
«ثَّ تَ ُكــو ُن ِخ َلفَ ـ ًة َعلَــى ِمْنـ َهـ ِ
فاآليــة الكرميــة تنفــي ضمنــا مــا قــد ينشــأ
مــن ســوء الفهــم مــن أن اإلميــان والصالح
قد ينشآ ِن من تلقائهما دون أن يغرسهما
هللا بيده بواسطة النبوة .وآية النور نفسها
تشــر إىل ضــرورة اإلميــان أوال الــذي
يصدقــه العمــل الصــاحل اثنيــا ليتحقق وعد
االســتخالف ،فيــا تــرى مب يكــون ذلــك
اإلميان املذكور إن مل يكن بنبوة ما؟!
حتمــا هلــي
فالنبــوة الــي تســبق أي خالف ـ ٍة ً
ضمان ـ ُة صــدق وحقيــة هــذه اخلالفــة ،فإن
مل تكن خالفة تلي النبوة؛ أصبحت تلك
النبــوة جمــرد ادعــاء فــارغ ثبــت كذبه س ـر ًيعا
لتعرضهــا للبــر مبجــرد مــوت ُم ّدعيها .وإن
مل تكــن نبــوة تســبق اخلالفــة؛ صارت تلك
اليت يسموهنا خالفة ما هي إال طموحات
وأمــاين وجمــرد وهــم جيــري وراء هــوى
االســتحواذ علــى الســلطة واحلكــم ،وليس
هلا أي صلة ابلروحانية وال ابلدين وتكون
الدعي.
كاللقيط ِّ
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ضمانة صــدق وحقية هذه الخالفــة ،فإن لم تكن
حتما لهي
ُ
فالنبوة التي تســبق أي خالفــ ٍة ً
ســريعا لتعرضها
خالفــة تلي النبــوة؛ أصبحت تلــك النبوة مجــرد ادعاء فارغ ثبــت كذبه
ً
للبتــر بمجرد مــوت ُم ّدعيها .وإن لم تكن نبوة تســبق الخالفة؛ صارت تلك التي يســمونها
خالفــة مــا هــي إال طموحــات وأماني ومجــرد وهم يجــري وراء هــوى االســتحواذ على
الدعي.
الســلطة والحكــم ،وليس لهــا أي صلــة بالروحانيــة وال الدين وتكــون كاللقيــط
ِّ

فلكــي ال يكــون بوســع كل مــن هــب
ودب أن يُنشــئ مــن عنــد نفســه خالفــة
اختالقًا ،وضع هللا هذا الشــرط من عنده
تعاىل ،فمن آمن فاز ابلظل الظليل حتت
نظــام اخلالفــة اجلليــل .أمــا مــن اســتغىن
عــن الشــرط ،وكفــر ابلســبب ،ورغم ذلك
طلــب النتيجــة دون دون ســلوك الســبيل
إليهــا ،فقــد طغــى ،وطغيانــه متمثــل يف
فــرض شــروطه علــى أحــكام هللا تعــاىل،
للعسرى؟!
ّ
فأن له إال أن ُيـيَ َّس َر ُ
األمر منط ٍو على فتنة
إن الوعــد اإلهلــي هنــا متحقــق فقــط يف
«الذيــن آمن ـوا» والصاحلــن مــن األمــة،
والس ـؤال اآلن هــو :مــن هــم أولئــك
الذيــن آمن ـوا؟! ألنــه قــد يتبــادر إىل ذهــن
البعــض أن جمــرد أصحــاب اإلميــان العــام
عموما -ابعتبار كل مســلم
أي املســلمني ً
لنفســه -يندرجــون حتــت مســتحقي هــذا
اللقــب والوعــد ابلتبعيــة! كال ،فاإلميــان

املُـراد هنــا هــو اإلميــان املتجــدد واملُصــاغ
أبروع مــا صيغــت بــه كلمــات مــن رب
ـب
الكائنــات الــذي يقــول﴿ :أَ َح ِسـ َ
ـاس أَ ْن ُيـْتـ َرُك ـوا أَ ْن َيـ ُقولُـوا َآمنَّــا َوُهـ ْـم
النَّـ ُ
َل ُيـ ْفَتـنُــو َن﴾( ،)4فــا يكفــي جمــرد اعتبــار
نفســك  ،فإمنــا أنــت مســلم فحســب وملــا
يدخل اإلميان يف قلبك ابالمتحان الذي
ُيدد ذلك.
الضرر والضرورة
مل يعــد خافيًــا علــى أحــد ،كبــرًا كان أم
صغــرًا واعيًــا ،غنيًــا كان أو فقــرًا ،يف
مناطــق البلــدان الناميــة أو يف مناطــق
ُعرفــت ابلرفاهيــة املعيشــية ،عاملًــا كان أو
جاهـ ًـا ،أن هــوة الفســاد صــارت تتســع
وتتعمق ،وما كان اتســاعها ذاك وعمقها
هبــذا الشــكل اخلطــر إال أبفاعيلنــا حنــن
البشر ،وبرغم علمنا الكامل مبا سيقع من
عواقــب وخيمــة جراء اقرتاف أمور معينة،
إال أننــا جتاهلنــا مــا ســيكون ،واســتبعدان
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وقوع العواقب يف حياتنا ،واستسغنا اللذة
الوقتيــة الــي هــي يف مقدار زمن الكون ال
تعــدو حليظــات ،ســرعان ما متــر مث يتبعها
الندم العام واألمل.
وال يغيــن عــن انظ ـ ٍر أن هــذا الفســاد قــد
طــال كل صــورة مــن صــور احليــاة املُعاشــة
تقريبًا ،حىت أن التغريات املُناخية املُتطرفة
أمســت نتيجــة واضحــة ج ـ ًدا مــن نواجتــه
موضوعــا
املباشــرة ،وإنّنــا إذا خصصنــا
ً
هلــذه النتائــج املباشــرة منهــا وغــر املباشــرة
ملــا وســعتنا دفاتــر عديــدة لتســجيلها ،لذا
فلنركــز علــى موضعنــا احلــايل اآلن ،وهــو
عمومــا؛
كيفيــة مواجهــة هــذه األزمــات ً
ذلك بعد أن اســتفحلت اسـ ً
ـتفحال يبدو
معــه أن ال حلــول جمديــة هلــا ،ويُــرى يف
خضــم عــدم اجلــدوى تلــك أن أي تقــدمي
حلــل غــر مألــوف هــو مــن قبيــل املُحــال
عمليًــا ،وضــرب مــن اجلنــون فعليًا! ولكن
لنـ َـر ،فكمــا يُقــال يف القــول الســائر« :إن
هللا يضع سره يف أضعف خلقه» واملفهوم
التقوى
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مــن الضعــف هنــا الضعــف املــادي الــذي
يســتهينه العقــل البشــري وتزدريــه أعــن
الناس..
لقــد صــور هللا تعــاىل يف القــرآن الكــرمي
هــذا الــذي نتكلــم عنــه يف آيــة موجــزة
تشــخيصية ،وهــي تُعــد معادلــة مثاليــة
للضبط يف حال فقد االتزان ،وهذه اآلية :
َه َر الْ َف َسا ُد ِف الَْبـ ِّر َوالْبَ ْح ِر ِبَا َك َسبَ ْت
﴿ظ َ
أَيْ ـ ِدي النَّـ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا
ـاس لِيُ ِذي َق ُه ْم َبـ ْع َ
ل ََعلَّ ُهـ ْـم َيـ ْرِج ُعو َن﴾( ،)5فالفســاد البادي لنا
اآلن ومنــذ زمــان ،هــو يف احلقيقــة انتــج
يف األســاس مــن فعــل النــاس .ويَـ ِرُد علــى
اخلاطر تقريبًا لذلك األمر قول سائر آخر
يقول« :طاهي الطعام أول من يتذوقه»،
فــإذا كان ســيئا طهيــه فســيئ مذاقــه ،لــذا
أمرا
فإن على الفرد أو األمة ،حني يُفسد ً
مــا قــد عملــه ،مراجعــة الوصفــة أو دليــل
االســتخدام ،الســتدراك اخلطــأ والفســاد
احلاصل ..لكن كيف احلال إن مل تنصلح
األح ـوال!؟ وذلــك رغــم كل مــا مت اختــاذه
من استعدادات واستدراكات؟!
إنــه ابلنظــر إىل العالمــات الــي ذكرانهــا
يف بداية موضوعنا هذا ندرك أن هللا رب
كل شــيء ملــا رأى أن الفســاد قــد طغــى
وَهــب مــن لدنــه رمحــة وهيــأ هلــا احلمايــة
التامــة والالزمــة الســتمرارها حــى بلــوغ
الغايــة منهــا ،ولكــن هــذه الرمحة مع كوهنا
خاضعــة لصفــة الرمحانيــة أي أهنــا موهوبــة
مــن هللا تعــاىل دون ســابق عمــل ،إال أهنــا
التقوى

ختضع لصفة الرحيمية يف النهاية فيستفيد
هبا أكرب اســتفادة من جيتهد ليناهلا .فمن
النــاس مثـ ًـا مــن تشــرق الشــمس عليــه
دومــا يف
فيمقــت ذلــك ويُفضــل املكــوث ً
األقبيــة الرطبــة الضــارة ابجلســم والعظــام.
أيضا:
فيقول هللا ضمن آية االستخالف ً
َّ
َُم
َ
﴿ولَيُ َم ِّكنَـ َّـن َلُـ ْـم ِديَنـ ُهـ ُـم ال ـ ِذي ْارتَ َضى ل ْ
َّه ْم ِم ْن َبـ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أَ ْمنًا َيـ ْعبُ ُدونَِن
َولَُيـبَ ِّدلَنـ ُ
َل يُ ْش ـ ِرُكو َن ِب َش ـْيـئًا﴾( ،)6فالتمكــن
واألمــن بعــد اخلــوف مرهــون ابللجــوء إىل
هللا تعــاىل وحــده ،وهــو ســبحانه قد وضع
مرجعــا لذلــك عالمــات لنهجــه املوصــل
ً
إليــه واملنقــذ مــن الفســاد ،فمــن اتبعهــا
وصــل وأمــن ومتكــن ،أما مــن رفضها فأىن
له ما سبق؟!
فمــن الطبيعــي وفــق ســنن هللا أن يكــون
مصري الرافضني آلايت هللا (أي عالماته)
الــي أبداهــا لألخــذ بيــد البش ـرية يف طريق
اإلنقــاذ ،والــي كان مــن الطبيعــي ملــن
يهملها ويعرض عنها أن يضل يف صحراء
الفســاد بــكل مــا تعنيــه كلمــة الفســاد من
معىن ،ماداي كان أو روحانيا ،وتلك سنة
اثبتــة وجاريــة فينــا كمــا كانــت جاريــة يف
تعاىل﴿:وَمـ ْـن َك َف َر
األمــم مــن قبــل ،يقــول
َ
ـك ُهـ ُـم الْ َف ِ
اس ـ ُقو َن﴾(،)7
ـك فَأُولَئِـ َ
َبـ ْع ـ َد َذلِـ َ
ويقــول أيضــا﴿:إِ َّن الَّ ِذيـ َـن َك َفـ ُـروا ِبَيتِنَــا
َسـ ْـو َف نُ ْصلِي ِهـ ْـم َن ًرا ُكلَّ َمــا نَ ِض َجـ ْـت
ُجلُوُد ُهـ ْـم بَ َّدلْنَا ُهـ ْـم ُجلُــوًدا َغْيـ َرَهــا لِيَذُوقُ ـوا
َاب إِ َّن َّ
اللَ َكا َن َع ِزيـًـزا َح ِك ًيمــا﴾(،)8
ال َْع ـذ َ

كمــا نق ـرأ يف املزامري قوال مشــاهباُ « :ه َوَذا
اإلِنْ َســا ُن الَّـ ِذي لَْ َْي َعـ ِـل هللاَ ِح ْصنَـ ُه ،بَـ ِـل
اتَّ َك َل َعلَى َكْثـ َرِة ِغنَ ُاه َو ْاعَتـ َّز بِ َف َسا ِد ِه»(.)9
ولكــن علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق ،ال
ت ـزال صفــة رمحــة هللا تعــاىل ابقيــة ،فريســل
مــن رمحتــه مــن يضطلــع إبصــاح كل
أخطــاء املســتخدمني وهدايتهــم ،حبيــث
يكون «وال املهدي إال عيسى ابن مرمي»
نورا
هــذا الــذي جــاء بعــد اشــتداد الظلمة ً
ويكــون دليـ ًـا خلالفــة مــن بعــده لتكــون
نــورا علــى نــور ،فمــن شــاء اهتــدى وكان
ـوب لــه اهلــدى ،ولنتذكــر جيــدا كيــف
مكتـ ً
ربــط حضــرة خــامت النبيــن بــن انصــاح
احلــال املرتديــة ولــزوم املهــدي الــذي هــو
نفسه عيسى ابن مرمي حصرا ،فقالَ :
«ل
َيـ ْزَدا ُد الَْ ْم ُر إَِّل ِشَّــد ًة َوَل ُّ
الدْنـيَا إَِّل إِ ْدَب ًرا
ـاع ُة إَِّل
وم َّ
السـ َ
َّاس إَِّل ًُّشــحا َوَل َتـ ُق ُ
َوَل الن ُ
َّ
َعلَى ِش َرا ِر الن ِ
يسى
َّاس َوَل ال َْم ْه ِد ُّي إِل ِع َ
()10
ابْ ُن َم ْريََ».
( .1التاريخ الكبري للبخاري)
( .2النور)56 :
( .3مسند أمحد،كتاب أول مسند الكوفيني)
( .4العنْكبوت)3 :
( .5الروم)42 :
( .6النور)56 :
( .7النور)56 :
( .8النساء)57 :
( .9اَل َْم َزا ِمريُ )6 : 1
( .10سنن ابن ماجه ،كتاب الفنت)
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