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 الخالفة وعودة االستخالف وعد: الثالثة النبوءة

  النبوة منهاج على الراشدة
 
 ثانية

 :عاىلت قوله يف اإلسالمية األمة يف اخلالفة بقيام الكرمي القرآن أنبأ
  ك م ا  اأْل ْرض   يف   ل ف ن  ُهمْ ل ي ْست خْ  الص احل  ات   و ع م ُلوا م ْنُكمْ  آم ُنوا ال ذ ين   الِل ُ  و ع د 

ُمْ  و ل ُيم ك  ن ن   ق  ْبل ه مْ  م نْ  ال ذ ين   اْست ْخل ف   ُمْ  اْرت ض ى يال ذ   د ين  ُهمُ  هل   نْ م   و ل يُ ب د  ل ن  ُهمْ  هل 
ًئا يب   يُْشر ُكون   ال   ي  ْعُبُدون ين   أ ْمًنا خ ْوف ه مْ  ب  ْعد    ُهمُ  ف أُول ئ ك   ذ ل ك   ب  ْعد   ك ف ر    نْ و م   ش ي ْ

ُقون    (56 :النور) اْلف اس 
 من قبلهم لذينا خالفة اثلمت خبالفة سيحظون املسلمني أن النبأ هذا تضم ن إذ
 تكونوس الصاحلات، وعملوا آمنوا الذين يف اخلالفة هذه وستقوم ،8إسرائيل بين

                                                           
فارقا، وهو أن اخلالفة كانت يف بين  أما عن تشاهبها مع بين إسرائيل، فقد بني  النيب  8

إسرائيل خالفة نبوة، كلما هلك نيب انقضى زمنه وتبعه نيب خيلفه. أما يف هذه األمة، فال 
خامت النبيني، الذي زمنه مستمر إىل يوم القيامة  نيب وال رسول هلا إال حممٌد املصطفى 

يعلنون ببعثتهم إنقضاء زمنه  ؛ لذلك لن يُبعث فيها أنبياء بعده قض  مبوته ومل ين
وخيلفونه.  وبداية زمنهم والعياذ ابهلل، بل سيقيم هللا تعاىل خلفاء يقومون مقام النيب 

ُ ع ل ْيه  و س ل   : م  وهذا ما جاء يف احلديث: عن أيب هريرة رضي هللا عنه ع ْن الن يب    ص ل ى الِل  ق ال 
 ن يب   ب  ْعد ي و س ي ُكوُن }ك ان ْت ب  ُنو إ ْسر ائ يل  ت ُسوُسُهْم اأْل نْب ي اءُ ُكل م ا ه ل ك  ن يب   خ ل ف هُ ن يب   و إ ن هُ ال  
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 التوحيد لنشر باسب وستكون اخلوف، بعد من األمن واستتباب الدين لتمكني سببا
 .الشرك ونبذ

 منهاج لىع الراشدة اخلالفة قامت عندما مرة، أول النبأ حتقق فقد وابلفعل،
 ؤمنةم مجاعة خري كانت  اليت ؛األولني مجاعة مجاعته يف  النيب وفاة بعد النبوة
 الكرمي قرآنال مْجع تول ت أبن الدين هبا تعاىل هللا فمك ن للصاحلات، عاملة

 ،الدماء ببذل عنها ودافعت هبا ومتسكت  النيب سنة على حافظتو  ،وحْفظه
 املرتدون ليهاع تكالب عندما مؤزرا عزيزا نصرا نصرها إذ أمنا اخلوف هبا هللا وبد ل

 عليها قضاءال وأرادوا الكذبة النبوة وأدعياء الكافرين من اآلفاق وشذاذ واملنافقون
 .اإلسالم على ليقضوا

 الزمن، من رتةف بعد األوىل الراشدة اخلالفة هذه ترتفع أن املقد ر من كان  ولكن
 ددع يزداد أن بعد أقلية ستصبح األولني، مجاعة األوىل؛  النيب مجاعة ألن

 الصحابة، يد على يرتبوا أو  النيب مبصاحبة يظوا مل ممن اإلسالم يف الداخلني
 ثالثة بعد هأوج يبلغ حَّت ابلتسلل من بعدها الفساد ه كان مقد را أن يبدأوألن

 اعةمج يف جمددا بعودهتا مث الراشدة اخلالفة برفع  النيب أنبأ وقد. قران عشر
 :احلديث يف جاء حيث اآلخرين،

                                                           

ع ة  اأْل و ل  ف اأْل و ل  أ ْعُطوُهْم ح ق   ائ ُلُهْم ُخل ف اءُ ف  ي ْكثُ ُرون  ق اُلوا ف م ا َت ُْمُران  ق ال  ُفوا ب ب  ي ْ ُهْم ف إ ن  الِل   س 
ْع اُهْم{ )صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء(  ع م ا اْسرت 
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يْ ف ة   عن  الن  بُ و ةُ  ت ُكونُ } :و س ل م   ْيه  ع ل   الِل ُ  ص ل ى الِل    ر ُسولُ  ق ال   قال   اليمان بن ُحذ 
ََلَفة   ت ُكونُ  مُث   ع ه اي  ْرف    أ نْ  ش اء   إ ذ ا ي  ْرف  ُعه ا مُث   ت ُكون   أ نْ  الِل ُ  ش اء   م ا ف يُكمْ   ع ل ى خ 

 مُث   ي  ْرف  ع ه ا أ نْ  الِل ُ  ش اء   إ ذ ا ه اي  ْرف  عُ  مُث   ت ُكون   أ نْ  الِل ُ  ش اء   م ا ف  ت ُكونُ  الن  بُ و ة   م ن ْه اج  
 مُث   ي  ْرف  ع ه ا أ نْ  ش اء   إ ذ ا ُعه اي  ْرف    مُث   ي ُكون   أ نْ  الِل ُ  ش اء   م ا ف  ي ُكونُ  ع اضًّا ُمْلًكا ت ُكونُ 
 مُث   ي  ْرف  ع ه ا أ نْ  ش اء   إ ذ ا ْرف  ُعه اي    مُث   ت ُكون   أ نْ  الِل ُ  ش اء   م ا ف  ت ُكونُ  ج رْب ي ةً  ُمْلًكا ت ُكونُ 
ََلَفة   ت ُكونُ   مسند أول كتاب  ،أمحد مسند{ )س ك ت   مُث   الن  بُ و ة   م ن ْه اج   ع ل ى 9خ 

 (الكوفيني
 بعدها جاء مث أوال، الراشدة اخلالفة قامت حيث حبذافريه؛ النبأ هذا حتقق وقد
ث ل والذي خالفةً  مُس  ي   الذي العاض امللك ؛ والفاطميني اسينيالعب مث األمويني يف مت 

                                                           
نص  احلديث يؤكد أن اخلالفة لن تنقطع يوما، بل إهنا ستتسلسل وتتحول بعد أن تنشأ  9

أول مرة، وهذا ما حتقق على أرض الواقع كما هو معلوم. فإشارة إىل نشأهتا أول مرة بعد 
النبوة جاء نص احلديث ليقول: "مث تكون خالفٌة على منهاج النبوة" وهنا الفعل "تكون" 
هو فعل اتم فاعله "خالفٌة"، أما بعد ذلك فالفعل "تكون" أصبح فعال انقصا، وامسه 
املضمر هو "اخلالفُة" وأصبح كل من "ملكا عاًضا" و "ملكا جربية" و"خالفًة على منهاج 

ر الفعل الناقص "تكون" املكرر. وتقدير اجلمل هو: "مث تكون اخلالفُة النبوة" إمنا هي أخبا
ملًكا عاًضا.. مث تكون اخلالفُة ملًكا جربيًة.. مث تكون اخلالفُة خالفًة على منهاج النبوة". 
ويف هذا َتكيد للتسلسل الزمين بال انقطاع يف حتو ل اخلالفة من صورة إىل صورة، ونفي 

 مين.إمكانية وجود انقطاع ز 
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الذين كانوا يتنازعون السلطة ويعض ون عليها ويستمسكون هبا بشدة ويقت  ل 
ث ل الذيو  أيضا خالفة مُس  ي الذي اجلربي امللك مث ،بعضهم بعضا من أجلها  يف مت 

 وةمتي ز ابلقساليت حكمت البالد اإلسالمية حكما جربايًّ  10العثمانية الدولة
 .وخاصة يف أواخر عهدهاوالقوانني واألحكام اجلربية، 

الفرقة  ، اليت هياآلخرين مجاعة أن التسليم من مفر   ال احلديث، هلذا ووفقا
 هو لذيا اجلربي امللك خالفة زمن أواخر يف نشأت قد تكون أن بد ال الناجية،

                                                           
هنالك من يقول إن هذا احلديث قد حتقق، ولكننا ما زلنا يف فرتة امللك اجلربي اليت  10

يكم فيها حكام ظاملون مستبد ون يف البالد اإلسالمية، والذي ابنتهائه ستظهر اخلالفة 
الراشدة على منهاج النبوة، بل ومنهم من أخذ يبارك أعمال الثورة والتمرد واالنقالب على 

نظمة مستبشرا وواعدا الناس بظهور هذه اخلالفة املزعومة بعد سقوطها! وهذا هذه األ
القول ابطل بداهة، ألن هؤالء احلكام ليسوا امتدادا خلالفة امللك، وال يسمى حكمهم 
ابخلالفة أصال، وهم أبنفسهم يقرون أبن خالفة امللك سقطت بسقوط الدولة العثمانية. 

را هم يف فهمهم هذا؛ فاحلديث يتحدث عن اخلالفة حصوالواقع أن نص  احلديث ال يسفع
 وحتوهلا من صورة إىل صورة ال عن نظم احلكم اليت ستحكم املسلمني عموما. 

أما لو كان نص احلديث يقول يف آخره "مث تكون خالفٌة على منهاج النبوة"، كما كان يف 
ودة اخلالفة لك اجلربي وعأوله، لكان هنالك إمكانية للقول ابالنقطاع الزمين بني خالفة امل

الراشدة الثانية على منهاج النبوة، ولكن النص مل أيت هكذا، وبذلك ُسد ت طريق هذه 
 اإلمكانية.
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 نه ال بد أن تكون قد نشأت فيها اخلالفة الراشدة الثانية فوراوأ العثمانية، الدولة
 خالفةُ  تلت وكما الراشدة، اخلالفة   العاض امللك خالفةُ  تلت كماودون انقطاع  

 .العاض امللك خالفة   اجلربي امللك
  النبوة، هاجمن على نستكو  الثانية اخلالفة هذه أن يبني   احلديث فإن كذلك

 بعد امتق األوىل اخلالفة أن ومعلوم. النبوة منهاج على األوىل اخلالفة كانت  كما
 أاب األول فةاخللي حيث أقام هللا تعاىل األولني، صحابته مجاعة يف   النيب وفاة
 اخلالفة تكون فلكي. اآلخر تلو واحدا بعده من اخللفاء أقام مث ، الصديق بكر

 مجاعة يف األوىل اخلالفة كانت  كما  اآلخرين مجاعة يف  النبوة منهاج على الثانية
 فيها سيمثله واليت ، للنيب الثانية البعثة بعد تقوم أن تلقائيا يستلزم فهذا األولني
وخبالف  .الثانية لبعثته مظهرا سيكون الذي الفارسي، الرجل ذلك ، خادمه

ذلك ال ميكن أن تقوم خالفة راشدة، وال مُيكن أن توصف أبهنا على منهاج 
 النبوة.

 اليت دية،األمح اإلسالمية اجلماعة يف وجالء وضوح بكل النبأ هذا حتقق ولقد
 على ثانيةال الراشدة اخلالفة فيها وقامت العثمانية، الدولة زمن أواخر يف نشأت
 لثانيةا للبعثة مظهرا كان  الذي وانئبه وممثله  النيب خادم وفاة بعد النبوة منهاج
؛ مما جيعلها حقًّا خالفة على منهاج النبوة، ألهنا قامت بعد البعثة الثانية  للنيب

 كما قامت اخلالفة األوىل بعد بعثته األوىليف مجاعة املؤمنني األخرية    للنيب 
 . يف مجاعة املؤمنني األوىل
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 الوقت ذلك نم ابتداءً  فيها اخلالفة إبقامة تعاىل هللا شهد اليت اجلماعة هذه
 وهي صاحل،ال والعمل اإلميان يف الصحابة يشاهبون الذين اآلخرين مجاعة هي أهنا

 اإلسالم وأن ألرضا يف قائمة اخلالفة أبن صوهتا أبعلى تعلن اليت الوحيدة اجلماعة
. ألوىلا اخلالفة وعد كما  ابلنصرة وعدها قد تعاىل هللا وأن وعزيزا، حيا زال ما

 كل  يبذلون الذين واخلارج الداخل من الدين أعداء أمام صامدة تقف اليت وهي
 .عليها للقضاء جهودهم

 
 كامال  حتقق دق أبنه اإلقرار من مفرًّا يرتك لن النبأ هذا يف التدبر من شيئا إن

 قرن، نم أكثر منذ اخلالفة فيها قامت اليت األمحدية، اإلسالمية اجلماعة يف
 للعادة، خارقة ونصرة بتوفيق هللا وأيدها ثبات، بكل مبهامها ابلقيام واستمرت
 امعه هللا يكن مل لو أمامها تصمد أن ميكن كان  ما قاهرة ظروف أمام وصمدت

 النبوة، منهاج على أهنا تدعي أن هلا يق   اليت الوحيدة اجلماعة وهي. وانصرا مؤيدا
 لالرج فيها خلفه اليت الثانية  النيب بعثة بعد تعاىل هللا من أبمر قامت ألهنا

 هي أهنا كدةاملؤ  كلها  العناصر زمنها ويف فيها تتجمع واليت املوعود، الفارسي
 . 11احلق ة

                                                           
أما الظن أبن اخلالفة الثانية ستكون خالفة حاكمة ملكية سلطانية عسكرية، فهذه  11

فة امللك ستنقطع خبالجمرد أماين  ال عالقة هلا ابلنبأ؛ إذ إن النبأ يؤكد أن خالفة امللك 
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اجلربي مث تبدأ بعدها اخلالفة على منهاج النبوة، ولن تكون هذه اخلالفة صورًة جديدة 
خلالفة امللك. مث إن املسلمني قد عاشوا زمنا طويال حتت حكم اخلالفة السلطانية، فما 

اهلم و لبثوا أن متردوا عليها بعد أن فسدوا هم كما فسد سالطينهم، لذا فال يرجى صالح أح
بدولة خالفة عسكرية جديدة. وهللا تعاىل إمنا أراد أن تعود اخلالفة الراشدة لتعاجل هذا 
الفساد وتصلح أحواهلم ولتقوم مبهام اخلالفة األوىل، واليت هي مهام النبوة، واليت اختصرها 

هُ هللا تعاىل يف قوله تعاىل:  ن ْ لُ ُهو  ال ذ ي ب  ع ث  يف  اأْلُم  ي  ني  ر ُسواًل م  ت ه  و يُ ز ك  يه ْم ْم ي  ت ْ و ع ل ْيه ْم آاي 
 (.3)اجلمعة:  و يُ ع ل  ُمُهُم اْلك ت اب  و احلْ ْكم ة  

واليت هي تالوة آايت هللا؛ أي االهتمام ابلقرآن الكرمي ونشره يف العامل، وكذلك تقدمي 
 وتطهريهم، نياألدلة على وجود هللا تعاىل ابحلجج العقلية واآلايت السماوية، وتزكية املؤمن

 وتعليمهم الكتاب واحلكمة.
كان قد مجع له النبوة   أما كون اخلالفة الراشدة األوىل حاكمة فهذا اقتضاه أن النيب 

يف الفرتة املدنية حلك م إهلية؛ على رأسها تقدمي الشريعة الكاملة واألسوة احلسنة -وامللك 
ساس هو النبوة ولكن منصبه األ واخلالفة ورثته يف املنصبني. -يف شئون احلكم والسياسة

اليت مهماهتا تالوة آايت هللا والتزكية وتعليم الكتاب واحلكمة، ومنصب اخلالفة األساس 
هو املعين هبذه املهام أيضا. أما اخلالفة السلطانية اليت جاءت بعد اخلالفة الراشدة فلم 

 يها.ن قادرة علتكن سوى خالفة حكم، ومل تكن تقوم مبهام اخلالفة الراشدة، ومل تك
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