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التقوى

ال بد لنا "Ãن 
 Á نسـتعـر
�خلالفة   gتطو مر�حل 
�إلسالمية بعد "فا� �لن� � 
من �& نتوقف عند �حلديث 
 � به  تنبأ  �لذ^  �لشريف 
بعد�  �خلالفة  مستقبل  عن 
"َتُكوُ& َتُكوُ&  فيه:  قا\  "�لذ^ 
 &ْ� �هللا   fََشا َما  ِفيُكْم   �ُ �ْ& �لُنبوَّ �هللا   fََشا َما  ِفيُكْم   �ُ �لُنبوَّ
 &ْ� fََتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا &ْ� fََتُكوَ&،  ُثمَّ َيرَفُعَها )َ]� َشا
َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى َيْرَفَعَها، ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفة َعَلى 
 fََفَتُكوُ& َما َشا  ،�ِ ِ�،  َفَتُكوُ& َما َشاfَ ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ ِمْنَهاِ� �لُنبوَّ
َيْرَفُعَها  ُثـمَّ  َتُكوَ&،   &ْ� َيْرَفُعَها �هللا  ُثـمَّ  َتُكوَ&،   &ْ� �هللا 
ُثمَّ  َيْرَفَعَها،    &ْ� �هللا   fََشا ُثمَّ )َ]�  َيْرَفَعَها،    &ْ� �هللا   fََشا  �[َ(
َفَيُكوُ&  ا،   َعاضًّ ُمْلًكا  َفَيُكوُ& َتُكوُ&  ا،   َعاضًّ ُمْلًكا  َتُكوُ& 
ُثمَّ  َيُكوَ&،    &ْ� �هللا   fََشا ُثمَّ َما  َيُكوَ&،    &ْ� �هللا   fََشا َما 
َيرَفَعَها،   &ْ�  fَشا  �[َ( َيرَفَعَها، َيرَفُعَها   &ْ�  fَشا  �[َ( َيرَفُعَها 
َجْبـرَِّيًة،   ُمْلًكا  َتُكوُ&  َجْبـرَِّيًة،  ُثمَّ  ُمْلًكا  َتُكوُ&  ُثمَّ 
َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، َفَتُكوَ& َما َشاfَ �هللا �ْ& َتُكوَ&، 
� َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، � َيرَفُعَها )َ]� َشاfَ �ْ& َيرَفَعَها، 
ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� ُثمَّ َتُكوُ& ِخالفًة َعلى ِمْنَهاِ� 
(مسند  َسَكَت.  ُثمَّ   ،�ِ (مسند �لُنبوَّ َسَكَت.  ُثمَّ   ،�ِ �لُنبوَّ
حديث  حنبل،  بن  حديث �
د  حنبل،  بن  
د �

(��لنعما& بن بش�)�لنعما& بن بش
 � "ֲדذ� �ملع6g"� È �بن كث
 � �لن�  حديثا شبيها عن 
بعد^  "�خلالفة  فيه   fجا
�gبعو& سنة � تكو& ملكا 
عضوضا " . ")]� ما تتبعنا 

تطوg �خلالفة بعد �لن� � نرG �& هذ� �حلديث قد "ضع 
لنا g®ا بيانيا �gئعا ´يث ُيظهر لنا ما حد± للخالفة بعد 

�لن� � ")% يومنا هذ� . 
�لن�  منها�  حسب  فعملت  �لر�شد�  �خلالفة  قامت  لقد 
ق "حقيقة هم  ")gشا�6ته "كا& �خللفاf �لر�شد"& �ألgبعة́ 
�لنما]� �لصا6قة "�ملثل �لعليا "�لقد"� �لصاحلة للمسلمني 

على مر سÔ حياִדم. 
 Lملستـشـر� يقو\ 
كتابه    � "جر"نبـا">" 
 .Í �إلسال>"   �gحضا"

 :١٨٤
حكم  سنو�-   &� ""�حلق 
�ملدينة   � �لعشر  �لن� 
سنة  �لثالثو&  )ليها  مضافا 
كانت  "فاته  �عقبت   xل�
 -gصا �لذ^  �لعصر  قو�> 
 vفيه �جلماعة �إلنسانية �قر

ما تكو& )% �لكما\".
 Ôنتقلت �خلالفة )% ب� � 
�لعباسيني   %� "منهم  �مية 
�لعثمانيني.   %(  ��"�خ
فعال  كانو�   fهؤال "2يع 
منهم  �مللوكية   %(  vقر�
ح�  �ملنشو�6.  �خلالفة   %(
�£ذ"�   fخللفا�  fهؤال  &(
عن  بعيد�  عو�صم   م 
"خلفائه   � �لن�  عاصمة 

�لر�شدين. 
�مللوكيو&   fخللفا�  fهؤال
gغم �²م � يلتزمو� بأحكا> 
�لشريعة كما ينبغي )ال �²م 
كانو� مع ]لك �فضل "�عد\ 
"ملو_  حكا>  من  "�gقى 
�لد"\ �ألخرG � عصرهم 

اخلالفة اإلسالميةاخلالفة اإلسالمية
 وتطورها  S العصر احلاضر  وتطورها  S العصر احلاضر 

بقلم �الستا]: عبد �هللا �سعد عو�6*

*  كاتب من �لدياg �ملقدسة
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للمسلمني   �oموg "كانو� 
 .gلعصو� مر  �2عني "على 
�إلسالمية  �لر"¼  "كانت 
مبا فيها من �لر
ة "�لعد�لة 
"�ألخو� �إلنسانية ال �oلت 
�ملجتمع.   � �ملسيطر�  هي 
 fخللفا�  fهؤال ظل   �"
عاشت �لشعوv �إلسالمية 
"فاضت  "كر�مة.  �ما&   �
�خل��- "منا �لعلم "�لعمر�& 
 �"  �gحلضا� "�6oهر- 
يكن هنا_ حرL للخاgجني 
عن �لدين "ال �اكم تفتيش 

كما حد± � �"g"با . 
� جاf )لغاf �خلالفة �لعثمانية 
مع  (بتآمر   ١٩٢٤ سنة 
�ضطر�با  فأحد±   (vلغر�
�لعا�   � ")حباطا  "خوفا 
مؤسسة  أل&  �إلسالمي 
�خلالفة كانت gمز� )سالميا 
�gسخا � ]�كر� �ملسلمني 

"ضمائرهم. 
من   &"��لكث  vعر� لقد   
�لعلماf "�لفقهاf عن قلقهم 
 ذ� �لفر�· �لذ^ حد± من 
جر�f )لغاf �خلالفة �لعثمانية 
فشل  �لقلق  هذ�   �  6�o"
إلقامة   �gملتكر� �ملحا"ال- 

�خلالفة من جديد. 
�ألستا]   fلعلما�  fهؤال من 
�لكرمي  عبد   gلدكتو�
"�خلالفة  كتابه   � �خلطيب 
  (١٩٧٥ -"�"�إلمامة" (ب
يقو\ : "�حتسبو& �& نفو¡ 
�ستر�حت  قد  �ملسلمني 
�لعثمانية  �خلالفة  بز"�\ 
معها؟   حساֲדا  "سّو- 
كال! )& ]لك � يكن "لن 
نفو¡  �oلت  فما  يكو&. 
�ملؤمنني تتتبع �خلالفة "تشتم 
�خباgها  "تتنسم  �gها 
 �  &(" ]كرياִדا.  "تستعيد 
يكن ]لك للخالفة �لعثمانية 
شك  "ال  فهو  ]هبت   xل�
للخالفة �لر�شد� �لx مضت 
�خلالد�  ¹ثاgها  متض   �"
 � �لر�ئعة  �لبالغة  "¹ياִדا 
"�لعد\.  "�لسياسة  �حلكم 
من  �ملسلمو&  لبس   xل�"
 gلعز� "�لفخا� vا6ها ثوº�
�لذ^   &( جيل.  بعد  جيال 
�خلالفة  "بني  �ملسلمني  بني 
�ليو> من جفو� "قطيعة هو 
/قطيعة  جفو'  �لو�قع   	
 sإلسال�/ �ملسلمني  بني 

نفسه". 

 "هذ� عا� مسلم ¹خر هو 
�لدين   fمد ضيا� gلدكتو�
"�إلسال>  كتابه:   � يقو\ 
"�خلالفة � �لعصر �حلاضر" 
 Í  ١٩٧٣ (�لقاهر� 
 Áفر "�خلالفة   :(٢٩٦
 fلعلما�  gقر كما  كفاية 
تقّصر   &�  oجا فكيف 
 Áألمة � �لقيا> ֲדذ� �لفر�
�لدين   Á"فر من   bألك�
"تركته.  �Ùلته  "كأ²ا 
 &� �ألمة  ®حت  كيف 
حلقا-  بعض  تنقطع 
 �gمسا  �يتغ  &�" تاpgها 
�ألمة  تكو&  �ال  "�جتاهه. 
 �" 6ينها  حق   � مقّصر� 
 fجباִדا؟ ناقضة �لوفا�" f�6�
هذ�  تكو&  �فال  لتاpgها؟ 
�ألمة مسؤ"لة بل ��ة �ما> 
ال  )نه  ضم�ها؟  "�ما>  �هللا 
تعد  بأ²ا  �لقو\  من   Íمنا
 Gbلك� بو�جباִדا  مهملة 
"�®اها  �لدين  فرضها   xل�
�لكفاية"  "فر/?   fلفقها�
"� مقدمتها فرÁ �إلمامة 
 Áفر" �خلالفة   Áفر"
�لعد\".    Áفر" �جلها6 
"بو�سـطتها  فباخلالفة 

�ألمة  توحيد  يرجى  فقط 
 � �ألمل  "بعث  �إلسالمية 
�ليائسة  �ملسلمني  نفو¡ 
 &(" قيل:  "كما  "�لقانطة 
هذ� �ألمة ال تصلح )ال مبا 

صلح �" ا ". 
بعـض  هذ�  كانـت 
�القتباسا- �ملع�b عن حنني 
�ألمة �إلسالمية "gجائها � 
�& تقو> خالفة جديد� بعد 
�²ياg �خلالفة �لعثمانية ")نه 
حلسن "2يل �& نلمس من 
]�تيا  نقد�   fجا ما  خال\ 
�ملسلمني  حالة  عن  صر�ا 
�لنقد  فبد"&  خليفة.  بد"& 
يتم  ال   L6لصا� �لذ�« 
فقد  تصحيح.  "ال  )صال¼ 
عّلمنا سبحانه "تعا% بقوله: 
ِبَقْوٍ>  َما  ُيَغيُِّر  َال  �هللا   َّ&(ِ﴿
َحتَّى ُيَغيُِّر"� َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾.
�حلالة  هذ�   vعقا�  �
 xل� �ملضطربة  �لفكرية 
سا6- �لعا� �إلسالمي قا> 
�ملسلمو& مبحا"ال- عملية 
جديد  من  �خلالفة  إلقامة 
"قد شجعهم "6�o � ¹ما م 
�حلديث  ]لك   �  fجا ما 
�لشريف �لذ^ Ãن بصد�6 
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"�لذ^ ينتهي �حلديث فيه 
بتنبؤ �لن� �لكرمي � بإقامة 
خالفة على منها� �لنبو' 
 � �لن�  لنا   gصو "�لذ^ 
 gتطو مر�حل  2يع  فيه 
بعد�  �إلسالمية  �خلالفة 
"جاf مطابقا "صا6قا لكل 
�ليو> ")%  ما حد± ح� 

ما بعد �ليو> . 
من هذ� �ملحا"ال- �لعملية 

�]كر ما يلي: 

 xال : حركة �خلالفة  �ل/�
 g6بو�  gظهو )ثر  نشأ- 
�لعثمانية.  �خلالفة  �Ãال\ 
تعاظمت  �حلركة  هذ� 
�لبال6   � "�نتشر- 
�إلسالمية "خاصة � � ند 
من  �لثا4  �لعقد  بد�ية   �
"حيث  �لعشرين.  �لقر& 
�أل
دية  �خلالفة  كانت 
 � ]لك  قبل  قامت  قد 
"�لغريب   .١٩٠٨ �لسنة 
 �غ � ند^  �لزعيم   &�
" شجع  غاند^   " �ملسلم 
 � "خطب  �حلركة  هذ� 
"نصح   gبالهو مؤمترهم 
g�سهم  "على  oعماfهم 

"موالنا �مد علي جوهر 
"�& يعممو� هذ� �حلركة � 
"حد±  �إلسالمية  �لبال6 
�ملسلمني  بعض   sبا  &�
للهنـد"¡  �مـالكهم 
�فغانستا&   %( "]هبو� 
"غ�ها "]هب "فد منهم 
جوهر  علي  �مد  بقيا�6 
عن   vلإلعر� تركيا   %(
تأييدهم "6عمهم للخالفة 
�ملتد�عية فلم يلقو� �لترحيب 
 � يفلحو�   �" تركيا   �
�لبال6  من   Gخر� �ماكن 
 � "خاصة  �إلسالمية 
oعيم  �ما  �فغانستا&. 
�حلركة "موالنا �مد علي 
 �gخا تو�  فقد  جوهر" 
ساحة   � "6فن  � ند 
بالقد¡  �ألقصى  �ملسجد 
)كر�ما "تقدير� جلهو�6 � 
 vهذ� �ملجا\. "ال �ستغر
�& يكو& حلركة �النفصا\ 
�أل
دية  �خلالفة  عن 
برئاسة �مد علي ضلع � 
�لزعيم  �ما  �حلركة.  هذ� 
gئيس  �ملسلم  � ند^ 
�لر�بطة �إلسالمية "مؤسس 
باكستا& ("�مللقب بالقائد 

هذ�  يؤيد  فلم  �ألعظم) 
�حلركة بل عاgضها. 

   لقد حذg �خلليفة �لثا4 
موالنا  �ملوعو6  للمسيح 

د � �مو6  �لدين   �بش
بعد   o"يتجا  � "كا& 
 gحذ عمر�  من  �لثالثني 
 ذ�  جنا¼  ال   &� "�كد 
�حلركة. بل حتدo Gعماfها 
 م  يدفع   &� مستعد  بأنه 
جنحو�   &( g"بية   gمليا
"�حد  لكل  g"بية  "�لف 
(�ملولويني).  شيوخها  من 
"� �لو�قع كانت عو�قب 
 �gهذ� �حلركة هالكا "6ما
�ما  فيها.  عملو�  من  لكل 
فقد  علي  �مد  oعيمها 
غاند^  مع   ���خ �ختلف 
�لر�بطة   %( "عا6  "²ر" 
�إلسالمية �لx كانت تدعو 
كد"لة  �لباكستا&  إلقامة 
� ند  )سالمية مستقلة عن 
�ألمر �لذ^ � يرL لغاند^ 

"ال لنهر". 

ثانيا : �قيم � �لقاهر� سنة 
)سالمي  مؤمتر   ١٩٢٦
هدفه �g6سة ما ميكن عمله 

�إلسالمية  �خلالفة  إلعا�6 
عن   ��تعب ]لك  "كا& 
�لسائد�  �ملسلمني  مشاعر 
�ملؤمتر �  لكن هذ�  ¹نذ�_ 

pر� بنتيجة عملية ما. 

سنو�-  بضع  بعد   : ثالثا 
 gملذكو� �ملؤمتر  فشل  من 
�جلاللة  صاحب  ب  ُنصّّ
خليفة   L"gفا �مللك 
هذ�  لكن  للمسلمني. 
�َملهزلة  بل  � زيلة  �ملحا"لة 
سرعا& ما تالشت "� يبق 

 ا من �ثر. 

��بعا : بعد سقوÂ �خلالفة 
�حلسني  �علن  �لعثمانية 
"سليل  مكة  شريف 
يقو\)  (كما  هاشم   Ôب
�ملسلمني  خليفة  �نه  �علن 
"�حق �لنا¡ باخلالفة لكن 
�لسعو6يني قا"مو� "حالو� 
6"& حتقيق ]لك. � خذله 
�لbيطانيو& �لذين فا"ضو� 
باإلستـقال\  ""عـد"� 
�لعاملية   vحلر� ²اية  بعد 
 %( نفو�  )²م  �أل"% ح� 
بعيد�  �لبال6 فما-   �gخا



٣٣

التقوىاجمللد الواحد والعشرون، العدد الثاني -  جمادى األولى والثانية ١٤٢٩ هـ  - حزيران / يونيو  ٢٠٠٨ م

عن "طنه "6فن � ساحة 
�حلر> �لشريف بالقد¡ . 

�لقمة  مؤمتر   �  : خامسا 
 gإلسالمي �ملنعقد � الهو�
 ١٩٧٤ سنة  باكستا& 
 "�  Gخر� �ا"لة  قامت 
حيث  مؤ�مر�   Gباألحر
طر¼ موضوs )قامة �خلالفة 
 &"g6ملبا� "كا&  �إلسالمية 
فيصل ¹\ سعو6  �مللك   ا 
حكومة  gئيس  "بوتو 
 Áلباكستا& . "كا& �لغر�
من ]لك �إلطاحة باخلالفة 
�أل
دية �"ال فساsg بوتو 
)% )صد�g قر�g برملا4 بأ& 
�أل
دية خاgجة عن �لدين 
�مللك  "جند  �إلسالمي. 
فيصل حا\ gجوعه �لر�بطة 
�إلسالمية ملحاgبة �أل
دية 
فتر�  "بعد  مكا&.  كل   �
 �g6ملبا� هذ�  �ضمحلت 
"لقي كل من بوتو "فيصل 
حتفهما �ألليم "� ظر"� 

غامضة كما تعرفو&. 
� بعد ]لك:

تعاظم �لعد�f لأل
دية من 
"خاgجها  باكستا&  �6خل 

�لر�بع  �خلليفة  �ضطر  مما 

ه g 
د � طاهر  موالنا 
�هللا �& يغاg6 باكستا& )% 

مركز �جلماعة � لند&. 

 Ôسا�سا : حني عا6 �خلمي
)% بلد� )ير�& من منفا� � 
فرنسا ناG6 �لبعض بتعيينه 
خليفة لكن �ألمر � يتحقق 
بأ&  �لشيعة  �عتقا6  بسبب 
�لذ^  هو  �لغائب  �إلما> 
سيحيي �خلالفة م� ظهر. 

      
"ختاما يتباß g6 مما ]كرته 

سؤ�ال&: 

قامت   &� بعد   :  E/أل�
�خلالفة �إلسالمية �أل
دية 
بأمر من �هللا "على منها� 
 ��خلالفة �لر�شد� كما يش
"هذ�  �لشريف،  �حلديث 

�خلالفة قد ثبتت "ترسخت 
على  "�6oهر-  �gكا²ا 
مدG قر& من �لزمن، فهل 
من �لعقل "�حلكمة بل هل 
من �ملمكن �& تقو> خالفة 
�لبشر  �يد^  على  ثانية 
�خلالفة  هذ�  جانب   %(
"باإلشا�g )% قوله تعا%:     
ِ)الَّ  ¹ِلَهٌة  ِفيِهَما  َكاَ&  ﴿َلْو 

�هللا َلَفَسَدَتا﴾

�لسؤ�E �لثا� : لقد �فدنا 
من �قو�\ �لعلماf �& )قامة 
هي  �إلسال>   � خالفة 
�ألمة   &�" كفاية"   Áفر"
تكو& �¹ة )& � تقمها �فال 
تستحق �جلماعة �إلسالمية 
أل
دية �لشكر "�لثناf من 
كافة �ملسلمني أل²ا "حدها 
)قامة   � جنحت   xل� هي 
هذ� �خلالفة �ملنتظر� "gعتها 

""ّطد- �gكا²ا طيلة مئة 
�إل�  gفعت  "بذلك  عا> 
كلها   �إلسالمية  �ألمة  عن 
" ﴿َهْل َجَز�fُ �إلْحساِ& ِ)ال 

�ْإلِْحَساُ&﴾.
"�لشكر  �حلمد   ��"�خ
هذ�  gعى  �لذ^  تعا%  هللا 
"�"صلها  �أل
دية  �خلالفة 
�أل"\.  �ملئو^  يوبيلها   %(
"ֲדذ� �ملناسبة نرفع 2يعا )% 
�ملظفر   gلبا�  ßحلا� خليفتنا 
 g"مسر "موالنا  سيدنا 
�ملؤمنني  �طيب   ��م 
د �
�لتها4 �6عني �هللا  "�خلص 
"يؤيد�  يـنصر�   &� تعا% 
ليظهر 6ين �هللا على �أل6يا& 
كلها "� �ألماكن كلها. 

                    �Æ نتم 2يعا�" كل عا> 
بألف  "�خلالفة  قر&  "كل 

 .�خ

    

أفال تسـتحق اجلماعة اإلسـالمية ألmدية الشكر والثناء 
من كافة املسـلمني ألنها وحدها هي ال� جنحت S إقامة 
هـذه اخلالفة املنتظـرة ورعتها ووّطـدت أركانها طيلة 
مئة عـام وبذلك رفعت اإل� عن األمة اإلسـالمية كلها  


