
 

 

 اخلالفة حلماية (م1924-1919) اهلندية  اخلالفة حلركة املئوية  الذكرى ف  لألمة دروس
 )مرتجم(

  لقد. هـ(1342 رجب 28) م1924 مارس/آذار 3 يف اخلالفة هدم هي األمة على مرت اليت املصائب أعظم من إن
 الذي اليوم هذا كان  لقد . اجملتمع  يف رآنالق وحكم وتعاىل سبحانه هللا شريعة تطبيق فيه توقف الذي اليوم اتريخ هذا كان

 أرسل اخلالفة دمار إن. ليلتهموها املستعمرين الكفار ذائب أمام فيه وانكشفت احلامي درعها اإلسالمية األمة فيه خسرت
 هللا حكم نم يا  خال ا  عامل خالفة، بدون العامل يتخيلوا أن املسلمني ابستطاعة يكن فلم. ةاإلسالمي بالدلل الصدمات من أمواجا

 تعلو األصوات رأى التاريخ يف األسود اليوم هذا إن . قراطيةوالدمي العلمانية تعاليم أمام اإلسالم فيه يصغر ا  عامل وتعاىل، سبحانه
 علي حممد موالان علي، خوةاإل أسسها احلركة هفهذ. اهلندية القارة شبه يف اخلالفة حركة كانت  أبرزها اخلالفة، عن التخلي ضد

 املقالة، هذه يف. العثمانية اخلالفة لتدمري تسعى اليت الربيطانية اخلطة استشعرت واليت ،1919 عام علي شوكت موالانو  جوهر
 .النبيلة  احلركة  هذه  من  األمة  لتستفيد   الدروس  استخالص  إىل  هندف

 ابخلالفة  لتزاماال -1
 من اخلالفة أن  دوما فهموا إلسالميا اترخيهم من سنة 1400 الـ طوال ن و واملسلم. اإلسالم مركزهي  اخلالفة إن 

 علماء اعترب ولطاملا. دينية وتقاليد عادات بضعة على اإلسالم سيقتصر دوهنا من واليت اإلسالم يف األساسية االلتزامات
 -  1703)  يدهالو   هللا  ويل  شاه  البارزين  العلماء  هؤالء مثل ومن.  ا  أساسي ا  لتزاما  اخلالفة  مؤسسة اهلندية  القارة  شبه  يف املسلمني
 اخلفاء )إزالة كتاب  عنه هللا رضي هللا ويل شاه أعمال أشهر ومن. الدينية املذاهب خمتلف من املسلمون احرتمه والذي (1762

 "السلطة أبهنا اخلالفة يعّرف الكتاب، ففي. ومؤسساته اإلسالم يف اخلالفة مركزية بعمق فيه يناقش والذي اخللفاء(، خالفة عن
 إعداد  من به يتعلق وما اجلهاد وتنظيم الدين، أعمدة وإقامة الدينية، العلوم إحياء خالل من الدين ترسيخ تتوىل اليت العامة

 اخلري وتشجيع الظلم، على والقضاء احلدود، وإقامة العدل، وإقامة احلرب، غنائم من مستحقاهتم وتوزيع اجلند، ومتويل اجليوش،
 [1] "ملسو هيلع هللا ىلص هللا  رسول عن نوبت  اأهنو   الشر،  ومنع

 يف الشرعية سلطته على االتفاق ت  فقد . اخلالفة حلركة البارزون  واألعضاء مؤسسو ورثه هللا ويل لشاه العلمي الرتاث إن 
 .ودوديامل  موالان  مثل واملفكرين  السياسيني  واملصلحني  والسلفيني  والصوفيني احلنفيني  عند  اإلسالمية  العلوم

 اإلسالم  ف  خوةاأل -2
 وقواعد الوطنية احلدود هذه مثل يتجاوز اإلسالم أن إال. دولتهم إىل الناس وانتماء والء غري احلايل الوطنية الدولة منوذج إن 

ِهمْ  تَ َوادِ ِهمْ  ِف  اْلم ْؤِمِنيَ  »َمَثل  : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قول لذلك وصف وأفضل. اإلسالم وفكرة مفهوم على اعتمادا الوالء  َوتَ َراُحِ 
 ومسلم[ ]البخاري  َواحْل مَّى«  اِبلسََّهرِ   اْلََْسدِ   َساِئر    لَه    َتَداَعى  ع ْضو   ِمْنه   اْشَتَكى  َذاإِ   اْلََْسدِ   َمَثل   َوتَ َعاط ِفِهمْ 
 حول املتحدة املسلمني ألخوة ممثلة كانت  اخلالفة حركة فإن  البالية، الوطنية أبفكار املسلمون فيه يُبتلى الذي الوقت ففي

 تركيا يف املسلمني على هجوم عن أبدا خيتلف ال دهلي يف املسلمني على جومفه. اخلليفة وهو واحد حاكم جناح حتت العامل
 أن ميكن كيفف واحدا، جسدا اإلسالمية األمة اعترب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن  فبما. هنفس الفعل رد عنها نتج سيناريوهات وكالمها
 اخلالفة يف فادحة خسائر عنها جنم األوىل العاملية فاحلرب. والرجلني اليدين يف هانفس اآلالم على الرد يف اختالف هناك يكون 



 .اإلسالمية  لألخوة  احلقيقي  للفهم  انعكاس  إىل  هي ما املسلمني  إخوهتم  تدعم  اليت اهلند   من  واألصوات.  العثمانية
 معتقدين ذلك، يصدقا أن  علي خوةاإل رفض اهلند، العثمانية اخلالفة على ابلثورة ونيته مكة شريف أخبار وصلت فعندما

 أحد  يف اهلند  كل  خالفة جلنة وأعلنت. [4] االحتمال هذا مبثل االعتقاد حىت لإلسالم إهانة وأهنا كاذبة،  أخبارا كانت  أهنا
 على حرام أنه مؤكدين تركيا ضد  حرب أبية الربيطانية احلكومة خدمة يرفضوا أن اهلنود املسلمني اجلنود على جيب أنه اجتماعاهتا

 [5].  لماملس  أخيه  ضد  سالحه  رفع   املسلم
 للتفاوض قابلة  غري إسالمية  هوية  خلق -3

. الربيطانيني ىعل املسلمني ثورة من عنها نتج وما ،1857 يف الربيطاين االحتالل حىت اخلالفة من جزءا اهلند كانت  لقد
 يآ)  اهلندي  الوطين  راملؤمت  كانت  البارزة  اهلندية  الوطنية  احلركات  ومن. الربيطانيني  لطرد اهلندية  الوطنية  هنوض  شهدت  الفرتة  فتلك

 أن االنتباه من بد ال إال أنه الربيطانيني، ضد  كاان  الصراعني كال  أن من الرغم وعلى. 1885 يف سيسهأت ت والذي سي( نإ
 فوقف. اخلالفة مقاطعات من ومقاطعة إسالم دار اهلند بقاء وهي الربيطانيني، وطرد لقتال نبال أكثر قضية هلم تكان  املسلمني
 أن مؤمنا اخلالفة، قضية ودعم ؤمتر الوطين اهلنديامل انضم وقد . تسوايت أية دون  اإلسالمية هبويتهم تمسكنيم بثبات املسلمون

 .الوطنية  حركاهتم  مع ابلتحالف  هي املسلمني  دعم  لتجميع   الوحيدة  الطريقة
. مفاهيمه على أو اإلسالم هوية على أبدا يساوموا مل فإهنم الربيطانيني ضد كفاحهم  يف اهلندوس مع املسلمون  عمل وبينما

 غري مع  صداقة وعالقات سياسيني حلفاء على احلصول أابحت فتوى يف ذلك توضيح ت  فقد  اهلندوس، مع للتعاون  ابلنسبة أما
 .[6]  مر حم أمر للمسلمني  الكافر  قيادة  أن  قضية  على  شددت  نفسه  الوقت  يف  لكنها  اإلسالم،  يعادون  ال  الذين  املسلمني
 اخلالفة  قضية أجل  من لمياملس  توح د -4

  الفكرية الظاهرية مدرسة من أزاد كالم  أبو فموالان. اخلالفة حركة من جزءا الدينية املذاهب خمتلف من املسلمون  أصبح وقد 
 احلامسة القضية أجل من وعملوا جانبا خالفاهتم فوضعوا. ومحايتها اخلالفة على للحفاظ كفاحهم  يف األصول علماء مع  عمل
 املذهب من املشهور والعامل. اخلالفة بوجود إال بذلك القيام ميكن ال واليت وتعاىل سبحانه هللا وأحكام شرائع  وتطبيق ةمحاي وهي

 .1920  سنة  مالطا  سجن  من  عودته بعد  احلركة  يف وشارك  أّيد والذي  حسن حممود  موالان  احلنفي
  القادرية  من كان الباري عبد فموالان. املشهورة رجنيةالف احمللة املدرسة من الباري عبد موالان البارزين األعضاء ومن
 تالمذة مع ابلتعاون  1911 عام تركيا أجل من التربعات مجع  يف جدا نشطا كان   الباري وعبد . يفالصو  املذهب من والشيشتية

  اخلالفة حركة يف نشطا عضوا أصبح وبعدها ،هذا نشاطه خالل علي خوةاإل مع تواصل وقد. براديش أواتر والية يف مدرسته
 ةالسن مع  توحدوا فقد الدينية، اختالفاهتم ا  نباج اتركني ،علي كأمري  شيعة علماء انضمام أيضا اخلالفة حركة شهدت وقد. [7]

 هناإ حىت اهلندية، القارة شبه يف كبري  بشكل اخلالفة حركة توسعت ولقد. أساسا ابلوالء هلا تعهدوا واليت العثمانية اخلالفة إلنقاذ
 .كرياال  يف  موسليار  علي  كان  اخلالفة  حركة يف  النشطني  األعضاء  ومن.  تقريبا  الوالايت  كل  يف  تانتشر 

 الدين   عن   السياسة  فصل  ميكن   ال -5
 يف احلالة تكن مل تلك لكن. اإلسالم عن السياسة مفهوم فصل هو املسلمني على للعلمانية الكارثية اآلاثر أكرب من إن 

 احلديث يف ذُكر كما  الدين عن فصلها ميكن ال فالسياسة. اخلالفة حركة يف ذلك ثرأ رىن أن  وميكن اهلند، مسلمي علماء اتريخ
َرائِيلَْ بَ ُنو »َكاَنتْ : ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قال حيث ،الشريف  بَ ع ِدي، َنِبَّْ لَْ َوِإنَّهُْ َنِبي، َخَلَفهُْ َنِبْي َهَلكَْ ُكلََّما األَن ِبَياُء، َتُسوُسُهمُْ ِإس 



ثُ ُرونَْ ُخَلَفاءُْ َوَسَيُكونُْ َعةِْ ُفوا :قَالَا ؟ََتُْمُرنَا َفَما :قَاُلوا .«فَ َيك   َعمَّا َسائِل ه مْ  اّللََّ  فَِإنَّ  ،ه مْ َحقَّ  َأع ُطوُهمْ  فَاأَلوَِّل، اأَلوَّلِْ بِبَ ي  
 ]البخاري[  اْسرَتَْعاه ْم«

 ما السياسة عن الدين فصل يف يرغبون الذين لمنياملس أن كتب  اهلالل، املشهورة، األردية جملته يف أزاد لكالما أبو فموالان
: قال املسلمني، احتاد أمام حديث خالل احلسن حممد  موالان تلميذ  وهو هللا، كفاية  ومفيت. [2] ابخلفاء يعملون  مرتدون  إال هم
 [3]  .منفصالن" كياانن   والدين  السياسة  أبن  أبدا  يفكروا  مل احلقيقيني  املسلمني  "إن

 اخلالفة  سبيل  ف التضحيات -6
 حبياتك ضحّ  ! بين "اي علي حممد  والدة قالت )حيث علي، األخوين والدة أمان، ليب املشهور األردي االقتباس مستحضرين

 يف ووضعها فيها اعتقاهلا ت اليت املرات إحدى ويف. اإلسالم لقضية داعمة خطاابت تلقي كانت  نفسها وهي اخلالفة"( سبيل يف
 نصرة سبيل يف حبياتك ضحيت إن حىت بشيء تبال   وال. ابإلسالم قوة من أوتيت ما بكل متسك! بين "اي: قالت السجن،
. اخلالفة محاية وأمهها احليوية، اإلسالم لقضااي األمامية اخلطوط يف انوافك قالت؛ ما على املباركون  أبناؤها عاش وقد .اإلسالم"

 !آمني!  علي  شوكت  وموالان  علي  مد حم  موالان  الصاحلني،  أبنائها  وعلى  أمان ليب  عنها هللا  فلريض  
 واملشهورين العثمانية، اخلالفة محاية سبيل يف للجهاد تالمذته مجع حاول والذي احلسن حممود موالان هو ابرز آخر ومثال

 يف سجنه وت. حسني الشريف خيانة بسبب مكة إىل سافر عندما ابعتقاله الربيطانيون  قام ذلك، وخالل. احلرير رسالة حبركة
 ال أنه رأوا عندما الناس انصدم دفنه، أجل من تغسيله وخالل. التعذيب أنواع ألسوأ فيها تعرض حيث أعوام 3 لـ مالطا نسج

 "حممد  طلبوا منهو   خاصرته  على  حار أمحر  قضيب  وضع  ت  مالطا،  يف  سجنه  فخالل.  خاصرته  حول حلم  حىت أو دهون   أية  يوجد
 يذوب قد بالل/ خليفة أان! الربيطانيون  "أيها يقول كان   وعيه واستعاد أمله هدأ ندماوع. الربيطانيني" لصاحل فتوى أخرج! احلسن
 .الربيطانيني"  لصاحل  أفيت لن لكين  جلدي

 السياسي  الوعي  قلة  خطر -7
. كمال  مصطفى اخلائن يرتأسها كان  واليت م1921 عام تركيا يف أنقرة حكومة إىل وأرسلتها تربعات مجعت اخلالفة جلنة إن 

 حركة أبفكار ثرأت كمال  مصطفى فاخلائن. علين بشكل اخلالفة هدم إعالن ت  أن بعد إال خبيانته اخلالفة جلنة أعضاء يعلم ومل
 هلدم الربيطانيني مع تعاون وقد. ووطنية وليربالية علمانية أفكار على قامت واليت يب( يو )سي والتقدم االحتاد وجلنة الفتاة تركيا

 .وطنية  هوية  على  تقوم  قراطيةدمي  ولةد  وأتسيس  العثمانية  اخلالفة
  أنه مدعيا اخلليفة ضد  عام رأي أتسيس وحاول 1921 يف أنقرة يف موازية حكومة بتأسيس كمال  مصطفى قام حيث

 الذي واملسلمني اإلسالم عدو كان   احلقيقة يف لكنه. بريطانيا وعدو املسلمني خملص أنه على نفسه عرض وقد. بريطاين عميل
 .[8] العلمانية  والليربالية  الرتكية  ابلوطنية  فرالك  أفكار  مثل

 ضرورة السياسي فالوعي. واملسلمني اإلسالم أعداء تعريف يف ويساعد  الكفار خطط من األمة حيمي السياسي الوعي إن 
 ."واجب  فهو  به،  إال  الواجب  يتم  ال ما":  قاعدة  من جاء إسالمية

 اخلامتة
 النبيلة واليت حاولت إنقاذ اخلالفة. إن هناك الكثري من الدروس العظيمة اليت ميكن  إن املسلمني يدينون ابلكثري هلذه احلركة
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لألمة استخالصها من هذا الصراع املخلص والنبيل إلنقاذ اإلسالم. وحنن ملزمون ابلتأمل هبذا الكفاح الذي قام به علماء األمة 
واألخذ ابألمة إىل مكاهنا  ةاإلسالمي البالدراشدة الثانية إبذن هللا يف من شبه القارة اهلندية والسعي احلثيث إلعادة إقامة اخلالفة ال

ِلَك وََكذَ قراطية والعلمانية إىل عدالة اإلسالم. قال هللا سبحانه وتعاىل: ﴿الدمياحلق يف قيادة البشرية لُتخرجها من ظلمات 
 [143﴾. ]البقرة:  َيك وَن الرَّس ول  َعَلْيك ْم َشِهيداً َجَعْلَناك ْم أ مًَّة َوَسطاً ل َِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاِس وَ 

اخلالفة   قامةإب الستئناف احلياة اإلسالميةعقود  حوايل سبعةإن حزب التحرير مستمر يف هذا الكفاح منذ  إخويت األعزاء!
ومل رمحه هللا قي الدين النبهاين الراشدة على منهاج النبوة. فنحن نتبع الطريق احلق والذي عرفناه ابجتهاد أمريان األول الشيخ ت

نبدل أو نساوم على هذا الطريق. وقد بدأ هذا املوكب ابلشيخ تقي الدين والذي هز عروش اخلونة يف بالد املسلمني. إن أعضاء 
  ستمرارلالهذا احلزب عانوا من أسوأ أنواع التعذيب والعقوابت يف دهاليز اخلونة املظلمة. لكن كل هذا التعذيب مل يزدان إال قوة 

الرتمذي، و د، )أبو داو  «ر  ائِ جَ  ان  طَ لْ س   دَ نْ عِ  ق   حَ  ة  مَ لِ كَ   ادِ هَ اْلِْ  ل  ضَ فْ »أَ : ملسو هيلع هللا ىلصحيث قال رسولنا الكرمي ، ابلعمل على إقامة اخلالفة
 .(هماجابن  و 

تهم قطيع من قرن من الزمن قد مّر تقريبا دون حكم هللا على األرض. إن األمة يتيمة ت التهاُمها كما يل إخويت األعزاء!
وقد ازدادت أفعاهلم اجملرمة اليت تضطهد األمة النبيلة   ،ةختلوا عن األم نياخلائناملسلمني العمالء  بالدالذائب فريسته. إن حكام 

 «؟هِ ى بِ قَ ت َّ ي   وَ   هِ ائِ رَ وَ  نْ مِ   ل  اتَ قَ ي     ة  نَّ ج    ام  مَ ا اإلِ ّنََّ إِ »:  ملسو هيلع هللا ىلصيوما بعد يوم. فهل علينا أن نستذكر حديث رسول هللا 
 نيواقع نيخليفة منذ زمن مضى، واليت أصبح بعدها كل املسلم نصيبأايم املسموحة لت 3اوزان الـ لقد جتأيها املسلمون! 

»َمْن َخَلَع يَدًا ِمْن طَاَعة  يف اإلمث. إن واجب بيعة اخلليفة الذي سيطبق شريعة هللا سبحانه وتعاىل ذُكر يف احلديث الشريف: 
َعة  َماَت ِميَتًة َجاِهِليًَّة« ِف ِقَياَمِة َواَل ح جََّة لَه  َوَمْن َماَت َولَْيَس  اّللََّ يَ ْوَم الْ   يلَقِ   )مسلم(  ع ن ِقِه بَ ي ْ

قد قارب حتقيقها! هلذا عّجلوا إىل اخلري  ملسو هيلع هللا ىلصرسولنا  بشرىفة الراشدة الثانية قريبة! و اخلال إقامةإن فيا أمة حممد النبيلة! 
َهاِج الن ُّب  وَِّة« قامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة!لتكونوا جزءا من الكفاح العظيم إل  .»ُث َّ َتك ون  ِخاَلَفًة َعَلى ِمن ْ

 كتبه للمكتب اإلعالمي املركزي حلزب لتحرير
 عبد الفتاح بن فاروق
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