
 

 

 

 تعريف اخلالفة

 عامة، وزعامة اتمة، رائسة وىي ،ادللة قواعد عليه استقرت أصلٌ  وهي الكربى، اإلمامة هي اخلالفة: واقعها
 على والقيام شئوهنا، ورعاية الرعية وسياسة الشريعة، بتطبيق الدنيا وسياسة وإقامتو، الدين حلراسة للنبوة وخالفة

 وإقامة أحكامو، والتزام وتبين نواىيو، عن واالنتهاء أبوامره ئتمارواال حدوده، وإقامة الدين، شرائع وإظهار مصاحلها،
 األعداء مواجهة يف الدولة عن والدفاع األمن، وبسط احلوزة، وحفظ آاثره، وطمس ادلنكر وكف وإظهاره ادلعروف

 ادللكية أبعيان تتعلق اليت الصناعات وإقامة األحباث، ومراكز الثقيلة، الصناعات إقامة يتفرع ذلك ومن اخلارجيني،
 وكمصانع استخراج النفط وتنقيتو، وصهرىا، وتنقيتها ادلعادن استخراج كمصانع العامة

 ومحل ابلقسط، ادليزان وإقامة اخلصومات، يف والقضاء الظلم، ورفع ابلعدل، والقضاء احلق، إبقامة تقوم واخلالفة
 القوة ذوي من وادلوظفني والوالة ادلعاونني وتعيني وأسواقها، ا،ودواوينه وأجهزهتا، الدولة، مؤسسات وإقامة الدعوة،

 واإلدارة، والقضاء اخلارجية، والسياسة الداخلية والسياسة احلكم يف اإلسالم أنظمة وتطبيق واألمانة، والكفاية
 والتعليم طبيبوالت والطرق العمل شئون يف مصاحلها وإدارة والعقوابت، واإلعالم واالجتماع، والتعليم واالقتصاد،

 كان إن الرعية، أفراد من فرد لكل العمل هتيئة على والقيام الشورى، بسياج الرأي وإحاطة ذلك، إىل وما والزراعة
 وما الزواج ضرورة، منها األقل لتوفري والعمل وملبس، ومسكن مأكل من لو، األساسية احلاجات وضمان عليو، قادراً 

 .1يعولو ومن لو الرفاىية حتقيق من ومتكينو والتعليم التطبيب الطبيعيني احلقني وضمانة البعيدة مصاحلو لقضاء يركب

 بو خلف زعيًما لألمة ندب قدرتو َجلَّت   هللا فإن: تعاىل هللا رمحو 2ادلاوردي احلسن أبو اإلمام قال: تعريفها
 متبوع، رأي على الكلمة وجتتمع مشروع، دين عن التدبري ليصدر السياسة، إليو وفوض ادللة، بو وحاط النبوة،

 حىت األمة مصاحل بو وانتظمت الدنيا، لسياسة يصلح ما منو ،ادللة قواعد استقرت عليه أصال اإلمامة فكانت
 .اخلاصة الوالايت عنها وصدرت العامة، األمور هبا استثبتت

 يقوم دلن وعقدىا الدنيا، وسياسة الدين حراسة يف النبوة خلالفة موضوعة اإلمامة: فقال اإلمامة ادلاوردي عرف مث
 3.األصم عنهم شذ وإن ابإلمجاع واجب األمة يف هبا

                                                                                                 
 ويعمل فرد لكل األساسية للحاجات ضامن اإلسالم للطرطوشي؛ ادللوك سراج للجويين؛ األمم غياث للراغب؛ القرآن ألفاظ مفردات السلطانية؛ األحكام: ادلاوردي 1

 .البدري العزيز لعبد رفاىيتو على
 ربيع يف مات: وقال. ووثقو اخلطيب بكر أبو عنو حدث. الشافعي ادلاوردي البصري حبيب بن دمحم بن علي احلسن أبو اةالقض أقضى العالمة اإلمام ىو: ادلاوردي 2

 ودمحم األرانؤوط شعيب: حتقيق - الذىيب للحافظ النبالء أعالم سري يف ترمجتو انظر. سنة ومثانني ستا   بلغ. شىت ببلدان القضاء وويل. مائة وأربع مخسني سنة األول
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 للماوردي السلطانية األحكام 3



 وإما دلوتو، وإما عنو، ادلنوب لغيبة إما الغري، عن النيابة: اخلالفة" :مفرداتو يف 4األصفهاين الراغب اإلمام يقول
َلف   لتشريف وإما لعجزه، َتخ   الَِّذي ﴿ُهو: تعاىل قال األرض، يف أولياءه هللا استخلف األخري الوجو ىذا وعلى. ادل س 

رَُكمْ  قَ ْوماً  َربِّ  َوَيْسَتْخِلفُ ﴿: وقال [39: فاطر] ﴾اْْلَْرضِ  ِف  َخالِئفَ  َجَعَلُكمْ   .[57: ىود] 5﴾غَي ْ

 فالانً، فالن "خلف: يقول الراغب فاإلمام. موجود غري أو ميتاً  عنو ادلنوب يكون أن للخالفة ابلضروري وليس
 .6بعده" وإما عنو ابألمر قام

 تتعلق عامة، وزعامة اتمة، "رايسة: أبهنا اإلمامة عرف فقد 7اجلويين ادللك عبد ادلعايل أبو احلرمني إمام أما
 وكف والسيف ابحلجة الدعوة وإقامة الرعية، ورعاية احلوزة، حفظ مهمتها والدنيا الدين مهمات يف والعامة ابخلاصة

 .8ادلستحقني" على وإيفاؤىا ادلمتنعني من احلقوق واستيفاء الظادلني، من للمظلومني واالنتصاف واخليف، احليف

 .9األّمة كافة على تباعوا جيب حبيث الدين، إقامة يف الرسول خالفة اإلمامة: اإلجيي وقال

 الدين إقامة يف  الرسول خالفة ىي: ادلتكلمني عند "اإلمامة الفنون اصطالحات كشاف يف التهانوي وقال
 .10إماماً" يسمى خليفتو ىو والذي األمة كافة على اتباعو جيب حبيث اإلسالم حوزة وحفظ

 11االتباع" األمم كافة على جيب حبيث الدين إقامة يف  الرسول عن "نيابة: بقولو اإلمامة التفتازاين وعرف

 12"تعاىل هللا يد إال يد فوقو ليس الشرع حبكم سلصوص لشخص عامة "رائسة: بقولو الصنعاين وعرفها

َفظ   هبا واليت سائمتو ومرتع رعاايه ومربع دائرتو وزليط اإلسالم حظرية" بـ   اخلالفة 13القلقشندي وصف وقد  ُي 
مى، الدين ، بيضة   ت صان وهبا وُي  اء   وتسكن اإلسالم  فظ   االنتهاك   عن اارم   فت منع   احلدود   وت قام   الدَّْه   الفروج   وحت 

صَّن   االختالط   عن األنساب   فـَت صان   ، فال الثغور   وحت   .14".تـ ر شق   وال مَجاىا، ج نَّة   ت قرع فال احل َرم   عن وي ذاد ت طرق 

                                                                                                 
 من أصلو وعامل، أديب ىو م(٠٠٠١ / ىـ٢٠٥ )تويف ابلراغب ادلعروف األصبهاين( )أو األصفهاين القاسم أبو ادلفضل، بن دمحم بن احلسني ىو اأَلص َفَهاين الرَّاغ ب 4

 .«الغزايل ابإلمام يقرن كان حىت اشتهر،» :عنو الزركلي قال. ببغداد وعاش أصفهان،
 .294ص - م1992 - ىـ1412 - 1ط - دمشق - القلم دار - داوودي عدانن صفوان: حتقيق - األصفهاين الراغب - الكرمي القرآن ألفاظ مفردات 5
 .294: ص: السابق ادلصدر 6
 عشرة تسع سنة أول يف ولد الشافعي، النيسابوري مث اجلويين يوسف بن هللا عبد بن ادللك عبد ادلعايل أبو حلرمني،ا إمام الشافعية شيخ الكبري، اإلمام ىو: اجلويين 7

 .477 / 18 - الذىيب النبالء أعالم سري يف ترمجتو انظر. مائة وأربع وسبعني مثان سنة يف وتويف مائة، وأربع
 . 22 ص - ىـ1400 - 1 ط - قطر جامعة - الشريعة كلية - الديب العظيم عبد. د وفهرسة اسةودر  حتقيق - اجلويين - الظلم التياث يف األمم غياث 8
 395 ص ومباحثها اإلمامة يف الرابع ادلرصد: الكالم علم يف ادلواقف يف اإلجيي 9

 . 1/92 - طباعة سنة بدون - بريوت - خياط - التهانوي علي بن أعلى دمحم - الفنون اصطالحات كشاف 10
 .15 ص للتفتازاين النسفية لعقائدا شرح 11
 .404 /4 األطهار األئمة فقو يف األزىار منت شرح ادلذىب ألحكام ادلذىب التاج الصنعاين، 12
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 مصطلح أن ي علم ىنا ومن اإلمامة، أو اإلسالمية القيادة تعين اإلسالمي االصطالح يف اخلالفة أن يتبني سبق شلا
 15.اخلالفة مصطلح يرادف اإلمامة

 ادلنصب، ىذا حقيقة بينّا قد "وإذ: يقول إذ خلدون ابن العالمة واخلالفة اإلمامة بني ادلعنوي التماثل يؤكد وشلن
 أو خليفة بو والقائم إمامة، أو خالفة تسمى بو الدنيا وسياسة الدين حفظ يف الشريعة، صاحب عن نيابة وأنو

 .16إمام"

 اخلالفة، حول تدور كلها السياسية ادلذاىب "إن: بقولو اللفظني بني الًتادف زىرة أبو دمحم العالمة الشيخ ويفسر
 إدارة يف النيبَّ  خيلف للمسلمني، األعظم احلاكم ويكون يتوالىا، الذي ألن خالفة ومسّيت الكربى، اإلمامة وىي

 كما وراءه، يسريون كانوا الناس وألن واجبة، طاعتو وألن إماماً، يسمى كان اخلليفة ألن اإلمامة وتسّمى شؤوهنم،
 .17" الصالة يف ؤمهمي من وراء يصلون

 الدين حلراسة للنبوة وخالفة عامة، وزعامة اتمة، رائسة ىي: أهنا اخلالفة تعاريف رلموع من نلخص أن فلنا إذن
 والقيام شئوهنا، ورعاية الرعية وسياسة اخلصومات، يف والقضاء الظلم، ورفع العدل، وإقامة احلوزة، وحفظ وإقامتو،

 الذي واحلق العدل سبيل وركوب لعباده، تعاىل هللا شرعو الذي ابلقسط ادليزان امةوإق الدعوة، ومحل مصاحلها، على
 وادلساكني، الفقراء ومراعاة الظامل، يد على واألخذ ادلظلوم ونصر الدين شرائع وإظهار واألرض، السماوات بو قامت

 وتطبيق أحكامها، والتزام نواىيها، عن واالنتهاء أبوامرىا ئتمارواال حدودىا، وإقامة الشريعة، بتطبيق الدنيا وسياسة
 واخلالفة أسٌّ، فاإلسالم والعقوابت، واإلعالم واالجتماع، والتعليم واالقتصاد، واإلدارة، والقضاء احلكم يف أنظمتها
 رض.األ يف تطبيقها حسن على القائم للفروض، احلافظ الفرض فهي ألحكامو، ومطبق للدين، حارس

 
 ركزي حلزب التحريركتبه للمكتب اإلعالمي ادل

 اثئر سالمة )أبو مالك(

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 يف شااإلن كتابة يف األعشى صبح كتاب صاحب العربية، الغطفانية فزارة قبيلة إىل نسبة الفزاري مث القلقشندي أمحد بن علي بن أمحد الدين شهاب العباس أبو 13

 سلتصرات و ادلختصرات جامع شرح يف اذلوامع الغيوث كتاب ولو األنساب، يف كتاابن ولو ىـ،765 سنة القليوبية مبحافظة قلقشندة قرية يف ولد رللدا،، 14
 .اخلالفة معامل يف اإلانفة مآثر: كتاب ولو اجلوامع،

 .2 ص األول اجلزء اخلالفة معامل يف اإلانفة مآثر 14
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 .191 ص - خلدون ابن مقدمة 16
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