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اإلعمال غري   يستدعيه  أمر  الراهن،  الوقت  واخلالفة يف  االستخالف  احلديث عن  إن 
الفهم وىلع صعيد اتلزنيل يف سياق اتلداول   املفهومني، ىلع صعيد  العميل هلذين  العليم وال 
معانيهما   من  وتضييقات عدة حدت  اخزتاالت  املعارص. حيث طاتلهما  والسيايس  الفكري 

للوجو واملؤطرة  أرضت املستوعبة  وممارسات  تأويالت  يف  حرصهما  وتم  كلك،  اإلنساين  د 
باملسلمني، وأعطت صورة سيئة عن اإلسالم مكنت خلصومه منه أكرث مما دافعت عنه. هذا 
فضال عن اإلعمال املنفلت وغري املنضبط ألصول الرشع ولكياته ومقاصده، يف استخالف اهلل 

ه هلم من رزقه مجيعا. وكذلك يف فهم اخلالفة تعاىل للناس مجيعا، وتكريمه هلم مجيعا، وإمداد
تدبريا ملصالح العباد يف املعاش واملعاد، بما حيقق كسبهم وسعيهم وفق هداية الرشع وإرشاده  

 وقيمه وماكرم أخالقه.    
بني         املشرتكة  القيم  تعكس  وحضارية،  إنسانية  ودالالت  معان  عدة  للمفهومني  اكن  لقد 

اليت ينبيغ أن تسود بينهم، من: عدل وإنصاف، وسماحة  املسلمني وغريهم، والقيم الرضورية 
وتراحم، وبر وقسط، وإحسان وتكافل، وحرية وكرامة، وتدافع وتعارف...إلخ. حيث ينعكس  

ينعكس ىلع حسن عالقتهم ذلك ىلع وحدة ص  كما  وانسجامهم،  أفرادها  وتماسك  األمة  ف 
 وتواصلهم بغريهم.

إىل عكس مراد الرشع منه، ملا آل األمر اىل سوء الفهم   لكن انقلب لك ذلك لألسف
ىلع مستوى انلصوص وسوء اتلزنيل ىلع مستوى الواقع. حيث اختلت مراتب األحاكم وموازين  
اخلالف   من  واقعا  فأنتجت  واللكيات،  األصول  ىلع  واجلزئيات  الفروع  وهيمنت  الرتجيح، 

استباحة املحرمات، وغري ذلك من اآلفات  والفرقة، واتلجزئة واالنقسام، والرصاع واحلروب، و
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اليت تكاد تغطي أغلب أقطار املسلمني ايلوم، واليت تزتعمها باخلصوص تيارات الغلو والتشدد  
الوراء، ومناهضة لك   اىل  اتلاريخ  اتلجارب برسومها وحدودها، وإاعدة  استنساخ  أن  ترى  اليت 

 اتلدين!   تقدم وحترض مهما اكن إنسانيا، من خدمة ادلين ومقتضيات
وهذه الورقة حتاول أن تسلط الضوء ىلع املفهومني معا من جهة االعتبار الرشيع هلما، يف  
أبعادهما األصيلة استلهاما من جتربة السلف، ومن جهة ما طرأ عليهما من اخزتال يف اتلداول 

 . اتلارييخ واإلعمال السيايس، نقدا دلاعوى اتلضييق واالستنساخ للتجارب بدل استلهامها

1- 

إين جاعل يف  قبل أن خيلق اهلل تعاىل آدم وذريته خاطب املالئكة يف شأنه قائال:          
خليفة األرض 

تعاىل:  (1)  بقوهل  خوطبوا  األرض  ىلع  وذريته  آدم  استقر  وملا   . جعلناكم  ثم 
كيف تعملون  من بعدهم نلنظر  األرض خالئف يف  

(2)  ، وهو اذلي جعلكم خالئف األرض
ورفع بعضكم فوق بعض درجات يلبلوكم فيما آتاكم  

 (3)  ،  هو اذلي جعلكم خالئف يف
األرض فمن كفر فعليه كفره 

 (4) ... 
من؟       خيلف  آدم  كون  العلماء حول  بني  خالفا  هنا  باالستخالف  اتلعبري  أثار  ولقد 

ختلف من؟ وكونهم مجيعا مستخلفني يف ماذا؟ ولنئ تعددت إجابات العلماء فإنها وكون ذريته  
تتجه مجيعها إمجاال إىل تقرير أمرين أساسيني، هذا إذا استبعدنا أقواال وتفسريات ليست حمل 

 إمجاع وال ديلل ثابتا ىلع صحتها. 
 

 29سورة البقرة / اية  (1)

 14 سورة يونس/اية (2)

 167 سورة االنعام/اية (3)

 39 سورة فاطر/اية (4)
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والواجبات، ومنها إقامة  األمر األول: داللة مفهوم االستخالف ىلع القيام باتلاكيلف    -
 العدل وإمضاء احلكم واألمر. 

األمر اثلاين: داللة مفهوم االستخالف ىلع العالقة السننية بالكون والاكئنات املحيطة    -
باإلنسان، وىلع مبادئ تكريمه وتفضيله وتزويده بالقيم املناسبة ألداء  

 دوره وواجبه االستخاليف.  
 الل اتلعريفات اتلايلة ملادة )خلف(: وهذا ما سنحاول استبانته من خ     

إذا اكن خليفته، يقال: خلفه يف قومه خالفة. ويف    العرب: "خلف فالن فالنا  يف لسان 
وقال موىس ألخيه هارون اخلفين يف قويم  اتلزنيل العزيز:

. وخلفته أيضا إذا جئت بعده  (1) 
يا داود إنا جعلناك  )...(. قال الزجاج: جاز أن يقال لألئمة خلفاء اهلل يف أرضه بقوهل عز وجل:  

خليفة يف األرض 
"، قال:  هو اذلي جعلكم خالئف يف األرض "  . وقال الفراء يف قوهل تعاىل:(2) 

خيلف بعضكم بعضا. )...(   جعل أمة حممد خالئف لك األمم. قال: وقيل "خالئف يف األرض"
قال أبن األثري: اخللف باتلحريك والسكون للك من ييجء بعد من مىض، إال أنه باتلحريك يف  

   (3) اخلري وبالتسكني يف الرش".
يقال "خلْفا" بالسكون  ]باتلحريك[فـ "اخللَف"    "الودل الصالح يبىق بعد اإلنسان"، وال   :

أب "أنت خلْف سوء من  للسوء. كقوهلم  تعاىل:    (…)يك  فيه  قوهل  بقية سوء. وبذلك فرس  أي 
أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا[ فخلف من بعدهم خلْف[،(4)  ." (5)  

 

 142 سورة األعراف/اية (1)

 25 سورة ص/اية  (2)

 )خلف(.  لسان العربابن منظور:  (3)

 .59 سورة مريم/اية (4)

 ابن منظور: )سابق(.  (5)
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وعند الراغب يف املفردات أن "اخلالفة انليابة عن الغري، إما لغيبة املنوب عنه وإما ملوته   
الوجه األخري استخلف اهلل أويلاءه يف األرض:  وإما لعجزه وإما لترشيف املستخلف. وىلع هذا  

تعاىل: األرض   قال  يف  خالئف  جعلكم  اذلي  وقال:هو   ،..   قوما ريب  ويستخلف 
 .(1)." (2 )غريكم
واخلالفة: انليابة عن .  اذلي يأيت بعد من مىض  اخلليفة: ىلع هذا األساس اللغوي يكون   

 .  بعضاالغري. واخللف أو اخلالئف: اذلين خيلفون بعضهم 
وننتقل إىل مستوى آخر يسعفنا يف اإلجابة عن التساؤالت السابقة، أي كون آدم وذريته  

العالمة   ونلرتك  ماذا؟  ويف  من  خدلونخيلفون  ابلاب    ابن  هذا  يف  ادلائر  اخلالف  نلا  يلخص 
وتعريفه كذلك. يقول: "وإذ قد بينا حقيقة هذا املنصب وأنه نيابة عن صاحب الرشيعة يف حفظ 

إماما    ادلين تسميته  فأما  وإماما.  خليفة  به  والقائم  وإمامة،  خالفة  تسىم  به،  ادلنيا  وسياسة 
فتشبيها بإمام الصالة يف إتباعه واالقتداء به، وهلذا يقال: اإلمامة الكربى. وأما تسميته خليفة 

 فلكونه خيلف انليب يف أمته فيقال خليفة بإطالق، وخليفة رسول اهلل. 
خليفة اهلل. فأجازه بعضهم اقتباسا من اخلالفة العامة اليت لآلدميني    واختلفوا يف تسميته 

يف قوهل تعاىل:"إين جاعل يف األرض خليفة"، وقوهل "جعلكم خالئف األرض". ومنع اجلمهور 
منه ألن معىن اآلية ليس عليه. وقد نىه أبو بكر عنه ملا ديع به وقال: لست خليفة اهلل، ولكين  

هلل عليه وسلم. وألن االستخالف إنما هو يف حق الغائب وأما احلارض  خليفة رسول اهلل صىل ا
   (3) فال".

 

 56هود/اية سورة  (1)

 . )خلف(.معجم مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاني،  (2)

 .191)دار الفكر(. ص:  المقدمة (3)
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 " ويه  حمددة  وظيفة  يف  نيابة  هنا  بهفاخلالفة  ادلنيا  وسياسة  ادلين  املعىن  حفظ  وهو   ،"
الرشيع اذلي جنده، قبل ابن خدلون وبعده كذلك، دلى أغلب العلماء خصوصا من كتبوا يف  

 (1) السياسة الرشعية.  
الرازيذكر    اهلل يف احلكم بني    الفخر  "ألنه خيلف  اإلنسان خليفة:  تسميته  أوجه  من 

امللكفني من خلقه، وهو املروي عن ابن مسعود وابن عباس والسدي، وهذا الرأي متأكد بقول  
إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني انلاس باحلقتعاىل 

(2) .(3 ) 
يف قول ابن مسعود وابن عباس ومجيع أهل اتلأويل    – : "املعين باخلليفة هنا  القرطب وعند   

آدم عليه السالم.. هو خليفة اهلل يف إمضاء حكمه وأوامره ألنه أول رسول إىل األرض. كما يف    –
   (5) .(4) حديث أيب ذر قال: قلت يا رسول اهلل أنبيا اكن مرسال؟ قال: نعم"

: "قال ابن جرير الطربيأقواال كثرية للمفرسين قبله، خنتار منها قوهل عن    ابن كثريونقل        
فاكن تأويل اآلية ىلع هذا أين جاعل يف األرض خليفة مين خيلفين يف احلكم بالعدل بني خليق، 
وإن ذلك اخلليفة هو آدم ومن قام مقامه يف طاعة اهلل واحلكم بالعدل بني خلقه، وأما اإلفساد  

   (6)من غري خلفائه".وسفك ادلماء ف
ننتقل اآلن إىل مستويات أخرى من اتلفسري، تعطي دالالت ومعاين أوسع   يمكن أن 

ملفهوم اخلليفة واخلالفة واالستخالف انطالقا من اآليات نفسها، تشمل باإلضافة إىل تكليف  

 

 واآلمدي والماوردي. وابن القيم والمرادي. وغيرهم. واإليجي يمن هؤالء العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية نذكر: الجو ين (1)

  25 سورة ص/اية (2)

 . تفسير قوله تعالى "إني جاعل في األرض خليفة".التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبالفخر الرازي،   (3)

بزوائد المسانيد    لعاليةالمطالب اللطبراني، وذكره ابن حجر في  المعجم األوسط  ابن أبي شيبة، و  مصنفالحديث بألفاظ متقاربة في:   (4)

 .الثمانية

 . تفسير قوله تعالى "إني جاعل في األرض خليفة". الجامع ألحكام القرآنالقرطبي:  (5)

 . )تفسير اآلية نفسها(.  جامع البيان في تفسير القران. وانظره بتمامه في تفسير الطبري: تفسير القران العظيم ابن كثير: (6)
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ظام  اإلنسان، تكريمه وتفضيله وتربيته وتعليمه ودعوته إىل إعمار األرض والسيع فيها وفق ن 
 وسنن الصالح واإلصالح، بعد أن هيأها اهلل تعاىل هل خصيصا. ونكتيف يف ذلك بثالثة نماذج.  

ما ذهب إيله صاحب الكشاف بقوهل: "... وجيوز أن يريد: خليفة مين. ألن آدم اكن    أوهلا: 
فإن قلت ألي غرض   األرض(.  )إنا جعلناك خليفة يف  وكذلك لك نيب  أرضه،  اهلل يف  خليفة 

-]أي "أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك ادلماء"  [-بذلك؟ قلت: ليسألوا ذلك السؤال  أخربهم  
جيابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته يف استخالفهم قبل كونهم، صيانة هلم عن اعرتاض الشبهة و

يف وقت استخالفهم. وقيل يلعلم عباده املشاورة يف أمورهم قبل أن يقدموا عليها، وعرضها ىلع  
   (1) ونصاحئهم، وإن اكن هو بعلمه وحكمته ابلالغة غنيا عن املشاورة". ثقافتهم
ما ذهب إيله صاحب الظالل من طرح طائفة من التساؤالت ثم اإلجابة عنها،   ثانيها: 

تلك  إذن اكنت  ففيما  األوىل.  اللحظة  منذ  األرض  فآدم خملوق هلذه  وإذن   ..." قوهل:  وذلك يف 
ء آدم؟ وفيم اكن اهلبوط إىل األرض... وهو خملوق هلذه األرض  الشجرة املحرمة؟ وفيم إذن اكن بال

 منذ اللحظة األوىل؟  
لكين أملح أن هذه اتلجربة اكنت تربية هلذا اخلليفة وإعدادا. اكنت إيقاظا للقوى املذكورة   

العدو،  ومعرفة  انلدامة  وجترع  العاقبة  وتذوق  الغواية  تليق  ىلع  هل  تدريبا  اكنت  كيانه.  يف 
ء بعد ذلك إىل املالذ األمني. إن قصة الشجرة املحرمة، ووسوسة الشيطان بالذلة، ونسيان واالتلجا

البرشية   جتربة  إنها يه  املغفرة...  وطلب  وانلدم  السكرة،  بعد  من  والصحوة  باملعصية،  العهد 
يهبط إىل مقر خالفته مزودا بهذه   اقتضت رمحة اهلل بهذا املخلوق أن  املكررة. لقد  املتجددة 

     (2) بة اليت سيتعرض ملثلها طويال استعدادا للمعركة ادلائبة وموعظة وحتذيرا".اتلجر
 

 ، )تفسير اآلية نفسها(.  حقائق التنزيل وعيون األقاويلالكشاف عن الزمخشري:  (1)

 . )تفسير اآلية نفسها(. في ظالل القرآنسيد قطب،  (2)
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ايله    ثاثلها: ذهب  اعشورما  ابن  خالق  العالمة  بقصة  واستخالفه  آدم  خلق  قصة  ربط  ملا   ،
واألرض   واألرض. يقول: "عطفت الواو قصة خلق أول البرش ىلع قصة خلق السموات   تالسماوا 

انتقاال بهم يف االستدالل ىلع أن اهلل واحد وىلع بطالن رشكهم، وختلصا من ذكر خلق السموات  
واألرض إىل خلق انلوع اذلي هو سلطان األرض واملترصف يف أحواهلا )...(. وإذ قد اكنت العربة  

ما يف   أن خلق  املقتضية  "لكم"  قوهل  منة، يه  فيها  أدجمت  األرض مجيعا  ما يف  األرض خبلق 
ألجلهم، تهيأت أنفسهم لسماع قصة إجياد منشأ انلاس اذلين خلقت األرض ألجلهم يلحاط 

 .  ( 1) بما يف ذلك من دالئل القدرة مع عظيم املنة"
ويضيف: "وألن اهلل تعاىل لم يرتك عمال اكن يعمله فولكه إىل اإلنسان، بل اتلدبري األعظم  

املوجود الوحيد اذلي استطاع بما أودع اهلل يف خلقته أن يترصف لم يزل هلل تعاىل، فاإلنسان هو 
  (2) يف خملوقات األرض بوجوه عظيمة ال تنتيه خالف غريه من احليوان".

ويف مجع بني الرسالة واخلالفة، ونلقل بتعبرينا بني عموم االستخالف األصل وخصوص   
العلماء   اصطالحات  يف  تداوهلا  تم  كما  عنه  املتفرعة  الرشعية  اخلالفة  السياسة  يف  ابلاحثني 

]بفتح اخلاء والالم وكرس الفاء ونصب ايلاء وتشديدها   خصوصا، يقول: "فاخلليفة آدم وَخلَِفيَّتُه ـ
اتلاء[ يشمله هذا اتلرصف،    -وضم  ومما  األريض.  العالم  تعاىل من هذا  اهلل  مراد  بتنفيذ  قيامه 

ددهم واتساع ترصفاتهم. فاكنت اآلية  ترصف آدم بسن انلظام ألهله وأهايلهم ىلع حسب وفرة ع
من هذا الوجه إحياء إىل حاجة البرش إىل إقامة خليفة تلنفيذ الفصل بني انلاس يف منازاعتهم إذ 
اجتمعت  فربما  الرشائع،  الرسل وبني  البرش بدون ذلك. وقد بعث اهلل  يستقيم نظام جيمع  ال 

من اهلل  أراد  ما  حبسب  انفصلتا  وربما  واخلالفة  فجمع   الرسالة  اإلسالم  جاء  أن  إىل  رشائعه، 
 

 . )تفسير اآلية نفسها(. التحرير والتنويرابن عاشور:   (1)

 نفسه.   (2)
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الرسالة واخلالفة ألن دين اإلسالم اغية مراد اهلل تعاىل من الرشائع وهو الرشيعة اخلاتمة. وألن 
وما أرسلنا من رسول إال يلطاع  امزتاج ادلين وامللك هو أكمل مظاهر اخلطتني، قال تعاىل:  

اهلل" وفاة   (1) بإذن  بعد  اهلل  رسول  أصحاب  أمجع  إقامة   وهلذا  ىلع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  انلب 
  . (2)اخلليفة حلفظ نظام األمة وتنفيذ الرشيعة 

خنلص من لك هذا اذلي تقدم خبصوص ادلالالت اللغوية واالصطالحية الرشعية العامة   
إن شئنا ادلقة، إىل أن االستخالف أوسع معىن ودالالت وتعبريا عن مراد اهلل تعاىل من اإلنسان  

تدبريا وتزنيال وسعيا يف  يف هذه   الشامل  املعىن  إال هذا  أصلها  ليست يف  وأن اخلالفة  املهمة. 
من  معا  ضيقا  املتعاقبة،  السياسية  واملمارسات  املتأخر،  االصطاليح  اتلداول  لكن  األرض. 
إهمال منظومة  السلطة واحلكم. ويتم  بالاكد يف ممارسة  املفهوم يلنحرص  شمويلة واستيعابية 

ق اليت يه جوهر وفحوى الرسالة، وأهم ما يمزي الاكئن البرشي وعالئقه املختلفة  القيم واألخال
واإلصالح،   والصالح  واتلعبد،  اإليمان  االستخالف:  ومقاصد  فغايات  والاكئنات.  الكون  مع 
والسيع باحلق والعدل، وفعل اخلري واملعروف...إلخ، ولكها قيم األصل يف اخلالفة بمعىن احلكم 

 ا واتلمكني هلا، ال أن حتل حملها وتتحول اىل اغية يف ذاتها. خدمتها وإقامته
وليس هذا مشلك مفهوم اخلالفة أو االستخالف وحدهما، بل هو مشلك سائر املفاهيم  

هو مشلك:   اتلارخيية.  االصطالحات  لفائدة  الرشعية  اليت احنرست دالالتها  اإليمان القرآنية 
عمل، واتلكريم والتسخري، والوسطية والشهادة، والعدل  واتلوحيد، والزتكية واتلعمري، والعلم وال

 وغريها، يه يف القرآن يشء ويف املمارسة اتلارخيية تكاد تكون شيئا آخر.  واحلرية... 

 

    63 سورة النساء/اية (1)

 ابن عاشور )سابق(.   (2)
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2- 

ليس مطلوبا يف تدين االنسان اتلمايه اليلك مع أي من املفاهيم والقيم املقررة يف ادلين،   
فذلك غري ممكن وهو فوق اجلهد والطاقة البرشية، ألن تلك املفاهيم والقيم تنتيم إىل اعلم  
احلرج   ورفع  الترشيع  يف  اليرس  اكن  وهلذا  واملاكن.  للزمان  املستوعب  اتلام  الاكمل  املطلق، 

 لكيف حبسب الوسع والطاقة، كما هو معروف يف اآليات واألحاديث الواردة يف هذا السياق.  واتل
املعىن الرشيع للمفهوم يف صيغته املطلقة الشاملة املستوعبة،  ولكن مطلوب احلفاظ ىلع       

. ولك جتربة إنما يه اجتهاد وكسب  ألنه األصل احلاكم واملهيمن وامللهم للتجارب عرب اتلاريخ 
ه، حمكومة بسياقها وبما تتيحه إماكنات عرصها من علوم ومعارف ونظم. حبيث ال يمكن  من

وتتحول   تستطيع  ال  جهة  من  فيه  عليها،  وتصادر  القيمة  أو  املفهوم  حتتكر  أن  ما  تلجربة 
مصادرتها اىل أشاكل من الغلو والتشدد، ومن جهة أخرى حتول دون كسب األجيال يف األمة 

قعهم ومشالكته وحتدياته. وما أوضح اآلية الكريمة هنا يف تقرير هذا املعىن  وتدينهم بما يالئم وا 
 . (1)تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما يعملون   يف قوهل تعاىل:

فادلاللة الرشعية إذن يه األصل اذلي ينبيغ أن يرافق املفهوم يف رحلته، واالصطالحات       
. لكن املرجع املوجه  اتلارخيية كسوب يمكن أن تتغري زمانا وماكنا حبسب جماالت استعماهلا

ملا  واملؤطر هلا مجيعا هو ذلك املعىن األصل. وهذا هو الفرق بني عطاء اتلجربة اإلسالمية األوىل 
هة علما وعمال بهذا املحدد، أي االجتهاد والرتيق يف االلزتام باملعىن الرشيع ونسبية  اكنت ُموَجَّ
واملذاهب  للفرق  اتلارخيية  االصطالحات  فيها  اليت عمت  الالحقة  اتلجارب  وبني  هل،  اتلمثل 

 

 . 141سورة البقرة، آية  (1)
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بية ملا تم  والطوائف املختلفة، حيث تم اتلضييق من تلك ادلالالت واحلد من إماكناتها االستيعا
 ( 1)إبلاسها، أو باألحرى تلبيسها، بنسبية اجلهد البرشي توهما أن بإماكنه اتلمايه معها.

اخزتال ادلالالت واملعاين الشاملة واملستوعبة لالستخالف واخلالفة  وفق هذا املنظور ثم   
ة، إىل نظم  يف أبعادها اإلنسانية والقيمية واحلضارية واتلدبري العام للمصالح املشرتكة واملتعدي

. فاخلالفة من منظور استخاليف تشهد حمددة يف السلطة واحلكم واتلدبري الضيق هلذه املمارسة
الواردة يف مقدمة هذا ابلحث، وجتعل هلا اغيات ومقاصد. وذلك من قبيل:   هلا معظم اآليات 

نوا خلفاء  "نلنظر كيف تعملون"، "يلبلوكم فيما آتاكم".. وما يف معناهما. أي أنهم استخلفوا واك
" الرشيف:  انلبوي  احلديث  ويف  واملقاصد.  الغايات  اهلل هلذه  وإّن  خرِضة،  حلوٌة  ادلنيا  إّن 

   (2)".مستخلُفكم فيها فينظَر كيف تعملون
بل جند القران املجيد حيدد لالستخالف رشوطا وضوابط البد من اتلحقق بها للتحقق           

املؤطرة للوجود اإلنساين ىلع هذه األرض كما يف قوهل به، ويه ليست إال القيم واملعاين العامة  
وعد اهلل اذلين آمنوا منكم تعاىل يف اآلية اجلامعة لرشوط االستخالف واتلمكني واتلأمني:  

وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف اذلين من قبلهم ويلمكنن هلم دينهم  
وإن لم يقع   . (3)ا يعبدونين ال يرشكون يب شيئااذلي ارتىض هلم ويلبدنلهم من بعد خوفهم أمن

اتلحقق بها فثمة سنن ترسي ىلع البرشية تستتبع فيها لك خمالفة دينية رشعية عقوبات كونية 
قدرية. فإن لم يتعظ انلاس وتمادوا يف خمالفاتهم، فثمة سنة أخرى يُستبدل فيها قوم يلخلفهم 

 واالستخالف.  واغية الوجود، ،ومعىن ،نوالكوآخرون أقدر منهم ىلع تمثل حقائق ادلين 
 

المسألة كتاب: المصطلحات والمفاهيم في الثقافة اإلسالمية، بين البناء الشرعي والتداول التاريخي. لكاتب  أنظر هنا توسعا في هذه    (1)

 المقال.

 أخرجه مسلم في صحيحه  (2)

 53 سورة البقرة، آية (3)
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مفهوم    اخزتال  حد  عند  لألسف  األمر  يتوقف  لم  الغلو،  تيارات  من  كثري  دلى 
اتلوقف عند حدود ورسوم تارخيية معينة  االستخالف واخلالفة، بل جتاوزه إىل ما هو أسوأ، أي 
يه، أي نقل واستنساخ وحماولة نقلها كما    يف اخلالفة بمعناها الضيق ممارسة للسلطة واحلكم

 . جتربة اخلالفة واحلكم كما مرت يف اتلاريخ املايض اىل العرص والواقع الراهن
إن استنساخ جتربة حكم يف زمن معني لزمن غريه بدعوى إحياء اخلالفة، وكأنها فريضة 
من فرائض ادلين، فاقد للك املربرات الرشعية والواقعية، ومعاكس لسنة اتلطور واالختالف.  

ف يتصور ايلوم إحياء اخلالفة، كما يزعم ابلعض، ومعها نظام االسرتقاق والعبودية وهو ما  فكي
تدرجت أحاكم ادلين يف إلغائه والقضاء عليه، بل فلسفتها ومقاصدها حترير االنسان وضمان  
كرامته. وإذا اكن األصل يف اخلالفة، باعتبارها صورة من صور تدبري الشأن العام، إقامة العدل  

ان احلقوق واحلريات، وصون األنفس واألموال واألعراض، فكيف يكون ذلك وحراكت  وضم
الُمحرمات وتنتهك لك احلُرمات، وجتعل من أصول ولكيات ادلين  الغلو والتشدد تستبيح لك 

 والرشيعة قضايا فرعية ثانوية ومن نزواتها وأطماعها دينا. 
إن الترشيع نفسه لم حيدد رسوما وال أشاكال يف احلكم، وال نص ىلع نظام سلطة بعينه           

بقدر ما قرر مبادئ ولكيات يتوجب ىلع أي حكم مرااعتها واحلرص ىلع إقامتها، مثل: العدل 
أو إمامة أو    ،خالفةواحلرية والشورى والكرامة واتلاكفل... وغريها، يف أي شلك تنظييم اكن،  

الشارع هنا مقصود حيث يولك األمر يف ذلك إىل  ذلكملاك أو غري . وال شك يف أن سكوت 
 زمانا وماكنا بما يصلح معاش انلاس ومعادهم.   االجتهاد املطرد

يستند كثري من داعة استنساخ اخلالفة اىل احلديث املتداول بكرثة يف هذا السياق املري  
 عليه وسلم: تكون انلبوة فيكم ما  رسول اهلل صىل اهلل  قال: "قال حذيفة ريض اهلل عنه عن



 

 

 

 الاس تخالف واخلالفة  

 بني َسعة املفهوم وضيق الفهم 

 

12 

 دراسات 

شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة فتكون 
ا فيكون ما شاء   ما شاء اهلل أن تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملاكا اعضا

ا، ثم تكون ملاكا جربية فتكون ما شاء اهلل أن  اهلل أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء اهلل أن يرفعه
   (1) ." تكون، ثم يرفعها اهلل إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة ىلع منهاج انلبوة، ثم سكت

يفهم  وبغض انلظر عن درجة احلديث صحة أو ضعفا، فهو مثل غريه من األحاديث إنما  
يف ضوء املعاين واملقاصد اللكية املقررة يف الكتاب والسنة معا، فيه توسع من دائرة ومساحة 

خصوصا وأن انلص يتعلق بتدبري يف السياسة    الفهم واملراد، عوض القراءة املكتفية بانلص وحدة 
 صل اتلغري وليس اثلبات. واحلكم األ 

إن املراد باحلديث ما أكدناه من إقامة العدل ورفع الظلم، وضمان كرامة وحقوق انلاس،  
وحتقيق السلم بينهم وتأمينهم ىلع أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم...إلخ. فما املراد من الرشع، هذه  

وإن  املقاصد والغايات أم الشلك والصورة والوسيلة املتوسل بها ايلها؟ وهل اخلالفة مطلوبة دائما  
جارت وامللك مذموم دائما وإن عدل؟ يتعلق األمر إذن بالقيم واألحاكم اليت نزل بها الويح  
وأعطت فيها السنة القدوة واملثال، وأي شلك أو صورة من اتلدبري واحلكم اكن أقدر ىلع صونها 
الشلك  ال  واملحتوى  املضمون  ىلع  يركز  أكرث  تأمله  عند  فاحلديث  املطلوب.  فهو  وراعيتها 

لصورة، ىلع القيم اليت قررتها انلبوة واملنهاج اذلي تم تدبريها به، وليس الشلك مقصودا فيه وا 
 ذلاته أبدا، وهو وإن اكن هل اعتبار فباتلبع ال باألصل.   

من   للناس  حتريره  يف  اتلوحيد  أصل  مناقضة  خالل  من  اخلالفة  أناس  يطلب  فكيف 
من وصونها للنفس واألموال واألعراض، العبودية، ومناقضة مقاصد الرشيعة يف حفظها لل 

 

 رواه االمام أحمد.  (1)
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وهتاك   للموال  وسلبا  لدلماء  سفاك  العالم  يف  والفتنة  الرعب  زرع  اال  تعين  ال  عندهم  ويه 
 للعراض؟

الكريم عن   القرآن  يف سياقات    احلكمو   امللك  وعن  اإلمامةوعن    اخلالفةلقد حتدث 
واتلقنني.  اتلفصيل  العامة ال  وادلالالت  واملعاين  واالستيعاب  اإلمجال  الغالب عليها  خمتلفة، 

دون تعارض بينهما. وحىت إذا ذم واحدة    امللك وانلبوةوقص علينا نبأ من مجع من األنبياء بني  
هذا السياق،  الكم نفيس يف  البن خدلون  منها فليس اذلم ذلاتها وإنما لعارض طارئ عليها. و

واعلم أن الرشع لم يذم امللك ذلاته وال حظر القيام به، وإنما ذم املفاسد  فعن امللك مثال يقول: " 
انلاشئة عنه من القهر والظلم واتلمتع بالذلات، وال شك أن يف هذه مفاسد حمظورة ويه من 

بإزائها اثلواب ويه توابعه، كما أثىن ىلع العدل وانلصفة وإقامة مراسم ادلين واذلب عنه وأوجب  
لكها من توابع امللك. فإذا، إنما وقع اذلم للملك ىلع صفة وحال دون حال أخرى. ولم يذمه ذلاته 
دلاعية  باللكية  تركهما  مراده  وليس  امللكفني،  من  والغضب  الشهوة  ذم  كما  تركه  طلب  وال 

وسل دلاود  اكن  وقد  احلق.  مقتىض  ىلع  ترصيفها  املراد  وأما  إيلها،  اهلل  الرضورة  صلوات  يمان 
   (1) ". عليهما امللك اذلي لم يكن لغريهما وهما من أنبياء اهلل تعاىل وأكرم اخللق عنده

للخالفة ذاتها، إذ لم يرد فيها نص واضح رصيح    املستند الرشيعوهلذا، وقع اخلالف يف   
. ولم  من الكتاب وال من السنة، إذا استثنينا اإلشارات اليت حيتج بها من يرى وجوبها الرشيع

يكن للرشع احلكيم اذلي لم يفرط يف يشء إمجاال أو تفصيال أن يهمل مسألة اغية يف األهمية 
الفرق  بعض  أن  درجة  إىل  وأخروية،  دنيوية  عليها جزاءات  ترتتب  انلاس  حياة  واخلطورة يف 

ادلين،   وأصول  باالعتقاد  أحلقتها  من الغايلة  األمة  من سلف  السنة  ويه عند مجهور علماء 

 

 . 192، ص: المقدمة (1)
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العمليةأحاك واتلدابري  ادلين  وفروع  االمامة  هنا يه  م  األقوى  احلجة  وتبىق  اإلمجاع.  ، حجة 
إمجاع الصحابة ومن بعدهم ىلع رضورة هذا اتلنظيم واتلدبري ملصالح األمة اعدة وعبادة. حىت  
إنه قد اغىل آخرون، يف االجتاه الالديين خصوصا، ركوبا ىلع عدم اتلنصيص هذا، يلجعلوا من 

ه رسالة روحانية أخروية تبشريية ال عالقة هلا بتنظيم شؤون انلاس ومعاشهم، اغضني ادلين لك
وابليع   والقضاء،  واحلكم  واملجتمع،  األرسة  ألحوال  املنظمة  اآليات  عرشات  عن  الطرف 
والرشاء...، ومنظومة القيم واألخالق املوجهة للعالقات يف ذلك لكه، ومقاصد ادلين اللكية يف  

قل واملال والعرض ولكها متعلقات دنيوية، ونلقل مؤهالت استخالفية، رصد  حفظ انلفس والع
 (1) هلا الترشيع ما يقيمها ويصلحها وجودا وما يدفع عنها الرضر عدما. 

ولسنا نرى املشلكة يف احلجية ما دامت رضورة اتلنظيم واالنتظام وراعية املصالح اخلاصة   
 م واتلصور الكهما خطري.  والعامة قائمة. املشلكة يه يف نوعني من الفه

استخالفاا   األولفأما   باعتبارها  اخلالفة  مفهوم  من  اتلضييق  من  إيله  اإلشارة  ما سبقت  ،  فهو 
وحرصها يف ممارسات السلطة واحلكم اليت اجتهت، يف جتليها اتلارييخ يف الغالب األعم، اجتاه  

القيم   تقريبا ىلع  اليت يه الغلبة والشوكة وواقع األمر. حيث اكن اإلجهاز  واملبادئ األساسية 
رشعية  فما  االرض.   هذه  وجه  االنسان ىلع  اكن  أجلها  من  اليت  واالستخالف  اخلالفة  روح 
"خالفة" قائمة ىلع الظلم واالستبداد، واجلور والطغيان، وانتهاك احلقوق واحلريات، واستباحة 

 ؟ !ادلماء واألموال واألعراض، وعدم تكافؤ الفرض عدال وإنصافا وتكافال
العلماء    اثلاينوأما             فما ترتب ىلع هذا األمر من آثارا عديدة ىلع رأسها نفور كثري من 

والفقهاء وابتعادهم عن الشأن السيايس كتابة وتنظريا أو ممارسة وتفعيال، إما خوفا من شوكة 

 

 . وما تذهب إليه كثير من المذاهب الالدينية.اإلسالم وأصول الحكمانظر هنا مثال ما ذهب إليه علي عبد الرازق في:  (1)
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السلطان أو ترجيحا ألبواب ادلعوة ومباحث العلم األخرى، أو هما معا. واكن هلذا كذلك أثره 
اثلقافة السياسية يف األمة ىلع أهمية ما كتب فيها. فمصادر اتلنظري السيايس يف  ابلالغ يف ضمور  

تراث األمة مقارنة مع ما ألف وُدون يف بايق العلوم، يه أقل بكثري مما اكن ينبيغ أن تكون  
والقيم  واحلضارة  بالعمران  وعالقتهما  واخلالفة  االستخالف  فلسفة  قضايا  وخاصة يف  عليه، 

ية يف ذلك. حيث اكن هلذا أيضا آثاره يف نمو وتبلور نزاعت سياسية يف األمة واملقاصد الرضور 
من سماتها احلرفية والشلكية، والغلو والتشدد يف االلزتام بالرسوم واحلدود والفروع واجلزئيات،  
من غري إدراك للمقاصد والغايات وال إملام باألصول واللكيات اليت تندرج حتتها تلك الفروع 

 واجلزئيات. 
حيرص هذا االجتاه ىلع استنساخ مفهوم اخلالفة كما يه، متوهما إحياء سنة أو واجب  
اندثرت. واألدىه من ذلك أن أصحابه حُييون معها يف زعمهم "سننا" أخرى يف  ولربما فريضة 

تقدم، كما  واالسرتقاق...  ايلمني  وملك  عليه   السيب  القضاء  احلكيم  الترشيع  قصد  ما  وهو 
ألمة إىل مقامات يف اإلنسانية أكمل وأرشد يف العدل واحلرية والسماحة، والرب  تدرجييا ارتقاء با

 والقسط، واملساواة بني انلاس يف احلقوق والواجبات... إلخ. 
، وينيف سنة اتلطور واتلدرج وقدرة ادلين يعاكس مراد ادلين باسم ادلينإننا إزاء نموذج   

الح ادلين والترشيع للك زمان وماكن إال فليس ملفهوم صىلع استيعاب الواقعات واحلوادث،  
هذا املعىن اذلي هو قدرته ىلع استيعاب لك زمان وماكن، وإجابته عن مشالكته وحتدياته من 

واملطرد املواكب  واالجتهادي  اتلجديدي  انلفس  عن خالل  أخرى،  مرة  احلديث،  إن   .
خي اذلي  الضيق،  واملنظور  الفهم  هذا  خالل  من  اخلالفة  وعن  معاين  االستخالف  لك  زتل 

االستخالف احلضارية واإلنسانية املشرتكة يف اخلالفة بكونها تدبريا سياسيا جزئيا وظرفيا، هو 
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نفسه األطروحة اليت ختزتل اإلسالم يف احلكم، أو ادلين يف ادلولة دلى كثري من اتلنظيمات  
الوظيفة األ إبعاد  تم  ملا  تارخييا وراهنا  ساس لدلين يف  احلركية، حيث ارتكبت أخطاء فادحة 

السياسية    القييم واألخالق بعده   واتلدابري  االجتماعية  التشالكت  واملستوعب ملختلف  اليلك 
 وانلظم الفكرية والرتبوية واتلجليات احلضارية.

الشق اثلاين املتعلق بـ: احلكم   ضخمتأنتجت تلك املقاربات لألسف أدبيات كثرية  
الظريف وما يرتتب  الشق األول   والسلطة واتلدبري اجلزيئ  ىلع ذلك من منازاعت، ىلع حساب 

املتعلق بـ: القيم واألخالق يف اهلداية واتلعارف يف جماالت العلم واملعرفة واحلضارة يف بعدها  
هذه   وممارسة  فكر  يف  اثلانوي  األول  الشق  احتل  أخرى  وبعبارة  والكوين.  اإلنساين  وجتليها 

فيه توجيه األول ال اتلوجه به، واتلأثري فيه ال اتلنظيمات، حمل الشق اثلاين األسايس املفروض  
 اتلأثر به. 

حركة   يف  وجتزئة،  وتفرقة  واختالف،  منازعة  أصل  باعتباره  ادلين  اىل  منظورا  أصبح 
معاكسة نلظام وروح ومقاصد الترشيع العليا يف اهلداية والزتكية، والزتويد بالقيم الرضورية يف  

واالئتالف...إلخ. تغذت وتربت ىلع ذلك أجيال يه ايلوم لك جمال، واتلبصري بالوجهة، والوحدة  
 بل واتلنظيمات اجلهادية املتطرفة.  ،والتشددموضوع وجمال استقطاب حراكت الغلو 

إن تصور استنساخ نموذج اخلالفة اذلي عرفته األمة يف عصورها األوىل ليس من اتلدين  
معانيه، وأصوهل ومبادئه، والروح اإليمانية يف يشء، ولو اجته هؤالء إىل استلهام انلموذج يف قيمه و

العايلة املزودة هل، واتلاكفل وانلبل املثايل اذلي نظم عالقاته، بدل احلرص ىلع األشاكل والرسوم 
اليت يه أقرب ما تكون إىل العادة والظرف منها إىل العبادة وادلين، لاكنوا بذلك يف صميم حركة  

 العدل واإلنصاف ىلع غريها من األمم. االستخالف واخلالفة، وشهوَد األمة ب
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أي نموذج من املايض، يف حركة تتوهم إماكن تكرار اتلاريخ  استنساخ    إن ثمة فرقا كبريا بني
املعىن من    استلهام واستداعء عنارصه وقضايا ه من جديد وقد اكنت يف زمانها ولزمانها، وبني  

هذا انلموذج أو ذاك، حيث يستفاد من القيم واملثل واملعاين والرموز وادلالالت اليت من طبيعتها  
بل واالشرتاك مع غريها من انلماذج. حبيث تكون خلفيات    ،نةاتلعدي وعبور األزمنة واألمك

ايمانية أو فكرية أو قيمية أخالقية تؤطر وتلهم انلماذج املختلفة عرب اتلاريخ. فالعدل والكرامة 
والرب والقسط والسماحة واتلعايش واتلعارف...إلخ، قيم ومعاين حتتاجها البرشية يف أي زمان 

أ ن حيقق كسبه منها اجتهاد وابدااع من خالل متاحات عرصه. وماكن، ولك جيل مدعو اىل 
تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم وهذا من املعاين اليت تؤكدها وتقررها اآلية الكريمة: 

ما كسبتم وال تسألون عما اكنوا يعملون
(1).
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