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Khalifah
Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat islam setelah wafatnya Nabi
Muhammad SAW
(570–632). Kata "Khalifah" ( ﺧﻠﻴﻔﺔKhalīfah) sendiri dapat diterjemahkan sebagai "pengganti"
atau "perwakilan". Pada awal keberadaannya, para pemimpin islam ini menyebut diri mereka
sebagai "Khalifat Allah", yang berarti perwakilan Allah (Tuhan). Akan tetapi pada
perkembangannya sebutan ini diganti menjadi "Khalifat rasul Allah" (yang berarti "pengganti
Nabi Allah") yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan "Khalifat Allah".
Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut "Khalīfah" sebagai pemimpin
umat islam tersebut.

Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīnorang pemimpin" atau ()أﻤﻴﺮ اﻠﻤؤﻤﻨﻴﻦ
yang beriman", atau "pemimpin umat muslim", yang kadang-kadang disingkat menjadi "emir"
atau "amir".

Setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,
dan Ali bin Abi Thalib), kekhalifahan yang dipegang berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani
Abbasiyah, dan
Bani Usmaniyah, dan
beberapa khalifah kecil, berhasil meluaskan kekuasaannya sampai ke Spanyol, Afrika Utara,
dan Mesir.

Khalifah berperan sebagai kepala ummat baik urusan negara maupun urusan agama.
mekanisme pengangkatan dilakukan baik dengan penunjukkan ataupun majelis Syura' yang
merupakan majelis
Ahlul Ilmi wal Aqdi
yakni ahli Ilmu (khususnya keagamaan) dan mengerti permasalahan ummat. Sedangkan
Khilafah
adalah nama sebuah system pemerintahan yang begitu khas, dengan menggunakan Islam
sebagai Ideologi serta undang-undangnya mengacu kepada Al-Quran & Hadist.

Secara ringkas, Imam Taqiyyuddin An Nabhani (1907-1977) mendefinisikan Daulah Khilafah
sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan
hukum-hukum Syariat Islam dan mengembang risalah Islam ke seluruh penjuru dunia (Imam
Taqiyyuddin An Nabhani,
Nizhamul Hukmi fil Islam
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, hal. 17). Dari definisi ini, jelas bahwa Daulah Khilafah adalah hanya satu untuk seluruh
dunia
.

Jabatan dan pemerintahan Khalifah berakhir dan dibubarkan dengan pendirian Republik Turki
pada tanggal 3 Maret 1924 ditandai dengan pengambilalihan kekuasaan dan wilayah
kekhalifahan oleh
Majelis Besar Nasional Turki
, yang kemudian digantikan oleh
Kepresidenan Masalah Keagamaan
(
The Presidency of Religious Affairs
) atau sering disebut sebagai
Diyainah
.
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