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  ملخص
ـــداولها  ـــم ت اإلمامـــة والخالفـــة واألمـــارة ألفـــاظ ومصـــطلحات ت

فـــي أدبيــــات الفكـــر اإلســـالمي قــــديما وحـــديثا ، حيــــث  كثيـــراً 
لة واجهتهــا األمــة بعــد وفــاة النبــي صــلى اهللا كانــت أول مشــك

عليــــه وســــلم هــــي مســــألة الحكــــم وطريقــــة اختيــــار الحــــاكم ، 
متمثلـــــــة باإلمامـــــــة والخالفـــــــة ، ومـــــــا دار حولهـــــــا مـــــــن آراء 

  .واجتهادات 
وفق اهللا األمة فـي أول أيامهـا الختيـار أبـي بكـر الصـديق   

رضـــي اهللا عنـــه ليكـــون خليفـــة لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه 
لم ، وقبل أن يتوفاه اهللا وقع اختيـاره للخليفـة الثـاني عمـر وس

بن الخطاب رضي اهللا عنته ليأخذ مكـان القيـادة مـن بعـده ، 
والذي وضع بدوره صيغة متقدمة في طريقـة اختيـار الخليفـة 
، بحيث تـم التوافـق علـى  عثمـان بـن عفـان رضـي اهللا عنـه 
ـــى ـــار ، حتـــى وصـــل األمـــر إل  عـــن طريـــق الترشـــيح واالختي
علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهللا عنــه باألغلبيــة فــي ظــروف 
كانــــت الدولــــة فيهــــا بــــأمس الحاجــــة إلــــى القيــــادة واإلمامــــة ، 

  .تخلصا من الفوضى ، ومنعا لالختالف والتنازع 
ومــن خــالل هــذه الحــاالت األربــع قــدم التأصــيل الشــرعي    

في تلك الفترة الوجيزة من تاريخ األمة اإلسالمية أربع صـيغ 
ا تنصيب الخليفة أو اإلمام واختياره عن طريق البيعـة تم فيه

التـــــي تقـــــدمها األمـــــة للخليفـــــة ، فـــــاألمر شـــــورى واختيـــــار ، 
والخالفــة توافــق وانتــداب ، ولــو كــان األمــر غيــر ذلــك لكــان 

، ولتـواتر نقلـه بـين الصـحابة رضـوان ومفعال ً  النص حاضراً 
  .اهللا عليهم ، ولما أمكنهم مخالفته أو تجاوزه 

كثر الحديث في العصر الحديث عن هـذا الموضـوع  وقد   
، وتعـــددت فيـــه اآلراء ، وتباينـــت فيـــه التوجهـــات ، بـــين مـــن 
يلتزم التأصيل الشرعي نصوصا ومقاصد ، وبين من يغـالي 
فــــــي تحديــــــد شــــــكل اإلمامــــــة والخالفــــــة ، ويحــــــاول تطويــــــع 

  .النصوص لتتماشى مع رأيه وتوجهه 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ية والقانونيةعر الدراسات الشفي مجال  ثانيال لبحث الفائز بالمركزا [
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Abstract 
Imamate and the caliphate and the 
emirate words and terms were traded 
frequently in the literature of Islamic 
thought, past and present, where it was 
the first problem faced by the nation after 
the death of the Prophet peace be upon 
him. It is the  matter of type of 
government and the method of selecting 
the  caliphate, represented by the 
imamate and succession taking into 
account all opinions and interpretations 
The Imamate and the caliphate form 
adopted Islam is a basis for the system 
of governance in a given time period 
following the death of the Prophet peace 
be upon him. The aim was to choose the 
fittest Islam should decide to establish 
Caliphate  or Imam of the Muslims to 
take care of the affairs of the nation. 
 
The Caliphate and the Imamate falls 
within the concept of legitimate politics. 
and are adopted in each period of 
history, according to the jurisprudence of 
the people of the contract and the 
solution in a timely manner. 
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