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 لول لفظ الخالفة واإلمامة فى القرآن: مد( 1)

 القرآن الكريم هو المصدر العام فى اإلسالم ، فقد كان أساس الحكم بعد وفاة النبى 
شر هو الخالفة أو اإلمامة ، وقد صرح القرآن الكريم أن هللا جل شأنه خلق آدم أبا الب

َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِ ي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا  ليكون خليفة فى األرض، 
ُس َلَك َقاَل ِإنِ ي أَعْ  َماَء َوَنْحُن ُنَسبِ ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِ  َلُم َما َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِ 

 .  (1)نَ ال َتْعَلُمو 
يرى مثل ابن جرير وابن عباس والمفسرون مختلفون فى ماهية اآلدميين ، فالبعض 

أن اآلدميين خلفوا جنسًا سابقًا كان يسكن األرض فأفسد فيها وسفك الدماء ، ومن ثم 
 فالخالفة على هذا الرأى خالفة عن جنس سابق .

ن جنس آخر ، وأن هللا أن الخالفة عن هللا عز وجل شأنه ال عسفيان الثورى يرى و 
سلط اإلنسان على األرض يقيم فيها سنته ، ويظهر عجائب صنعه ، وأسرار خليقته 

 . (2)وبدائع حكمته ، منافع أحكامه
 واستخالف البشر فى األرض نوعان : استخالف عام ، واستخالف خاص .

فاالستخالف العام هو استخالف البشر فى األرض باعتبارهم مستعمرين فيها 
وقد بدأ هذا االستخالف ،  (3)ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها سلطين عليها وم

ومن بعده كل ذريته فهم جميعًا مستعمرون فى األرض، استعمرهم هللا جل شأنه  بآدم 
 . (4)فيها وسخرها لهم وسلطهم عليها بإذنه

لحكم سواء كان ذلك على مستوى أما االستخالف الخاص هو : االستخالف فى ا
 الدول أو على مستوى األفراد .

واالستخالف فى الحكم هو بنوعية منة يمن هللا بها على من يشاء من عباده أممًا 
وأفرادًا واستخالف األمم معناه تحرير األمة واستقاللها بحكم نفسها وجعلها دولة لها من 
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ومعنى آخر هو اتساع سلطان الدولة  السلطان ما يحمى مصالح األمة ويعلى كلمتها ،
 حتى يشمل فوق أبناء األمة أممًا وشعوبًا أخرى .

 واستخالف األفراد هو الحكم والرئاسة وقد يسمى المستخلف خليفة كما سمى داود. 
يا داود إنا جعلناك خليفة فى األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن 

 ضلون عن سبيل هللا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم سبيل هللا ، إن الذين ي
   (1)الحساب

 وبعض رؤساء بنى إسرائيل وقد يسمى المستخلف إمامًا كما سمى إبراهيم 
  وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال إنى جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتى

َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َوَأْوَحْيَنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل  َوَجَعْلَناُهمْ   (2) قال ال ينال عهدى الظالمين 
َكاِة َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن  الِة َوِإيَتاَء الزَّ    (3)اْلَخْيَراِت َوِإَقاَم الصَّ

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة هللا عليكم إذ  وقد يسمى المستخلف ملكًا 
وقال لهم   (4)  لوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العاملين جعل فيكم أنبياء وجعلكم م

هذا عن مسميات الخالفة فى القرآن الكريم   (5)نبيهم إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكًا 
 ونحاول تعريفها فى الفكر اإلسالمى .

  ( اإلمامة لغة واصطالحًا:2)
ء أكان دينيًا أو دنيويًا أو تقدم سوا –هى التقدم والشمول والعمومية  –اإلمامة لغة 

 . (6) االثنين معاً 
نقول أم القوم وبهم تقدمهم . واإلمام ما أتم به الناس من رئيس أو غيره هاديًا كان أم 

 ضااًل وأممت القوم فى الصالة إمامة وأئتم به أى اقتدى .

                                                

 (.26سورة ص آية )  - 1
 ( .124سورة البقرة آية ) - 2
 ( .73ة األنبياء آية )سور  -  3
 (20سورة المائدة آية ) - 4
 ( .247سورة البقرة آية ) - 5
م = الجـــزء األول صــــ  1981 –دار المعـــارف  –هــــ( لســـان العـــرب 711ت عـــام)  –ور ظـــابـــن من - 6
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فى  وتفيد كلمة إمام معنى التقدم والهداية والقيادة ،واإلمام هو كل شخص يقتدى به
والمسلمون البد لهم من أمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم   (1)الدين

وتجهيز الجيوش وأخذ الصدقات ، وقهر الظالمين وقطاع الطرق وإقامة الُجمع واألعياد 
وهذا موافق تمامًا لما ذكره الغزالى   (2)وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وقسمة الغنائم

 وب اإلمام وسنوضح ذلك الحقًا فى الفصل األول من الرسالة فى وج
، وعلى قي م األمر  ويطلق لفظ إمام أيضًا على القرآن الكريم ، وعلى الرسول 

 المصلح له وعلى قائد الجند وعلى إمام الصالة .
 وقد يذكر ويراد به غير هذه المعانى مثل أم  يؤمه إذا قصده كما جاء فى اآلية 

  البيت الحرام وآلمين  وإذا اقتدينا واهتدينا بإمامة القرآن الكريم أو الرسول  
فيكون المعنى كلمة اإلمام معناها قدوة وهاديًا ومرشدًا فى الدين والدنيا معًا ولم يرد 
لفظ اإلمامة فى القرآن الكريم وإنما الذى ورد هو لفظ " إمام " وأئمة فى إمامة الخير 

 ستحدث أطلقته الشيعة الذين تشيعوا لإلمام على بن أبى طالب والشر ، إنما هو لفظ م
ومن ثم نالحظ أن لفظ اإلمامة هو لفظ يحمل طابع أيديولوجى سياسى لخدمة فكر 

 معين أو شخص معين الغرض منه أن يكون إمامًا لألمة فى وقت معين أو وقتًا ما .
ة ، وإمامة روحية مادية واإلمامة أنواع من حيث الكيف :  إمامة روحية وإمامة مادي

حيث كان  معًا واألخيرة هى ما ينبغى أن نسعى إلى تحقيقها ، اقتداء بإمامة رسول هللا 
وظيفتان هما التبليغ عن هللا وهذه هى الناحية الروحية ثم القيام بالجانب العملى  للنبى 

ى باإلمامة النظرية التنفيذى وهو أمر هللا فى الناس وهذه هى الناحية المادية فاألولى تسم
كانت إمامة شاملة عامة تتضمن  والثانية تسمى باإلمامة العملية ، فإمامة الرسول 

 النظر والعمل معًا .
فالعمل الدنيوى يكون تطبيقًا للنظر الشرعى وهذا ما نسميه بإمامة السياسة الشرعية 

مة هى مصدر فى اإلسالم ، وعن الحكم فاإلمامة نوعان كبرى وصغرى وذلك أن اإلما
 قولك فالن أم الناس صار لهم إمامًا يتبعونه فى صالته فقط .

                                                

 . 327صـ – 1هـ جـ1324 –ط القاهرة  –التفسير الكبير  –فخر الدين الرازى  - 1
 1القـــاهرة جــــ 3لشـــهير بـــابن عابـــدين.  رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار ط الشـــيح محمـــد أمـــين ا - 2
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أو منها وفى أوامره ونواهيه واألول ذو اإلمامة الصغرى والثانى ذو اإلمامة الكبرى 
هـ( أن لفظ اإلمام " إذا أطلق فإنه ال 456ويرى اإلمام ابن حزم األندلسى ت عام )
)أى إلى الخليفة( أما إذا أريدت اإلشارة إلى ينصرف إال إلى صاحب اإلمامة الكبرى 

إلى ما يدل على ذلك فيقال فالن  (1)معنى من المعانى الخاصة فالن من إضافة اللفظ 
إمام فى الدين وإمام بنى فالن ، ومن ثم يكون مقصدنا من هذا أن اإلمامة كبرى وصغرى 

. 
 تعاريف اإلمامة أو الخالفة :( 3)

مى هى الواجهة السياسية التى توضح نظرة اإلسالم إلى الخالفة أو اإلمامة العظ
. والخالفة كذلك هى (2)الحياة وموقفه من قضية الوجود ودعوته فى المجتمع العالمى

المظهر الرئيسى لنظام الحكم فى اإلسالم وليست حقًا شخصيًا أو امتيازًا لفرد أو فئة 
نًا على السلطة يباشرها بصورة ولكنها وظيفة تكليف ال تشريف ومن ثم يعد الخليفة أمي

مؤقتة نيابة عن األمة ولصالحها وهى ليست نيابة عن الرسول فحسب والنيابة عنه واجبة 
ولكنها خالفة عن صاحب الشرع فى حراسة الشرع وسياسة الدنيا بهذا الشرع وللخالفة  –

إلسالم وعلماء أو اإلمامة العظمى أو إمارة المؤمنين تعاريف كثيرة قال بها كل من فقهاء ا
التفسير واالجتماع والمفكرين والباحثين من جميع طوائف الفرق ومذاهب األمة اإلسالمية 
المختلفة والمتعددة وكلها ذات مضمون ومعنى واحد سوى الذين يذهبون بعدم وجوب 
 اإلمامة أصاًل مثل األصم وضرار والنجدات من الخوارج واألزراقة وهم من فرق الخوارج .

ذه التعاريف باإلمام الغزالى حيث يؤكد فى أكثر من موضع أهمية اإلمامة ونبدأ ه
" : " أن الدنيا واألمن على األنفس  (3) ووجوبها فيقول فى كتابه " االقتصاد فى االعتقاد

واألموال ال ينتظم إال بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السالطين 
يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف واألئمة ، وأن ذلك لو دام ولم 

وشمل القحط وهلكت المواشى وبطلت الصناعات ، وكان كل غلب سلب ، ولم يتفرغ أحد 
                                                

 1983القــاهرة ط،  –أ.د صــالح الــدين رســالن، فــى الفكــر السياســى عنــد المــارودى.  دار الثقافــة  - 1
 . 89صـ 

 .  40ص  2ط  1984مكتبة وهبة بالقاهرة  –عبد المتعال الجبرى : نظام الحكم فى اإلسالم  - 2
 . 113أبو حامد الغزالى  االقتصاد فى االعتقاد ، مكتبة مصطفى الحلبى القاهرة ، ص -3
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للعبادة والعلم أن بقى حيًا و األكثرون يهلكون تحت ظالل السيوف ولهذا قيل الدين أس ، 
ضائع. وعلى الجملة ال والسلطان حارس ، وما ال أس له فمهدوم ، وماال حارس له ف

يتمارى العاقل فى أن الخلق على اختالف طبقاتهم وما هم عليه من تشتت األهواء وتباين 
اآلراء )لو تركوا شأنهم( ولم يكن لهم رأى مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا من عند آخرهم وهذا 

ورى داء ال عالج له إال بسلطان قاهر مطاع يجمع شتات اآلراء . فبان أن السلطان ضر 
فى نظام الدنيا ، ونظام الدنيا ضرورى فى نظام الدين ، ونظام الدين ضرورى فى الفوز 
بسعادة اآلخرة ، وهو مقصود األنبياء قطعًا ، فكان وجوب اإلمام من ضروريات الشرع 

 " .(1)  الذى ال سبيل إلى تركه ، فاعلم ذلك
فى صاحب السلطة فإنه لم  وعندما يؤكد الغزالى أهمية السلطة القاهرة ، وتوفر القوة

يطلب ذلك من أجل القهر فى ذاته أو السلطة فى ذاتها . وإنما طلب ذلك من أجل 
التأمين االجتماعى لحياة الناس فى دينهم ومعاشهم وتوفير الظروف التى تضمن سعادة 
الدنيا واآلخرة ، ومن ثم فقد أكد إلى جانب السلطة جانب المسئولية التى تتمثل فى رعاية 

 . (2)الشعب وخدمته
هـ( لإلمامة فيتضح منه أن اإلمامة خالفة عن 450أما تعريف الماوردى ت عام )

النبوة حيث يقول : "اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا، 
وأن موضوع هذه الخالفة هو حراسة  (3)وعقدها لمن يقوم بها فى األمة واجب باإلجماع"

 ثم سياسة الدنيا ثانيًا . الدين أوالً 
ومما يدخل فى صميم اختصاصات النبوة سياسة الدنيا ، واإلمامة عند الماوردى 
تعتبر بمثابة أمانة ومسئولية ووظيفة عامة يجب على الحاكم أن يحسن القيام بها وتأديتها 

 على أمثل وجه . 
مة عند األيجى ويلتقى عضد الدين اإليجى مع الماوردى فى تعريفه لإلمامة فاإلما

هى خالفة الرسول فى إقامة الدين ، وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على كافة 
                                                

 .  114،  113االقتصاد فى االعتقاد ، ص –الغزالى  -1
 86انظر الفكر السياسى عند الماوردى ص  -2
م مكتبــة 1973 -هـــ 1393ط الثالثــة  –األحكــام الســلطانية –أبــى الحســن علــى بــن محمــد المــاوردى -3

 5بى القاهرة صـالحل
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هـ( فى متن مقاصد 793" ت عام ) (1)  األمة، ويقول العالمة األصولى " السعد التفتازانى
"  -أى من العقائد السمعية  –الطالبين فى علم أصول عقائد الدين : الفصل الرابع 

فهذا هو ما يذهب    "(2)رئاسة عامة فى أمر الدين والدنيا خالفة عن النبى  اإلمامة هى
 إليه علماء الفقه اإلسالمى ، وعرفها علماء التفسير بأنها:

فى إقامة القوانين الشرعية  " عبارة عن خالفة شخص من األشخاص للرسول 
 " (3)  وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه على كافة األمة

المعتزلة فتعتقد أن اإلمامة مصلحة دنيوية قبل أن تكون دينية المقصود بها وعن 
اجتالب النفع ودفع المضار دون تخصيص وتغيير بل ال أحد منهم إال وله فى ذلك حظ 
فهى رئاسة عامة لشخص من األشخاص يقوم بمصالح الدنيا أو الدين هادفًا جلب المنافع 

 . (4)أن تكون روحية بالمقام األولودفع المضار . فهى سلطة زمنية دون 
وعن الزيدية ، يذكر ابن األثير : " أن اإلمامة العظمى هى إقامة األمر بالمعروف 

 والنهى عن المنكر ، وتنفيذ أحكام الشريعة "
أما تعريف الخوارج لإلمامة هو تعريف ديمقراطى ويستشف ذلك من خالل موقفهم 

أنها رئاسة عامة ألى شخص من األشخاص من الشيعة خصوصًا فى مسألة اإلمامة ب
 . (5) يعين عن طريق االنتخاب

ويعرف إمام الحرمين " الجوينى " اإلمامة بأنها:  " رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق 
بالخاصة والعامة فى مهمات الدين والدنيا متضمنها حفظ الحوزة ورعاية الرعية وإقامة 

                                                

اإلمـام مسـعود بـن عمـر بـن عبـد هللا الشـهير بسـعد الـدين التفتـازانى ، كتـاب شـرح المقاصـد ، تحقيـق  -1
 . 61، صـ 5هـ ، جـ1409عالم الكتب  –دكتور عبد الرحمن عمارة ، ط بيروت 

 . 87انظر الفكر السياسى عند الماوردى صـ -2
هـــ والمعــروف بكتابــه فــى تفســير  791وى المتــوفى ســنة مــن كــالم العالمــة  محمــد الشــيرازى البيضــا -3

 . 87القرآن نقاًل عن أ.د. صالح الدين رسالن الفكر السياسى عند الماوردى صـ
 2القاضـــى عبـــد الجبـــار : المغنـــى فـــى أبـــواب التوحيـــد والعـــدل، لجنـــة التـــأليف والترجمـــة بالقـــاهرة جــــ -4

 .  47صـ
 .63صـ  –القاهرة  –دار الفكر العربى  –اإلسالمية  تاريح المذاهب –اإلمام محمد أبو زهرة  -5
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ومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الدعوة بالحجة والسيف واالنتصاف للمظل
  (1)الممتنعين على المستحقين "

ويقول األستاذ عبد الوهاب خالف فى كتابه " السياسة الشرعية " تختلف الخالفة عن 
سائر الرياسات العليا فى الحكومات الدستورية فى أن الخالفة رياسة عامة فى أمور الدين 

يته التشريع والقضاء والتنفيذ وغير هذا مما تقضى به والدنيا ، كما أن الخليفة تشمل وال
سياسة الملك ونظام الشئون الدنيوية ، فإن له أيضًا إمامة الصالة وإمارة الجهاد واإلذن 
بإقامة الشعائر الدينية ، ومنشأ الجمع بين الواليتين له أن الغاية من إقامته ومبايعته أن 

وذلك قاض بأن يكون له النظر فى الشئون الدينية  يقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا به ،
والدنيوية معًا ، وليس عموم والية الخليفة وشمولها للشئون الدينية بجاعل الخليفة ذا صلة 
إلهية أو مستمدًا سلطانه من قوة غيبية ، وما هو إال فرد من المسلمين وثقوا بكفايته 

يقوم برعاية مصالحهم. وله عليهم حق لحراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه على أن من 
  (2)السمع والطاعة، وسلطانه مكتسب من بيعتهم له وثقتهم به"

 
أما عن رأى الشيعة فى اإلمامة فيذهب ابن خلدون إلى أن " الشيعة لغة هم الصحب 
واألتباع ، ويطلق فى عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على أتباع عل ى وبنيه 

 م جميعًا متفقين عليه أن اإلمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى ، ومذهبه
نظر األمة، ويتعين القائم بها بتعينهم ، بل هى ركن الدين وقاعدة اإلسالم وال يجوز لنبى 
إغفاله وال تفويضه إلى األمة ، بل يجب عليه تعيين اإلمام لهم ، ويكون معصومًا من 

هو الذى عينه صلوات هللا وسالمه عليه بنصوص  ي ًا الكبائر والصغائر ، وأن عل
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم ، ال يعرفها جهابذة السنة وال تقبله الشريعة ، بل 

 أكثرها موضوع أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويالتهم الفاسدة "
 

                                                

هــــ تحقيـــق دا عبـــد العظـــيم الـــديب  1401إمـــام الحـــرمين الجـــوينى "  يـــاث األمـــم " الطبعـــة الثانيـــة  -1
 . 22صـ

 . 53هـ صـ 1370السياسة الشرعية.  دار األنصار القاهرة  –الشيح عبد الوهاب خالف  -2
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يمه على الصحابة : " أن التشيع هو محبة عل ى وتقد (1)  ويقول ابن حجر العسقالنى
فمن قدمه على أبى بكر وعمر فهو غال ، ويطلق عليه رافضى ، وإال فشيعى" ويقول 
أيضًا: " والغالى فى زماننا وعرفنا هو الذى ُيكف ر هؤالء السادة ) يقصد أبو بكر ، عمر( ، 

أحق  فأساس التشيع إذن واالعتقاد بأن "علي ًا" وذريته أحق الناس بالخالفة ، وأن عليًا كان
عهد له بها بعده، وكان كل إمام يعهد بها  بها من أبى بكر وعمر وعثمان وأن النبى 

 .(2)لمن بعده
 

ويفضل الشيعة لقب إمام على لقب خليفة ، ومن أجل هذا فإن الشيعة كانوا يسمون 
والة األمر المعترف بهم منهم "خلفاء" ال "أئمة" والدليل على أن "اإلمامة" عند الشيعة 

من "الخالفة" ما ينقله التفتازانى من " أن الشيعة كانوا يذهبون إلى أن "اإلمامة "  أكمل
، ويذهب خلدون إلى أن الشيعة خصوا عليًا باسم " اإلمام "  (3)  أخص من "الخالفة"

 ، (4)  تشبيهًا له بإمام الصالة فى اتباعه واالقتداء به
 

خلو فى أى وقت من األوقات والشيعة يوصون باإلمامة وأن األرض ال يصح أن ت
 من نبى أو إمام .

 
واإليمان باإلمام من الواجبات الواجبة على كافة المسلمين ، بل أن اإليمان باإلمام 
جزء من اإليمان عند اإلمامية ، ويجب على كل مكلف طاعة األئمة ، وذلك ألنهم هم 

 الهداة ألهل كل زمان . 
 

                                                

هـــ 1407تــاب فــتح البــارى ، طبعــة دار الريــان ، األولــى ، ســنة أحمــد بــن علــى حجــر العســقالنى ، ك -1
 .  23المقدمة صـ 

 . 113الفكر السياسى عند الماوردى صـ  -أ. د. صالح رسالن  -2
 . 143م ، صـ  1913سعد الدين التفتازانى ، شرح العقائد النسفية ، طبعة القاهرة  -3
الفصـل السـابع والعشـرون ) فـى مـذاهب الشـيعة  –ن لبنا –ابن خلدون ، المقدمة ، دار القلم بيروت  -4

 . 197فى حكم اإلمامة ( ، صـ 
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  إلى عدد عظيم من الفرق ويعدها " األلوسى وقد انقسمت الشيعة بعد سيدنا عل ى 
" فى "مختصر التحفة االثنى عشرية" بأربع وعشرين فرقة ، ويذكر عضد الدين فى  (1)

المواقف أنهم اثنتا وعشرون فرقة ، ُيكف ر بعضهم وهم أصول ثالث : فرق غالة ، وزيدية 
ثًا ، ثم ذكر عن اإلمامية وللزيدية ثال –، وإمامية، ثم ذكر للغالة منهم ثمانية عشر فرقة 

أنهم يكفرون الصحابة ، وذكر عن الخوارج أنهم يكفرون عليًا  ومعه أثنا عشر ألف 
صحابى ممن رضى بالتحكيم وأنهم ال يوجبون نصب إمام وُيكف رون عثمان أيضًا وأكثر 
الصحابة ومرتكب الكبيرة ، ومنهم األباضية ، وذكر لهم سبع فرق، وعلى ما ذكره العضد 

فالزيدية واإلمامية من المعتدلين ال الغالين ، واإلمامية االثنى عشرية يلقبون أيضًا "
 بالجعفرية .

 
وبعبارة أخرى نقول : أن مذاهب الشيعة تعددت كثيرًا فمنهم الغالة واالثنى عشرية 

" ، والخالف بينهم وبين غيرهم مسألة  ةوالواقفية والكيسانية والزيدية واإلمامية واإلسماعيلي
 .(2)الخالفة " لمن تكون 

والشيعة اإلمامية سميت بهذا االسم نسبة إلى اإلمام " الخليفة " ألنهم أكثروا من 
االهتمام به وركزوا كثيرًا من تعاليمهم حوله ، فكانوا يرون أن عل يًا يستحق الخالفة بعد 

اف ال من أوص ال من طريق الكفاية وحدها وال من طريق ما ورد عن النبى  النبى 
 تنطبق عليه ، بل عن طريق النص عليه باالسم . 

 
وُيقال لإلمامية أيضًا الرافضة ، إما لرفضهم إمامة " الشيخين " أبو بكر وعمر ، وإما 
لرفضهم " زيدًا " على قول آخر ، وحسب ما تقدم فإنه ال يجوز للرعية اختيار األئمة بل 

 . (3)  البد فيه من النص
 
     ور تاريخىاإلمامة من منظ( 4)

                                                

 .  210صـ  –الجزء الثالث  –م  1982طبعة القاهرة  –كتاب ضحى اإلسالم  –أحمد أمين  - 1
 . 117الفكر السياسى عند الماوردى صـ  -أ. د. صالح رسالن  - 2
 .  118اوردى ، صـ الفكر السياسى عند الم –أ. د صالح رسالن  - 3
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كان الطراز الوحيد من الحكام الذى عرفه العرب هو السيد أو " رئيس القبيلة " الذى 
يرجع فى رئاسته إلى عراقة األصل وبعض الصفات الشخصية المشهورة فى البيئة العربية 

 .(1)مثل الكرم والحكمة والشجاعة ومساعدة الضعفاء وإعانة المظلومين
 

ى والقبلى العربى على عالقات الدم والمصاهرة وتميزت كل قبيلة وقد قام البناء األسر 
بفضائل معينة ترجع إلى مؤسسها األول فى الزمن البعيد ، وكان المجتمع الجاهلى 
مجتمعًا أبويًا بمعنى أن النسب كان ينسب إلى األب ، كما كان رئيس القبيلة من الرجال 

 خبرة بل كان أحكم الرجال فى القبيلة .هو الشيح وتعنى األكبر ومن صفاته الحكمة وال
 

فلم يكن للعرب نوع من الحكومات المعروفة اآلن ، ولم يكن لهم قضاء يحكمون به 
أو شرطة تقر األمن والنظام ، وال جيش يدرأ عنهم األخطار الخارجية ، فكان الشخص 

بة بالثأر إذا المعتدى يثأر بنفسه لنفسه وعلى قبيلته أن تشد من أزره وليس له حق المطال
 دفع المعتدى تعويضًا .

 
فلم يكن هناك منهج ثابت منظم لإلدارة أو القضاء كالذى نعرفه عن فكرة الحكومات 

 فى العصر الحديث .
وكذلك لم يكن هناك نظام سلطة الرئيس ، إذ كان ُيختار غالبًا أكبر األفراد فى القبيلة 

 سب االحترام الشخصى .سنًا وأكثرهم مااًل وأعظمهم نفوذًا وأجدرهم بك
 

ولقد كثر النزاع بين القبائل العربية فى الجاهلية بسبب االختالف على السيادة أو 
التسابق على موارد المياه ومنابت العشب فوقعت بينهم حروب كثيرة من أشهرها حرب 

 البسوس التى وقعت بين قبيلتى بكر وتغلب .
 

                                                

 . 35نظام الحكم فى اإلسالم للجبرى ، صـ  -عبد المتعال الجبرى  - 1
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بالدولة المدنية ، تمامًا كما كان األمر  ولم يعرف العرب التنظيم السياسى الذى ُيعرف
 .(1)عند اإلغريق القدامى ، ولم يعرفوا أيضًا ما يسمى بالدولة القومية

 

 ( كيف نشأت اإلمامة 5)
لقد تعارف مؤرخوا الفرق اإلسالمية على أن يستهلوا أبحاثهم فى هذا المجال بحديث 

ى على ثالث وسبعين فرقة ، ستفترق أمت حيث يقول:  لم تثبت صحته عن رسول هللا 
الناجية منهم واحدة والباقون هلكى ، قيل: ومن الناجية ؟ قال: أهل السنة والجماعة، قيل: 

 . وما السنة والجماعة ؟ قال : ما أنا عليه اليوم وأصحابى 
 

ولكن هذا الحديث لم يحسم األمر فى تحديد شرائط الفرقة الناجية بل اكتفى باشتراط 
، وسرعان ما تسابقت كل فرقة مدعية أنها وحدها التى  الرسول الكريم  اتباعها لسنة

تتبع سنة الرسول وصحابته ، فهى الفرقة الوحيدة الناجية واختلط األمر على المسلمين إذ 
 لم يكن هناك مقياس دقيق يحدد مواصفات الفرقة الناجية.

 
للمسلمين كافة مصدقًا وإذا كان القرآن الكريم قد أكمل الرسالة ورسم طريق الهدى 

ْسالَم  لآلية الكريمة   اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
وجاءت الشريعة فأوضحت مرامى النص القرآنى وحكمته البالغة وربطت بينه وبين  (2)ِديناً 

ه قد يتبادر إلى الذهن ألول وهلة أن المناخ الروحى أحداث الحياة الجارية للمسلمين ، فإن
لهذه المرحلة المبكرة لإلسالم كان البد من أن يشجب كل خالف وأن تنطلق دفعة الينابيع 

وأصحابه مبرأة من جميع أوجه الصراع العقائدى وصور النزاع  القوية خالل حكم النبى 
 حول الفروع .

 

                                                

م الجـزء 1959أ.د ا حسن إبراهيم حسن، تاريح اإلسالم السياسى والدينى، مكتبـة النهضـة المصـرية  -1
 .  53 – 51األول ص 

 المائدة: - 2
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والظروف التى أحاطت به من عبادة األوثان  ولكن البيئة التى نشأ فيها اإلسالم
والشرك باهلل تعالى من حيث اضطرار اتباعه إلى مواجهة رواسب المجتمع الجاهلى 
ورواسب العصبية القبلية ، فلقد انضم العرب إلى الدين الجديد ، مع ما تنطوى عليه 

ََ فى ظهور صور النزاع  نفوسهم من آثار الجاهلية مثل التعصب القبلى وكان لذلك أثرًا
المختلفة التى شجبت وحدة المسلمين وكانت سببًا فى االنقسام والتفرق وال شك أن هناك 

 ارتباط وثيق الصلة بين نشأة كل من اإلمامة والتشيع .
 

فالتشيع يمثل مسألة اإلمامة بالمقام األول ، إن اإلمامة تحتل مكانًا مرموقًا فى أذهان 
لوحيد ألذهانهم وعليها بنت الشيعة معتقداتها و آرائها الشيعة ، بل هى الشغل الشاغل ا

 المتطرفة.
 

ويرجع الفضل األكبر فى وضع " نظرية اإلمامة " إلى الشيعة فلقد أوجدت مباحث 
 اإلمامة .

 

وفى الغالب هم الذين اختاروا لإلمامة مصطالحتها الفنية والفكرية والسياسية وإن 
ذا االسم ، وهم الذين قسموا العلم وبوبوا أبوابه، كانت غامضة ، بل هم الذين اختاروا ه

وعينوا مجالسه ورسموا حدوده ، وأبحاث الفرق األخرى كانت بمثابة أجوبة محصورة ال 
أقل وال أكثر على األسئلة والتساؤالت والمناقشات الجدلية التى وضعتها الشيعة بل هى 

 شيعة يبدءون مجموعة ردود على الدعاوى والشبهات والحجج التى كان ال
 . (1)بإثارتها

ويذهب بعض الفقهاء والباحثين والمفكرين إلى أن التشيع قد غرس بذرته عقب وفاة 
هو اختالف  ، وأن أول ما حدث من االختالف بين المسلمين بعد وفاة النبى  الرسول 
 . (2)األمة

                                                

م 1960القـــاهرة  –ســالمية دار المعــارف النظريـــات السياســية اإل –أ.د. محمــد ضــياء الــدين الــريس  -1
 .  85 - 84الطبعة الرابعة صـ 

أبــو الحســن األشــعرى.  مقــاالت اإلســالميين واخــتالف المصــلين، تحقيــق محمــد محيــى الــدين عبــد  -2
 . 39م ط صـ1970 –الحميد.  مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
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ذلك عند ويبدو أن نشأة مسألة اإلمامة أسبق تاريخيًا من نشأة التشيع ، ويتضح 

الفقهاء والعلماء والمفكرين وجميع الفرق اإلسالمية سوى الشيعة أنفسهم الذين ينكرون 
 ( مثله مثل، بل يعتقدون أنه نشأ وظهر فى عهده ) ظهور التشيع بعد وفاة النبى 

اإلمامة ، والرسول على حد زعمهم هو المسئول األول واألخير على نشأته وتحزب  
 األمة اإلسالمية .

 
كما يتضح هذا السبق أيضًا من خالل أحداث التاريح والفكر السياسى الدينى ومن 

 أهم العوامل التى ساعدت على نشأة مسألة اإلمامة التى نحن بصددها .
 

لم ينص صراحة على من يخلفه فى رياسة الدولة  ونحن نعرف أن الرسول 
لكى تكون اإلمامة  (1)  ْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوَأْمُرهُ  اإلسالمية بعد وفاته تحقيقًا لآلية الكريمة 

 عن طريق البيعة ، 
 

ولكنه أناب عنه أبا بكر الصديق لكى يؤم المسلمين فى الصالة حين أقعده المرض 
طريح الفراش،  من حيث أنه كان من الضرورى أال يتعطل أداء هذه الفريضة والرسول 

ى ، احتج نفر من خيرة المسلمين من بين فعندما وافته المنية وارتفع إلى الرفيق األعل
واستحكم النقاش بينهم فى السقيفة ، ورأى البعض إنابة الرسول ألبى  صحابة الرسول 

بكر فى الصالة تعتبر إشارة منه إلى استخالفه باإلضافة إلى مكانته األثيرة عنده وأنه 
 ثانى اثنين فى غار حراء فى الهجرة ،

 
ع أبا بكر وانحازت إليه األكثرية وبذلك صحت "البيعة" فتقدم عمر بن الخطاب وباي

وزوج ابنته  وكان على بن أبى طالب يرى الخالفة حقًا شرعيًا له فهو ابن عم رسول هللا 
 . (1)فاطمة وأول من آمن بالرسالة

                                                

 ( . 38الشورى ) أية  - 1
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والتف حوله أتباع كانوا يرون أن الخالفة يجب أن تؤول إلى آل البيت وعلى رأسهم 

 ،  على بن أبى طالب
 

وكان عثمان متهمًا بضعف الشخصية ، هذا مع ميله إلى إيثار أقاربه وتعيينهم فى 
مناصب الدولة الكبرى فى األقاليم واألمصار التى غزاها المسلمون ولهذا فقد ثارت الفتن ، 
واشتد الطالبون فى دعوتهم لمناصرة آل البيت وحقهم فى الخالفة وكان أن قتل عثمان 

 م .656هـ  35عام 
 

ويذكر المقريزى أن عبد هللا بن سبأ اليهودى الذى أظهر اإلسالم وأبطن الكفر هو 
حتى قتل ، أى أن ابن سبأ هذا هو  الذى أثار فتنة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

 الذى دس مبادئه الفاسدة بين المسلمين وأضل البعض منهم .
حابه أنه إنما فعل ذلك وما زال يؤلب الثوار على عثمان حتى قتلوه ، وزعم أص

 . (2)انتصارًا لعل ى ولحقه فى اإلمامة
وبعد مقتل عثمان بويع عل ى بالخالفة ، ولكن معاوية والى الشام رفض مبايعته متهمًا 
إياه بالتهاون فى التحقيق فى مقتل عثمان والتستر على قتلته وكذلك رفض كل من طلحة 

على األخذ بثأر عثمان وكانت واقعة الجمل  والزبير مبايعته ، واتفقا مع السيدة عائشة
 حيث قتل طلحة والزبير وأعيدت السيدة عائشة إلى المدينة .

 
صفين والتحكيم : تم التقى على ومعاوية فى صفين وكاد معاوية أن ُيهزم لوال أن 
أشار عليه عمرو بن العاص بأن يرفع جنوده المصاحف على أسنة الرماح كناية عن 

                                                                                                                                              

دار المعرفـة الجامعيـة اإلسـكندرية  –تـاريح الفكـر الفلسـفى فـى اإلسـالم  –أ.دا محمد على أبو ريـان  -1
 .  125ص 

 . 82ص 4القاهرة جـ –خطط المقريزى.  طبعة دار التحرير  –تقى الدين أحمد بن على  - 2
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عن القتال واالحتكام إلى كتاب هللا ، وقد مال بعض أصحاب على إلى  رغبتهم فى الكف
 . (1)  التحكيم ونصحوه بقبوله

 ( نشأة الحرورية ) من الخوارج ( 6)
ولكن فريقًا من أصحاب على رفضوا مبدأ التحكيم وثاروا عليه مدعين أن الفصل فى 

ال هلل " وانفصلوا عن جيش موضوع الخالفة ال يصح أن يوكل إلى البشر وقالوا " ال حكم إ
 على وساروا إلى حروراء بالقرب من الكوفة .

 وجعلوا من عبد هللا بن وهب الراسبى أميرًا عليهم وسم وا بالحرورية ، 
واختار على أبا موسى األشعرى ، واختار معاوية عمرو بن العاص ، واجتمع الحكمان 

مرو بدهائه إلى أن يقنع أبا م واستطاع ع658هـ . 37فى دومه الجندل فى شوال سنة 
 موسى بخلع كل من على ومعاوية وتولية عبد هللا بن عمرو خليفة على المسلمين.

وكانت خدعة كبرى إذ لم يكد يعلن أبو موسى خلع على حتى قام عمرو بن العاص 
قائاًل أيها الناس هذا أبو موسى شيح المسلمين ، وحكم أهل العراق ، ومن ال يبيع الدين 

 يا ، قد خلع عليًا وأثبت معاوية .بالدن
واستاء نفر من أصحاب على من نتيجة التحكيم بعد أن عين معاوية أميرًا على 
المؤمنين فخرجوا عليه وانضموا إلى الحرورية وسم وا بالخوارج ، وقد انقسم الخوارج إلى 
ى عشرين  فرقه وهم يكفرون على وعثمان وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وأبا موس

 . (2)  األشعرى ومعاوية وكل من رضى بالتحكيم
وأوجب الخوارج الخروج على السلطان الجائر وقتاله ، وعلى هذا فإن آرائهم هذه، إنما 
تجعل منهم فرقة سياسية ، ولكنهم أضافوا إليها نظرات حول حقيقة اإليمان وشروطه 

كبيرة من الكبائر " يعتبر  فقالوا : أن األعمال جزء مكمل لإليمان فمن يرتكب ذنبًا " أى
 قتله مع أوالده ونسائه . (3)  مرتدًا وكافرًا، بل لقد أوجبت األزارقة

                                                

 . 84،  83، صـ  4جـ –خطط المقريزى  –تقى الدين  - 1
 .  127،  126ى اإلسالم ، صـتاريح الفكر الفلسفى ف –أ. د. محمد على أبو ريان  - 2
األزراقــة هــم مــن فــرق الخــوارج وهــم أتبــاع نــافع بــن األزرق الــذى كــان مــن بنــى حنيفــة وكــانوا أقــوى  -3

الخــوارج شــكيمة وأكثــرهم عــددًا وأعــزهم نفــرًا ، اإلمــام محمــد أبــو زهــرة ، تــاريح المــذاهب اإلســالمية ، 
 .  71صـ
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لقد كانت مشكلة اإلمامة ، وهى مشكلة سياسية فى أصلها هى السبب  – (1)  * الشيعة

فى ظهور الخوارج والشيعة وهاتان الفرقتان تتقابالن تقابل التضاد كما يقول الشهرستانى 
ما يكفر الخوارج عليًا وأصحاب التحكيم، ويتربصون به حتى يقتلونه ، نجد الشيعة من فبين

ناحية أخرى يتمسكون بإمامة آل البيت ابتداء من على بمقتضى الوراثة الدموية للرسول 
 . ومن ثم فإن عل ى بن أبى طالب هو أحق المسلمين فى نظرهم بالخالفة بعد الرسول 

انتصروا له فسموا " بشيعة على " أو شيعة آل البيت أى أى أنهم شايعوا عليًا و 
 المتشيعين لهم .

على أن الشيعة لم يختلفوا عن أهل السنة والجماعة ، فيما يختص بالعقيدة فى بداية 
األمر ، فقد انحصر الخالف بينهما أواًل فى دائرة اإلمامة ومن هو أحق المسلمين بها ، 

سوى موقف حزب سياسى  –شيع يمثل فى حقيقة األمر وهذه مسألة سياسية ، فلم يكن الت
 إسالمى فحسب .

وقالت الشيعة بالوصية وبوجوب النص على اإلمام أى أن هللا قد أمر نبيه بالنص 
 على إمامة على .

وكذلك قالوا بعصمه اإلمام واحدثوا مقاالت عدة منها الوقف ، بل لقد قال بعض 
هللا بن سبأ ، وعلى آية حال فقد تعددت فرق  الغالة منهم بتأليه على وهم أتباع عبد

 الشيعة .
 والبد هنا من سؤال ما الذى أدى إلى مثل تلك الخالفات ؟ !

إن هناك أسبابًا كثيرة وعديدة أدت إلى هذه الخالفات ولعل أبرزها وأقواها هو ضعف 
فاسدة حرارة اإليمان فى النفوس تدريجيًا فى قلوب بعض المؤمنين ثم دخول آراء كثيرة 

نتيجة دخول بعض المنافقين اإلسالم وإبطانهم الكفر أمثال عبد هللا بن سبأ، وإحياء 

                                                

ى عــرف الفقهـاء والمتكلمــين مـن الخلــف والسـلف علــى الشــيعة لغـة هــم الصـحب واألتبـاع ويطلــق فـ - 1
أتبــاع علـــى  وبنيـــه رضـــى هللا عـــنهم ومـــذهبهم جميعـــًا متفقـــين عليـــه أن اإلمامـــة ليســـت مـــن المصـــالح 
العامــة التــى تفــوض إلــى نظــر األمــة بــل هــى ركــن الــدين وقاعــدة اإلســالم ، ابــن خلــدون ، المقدمــة ، 

 .  196صـ
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العصبية القبلية ورواسب الجاهلية والديانات األخرى التى كانت موجودة بين العرب فى 
 جاهليتهم .

فمشكلة اإلمامة نشأت على مراحل وتكونت الصورة تدريجية ، فى بادئ األمر كان 
اصبح خالفًا بسيطًا ثم ما لبث أن أصبح تحزب وانشقاق بين األمة اإلسالمية  تفكيرًا ثم

حتى أخذ هذا الخالف وضعه فى الفكر اإلسالمى بهذه الصورة التى نراها ونلمسها اليوم 
 فى حال المسلمين .

 ( توضيح أهمية اإلمامة فى فكر الغزالى السياسى:7)
 يستعمل الغزالى كلمة السياسة فى معنيين :

المعنى األول يورده كمرادف لمعنى التدبير والتسيير ، وهو المعنى اللغوى لكلمة 
 سياسة .

يقول اإلمام الغزالى " وأعنى بالسياسة استصالح الخلق بإرشادهم إلى الطريق 
 المستقيم المنجى فى الدنيا واآلخرة وهى على أربع مراتب :
لخاصة والعامة جميعًا فى ظاهرهم األولى وهى العليا : سياسة األنبياء وحكمهم على ا

 وباطنهم ، 
والثانية : سياسة الخلفاء والملوك والسالطين ، وحكمهم على الخاصة والعامة جميعًا 

 لكن على ظاهرهم ال على باطنهم ، 
 الثالثة : سياسة العلماء وحكمهم على باطن العامة فقط ، 

  (1)وتهذيب نفوس الناس فأشرف هذه السياسات األربع بعد النبوة ، إفادة العلم
ويعلق أحد الباحثين على هذا المفهوم معتبرًا السياسة عند الغزالى مفهومًا أخالقيًا ، 

 . (2)المقصود بها التعليم والتهذيب واإلرشاد وهو معنى رحب واسع
وهذا المعنى الذى يمكن استنتاجه من مفهوم السياسة عند الغزالى سواء فى اإلحياء 

المؤلفات األخرى ، إال أن الغزالى قد أورد معنى السياسة واإلمامة بمعنى أو فى غيره من 
 آخر فى كتابه نصيحة الملوك 

                                                

هــ ص  1342الطبعـة الثانيـة القـاهرة  –المطبعـة العربيـة  –زان العمـل اإلمام أبـو حامـد الغزالـى : ميـ -1
28 . 
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فالسياسة عنده فى " نصيحة الملوك " والتى اعتبرها صفة ضرورية إلى جانب العدل 
الستمرار الحكم ، معناها الشدة والحزم فى تدبير أحوال الرعية أى القسوة وإحكام القبض 

 الرعية .على 
والحقيقة أن الغزالى قد وضع فى ثنايا هذا الكتاب وغيره برنامجًا سياسيًا للحاكم 

 ولنظام الحكم واختيار الحاكم وهذا ما سنوضحه فى الفصول القادمة من الرسالة 
 يقول الغزالى " فيجب على السلطان أن يعمل بالسياسة وأن يكون مع السياسة عاداًل 

 ويجب أن تكون هيبته بحيث إذا رأته الرعية خافوا ولو كانوا ألن السلطان خليفة هللا
 بعيدًا.

وباإلضافة إلى عدل السلطان وسياسته ، ينصحه الغزالى بمجموعة من النصائح 
تتعلق بشخصه وهى عبارة عن البرنامج اليومى له والذى يوزعه الغزالى بين العبادة 

 والسياسة واألكل والراحة والترفيه عن النفس .
ثم ينتقل بعد ذلك إلى االهتمام بسلوك السلطان أو الحاكم ووضع برنامج لهذا السلوك 

 ورسم خطواته الرئيسية ،
وعن مواصفاته التى يجب أن يتحلى بها الحاكم أن يكون وقورًا  حليمًا فالحلم مطلوب 
لدى الحاكم ألنه يتحكم فى مصير األمة اإلسالمية وهو قدوتها وأن يتصف بأربع صفات 
هى العقل والعدل والصبر والحياء وأن ينفى عنه الحسد والكبر وضيق الصدر وأن يقرب 

 دائمًا العقالء ورجال الدين ويجالس العلماء ويقلع عن األعمال المذمومة ،
إال أن الغزالى ومعه كثير ممن تكلموا فى موضوع األخالق السياسية للسلطان. رأى 

وأمور الرعية بل إن هناك حاشية الحاكم وهم  أن الملك ليس وحده المسؤول عن العدل
 األقرب إلى الناس ألنهم يتمتعون بنفس االمتيازات السلطوية التى للحاكم .

بل إن حاشية الملك أقرب إلى الناس ، ألنهم على اتصال مباشر بالرعية وأهم 
 عناصر هذه الحاشية أو البطانة هم الوزراء ،

الغزالى يهتم بالحكم والسياسة هو وجوده  فى حقبة  إال أنه من أهم األبعاد التى جعلت
تاريخية مليئة بالفتن واالضطرابات وكذلك وجوده بجوار بالط الخالفة العباسية ببغداد 
وإشرافه على نظامية بغداد ليؤكد أن الصراع حول السلطة قد أخذ أبعادًا متطورة وأصبح 

يعية فى السيطرة السياسية يتم على جبهات متعددة ، خاصة بعد فشل المعارضة الش
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وعجزها عن ضم فارس والشام نهائيًا للدولة الفاطمية .ومن هنا ظهر دور الغزالى الفقيه 
كأحد أبرز الذين تصدوا للمعتقدات اإلسماعيلية فى كتابه الفذ " فضائح الباطنية " بتكليف 

 . (1)من الخليفة العباسى المستظهر باهلل
ى هذا الكتاب وحدد هويتهم وعرض معتقداتهم ورد على وقد هاجم الغزالى الباطنية ف

هذه المعتقدات خاصة مسألة اإلمامة التى تعتبر القضية المركزية و التى يدور حولها 
الفكر الشيعى بفصائله المختلفة وطروحاتهم المتعددة والكتاب ككل ينقسم إلى ثالثة أجزاء 

. 
بقين أال وهو إثبات شرعية الخالفة أما الثالث واألخير فهم الغاية من الجزأين السا

العباسية ممثلة فى الخليفة المستظهر باهلل وتدعيم ذلك بوضع الصفات التى يجب أن 
 تتوفر فى اإلمام .

أما الجزء األول من هذا الكتاب فقد خصصه الغزالى للتعريف بخصوم الخالفة 
ية والعقائدية ، فعدد العباسية ويتضمن هذا التعريف ، الحفر فى هويتهم االسمية والفكر 

مية البابكية ، اإلسماعيلية ، ثم انتقل إلى  –أسماء فرقهم وهى الباطنية ، القرامطة  الُخزَّ
بيان السبب الباعث على قيامهم محاواًل إرجاع سبب نشأتهم إلى حقد العناصر غير 

 العربية التى دخلت اإلسالم كرهًا وظلت تحمل الضغينة له .

                                                

دار عـز الـدين، بيـروت  –مصـطفى غالـب : مقدمـة دافـع البـاطن وحتـف المناضـل لعلـى بـن الوليـد  - 1
 . 16،17ص 
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