
 

 

 (الحكم)أو ( الخالفة)أو ( الوالية)اإلمامة العظمى 

 القائم بخـالفة النبوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا. ـــــــــــــــــ اإلمام األعظم هو
 .المؤمنينأمير و    الخليفة    ويجوز أن يقال لإلمام :

ذا  ــــــــــــــــــ حكم إقامة اإلمامة العظمى : فرض كفاية ؛ فإن تعيَّن على شخص لزمه طلبه ، وا 
 أقامه من هو أهل له ، سقط الطلب عن الباقين.

 :ـــــــــــــــــ شروط اإلمام األعظم 
تبر ـسه ، وتعـبنفزو ـ، شجاعا ليغ( 1)قرشيا : لخبر "األئمة من قريش"  ، ءللقضاكونه أهال 

 سالمته من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستكمال خمسة عشر خصلة : بأن يكون ف :ءللقضاكونه أهال وأما  
  .العدالة ــــ6   .الذكورة ــــ5   .الحرية ــــ4   .ــــ العقل3   .ــــ البلوغ2  .ــــ اإلسالم1
)على طريق االجتهاد ، وال يشترط حفظ آيات األحكام وال  ــــ معرفة أحكام الكتاب والسنة7

 أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب(.
؛ فيكفيه العلم المؤدى إلى االجتهاد في النوازل ،  اإلحاطة بجميع األحكام الشرعيةوال تشترط 

 .والرأى المفضى إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح
 –ص  –هو اتفاق أهل الَحل ِّ والعقد من أمة محمد اإلجماع )و  واالختالف ـــــ معرفة اإلجماع8

لتي لة افي المسأ د من أفراد اإلجماع ، بل يكفيهكل َفر  ( ، وال يشترط معرفة على أمر من األمور
 .ا أن قوله ال يخالف اإلجماع فيهايتعرض لها أو يحكم فيه

 ـــــ معرفة طرق االجتهاد )أي كيفية االستدالل من أدلة األحكام(.9
 .ـــــ معرفُة طرٍف من لسانِّ العرب من لغة وصرف ونحو11

                                                           

غيور على حمى الشرط إلى ما فيه باقى الشروط :  ]وفى رأيى : تبعا لظروف العصر يمكن تجاوز هذا(  1)
اإلسالم وحدود الله ؛ ألن حاصل مقصود الحديث : إمام خالص الوالء للدين من أبناء البلدة الخالصة اإلسالم 

من بواطنه ،  فيشتبه اختالط خوالجه بعادات أو شوائب يمكن أن تطفو في )غير حديث عهد باإلسالم ال ُيؤ 
سمعوا "ا –ص  –. وذلك استنتاجا من حديث الرسول حكمه( وبذلك تحمى البيضة وتحكم الثغور وتسلم البطانة

ن ُأم ِّر عليكم  ُع األطراف" وألن ا عبٌد حبشى  وأطيعوا وا  هذا وانظر ما  [.لمقصود من نصبه اتحاد الكلمة ُمَجدَّ

 تى )تتمة وفصل...(.سيأ



 

 

 .؛ ليعرف به األحكام المأخوذة –تعالى  –تفسير كتاب الله طرف من معرفة  ــــــ11
ر فإنه ال يفرق بين إقرا ـــــ أن يكون سميعا ، ولو بصياح في أذنه ؛ فال يصح  تولية أصم  12

نكار  .وا 
 ـــــ أن يكون بصيرا ؛ فال يصح تولية أعمى ، ويجوز كونه أعور )كما قال الرويانى(.13

ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى. )ولذلك قال اإلمام  –ص  –فإن قيل : قد استخلف النبى 
 .(بصحة والية األعمى –رضى الله عنه  –مالك 

 إنما استخلفه في إمامة الصالة ، دون الحكم.أجيب بأنه 
 ؛ ألن فيه أمنا من تحريف القارئ عليه. ـــــ أن يكون كاتبا14

كان أميا ال  –ص  –وجه مرجوح ، واألصح خالفه ؛ ألنه  –في فقه الشافعية  – )وهذا الشرط
 يقرأ وال يكتب(.

هذا الزمان ؛ خصوصا مع استكالب وتربص أعداء اإلسالم ] وفى رأيى أن هذا الشرط راجح في 
 توفر حاكم واعى وعلىيتطلب إحكام الثغور بي ، األمر الذالعلوم والفنون  وحيازتهم أعلى درجات
التي هى من دالئل صدق نبوته جبرها كونه  –ص  –.. وأما أمية الرسول  مستوى علمى عالى

ُق َعنِّ ال َهَوى ) مصطفى آلداء الرسالة ؛ حيث " طِّ ٌي ُيوَحى )3َوَما َين  ( َعلََّمُه 4( إِّن  ُهَو إِّالَّ َوح 
يُد ال ُقَوى )  .[ سورة النجم " (5َشدِّ

 ، بأن اختلَّ نظُرُه أو فكُرُه إما لكبٍر أو مرٍض أو ـــــ أن يكون مستيقظا ؛ فال يصح تولية ُمَغفَّل15
  غيره.

 
ليك تفصيل بعض الشروط :  وا 

فلخبر "اإلسالُم يعلو وال ُيعَلى عليه" فال تصح والية الكافر ، ولو كانت على  فأما شرط اإلسالم ؛
بِّ رجل من أهل الذمة فتقليُد رياسٍة  كافر مثله ؛ قال الماوردى : وما جرت به عادة الوالة من َنص 

 و زعامٍة ال تقليُد حكٍم وقضاٍء ، وال يلزُم أهَل الذمةِّ الحكُم بإلزامه بل بالتزامه.
ف ألنه في والية غيره وحجره ، فكيلنقصه ؛ صبى )غير مكلف كفال والية ل البلوغ والعقل :وأما 

يلى أمر األمة ، و روى اإلمام أحمد خبر "نعوذ بالله من إمارة الصبيان"( ، وال لمجنوٍن أطبق 
 جنونه أو ال.



 

 

هاب ليكمل ويُ  ا(وهذا الشرط )كونه حر   ؛ ضا لنقصهبعَّ ولو مُ فال تصح واليُة رقيٍق  :وأما حر ا 
َر عليكم عبٌد  –صلى الله عليه وسلم  –ويتفرغ ، وما ورد من أنه  ن ُأم ِّ قال : "اسمعوا وأطيعوا وا 

ُع األطراف" محمول على غير اإلمامة العظمى أو محمول على الحث في بذل الطاعة  حبشىٌّ ُمَجدَّ
 لإلمام أو على المتغلب اآلتى.

فال تصح واليُة امرأٍة وال خنثى ، ولو  ُول ِّى الخنثى حال الجهل ، فحكم ، ثم بان ذكرا ،  وأما ذكرا :
 لم ُيَنفَّذ ُحُكُمُه في المذهب )الشافعى(.

 .ولو بما له فيه شبهة )على الصحيح(،  فاسقٍ والية تصح فال  وأما عدال :
اقتراف الكبائر والرذائل : لغة : التوسط ، وشرعا : ملكٌة في النفس تمنعها من العدالة  و

 المباحة.
 وللعدالة خمسة شروط :

" ، وفسرها  أن يكون الشخص مجتنبا للكبائر. -1 والكبيرة : "هي المعصية الموجبة للحد 
ا ؛ حيث الربجماعة من العلماء بأنها "ما لحق صاحبها وعيٌد شديٌد بنص  كتاٍب أو سنٍة" 

: "هي كل جريمة  وال حد  فيها. وقال اإلماماليتيم وشهادة الزور من الكبائر ، وأكل مال 
 .تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين"

 أن يكون غير مصر على القليل من الصغائر. -2
 أن يكون سليم العقيدة. -3
 أن يكون مأمونا عند الغضب. -4
أن يكون محافظا على مروءة مثله ، والمروءة : تخلُّق اإلنسان بخلق أمثاله من أبناء  -5

؛ فالمروءة هي : االستقامة.  راعى مناهج الشرع وآدابه في زمانه ومكانه()ممن يعصره 
: "إذا لم  -ص  –فمن ال مروءة له ال حياء له ، ومن ال حياء له قال ما شاء ؛ لقوله 

 .تستح فاصنع ما شئت"
تحدثت عن الفاسقين وبينت  التى : يمكن أن نتعرف معناه من إحدى اآليات الكريمةوالفسق ] 

يَن َآَمُنوا َفيَ  "    خصالهم : َقَها َفَأمَّا الَّذِّ رَِّب َمَثالا َما َبُعوَضةا َفَما َفو  يِّي َأن  َيض  َتح  َلُموَن إِّنَّ اللََّه اَل َيس  ع 
يَن َكَفُروا َفَيُقوُلوَن َماَذا َأَراَد اللَّ  م  َوَأمَّا الَّذِّ دِّي بِّهِّ ُه بَِّهَذا َمَثالا يُ َأنَُّه ال َحقُّ مِّن  َرب ِّهِّ لُّ بِّهِّ َكثِّيراا َوَيه  ضِّ

قِّيَن ) َفاسِّ لُّ بِّهِّ إِّالَّ ال  َطُعوَن َما َأَمَر 26َكثِّيراا َوَما ُيضِّ يَثاقِّهِّ َوَيق  َد اللَّهِّ مِّن  َبع دِّ مِّ ُقُضوَن َعه  يَن َين  ( الَّذِّ
ضِّ ُأوَلئِّ  َر  ُدوَن فِّي األ  سِّ ُروَن )اللَُّه بِّهِّ َأن  ُيوَصَل َوُيف   سورة البقرة." (27َك ُهُم ال َخاسِّ



 

 

 رعا :وشأي خرجت منه.  –الخروج ، يقال : فسقت الرطبة من قشرها  في أصل اللغة : فالفسق 
الخروج عن طاعة الله ؛ فيشمل الخروج عن حدود اإليمان ، وهو الكفر ، ثم ما دون الكفر من 

الكبائر والصغائر  ، ولكنه اختص في العرف بارتكاب الكبيرة ، ولم يسمع الفسق في كالم 
 الجاهلية ، بمعنى الخروج عن الطاعة ، فهو بهذا المعنى من األلفاظ اإلسالمية.

هم ألن يضلوا به ، حيث وقصر اإلضالل بال مثل على الفاسقين ، إيذان بأن الفسق هو الذى أعد 
 إن كفرهم قد صرف أنظارهم عن التدبير فيه حتى أنكروه ، وقالوا : ماذا أراد الله بهذا مثال؟

  هؤالء الفاسقين بثالث خصال ذميمة . –تعالى  –ثم وصف الله 
 انظر : "التفسير الميسر" لشيخ األزهر الراحل "محمد سيد طنطاوى" [.                  

 
م أقلهم فسقا ؛ إذ ال سبيل إلى ترك الناس فوضى  أي  –فإذا تعذرت العدالة في األئمة والحكام ُقد ِّ

 . –ال إمام لهم 
********************* 

 

 بثالثة طرق  طرق انعقاد اإلمامة :ــــــــــــ 
 

 األولى : ببيعة أهل الَحل ِّ والعقد من العلماء و وجوه الناس المتيسر اجتماعهم فال يعتبر فيهاــــــــ 
ال بد من توفر شروط الشاهد عند األداء في  : أي]  ع بصفة الشهودعدد ، ويعتبر اتصاف المبايِّ 

أن يكون غير  –أن تكون له مروءة  –العدالة  –الحرية  –العقل  –البلوغ  –ع : اإلسالم المبايِّ 
َنى َأالَّ تَ  " –تعالى  –لقوله )متهم في شهادته ؛  َهاَدةِّ َوَأد  َد اللَّهِّ َوَأق َوُم لِّلشَّ ن  َتاُبواَذلُِّكم  َأق َسُط عِّ "  ر 

أال يكون محجورا عليه  –يقظا  –أن يكون ناطقا  –والريبة حاصلة بالمتهم(  282سورة البقرة : 
 [. بسفه

] هذا وسيأتى الحقا فصل في التنظير واإلسقاط على الواقع المعاصر ، جمعا بين المستفاد من 
حكام الثغور والوالء والبراءالفقه اإلسالمي   [ونظام اليوم مع االحتياط لسد الذرائع وا 

 هرضى الل –والثانية : باستخالف اإلمام من عيَّنه في حياته ، كما عهد أبو بكر لعمر ــــــــــ 
، وكجعله األمر في الخالفة بين جمع ، كما جعل عمر ، ويشترط القبول في حياته  –عنهما 



 

 

)على ، والزبير ، وعثمان ، وعبدالرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص  بين ستة شورى  األمر
 ، وطلحة( فاتفقوا على "عثمان".

غير أهل لها ، لكن الكافر إذا تغلب امة ، ولو ثة : باستيالء شخص متغلب على اإلمــــــــــ والثال
يَن َسبِّيالا ) : " –تعالى  –لقوله  تنعقد إمامته ؛ فال نِّ مِّ يَن َعَلى ال ُمؤ  َكافِّرِّ َعَل اللَُّه لِّل  " ( 141َوَلن  َيج 

ن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه ؛ لخبر "اسمعوا  سورة النساء.    وتجب طاعة اإلمام وا 
ن ُأم ِّر  ُع األطراف" وألن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ، وال وأطيعوا وا  عليكم عبٌد حبشى  ُمَجدَّ

 أهـ يحصل ذلك إال بوجوب الطاعة.
] لكن اعلم أن التغلب المقصود في الثالثة السابقة )حتى ال تقع في فخ تسويغ االنقالب 

لم ير منه كفرا  عيَ حاكم ُمَبا"العسكرى والخروج على الحاكم المسلم( : هو في حالة عدم وجود 
ال لما كانت أحاديث النبى  بواحا ولم يصدر منه ظلم للرعية" أوجبت الطاعة للحاكم  –ص  –، وا 

ال لما قال الرسول  ن ضرب الظهر )طالما أنه حامى الثغر ولم يخرج من الدين( ، وا  :  –ص  –وا 
ن جاء آخر ينازعه ه إن استطاع ، فإطعأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ، فلي"ومن بايع إماما ف

طبعة  – 211ص ، 1ج بيان للناس" من األزهر الشريف ،؛ انظر كتاب " فاضربوا عنق اآلخر"
 [.2321/1994جامعة األزهر ، رقم اإليداع 

 المراجع والمصادر : ]
ــــــــــ "اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع" في الفقه الشافعى ، تأليف الشيخ "شمس الدين محمد بن محمد 

، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ "على محمد معوض" و الشيخ "عادل أحمد  2الخطيب الشربينى" ج
جامعة األزهر  –عبدالموجود". وقدم له وقَّرظه : أ. د/ محمد بكر إسماعيل ، كلية الدراسات اإلسالمية 

 الشريف. نشر "دار الكتب العلمية" بيروت.
ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية االختصار" في الفقه  ـــــــــــ "فتح القريب المجيب في شرح

الشافعى ، ألبى عبدالله شمس الدين محمد بن قاسم بن محمد الغزى )المعروف بابن الغرابيلى( بعناية 
هـ / 1425) 1دار ابن حزم. ط –"بسام عبدالوهاب الجابى". الجفان والجابى للطباعة والنشر 

 م(.2115
و  وفض االلتباس ين المرجعين و وفقت النصوص بتصرف مختصر ، وما ذكرته من رأيىوقد جمعت ب
 [. وضعته بين قوسين معكوفين ونوهت عليه دفع اإليهام ،

 



 

 

سقاط على الواقع المعاصر( تـتـمـة وفـصـل :  )تنظير وا 

)الوالية( أو )الخالفة(  في اإلمامة العظمى وفقهه –رضى الله عنه  –رأى اإلمام الشافعى <<< 
؟ وهل يشترط لصحة الخالفة أن تكون البيعة سابقة  أو )الحكم( ، وهل يتوجب حصرها في قرشى 

 على التول ِّى؟
"اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع" في الفقه الشافعى ، تأليف الشيخ من مقدمة تحقيق      

تحقيق وتعليق : الشيخ "على ، دراسة و  2"شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربينى" ج
محمد معوض" و الشيخ "عادل أحمد عبدالموجود". وقدم له وقَّرظه : أ. د/ محمد بكر إسماعيل ، 

 ( :نشر "دار الكتب العلمية" بيروت)جامعة األزهر الشريف.  –كلية الدراسات اإلسالمية 
 رأى اإلمام الشـــافعى في اإلمــامــة :ـــــــــ 

تي أثارها المتكلمون ، وأثارتها الفرق السياسية مسألة اإلمامة ، وشروطها ، ومن المسائل ال
وألن هذه المسألة لها صلة قريبة أو بعيدة بالفقه ، قد أثرت له آراء ثالثة حول الخالفة في 

 موضوعات :
 لأن الشافعى يعتقد أن اإلمامة أمر دينى ال بد من إقامته ؛ فال بد للناس من إمام يعم أولهـا :

تحت ظله المؤمن ، ويستمتع الكافر ، حتى يستريح َبر  ، وُيستراح من فاجر ، كما قال "على بن 
 أبى طالب" كرم الله وجهه.

، ويروى في ذلك عن "عمر بن عبدالعزيز" و "ابن  اإلمامة في قريش أن أنه ال يرى  ثانيـها :
قال : "من أهان قريشا أهانه الله" ، ويروى أيضا  –ص  –شهاب الزهرى" بسند متصل أن النبى 

قال لقريش : "أنتم أولى بهذا األمر ما كنتم على الحق إال أن تعدلوا )أي  –ص  –أن النبى 
تعدلوا عنه( فتلحوا كما تلحى هذه الجريدة". وهذا النص يستفاد منه أنه يشترط العدالة ؛ فال يعد  

 إماما من يكون ظالما.
ن  الـث :األمـر الـثـ أن الشافعى ال يشترط لصحة الخالفة أن تكون البيعة سابقة على التولى وا 

كان سبقها بال ريب هو األولى ، بل إنه يقرر أنه إذا تغلب متغلب وكان قرشيا ، ثم عدل واستقام 
له األمر ، واجتمع الناس له ، فإنه يعـد  إماما. وقد روى عنه تلميذه "حرملة" أنه قال : "كل 

دي ، فهو يشترط في التصى غلب على الخالفة بالسيف ، واجتمع عليه الناس فهو خليفة" قرش



 

 

للخالفة أن يكون قرشيا ، وأن يجتمع الناس عليه قبل تولى دف ة الحكم أو بعده ، والعدالة شرط 
 انتهى. بدهى كما قررنا.  

 ل ِّ أهل الحَ  – "وتشخيص مصلحة النظام إرشاد ومجمع هيئة" ال بد من إنشاء] وفى رأيى : <<< 
تنتقى باالنتخاب من كبار علماء "الشريعة والسياسة واالقتصاد والنفس واالجتماع  ؛ –والعقد 

والحرب" ، بهدف بحث سيرة وحال المتقدم لترشيح الوالية ، تمهيدا لقبول اعتماد أوراقه وعرضه 
لمرشحين تبعا للمصلحة الوطنية والوالء لالنتخاب أو رفضه ، كما ويكون لها حق تغليب أحد ا

، بل ومراقبة آداء الحاكم والحكومة وأن يكون لها قول فصل في االتفاقات والعهود وأمر  والبراء
)وما سبق هو عود إلى أصل يضمن عدم الحيود أو التسلل عبر الثغور ..  الحرب والسلم

ل إلى سدة الحكم بالمكائد باالندساس والتحزب والتلبيس لنقض عرى اإلسالم عبر الوصو
السياسية وسحر العامة واللعب على الوتر الحساس للحاجيات المعيشية والمزايا الترفيهية كما 
حصل في اندونيسيا من كيد ومكر ومراوغة المرشح "سوكارنو" التي فتك باإلسالميين ونقض 

 تعاليم اإلسالم( ..
واهية ال تصب إال في حرب العلمانية والصليبية وال اعتبار ألى تقول أو ادعاء أو زعم أو حيل    

ضد اإلسالم والمسلمين ومواطنيهم من غير المسلمين )والذين تتربص الدوائر الستقطابهم ضد 
 اإلسالم بحيل واهية(...

 ب( الذىل والعقد( السابقة فى )الناخِّ ع )من أهل الحَ ال بد وأن تتوافر شروط المبايِّ كذلك      
في العصر الذى نعيشه وسائر العصور ؛ لسداد  –( لصالح منتَخٍب للوالية يبايع )يدلى بصوته

ى )الذى توافرت فيه الشروط( أهل الحل كما وال بد وأن يستشير العام ِّ  –الرأي وتوفيق االختيار 
 والعقد من العلماء فيمن يدلى بصوته له..

ال فليتبحثوا :وأولى لكالب العلمانية التخلي عن عقدة "الخواجه والحلول المستور   دة" وا 
االبن باالنتخابات آنذاك على الرغم من  "جورج بوش"، فاز 2111في انتخابات عام كيف      

وذلك  (ألف صوت 541 ) بفارق  "آل غور"أنه حصل على أصوات أقل من منافسه الديمقراطي 
صوتاا( ليصبح رئيساا للواليات  271) "المجمع االنتخابي"حصل على أغلبية أصوات  "بوش"ألن 

 ؟المتحدة األمريكية
يحتاج المرشحان للرئاسة األمريكية إلى  –أي قصر الرئاسة  – لدخول البيت األبيضحيث     
على األقل من مجمل أصوات أعضاء "المجمع االنتخابي"  -أي النصف زائد واحد-صوتاا  271



 

 

دد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ األمريكي. ولكل مندوباا، أي ما يوازي ع 538البالغ عددهم 
والية أمريكية عدد معين من األصوات داخل هذا المجمع بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين 

 .يمثلونها في الكونغرس األمريكي
إلى صناديق االقتراع الختيار رئيس جديد  وقت االقتراعحين يتوجه الناخب األمريكي في ومن ثم 

يمنح  ، بل ، فإنه عملياا ال يختار رئيسه مباشرة أو رئيسة جديدة للواليات المتحدة األمريكية
صوته ألحد المندوبين في الوالية التي يصوت فيها، وذلك ألن نظام انتخابات الرئاسة األمريكية 

 .Electoral College ي يعتمد على ما يدعى بالمجمع االنتخاب
 : نظام الكلية االنتخابية 

تون ، فالمواطنون يصو  جدير بالذكر أن االنتخابات الرئاسية األميركية هي انتخابات غير مباشرة
هم الذين  Electoral College  ، غير أن مندوبي الكلية االنتخابية في تصويت شعبي
 .يختارون الرئيس

 : أخبار العالمTodayRusia  " | 22:19 GMT | 20.11.2016هذا ومن موقع "روسيا اليوم 
هيالري "كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة األمريكية 

 1.5ن بأكثر م "دونالد ترامب"تتقدم من حيث أصوات الناخبين على منافسها الجمهوري  "كلينتون 
  .مليون صوت

من  669ألفا و 391مليونا و 63على دعم  "كلينتون "وبحسب معطيات الوكالة، حصلت 
، الذي فاز في االنتخابات، نظرا لخصوصية النظام " ترامب" لاألمريكيين، بينما حصالمواطنين 

  .من الناخبين 845ألفا و 821مليونا و 61االنتخابي األمريكي، أصوات 
اإلشارة في هذا السياق إلى أن االنتخابات الرئاسية األمريكية تجري على مرحلتين. ففي وتجدر 

البداية، يدلي الناخبون بأصواتهم في جميع الواليات، ويحصل المرشح الفائز في الوالية على 
أصوات جميع المندوبين، الذين يساوي عددهم عدد الدوائر االنتخابية للكونغرس األمريكي 

 .ى نسبة السكان المحليين من العدد العام للمواطنين األمريكيينويتوقف عل
، يصوت المندوبون لصالح المرشح الذي فاز في  ، التي تعتبر إشكالية وفي المرحلة الثانية

 .، النتخاب الرئيس األمريكي واليتهم
 271شخصا، وبالتالي يجب على المرشح أن يحصد أصوات  538ويبلغ العدد العام للمندوبين 

 .مندوبا لتحقيق االنتصار في السباق الرئاسي

https://arabic.rt.com/world/
https://arabic.rt.com/world/


 

 

من أصوات المندوبين، فيما حصلت  291، من الحصول على  حتى هذه اللحظة" ترامب"وتمكن 
صوتا، األمر الذي أتاح له الفوز في االنتخابات، قبل االنتهاء الرسمي من  232على  "كلينتون "

 .عملية فرز أصوات جميع الناخبين األمريكيين
 .ديسمبر/كانون األول 19، في 2116تجري المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة وس

يناير/كانون الثاني،  21في  " ،باراك أوباما" محل الرئيس األمريكي الحالي "ترامب"وسيحل 
2117. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى بالنسبة لالنتخابات الرئاسية األمريكية التي يخسر 
فيها المرشح الحاصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين مقارنة مع منافسه، حيث سمح النظام 

االبن باالنتصار رغم أنه حصل على أصوات  "جورج بوش"للجمهوري  2111المذكور في العام 
 [.    ."ألبيرت غور"ألف من الديمقراطي  543ل بحوالي أق

-------------------- 

ب العام ِّى )الذى هو غير هيئة اإلرشاد والحل والعقد( :  <<< وأما عن شرط "اإلسالم" في المنتخِّ
فيمكن بحثه عن طريق المجامع الفقهية )هل يمكن استثناؤه أم أنه معتبر لتحييد العامة الغير 
مسلمين الموجهين من الكنيسة التي صارت تكن  العداء لإلسالم والمسلمين وتخطط إلسقاط 

قامة الصليبية المتطرفة التي تمنح   يز بصالحيات حكم الرب ؟!(.وتمنع وتتمالدولة المسلمة وا 
وكذا  ، عن اإلسقاط على الفقه اإلسالمى والتعريض بشرط "اإلسالم" في الشهادة في القضاء وأما

 : محاولة اإلثارة بخصوص "شهادة المرأة" هل هي نصف إنسان؟
ين لالستيثاق من ه ناك فرق بين "الشهادة" و"اإلشهاد" ؛ فمثال "اإلشهاد" الذى يقوم به صاحب الدَّ

 "الشهادة" التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.الحفاظ على َدينه ، غير 
وقد حقق العالمة "ابن القيم" أن البي ِّنة في الشرع أعم من الشهادة ، وأن كل ما يتبين به الحق 
ويظهره : هو بينة يقضى بها القاضي ويحكم ، ومن ذلك : يحكم القاضي بالقرائن القطعية ، 

 ى وثق بها واطمأن  إليها.غير المسلم مت ويحكم بشهادة
ُدوا وَ  :" –تعالى  –واعتبار المرأتين في االستيثاق كالرجل الواحد )على ما استفيد من قوله  هِّ َتش  اس 

َهَداءِّ َأن   َن الشُّ َن مِّ َضو  َرَأَتانِّ مِّمَّن  َتر  يَدي نِّ مِّن  رَِّجالُِّكم  َفإِّن  َلم  َيُكوَنا َرُجَلي نِّ َفَرُجٌل َوام  لَّ  َشهِّ َتضِّ
َرى  ُخ  َداُهَما األ  َداُهَما َفُتَذك َِّر إِّح  ( ليس لضعف في عقلها ، الذى يتبع نقص 282" سورة البقرة  إِّح 



 

 

نما هو ألن المرأة  ليس من  : " -كما قال الشيخ "محمد عبده"  –إنسانيتها ويكون أثرا له ، وا 
ة تكون ذاكرتها فيها ضعيفشأنها االشتغال بالمعامالت المالية ونحوها من المعاوضات ، ومن هنا 

، وال تكون كذلك في األمور المنزلية التي هي شغلها ، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل ، ومن 
 طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم لألمور التي تهمهم ويمارسونها ، ويكثر اشتغالهم بها.

النساء كذلك ال يشهدن  واآلية جاءت على ما كان مألوفا في شأن المرأة ، وال يزال أكثر    
مجالس المداينات وال يشتغلن بأسواق المبايعات ، واشتغال بعضهن بذلك ال ينافى هذا األصل 

 ". الذى تقضى به طبيعتها في الحياة
 في مجلة األزهـر : نصف إنسان؟!" د. محمد عمارة ، –في الشهادة  –مقال "هل المرأة  انظر]

 -هـ 1438وكذا وباألخص عدد شوال  ؛ 1784ص، م 2117يونيو -هـ 1438عدد رمضان 
 . [الفقرة األولى 1981صم ، 2117يوليو

"اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع" في الفقه الشافعى ) تأليف من كتاب  2ج 636وكذا أفهم من ص
، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ "على  2الشيخ "شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربينى" ج

و الشيخ "عادل أحمد عبدالموجود". وقدم له وقَّرظه : أ. د/ محمد بكر إسماعيل ، كلية محمد معوض" 
 جامعة األزهر الشريف. نشر "دار الكتب العلمية" بيروت( : –الدراسات اإلسالمية 

 ( ؛االستشهاد لتوثيق وحفظ الحق اإلدالء فى أن شرط "اإلسالم" في الشاهد : عند األداء )أي]
( فال يشترط عند التحمل الشروط المشروطة األداء : التحمل )أي تحمل الشهادةقيد خرج ب حيث

في الشاهد عند األداء ؛ بدليل قولهم : إنه لو شهد كافر أو عبد أو صبى ، ثم أعادها بعد كماله 
ه فإن يستثنى من ذلك غير شهود النكاح ، : قبلت ، كما قاله الزركشى في خادمه. قال : وال

 عند التحمل أيضا. يشترط األهلية
اها ، ويصح أن  وقول صاحب اإلقناع : "إنه لو شهد ...." أي تحمل ، وقوله "ثم أعادها" أي أدَّ
يكون المراد ما هو أعم من ذلك بأن يكون شهد أي أدَّى بصفته المذكورة فردت شهادته فإذا 

 شهادته قبلت.   انتهى[.تحمل وأعاد 
في جزئية النقل من مرجع "اإلقناع" المحقَّق لالستشهاد في التمييز بين شرط "اإلسالم"  تنبيه :

 في الشهادة واإلشهاد ، وضعت توضيح فهمى بين قوسين )( ؛ لعدم االلتباس بأصل النص.
ن كان في أي فهم لى أو توضيح أوردته قدح فيما ورد في الفقه اإلسالمي أو يخالفه : فأعتذر  وا 

 ه وأعدل عنه إلى ما ينص عليه الفقه اإلسالمي الحصيف.عنه وأردُّ 



 

 

======================================================================================================== 

ه بالتحايل والمكر والكيد وتأليب األقليات الغير ول أعداؤ ، لكن يحاإن اإلسالم دين و دولة 
زاحة الدين وعزله عن الحياة .. وفى المسلمة ، يحا ولون إثناء االرتباط بين الدين والدولة بل وا 

الوقت الذى يتفننون فيه ويمنطقون لعزل الدين اإلسالمى عن الحياة ، تجد الصليبية والماسونية 
  والصهيونية تغرس تحريفها في كل جنبات الدولة والسياسة واالقتصاد واالجتماع والعمران...

الخالفة" جزء من بحث "الحيدة والموضوعية  –الوالية  –كان هذا الفصل "اإلمامة العظمى 
  والتمييز بين الحق والسراب" للراجى رحمة ربه : م.ز/ عثمان موسى )األزهرى المناضل(

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 هذا وانظر )شهادة المستشرق اإليطالى "ديفيد سانتيالنا" عن الخالفة اإلسالمية(

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 


