
 

 

 اهلل حاكمية في والمتمثل سالماإل في السياسي النظام ال  البحث ه ا في نتعرض

 من الم اهب بقية مع فيها نفترق التي النقاط أهم ال  ونتعرض للتشريع؛ و الحيت 

 ةالدول لبناا الءيبة عصر في الدينية المرجعية ل إ مامةواإل النبوة حاكمية امتداد ناحية

 والعصمة واالجتهاد النص من الرئيسية النقاط وإيضاح العالمية؛ والدعوة سالميةاإل

 .أجمع العالم ل إ سالميةاإل الثورة لتصدير تمهيدا ضرورتها عل  دلةواأل

 التقنين سالم،اإل الحاكمية، السياسة، النظام،: 

ياسة والدين، وهنالف بعض ن  ال يوجد انفصال بين السأمن البديهي ب

ننا نعرض مفهوم النظام أل ا مما ال يخف   ،االختالفات في العقيدة التي نتبناها

وال نتجاهل آراا وعقائد  سالم وفق م هب أهل البيتالسياسي في اإل

 ة.ختالف في العقيدن نطرح نقاط اإلألمن ينبءي  ،خرىالم اهب األ
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جتهاد عتقاد بالنص دون اإلاإل :م هبنا وهيساسية التي يتبناها أقصد النقاط األ

حمام الشرعية، وتطبيق وبطريقة التقليد لتنفي  األ ،بالرأي في تطبيق التماليف

التي نعتقد بأنها بالنص  ةعتقادنا في الخالفامر بالمعروف والنهي عن المنمر، واأل

ءف  من بعد ، والةوعصمة االئم ننا نعتقد بعصمة النبيمن اهلل تعال ، أل

عز وجل هو الوحيد ن الباري اذن فيقتضي النص أل العصمة ال يعلمها اال اهلل، اّن

دلة عل   حة اعتقاداتنا ل ا قمنا بطرح األ نسان من الخطأ؛إلالعالم بعصمة ا

هم امتداد للتشريع وتطبيق  ةن نبين ان الفقهاا والمرجعيأجل الم كورة أل

 سالمية.رض وتصدير الثورة اإلحاكمية اهلل في األ

ل  الشورى وعدم إأول من أسس دولت  في المدينة مستندا يعتبر الرسول

 أعالن مبدإدارة العسمرية وواإل ةمور الداخليستبداد، وقام في األاإل

الخارجية مع بقية الدول  ةوالسياس ةوالمالي ةمور القضائيونظم األ ةالديمقراطي

هتمام  إخرى وديان األونشر العلم والتعايش السلمي مع األعل  اساس التعاون 

والمرجعية الدينية بعد عصر  ؛مامة امتداد للنبوةفي المعاهدات والمواثيق؛ واإل

ساسها أسالمية التي وضع مامة وتحمل اعباا الرسالة اإللا الءيبة تعتبر امتدادًا

  سالمية.ولة اإلمن بعد  ليسيروا نحو بناا الدةواالئم الرسول االعظم

وان ارتماز الدولة يمون مرتمزا عل  ان اهلل تعال  مصدر السلطات جميعا 

 ًاويعتبر المرجع امتداد ،سالميةوتشرع عل  ضوئ  القوانين في بناا الدولة اإل

عل  للدولة والقائد عل  الجيش وهو من يرءح وهو الممثل األةلالئم

سالمي مجلس يعتبر مجلس الشورى اإلفراد لنصب رئاسة السلطة التنفي ية واأل

 خر: رتماز ايآالحل والعقد واإل
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الي  له    ةوالسلطة التنفي ي ة)الشعب( وهو اسناد السلطة التشريعي ةدور االم

سالمي نها  احبة الحق في ممارسة ه ين السلطتين ضمن الدستور اإلأل ؛مةاأل

عات والقوانين وهي ال ي يرتمز عل  القرآن المريم كدستور تستمد من  التشري

سالم عل  المستوى العالمي لجميع رض لتحقيق اهداف اإلاهلل في األ ةخالف

 مة.افراد األ

حسان سالم تبن  عل  المحبة والسالم والرحمة والتسامح واإلسياسة اإل

في  ةخر وتمنح الحريات المشروعترام الرأي ايآحإرهاب وونب  العنف واإل

جتماعي ومنح مجال الصعيدين الفردي واإلميادين الحياة المختلفة وعل  

واسلوب الدعوة بمل ما  1(الحوار البناا وفق مبدأ )

 حممة والموعظة الحسنة.التقتضي  

 والوطن ة؛مالحمومة القادرة عل  حفظ استقالل األ ؛مةان الدولة تعني األ

 من حماية الدولة.دود ال ي يدخل ضقليم الجءرافي المحعبارة عن اإل

عتراف بها من قبل دول العالم باعتبار  حصول الدولة عل  اإل والشرعية

المصدر لشرعيتها بين دول العالم لتتمتع بما تتمتع ب  غيرها من الدول 

 والعلمية. ةوالعالقات السياسية والثقافي

ة الماملة بمعرفة ذات طحاواإل ةتام ةان وضع القوانين وسنها وتقنينها يلزم معرف

و الحية وضع القوانين ؛ ءياا وخوا هاءياا، وماهيتها وك لف  فات األاأل

 حداث .إخلق كل ءيا و ةممانيإتقتضي الءن  التام وعدم الحاجة و

                                                           

  .256البقرة،  -1
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فال ي لم يمن ل  علم ب ات الشيا و فات  وخوا    ؛ةحاطة التاماما اإل

 لموجودات بعضها ببعض،ال يتممن من معرفة الصالة والعالقات بين ه   ا

العالقات بعضها ببعض ال يتممن من وضع  ةبطبيع ةذا لم يمن عل  معرف ف

 قانون او نظام. 

خرى، أ آلة، او اي جهاز حاسوبل  ءراا إحينما نقبل  ةفي حياتنا اليومي

من الجهاز  ةستفاداإل ةالدليل او كتيب التعليمات كي نعرف كيفي نطلب من البائع

حد ان أممان  هل ب؟ من هو ال ي وضع ه ا المتاب وتعليمات  .ال ي نستخدم 

 ل ؟ ان يعرف قطع ه ا الجهاز لءرض استعماستعمال بدون يضع دليل اإل

وبما  ،ن يضع الدليل والتعليمات والقوانينأ ةفال يممن لمن ليس عند  معرف

 ةليف لمي تشتري ادوات احتياطيإل  نقودح ومحتاج إن  انع الجهاز مفتقر ا

  .فال يمون  ادقا معف جهاز حاسوب؛أو  ةجهاز او السيارلل

كي يتم معف الجهاز سنوات دون ان  ةالصحيح ةفبدال من ان يوجهف الوجه

  الح ؛ فيضع تعليمات وقوانين تتبعها لمصلحت خرى إلأ تشتري قطع غيار

 ليستفيد منف، ةليعطل كي تشتري قطع احتياطي ؛ةوحاجت  كي يبق  معف اقل فتر

  .من المنافسين ان يمشفوا سر جهاز  فال يمون امينا معف في تعليمات  وخوف 

تعال  الءني واما اهلل سبحان  ، ك لف الحال للمشرعين العرفيين والمحتاجين

» ن مخلوقات  وما تحتاج  في حياتهاوال ي عند  اطالع تام ع

»1 

                                                           

 .14 ،الملک -1
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ن  سيجد ان الوالية والحاكمية في  ف ةنيآيات القرح لمن تطلع ال  ايآمن الواض

 .حد ان يحمم عباد  دون أوال يحق الي  منطق القرآن المريم هلل تعال  وحد ،

اال اذا كانت مستمدة من الوالية الحاكمية  ؛خرينوال ءرعية لحاكمية ايآ

ال يتصف بالشرعية  ال فسيمون الحمم طاغوتياإمر  تعال ، وألهية وقائمة باإل

 مطلقا وال يقر  القرآن.

خر مختص باهلل تعال  وحد  في نظر القرآن اما حق التقنين والتشريع هو ايآ

حد حق التقنين والتشريع وسن قوانين الحياة البشرية المريم، وليس أل

 عتبارية والجعلية العقالئية. مور اإلحمام دون ، والتقنين نوع من األواأل

سالم، فال سالمية ونظام الحمم في اإل يءة الحمومة اإل من هنا تتجل 

سالمي  من قبيل حمم الفرد عل  الشعب، وال من نمط حمم تمون الحمومة اإل

الشعب عل  الشعب عل  اطالق ، بل هي حموم  اهلل عل  المجتمع، بواسطة 

 لهي عل  المجتمع.القانون اإل ةاي حموم؛ المجتمع نفس 

 ؛سالمفي نظر اإل ةمحترم ة، والتنفي ية، والقضائيةعيالسلطات الثالث التشري

 ةال التعريف بالقانون وفق موازين الشريعاال ان مهمة السلطة التشريعية ليست ا

وهو ال ي  ؛ن حق التشريع هلل وحد أل ؛وليس سن القوانين كما بينا سالمية،اإل

 والمرسلين.نبياا وابلءها عن طريق األ؛ سن جميع ما يحتاج  البشر من قوانين

ل  إعل  سالم يمون من األوكما هو واضح ان النظام السياسي في اإل

 . حمام العرفيةسفل؛ عمس ما هو علي  االنظمة التي تعتمد عل  األاأل

وكما نعلم في الحمم  الديموقراطي يمون الحمم للشعب، وفي الحمم 

 تعال . سالمي يمون الحمم هللالدكتاتوري يمون الحمم للفرد، وفي الحمم اإل

   سالمي  يمون الرئيس هو الحاكم الشرعي والمجتهد المطلق، وفي الدول  اإل
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ن المريم، اي ما يستنبط من آهو القر ةالشرعية ودستور الدول ةول  الوالي

تهاد الشرعي جعل  هدي اإل ةالشريف ةن المريم، والسنآنصوص من القر

  .ةووسائل  المعروف

رئيس  -علملفقي  العدل تحت اءراف الفقي  األوالسلطة التشريعية، يقودها ا

مة؛ ال ين تتوفر فيهم اما السلطة التنفي ية تمون لالمناا من ابناا األ -ةالدول

فتعود  ةالقضائي طةاما السل ،التنفي  وضمانات  الشرعية ةاممانيات القيام بمسؤولي

 1الدولة ةال  الفقهاا ايضا ويرجع امر تعيينهم ال  رئاس

سالمية؛ وكيف نقوم بصد الموانع التي تواجهها، وما هي ماذا عن الحمومة اإل

زاا ذلف لمي نتءلب عليها ونقوم بمجابهتها وما إب اتخاذها ججرااات التي ياإل

 هو العمل؟ 

وماذا يجب بالتحديد ان نقوم ب   هل نبق  ازاا ذلف ممتوفي االيدي،

التي تتمثل بالمرض الخبيث،كالسرطان في قلب العقبات،  ستذصال ج ورإل

 ، وينبءي من استذصال ، لمن كيف؟ةمه   األ

  .والجادة التي يجب ان نتطلع اليها هي نظرتنا ال  العلماا ةمور االيجابيمن األ

 :رسول اهللقال 

«

».2 

 :الباقرمام ويقول اإل
                                                           

 )بتصرف(. 93، ص. 1399، الفضلي -1
 .22، ح93، ص. 2، ج1403المجلسي،  -2
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«

».1 

يبدي مجابهت  ومقاومت  ان عل  العالم ان يبدي علم  والفقي  ال يخف  ان 

 الت الباطلة. اوالرد عل  المق ةوالعالم بالمتاب ؛ومقاتلت  للحاكم الظالم

 : قال تعال 

 2.«إ»

من ويالت، فيسمت  ةسالمياإل ةمم الفاسق ال يهم  ما يجري عل  األلفالعا

، ويعلم جيدا ان علي  فضح العلماا الفاسقين والقادحين ةوال يتفو  بملم عن الحق

 بالقول، ومجابهتهم وفضحهم كي ال يضلوا العباد عن الطريق السوي. 

 قال تعال : 

«».3 

 عمل؟ بال عالم وال  ب ، ينتفع ال علم وال  تثمر، ال لشجرة نراها قيمة اي

 . بشيا يدري ال وكأن  اإلحداث امام  وتمّر موجود غير وكأن   امتا يقف

                                                           

 .16، ح5۴ .، ص 8ج، 1418، الکليني -1
 .24 ،ط  -2
 .14 ،ابراهيم -3
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 :عل  سبيل الحصر ةمر بالمعروف والنهي عن المنمر ل  عدة ءروط، وهي خمساأل

مر فال يجب األ؛ نمر ولو اجماالان تعرف المعروف وتعرف الم -1

ب النهي عن المنمر عل  جبالمعروف عل  الجاهل ب ، وال ي

 ول والنهي عن الثاني.مر باأللأل ةنعم يجب التعلم مقدم الجاهل ب ،
مر، وانتهاا المنهي عن المنمر بالنهي، فلو علم مور بالمعروف باألأاحتمال ائتمار الم -2

 لمشهور بين الفقهاا ان  ال يجب ءيا تجاه .فا بهما، ثرتان  ال يبالي وال يم
ستمرار في ترح ان يمون تارح المعروف او فاعل المنمر بصدد اإل -3

المعروف وفعل المنمر، ولو عرف من الشخص ان  بصدد ارتماب 

 وجب امر  او نهي  قبل ذلف. ةالمنمر او ترح المعروف ولو لمرة واحد
ع ورا في فعل  للمنمر ان ال يمون فاعل المنمر أو تارح المعروف م -4

عتقاد ان ما فعل  مباح وليس بحرام، او ان ما إل او ترك  للمعروف،

اذا كان المنمر مما ال يرض  الشارع  نعم، ارتمب  ليس بواجب.

بد من الردع عن ، ولو لم فال ةبوجود  مطلقا كقتل النفس المحترم

 ذا كان جاهال.إيمن المباءر مملفا فضال عما 
مر بالمعروف والناهي عن المنمر ترتب ضرر علي  في نفس  أو ان ال يخاف ايآ -5

عرض  أو مال  بالمقدار المعتد ب ، وال يستلزم ذلف وقوع  في حرج ءديد ال 

 ةهميال اذا أحرز كون فعل المعروف أو ترح المنمر بمثابة من اإلإ يحتمل عادة،

ببعض ضرار كخوف اإل؛عند الشارع المقدس يهون دون  تحمل الضرر والحرج

 1المسلمين في نفس  أو عرض  أو مال  بالمقدار المعتد ب  سقط وجوب .

                                                           

 .631، مسألة 271ص.  تا(،ی)ب ،الحسيني السيستاني -1
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سالم في التعامل مع المسلمين، وان ال يتدخل أي انسان ه ا هو مبدأ اإل

دون معرفت  بما أمر اهلل تعال   بفعل سواا كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منمر،

قبل تطبيق ه    بالفعل،من تعاليم وءروط في نصح الناس بالترح أو في أمرهم 

ن  أمر للعارفين ان كان جاهال وأن ال يتحمل ذنوبا يتصور بالشروط، وليترح األ

 يمسب عل  ثواب، ويقوم بأذية أخي  المسلم ويتجن  علي  عن جهل.

 :في ذم اختالف العلماا في الفتيا و من كالم ل 
«

».1 

                                                           

 .18نهج البالغة، الخطبة  -1
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-  

ما  ا أي أعجبني يقول ال ينبءي أن يحمل جميعآنقني الشياألنيق المعجب و

راد بل المراد ب  أمر آخر في المتاب العزيز عل  ظاهر  فمم من ظاهر في  غير م

فساد قول من قال إل االجتهاد في األحمام الشرعية والمراد الرد عل  أهباطن و

 حتجاج من خمسة أوج :تلخيص اإلكل مجتهد مصيب و

المتاب واحدا واحدا و الرسولن  لما كان اإلل  سبحان  واحدا وأ -1

أن يمون الحمم في الواقعة واحدا كالملف ال ي يرسل إل   وجب

ف ن  ال إمرت  أمرهم في  بأوامر يقتضيها ملم  ورعيت  رسوال بمتاب ي

 الجهل.يجوز أن تتناقض أوامر  ولو تناقضت لنسب إل  السف  و
ختالف ال ي ذهب إلي  المجتهدون إما أن يمون مأمورا ال يخلو اإل -2

السنة ما باطل ألن  ليس في المتاب و واألول ؛ب  أو منهيا عن 

ختالف مأمورا ب  والثاني يممن الخصم أن يتعلق ب  في كون اإل

 .ختالفيلزم من  تحريم اإلحق و
ف ن كان األول كان اهلل  ؛إما أن يمون دين اإلسالم ناقصا أو تاما -3

سبحان  قد استعان بالمملفين عل  إتمام ءريعة ناقصة أرسل بها 

ة عن  أو عل  سبيل المشاركة نة عل  سبيل النيابرسول  إما استعا

إن كان الثاني ف ما أن يمون اهلل تعال  أنزل ل  وكالهما كفر و

مون الرسول قد أبلء  الشرع تاما فقصر الرسول عن تبليء  أو ي

إن كان ف ن كان األول فهو كفر أيضا و ؛كمال عل  تمام  و

 ؛يمون فيما لم يتبين ألن االجتهاد إنما ؛جتهادالثاني فقد بطل اإل

 جتهاد في . فأما ما قد بين فال مجال لا
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» :ستدالل بقول  تعال اإل -4

» قول  سبحان و 2«» قول و 1«

فه   ايآيات دالة عل  اءتمال  ؛3«

فمل ما ليس في المتاب  ؛المتاب العزيز عل  جميع األحمام

 وجب أال يمون في الشرع.
» قول  تعال  -5

  اهلل لمندختالف دليال عل  أن  ليس من عنفجعل اإل ؛4«

ة عل   حة النبوة فوجب اهلل سبحان  باألدلة القاطعة الدالمن عند

 أال يمون في  اختالف. 

جتهاد اإلالقياس و ةنفاو  هي التي يتعلق بها اإلمامية وواعلم أن ه   الوج

 5في الشرعيات.

ن  عتماد عليها، فصمة لم يحصل الوثوق بالشرائع واإلان  لو انتفت الع -1

ا ي جاز أم يم ب ذا جوزنا علي  الم ب وسائر المعإالمبلغ 

عند   منعمدا أو سهوا أو يترح ءيذا مما أوحي الي  أو يأمر 

 فميف يبق  اعتماد عل  قول .

                                                           

 .38 األنعام، -1
 .89 النحل، -2
 .59 األنعام، -3
 .82النساا،  -4
 .182، ص. 1ج، 1428الحديد،  ابن ابي -5
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ان  ان فعل المعصية، فاما ان يجب علينا اتباع  فيها فيمون قد وجب  -2

علينا فعل ما وجب ترك  واجتمع الضدان، وان لم يجب انتفت 

 فائدة البعثة.
مر ن  من باب األأل  اؤ  والتبري من ؛ان  لو جاز أن يعصي لوجب اي -3

لمن اهلل نص عل  تحريم اي اا  ؛بالمعروف والنهي عن المنمر

»النبي فقال: 

».1 
ل  إط محل  ورتبت  عند العوام فال ينقادون عصيان  سقوبلزم يان   -4

 طاعت  فتنتفي فائدة البعثة.
نبياا في غاية مة، الن درجة األان  يلزم ان يمون أدوت حاال من آحاد األ -5

 الشرف وكل من كان  دور ال نب عن  أفحش كما قال تعال : 
«

»2 . 
والمحصن يرجم وغير  يحد، وحد العبد نصف حد الحر، 

 ل في  أن علمهم باهلل أكثر وأتم وهم مهبط وحي  ومنازل واأل

ستلزم كثرة معرفت  يمالئمت ، ومن المعلوم ان كمال العلم 

 والخضوع والخشوع فيتناف   دور ال نب، لمن االجماع دّل

 مة.ال يجوز ان يمون أقل حاال من آحاد األ ل  ان النبيع

                                                           

 .57 ،حزاباأل -1
 .30 ،حزاباأل -2
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 »ان  يلزم أن يمون مردود الشهادة لقول  تعال :  -6

. فميف تقبل عموم ءهادت  في الوحي وأحمام اهلل تعال  1«

 جماع.مة وهو باطل باإلويلزم ان يمون أدن  حاال من عدول األ
»لو  در عن  ال نب لوجب األقتداا ب  لقول :  ان  -7

 ؛3«» 2«

التالي باطل بو ؛4«»

 ب والحرمة.ال الجتمع الوجوإجماع وباإل
ان  لو لم يمن معصوما النتف  الوثوق بقول  ووعد  ووعيد  فال يطاع  -8

 في أقوال  وأفعال  فيمون أرسال  عبثا.
ان  لو لم يمن معصوما لمان محل انمار ومورد عتاب كما في قول   -9

 . 5«»تعال : 
»وقول  تعال : 

فيجب أن يمون مؤتمرا بما يأمر ب  ؛ 6«

 منتهيا عما ينه  عن .

                                                           

 .6 ،الحجرات -1

 32 آل عمران: -2
 21االحزاب: -3

 31آل عمران:  -4

 44البقرة:  -5
 .2-3الصف:  -6
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ان  لو كان يخطيا الحتاج ال  من يسدد  ويمنع  عن خطأ  وينبه   -10

بت المطلوب أو غير عل  نسيان ، فاما ان يمون ذلف معصوما فيث

 معصوم فيتسلسل.
  يقبح من الحميم أن يملف الناس باتباع من يجوز علي  الخطأ نا -11

ذ لو ك ب والحال أن إن  يجب  دق  فيجب كون  معصوما، وأل

 1اهلل أمرنا باطاعت  لسقط محل  عن القلوب فتنتفي فائدة بعثت .

2

 .يرت قال: والعصمة تقتضي النص وس

 ؛مام يجب أن يمون منصو ا علي مامية ال  ان اإلذهبت اإل :أقول

 والدليل علي  وجهان: 

مام معصوما والعصمة أمر حتمي ال انا قد بينا ان  يجب ان يمون اإل -1

ن  يعلمها اال اهلل تعال  فيجب ان يمون نصب  من قبل  تعال  أل

 العالم بالشرط دون غير .
ناس من الوالد عل  ولد  حت  ان  كان أءفق عل  ال ان النبي -2

بعد  كما ارءدهم في  ةأرءدهم ال  أءياا ال نسبة لها ال  الخليف

 قضاا الحاجة ال  أمور كثيرة مندوبة وغيرها والوقائع.

سلموا علي   مختصان بعلي للنص ب  في قول  ثم قال: العصمة والنص

 بعدي.  ةبأمرة المؤمنين وان  الخليف

                                                           

 .136ص. ، 1418ءبر،  -1

 .241. ص، 1408، لطوسيا -2



 45/ اهلل لحاكمية لدعوةا أسلوب

 

» :وقول  تعال 

واجتمعت  1،«

 ولحديث الءدير المتواتر.  االو اف في علي

 قال الشيإل أحمد الوائلي في أحد محاضرات  ما نص : 

نساني هو الرابط العقائدي؛ ما هو ن بعد الرابط اإلالرابط الثاني م

  ؟الرابط العقائدي

اني انا مسلم ارتبط بمسلم  بءض النظر ان ه ا المسلم يتفق معي بالرأي 

تفاق ذا كان اإلإأو يختلف معي بالرأي، بءض النظر عن ذلف لماذا 

ظاهرة  ة ن  جاا عن ظاهرة سليمختالف عن علم  أرحب ب ، ألواإل

خر بالدليل؛ لمن هنالف نسان ايآنسان يختلف مع اإلان اإل ،ة حيح

خالف يملذ  الهوى ويملذ   التعصب  وتملذ  العقيدة،و مع ذلف ه ا ال 

نسان ابن ادم نسان ملف اإلينبءي ان يمون قادح انف ال تتصور ان اإل

  .عند  حسد عند  حقد عند  انانية عند  التفرد بالممال

احمل  عل  خير   .ان ال تتصور  ملف يا اخيانت عندما تتعامل مع انس

  .ءهد ان محمدا رسول اهللأال ال  اال اهلل وان  وءر  ما دام مسلم يقول أءهد

فهو مسلم توجد رابطة تربطني تشدني الي  ه ا انا  .المسلم اخو المسلم

مسؤول ان احفظ غيبت  واحفظ حضور  واستر عورت  واءير علي  بالراي 

سالم وليس من منطلق المسلمين، نا اتملم من منطلق اإلأالنا ح واسدد  و

                                                           

 .55المائدة،  -1
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سف احيانا تصل ال  سالم ه   نظريات ، التطبيقات ما هي مع األاإل

أحد يقول: الحمد هلل ال ي ال يوجد وال ءيعي واحد، يحمد اهلل وكأن 

ن في لحم )هؤالا ال ين ينهشون ويبيعون ويشترو ةالشيعي نجاس

المسلم المنطلق من منطلق ال ال  اال اهلل  ( لمنالمسلم االخر ال يهمني

ال ي يضلل  لواا ال ال  اال اهلل يقول: المسلم اخي دم  دمي وعرض  

فليخالفني  .ي ال يهمنيأعرضي وكرامت  كرامتي اذا خالفني بالر

 .نا منطلق من هناأبالراي هو منطلق من هنا و

ور نفس  حد يتصأ وب مني ال أي  أ وب من  وهو في رأيي أنا في رأ

ن  عل   واب أكل واحد يعتقد  .عل  خطأ ويسير عل  ذلف الخطأ

 خر.مت  ما كانت توجد موضوعية عند المسلم احترم المسلم ايآ

سا من بعد رابطة أتي رأت .سالمالعقيدة افترضها اإل ة، رابطةتوجد رابط

وال ان أه   الرابطة يرتب  الشارع عليها التزامات وهي:  .نسانيةاإل

سن كر ذلف في باب  .اخو المسلم يتمافأ دم  ومال  وعرض  المسلم

سف انحراف المسلمين عن منطلق المفائة وأبين مع ءديد األ

  .سالميةوعن مدلول النظريات اإل ةسالميالنظريات اإل

وه ا هو ال ي يجعل كل واحد عند  غير  عل  امت  كل مسلم يدعو ال  تصحيح 

عرف ان معيننا واحد هو القرآن المريم منبعنا ينبءي ان ن .مساراتنا تصحيح طرقنا

نا اخ  باناا والمنبع واحد تعدد أنت تاخ  باناا وأواحد المشرب واحد انت تختلف 

ن ه ا االناا ال يءير وحدة المنبع الواقع ان ه ا الجانب ه ا الرابط مهم جدا لماذا أل

ن في تصوري  اهلل ألهل ال ال  االأنا عندما ارتبط في أالرابط واعي جاا عن عقيدة 

اذن  ؛مثل وب وهم الطريق األي األأوفي رأيي أن أ حاب ال ال  اال اهلل  هم الر

  .سالم عملين اإلسالم دقق في  ألالرباط ال ي يشدني ما جاا اإل
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»قال لف 

اذا احدا قال لف: أءهد ان ال ال  اال اهلل وأءهد  1«

التفا يل اتركها ل   .ان محمدا رسول اهلل فقد حقن دم  ومال  وعرض 

 2.هو يتحمل مسؤوليتها

غلب ال ين لم يطلعوا عل  حقيقة ءعار تصدير الثورة أسف الشديد ان مع األ

، ةبالسياس ةسالم، وزجستءالل اإلإل ةخاطذة محاول انهأ، يتصور بةسالمياإل

و أ، ةو احتالل الدول الضعيفأ و وجه  توسعي ،أ، ةوتوجيه  وجهة غير  حيح

سالم وفرض يمان بدين اإلرهاب والحروب، واجبار الشعوب ال  اإلنشر اإل

و أ، ةسالميإلستعادة الفتوحات اإل ةن  محاولأو انهم يعتقدون بأافمار  بالقوة. 

 ةحتالل العالم، والمخاوف تمون اسوأ من ذلف؛ والحقيقإل ةتموين امبراطوري

  .فمارتماما عن ه   األ ةمختلف

خر، ولمن تصدير الثورة ال ينفف احدهما عن ايآ ةال ءف ان الدين والسياس

للتحرر من الهيمنة للقوى العالمية  ةنها دعوأل؛ ليست بالمنظار ال ي يتصورون 

 ةال غربي ةال ءرقي»واعالن ءعار  ؛و الءربي أمنها ة رى سواا الشرقيالمب

 ةثور ةسالميلنشر االسالم في كل ممان؛ الن الثورة اإل «ةاسالمي ةجمهوري

وهنا ال بد  والتبليغ، ةطالق، بل تنشر عن طريق الهدايعالمية وال اجبار عل  اإل

 تي بشر بها خالق المون.ال ةوبناا ه   الدول ةلظهور المنق  للبشري ةمن ارضي

                                                           

  .94 النساا، -1
2. https://www.youtube.com/watch?v=nsg8JV1OF8I  

https://www.youtube.com/watch?v=nsg8JV1OF8I
https://www.youtube.com/watch?v=nsg8JV1OF8I
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«

».1 

 وقال تعال : 

«

».2  

أن الهدف هو نشر العدل في كل ممان في العالم، وازالة الحجب عن وج  

 نور  كافة ارجاا العالم.  سالمي ليعّمالدين اإل

ان معن  تصدير الثورة ليس ان تمون امبراطوري  تءزو العالم كما يظن 

و أسالم ، والتي ال تعتنق اإلةسالميإلن  احتالل لدول العالم الءير اأاو الجاهلون، 

 خرين.عل  ايآ ةسلحءهار السيوف واألإهي 

سالمية ننا نفمر في تصدير افمارنا وثقافتنا اإلأل خالف ذلف، ةكال، الحقيق

 وسع؛أ، عل  نطاق ةفيهم ه   الثقاف ن تحّلأال  بلدان العالم ال ين من حقهم 

ءعوب العالم  ةوتوعي يمان،قاظ وتوعية الشعوب لتشهد بلدانهم اإلجل ايأل

نقاذ  لقطع ايدي القوى العظم  عن ثروات المسلمين، واستيقاظ الشعوب ب

 خرين؛ ال ين ينهبون ثرواتهم ويضلون افمارهم.نفسها مما تعاني  من هيمنة ايآ

 لتيا المسيحية الفرقة( يهو  ءهود) في الحال هو كما مشروع حق وه ا

 وتنشر المسيحية األفمار وتنشر الءرب في البيوت ابواب وتطرق تتجول

 وكافة التلفزيونية والمحطات واالعالم والنشرات المتب خالل من افمارها

 .اليها يوج  اتهام أي أو معارض أي دون الوسائل

                                                           

 .105-106 ،االنبياا -1
 .32 ،التوبة -2
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عالم عنصر مهم من ن االأفما هي الوسيلة والطريق الصحيح؟ طبعا كما بينا ب

سالم عل  حقيقت ، وذلف بب ل الجهود للتعريف باإل سالمية،دير الثورة اإلعنا ر تص

تقع عل  عاتقنا،  ةوالمقرواة وهي مسؤولي  عظيمة عالم المسموعبواسطة وسائل اال

ستحواذ عل  قلوب الناس؛ لنشر التعاليم رءاد واإلوذلف عن طريق الهداية واإل

 م اجمع من الشرق ال  الءرب. هداف بايصال  وتنا ال  اسماع العالوتحقيق األ

ل  ارجاا إسالم في بالدنا فحسب، بل السعي عل  نشر  وليس عملنا هو تطبيق اإل

 . سالم ترفرف في كل ممانالمعمورة، وذلف بوحدة الملمة نستطيع حمل راية اإل

وما علينا اال السعي في توجي  العاملين في السفارات في كاف  ارجاا العالم 

خالقي  الح، والتعامل األي ال  جعل اماكنهم قاعد  لاوتمليفهم بالسع

خالقي والتجسيد العملي للتعاليم سالمي واألالنجاز التءير ونشر الطابع اإل

فعالنا وسلوكياتنا للعالم من خالل النشاط الفمري، أسالمية وذلف؛ بترقي  اإل

اف  وك لف تقع المسؤولية عل  طلب  الجامعات في ك خالقي.والثقافي، واأل

جنبية، والبرهنة عل  أحقية ارجاا العالم والمشاركة في الصحف والمجالت األ

قتصار ديان، وليس اإلسالمية بان تنشر افمارها كما هو الحال لبقية األالثورة اإل

 عل  الطلب  فقط، بل كاف  العاملين في الخارج والمتواجدين هناح. 

 توجيههم عل  والعمل ين،العامل أو الءرب دول ال  ال اهبين السواح سواا

 باألخالق، وتصديرها العالمية الدعوة له   والتبليغ الدعوة، وأساليب طرق ال 

 اإلقتصادي ،: المجاالت كاف  في النيرة األفمار وبث الصالح والعمل

 بنحو والتصرف نتبناها التي الحقة العقائد وتجسيد والفمرية، واإلجتماعي ،

 ألديان افمارا يحملون كانوا أم أجانب نواكا سواا االخرين، انظار يلفت

 وعمالئها الءربية األجهزة تشنها التي الدعايات كافة عل  الرد ومحاولة. اخرى

 .وغير  حبيب ياسر امثال
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مور لماف  ءعوب العالم والرد عل  سالم وايضاح األبد من الدفاع عن اإلفال

عل  حقائق االمور، كل الحمالت االعالمية، والعمل عل  اطالع ءعوب العالم 

والعمل باقص  الجهود ال  ايصال  وت المظلومين والمضطهدين، وما عانوا 

 وفضح مؤامراتها. ةستعمار، والهيمنة الءربيمن ويالت من اإل

 الشعوب اذهان لتنوير البلدان؛ بقي  ال  الوفود ارسال عل  العمل وينبءي

 ألن جانبنا؛ ال  لعالميا االعالم وكسب الحقيقية، اإلسالم باهداف والتعريف

 القيم وتجسيد ايآخرين، مشاعر وتثير تعرف ان من البّد اإلنسانية القيم

 كانت سواا الدعوة طريق عن والتعامل والسلوكيات باالفعال للدين األخالقية

 افمارنا في ثقتهم وكسب السواح بتوجي  وذلف الداخل؛ من ام الخارج، من

 بمافة والقيام والخارج؛ الداخل من ماالعال توسعة عل  والعمل السامية

 التي الثءرات جميع  د خالل من عليها والمحافظة الوحدة لدعم الوسائل

 األمة قلب في وزجهم الداخل من عمالت  خالل من اإلستعمار يدسها

 المسلمين،  فوف في المندسين العمالا لهؤالا التصدي فالواجب اإلسالمية؛

 تقف جبهة وتشميل الطائفية الفتن اثارة حاولوني ممن وغير  حبيب ياسر امثال

 ءملها. وتشتيت اإلسالمية الوحدة امام

 محن من يعاني  وما العالم ا الح عل  العمل في نواياها حسن للعالم تبدي وان

 خالل من االلهي العدل ونشر العالم ارجاا كافة من الهيمنة ونزع ومعاناة ومصائب

 كل وتحفيز الثورة عل  والحث افاألهد نحو والتحرح الملمة وحدة

 بأنفسهم ثرواتهم وإستءالل أنفسهم عل  اإلعتماد في األرض، في المستضعفين

 وج  في عائقا يمون من كل بوج  والوقوف العظم  القوى قبضة من وتحريرها

 وتوعيتها اإلسالمية الدول كافة ال  الدخول عل  والعمل اإلسالمية والوحدة التقدم

 .أجمع للعالم اإلسالم نور واضائة العدالة انوار تثمر كي وب رة يقيةحق نواة لتمون
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 .مامةلا اوالمرجعية الدينية بعد عصر الءيبة تعتبر أمتداد ؛مامة أمتداد للنبوةاإلأن  

 .جتهاد بالرأيدون اإل ةان النص هو ال ي نتبنا  في العقيد 

 .ال اهللإأحد يعلم بها  ن التقتضي النص أل ةئمنبياا واألان العصمة لأل 

 .لي إال إان النظام السياسي يرتمز عل  حاكمية اهلل و الحية التشريع ال تمون  

سالمي  لنشر الفمر اإل ةهي الوسيل ةسالميان تصدير الثورة اإل 

 ة.الحسن ةالموعظة وبالحمم

  
  
 .دار المتاب العربيبءداد:  ،(، 1۴28، ).ابن ابي الحديد 
 . ممتب السيستاني: قم  تا(، ی)ب .،السيد علي السيستاني، الحسيني -۴
 ، (،1۴18، ).اهللءبر، السيد عبد -5

  .علمي للمطبوعاتاأل ةمؤسسبيروت: 

وزارة  :هران، ط1۴03) ،.السيد محمد باقر، الصدر -6

  .سالميرءاد اإلاإل

 (،1۴08) .،الحلي ةالطوسي، ءرح  العالم -7

 .علمي للمطبوعاتمؤسسة األبيروت: ، 
دار الزهراا بيروت: ،  ،(1399) ،.الهاديعبد ،الفضلي -8

 .والنشر ةللطباع
 .األسوة داربيروت:  ، ،(1۴18) ،.يعقوب محمدبن الرازي، المليني -9

 اا التراث العربي. ي، بيروت: دار إح(، 1۴03باقر.، ) المجلسي، محمد -10


