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 السالم في والحکم السیاسة

 1)أمریکا( خلصان مهدي مالک: اتبالک

 المستخلص
 وصالحیته الله حاکمیة في والمتمثل سالماإل في السیاسي النظام لیإ البحث هذا في نتعرض
 حاکمیة متدادإ ناحیة من المذاهب بقیة مع فیها نفترق التي النقاط أهم لیإ ونتعرض للتشریع

 العالمیة والدعوة ةسالمیاإل الدولة لبناء الغیبة عصر في الدینیه المرجعیة لیإ مامةواإل النبوة
 لتصدیر تمهیدا ضرورتها علی دلهواأل والعصمة جتهادواإل النص من الرئیسیه النقاط وأیضاح

 والدین، السیاسة بین انفصال یوجد ال بانه البدیهي من .أجمع العالم لیإ سالمیةاإل الثورة
 مفهوم نعرض اننا یخفی ال مما لذا نتبناها التي العقیدة في االختالفات بعض وهنالك

 وعقائد آراء نتجاهل وال البیت أهل مذهب وفق االسالم في السیاسي النظام
 النقاط أقصد  یدهالعق في االختالف نقاط نطرح ان ینبغي لکن االخری، المذاهب
 تطبیق في بالرأي االجتهاد دون بالنص االعتقاد: وهي مذهبنا یتبناها التي االساسیة

 عن والنهي بالمعروف االمر وتطبیق الشرعیة، االحکام لتنفیذ التقلید وبطریقة التکالیف،
 بعصمة نعتقد الننا تعالی، الله من بالنص بأنها نعتقد التي الخالفه في وأعتقادنا المنکر،

 اذن الله، اال یعلمها ال العصمة ان شك وال بعده، من االئمه وعصمة النبي
 لذا، الخطأ من االنسان بعصمة العالم الوحید هو وجل عز الباري الن النص فیقتضي

 هم والمرجعیه الفقهاء ان نبین ان الجل المذکورة اعتقاداتنا صحة علی االدلة بطرح قمنا
 .االسالمیة الثورة وتصدیر االرض في الله حاکمیة وتطبیق للتشریع امتداد
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 سالمال  في  السیاسي النظام
، ستندا الی الشوری وعدم االستبدادأول من أسس دولته في المدینة م الرسولیعتبر 

وقام في االمور الداخلیه واالدارة العسکریة واعالن مبدا الدیمقراطیه ونظم االمور 
خارجیة مع بقیة الدول علی اساس التعاون ونشر العلم القضائیه والمالیه والسیاسه ال

والتعایش السلمي مع االدیان االخری واهتمامه في المعاهدات والمواثیق؛ واالمامة 
امتداد للنبوة والمرجعیة الدینیة بعد عصر الغیبة تعتبر امتدادا لالمامة وتحمل اعباء 

من بعده لیسیروا  الئمهوا الرسالة االسالمیة التي وضع اساسها الرسول االعظ
 نحو بناء الدولة االسالمیة.

وان ارتکاز الدولة یکون مرتکزا علی ان الله تعالی مصدر السلطات جمیعا وتشرع 
وهو  ویعتبر المرجع امتداد لالئمه قوانین في بناء الدولة االسالمیةعلی ضوئه ال

د لنصب رئاسة الممثل االعلی للدولة والقائد علی الجیش وهو من یرشح االفرا
جلس الحل والعقد واالرتکاز السلطة التنفیذیة ویعتبر مجلس الشوری االسالمي م

: دور االمه )الشعب( وهو اسناد السلطة التشریعیه والسلطة التنفیذیه الیه، لهذه االخر
االمة النها صاحبة الحق في ممارسة هذین السلطتین ضمن الدستور االسالمي الذي 

الکریم کدستور تستمد منه التشریعات والقوانین وهي خالفه الله یرتکز علی القرآن 
 في االرض لتحقیق اهداف االسالم علی المستوی العالمي لجمیع افراد االمة.

سیاسة االسالم تبنی علی المحبة والسالم والرحمة والتسامح واالحسان ونبذ 
ي میادین الحیاة العنف واالرهاب واخترام الرأي االخر وتمنح الحریات المشروعه ف

المختلفة وعلی الصعیدین الفردي واالجتماعي ومنح مجال الحوار البناء وفق مبدأ )ال 
 .اکراه في الدین( واسلوب الدعوة بکل ما تقتضیه لبحکمة والموعظة الحسنة

عبارة عن  والوطن، فظ استقالل االمهان الدولة تعني االمة الحکومة القادرة علی ح
حصول الدولة  والشرعیة ،حدود الذي یدخل ضمن حمایة الدولةلماالقلیم الجغرافي ا

علی االعتراف بها من قبل دول العالم باعتباره المصدر لشرعیتها بین دول العالم لتتمتع 
 .بما تتمتع به غیرها من االدول والعالقات السیاسیة والثقافیه والعلمیة
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یع  صالحیة التشر
معرفه تامه واالحاظة الکاملة بمعرفة ذات  ان وضع القوانین وسنها وتقنینها یلزم

وصالحیة وضع القوانین تقتضي ، یتها وکذلك صفات االشیاء وخواصهااالشیاء، وماه
 جة وامکانیه خلق کل شيء واحداثه.الغنی التام وعدم الحا
فالذي لم یکن له علم بذات الشيء وصفاته وخواصه ال یتمکن ، اما االحاطة التامه

فاذا لم یکن علی  ،ات بین هذه الموجودات بعضها ببعضوالعالقمن معرفة الصالة 
 معرفه بطبیعه العالقات بعضها ببعض ال یتمکن من وضع قانون او نظام. 

 او اي اله اخری، نطلب من البائع یه حینما نقبل الی شراء کومبیوترفي حیاتنا الیوم
ز الذي نستخدمه، فمن الدلیل او کتیب التعلیمات کي نعرف کیفیه االستفاده من الجها

 هو الذي وضع هذا الکتاب وتعلیماته.
هل بامکان احد ان یضع دلیل االستعمال بدون ان یعرف قطع هذا الجهاز لغرض 

وبما  ،من لیس عنده معرفه ان یضع الدلیل والتعلیمات والقوانیناستعمله؟ فال یمکن ل
وات احتیاطیه للجهاز لکي تشتري ادان صانع الجهاز مفتقر الی نقودك ومحتاج الیك 

فبدال من ان یوجهك الوجهه  ،او السیاره أو الکومبیوتر فال یکون صادقا معك
 .الصحیحه کي یتم معك الجهاز سنوات دون ان تشتري قطع غیاراخری الصالحه

لیعطل  ته کي یبقی معك اقل فترهوحاج ،تعلیمات وقوانین تتبعها لمصلحته فیضع
وخوفه من المنافسین ان یکشفوا سر جهازه  ،د منكتشتري قطع احتیاطیه لیستفی کي

 ال للمشرعین العرفیین والمحتاجین.فال یکون امینا معك في تعلیماته، کذلك الح
اما الله سبحانه تعالی الغني والذي عنده اطالع تام عن مخلوقاته وما تحتاجه في 

ِطیُف  َوُهَو  َخَلَق  َمْن  َیْعَلُم  أاَل » تهاحیا  (14، الملک) .«اْلَخِبیُر  الَلّ

 الحاکمیة لله
من الواضح لمن تطلع الی االیات القرانیه فانه سیجد ان الوالیة والحاکمیة في منطق 

دونه، وال شرعیة وال یحق الي احد ان یحکم عباده  القرآن الکریم لله تعالی وحده،
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ه اال اذا کانت مستمدة من الوالیة الحاکمیة االلهیة وقائمة بامر لحاکمیة االخرین
 تعالی، واال فسیکون الحکم طاغوتیا ال یتصف بالشرعیة مطلقا وال یقره القرآن.

اما حق التقنین والتشریع هو االخر مختص بالله تعالی وحده في نظر القرآن 
الکریم، ولیس الحد حق التقنین والتشریع وسن قوانین الحیاة البشریة واالحکام دونه، 

 والجعلیة العقالئیة. االعتباریة والتقنین نوع من االمور
من هنا تتجلی صیغة الحکومة االسالمیة ونظام الحکم في االسالم، فال تکون 
الحکومة االسالمیه من قبیل حکم الفرد علی الشعب، وال من نمط حکم الشعب علی 

اي  الشعب علی اطالقه، بل هي حکومه الله علی المجتمع، بواسطة المجتمع نفسه
 ی المجتمع.حکومه القانون االلهي عل

السلطات الثالث التشریعیه، والقضائیه، والتنفیذیه محترمه في نظر االسالم اال ان 
 مهمة السلطة التشریعیة لیست اال التعریف بالقانون وفق موازین الشریعه االسالمیة،

له وحده، وهو الذي سن جمیع ما ولیس سن القوانین کما بینا الن حق التشریع ل
 وابلغها عن طریق االنبیاء والمرسلین. ،نینیحتاجه البشر من قوا

 ،وکما هو واضح ان النظام السیاسي في االسالم یکون من االعلی الی االسفل
 عکس ما هو علیه االنظمة التي تعتمد علی االحکام العرفیة.

حکم الدکتاتوري وفي ال للشعب الدیموقراطي یکون الحکم وکما نعلم في الحکم
وفي الدوله  م االسالمي یکون الحکم لله تعالیلحکوفي ا یکون الحکم للفرد

، وله الوالیه الشرعیة و الحاکم الشرعي والمجتهد المطلقاالسالمیه یکون الرئیس ه
اي ما یستنبط من نصوص من القران الکریم، والسنه  ودستور الدوله هو القران الکریم

یقودها  التشریعیة والسلطة، تهاد الشرعي ووسائله المعروفهجشریفه علی هدي االال
اما السلطة التنفیذیة تکون  ،راف الفقیه االعلم )رئیس الدوله(الفقیه العدل تحت اش
الذین تتوفر فیهم امکانیات القیام بمسؤولیه التنفیذ وضماناته  ،لالمناء من ابناء االمة

سه ع امر تعیینهم الی رئااما السلظه القضائیه فتعود الی الفقهاء ایضا ویرج، الشرعیة
 (1399، الفضلي)الدولة. 
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 بد من اسئصالهالسرطان ال 
وکیف نقوم بصد الموانع التي تواجهها، وما هي  ،ماذا عن الحکومة االسالمیة

االجراءات التي یحب اتخاذها أزاء ذلك لکي نتغلب علیها ونقوم بمجابهتها وما هو 
 نقوم بهوماذا یجب بالتحدید ان  العمل؟ هل نبقی ازاء ذلك مکتوفي االیدي،

 العقبات التي تتمثل بالمرض الخبیث کالسرطان في قلب هذه االمه الستئصال جذور
 وینبغي من استئصاله، لکن کیف؟

قال  ،من االمور االیجابیه والجادة التي یجب ان نتطلع الیها هي نظرتنا الی العلماء
 :االمام الصادق

یَن  هذا َیحِمُل »  الُمبِطلیَن  َتأویَل  َعنهُ  َینُفوَن  ُعدوٌل  َقرٍن  ُکلِّ  في الدِّ
یَف   .«الَحدیِد  ُخبَث  الِکیُر  َینفي کما الجاِهلیَن  وانِتحاَل  الغاِلیَن  وَتحر

 (93: 22ج، 1403 ،المجلسي)

 :ویقول االمام الجواد
 ال ضاالا  تاِئهاً  رأْوا إْن  الّنِصیحة کتُموا ِإْن  خانةٌ  أْنُفِسِهْم  ِفي واْلُعلماءُ »

تاً  أْو  یْهُدونهُ   أخذ وتعالی تبارك الّله ِْلّن  یْصنُعون ما فِبْئس ال ُیْحُیونهُ  میِّ
ُمُروا اْلِکتاِب  ِفي اْلِمیثاق علْیِهُم 

ْ
ِمُروا وِبما ِباْلمْعُروِف  أْن یأ

ُ
 یْنهْوا وأْن  ِبهِ  أ

ْثِم  علی یتعاوُنوا والّتْقوی وال اْلِبرِّ  علی یتعاوُنوا وأْن  عْنهُ  ُنُهوا عّما  اْلِ
 (54: 1407، الکلیني) .واْلُعْدواِن 

مقاومته ومقاتلته ال یخفی ان علی العالم ان یبدي علمه والفقیه یبدي مجابهته و
 کتابه والرد علی المقالت الباطلة.والعالم بال ،للحاکم الظالم
 :قال تعالی

هُ  ِفْرَعْوَن  إَلی ْذَهْب إ»  (24)طه،  .«َطَغی إَنّ
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سالمیه من ویالت فیسکت عن مه االفالعالم الفاسق ال یهمه ما یجري علی اال
ویعلم جیدا ان علیه فضح العلماء الفاسقین والقادحین بالقول،  الحق وال یتفوه بکلمه

  ال یضلوا العباد عن الطریق السوي.ومجابهتهم وفضحهم کي 
 قال تعالی:

ْرَسْلَنا َوَلَقْد »
َ
ُلَماِت  ِمَن  َقْوَمَك  أْخِرْج  أْن  ِبآَیاِتَنا ُموَسیَٰ  أ ورِ ا إَلی الُظّ  .«لُنّ

 (14)ابراهیم، 
، والی علم ال ینتفع به، والی عالم بال عمل، یقف راها لشجرة ال تثمراي قیمه ن

 صامتا وکانه عیر موجود وتمر امامه االحداث وکانه ال یدري بشيء.

 مر بالمعروف والنهي عن المنکرشروط اْل
 :ل الحصروهي خمسه علی سبی شروطاالمر بالمعروف والنهي عن المنکر له عدة 

جب االمر بالمعروف علی فال یلمعروف وتعرف المنکر ولو اجماال ان تعرف ا .1
نعم یجب التعلم ، النهي عن المنکر علی الجاهل به وال یحب الجاهل به

 مقدمه لالمر باالول والنهي عن الثاني.
وانتهاء المنهي عن المنکر بالنهي، فلو  ائتمار المامور بالمعروف باالمر احتمال .2

 فالمشهور بین الفقهاء انه ال یجب شيء تجاهه. انه ال یبالي وال یکثرت بهماعلم 
ان یکون تارك المعروف او فاعل المنکر بصدد االستمرار في ترك المعروف  .3

وفعل المنکر، ولو عرف من الشخص انه بصدد ارتکاب المنکر او ترك 
 المعروف ولو لمرة واحده وجب امره او نهیه قبل ذلك.

في فعله للمنکر او ترکه  فاعل المنکر أو تارك المعروف معذورا ان ال یکون .4
 او ان ما ارتکبه لیس بواجب. تقاد ان ما فعله مباح ولیس بحرامال ع للمعروف

اذا کان المنکر مما ال یرضی الشارع بوجوده مطلقا کقتل النفس المحترمه  نعم،
 اذا کان جاهال. فال بد من الردع عنه، ولو لم یکن المباشر مکلفا فضال عما
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ان ال یخاف االمر بالمعروف والناهي عن المنکر ترتب ضرر علیه في نفسه أو  .5
وقوعه في حرج شدید ال عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، وال یستلزم ذلك 

اال اذا أحرز کون فعل المعروف أو ترك المنکر بمثابة من االهمیه  یحتمل عادة
کخوف االضرار ببعض  مل الضرر والحرجقدس یهون دونه تحعند الشارع الم

 المسلمین في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به سقط وجوبه.
هذا هو مبدأ االسالم في التعامل مع المسلمین، وان ال یتدخل أي انسان بفعل 

دون معرفته بما أمر الله تعالی من تعالیم  ،کان أمرا بمعروف أو نهیا عن منکرسواء 
، ولیترك لناس بالترك أو في أمرهم بالفعل قبل تطبیق هذه الشروطصح اوشروط في ن

، ذنوبا یتصور بانه یکسب علی ثواب االمر للعارفین ان کان جاهال وأن ال یتحمل
 ویقوم بأذیة أخیه المسلم ویتجنی علیه عن جهل.

 في الفتیا العلماءختالف في ذم ال  مام عليکالم لإل
ُة ِفي ُحْکٍم ِمَن َاْْل لْ َحِدِهُم اَ َتِرُد َعَلی أ» ِیِه ُثم  َقِضی 

ْ
ْحَکاِم َفَیْحُکُم ِفیَها ِبَرأ

ُة ِبَعْیِنَها َعَلی َغْیِرِه َفَیْحُکُم ِفیَها ِبِخاَلِف َقْوِلِه ُثم  َیْجَتِمُع  َتِرُد ِتْلَك َاْلَقِضی 
ِذي ِاْسَتْقَضاُهْم َفیُ ْلُقَضاُة ِبَذِلَك ِعْنَد َاْل اَ  ُب آَراَءُهْم َجِمیعًا َص َماِم َال  وِّ

ُهْم َواِحٌد َوِکَتاُبُهْم َواِحٌد أَفأ ُه َتَعاَلی ُسْبَحاَنهُ َوإَلُهُهْم َواِحٌد َوَنِبی   َمَرُهُم َالل 
ُه ُسْبَحاَنُه ِدینًا َنَهاُهْم َعْنُه َفَعَصْوهُ أْم أ مْ ْخِتاَلِف َفأَطاُعوهُ أِبال  ْنَزَل َالل 
اُنوا ُشَرَکاَء َلُه َفَلُهْم أْن َیُقوُلوا َوَعَلْیِه ْم کَ ِهْم َعَلی إْتَماِمِه أصًا َفاْسَتَعاَن بِ َناقِ 

ُسوُل أ مْ أْن َیْرَضی أ َر َالر  ُه ُسْبَحاَنُه ِدینًا َتاّمًا َفَقص  َعْن َتْبِلیِغِه َوأَداِئِه ْنَزَل َالل 
ُه ُسْبَحاَنُه َیُقوُل َو  ْطنا َالل  ِتْبَیاٌن  ِفیِه ِتْبَیاُن ُکلِّ َو  ٍء َشْي  ِفي َاْلِکتاِب ِمْن  ما َفر 

ُق َبْعُضُه َبْعضًا ٍء َوَذَکَر أِلُکلِّ َشْي  ُه اَل ن  َاْلِکَتاَب ُیَصدِّ َف ِفیِه ْخِتالَ اَوأن 
ِه َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالفًا َکِثیراً  َفَقاَل ُسْبَحاَنهُ  ن  َوإ َوَلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر الل 

اَل یٌق اَل َتْفَنی َعَجاِئُبُه َواَل َتْنَقِضي َغَراِئُبُه َو َباِطُنُه َعِم َظاِهُرهُ أِنیٌق َو  َاْلُقْرآَن 
ُلَماُت إُتکْ   (18، الخطبة نهج البالغة«. )ال  ِبهِ َشُف َالظ 
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ء أي أعجبني یقول ال ینبغي أن یحمل جمیع ما آنقني الشياألنیق المعجب و الشرح:
راد بل المراد به أمر آخر باطن ره فکم من ظاهر فیه غیر مفي الکتاب العزیز علی ظاه

إفساد قول من قال کل مجتهد جتهاد في األحکام الشرعیة ووالمراد الرد علی أهل اال
 مصیب و تلخیص االحتجاج من خمسة أوجه:

الکتاب واحدا وجب أن واحدا والرسول نه لما کان اإلله سبحانه واحدا وأ .1
حدا کالملك الذي یرسل إلی رعیته رسوال یکون الحکم في الواقعة وا

إمرته فإنه ال یجوز أن تتناقض أمرهم فیه بأوامر یقتضیها ملکه وبکتاب ی
 .الجهلولو تناقضت لنسب إلی السفه وأوامره 

أن یکون مأمورا به أو ال یخلو االختالف الذي ذهب إلیه المجتهدون إما  .2
 :منهیا عنه

به في  نة ما یمکن الخصم أن یتعلقالساألول باطل ألنه لیس في الکتاب و -
 .کون االختالف مأمورا به

 الثاني حق ویلزم منه تحریم االختالف. -
إما أن یکون دین اإلسالم ناقصا أو تاما فإن کان األول کان الله سبحانه قد  .3

استعان بالمکلفین علی إتمام شریعة ناقصة أرسل بها رسوله إما استعانة علی 
إن کان الثاني فإما سبیل المشارکة له وکالهما کفر و ة عنه أو علیسبیل النیاب

کون أن یکون الله تعالی أنزل الشرع تاما فقصر الرسول عن تبلیغه أو ی
إن کان له فإن کان األول فهو کفر أیضا وکماالرسول قد أبلغه علی تمامه و

قد الثاني فقد بطل االجتهاد ألن االجتهاد إنما یکون فیما لم یتبین فأما ما 
 ین فال مجال لالجتهاد فیه.ب

ْطنا ِفي َاْلِکت: االستدالل بقوله تعالی .4 ل   ولهقو ء  اِب ِمْن َشْي ما َفرَّ ِتْبیانًا ِلک 
فهذه اآلیات دالة  ،ال یاِبس  ِإالَّ ِفي ِکتاب  مِبین  َوال َرْطب  َو  وقوله سبحانه ء  َشْي 

ي الکتاب فعلی اشتمال الکتاب العزیز علی جمیع األحکام فکل ما لیس 
 .وجب أال یکون في الشرع
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وا ِفیِه ِاْخِتالفًا َکِثیراً َو  :قوله تعالی .5 ِه َلَوَجد  فجعل  َلْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر َاللَّ
االختالف دلیال علی أنه لیس من عند الله لکنه من عند الله سبحانه باألدلة 

 .نبوة فوجب أال یکون فیه اختالفالقاطعة الدالة علی صحة ال
 س واالجتهاد في الشرعیات.نفاه القیاوه هي التي یتعلق بها اإلمامیة وعلم أن هذه الوجاو

 نبیاءاالدلة علی عصمة اْل

فان المبلغ  الوثوق بالشرائع واالعتماد علیهاانه لو انتفت العصمة لم یحصل  .1
اذا جوزنا علیه الکذب وسائر المعاصي جاز أم یکذب عمدا أو سهوا أو یترك 

 وحي الیه أو یأمر نت عنده فکیف یبقی اعتماد علی قوله.شیئا مما أ
ا فاما ان یجب علینا اتباعه فیها فیکون قد وجب علین انه ان فعل المعصیة .2

 وان لم یجب انتفت فائدة البعثة. فعل ما وجب ترکه واجتمع الضدان
النه من باب االمر ن یعصي لوجب ایذاؤه والتبري منه انه الو جاز أ .3

هي عن المنکر لکن الله نص علی تحریم ایذاء النبي فقال: بالمعروف والن
ِذیَن  ِإَنّ » هَ  ُیْؤُذوَن  اَلّ هُ  َلَعَنُهُم  َوَرُسوَلهُ  الَلّ ْنَیا ِفي الَلّ َعَدّ  َواْْلِخَرِة  الُدّ

َ
 َلُهْم  َوأ

 (57، حزاباأل«. )ُمِهیًنا َعَذاًبا
لی طاعته انه بلزم نعصیانه سقوط محله ورتبته عند العوام فال ینقادون ا .4

 فتنتفي فائدة البعثة.
انه یلزم ان یکون أدوت حاال من آحاد االمة، الن درجة االنبیاء في غایة  .5

 ِنَساءَ  َیا»ور الذنب عنه أفحش کما قال تعالی: الشرف وکل من کان صد
ِبِيّ  ِت  َمْن  الَنّ

ْ
َنةٍ  ِبَفاِحَشةٍ  ِمْنُکَنّ  َیأ  َوَکاَن  ِضْعَفْیِن  اْلَعَذاُب  َلَها ُیَضاَعْف  ُمَبِیّ

هِ  َعَلی َذِلَك  والمحصن یرجم وغیره یحد وحد  (30، حزاباأل) .«َیِسیًرا الَلّ
واالصل فیه أن علمهم بالله أکثر وأتم وهم مهبط  العبد نصف حد الحر

وحیه ومنازل مالئکته، ومن المعلوم ان کمال العلم بستلزم کثرة معرفته 
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ماع دل علی ان لکن االج، والخضوع والخشوع فیتنافی صدور الذنب
 ال یجوز ان یکون أقل حاال من آحاد االمة. النبي

 ِبَنَبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُکْم  ْن إ» ون مردود الشهادة لقوله تعالی:انه یلزم أن یک .6
ُنوا فکیف تقبل عموم شهادته في الوحي وأحکام الله  (6، الحجرات؛ )«َفَتَبَیّ

 باطل باالجماع. تعالی ویلزم ان یکون أدنی حاال من عدول االمة وهو
ِطیُعوا ُقْل »الذنب لوجب األقتداء به لقوله:  انه لو صدر عنه .7

َ
هَ  أ ُسوَل  الَلّ  ؛«َوالَرّ

هِ  َرُسوِل  ِفي َلُکْم  َکاَن  َلَقْد (. »32، آل عمران) ْسَوةٌ  الَلّ
ُ
 (.21، حزاباأل؛ )«َحَسَنةٌ  أ

وَن  ُکنُتْم  إن» هَ  ُتِحُبّ ِبُعوِني الَلّ والتالي  (.31، آل عمران؛ )«هُ اللَّ  ُیْحِبْبُکُم  َفاَتّ
 باطل باالجماع واال الجتمع الوجوب والحرمة.

انه لو لم یکن معصوما النتفی الوثوق بقوله ووعده ووعیده فال یطاع في  .8
 أقواله وأفعاله فیکون أرساله عبثا.

انه لو لم یکن معصوما لکان محل انکار ومورد عتاب کما في قوله تعالی:  .9
ُمُروَن »

ْ
َتأ

َ
ْنُفَسُکْم  َوَتْنَسْوَن  ِباْلِبِرّ  اَس النَّ  أ

َ
 َیا»وقوله تعالی:  (.44، البقرة) ؛«أ

َها ُیّ
َ
ِذیَن  أ هِ  َمْقًتا َکُبَر  َتْفَعُلوَن  ال َما َتُقوُلوَن  ِلَم  آَمُنوا اَلّ ْن  ِعْنَدالَلّ

َ
 ال َما َتُقوُلوا أ

ا فیجب أن یکون مؤتمرا بما یأمر به منتهیا عم(. 13، الصف«. )َتْفَعُلوَن 
 ینهی عنه.

انه لو کان یخطيء الحتاج الی من یسدده ویمنعه عن خطأه وینبهه علی  .10
 فاما ان یکون ذلك معصوما فیثبت المطلوب أو غیر معصوم فیتسلسل. نهنسیا

جوز علیه الخطأ فیجب امه یقبح من الحکیم أن یکلف الناس باتباع من ی .11
ه أمرنا باطاعته والنه یجب صدقه اذ لو کذب والحال أن الل کونه معصوما

 لسقط محله عن القلوب فتنتفي فائدة بعثته.
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 المعصوم ماملنص علی الفي وجوب ا
المام یجب أن ذهبت االمامیة الی ان ا ،أقول ال: والعصمة تقتضي النص وسیرتهق

 یکون منصوصا علیه والدلیل علیه وجهان:
ال یعلمها انا قد بینا انه یجب ان یکون االمام معصوما والعصمة أمر حتمي  .1

 اال الله تعالی فیجب ان یکون نصبه من قبله تعالی النه العالم بالشرط دون غیره.
کان أشفق علی الناس من الوالد علی ولده حتی انه أرشدهم  ان النبي .2

الی أشیاء ال نسبة لها الی الخلیفه بعده کما ارشدهم في قضاء الحاجة الی 
 أمور کثیرة مندوبة وغیرها والوقائع.

أمرة سلموا علیه ب مختصان بعلي للنص به في قوله قال: العصمة والنصثم 
َما: »المؤمنین وانه الخلیفه بعدي. وقوله تعالی ُکُم  إَنّ هُ  َوِلُیّ ِذیَن  َوَرُسوُلهُ  الَلّ  آَمُنوا َواَلّ

ِذیَن  اَلةَ  ُیِقیُموَن  اَلّ َکاةَ  َوُیْؤُتوَن  الَصّ جتمعت وا( 55المائدة، ؛ )«َراِکُعوَن  َوُهْم  الَزّ
 (241 :1408، الحلي) .ولحدیث الغدیر المتواتر االوصاف في علي

 رابط العقیدة
الرابط الثاني من بعد الرابط »قال الشیخ أحمد الوائلي في أحد محاضراته ما نصه: 

 ائدي: ما هو الرابط العق ،االنساني هو الرابط العقائدي
معي بالرأي أو  یتفقبغض النظر ان هذا المسلم اني انا مسلم ارتبط بمسلم 

 : یختلف معي بالرأي، بغض النظر عن ذلك لماذا
جاء عن ظاهرة سلیمه ظاهرة  النه تفاق واالختالف عن علم  أرحب بهاذا کان اال

لکن هنالك خالف یملئه  ،یختلف مع االنسان االخر بالدلیل ان االنسان ،صحیحه
ینبغي ان یکون قادح انك ال  مع ذلك هذا الو لعقیدةالهوی ویملئه  التعصب  وتملئه ا

تتصور ان االنسان ملك االنسان ابن ادم عنده حسد عنده حقد عنده انانیة عنده التفرد 
بالکمال انت عندما تتعامل مع انسان ال تتصوره ملك یا اخي احمله علی خیره وشره ما 

مسلم دام مسلم یقول أشهدال اله اال الله ویشهد ان محمدا رسول الله المسلم اخو ال
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فهو مسلم توجد رابطة تربطني تشدني الیه هذا انا مسؤول ان احفظ غیبته واحفظ 
حضوره واستر عورته واشیر علیه بالراي الناصح واسدده وانا اتکلم من منطلق االسالم، 
ولیس من منطلق المسلمین، االسالم هذه نظریاته، التطبیقات ما هي مع االسف احیانا 

 تصل الی أحد یقول: 
د لله الذي ال یوجد وال شیعي واحد، یحمد الله وکأن الشیعي نجاسه )هؤالء الحم

( لکن المسلم ن في لحم المسلم االخر ال یهمنيالذین ینهشون ویبیعون ویشترو
 ضلله لواء ال اله اال الله یقول:المنطلق من منطلق ال اله اال الله الذي ی

ذا خالفني بالراي ال یهمني المسلم اخي دمه دمي وعرضه عرضي وکرامته کرامتي ا
فلیخالفني بالراي هو منطلق من هنا وانا منطلق من هنا انا في رایي اصوب منه وهو في 
رایه اصوب مني ال احد یتصور نفسه علی خطأ ویسیر علی ذلك الخطأ کل واحد 
یعتقد انه علی صواب متی ما کانت توجد موضوعیة عند المسلم احترم المسلم االخر، 

ابطة االنسانیة هذه طه، رابطه العقیدة افترضها االسالم تاتي راسا من بعد رتوجد راب
 الرابطة یرتب الشارع علیها التزامات وهي:

اوال ان المسلم اخو المسلم یتکافأ دمه وماله وعرضه  سنذکر ذلك في باب الکفائة 
لول وأبین مع شدید االسف انحراف المسلمین عن منطلق النظریات االسالمیه وعن مد

النظریات االسالمیة وهذا هو الذي یجعل کل واحد عنده غیره علی امته کل مسلم 
یدعو الی تصحیح مساراتنا تصحیح طرقنا ینبغي ان نعرف ان معیننا واحد هو القرآن 
الکریم منبعنا واحد المشرب واحد انت تختلف انت  تاخذ باناء وانا اخذ باناء والمنبع 

وحدة المنبع الواقع ان هذا الجانب هذا الرابط مهم جدا واحد تعدد االناء ال یغیر 
لماذا الن هذا الرابط واعي جاء عن عقیدة انا عندما ارتبط في اهل ال اله اال الله  الن 
في تصوري وفي  رأیي أن أصحاب ال اله اال الله  هم الراي االصوب وهم الطریق 

یه الن االسالم عملي قال لك االمثل اذن الرباط الذي یشدني ما جاء االسالم دقق ف
الدنیا اذا احدا قال  وال تقولن لمن ألقی الیکم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة

  لك قال لك:
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أشهد ان ال اله اال الله وأشهد ان محمدا رسول فقد حقن دمه وماله وعرضه »
«. کها له هو یتحمل مسؤولیتهاالتفاصیل اتر

https://www.youtube.com/watch?v=nsg)8JV1OF8I لیوتیوب عن حق فدیو في ا
 (المسلم علی المسلم

 سالمیهحقیقة تصدیر الثورة ال 
مع االسف الشدید ان اغلب الذین لم یطلعوا علی حقیقة شعار تصدیر الثورة 

غالل االسالم وزجه بالسیاسه وتوجیهه ه محاوله خاطئه الستاالسالمیه، یتصور بان
 وجهة غیر صحیحه او وجهه توسعیه او احتالل الدول الضعیفه او نشر االرهاب

او انهم  بدین االسالم وفرض افکاره بالقوةوالحروب، واجبار الشعوب الی االیمان 
او تکوین امبراطوریه الحتالل  یهیعتقدون بانه محاوله الستعادة الفتوحات االسالم

والحقیقه مختلفه تماما عن هذه االفکار، ال  ،عالم، والمخاوف تکون اسوأ من ذلكلا
شك ان الدین والسیاسه ال ینفك احدهما عن االخر، ولکن تصدیر الثورة لیست 

النها دعوه للتحرر من الهیمنة للقوی العالمیة الکبری سواء  بالمنظار الذي یتصورونه،
 .«ال شرقیه ال غربیه جمهوریه اسالمیه»عار او الغربیه واعالن ش الشرقیه منها

ثوره عالمیة وال اجبار علی  ةالن الثورة االسالمی ،لنشر االسالم في کل مکان
وهنا ال بد من ارضیه لظهور المنقذ  ،ل تنشر عن طریق الهدایه والتبلیغاالطالق، ب

 للبشریه وبناء هذه الدوله التي بشر بها خالق الکون.
ْکِر أن  اْْل ا ِفي الز  َوَلَقْد َکَتْبنَ » ُثَها ِعَباِدَي ْرَض َیرِ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ

اِلُحوَن   (105-106)األنبیاء، «. اَلًغا ِلَقْوٍم َعاِبِدیَن ن  ِفي َهَذا َلبَ إ *الص 

 وقال تعالی:
یُدوَن » ْن  ُیِر

َ
هِ  ُنوَر  ُیْطِفُئوا أ ْفَواِهِهْم  الَلّ

َ
َبی ِبأ

ْ
هُ  َوَیأ ْن  إاَلّ  الَلّ

َ
 َکِرهَ  َوَلْو  ُنوَرهُ ُیِتَمّ  أ

 (32التوبة، «. )اْلَکاِفُروَن 

https://www.youtube.com/watch?v=nsg)8JV1OF8I
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أن الهدف هو نشر العدل في کل مکان في العالم، وازالة الحجب عن وجه الدین 
 مي لیعم نوره کافة ارجاء العالم.االسال

او  یه تغزو العالم کما یظن الجاهلونان معنی تصدیر الثورة لیس ان تکون امبراطور
ول العالم الغیر اسالمیه، والتي ال تعتنق االسالم او هي اشهار السیوف انه احتالل لد

 واالسلحه علی االخرین.
الننا نفکر في تصدیر افکارنا وثقافتنا االسالمیة الی  کال، الحقیقه خالف ذلك

الجل ایقاظ من حقهم ان تحل فیهم هذه الثقافه علی نطاق اوسع بلدان العالم الذین 
وتوعیه شعوب العالم لقطع ایدي القوی  ،د بلدانهم االیمانیة الشعوب لتشهوتوع

العظمی عن ثروات المسلمین، واستیقاظ الشعوب بانقاذ نفسها مما تعانیه من هیمنة 
 الذین ینهبون ثرواتهم ویضلون افکارهم. ،االخرین

الفرقه المسیحیه التي تتجول  وهذا حق مشروع کما هو الحال في شهود یهوه
وتنشر افکارها من خالل  ،کار المسیحیهبیوت في الغرب وتنشر االفوتطرق ابواب ال

الکتب، والنشرات، واالعالم، والمحطات التلفزیونیه وکافه الوسائل دون اي معارض او 
 اي اتهام یوجه الیها.

؟ طبعا کما بینا بان االعالم عنصر مهم من ما هي الوسیلة والطریق الصحیحف
وذلك ببذل الجهود للتعریف باالسالم علی حقیقته،  عناصر تصدیر الثورة االسالمیة

والمقروءة وهي مسؤولیه عظیمه تقع علی عاتقنا،  بواسطة وسائل االعالم المسموعه
لنشر التعالیم وتحقیق  رشاد واالستحواذ علی قلوب الناسوذلك عن طریق الهدایة واال

 غرب.الی ال االهداف بایصال صوتنا الی اسماع العالم اجمع من الشرق
ولیس عملنا هو تطبیق االسالم في بالدنا فحسب، بل السعي علی نشره الی ارجاء 
المعمورة، وذلك بوحدة الکلمة نستطیع حمل رایة االسالم ترفرف في کل مکان. وما 
علینا اال السعي في توجیه العاملین في السفارات في کافه ارجاء العالم وتکلیفهم 

لالصالح، والتعامل االخالقي النجاز التغیر ونشر بالسعي الی جعل اماکنهم قاعده 
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الطابع االسالمي واالخالقي والتجسید العملي للتعالیم االسالمیة وذلك؛ بترقیه افعالنا 
 وسلوکیاتنا للعالم من خالل النشاط الفکري، والثقافي، واالخالقي.

کة في وکذلك تقع المسؤولیة علی طلبه الجامعات في کافه ارجاء العالم والمشار
الصحف والمجالت االجنبیة، والبرهنة علی أحقیة الثورة االسالمیة بان تنشر افکارها 
کما هو الحال لبقیة االدیان، ولیس االقتصار علی الطلبه فقط، بل کافه العاملین في 

 الخارج والمتواجدین هناك. 
لی سواء السواح الذاهبین الی دول الغرب او العاملین، والعمل علی توجیههم ا

طرق واسالیب الدعوة، والتبلیغ لهذه الدعوه العالمیة وتصدیرها باالخالق، والعمل 
 واالجتماعیه والفکریة االقتصادیه :االفکار النیرة في کافه المجاالتالصالح وبث 

سواء کانوا  التصرف بنحو یلفت انظار االخرین،وتجسید العقائد الحقة التي نتبناها و
 فکارا الدیان اخری.أجانب أم کانوا یحملون ا

ومحاوله الرد علی کافة الدعایات التي تشنها االجهزة الغربیة وعمالئها امثال یاسر 
 حبیب وغیره.

فال بد من الدفاع عن االسالم وایضاح االمور لکافه شعوب العالم والرد علی کل 
الحمالت االعالمیة، والعمل علی اطالع شعوب العالم علی حقائق االمور، والعمل 

اقصی الجهود الی ایصال صوت المظلومین والمضطهدین، وما عانوا من ویالت من ب
 االستعمار، والهیمنة الغربیه وفضح مؤامراتها. 

وینبغي العمل علی ارسال الوفود الی بقیه البلدان لتنویر اذهان الشعوب والتعریف 
م االنسانیة ال بد من الن القی باهداف االسالم الحقیقیة، وکسب االعالم العالمي الی جانبنا

ان تعرف وتثیر مشاعر االخرین، وتجسید القیم االخالقیة للدین باالفعال، والسلوکیات، 
وذلك بتوجیه السواح  طریق الدعوه سواء کانت من الخارج ام من الداخلوالتعامل عن 

 الخارج. من الداخل و لسامیة والعمل علی توسعه االعالموکسب ثقتهم في افکارنا ا
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یام بکافة الوسائل لدعم الوحدة والمحافظة علیها من خالل صد جمیع والق
من الداخل وزجهم في قلب االمه  یدسها االستعمار من خالل عمالته الثغرات التي

االسالمیة فالواجب التصدي لهؤالء العمالء المندسین في صفوف المسلمین، امثال 
وتشکیل جبهة تقف امام الوحدة  یاسر حبیب وغیره ممن یحاولون اثارة الفتن الطائفیه

االسالمیة وتشتیت شملها، وان تبدي للعالم حسن نوایاها في العمل علی اصالح 
العالم وما یعانیه من محن ومصائب ومعاناة ونزع الهیمنه من کافه ارجاء العالم ونشر 

ة العدل االلهي من خالل وحدة الکلمة والتحرك نحو االهداف والحث علی الثور
في االعتماد علی انفسهم واستغالل ثرواتهم  کل المستضعفین في االرضوتحفیز 

بانفسهم وتحریرها من قبضة القوی العظمی والوقوف بوجه کل من یکون عائقا في 
وجه التقدم والوحده االسالمیة والعمل علی الدخول الی کافه الدول االسالمیه 

 دالة واضائة نور االسالم للعالم اجمع.وتوعیتها لتکون نواة حقیقیة وبذرة کي تثمر انوار الع
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