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الشيخ عبداهلل إبراهيم الصالح

الجزء األول

السياســي النظــام 

اإلسالمي
A قراءة في بعض تجارب األنبياء









د د وآِل ُمَمَّ اللَّـُهمَّ َصلِّ َعَل ُمَمَّ
 ُسْبحاَن اهللِ ُكلَّام َسبََّح اهللَ َشٌء َوَكام ُيِبُّ اهللُ َأْن ُيَسبََّح َوَكام ُهَو 

ْمُد هللِ ُكلَّام َحَِد اهللَ  أْهُلُه َوكامَينَْبغي لَِكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ َجاللِِه، َواْلَ
َشٌء وَكام ُيِبُّ اهللُ َأْن ُيَْمَد َوَكام ُهَو َأْهُلُه َوَكام َينَْبغي لَِكَرِم َوْجِهِه 
َل اهللَ َشٌء َوَكام ُيِبُّ اهللُ َأْن  َوِعزِّ َجاللِِه، َوال إِلـَه إاِلّ اهللُ ُكلَّام َهلَّ

َل َوَكام ُهَو َأْهُلُه َوَكام َينَْبغي لَِكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ َجاللِِه، َواهللُ َأْكَبُ  لَّ ُيَ
َ َوَكام ُهَو َأْهُلُه َوَكام َينَْبغي  َ اهللَ َشٌء َوَكام ُيِبُّ اهللُ َأَْن ُيَكبَّ ُكلَّام َكبَّ

ْمُد هللِ َوال إِلـَه إاِلَّ اهللُ  لَِكَرِم َوْجِهِه َوِعزِّ َجاللِِه، ُسْبحاَن اهللِ َواْلَ
َّْن  َواهللُ أْكَبُ َعل ُكلِّ نِْعَمة أْنَعَم ِبا َعَلَّ َوَعل ُكلِّ َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه ِم

َ َعل  كاَن أْو َيُكوُن إىِل َيْوِم اْلِقياَمِة، َالّلـُهمَّ إّن أْسأُلَك أْن ُتَصلِّ
د، َوأْسَأُلَك ِمْن َخْيِ ما َأْرُجو َوَخْيِ ما ال أْرُجو،  د َوآِل ُمَمَّ ُمَمَّ

َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشِّ ما أْحَذُر َوِمْن َشِّ ما ال أْحَذُر..





















الوالية االلهية

المدخل

بين 18 ذي الحّجة و15 شعبان
فرض الوالية وتحقيقها

مطالعة في النص

من إشعاعات الغدير

























































أهمية القرآن الكريم

الفصل األول

القرآن .. كتاب الهداية

القرآن الكريم في آيات الذكر الحكيم

A القرآن الكريم في روايات أهل البيت

أهل البيت A خزان علم القران

الطغاة لم يسمحوا بتداول التفسير الصحيح

الخالصة
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مفهوم الدولة

الفصل الثاني

األنظمة و الدول

في تاريخ الوجود اإلنساني

الدولة: المعنى والمفهوم العام

2

























































أنواع ونماذج السلطات

الفصل الثالث

أنواع السلطات

أوالً: السلطات المستبدة

ثانيا: األنظمة الشوروية

ثالثًا: األنظمة اإللهية
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الفصل الرابع

نبي اهلل نوح C : رسالة التوحيد والصالح

ذو القرنين C :  الملك المكتشف العادل

نبي اهلل داود وسليمان B: رسالة الملك والحكمة

نبي اهلل يوسف C: رسالة الصبر والملك والزهد
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A نماذج من حكم األنبياء

































































































































































































































































































































معالم النظام اإلسالمي

الفصل الخامس

خالصة البحث
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