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 كلمة الناشر
 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 صيبة اليت متر ابلعاِل...إن الظروف الع
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 واملعاانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها ِبضض...
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العاِل أمجع...

انية العميقـــة الـــيت تـــالز  واحلاجـــة املاســـة إَل نشـــر وبيـــان موـــاهيم اإلســـال  ومباد ـــه اإلنســـ
اإلنســان ك كــل هــؤونه وجح يــات حياتــه وتتــدخل مباهــرة ك حــل مجيــع أزماتــه ومشــكالته ك 

 احلرية واألمن والسال  وك كل جوانب احلياة..
والــتع ا الشــديد إَل إعــادة الــروة اإلســالمية األصــيلة إَل احليــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 

 احلي ة.
السياسي ك أبناء اإلسـال   كـي يتمكنـوا مـن رسـم خري ـة املسـتقبل وبث الوعي الوكري و 

 املشرق أبهداب اجلوون وذرف العيون ومسالت األانمل..
كــل ذلــك دفــع املؤسســة ألن تقــو  ةعــداد ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 

)أعلـى هللا درجاتـه   ألقاها مساحة املرجع الديين آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي
 ك ظـــروف وأزمنـــة  تلوـــةف حـــوا  تلـــف هـــؤون احليـــاة الورديـــة واالجتماعيـــةف وقـــد راجعهـــا 

ا  لــبعض الوـــرا   وألــاف عليهــاف فقمنــا ب باعتهــا مســاشة منـــا ك نشــر الــوعي اإلســالمي وســد 
 العقا دي واألخالقي ألبناء املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضيد..
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 ا  من الوحي اإلهلي القا ل:وذلك ان الق
 ََمُهمإ ِإَعا رََجُعوووا ِإلَوويإِهمإ َلَعلَُّهوومإ َ إووَ رُون يِن َولِيُنووِ رُوا قَووووإ لِيَوتَوَفقَُّهوووا ِ  الوودِِ

الــ ي هــو  (1)
أصــل عقال ــي عــا  يرهــدان إَل وجــوب التوقــه ك الــدين وإنــ ار األمــةف ووجــوب رجــو  اجلاهــل 

 مواقوه وهؤونه..إَل العاِل ك معرفة أحكامه ك كل 
 كما هو ت بيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ورإ ِعبَواِد َُ ُنولَِّووَن الَّوِ يَن هللَاووَداهللُاُم هللاُ  فَوَبشِِ َسوَن ََ فَويَوتَِّبُعووَن َنحإ وَتِمُعوَن الإَقوووإ الَّووِ يَن َيسإ
األَلإَبابِ  اَوُنولَََِّن هللُامإ ُنوُلو 

(2). 
د احلســيين الشــريازي )أعلــى هللا درجاتــه  إن مؤلوــات مساحــة آيــة هللا العظمــى الســيد حممــ

 تتسم ِبا يلي:
التنــو   والشــمولية ألهــم أبعــاد  احليــاة واإلنســانف لكولــا إنعكاســا  لشــمولية اإلســال   نواًل:
 العحيح..

فقــد أفــاا يراعــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك هــت علــو  اإلســال  املاتلوــةف 
املا ـة والسـتني ضلـدا ف حيــث تعـد إَل اليـو  أكـ  موســوعة أخـ ا  مـن موسـوعة الوقـه الــيت بلغـ  

علمية استداللية فقهيةف مرورا  بعلو  احلديث والتوسـري والكـال  واألصـوا والسياسـة واالقتصـاد 
واالجتمـا  واحلقــوق وسـا ر العلــو  احلدي ــة األخـرى.. وانتهــاء  ابلكتــب املتوسـ ة والصــغرية الــيت 

   مؤلوا .1250تجاوز ِبجموعها  )تتناوا  تلف املواليع واليت ت
 األصالة  حيث إلا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤى واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالميةف ومشاكل العاِل املعاصر. اثلثاً:
األصوا  لـــــ وي االختصـــــا   كــــــ) التحـــــدة بلغـــــة علميـــــة رصـــــينة ك كتاابتـــــه  رابعووووواً:

و)القــانون  و)البيــع  وغريهــاف وبلغــة والــحة يوهمهــا اجلميــع ك كتاابتــه اجلماهرييــةف وبشــواهد 
 من واقع احلياة اليت نعيشها.

هــ ا ونظــرا  ملــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية ك نشــر موــاهيم اإلســال  األصــيلة قمنــا ب بــع 
الـيت راجعهـا وألـاف  ملرجـع ونشر ه ه السلسلة القيمة من ا الرات اإلسالمية لسـماحة ا

                                                        

 .122سورة التوبة:   1)
 .18-17سورة الحمر:   2)
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    تسعة آالف حمالرةف ألقاها 9000عليهاف وإال فمجمو  حمالراته اإلسالمية قد قارب )
 ك فرتة زمنية قد تتجاوز األربعة عقود من الحمن ك العراق والكوي  وإيران..

نــتمكن نرجـو مـن املـوَل العلــي القـدير أن يوفقنـا لنشــر مـا بقـي منهــاف وإخراجـه إَل النـور  ل
مــن إكمــاا سلســلة إســالمية كاملــة  تصــرةف تنقــل إَل األمــة وجهــة نظــر اإلســال   ــاه  تلــف 

 القضااي االجتماعية والسياسية احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.
 

 بريوت لبنانمؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر / 
 شوران 5951/13ص.ب: 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
رب العــاملني والصــالة والســال  علــى نبينــا حممــد وآلــه ال يبــني ال ــاهرينف واللعنــة  احلمــد ه

 الدا مة على أعدا هم أمجعني إَل قيا  يو  الدين.
 

 األمانة   االستخالف
 

ِلَفُ مإ ِ  قــاا هللا العظــيم ك كتابــه الكــر : ووَتخإ ِلووَن َعووُدوَُّكمإ َوَيسإ ََ َعَسووى رَْبُ وومإ َننإ يُوهإ قَووا
األرإضِ 

(3). 
إن خالفة اإلنسانف هي عبارة عن رعايته ملا استؤمن عليهف ممـا خلـق هللا عـح وجـلف وأدا ـه 
األمانــة علــى أحســن وجــه أراده هللا تبــارو وتعــاَل منــه  ليــتم اهلــدف الــ ي مــن أجلــه خلــق هللا 
الـــــدنياف وجعـــــل اإلنســـــان خليوتـــــه فيهـــــاف فتكـــــون الـــــدنيا وســـــيلة للوصـــــوا إَل الـــــدار ا خـــــرةف 

 ت العالية.والدرجا
وتَوَو  فقد قاا تعاَل ك القرآن احلكيم:  يعواً ََّّ اسإ هللُاَو الَِّ ي َخَلَق َلُ مإ َموا ِ  األرإِض مَِ

ء  َعِلويم   ََ رَبْوَن لِلإَمالَِئَ وِة ِإِ ِ   ِإىَل السََّماِء َفَسوَّاهللُانَّ َسبإَع ََسَوَوات  َوهللُاوَو ِبُ ولِِ َشو إ َوِإعإ قَوا
َماء َوَ إووُن ُنَسووبُِِ  َجاِعوول  ِ  األرإِض خَ  ووِفُن الوودِِ ِسووُد ِفيَهووا َوَيسإ ََإَعووُل ِفيَهووا َموونإ يُوفإ ِليَفووًة قَوواُلوا َن

ََ ِإِ ِ َنعإَلُم َما اَل تَوعإَلُمونَ  ِدَك َونُوَقدُِِس َلَن قَا ِبَمإ
(4). 

َ ا يَ وقــاا ســبحانه:  ُ مإ بَووو إ َووقِِ َوالَ َداُوُد ِإَّنَّ َجَعلإنَوواَك َخِليَفووًة ِ  األرإِض فَوواحإ لنَّوواِس ِْلحلإ
ََو  فَوُيِضلََّن َعونإ َسوِبيِل هللِا ِإنَّ الَّوِ يَن َيِضوْلوَن َعونإ َسوِبيِل هللِا َْلُومإ َعوَ اب  َشوِديد  ِ َوا  تَوتَِّبِع اْلإ

َسابِ  َم احلِإ َنُسوا يَووإ
(5). 

                                                        

 .129عراف: سورة األ (3)
 .30-29سورة البقرة:  (4)
 .26سورة  :  (5)
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َق بَوعإووو    َوهللُاوووَو الَّوووِ ي َجَعَلُ ووومإ َخالَئِوووَف األرإِض َورَفَوووَع بَوعإَضوووُ مإ  وقـــاا عحوجـــل:  فَوووووإ
َُ َلَغُفور  رَِحيم   ُلوَُكمإ ِ  َما آََتُكمإ ِإنَّ رَبََّن َسرِيُع الإِعَقاِب َوِإنَّ  . (6)َدرََجات  لِيَوبوإ

كلكـــم را  و كلكـــم مســـئوا عـــن رعيتـــهف فاإلمـــا  را  و هـــو »و قـــاا رســـوا هللا )   : 
املـرأة ك بيـ  زوجهـا راعيـة املسئوا عن رعيتهف والرجل ك أهله را  و هو مسئوا عـن رعيتـهف و 

وهي مسئولة عـن رعيتهـاف وادـاد  ك مـاا سـيده را  وهـو مسـئوا عـن رعيتـهف والرجـل ك مـاا 
 .(7) «أبيه را  وهو مسئوا عن رعيتهف وكلكم را  وكلكم مسئوا عن رعيته

ل ا كان من واجب اإلنسان أن يبين حياته االجتماعية على أساس مـن العـدا والتـ،لفف  
إمنـا »: )عليه السـال  ة وا ب ة  لتتحقق للمجتمعات سعادهتاف فقد قاا اإلما  الصادق واألخو  

 .(8)«املؤمنون إخوة بنو أٍب وأ ٍ ف وإذا لرب على رجل منهم عرق سهر له ا خرون
فقلــ : جعلــ   )عليــه الســال  وعــن جــابر اجلعوــي قــاا: تقبَّضــ  بــني يــدي أ  جعوــر 

تصيبينف أو أمر ينحا   حت يتعرف ذلـك أهلـي ك وجهـي  غري مصيبة  فداوف رِبا ححن  من
 وصديقي؟
نعـــم اي جـــابرف إن هللا عحوجـــل خلـــق املـــؤمنني مـــن طينـــة اجلنـــانف »: )عليـــه الســـال  فقـــاا 

وأجرى فيهم من ريح روحه  فل لك املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمهف فإذا أصاب روحا  مـن تلـك 
 .(9)«ه  أللا منهااألرواة ك بلد من البلدان ححن ححن  ه 

نعـــمف فهـــ ا املـــؤمن أخـــو املـــؤمن وابلتـــاا يكـــون هـــ ا اإلنســـان املـــؤمتن ك مســـتوى األمانـــة 
واالســـتاالف. ولعـــل أولـــح م ـــاا لانســـان غـــري الصـــا  لالســـتاالف طغـــاة العـــراق الـــ ين 
ف قــتال  وتشــريدا  دــرية أبنا ــه  بغيــة ســلم هــ ا الشــعب  وهــ ه األمــ ة ألبســوه بــوب الــدمار والــ ا 

. إال  أن إرادة الشــعب دا مــا  أقــوى مــن (10)عــن دينهــاف والقضــاء علــى قيمهــا ومباد هــا الســامية

                                                        

 .165سورة  األنعا :  (6)
 .3ة 8الوصل  129  1غواا الآلا: ج (7)
 .1ابب أخوة املؤمنون بعضهم لبعض ة 165  2الكاك: ج (8)
 .2ابب أخوة املؤمنون بعضهم لبعض ة 166  2الكاك: ج (9)
دا  وزابنيتــه البع يــني الــ ين ع مــون علــى صــدور الشــعب العراقــي منــ  عــا  طغــاة العــراق اليــو  يتم لــون بنظــا  صــ (10)

   بعد انقالب قاموا به  على حكم عبد الرمحن عارف.1968
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إرادة أولئـك ال غــاة  ألن الشــعب يســتمد قوتــه مـن اإلميــان ابهف والتوكــل عليــهف وطلــب العــون 
 منه.

فــــرغم اســــتمرار مأســــاة الشــــعب العراقــــي املظلــــو ف ورغــــم الوحشــــية والقســــوة ك قمــــع هــــ ا 
د فيه من يقف كال ود ك وجه ه ا الكابوس اجلا م على صدرهف جاد ا  ك منعه مـن الشعب جن

حتقيق أهدافه ادبي ة ك سلب بـروات الشـعب الضـامة. وهـدف هـؤالء املالصـني هـو ت بيـق 
أحكا  اإلسال  وإعالنه دينا  ونظاما  ملا تتضمن تلك األحكـا  سـعادة اإلنسـان ورفاهـه وحريتـه 

 ك الدنيا وا خرة.
ولكـي تكـون هــ ه احلركـة املضــادة ملا  ـات النظـا  صــحيحة ومتقنـةف ال بــد مـن اإلهــارة 
إَل بعــض النقــاو الواجــب مراعاهتــا ك العمــل والتحــروف لكــي تع ــي اجلهــود أكلهــا وجناهـــاف 

 ولعل أهم ه ه األمور هي: املرتكحات السياسية بكافة مورداهتا وأهكاهلا.
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 الفهم السياس 
 

ُكوووالً ُدِوووْد هللَاوووُؤاَلِء َوهللَاوووُؤاَلِء ِمووونإ َعطَووواِء رَبِِوووَن َوَموووا َكووواَن َعطَووواُء رَبِِوووَن : قــاا تبـــارو وتعـــاَل
حَمإُظوراً 

(11). 
إن من أهم تلك املوردات السياسية اليت عب على دعاة التغيري أن يتحل وا هبـا هـو: الوهـم 

وإن بـدأ فإنـه ال السياسي  إذ بدون الوهم املـ كور ال يـتمكن اإلنسـان مـن الشـرو  ك العمـلف 
يــتمكن مــن االســـتقامة واالســتمرار ومهمــا كـــان ميلــك مـــن اجللــد واملقاومــةف فإنـــه ســيعجح عـــن 

 مواصلة السري إَل اهلدف املنشود. 
ومن الوالحف أن بعض امل قوني من املتديننيف أو غـريهمف اليعرفـون السياسـة وال يوهمولـا 

 بيــقف فهــم ـ غالبــا  ـ منشــغلني بدراســة العلــو  إال فهمـا  ســ حيا ف فهمــا  ضــردا  عــن التجربــة والت
النظرية وغريها  ول ا نرى املسلمني يصب عليهم البالء صبا ف وهم عاجحون عن معرفـة السـبب 
احلقيقيف واملصدر الكامن وراء ذلكف وابلتاا يعجحون عن رفعه وعالجهف ومـن  م ادـروج مـن 

 املأزق بسال .
توعبةف وممارستها ك الواقع العمليف وحيث ال ميكن فمن الالز  دراسة السياسة دراسة مس

 ريــد السياســة عــن علمــي االجتمــا  واالقتصــادف فيتوجــب علــى دعــاة التغيــري مــن العــاملني ك 
 احلقل السياسي دراستهما أيضا . 

 م إنَّ الوهم السياسي ِبوردهف ضردا  عن التجربة امليدانيةف يعت  نقصا  ك هاصية العامـلف 
ن النـــحوا إَل الســـاحة السياســـية بكـــل ميادينهـــاف واإلطـــال  علـــى مســـتواها ومن هـــاف فـــال بـــد مـــ

 ومدى استعدادها لتقبل التغيري. 

                                                        

 .20سورة اإلسراء:  (11)
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 غاندي واالستقالَ
منشغال  بتحرير اهلند سافر إَل إجنلرتا ألمٍر ماف وبينما كـان جالسـا   (12)حينما كان غاندي

: إن عيسـى ىعلـى نبينـا وعلـى آلـه وعليـه ك أحد اجملالس قا  إليه أحد احلالرينف فسأله قـا ال  
إذا لــربك أحــد علــى خــد و األميــنف فــأدر لــه خــد و »الســال و وألجــل إصــالة النــاسف قــاا: 

ف فالشيء ال ي جئـ  بـه إلصـالة النـاسف ال أبـر لـه سـوى استنهالـك للشـعب (13)«األيسر
 اهلندي لد بري انيا.

 ولكنين أقوا: ـ حقف )عليه السال  قاا غاندي: إن كال  املسيح  ـ 
إن  علــى اإلنســان أن يتحمــل كــل مــا يعرتلــه مــن صــعوابتف وأن يبقــى مــع احلــقف واحلــق  

 .  (14)يكمن ك ختليص أبناء بلدي من أيدي املستغلني
وهـ ا لــه األبــر الوالــح ك عمليــة اإلصــالة علــى مــر  التــاريمف وبشــهادة اجلميــع ســوى مــن 

 ري مويد  ألنه يؤدي إَل فقدان مصاحله.عمي  بصريتهف فإنه يرى استنهاا الشعب عمال  غ

 قصة من الواقع املؤمل
كــان قـد صــادقه أاي  زايرتـه للعــراقف فنقـل لــه   (15)نقـل ا أحــد األفالـل: أن وزيــرا  قاجـاراي  

 ه ه القصة:
كـــان ك اجلبـــاا بـــني طهـــران وخراســـان راهـــب مســـيحي متبت ـــل متعب ـــد معـــروف ك أوســـاو 

                                                        

 «املهامتـا»  : فيلسـوف وضاهـد هنـديف ولـد ك بـور بنـدرف اهـتهر بلقـب 1948ـ 1869)موهنـداس كرامشـاند  ) (12)
عـــا إَل حتريـــر اهلنـــد مـــن اإلنكليـــح ابل ـــرق الســـلمية واملقاومـــة الســـلبية بعيـــدا  عـــن العنـــف. أدت أي الـــنوس الســـاميةف د

  . اغتالـه براشـام متعصـب. يعـد مـن أبـرز دعـاة السـال  والالعنـف ك العصـر 1947جهوده إَل استقالا اهلنـد عـا  
 احلديث.

.. »ف وفيــه: 103ه وعليــه الســال   ةحــديث عيســى ابــن مــر  )علــى نبينــا وعلــى آلــ 138  8انظــر الكــاك: ج (13)
 .«وإن ل م خدو األمين فأع ه األيسر

 ملعرفة املحيد عن سرية غاندي انظر كتاب )قصة  ار  مع احلقيقة . (14)
  ف أسسـها آغـا حممـد خـان وتـواَل عليهـا فـتح علـي هـاهف وحممـد 1925-1795قاجار: ساللة حكم  إيـران ) (15)

    وبعده جاء رلا هبلوي.1925-1909دين هاهف وكان آخرهم أمحد هاه )هاهف وانصر الدين هاهف ومظور ال
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تعاَلف وكان ك صومعة ك اجلبلف من  أك ـر مـن نيسـني سـنةف الناس ابلحهد واالنق ا  إَل هللا 
ولكــين فوجئــ  ذات مــرة بكتــاب مــن الراهــب يــدعو  فيــه لحايرتــه ك يــو  كــ ا  وحيــث كنــ  
أعــرف زهــده وتقــواهف وكنــ  أجل ــه واحرتمــه لب يــ  دعوتــهف وحضــرت عنــده وإذا   أجــد عنــده 

ف وكلهم كانوا قد دعوا أيضا ف وبعد أن ضموعة من الناس تضم عددا  كبريا  من هاصيات البلد
اســــتقر  بنــــا اجمللــــسف قــــاا الراهــــب: اعلمــــوا أ  ِل أكــــن راهبــــا  ك يــــو  مــــن األاي  وامنــــا أان مــــن 
ال ي انيني تلب س  هب ا الحي  ددمـة وطـينف وكنـ  أقـو  ك هـ ه املـدة ال ويلـة بـدور التجسـس 

ن طريــق العمــالءاا وا ن وأان أحــس  ك إيــران وأفغانســتان  لغــرا احلصــوا علــى املعلومــات عــ
ابقـرتاب مــوم أتـوب إَل هللا ممــا عملتـهف وإ  أظهــر لكـم إســالميف وأرجـو إذا مــ   أن  هــحو   
كمــا  هــحون املســلمنيف  م بــدأ يبكــي لي ــري فينــا أكــ  قــدر ممكــن مــن الشــوقة عليــه والعاطوــةف 

 فه ه طريقتهم دا ما .
أبمــرهف وإعــالن إســالمهف وبكا ــهف أيضــا  كانــ   ولعــل خ وتــه األخــرية هــ ه أي: إخبــارهم
 لمن برانضه املوج ه  لكي يبني لنا قوة دولته.

نعـــمف هكـــ ا يتغلغـــل االســـتعمار ك بـــالدانف يـــدس  عمـــالءه ك كـــل ضتمـــع مـــن اجملتمعـــات 
اإلسالمية اليت تغط  ك سبات وجهل عمـا يـدور حوهلـاف ممـا يسـهل األمـر لالسـتعمار ابلتـدخل 

 ك هؤوننا.
 ا البـــد أن ال يناـــد  اإلنســـان ابملظـــاهرف فلـــيس املعيـــار ظـــاهر اإلنســـانف وإمنـــا املعيـــار لـــ

 القلب السليم والعمل النابع من اإلخال  واإلميان.
ــــة الــــيت ال تنكشــــف لانســــان إال إذا كــــان دعــــاة التغيــــري  وهــــ ه األمــــور مــــن األمــــور ادوي

وكمــا ك احلــديث الشــريف: أصــحاب فهــم سياســي وبصــرية انفــ ة تــرى األهــياء علــى واقعهــاف 
 .(16)«املؤمن ينظر بنور اإلميان»

.. واق ع عمن ينسـيك وصـله ذكـر هللاف وتشـغلك »: )عليه السال  وقاا اإلما  الصادق 
ألوتــه عــن طاعــة هللا  فــإن ذلــك مــن أوليــاء الشــي ان وأعوانــهف وال دملنــك رؤيــتهم إَل املداهنــة 

 .(17) «ابه عند احلقف فإن ك ذلك خسراان  عظيما  نعوذ

                                                        

 .16لمن ة 16ب 323  7حبار األنوار: ج (16)
 .9460ة27ب 353  8مستدرو الوسا ل: ج (17)
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 .(18)«.. وال أتمن من األعداء  فإن الغل ك صدورهم »وقاا لقمان لولده: 
 
 

 من نوليات الفهم السياس 
 

إن مـن أوليــات الوهــم السياسـي: أن نعــرف أن هنــاو بالبــة أهـياء ليســ  مــن اإلســال  ك 
 هيءف وإن جاء املستغل ون هلا أبلف حجة ودليلف وهي:

املسـلمنيف ويوـرقهم علــى أسـاس مـن القوميـة أو ال ا ويــة أو ــ إن كـل هـيء يهــد د وحـدة 1
العنصــريةف فهــو لــيس مــن اإلســال  ك هــيء. واملوــروا أن تــ وب كــل هــ ه التقســيمات مــن 
خالا وحدة اإلسال  العظيمف الـ ي يـرى كـل املسـلمني سواسـيةف وألـم أخـوة تتكافـأ دمـاؤهم. 

مإ ُنمًَّة َواِحَدًة َوَنََّن رَْبُ مإ فَاتوَُّقونِ َوِإنَّ هللَاِ ِه ُنمَُّت ُ فقد قاا سبحانه وتعاَل: 
(19). 

إن النــاس مــن عهــد آد  إَل يومنــا هــ ا م ــل أســنان املشـــطف ال »وقــاا رســوا هللا )  : 
. وأبرز م اا علـى ذلـك (20)«فضل للعر  على العجميف وال لألمحر على األسود إال ابلتقوى

هـاجرينف حيـث كـان اإلسـال  فـوق كـل الوـوارق هو: األخو ة اليت عقدها النيب بـني األنصـار وامل
األخـــــرىف والتـــــاريم يشـــــهد بقـــــوة ذلـــــك اجملتمـــــع مـــــن جـــــر اء وحـــــدة القلـــــوبف ومـــــن  م وحـــــدة 

 .(21)الصف
ـــ إن كـــل مـــن يصـــل إَل احلكــم بـــال اســـتوتاء حـــر  مــن الشـــعبف وبـــال هـــورى مـــنهمف وال 2

صــوله إَل احلكــم انتاــاب واختيــارف فهــ ه الصــورة ليســ  مــن اإلســال  ك هــيءف ســواء كــان و 
بسبب العشريةف أو القبيلةف أو بسبب امللكية الورابيةف أو بسبب االنقالب العسكريف أو بغري 

 ذلك.
ـ إن كـل بلـد ُعهـر فيـه ابملعاصـي وا رمـاتف وهـو علـى مـرأى ومسـمع مـن احلكومـة أو  3

                                                        

 .23لمن ة 18ب 429  13حبار األنوار: ج (18)
 .52سورة املؤمنون:  (19)
 .13598ة 75ب 89  12مستدرو الوسا ل: ج (20)
 .30551ة 24ب 283  24ل الشيعة: جانظر وسا  (21)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 13 

لرِبا بتشــجيع منهــاف فــ لك دليــل علــى احلــراف تلــك احلكومــات عــن اإلســال  وابتعادهــا عنــه.و 
حماربتهـــا لـــه. فعلـــى التيـــار اإلســـالمي الـــ ي ينشـــد التغيـــري أن ال تغيـــب عنـــه هـــ ه األســــاليب 

 واأللوانف اليت تقو  هبا تلك احلكومات.
 
 

 دائما مع الناس
 

إن  علــى الرجــاا املعنيــني بقضــية العــراق أن يشاصــوا العالقــات البــارزة ك مســتقبلهف وهــ ا 
  التـا ف والتوكـل علـى هللا ـ عـح  وجـل ـ أوال ف وصـمود التحـرو عـب أن يكـون مقـرتان  ابإلخـال

 اإلرادة اثنيا ف واالبتعاد عن االستبداد احلح  اثل ا .
فمـــن املغال ـــات ك بعـــض التنظيمـــات احلحبيـــة هـــو ابتعادهـــا عـــن النـــاسف وعـــد  تواعلهــــا 

يتواعلون إال   معهمف إال  ك املواقف احلرجة اليت تورا عليهم أن يتعاملوا مع الناسف والناس ال
 مع من يتواعل معهمف ال ك قضاء احلاجات فحسبف بل ك ا راء واألعماا أيضا . 

فــإن النــاس يريــدون مــن هــو مــنهم والــيهمف وهــم منــه واليــهف وال يريــدون مجاعــة تعمــل خــارج 
ن ــاقهمف وتتكـــ   علـــيهمف وتســتبد اب راء دولـــم  ولـــ ا ال تـــتمكن أم ــاا هـــ ه التنظيمـــات مـــن 

لناسف فالواجـب علـى املنظمـات اإلسـالمية وأهـباههاف وعلـى مـن يريـد إنقـاذ املسـلمني حتريك ا
ك العراقف وك غري العـراق أمـران شـا: اإلستشـارةف والتوالـع. كمـا يوصـينا بـ لك أمـري املـؤمنني 

 . (22)«الشركة ك الرأي تؤدي إَل الصواب»)   بقوله: 
 .(23)«احلظري إذا أاتو به الرجل احلقريال تستصغرن عندو الرأي »: )عليه السال  وقاا 

 .(24)«التوالع أن تع ي الناس ما حتب أن تع اه»وقاا اإلما  الرلا )  : 
 : ما حد التوالع ال ي إذا فعله العبد كان متوالعا ؟)عليه السال  وسئل 
التوالــع درجــاتف منهــا أن يعــرف املــرء قــدر نوســه فينحهلــا منحلتهــا »: )عليــه الســال  فقــاا 

                                                        

 .10061ة 1الوصل  4ب 6ق 441غرر احلكم ودرر الكلم:   (22)
 .10058ة 1الوصل 4ب 6ق 441غرر احلكم ودرر الكلم:   (23)
 .13ابب التوالع ة 124  2الكاك: ج (24)
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ســليمف ال دــب أن ىلم إَل أحــد إال م ــل مــا يــؤتى إليــهف إن رأى ســيئة درأهــا ابحلســنةف   بقلــب
 .(25)«كاظم الغيظ عاف عن الناسف وهللا دب ا سنني

 حتِمل املصاعب
إن  علـــى املعنيـــني بقضـــية العـــراقف وحتريـــره مـــن الكـــابوس اجلـــا م علـــى صـــدرهف أن يتحملـــوا 

انسان التأريم املشـرقف ويـدفع األجيـاا إَل األمـا   الصعوابت واملشاق   فإن حتملها يسجل ل
إن هللا عحوجـــل فـــرا اجلهـــاد »قـــاا:  )عليـــه الســـال  وقـــد ورد ك احلـــديث عـــن أمـــري املـــؤمنني 

 . (26)«وعظمه وجعله نصره وانصرهف وهللا ما صلح  دنيا وال دين إال به
مــا أوذي نــيب »ولــ ا نــرى حتمــل النــيب )   املشــاق اجلســدية والروحيــةف حــت قــاا )  : 

وهك ا األ مة امل هرون )سال  هللا علـيهم أمجعـني  ومـن سـار علـى لجهـم  (27)«م لما أوذي 
 من األولياء واملالصني والعلماء.

 

                                                        

 .13ابب التوالع ة 124  2الكاك: ج (25)
 .11ابب فضل اجلهاد ة 8  5الكاك: ج (26)
 .فصل ك مساواته يعقوب ويوسف  247  2اقب: جاملن (27)
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 التعددية احلزبية
 

نَوُهمإ قاا تبارو وتعاَل: َوَنمإُرهللُامإ ُشوَر  بَويوإ
(28). 

 .(29)«الربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب»: )عليه السال  قاا أمري املؤمنني 
ف هـي اإلطـال  واملعرفـة  من املوردات السياسـية املهمـة الـيت عـب أن دملهـا اإلنسـان املغـري 
بووا د التعددية احلحبيةف واأللـرار النامجـة عـن نظريـة احلـحب الواحـدف الـ ي عـادة مـا يـؤدي إَل 

ة للشــــعب ولألفــــرادف والل جــــوء إَل أي  حــــحب ظهــــور الدكتاتوريــــةف بينمــــا التعدديــــة تع ــــي فرصــــ
 أرادواف وإع اء صوهتم ألي ححب يرون أنه خيد  الشعبف ودافظ على وحدته. 

فوي ظل التعددية يرتوـع سـتار اجلـ  والضـغط علـى الشـعبف وتتـوفر احلـرايت لـمن إطـار 
 الشر  املقدسف وِبوجبها يعلن الورد ويصرة عن رأيه.

 .(30)«ا ضوا الرأي  ض السقاء ينتج سديد ا راء»: السال  )عليه قاا أمري املؤمنني 

                                                        

 38سورة الشورى:  (28)
 .  10063ة 1الوصل 4ب 6ق 422غرر احلكم ودرر الكلم:   (29)
 .10062ة 1الوصل 4ب 6ق 422غرر احلكم ودرر الكلم:  (30)
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 األحزاب   العراق
 

حـحاب  ـ كمـا أتـ كر ـ وكانـ  مجيعهـا تعمـل حبر يـة ـ نسـبيا  ـ. وكـان  «44»كـان ك العـراق 
أكـــــ  هــــــ ه األحــــــحاب أربعــــــة منهــــــاف وهـــــي: حــــــحب االســــــتقالافوححب الدســــــتور ف واحلــــــحب 

فعلى الرغم من أن ه ه األححاب ِل تكن إسالميةف والنقر  هبـا  . (31)الدميقراطيف وححب األمة
ألن  احلحب ك نظران عـب أن يسـتمد مباد ـه مـن القـرآن الكـر  والسـنة الشـريوةف ويت بـع القيـادة 
الرهــيدة للمرجعيــةف إال  ألــا  كانــ  أحــحااب  وطنيــةف وتقــو  أحيــاان  علــى خدمــة النــاس والـــبالدف 

ل األفـراد  ولـ لك كـان النـاس يعكسـون احـرتامهم وتقـديرهم هلـ ه والدفا  عنهماف وحـل مشـاك
األحــحاب. بينمــا ك نظريــة احلــحب الواحــدف غالبــا  مــا تُوــرا سياســة احلــحب ورؤاه اداصــة علــى 
األمــةف فيكــون األفــراد ضــ ين علــى سياســة هــ ا احلــحبف وال خيــار هلــمف دلــو الســاحة مــن أي 

 منافس آخر.

                                                        

 ححب األمة: كان ك كربالء وكان من لمن املتنافسني على قيادته )عبد احلسني كمونه . (31)
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 املعامل الواضحة
 

 .(32)«من كان يؤمن ابه واليو  ا خر فليف إذا وعد»رسوا هللا )  : قاا 
أتـــدري ِل مســـي »: )عليـــه الســـال  وعـــن ســـليمان اجلعوـــري قـــاا: قـــاا أبـــو احلســـن الرلـــا 

 «.إمساعيل صادق الوعد؟
 قل : ال أدري.

 .(33)«وعد رجال  فجلس حوال  ينتظره»قاا: 
ءة أن تقتصــــد فــــال تســــرف وتعــــد فـــــال مـــــن املــــرو »: )عليــــه الســــال  وقــــاا أمــــري املــــؤمنني 

 .(34)«ختلف
مـــــن الضـــــروري للعـــــاملني والســـــاعني حلـــــو مســـــتقبل العـــــراق أن يولـــــحوا معـــــاِل طـــــريقتهم 
وسياسـتهم ومورداهتـاف وأن دـ روا ادـوا ك الوعـود ـ بـال ميـحان ـ للنـاسف سـواء قبـل الوصـوا 

ود ادال بــة أن عتــ ب إَل احلكــمف أو بعــد الوصــوا إليــهف فــإن اإلنســان قــد دــاوا بســبب الوعــ
النــاس حولــهف بينمــا ذلــك ىلم بعكــس النتيجــةف فإنـــه ك ــريا  مــا ال يــتمكن اإلنســان مــن الوفـــاء 
بوعـــدهف فيـــنوض  النـــاس مـــن حولـــهف علـــى أنـــه ينبغـــي لنـــا مجيعـــا  أن ال نـــد خر وســـعا  لتقـــو  كـــل 
 اعوجـــاجف وللوقـــوف بوجـــه كـــل مـــن يعمـــل لـــد حريـــة النـــاسف ولـــد حقـــوق املســـلمنيف وغـــري

 املسلمني.

                                                        

 .15965ة 109ب 165  12سا ل الشيعة: جو  (32)
 . 15967ة 109ب 165  12وسا ل الشيعة: ج (33)
 .5292ة 2الوصل  2ب 3ق 252غرر احلكم ودرر الكلم:   (34)
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 الربَّنمج املت امل

 
إن ولـوة املعـاِل ال يقتصــر علـى املوــردات الداخليـة للعمــل السياسـيف بــل تشـمل القضــااي 
اإلقليمية والدوليةف فم ال : إن مسألة اجلوارف وحسن التعامـل والـرتابط مـن أهـم املسـا ل ك عـاِل 

لـــع نـــو  الـــروابطف الـــيت عـــب اليـــو ف فـــال بـــد  مـــن اإللتقـــاء مـــع اجلـــريان وتنســـيق اد ـــواتف وو 
اختيارها مع ه ه الدوا اجملاورة للعراق. وجعل ه ه النق ة من األسس الر يسـية الـيت ت بـ  ك 

 برانمج العمل املستقبلي. فال بد من إعاد صيغة للتواهم مع الدوا اجملاورة. 
ارغــةف كمــا أن الــبعض يتصــور أن احلصــوا علــى التأييــد الشــعيب الكبــري ةلقــاء الوعــود الو

وحتسني الصورة من قبل أتباعهف من أهم خ وات العمـل. ولكـن األمـر علـى العكـس متامـا   إذ 
أن الدخوا ك منافسات التأييد الشعيب مع ا خرين سـوف يرهـق األمـواا وادحينـة ويسـتنحفهاف 
وابلتـــاا ســـيأم يـــو  تســـحب اجلمـــاهري منـــه أتييـــدهاف ِبجـــرد التقصـــري ك أد  نق ـــة ك احليـــاة 

جتماعية ونظمهاف وهـ ا سـيؤدي إَل السـقوو أو الضـعف الوالـحف الـ ي يـؤدي هـو بـدوره اال
 إَل فتح جبهات مناهضة. 

إن الســـري مـــع اجلمـــاهري ةخــــال  ات ف وخـــدمتهم أبكـــ  قــــدر ممكـــنف وعـــد   اهــــل أي 
مــنهمف وتولــيح خــط ســري احلركــة اإلســالمية التغيرييــةف وإعــالن هــعار والــحف وإبــراز رجــاا ال 

وهلم الشبهاتف كل ذلك هو املهم ك عمل القادة واحلركات  ألن اجلماهري هي أساس حتو  ح
احلكــمف ولــيس هــاص احلــاكم أو احلركــةف وكــ لك بنــاء عالقــات إنســانية مســتقلة ومتينــة مــع 
اجلــــريانف دون غمــــوا أو تبعيــــةف ورفــــع احلــــواجح والقيــــود الــــيت ولــــعها املســــتعمرون ك الــــبالد 

  ق تُقي د حرية الورد واألمة.اإلسالميةف من حدود وواث
َِ ذوووا النفووواق » اللهوووم إَّن نرغوووب إليووون   دولوووة كراوووة  تعوووِز ذوووا ااسوووالم ونهللالوووَ  وتووو 

علنا فيها مون الودعاة إىل عاعتون  والقوادة إىل سوبيلن  وترزقنوا ذوا كراموة الودنيا  ونهللالَ  َو
حبـق حمم ـد وآلـه  (35)«هواآلخرة. اللهم ما عِرفتنا من احلوق فحِملنواه  وموا قصورَّن عنوَ فبِلغنوا

                                                        

 دعاء ك كل ليلة من ههر رمضان. 195البلد األمني:   (35)
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 ال اهرين.
 
 

 من هللادي القرآن احل يم
 األمانة

ِدهللِامإ رَاُعونَ قاا تبارو وتعاَل:  َوالَِّ يَن هللُامإ أَلَماََّنِِتِمإ َوَعهإ
(36)  . 

َ َننإ َ إِملإنَوَهوا وقاا سبحانه:  َِ فَو َبَو إ ِبَوا َنا األَمانََة َعَلى السَّوَمَواِت َواألرإِض َواجإ ِإَّنَّ َعَرضإ
َُ َكاَن ظَُلوماً َجُهوالً  َها َومَحََلَها اِانإَساُن ِإنَّ َن ِمنوإ َفقإ َوَنشإ

(37) . 
َي َنيْوَهووا الَّووِ يَن آَمنُوووا الَ َوُونُوووا هللاَ َوالرَُّسوووََ َوَوُونُوووا َنَموواََّنِتُ مإ َوَننوإووُتمإ وقــاا عحوجــل: 

تَوعإَلُمونَ 
(38). 

َ ِإنَّ هللاَ َيَإُموووورُُكمإ  وقـــاا عـــح هــــأنه:  ووووُتمإ بَووووو إ ِلَهوووا َوِإَعا َحَ مإ َننإ تُووووَؤْدوا األَموووواََّنِت ِإىَل َنهللاإ
يعاً َبِصرياً  َِ ِإنَّ هللاَ َكاَن َسَِ َِ ِإنَّ هللاَ نِِعمَّا يَِعُظُ مإ ِب  .    (39)النَّاِس َننإ حَتإُ ُموا ِْللإَعدإ

َُ َولإيَوتَّووووِق هللاَ فَووووِ نإ َنِمووووَن بَوعإُضووووُ مإ بَوعإضوووواً فَولإيُوووووَؤدِِ الَّووووِ ي ا إ وقــــاا ســــبحانه: ُُتِووووَن َنَمانَوتَوووو
رَبََُّ 

(40). 
 

 الوعي

َهوا َوَموا قاا تعاَل:  َِ َوَمونإ َعِموَ  فَوَعَليوإ ِسو قَودإ َجواءُكمإ َبَصوائُِر ِمونإ رَبُِِ ومإ َفَمونإ َنبإَصوَر فَِلنَوفإ
َنََّن َعَليإُ مإ ِبَِفيظ  

(41)  . 

                                                        

 .8سورة املؤمنون:  (36)
 .72سورة األححاب:  (37)
 .27سورة األنواا:  (38)
 .58النساء: سورة  (39)
 .283سورة البقرة:  (40)
 .104سورة األنعا :  (41)
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ُعووو ِإىَل هللاِ وقــاا ســبحانه:  َعلَووى َبِصووريَة  َنََّن َوَمووِن اتوَّبَوَعوويِن َوُسووبإَحاَن  قُوولإ هللَاووِ ِه َسووِبيِل  َندإ
رِِك َ  هللِا َوَما َنََّن ِمَن الإُمشإ

(42)  . 
َعَلَها َلُ مإ َت إِكَرًة َوَتِعيَوَها ُنُعن  َواِعَية  وقاا عحوجل:  لَِنجإ

(43)  . 
َِ َسبِ وقاا عح امسه:  يالً ِإنَّ هللَاِ ِه َت إِكَرة  َفَمنإ َشاء اوَََّ  ِإىَل رَبِِ

(44). 

 اإلصالة

َْإوووَواهللُامإ ِإالَ َمووونإ َنَموووَر ِبَصوووَدَقة  َنوإ َمعإوووُروف  َنوإ قـــاا جـــل وعـــال:  وووَر ِ  َكثِوووري  ِمووونإ  الَ َخيوإ
راً َعِظيماً  َِ َنجإ تِي َف نُوؤإ َعلإ َعِلَن ابإِتَغاء َمرإَضاِت هللِا َفَسوإ َ النَّاِس َوَمنإ يَوفإ ِإصإاَلح  بَو إ

(45)  . 
ََِوَد َْلُومإ َنِصورياً  ِإنَّ وقاا عح امسه:  َفِل ِموَن النَّواِر َولَونإ  ِإالَ  الإُمَناِفِقَ  ِ  الدَّرإِك األسإ

َف  ِمِنَ  َوَسوووإ َلُصوووا ِديوونَوُهمإ ِك فَ ُولَِّووَن َمووَع الإُمووؤإ ووَلُحوا َواعإَتَصووُموا ِْلخَِّ َوَنخإ الَّووِ يَن ََتبُوووا َوَنصإ
راً عَ  ِمِنَ  َنجإ ِت هللاُ الإُمؤإ ِظيماً يُوؤإ

(46). 
َلَ  َفاَل َخوإف  َعَليإِهمإ َواَل هللُامإ َ إَزنُونَ وقاا سبحانه:  َفَمِن اتوََّقى َوَنصإ

(47)  . 
ِلُحوا َعاَت بَويإِنُ مإ وقاا تعاَل:  فَاتوَُّقوا هللاَ َوَنصإ

(48)  . 
ِفيِق  ِإالَ ْلِ وقاا عحوجل:  َتَطعإُت َوَما تَووإ اَلَح َما اسإ  .  (49)خَِّ ِإنإ ُنرِيُد ِإاَل اِاصإ

 اإلخال 
َلُصوا ِديونَوُهمإ ِك فَ ُولَِّوَن وقاا سبحانه:  َلُحوا َواعإَتَصُموا ِْلخَِّ َوَنخإ ِإاَل الَِّ يَن ََتبُوا َوَنصإ

                                                        

 .108سورة يوسف:  (42)
 .12سورة احلاقة:  (43)
 .19سورة املحمل:  (44)
 .114سورة النساء:  (45)
 .146-145سورة النساء:  (46)
 .35سورة األعراف:  (47)
 .1سورة األنواا:  (48)
 .88سورة هود:  (49)
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راً َعِظيماً  ِمِنَ  َنجإ ِت هللاُ الإُمؤإ َف يُوؤإ ِمِنَ  َوَسوإ َمَع الإُمؤإ
(50)  . 

ينَ َوادإُعوُه ُُمإِلِصَ  لَ وقاا عحوجل:  َُ الدِِ
(51) . 

َاِلصُ وقاا سبحانه:  يُن اْلإ َنالَ ِك الدِِ
(52) . 

يَن ُحنَوَفاءوقاا عحوجل:  َُ الدِِ َوَما ُنِمُروا ِإاَل لِيَوعإُبُدوا هللاَ ُُمإِلِصَ  َل
(53)  . 

ِمنُووَن َوَسوتُورَ وقاا تعاَل:  َُ َوالإُمؤإ ْدوَن ِإىَل َعواملِِ َوُقِل اعإَملُووا َفَسويَوَر  هللاُ َعَمَلُ ومإ َوَرُسووُل
ُتمإ تَوعإَمُلونَ  الإغَيإِب َوالشََّهاَدِة فَويُونَوبَُُِِّ مإ ِ َا ُكنوإ

(54). 
 
 
 

 من هللادي السنة املطهرة
 األمانة

قــاا رســوا هللا )  : أكولــوا ا ســتا  أكوــل لكــم ابجلنــة: إذا حــد ة أحــدكم فــال يكــ ب 
 .(55)«وإذا وعد فال خيلف ..

 .(56)«متازحه وال تعده وعدا  فتالوهال متار أخاو وال »وقاا )  : 
ال تـــحاا أمـــيت  ـــريف مـــا حتـــابوا وهتـــادوا وأدوا األمانـــة واجتنبـــوا احلـــرا  ووقـــروا »وقـــاا )  : 

 .(57)«الضيف وأقاموا الصالة وأتوا الحكاةف فإذا ِل يوعلوا ذلك ابتلوا ابلقحط والسنني
وده  فـــإن ذلـــك هـــيء ال تنظـــروا إَل طـــوا ركـــو  الرجـــل وســـج»وقـــاا أبـــو عبـــد هللا )  : 

                                                        

 .146سورة النساء:  (50)
 .29رة األعراف: سو  (51)
 .3سورة الحمر:  (52)
 .5سورة البينة:  (53)
 .105سورة التوبة:  (54)
 .10007ة 92ب 460  8مستدرو الوسا ل: ج (55)
 .273ة 8الوصل  190  1غواا الآلا: ج (56)
 .25ة 31ب 29  2: جعيون أخبار الرلا  (57)
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 .(58)«اعتادهف فلو تركه استوحا ل لكف ولكن انظروا إَل صدق حدي ه وأداء أمانته
عليك بتقـوى هللا والـور  واالجتهـاد وصـدق احلـديث وأداء األمانـة »: )عليه السال  وقاا 

وحسـن ادلـق وحســن اجلـوارف وكونـوا دعــاة إَل أنوسـكم بغـري ألســنتكمف وكونـوا زينـا  وال تكونــوا 
هـينا ف وعلــيكم ب ــوا الركــو  والســجودف فــإن أحـدكم إذا أطــاا الركــو  والســجود هتــف إبلــيس 

 .(59)«من خلوه وقاا: اي ويلهف أطا  وعصي ف وسجد وأبي 
إن أهـــل األرا ملرحومـــون مـــا حتـــابوا وأدوا األمانـــة وعملـــوا »وقـــاا اإلمـــا  الكـــاظم )  : 

 .(60)«ابحلق
 الوعي

 .(61)«لعيا إال  لرجلني عاِل م ا ف أو مستمع وا ال خري ك ا»قاا رسوا هللا )  : 
عقلــوا الــدين عقــل وعايــة »وقــاا أمــري املــؤمنني )   ك خ بــة يــ كر فيهــا آا حممــد)  : 

 .(63)«ف ال عقل مسا  ورواية فإن رواة العلم ك ري ورعاته قليل(62)ورعاية
هـا أوعاهـا اي كميـل إن هـ ه القلـوب أوعيـةف فاري »لكميـل بـن زايد:  )عليـه السـال  وقـاا 

فــاحوظ عــين مــا أقــوا لــك: النــاس بالبــة فعــاِل راب  ومــتعلم علــى ســبيل جنــاة وشــج رعــا  أتبــا   
كــل انعــقف مييلــون مــع كــل ريــحف ِل يستضــيئوا بنــور العلــم وِل يلجئــوا إَل ركــن وبيــق. اي كميــلف 

كــو علــى العلـم خــري مـن املــااف العلــم درسـك وأنــ  حتـرس املــااف واملــاا تنقصـه النوقــة والعلـم يح 
 . (64) «االنواقف وصنيع املاا يحوا بحواله..

 اإلصالة
اي أاب أيـوب أال أخـ و وأدلـ ك علـى صـدقة »قاا رسوا هللا )   أل  أيـوب األنصـاري: 

                                                        

 .12ابب الصدق وأداء األمانة ة 105  2الكاك: ج (58)
 .9ابب الور  ة 77  2: جالكاك (59)
 .14الوصل  1ب 52مشكاة األنوار:   (60)
 ابب ذكر ما جاء ك ابنني. 25معدن اجلواهر:   (61)
 عقل الوعاية: حوظ ك فهم. والرعاية: مالحظة أحكا  الدين وت بيق األعماا عليها وه ا هو العلم ابلدين. (62)
 .ها آا حممد في )عليه السال  ي كر  239لج البالغةف اد ب:  (63)
 لكميل بن زايد الناعي.   )عليه السال  ف من كال  له 147لج البالغةف احلكم:  (64)
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 .(65)«دبها هللا ورسوله: تصلح بني الناس إذا تواسدوا وتباعدوا
 .(66)«اثبروا على صالة املؤمنني»قاا أمري املؤمنني )  : 

 .(67)«من كماا السعادة السعي ك صالة ى إصالة و اجلمهور»: وقاا )  
ما عمل رجل عمال  بعد إقامة الورا ض خريا  من إصـالة بـني »قاا اإلما  الصادق )  : 
 .(68)«الناسف يقوا خريا  ويتمىن خريا  

 اإلخال 
اإلخـــال  ســـر  مـــن »قـــاا رســـوا هللا )    ـــ ا  عـــن ج  يـــل عـــن هللا عحوجـــل أنـــه قـــاا: 

 .(69)«ري أستودعته قلب من أحبب  من عباديأسرا
عليــــــك ابإلخـــــال  فإنــــــه ســـــبب قبــــــوا األعمـــــاا وأفضــــــل »وقـــــاا أمــــــري املـــــؤمنني )  : 

 .(70)«ال اعة
 .(71)«من عري عن اهلوى عمله حسن أبره ك كل أمر»: )عليه السال  وقاا 

: ما امجـل عبـد ما أخلص عبد اإلميان ابه أربعني يوما  ـ أو قاا»وقاا اإلما  الباقر )  : 
ذكـر هللا أربعـني يومـا  ـ إال  زه ـده هللا تعـاَل ك الـدنيا وبص ـره داءهـا ودواءهـاف وأببـ  احلكمـة ك 

ِومإ َوِعلَّوة  ِ   م تال:  «قلبه وأن ق هبا لسانه وَل َسويَوَناُْلُمإ َغَضوب  ِمونإ َرذِِ َوُ وا الإِعجإ ِإنَّ الَِّ يَن اوَّ
َيَوواِة الوووْدنوإَيا وََكووَ لِ  ووَ ِينَ احلإ َْإوووِزي الإُمفإ فـــال يــرى صـــاحب بدعــة إال ذلـــيال ف وموــرتاي  علـــى » َن 

 .(72)«عحوجل وعلى رسوله وأهل بيته صلى هللا عليهم إال ذليال  
اإلخـــال  عمـــع فوالـــل األعمـــااف وهـــو معـــىنف موتاحـــه »وقـــاا اإلمـــا  الصـــادق )  : 

لـــص وإن قـــل  عملـــه ومـــن ال القبـــوا وتوفيقـــه الرلـــاف فمـــن تقبـــل هللا منـــه ورلـــى عنـــه فهـــو املا
ـــــه اعتبـــــارا   د   ـــــه  )عليـــــه الســـــال  يتقبـــــل هللا منـــــه فلـــــيس ِبالـــــص وان ك ـــــر عمل وابلـــــيس علي

                                                        

 .  6  1تنبيه ادواطر ونحهة النواظر: ج (65)
 .10351ة 13الوصل  4ب 6ق 450غرر احلكم ودرر الكلم:   (66)
 .11128ة 6ب 6ق 482غرر احلكم ودرر الكلم:   (67)
 .49ب 165  1إرهاد القلوب: ج (68)
 األمر األوا. 1ق 1ب 133منية املريد:   (69)
 .2915ة 4الوصل  6ب 1ق 155غرر احلكم ودرر الكلم:   (70)
 .2908ة 4الوصل  6ب 1غرر احلكم ودرر الكلم: ق (71)
 .278ة إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا اْلِعْجلَ قوله تعاَل:  74  2توسري نور ال قلني: ج (72)
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 .(73)«اللعنة
 
 

 الفهرس
 

 3 ------------------------- كلمة الناهر

 6 --------------------األمانة ك اإلستاالف

 9 ------------------------ الوهم السياسي

 10 -------------------- غاندي واالستقالا

 10 -------------------- قصة من الواقع املؤِل

 12 ---------------- من أوليات الوهم السياسي

 13 --------------------- دا ما.. مع الناس

 14 -----------------------ل املصاعبحتم  

 15 ----------------------- التعددية احلحبية

 16 -------------------- ححاب  ك العراق 44

 17 ----------------------- املعاِل الوالحة

 18 ----------------------- برانمج متكامل

 19 ------------------ ممن هدي القرآن احلكي

 21 ------------------ من هدي السنة امل هرة

 24 --------------------------- الوهرس
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 .86ة 8ب 99  1مستدرو الوسا ل: ج (73)
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