
 

 1 

 

 مؤتمرات اإلنقاذ
 

 
 

 )قدس سره الشريف(
 

 حقوق الطبع حمفوظة
 الطبعة األوىل

 م1111ـ   ه1111

 

 
 

 مؤسسة الوعي اإلسالمي
 للتحقيق والرتمجة
 والطباعة والنشر
 بريوت ـ لبنان

 



 

 2 

 

 مقدمة  الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 رسالة اإلمام الشريازي يف الكتاب :

بأهنــا اتابــات هاد ــة ب ومرتبطــة « دام ظلــ »حممــ  الشــريازي  تتســم اتابــات اإلمــام الســي 
ارتباطاً وثيقاً باحلقيقة والواقع ب  عن ما ميسك القلم يضع نصب عيني  ب الواقع احملـ د وادـ   

 املعّين الذي من أجل  يسطنر احلرو  . 
ـب مــًالً عنــ ما يكتــب الكــراريال التـــي د تتفــاوز عــ د أــفحاما الًالثــّي أو عنــ ما يكتــ

اجمللنـ ات الضــ مة الــز جــاوزت احلــ ن املعتــاد ب والــز بلفــي موســوعت  الفق يــة املا ــة وا مســّي 
جملن اً ب مل يع ل عن اد  ينة .  الكتابة عن ه وسيلة وه   ـا الرتبيـة والتعلـيم والتوعيـة واإلر ـاد 

باتــ  هــذه علــ  ب وهــذه هــي مســؤولية األنبيــاني والصــاحلّي علــ  مــ ار احليــات . ومل يقتصــر يف اتا
سنٍّ معّين بل تشمل من فيت  مجيع األعمـار أفاراً واباراً ..  كتـب لططفـال قصصـاً ي ـ   
من خالدا تقريب رسالة األنبيـاني للــ  الوهـور والـ اعم ب وامتـازت اتبـ  هـذه بالبسـاطة والنعومـة 

 الز ق  يعفو عن اإلتيان هبا الكًري من الكتناب واملؤلفّي . 
لكتب التوعوينة والتًقيفينة والتفسري البسيط الذي يوضح مـن خالل  معاين اتب للشباب ا

القـــران الكـــرك .. واتـــب للشـــيو  والك ـــول كـــا يناســـب م .. واتـــب للمـــرأت مـــا يتعلنـــق هبـــا مــــن 
أحكــام وتوجي ــات حــن يف  ـــن الطــب  كــا يناســب األســرت املســلمة ليبعــ ها عــن  ــبح التبــذير 

 واإلسرا  .
للمســلم و ــري املســلم .. لطــالب املــ ار  األاادمييــة وطــالب احلــوزات اتــب للفميــع .. 

 العلمية .
اتــــب للمبتـــــ  ّي  ـــــي ال راســـــة احلوزويــــة واتـــــب للمت صنصــــّي وطـــــالب ا ــــار  الذيــــــن 
يتق نمون لنيـل درجـة ادجت ـاد ب  كتـب  ـرا املكاسـب و ـرا الكفايـة و ـرا الرسـا ل و ـرا 

احلقـــا ق ال ينيـــة والنكـــات العلميـــة ب واتـــب  ــــي  املنظومـــة حـــن يســـ نل للطالـــب الوأـــول لىل
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الوقــي نفســ  أعمــق الك ت ــب يف الفقــ  واألأــول الــز رتاج ــا اــل مــن يريــ  اســتنبا  األحكــام 
 الشرعية ب  كاني األجواني ا مسة للبيع والًمانية لطأول . 

ب الـز واتب الكرناسـات الصـفريت حـول الشـيعة للتعريـ  هبـذه الطا فـة اإلسـالمية املظلومـة 
 أأبحي ه  اً حلراب األع اني ومسوم م الفكرية و ب امم املفرضة .

والصفة األخـر  الـز نلمسـ ا يف اتاباتـ  وتأليفاتـ  الواقعيـة يف املضـمون والقالـب ب  عنـ ما 
يكتبـ  ألهـل الكويـي كــا يناسـب احتفـادت هـذه الشـررة مـن « باقـة عطـرت » يكتب ـ مـًاًل ـ 

 وي الشري  .املسلمّي باملولود النب
وعنــ ما يكتــب للــواالني وا طبـــاني واملــؤلفّي ب يكتــب مــا ينفــع هــذا الصــن  مــن النــا  ب 

 الذين يتحمنلون قسطاً ابرياً من مسؤولية التوعية لطمنة اإلسالمية .
وقـــ  اثـــر  ــــي اتاباتـــ  أن يتبـــإلن طـــرا املشـــروح اإلســـالمي يف مواج ـــة التحـــ نيات الفكريـــة 

مشــــكالت العصــــر بًــــوب  ق ــــي ب الــــوني باملعلومــــات والــــر   املعاأــــرت ب  كتــــب عــــن أهــــم 
 واأل كار احلضارية.

اتــــب عــــن البيالــــة وعــــن ادقتصــــاد واحلقــــوق والقــــانون وعلــــم الــــنفال واإلعــــالم والسياســــة 
واملســتقبل ب وعـــن اــل مــا لــ  تــأثري علــ  حيــات اإلنســان ب واســتطاح هبـــذه الكتابــات القينمــة أن 

ـــــا الســـــابقون  أعلـــــ  اهلل يســـــتوعب حضـــــارت اإلنســـــان ب وأن يطـــــر  ـــــاً مل يطرق ـــــا علما ن ق أبواب
 مقام م( . 

واعتمــ   ـــي تأليفاتــ  علــ  أدب ملتــوم ونويــ  ب ينظــر لىل األدب اوســيلة لتحقيــق الفايــة ب 
وهــي ليصــال الفكــرت بطريقــة ســ لة وقويــة لىل امل اطــب . ألجــل هـــذا التــوم باألســلوب الســ ل 

القـار  .. العـامل و ــري العـامل ب وهـذه أهـم قاعــ ت  املبسنـط ب ومل يـنال يف الوقـي نفســ  مسـتو 
ــــ نب الكاتـــب أو ا طيــــب النــــا  علـــ  قــــ ر عقـــودم ولدراا ــــم و  م ــــم  يف البال ـــة : أن ر 

 لطمور .
وهكــذا  ــ  أنفســنا أمــام عبقريــة  ــذنت ونــادرت تســتطيع أن تتو نــل لىل قلــب الــ اعم الصــفار 

ي الـذي تسـتطيع أن تصـل لىل قلـب مضـن قضـ  لتوأل للي م احلكمة واملوعظة احلسنة يف الوقـ
 نص  قرن من عمره يف ال راسة احلوزوية . 

وهكذا اإلمام الشريازي يف مجيـع تأليفاتـ  ب ااتبـاً ملتومـاً وعاملـاً معطـانياً ولنسـاناً أـادقاً مـع 
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ا نفس  ومع  يـره ب لنساناً رمل أه ا اً ابريت د ري  عن ا ر م زمحة األ كار وتنونع ا ور ـم مـ
 يتعرنض ل  من مصاعب وحمحضن .              
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 مقدمة  المؤلف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمـــــ  هلل ربا العـــــاملّي ب والصـــــالت والســـــالم علـــــ  حممـــــ  والـــــ  الطـــــاهرين ب واللعنـــــة علـــــ  
 أع ا  م أمجعّي لىل يوم ال ين .

اهلل تعـاىل ـ أ كـاراً  وبعـ  .. سـطرنا هـذا الكـرا  لنضـع بـّي يـ ي لخواننـا العـاملّي ـ و ق ـم
حــول أةيــة وضــرورت عقــ  املــؤارات ب وبيــان دورهــا يف لنقــاك املســلمّي مــن املشــاال الــز تعــاين 
من ــا الــبالد اإلســالمية منــذ قــرن ب ســيما  ـــي النصــ  الًــاين مــن القــرن الــراهن ب حيــ  احلــ ود 

ةب ومل يبــــق مـــــن اجلفرا يـــــة املصــــطنعة قـــــ   صــــلي بــــّي املســــلمّي ب وتبــــ دت األخــــوت اإلســــالمي
 احلريات الز جاني هبا اإلسالم لد األقل من القليل . 

ود وجــود للشــور  ب د  ــــي احلكــم ود  ــــي  ــريه ب وحيـــ  ادســتب اد تفشـــ   ـــي  تلـــ  
املواقع واحلقول ب وليال من نصيب املسلمّي سو  التـأخر وادحنطا  احلضاري ب ويسـتوردون 

 م الفقر واملرض واجل ل والفوض  .هم حن اللحوم واأللبان ب ونصيب 
ود جت  ـ عادت ـ املكان األمن يف بالدهم ب وهــم مشـردون عـن مسـاان م ب حـن لن أاًـر  

ب (1)مـــن ســـبعّي يف املا ـــة ـ حســـب بعـــ  اإلحصـــانيات ـ مـــن الالجالـــّي هـــم مـــن املســـلمّي
ب والقواعـــ  والســفون اتلالــة ب واملقــابر مليالــة ب والتعــذيب  ـــي الســفون قــا م علــ  قــ م وســاق 

العسكرية األجنبية منتشرت ب وهـي احلاامة يف الكًري من بالدهـم ب واحلـروب دا ـرت هنـا وهنـا  
 اا د تبقي ود تذر .

                                                           

املتح ت الالجالّي استناداً لىل لحصا يات هيالة األمم املتح ت ومصادر أخر  ب ق ر  يف لحصاني أجرت  جلنة للوديات (1 
دجـ  ب ود يشـمل هـذا الـرقم « ألـ  077»و « مليـون 07»ع د الالجالّي املسـلمّي يف معظـم لحنـاني العـامل حنـو 

ية السـابقة مـن جممـوح الالجالّي الفلسطينيّي ودجالـي أوربـا الشـرقية . وبلفـي نسـبة الالجالـّي املسـلمّي يف اإلحصـا 
جلالوا لىل بل ان أخر  ألسباب ع ي ت ب من ا احلروب والكوارب الطبيعية وبطـ  ./« 00»الالجالّي يف العامل ال  

أنظــر جريــ ت العــامل اإلســالمي ب » احلكومـات املعاديــة لمســالمبوخو اً مــن ادضــط اد الــ يو والسياسـي والعرقــي . 
 « . 1115أفر 
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تعــ  مــن طليعــة  (1)واآلن وحنــن نســطنر هــذه الكلمــات ب هنــا  عشــرت مــن بلــ ان املســلمّي
ارجيـة املصـطنعة ب الـز خلف ـا ال ول الز ترت  علي ا النكبات ب وتلفَّ ا احلروب ال اخليــة وا 

 ادستعمار للتفريق بّي املسلمّي وحتطيم م .
ثمم اتعم  والعال  احلقيقي بي  اهلل سبحان  ب ولمنـا الواجـب علينـا ميالـة املقـ مات املمكنـة 

سععا  
ب حيـ  لنن ادجتمـاح قــوت ب والتنظـيم والت طـيط وتقسـيم « املـؤارات»ب والـز من ـا  (2)

األدوار هـــــو أ ضــــل الســــبل لتحقيــــق ادــــ   ب ويســــتفاد مــــن حــــ ي  أمــــري  األعمــــال وحت يــــ 
)إذا ترك المسلمون القرآن وَكََّلُهم اهلل إلى أنفسهم ، فإذا رجعوا املؤمنّي  علي  السالم( : 

ب ومشكلتنا الراهنة هـي يف تـر  املسـلمّي للقـران لد مجلـة مـن أحكامـ .  إليه رج  اهلل إليهم(
ب ووعــ   اهللح  (3)…فمإن  لمه معيشممة  ًمن ا  رض عـن كاـره ســبحان  ومـن املعلـوم لن مـن أعــ

سبحان  أادٌق ب ولذا ضـاقي علـي م الـ نيا كـا رحبـي ب  ـلكا عملنـا علـ  تنظـيم املـؤارات يف 
أعمالنا امل مـة وبكـل لخـال  ب ومجعنـا الكلمـة بكـل ج يـنة ب ورجـع املسـلمون ـ بسـبب كلـك 

اـان املرجـو أن يعيـ ض اهلل  علـي م عونهــم وسـيادمم وسـعادمم للـ  أحكام القران احلكيم مجيعـًا ـ  
 ال نيوية ب ويصلح اخرمم بلكن  سبحان  .

 وهو املستعان
 حمم  الشريازي

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الـ ا رت يف بعـ  دول ا لـيإ وليـران والبااسـتان والسـودان واجلوا ـر ومصـر ولبنـان وأ فانسـتان ومـا  ل ارت لىل احلـروب (1)

 أ ب  كلك .
 .  12واآلية  01سورت الك   : اآلية  (2)
 .  121سورت ط  : اآلية  (3)
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 يلزم أن ُيالحظ في المؤتمرات عد ة أمور :

 
 أوال  : المؤتمر فرصة للتربية

ســـاحة مـــن ســـاحات بلـــورت  جيـــب أن د ننســـ  اجلانـــب الرتبـــوي للمـــؤارات الـــز اًـــل  ـــق
   صيات العاملّي.

 فــي أروقــة املــؤار يــتعلَّم العامــل ايفيــة احلــوار البنــاني ب ويــتعلم الصــ  وحتمــل النقــ  ادــاد  ب 
 ويف املؤارات تتطور الكفانيات ا طابية اإلدارية والًقا ية والرتبوية .

 تلفــــة مــــن ثقا يــــة  ــــاملؤار هــــو حمــــك طبيعــــي لبلــــورت الش صــــيات يف جمادمــــا وحقودــــا امل
 .   (1)واقتصادية وسياحية ولدارية

 
 

 
 ثانيا  : أقسام  المؤتمرات
 وهي عل  أربعة أقسام :

_ املـــؤارات احملليـــة الصـــفريت ب مًـــل مـــؤار بـــريوت ومـــؤار الكويـــي ومـــؤار القـــاهرت ومـــؤار 1
 … .النف  ومؤار اربالني و

مؤار أ فانستان ومؤار ليران ومـؤار أملانيـا _ املؤارات القطرية الصفريت ب حنو مؤار ان ا و 2
 ومؤار البااستان وهكذا .

 _ املؤارات الكبريت : امؤار ا ليإ ومؤار اسيا ومؤار أ ريقيا وهلمن جرنا .3
 _ املؤارات العاملية جلميع املسلمّي .1

                                                           
 « . دام ظل  » لممام املؤل  « الوأول لىل حكومة واح ت اإلسالمية » للموي  راجع اتاب :  (1)



 

 0 

 
 
 

 ثالثا   :  مدة انعقاد المؤتمر
ن ـ اًالثـة أيـام أو أسـبوح أو  ـ ر ب  ـلن مـؤار العمـل علـ  لطالـة أمـ  املـؤار ـ م مـا أمكـ

 ادن  الذي انت   لىل حترير ادن  من الفربيّي يعق  ال عام أربعة أ  ر .
ومـــن الواضـــح لن الوقـــي القصـــريب د يفـــي ك ـــام املـــؤار اإلنقـــاكي ب الـــذي يتنـــاول مشـــاال 

 العامل اإلسالمي من  تل  اجلوانب واألبعاد.
 
 

 
 لمؤتمرينرابعا   :  كمي ة ا

ينبفي لن رضر املؤار أا  ع د اكن مـن العـاملّي ب ألنـ  الفرأـة الـز جيـ   ي ـا املـؤارون 
 أنفس م واح اً لىل جنب الواح  اآلخر ب يف نقاش وحوار هاد  .

 طبعاً هنا   التان ستحضران املؤار :
 الفالة األولـ  : خنبة العاملّي مـن كوي الكفانيات وادختصاأات .

لًانيـة : مج ـرت العـاملّي الـذين جيـ ون يف املـؤار  رأـة التعـر  علـ  القيـادات ب ومـن الفالة ا
 مث تش يص واجبامم ومسؤوليامم ب وأيضاً تنمية مواهب م وافانيامم .

 
 خامسا  : شمولية الحضور

د  ــرق يف لــووم احلضــور للمــؤارين الكبــري يف الســنن والشــاب ب ورجــل ال يـــن ب واجلــامعي ب 
 ب ب واملوظ  ب واألستاك ب والتلميذ ب وادقتصادي ب والسياسي . والكاس

واـذا د  ـرق بـّي مـن لــ  رتبـة ع ليـا وسـابقة يف احلراـة ب ومــن لـ  رتبـة د نيـا دحقـة ب لكا اــان 
 لكل من م نوح افانيت وخ ت ب  لنن لكل كي  ضل  ضل  . 

مـام علـي  عليـ  السـالم( ب اما اان يفعل  الرسول األارم  أل  اهلل علي  وال  وسـلم( واإل
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 حي  لنن من أسلم اان ل  ما للمسلمّي وعلي  ما علي م . 
واـــان الرســـول  أـــل  اهلل عليـــ  والـــ  وســـلم( يستشـــريهم مجيعـــاً ب واـــذا أمـــرهم اإلمـــام علـــي 

  علي  السالم( لن يشريوا علي  يف األمور . 
بممم تهم أدنما م  )المسلمون إخوة ، تت افم  دممام م ، ويسمعى ويف احل ي  الشـري  : 
ب ويف كلك من الفوا   النفسية ولمناني الكفانيات ولعطاني  (1)…(، و م يٌد على َمن سواُ م 

الفــر  واألدوار لرخــرينب وحتــري  النــا  للوأــول لىل األهــ ا  املرجــوتب مــا د  فــ  علــ  
 كوي األلباب .

قا ـــ  واأل ضـــل ولكا تصـــور اإلنســـان أو اجلماعـــة عكـــال كلـــك ب بـــأن يعتقـــ  أنـــ  الرا ـــ  وال
واألق م واألعلم واأل  م لىل  ري كلك من املواعم املفراقةب  ـلن هـذا التصـور سـيفلب لمنسـان 

 األنانية والك  ب ويؤول لىل ابتعاد النا  عن  وعن األه ا  الز يصبوا لتحقيق ا.
 

 
 ال شرط قعل المؤتمر :سادسا  

ار يف احلــ ي  حــول مواضــع مــن الضــروري أن د تكــون هنــا   ــرو  مســبقة حلضــور املــؤ 
 املؤار ب وما أ ب  كلك . 

 لنن الشرا ط املسبقة لمنـا تليـق بفـري مًـل هـذا ادـ   الر يـع الـذي رتـا  لىل اا ـة القطـرات 
 والطاقات من  ن األنشطة .

وق  اـان الرسول  أل  اهلل علي  والـ  وسـلم( يقبـل لسـالم اـل مـن يقـول الشـ ادتّي سـواني  
 أم ما ة . اان عطا ه واح اً 

 
 
 
 

                                                           
الرواية التالية :  أن  3ا 3ب 171  20ب وورد يف البحار   35105ا 31ب 50  21وسا ل الشيعة :   (1)

 كمنة املسلمّي واح ت يسع  هبا أدناهم والن م يٌ  عل  من سواهم( . 
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 التثقيف  أوال   :سابعا  

ادهتمام بتًقي  املؤارين بالًقا ة الز تساع هم عل  الوأول لىل اد   ب بسبب أ رطة 
الكاسيي والفي يو والكتب والنشرات واملنابر املعنية هبـذا الشـأن ب واـذا ادجتماعـات اجلانبيـة 

 ب وما أ ب  كلك .
 ــع يكــون وأــول  لىل األهــ ا  والفايــات أقــرب ب  الًقا ــة  كلَّمــا اانــي ثقا ــة اإلنســان أر 

 احليوية مي  اإلنسان ـ نفسياً وعملياً ـ للسري لىل اد   خبط مستقيم بشكل أسرح وأ ضل .  
 
 

 صدق النوايا :ثامنا  
ينبفــي للقــا مّي علـــ  املؤاـــر أن يكونــوا واقعيــّي وأن يكــون هــ   م هــو لنقــاك املســلمّي يف 

حان  ب سواني اان املؤار منعق اً مـن قحبضـل حـوب واحـ  أو خاأـاً بأعضـا   أو مـن سبيل اهلل سب
قبــل أحــوابي ع يــ ت ب أو مــن نشــا  واحــ  أو عــ ت أنشــطة ب أو مــن اــال القســمّي ـ والقســم 
الًالـــ  هــــو أ ضـــل األقســـام ـ لك مــــن املعلـــوم لن هنـــا  أنشـــطة لســـالمية مرجعيــــة ب وأنشـــطة 

المية عامـــة ب مــــن قبيـــل : النشــــا  اإلعالمـــي للقـــا مّي بـــ امإ لسالميــــة حوبيـــة ب وأنشـــطة لســـ
اإلكاعــــات والتلفويونـــات والصحــــ  ودور النشـــر ب ومـــن قبيـــل : النشـــا  الًقـــايف للمكتبـــات ب 
ومـن قبيل النشا  ادقتصادي واـذا الرتبـوي العـام ب  اجلــامع بـّي اـل األقسـام حصـيلت  أ ضـل 

 . (1)وأحسن وأقرب للواقع واحلقيقة
 

 
 

 

                                                           
الفقــ  : » عــن الواقعيــة يف العمــل واد  يــة يف التحــر  يف طينــات الكتــب التاليــة : «دام ظلــ  » تطــرنق اإلمــام املؤلــ   (1)

 « . الوأول لىل حكومة واح ت لسالمية » و « السبيل لىل لهناض املسلمّي » و « الفق  : السياسة » و « ادجتماح 
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 التقشف  و الشعار :تاسعا  
يلوم أن يكون  عار املؤار التقش  يف اإلنفاق ب واداتفاني باحلـ ود الـ نيا مـن املصـرو ات 
ب وجيـب تطبيـق قاعـ ت األدا  ــاألدا يف جمـال اإلنفـاق والصـر  ب  لنــ  ـ باإلضـا ة للــ  لــووم 

 (1)ال عا قـاً عـن انعقـاد املـؤارتو ري املال ق ر اإلمكان لطه ا  ـ رول دون أن يكـون قلنـة املـ
ب ناهيك عـن لن قلنة اإلنفاق علـ  وسا ل النقل     ـ مًالً ـ يوجب تو ري  ر  ولمكانية أاًر 
للســـياحة  ــــي  تلـــ  الـــبالد وادتصـــال بـــاألمم والشعــــوب واســـب األأ قــــاني والتعـــر  علــــ  

 د  ف  من الفا  ت . عادامم وتقالي هم ومنط تفكريهم ب وطرق معيشت م ب ويف كلك ما
وجيب التقليل من املصرو ات املتعلقة ككان انعقـاد املـؤار ب مـًالً  يكـون انعقـاد املؤاــر  ــي 
احلسينيات واملساج  وامل ينمـات يف الصـحاري أو علــ  ضـفا  األهنــار أو يف الفابـات أو مـا 

صـرو ات مــن األاـل أ ب  ب ب ون حاجة للـ   نادق ودور سكن أو مرااـو ب واـذلك حـال امل
 والشرب ووسا ل الت  الة  ـي الشتاني  ووسا ل الت ي  يف الصي  لىل  ري كلك . 

 . (1 )عزَّ من قن  وذلَّ َمن طم (وق  ورد  ـي احل ي  الشري  : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاشرا  : لجان االختصاص
مــــن الضــــروري أن تــــوزَّح األعمــــال  ـــــي املــــؤار حســــب الكفــــانيات وادختصاأــــات ب وأن 

                                                           
الفقـ  : اداب » و « الفقـ  : طريـق النفـات » و « السـبيل لىل لهنـاض املسـلمّي » عن اداتفـاني الـذاأ أنظـر اتـاب  (1)

 « . دام ظل »لممام املؤل  « ملاكا تأخر املسلمون ؟ » و « املـال 
  صل يف احلياني وما قيل  ي  . 57  11هنإ البال ة :   (1)



 

 12 

حمل اـل طا فة عمالً خاأاً ااإلعالم والًقا ة وادقتصاد والرتبية والتنظيم ب وما أ ب  كلك تت
 . 

 لنن توزيع األعمال وتقسـيم األدوار ولسـناد اـل عمـل لىل كوي ادختصـا  ب مـن أهـم مـا 
ممن كمل شميو ممو ونيوجب تق ك األمة لىل األمام ب ويف القران الكـرك : 

ب ويف اـالم  (1)
 .     (2))ونظم أمركم(أمري املؤمنّي  علي  السالم( : اإلمام 

ومن الواضح أنن  د منا ات بيــن كلـك وبـّي أن جيتمـع املـؤارون مجـيع م علـ  مناقشـة األمـور 
العامة ب حادم حال الوزراني حي  ال يعمل ضمن اختصاأ  ودم اجتماعات دورية للشؤون 

 العامة .
 

 الحادي عشر : الالعنف
 ون املؤار سلمياً بعي اً عن املشاحنات واملصادمات. ينبفي لن يك

  الالزم ادجتناب حن عن الكلمات النابية العادية ب أو الكلمات اجلارحة . 
فعممما رحمممة ممممن اهلل  علــ  ا طيــب اختيــار ألطــ  الكلمــات وأمجل ــا ب قــال ســبحان : 

قـال اإلمـام أمــري ب و  (1)…لنم  لهمم ولممو كنم  فظمما  الميظ القلمم  النفضموا ممن حولم  
 .  (2))إخواننا بغوا علينا(املؤمنّي علي بن أيب طالب  علي  السالم( : 
إخمموان لمموطوجــاني  ـــي القــران احلكــيم قبــل كلــك : 

وإلمممى عممادا أخمما م  مممودا  ب  (3)
… (1)  ب  وإلمى ثمود أخا م صالحا… (2). 

                                                           
 .  11سورت احلفر : اآلية :  (1)
 .  50ا 120ب 256  12 ار األنوار :   (2)
 .  151سورت ال عمران : اآلية  (1)
 . 27732ا 26ب 03  15وسا ل الشيعة :   (2)
 .  13سورت ق : اآلية  (3)
 .  57ب وسورت هود : اآلية  65سورت األعرا  : اآلية  (1)
 .  61ب وسورت هود : اآلية  03سورت األعرا  : اآلية  (2)

» و« الفقــ  : السياســة » يف طينــات الكتــب التاليــة : « الالعنــ  » عــن نظريــة « دام ظلــ »حتــ ب اإلمــام املؤلــ  
ملــاكا تــأخر » و« الصــيا ة اجل يــ ت » و« قــ  : ادجتمــاح الف» و« الفقــ  : ال ولــة اإلســالمية » و« الفقــ  : اإلدارت 

 « .السبيل لىل لهناض املسلمّي » و« املسلمون ؟
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 النيابة في المؤتمر :الثاني عشر 
يال كق وره حضور املؤار ـ جل ة سياسية أو مرضـية أو لعمـل أهـم من املمكن ا رتا  مـن ل

 وحنو كلك ـ عبـر اختاك الوايل والنا ب ب بأن يكون أوت  أوت املوال يف القرارات .
ومن املمكن أن يتصل الوايل كوال  يف ادستشارات امل مـة  ـ لن أمكـن ادتصـال ـ وبـذلك 

ب واــذا ينتفــع هــو  (1)ارك الرجممال فممي عقولهمما()أعقممل النمماس مممن شممينتفــع املــؤارون ب  ــلن 
حي  يكون ل  الت رن  الصعودي  ـي هـذا البعــ  اإلنقـاكي ب  ـلن احليــات تسـري تـ رجياً يف أاًـر 

 أبعادها ب ومن ا البع  الفكري والرتبوي والسياسي والعملي .
 
 اإلنتاجية :الثالث عشر 

ب وأن د يتصـــوروا أنــــ  جمـــرد م رجـــان جيـــب أن يتحســـال املـــؤارون بفا ـــ ت وج وا يـــة املـــؤار 
 إللقـاني الكلمـات الرنانـة وطرا املوضوعات اجملردت .

وامـا جيـب أن يكـون املـؤار منتفـاً يضـي   ـيالاً لىل معلومـات العـاملّي .. ويعطـي م املويـ  
 من األمل .. ألن  ب ون األمل د ميكن القيام بأي عمل . 

كانــة املشــاال املستعصــية ب بــل األمــل احلقيقــي ولــو ولــيال املقصــود األمــل باحلــل الســريع مل
 عل  مرن الومن .

 
 

 
 الراب  عشر : اقتران القول بالعمل

 
كعمر مقتما    يا أيها المين آمنوا لم تقولون مما ال تفعلمون قال تعاىل يف حمكم اتاب  : 

                                                           
 نبذ من الوأايا احلكيمة . 302  10هنإ البال ة   (1)
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عند اهلل أن تقولوا ماال  تفعلون
(1) . 

القـــول والعمـــل ب لك ينســـ  املـــؤارون مـــا قـــالوا  وأاًـــر مـــا يصـــيب املـــؤارات هـــو الفصـــام بـــّي
 داخل املؤار كفرد أن  رجوا من . وهذا أمر  ري أحيح دينياً وسياسياً واجتماعياً .

وقممممل اعملمممموا فسمممميرر اهلل عمل ممممم ورسمممموله والمؤمنممممون أمنــــا دينيــــاً :  لقولــــ  تعــــاىل : 
…(2)  : )(3)بغير ألسنت م()كونوا دعاة لنا ب ولقول اإلمام علي  علي  السالم . 

 وأما سياسياً : ألن  اا أية حراة وأي مؤار يف ترمجة األقوال  والشعارات لىل العمل .
وأمـــا اجتماعيـــاً : ألن النـــا  ينتظـــرون نتـــا إ املـــؤار د يف الكـــالم بـــل  ــــي العمـــل ب وهــــم 

 يقيسون النفاا والفشل كق ار  النتا إ العملية الز تسفر عن ا املؤارات .
وأخـــرياً لعـــل اهلل يو اـــق املســـلمّي ملـــا  يـــ  لنقـــاكهم بـــل لنقـــاك البشـــرية اا ـــة مــــن هـــذه امل ســـي 
والـــويالت ب الـــز د ميكــــن حلَّ ـــا لدن بالســـري علـــــ  خ طـــ  األنبيـــاني واأل مــــة األط ـــار  علــــي م 

 السنالم(ب وما كلك عل  اهلل بعويو .
 وهو املو اق املستعان

 يصفون وسالٌم على المرسلين والحمد هلل رب  العالمين .سعحان رب   ربِّ العز ة عم ا 
 قم املق سة
 حمم  الشريازي

  ه1111/ وال/23
      

 الف ر 
 5………………….………….  مق مة النا ر 
 1  ………………………….….مقدمة المؤلف  

                                                           
 .   3-2سورت الص  : اآلية  (1)
 .  175سورت التوبة : اآلية  (2)
أيضاً :  اونوا دعاًت للينا بالك  عن حمارم اهلل( دعا م اإلسالم الفصل الًـاين عشر . وورد  16مشكات األنوار :   (3)

كاــر وأــايا األ مــة    علــي م الســالم( . وورد أيضــاً :   اونــوا دعــات للنـــا  للـــ  ا يـــر بفــري ألســنتكم (   50  1:  
 .  12  11جمموعة ورام :  
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  13…………………………..  املؤار  رأة للرتبية
 11……………………………..  أقسام املؤارات

  15……………….……  ………م ت انعقاد املؤار
  16……………………………...  امينة املؤارين
  10……………………………..  مشولينة احلضور

  11…………………………..  د  ر  قبل املؤار
  27…………………………….…  التًقي  أودً 
  21…………………………….…  أ ق النوايا

  22…………………………..  التقشن  هو الشعار
   21…………………………….  جلان ادختصا 

 25…………………………….…  …الالعن 
  20……………………………..  النيابة يف املؤار

  20……………………………….…  اإلنتاجينة
  21…………………………..  اقرتان القول بالعمل

 31………………………………...  الفهرس 
 

*  *  * 
 

 


