
 :تشليل نقابات مدافعة عن حقوق كل فئة من الشعب وصيَّيت -

ني نقيبااً لهااانييني ااداًعاً زعيم الشيعة قبل ألف سنة تقريباً كاان قاد ع ا )قده( قد نقل أن السيد املرتضى
ملااش عصااهام صاااحل اااش ال اااء ع العهلاااجل أن يشاا هاا  اناااً  عصااي يعااش واا عنم عنااد السااهذان ع ى اا ا 

ة صااالة ت اااا اعااام ساالى نقاتااات تأماا  أااااو وااعبام ع صااأا الملااا  ع ًسااا  امل سااد ع تعلاال خااة 
 يهزء.
ًلثًأ نقاتة العلاا:  تأما  البذالاة ع ت ثار ايياا ا العااهاة تصااا  املاانل ع أعلاا: ع تا يااات  -1

م عاملشاا ل الاا ا يعلاال ًيااو لاا أ ي هاا لهلملاانلع  إصااأمية مااق  تقضااا عهااى البذالااة عتضاال واارع اً لهعاااال
 .أء الىل أن املعاوات كاًية لهعلا: عاناسبة ملقا ير  اا ىم تأم  أمدىم اآلخر ع 

نقاتااااة ايفاااادء   البيااااات عا ااااأت عاااااا واااااتو تأماااا   ياااانام عما ااااا م عىاااال  ملاااال   البيااااات  -2
سا   نسا عغةه   عهيو عمينل. ىيقضلعأقات اشباىة ًع

 .نقاتة املعهلني عأسات ة املداوس -3
لقضاجل عالقضاة عا ااني عاأم ة ىل القضاة آخ عن مقاقام ماق  ال تساا :  ام أن ساام نقاتة ا -4

 مما يسبب غضب اهلل علعنتو لتهك ال  ة.اي راف أن يرتشاا عي هلاا تعض 
عاأم اة أمااا م ىال  ام القاال كااهاة عىال واااوال قاراىم ال قاة  عوعااة املااواا نقاتة ال أمني  -5

ر لاديام املااا  عاآلالت الزواعياة  عإن كاان ىناا  عايعاأف عاملراعاا عىل يتنا ام اداوس كاًية  عىل تتًا
 إمها: أع تقملة   مقام ًلش املقملر عاش اب أن يرا ل لل اإلو ا:؟ عى  ا.

 يش عاملشر يش عالعا زيش. نة وعايا اييتاء عالقاصر  -6
نقاتة البنااة ععلاا: العقااوات عايواواا عاراقباة أساعاوىم إتا كانا, كاًياة  عىال ىناا  أزااة سا نية  -7

عاا مق   ملل كل ورا ح اجملتلل عهى اساكش ال قة.  مق  تعلل النقاتة لًر
: لهنسااااجل عاااش النسااااجل نقاتااة مقااال املااارأة عاراقبااة ااااا يقاال   الاابأ  ااااش ال هاام عال ساااا  اااش الر ااا -8

ااااتح املااااداوس الدينيااااة  تعهاااايم القاااارآن عالااااديت الشااااريف عايم اااااء للهر ااااا: عتاااات املرواااادات الاااادينيات ًع
تح تاب التزعيج  ا لاً عا  قتاً عاأم ة أماا: ايواال.  عاذاو ة اااقل الدعاوة ًع

 عى  ا عالتاسط لهتزعيج عالتعاعن ال غة القا ويش عهى التزعج ااالً عس ناً ععلأً 


