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 كلمة الناشر
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ـــي أن يســـتوعبها مليـــدا   وأن يشـــعر باملســـ ولية  إن مـــن يريـــد أن يبللـــ  رســـالةيي وعلي
 جتاههاي

للرســـالة الـــغ يبللغهـــا  وعليـــي أن واملبللــ  النـــاملا هـــو الـــذر يعطـــي الصـــور  احلقيقيـــة 
ــدها ش شهصــي كمــا هــو شــ ن الرســاالا الســماوية والرســن ال ــراميي حيــ  أن   جيسل
كــن واحـــد مــنهم كـــان جيسلــد رســـالتي ش شهصــي وي ـــون الرســول هـــو الصــور  احليلـــة 

 واملتحرلكة ش الواقع للرسالة السماويةيي 
ــــوا  عــــا  لنــــا بغــــري ألســــنت م( أر  وهــــذا مــــا يــــدل عليــــي احلــــدي  املشــــهور  )كون

 …ب عمال م وأخالق م 
ومن هذا املنطلق انربى مساحـة املرملـع الـديأل األعلـم ا مـام السـيد سمـد احلسـيأل 
الشــريا ر ) ام هلــي( املوســوعي ش علمــي  والعــاملي ش و ــرا والطللعــي  وا ســالمي ش 

ام للتعريف مبذهب أهن البيت األطهار )عليهم السالم( للعامل بشـ ن عـ… طرحي 
وللمسلمني بصـور  … حىت العرف الدنيا هنجهم القومي ورسالتهم السماوية السمحة

 خاصةي
ومن هـذا املنطلـق كـان مساحتـي ي تـب ش كـن عـام كرلاسـا مبسلـطا وسـهال يـو   ش 
أكرب م متر إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلراميي وذلك قبن ثل  قـرن  

ا املــ متر كمـا جيــب أو ينبغـي حلللــت أكثـر مشــاكن ويعتقـد  أن لــو أملـدنا اســتثمار هـذ
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العــامل ا ســالمي ولعــا ا األمــة إىل ســابق عهــدها ش وحــد  ال لمــة ووحــد  املوقــف 
 علم مستوى الدنياييي

 وكانــــت الطبــــع كــــن 5( ســــنة متتاليــــة القريبــــا  14( كراســــا  الو عــــت ش )14و تــــب )
انا وش موسـم احلـج ألف( نسهة الو ل  مجيعها جم 101إىل  01واحد  منها ما بني )

 ي i  وويها عناوين للمراسلة ملن يريد التعرلف األكثر علم مذهب أهن البيت 
وكـان مـر و  اللـك النشـراا ـ ال رلاسـاا ـ إجيابيـا ملـدا    وهـذا مـا البـنيل مـن خـالل 
الرسائن واملراسالا الغ كانت العقب موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذهب 

وساعدا ش  حض ال ثري من الشبهاا الغ كانـت النشـر  وشيعتهم  iأهن البيت
 …حول ذاك املذهب احلق

رأينــا أن حنيــي اللــك ال رلاســاا ونعيــد طباعتهــا   wوحنــن ش مركــز الرســول األعظــم
 الباعا لنفس الغاية الغ كتبت ألمللهايي 

 راملني من اهلل السدا  والقبول  وأن يوولقنا مجيعا  للعمن الصاحل إني مسيع جميب ي
 

 للتحقيق والنشر wمركز الرسول األعظم 
 51/  9595بيروت ـ لبنان  ص ب: 

                                                           
 هـ1311هـ حىت احلج من عام 1334أر منذ حج عام  - 1
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني والصال  والسالم علم سمد وآلي الطاهريني
كـــان ا ســـالم نظـــام حيـــا  أســـعد البشـــرية قرونـــا   ا حصـــروا عقيـــد   ش األذهـــان  

ىل قرب عو   ا سـالم نظـام حيـا   وقـد ول ن ش الفرت  األخري  الوالت بشائر الشري إ
العـــب املســـلمون مـــن التفرقـــة الطائفيـــة  والعبـــوا مـــن جتربـــة املبـــا   واألو ـــار  ومل يبـــق 

 أمامهم إال 
 ي«pكتاب اهلل وعرت  رسول اهلل »الوحيد الطوائف ا سالمية حتت لواء  :5
 انتشار ا سالم ـ ش صيغتي العملية ـ ش األرضي  :2

ص مـــن احلـــروب والقلـــق والفـــراك والبطالـــة وي ـــون التقـــدلم ش وعندئـــذ ي ـــون ا ـــال
 مجيع اجملاالاي

ساولة متواضعة لإلملا  إىل ا سالم من وملهـة  «الشيعة والشريعة»وهذا ال تاب 
نظــر الشــيعة  مــع مقدمــة الـاعشــرلفا الشــيعة إىل الــرأر العــام العــامليل  مســا ة ش القريــب 

 إىل احليا يوملهاا النظر ومتهيدا  لعو   ا سالم 
 واهلل هو املووق واملستعان

                              
 محمد                             
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 العريف بالشيعة
 

وأهـن بيتـي الطـاهرون  pالطائفة الشيعية  صيغة عملية لإلسالم  كما طرحـي النـ  
iوبقية الطوائف ا سالمية صي  عملية لإلسالم كما طرحها أئمتهاي   

  التواملــد ش أكثــر بــال  العــامل ومراكــز 2وعــد  الشــيعة ش العــامل مائتــا مليــون نســمة
ال اثفها هي العراق  وايران  وبال  ا ليج  والباكستان  واهلند  وأوغانستان  ولبنان  

 وإندونيسياي 
pوأول مــن أطلــق علــيهم هــذا االســم هــو الرســول األكــرم 

ـــ 1 « الشــيعة»  ومسالــوا ب
 ي iوأوال ا ألهنم شايعوا عليا  

اســتطا  أن ينشــر  tألن إمــامهم الســا ف ملعفــر بــن سمــد « اجلعفريــة»ومسالــوا بـــ 
 باستيعاب ومشول أكثري p علوم ا سالم والقرآن والرسول

وقد أوىت كبار علماء السنَّة جبوا  األخذ باملذهب الشيعي  ومنهم )الشيخ سمـو  
 شلتوا( شيخ اجلامع األ هر األسبق وغرياي

 الشيعة بالقول بفتا باب االملتها   والرتكيز علم العقن ش الشريعةيومتتا  
 «  نظام»و« شريعة»و« عقيد »وا سالم ـ ش نظر الطائفة الشيعية ـ   

                                                           
 واآلن وقد جتاو ا ا مسمائة مليون حسب االحصاءاا األخري ي - 4
  )والــذر نفســي بيــدا ان هــذا وشــيعتي هلــم الفــائزون يــوم القيامــة( راملــع الـــاريخ  tمشــريا  اىل علــي بــن أ  طالــب  pقــال رســول اهلل  - 3

  شـواهد 14ي املناقب  للهوار مي احلنفي   ص301و 321ح 323  وص 101ح 224ص 4مشق البن عساكر= =الشاوعي  ج 
ي كنـــــو  احلقـــــائق 312و 313و 420ي كفايـــــة الطالــــب لل نجـــــي الشــــاوعي  ص1131ح 314ص 4التنزيــــن للحســـــ اج احلنفــــي  ج

ي ورائـد 02الـذكر  ا ـواص للسـبب ابـن اجلـو ر احلنفـي  صي 371ص 1ي الدر املنثـور للسـيوطي الشـاوعي  ج33للمناور الشاوعي  ص
 ي101ص 1السمطني  ج

 ي111ح 21ب 432و 433ص 31وانظر أيضا   حبار األنوار  ج
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 ي عقيد  الشيعة1
 العقيد  هي  التوحيد  والعدل  والنبو   وا مامة  واملعا ي
اهلل   هلل أحـــدقـــن هـــو ا»والتوحيـــد  هـــو أن اهلل واحـــد ال شـــريك لـــي وال نظـــري 

 ي 4«ومل ي ن لي كفوا  أحد مل يلد ومل يولد  الصمد 
 والعدل  هو أن اهلل عا ل  ال يظلم وال يقرل الظلمي

والنبـــو   هـــي أن اهلل بلطفـــي أرســـن أنبيـــاء إىل النـــاف  يضـــاح ا ـــري والشـــر والومليـــي 
 الناف إىل ا ري ومنعهم من الشري
 مر مـن اهلل ـ مـن بعـدا أئمـة إثـأل عشـر  نصـب ـ بـ pوا مامة  هي أن رسول اهلل 

 جيب االباعهم وأخذ معامل الدين عنهم وهم  
 tا مام علي بن أ  طالب أمري امل منني   ي1
 tا مام احلسن بن علي   ي4
 tا مام احلسني بن علي   ي3
 tا مام علي بن احلسني  ين العابدين   ي2
 tا مام سمد بن علي الباقر   ي0
  t ا مام ملعفر بن سمد الصا ق ي1
 tا مام موسم بن ملعفر ال اهم   ي7
 tا مام علي بن موسم الرضا   ي3
 tا مام سمد بن علي اجلوا    ي1
 tا مام علي بن سمد اهلا ر   ي11
 tا مام احلسن بن علي العس رر   ي11
 يt ا مام املهدر بن احلسن املنتظر  ي14

وا مـــام املهــــدر )عجــــن اهلل ورملـــي( حــــيل ش  ار الــــدنيا  ويظهـــر ش آخــــر الزمــــان 
                                                           

 ي  2ـ 1سور  التوحيد   - 2
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وــيما األرض قســطا  وعــدال   بعــد أن مالماشــتو هلمــا  وملــورا   كمــا ور  الــن  عليــي مــن 
pالن  

 ي 9
واملعــا   هــو أن اهلل العــاىل يعيــد ا لــق يــوم القيامــة ليثيــب ا ســن ويعاقــب املســيء 

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
 ي 6

وواطمـــــة الزهـــــراء واألئمـــــة االثـــــأل عشـــــر  pم والعتقـــــد الشـــــيعة  بـــــ ن النـــــ  األكـــــر 
 معصومون  عصمهم اهلل من ا ط  والنسياني

مــن « التــربلر»هلل ولرســولي وألوليائــي  وجيــب « التــو ل »والعتقــد الشــيعة  ب نــي جيــب 
 أعداء اهلل وأعداء رسولي وأعداء أوليائيي

البشــر مــن والعتقــد الشــيعة  بــ ن ا ســالم هــو  يــن اهلل املنــزل مــن الســماء   نقــاذ 
 مجيع املشاكن  و سعا  الناف ش الدنيا واآلخر ي

  وب نــي ال تــاب الــذر ال pوالعتقــد الشــيعة  بــ ن القــرآن معجــز  الرســول األكــرم 
ي اليـــي الباطـــن مـــن بـــني يديـــي وال مـــن خلفـــي  مل يـــنق  منـــي ومل يـــز  ويـــي كمـــا قـــال اهلل 

 ي7«إنا حنن نزللنا الذكر وإنا لي حلاوظون»العاىل  
الشـــيعة  بـــ ن مصـــا ر التشـــريع الـــغ جيـــب أخـــذ األح ـــام الشـــرعية عنهـــا والعتقـــد 

 أربعة  هي ال تاب والسنة وا مجا  والعقني

                                                           
 راملع كتاب )املهدر ش السنة( آلية اهلل السيد صا ق الشريا ري - 0
 ي3و7سور  الزلزلة   - 1
 ي 1سور  احلجر   - 7
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 ي الشريعة4
 

 الشريعة  وهي 
العبا اا  وهي األعمال الغ ياتقرلب هبا إىل اهلل  ومنها  الصـال   والصـوم   ألف:

اف  واألمر باملعروف  والنهي وا مس  والزكا   واحلج  واجلها   والطهار   واالعت 
 عن املن ريي

األخالق  وهي الفضائن الـغ نـدب إليهـا ا سـالم وملوبـا  أو اسـتحبابا   مثـن  ب:
 الصدق  واألمانة  والشجاعة  واملروء   والنشاط  وأمثاهلايي

والرذائـــن القابـــن الفضـــائن  وهـــي الـــغ نفلـــر عنهـــا ا ســـالم حرمـــة أو كراهـــة  مثـــن 
 واجلنب  وا مول  وا وسا   وغريهاييا يانة  وال ذب  

واآل اب  وهـــي األعمـــال الـــغ اعتربهـــا ا ســـالم أ بـــا   كـــ  اب النـــوم  وآ اب  ج:
 اليقظة  وآ اب الزواج  وآ اب اجمللس  وآ اب السفر  وغريهايي

وا رلمــاا  وهــي األمــور الــغ منعهــا ا ســالم  مثــن شــرب ا مــر  وأكــن حلــم  د:
 والعاطي الربا  وارال اب الزنا  وغريهايي ا نزير  ولعب القمار 
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 ي النظام ا سالمي3
 

النظام  وهو األح ام الغ القنلن حيا  ا نسان من قشبن الوال   إىل مـا بعـد الووـا   
والــنظم اجملتمــع  والســعم لعمــار  األرض  والقــدم احليــا   والوملــب إســعا  ا نســان ش 

التجـــــار   والسياســـــة  واالقتصـــــا   الـــــدنيا واآلخـــــر   مثـــــن أح ـــــام البيـــــع وا ملـــــار   و 
واجليش  والدولة  والزراعـة  والعمـار   والـرهن  والسـفر  وا قامـة  واألمـن  والن ـاح  

 والطالق  والقضاء  والشها اا  والدياا  واملواري   وغريهايي
وللتدلين علـم مشوليـة ا سـالم  واللبيتـي ل ـن حاملـاا ا نسـان واجملتمـع  نقتطـف 

الســنة الــغ الضــع ا طــوط العريضــة للف ــر ا ســالمي ش كــن بعــض نصــوص القــرآن و 
 جماالا احليا   ولنقتصر علم اجملاالا التالية 

 : العقيدة5
قولــوا نمنــا بــاأ ومــا أاــزل ألينــا ومــا أاــزل ألــ  » قــال العــاىل ش القــرآن احل ــيم 

 ي8«أبراهيم وأسماعيل وأسحاق ويعقوب واألسباط وما    أوتي موس  وعيس 

 ة : العباد2
 ي5«وما خلقت الجن واإلاس أال ليعبدون»قال سبحاني ش القرآن احل يم  

 : الثقافة1
ـــــذين ال » قـــــال العـــــاىل ش القـــــرآن احل ـــــيم  ـــــذين يعلمـــــون  وال هـــــل يســـــتول ال

                                                           
 ي 131ر  البقر   سو  - 3
 ي 01سور  الذارياا   - 1



 

 11 

 ي 50«يعلمون
 ي 55وش احلدي  الشريف  )طلب العلم وريضة علم كن مسلم ومسلمة(

 : المساواة  فال تفرقة عنصرية 4
أن أكرمكم عند اأ أتقاكمالقرآن احل يم   قال سبحاني ش

 ي 52
 ي 51وش احلدي   )الناف سواسية ك سنان املشب(

 : السالم 9
ــــلم  قــــال العــــاىل ش القــــرآن احل ــــيم   ــــوا فــــي الس  ــــوا ادخل ــــذين نمن ــــا أيلــــا ال ي

كاف ة
 ي54

 : الكرامة6
ولقـــد كر منـــا بنـــي ندم ويملنـــاهم فـــي البـــر  قـــال ســـبحاني ش القـــرآن احل ـــيم  

البحر ورزقناهم من الطي باتو 
 ي 59

 : التجارة7
يــا أيلــا الــذين نمنــوا ال تــلكلوا أمــوالكم بيــنكم قــال العــاىل ش القــرآن احل ــيم  

بالباطل أال أن تكون تجارة عن تراض منكم
 ي 56

 
                                                           

 ي 1سور  الزمر   - 11
 ي   41401ح 2ب 421ص  17مستدرك الوسائن  ج - 11
 ي 13سور  احلجراا   - 14
   وويي  )الناف سواء كاسنان املشب(ي43ب 113ح 401ص 73راملع حبار األنوار  ج - 13
 ي 413سور  البقر    - 12
 ي  71سور  ا سراء   - 10
 ي  41ر  النساء  سو  - 11
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 : السياسة8
وأمرهم شورى بينلمقال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي57
 ي 58وش احلدي   )ملعل مييي ساسة العبا (

 : الجيش والقوة5
وأعد وا للم ما استطعتم من قو ةقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 55

 : غزو الفضاء50
يـــا معشـــر الجـــن واإلاـــس أن اســـتطعتم أن قـــال ســـبحاني ش القـــرآن احل ـــيم  

تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فاافذوا التنفذون أال بسلطان
 ي20

 ي 25ثريا لنالي رملال(وش احلدي   )لو كان العلم ش ال
 ي22وش حدي  آخر  )إج أعلم بطرق السماء من طرق األرض(

 : المحبة55
وجعل بينكم مود ة وريمةقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 21

 

 : الحرية52
ويضـــن عـــنلم أ ـــرهم p  قـــال ســـبحاني ش القـــرآن احل ـــيم ش وصـــف النـــ  

                                                           
 ي 33سور  الشورى   - 17
    يار  اجلامعة ال بري ي110الدعاء والزيار  ص - 13
 ي 11سور  األنفال   - 11
 ي 33سور  الرمحن   - 41
 ي04راملع قرب االسنا   ص - 41
 ي71ب 13ح 113ص 31راملع حبار األنوار  ج - 44
 ي 41سور  الروم   - 43
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واألغالل التي كاات عليلم
 ي 24

ال ن عبد غريك وقد ملعلك اهلل حرلا ( وش احلدي   )ال
 ي 29

 ي 26وش القاعد  ا سالمية )الناف مسللطون علم أمواهلم وأنفسهم(

 : استئصال الجريمة51
وال تعتدواقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي27
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليموقال سبحاني 

 ي 28
وله ويســـعون فـــي األرض أامـــا جـــزاء الـــذين يحـــاربون اأ ورســـوقـــال العـــاىل  

فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطن أيديلم وأرجللم
 ي25

 : النظافة54
أن اأ يحــــــــــن  التــــــــــوابين ويحــــــــــن  قــــــــــال ســــــــــبحاني ش القــــــــــرآن احل ــــــــــيم  

المتطل رين
 ي 10

 ي 15وش احلدي   )النظاوة من ا ميان(

 : الجمال59
 ي  12دخذوا زينتكم عند كل مسجقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 11وش احلدي   )إن اهلل مجين حيبل اجلمال(
                                                           

 ي 107سور  األعراف   - 42
    ش وصيتي البني احلسن )عليهما السالم(ي33باب  3111ح 431ص 7الوسائن  ج مستدرك - 40
 ي121ـ  130راملع موسوعة الفقي كتاب القواعد الفقهية   ص  - 41
 ي 37ي واملائد    111سور  البقر    - 47
 ي 12واملائد    173سور  البقر    - 43
 ي 33سور  املائد    - 41
 ي  444سور  البقر    - 31
 يp  عن رسول اهلل 41111ح 311ص 14باب  11تدرك الوسائن  جمس - 31
 ي  31سور  األعراف   - 34
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 : الصح ة56
كلوا واشربوا وال تسرفواقال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي  14
 ي19وش احلدي   )صوموا الصحلوا(

و)حجلوا الصحلوا(
 ي16
و)ساوروا الصحلوا(

 ي17

 : االستفادة من طاقات الكون 57
ــين وســر ر وســر ر لكــم القــال العــاىل ش القــرآن احل ــيم   شــمس والقمــر دا ب

لكم الليل والنلار ونتاكم من كل  ما سللتموه
 ي 18

 : الصلح واإل الح58
والصلح خيرقال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي 15
وأن طا فتان من المؤمنين اقتتال فا لحوا بينلماوقال العاىل  

 ي40
أن يريدا أ الياً يوف ق اأ بينلماوقال سبحاني  

 ي45

 عاون: الت55
تعاواوا عل  البر  والتقوىقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي42
                                                                                                                                                                      

 يt  عن أمري امل منني1ح 233ص 1ال اش  ج - 33
 ي  31سور  األعراف   - 32
 يp  عن الن  3722ح 014ص 1باب  7مستدرك الوسائن  ج - 30
 الصا أملسام م(ي  وويي  )حجوا واعتمروا 12141ح 10ص 1ب 11راملع الوسائن  ج - 31
 يp  عن الن  4باب  4337ح 410ص 4من ال حيضرا الفقيي  ج - 37
 ي 32ـ  33سور  إبراهيم   - 33
 ي 143سور  النساء   - 31
 ي   1سور  احلجراا   - 21
 ي  30سور  النساء   - 21
 ي  4سور  املائد    - 24
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 : االتحاد20
وأن هذه أمتكم أمة وايدةقال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي 41
وال تفر قواوقال العاىل  

 ي44
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهن ريحكموقال سبحاني  

 ي49

 : العمل25
لواوقل اعمقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 46
 ي 47وش احلدي   )ال ا ل علم عيالي كاجملاهد ش سبين اهلل(

 : الفضيلة واألخالق الطيبة 22
يــــزك يلم ويعل ملــــم الكتــــاب p  قـــال ســــبحاني ش القـــرآن احل ــــيم حــــول النـــ  

والحكمة
 ي 48
وأا ك لعل  خلق عظيموقال العاىل  

 ي 45
 ي 90األخالق(  )بعثت ألمتلمش م ارمش pوش احلدي  عن رسول اهلل 

 : االطمئنان وعدم القلق 21
أال بذكر اأ تطمئن  القلوبقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 95
من يؤمن باأ يلِد قلبهوقال سبحاني  

 ي92
                                                           

 ي  04سور  )امل منون(   - 23
 ي  113سور  آل عمران   - 22
 ي 21نفال  سور  األ - 20
 ي 110سور  التوبة   - 21
 يp  عن الن  3214ح 373ص 2باب 7مستدرك الوسائن  ج - 27
 ي 4ـ اجلمعة   112سور  آل عمران   - 23
 ي 2سور  القلم   - 21
 يp  عن الن  14711ح 137ص 1باب 11مستدرك الوسائن  ج - 01
 ي 43سور  الرعد   - 01
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 : العدالة 24
وأذا قلتم فاعدلواقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي91
كواوا قو امين بالقسطوقال سبحاني  

 ي94
اأ يلمر بالعدل واإليسان أنوقال العاىل  

 ي99

 : المسؤولية والرقابة االجتماعية29
ولتكن منكم أمة يدعون ألـ  الريـر ويـلمرون قال سبحاني ش القرآن احل يم  
بالمعروف وينلون عن المنكر

 ي96
 ي97وش احلدي   )كلل م را  وكلل م مس ول عن رعيلتي(

 
 : التقدم26

بقوا الريراتفاستقال العاىل ش القرآن احل يم  
98. 

 ي95وش احلدي   )من الساوى يوماا وهو مغبون(

 : التوسط في كل شيء   فال أفراط وال تفريط27
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً قال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي60

                                                                                                                                                                      
 ي  11سور  التغابن   - 04
 ي  104ام  سور  األنع - 03
 ي 130سور  النساء   - 02
 ي  11سور  النحن   - 00
 ي  112سور  آل عمران   - 01
 ي 30ب 31ح 33ص 70حبار األنوار  ج - 07
 ي 23ـ املائد    123سور  البقر    - 03
   وويي  )من استوى يوماا وهو مغبون(ي313راملع اما  الشيخ الصدوق  ص - 01
 123سور  البقر    - 11
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 : الغن 28
ولو أن أهـل القـرى نمنـوا واتقـوا لفتحنـا علـيلم قال العاىل ش القرآن احل ـيم  

األرضبركات من السماء و 
 ي65

 ي62وش احلدي   )نعم العون علم الدين الغىن(

 : التكافل االجتماعي25
واعلمــــوا أامــــا غنمــــتم مــــن شــــيء فــــلن أ قــــال ســــبحاني ش القــــرآن احل ــــيم  

خمسه
 ي61

 احلدي ي 64…أاما الصدقات للفقراء والمساكين وقال العاىل  

 : اليسر والتسامح10
فوا أقرب للتقوىوأن تعقال سبحاني ش القرآن احل يم  

 ي 69
 ي66 يريد اأ بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقال العاىل  

 : الحضارة15
هـــــو أاشــــــلكم مــــــن األرض واســــــتعمركم قـــــال ســــــبحاني ش القـــــرآن احل ــــــيم  

فيلا
 ي67

وجعلناكم شعوباً وقبا ل لتعارفواوقال العاىل  
 ي68

                                                           
 ي 11عراف  سور  األ - 11
 ي وويي  )نعم العون علم القوى اهلل الغىن(ي1ح 7ب 100ص 72راملع حبار األنوار  ج - 14
 ي 21سور  األنفال   - 13
 ي 11سور  التوبة   - 12
 ي 437سور  البقر    - 10
 ي  130سور  البقر    - 11
 ي   11سور  هو    - 17
 ي  13سور  احلجراا   - 13
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 ي65«الفقلهوا وإالل كنتم أعرابا  )أملالوا ( »وش احلدي   
 

 : الحياة.. بما في الكلمة من معن 12
يــا أيلـا الــذين نمنـوا  اســتجيبوا أ وللرســول قـال سـبحاني ش القــرآن احل ـيم  

 ي70 أذا دعاكم لما يحييكم

 : الدايا واآلخرة11
ومنلم من يقول ربنا نتنا في الـدايا يسـنة وفـي قال العاىل ش القرآن احل يم  

اآلخرة يسنة
 ي75

لـــدنياك ك نلـــك العـــيش أبـــدا   واعمـــن آلخرالـــك ك نلـــك متـــوا  وش حـــدي   )إعمـــن
 ي72 غدا (

 : القااون لكل شيء14
اليـوم أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم قال سبحاني ش القـرآن احل ـيم  

اعمتي
 ي 71

وازلنا عليك الكتاب تبياااً لكل شيءوقال العاىل  
 ي74

 : الصناعة 19
  )ا اســــــتوص بالتجــــــار وذور tوفـــــي هنــــــج البالغــــــة عـــــن أمــــــري املــــــ منني علـــــي 

                                                           
   وويي  ) الفقهوا وإال انتم أعراب(ي41ب 2ح 321ص 73راملع حبار األنوار  ج - 11
 ي  42سور  األنفال   - 71
 ي 411سور  البقر    - 71
 .4ب 3011ح 101ص 3من ال حيضرا الفقيي   ج  - 74
 .3سور  املائد    -1
 .31سور  النحن   -4
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 ي 79الصناعاا وأوص هبم خريا (
 ي76  )وال قوام هلم ـ للمجتمع ـ مجيعا  إال بالتجار وذور الصناعاا(tوقال 

 : الزراعة16
 ي77وفي احلدي   )الزارعون كنو  اهلل ش األرض(

 : العمارة17
ظـرك ش وفي هنج البالغة  )ولي ن نظرك ـ اهتمامك ـ ش عمار  األرض أبل  من ن

 ي78استجالب ا راج(

 : النظم 18
 ي75وفي احلدي   )اهلل اهلل ش نظم أمركم(

 : التعاطف بين الحكومة والشعن15
أطيعـــوا اأ وأطيعـــوا الرســـول وأولـــي األمـــر قـــال ســـبحاني ش القـــرآن احل ـــيم  

منكم
 ي 80

 ي85وش هنج البالغة  )وأشعر قلبك ا بة للرعية(

 مول العالمي : و أخيراً.. في مجال الش40
وما أرسلناك أال ريمًة للعالمينقال العاىل ش القرآن احل يم  

 ي 82
                                                           

 ي10  املقطع03هنج البالغة  ال تاب -3
 ي27املقطع  03هنج البالغة  ال تاب - 71
   وويي  )الزارعون كنو  اهلل ش أرضي(ي44ب 401ح 332ص 1ذيب األح ام   جراملع هت - 77
 ي10113ح 111ص 24باب  13مستدرك الوسائن  ج - 73
 وويي  )أوصي ما بتقوى اهلل ونظم أمركم(ي 3  الرقم27راملع هنج البالغة  ال تاب  - 71
 ي 01سور  النساء   - 31
 )أشعر قلبك الرمحة للرعية وا بة هلم(ي   وويي 34ص 03باب 17راملع هنج البالغة  ج - 31
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وما أرسلناك أال كافة للناسوقال سبحاني  
 ي 81

وش احلــدي   )وــاهنم ـ النــاف ـ صــنفان إمــا أدي لــك ش الــدين أو نظــري لــك ش 
 ي84 ا لق(

وأهـن  pا طرحـي النـ  وه ذا ال ون الشيعة العبريا  عمليا  أصيال  لنهج ا سالم كم
   وهم العبري عملي عن كن ما ور  ش القرآن والسنةيiبيتي الطاهرون 

وعلـــم كـــن إنســـان حيـــبل ا ـــري لنفســـي وجملتمعـــي أن يســـعم إىل إ الـــة الفـــوارق بـــني 
الطوائــــف ا ســــالمية متهيــــدا   عــــا   النظــــام ا ســــالمي إىل واقــــع املمارســــة احليــــة ش 

 الوقت احلاضري
 إىل سواء الطريقيواهلل اهلا ر 

 وهذا آخر ما أر نا بياني ش هذا ال تاب   واهلل املووق وهو املستعان ي
 الكويت

 محمد بن الملدل الحسيني الشيرازل
 
 
 

 الفهرف
 

 3 يييييييييييييييييييييييييييييي الناشر كلمة

 0 ييييييييييييييييييييييييييييييييييي املقدمة

 1 يييييييييييييييييييييييييييي بالشيعة العريف

                                                                                                                                                                      
 ي 117سور  األنبياء   - 3

 ي  43سور  سب    - 33
 ي1الرقم 03هنج البالغة  ال تاب  - 32
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