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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 إن من يريد أن يبّلغ رسالة.. فعليه أن يستوعبها جيداً، وأن يشعر باملسؤولية جتاهها.
لرسـالة الـي يبّلغهـا، فعليـه أن هّسـدها   واملبّلغ الناجح هـو الـذي يعطـي الصـورق احلقيقيـة ل

شخصــه كمــا هــو شــالن الرســاال  الســماوية والرســ  الكــرام.. حيــك أن كــ  واحــد مــنهم كــان 
هّســــد رســـــالته   شخصــــه فيكـــــون الرســـــول هــــو الصـــــورق احليّـــــة واملتحرّكــــة   الوا ـــــ  للرســـــالة 

 السماوية.. 
ـــه احلـــديك املشـــهور  )كونـــوا  عـــاق لنـــا  بغـــري ألســـنتكم( أي بالعمـــالكم وهـــذا مـــا يـــدل علي

 …وأخال كم 
ومن هذا املنطلق انربى مساحة املرج  الـدي  األعلـا اامـام السـيد امـد احلسـي  الشـريا ي 

للتعريـ  … ) ام ظله( املوسوعي   علمه، والعـاملي   فكـرو ولطّلعـه، وااسـالمي    رحـه 
م حــت لعــرد الــدنيا   هــم مبــذهأ أهــ  البيــت األ هــار )علــيهم الســالم( للعــا  بشــك  عــا

 وللمسلمني بصورق خاصة.… القومي ورسالتهم السماوية السمحة
ومن هذا املنطلق كان مساحته يكتأ   ك  عام كرّاسا مبّسطا وسهال يـو     أكـرب مـؤ ر 
إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلرام.. وذلك  ب  ثلك  رن، ويعتقد أن لو أجدنا 

املـؤ ر كمـا هـأ أو ينبغـي حللّــت أكثـر مشـاك  العـا  ااسـالمي ولعـا   األمــة اسـتثمار هـذا 
 إىل سابق عهدها   وحدق الكلمة ووحدق املو   علا مستوى الدنيا...

،وكانــت لطبــ  كــ  واحــدق منهــا 5( ســنة متتاليــة لقريبــاً 12( كراســاً لو عــت   )12فكتــأ )
نـــا و  موســـم احلـــج ، وفيهـــا عنـــاوين ألـــ ( نســـخة لـــو ّ   يعهـــا  ا 151إىل  51مـــا بـــني )

                                                           
 هـ1311هـ حت احلج من عام 1332أي منذ حج عام  - 5
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 . iللمراسلة ملن يريد التعّرد األكثر علا مذهأ أه  البيت 
وكـان مـر و  للـك النشـرا  ـ الكرّاسـا  ـ إهابيـا جـداً، وهـذا مـا لبـنّي مـن خـالل الرسـا   
 iواملراســال  الــي كانــت لعقــأ موســم احلــج استهســاراً واســتههاماً عــن مــذهأ أهــ  البيــت

اعد     حــا الكثــري مــن الشـــبها  الــي كانــت لنشــر حــول ذاك املـــذهأ وشــيعتهم، وســ
 …احلق

رأينا أن حنيي للك الكرّاسا  ونعيد  باعتهـا لباعـا لـنه   wوحنن   مركز الرسول األعظم
 الغاية الي كتبت ألجلها.. 

 راجني من اهلل السدا  والقبول، وأن يوّفقنا  يعاً للعم  الصاحل إنه مسي   يأ .
 

 للتحقيق والنشر wز الرسول األعظم مرك
 51/  9595بيروت ـ لبنان ص ب: 
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالق والسالم علا امد وآله الطاهرين.
إن احلــج شــرّ  لغايــا  رفيعــة، منهــا ا ــتالد املســلمني، ولعــّرد بعضــهم علــا بعــا، ورفــ  

 احلزا ا  عما بينهم..
مـن أول يـوم ووـعوا أ ـدامهم   بـال  ااسـالم أن عنعـوا عـن احلــج  ولـذا حـاول املسـتعمرون

 بشت الوسا   والسب ، لكنهم   ين حوا  اماً، وإن  كنوا من إلقاء بعا الهنت والبغضاء.
فلنعم  معاً لنرجـ  إىل املسـلمني وحـدوم،ولن ع  مـن احلـج وسـيلة لتـاللي  القلـوب، و ـ  

 الكلمة.
 1وأكثر من ما ـة مليـون مـنهم )شـيعة( 2  لقدير )ستما ة مليون(إن املسلمني اليوم علا أ 

والبـا ون علــا األكثــر )ســّنة( وهنــاك )خــوار ( وغريهــا مــن كتــ  صــغريق فمــن حــق )الشــيعة( أن 
 لعّرد نهسها بنهسها، لئال يتخذ عنوا ا من كتأ مهر ني أو جاهلني.
صـــ ، ولعريـــ  بعـــا و ـــد شـــعر كبـــار املســـلمني الـــروحيني والسياســـيني بوجـــوب لوحيـــد ال

املسلمني إىل بعا، ومـن  لـة مـا هلـأ االنتبـاو  أن امللـك سـعو ، أبـرق   مناسـبة أنـه يكـّن 
 . 4جلمي   وا   املسلمني ـ م  الغا عن فرو هم املذهبية ـ ك  لقدير واحرتام

وهــذو الكراســة إتــا كتبــت، لتكــون جــزءاً مــن التصــميم العــام للتــاللي  ولوحيــد الصــ ، واهلل 
 ول أن يوفقنا  يعاً ملا فيه رواو وهو املستعان.املسؤ 

 العراق 
                                                           

 لشري ااحصاءا  األخريق بالن املسلمني بلغوا املليارين. - 2
 مليون( شيعي. 511لشري ااحصاءا  األخريق بالن هناك أكثر من ) - 3
 ال خيها أن هذا الكراس كان خاصاً للتو ًّي    فرتق احلج مبكة املكرمة. - 2



 

 3 

 كربالء المقدسة  
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 الفصل األول 

 تعريف بالشيعة
 
 

 ما معىن كلمة )الشيعة(؟ س:
 )الشيعة( من )املشايعة( مبعىن املتابعة. ج:
 ملاذا مسيت )الشيعة( هبذا االسم؟ س:
 .w( وأه  بيت الرسولt)علياً أل م يشايعون  ج:
 من مساهم بـ )الشيعة(؟ س:
 .9، كما ور    كتأ )السنة والشيعة(wمساهم الرسول األعظم امد ج:
 كم هم الشيعة؟  س:
 .6أكثر من ما ة مليون  ج:
   أي  طر يسكنون؟ س:
 هـــم منتشـــرون   كـــ  الـــبال  ااســـالمية وغـــري ااســـالمية إالّ أن معظمهـــم   )العـــراق(ج:

)الكويــت(  :و)إيــران( و)لبنــان( و)ا نــد( و)إندونيســيا( و )أفغانســتان( و)لركيــا( وبــال  ا لــيج
 و)املسقط( و)البحرين( وغريها...

 ه   م حكومة فعالً بامسهم؟ س:
 نعم.. حكومة إيران وغريها.. ج:

                                                           
. و مـــ  الزوا ـــد  12، 32. وكنـــو  احلقـــا ق  ص237، 131راجـــ   ينـــابي  املـــو ق  ص - 9

 . والدر املنثور للسيو ي.11. والصواعق احملر ة  ص131ص 1 
 من هذا الكتاب. 11راج  ا امش   ص  - 6
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 ه  كانت  م   التاريخ املاوي حكوما ؟ س:
البــــويهيني( و)احلمــــدانيني( و)اا ريســــيني( حكومــــا  كثــــريق جــــداً مثــــ  )الصــــهويني( و)ج:

 وغريهم..  7و)القاجار( و)الها ميني(
 ه  للشيعة علماء؟ س:

                                                           

ـــ الصـــهويون  ســـاللة إســـالمية شـــيعية فارســـية حكمـــت ايـــران )1 ـــ1511ـ م( مؤسســـها 1731ـ
ـــ1511إمساعيـــ  األّول ) ـــ 1533م( ومـــن أعظـــم ملوكهـــا عبـــاس األّول )1522ـ م( 1121ـ

 ي عز  الت ارق ورعا الهنون فبلغت احلركة الهنية الهارسية أوجها   عهدو، الذ
 (7776)موسوعة المورد: الموضوع رقم 

م( ســيطر  علــا اجلــزء الغــر  مــن 1155ـــ132* البويهيــون  أســرق شــيعية فارســية حكمــت )
ـــران وعلـــا العـــراق، لنســـأ إىل أ  شـــ ا  بويـــه ولكـــن مؤسســـيها احلقيقيـــني هـــم أبنـــا و  اي

ــ أمحـد )امللقـأ 3ــ احلسـن )امللقـأ بـركن الدولـة( 2ـ علي )امللقأ بعما  الدولـة( 1ثالثة  ال
 مبعز الدولة(. 

 ( 1133)موسوعة المورد: الموضوع رقم 
ــــ 115* احلمــــدانيون  أســــرق عربيــــة علويــــة بســــطت ســــلطا ا خــــالل القــــرن العاشــــر للمــــيال  ) ـ

سسـها أبـو ا  ـاء بـن محـدان بـن م( علا املوصـ  وحلـأ واملنـا ق احمليطـة هبمـا، مؤ 1112
 محدون أبر  أعالمهم  سي  الدولة أمري حلأ. 

 (4321)موسوعة المورد: الموضوع رقم 
ــــ 1712* القاجــــار  أســــرق مالكــــة حكمــــت ايــــران ) م( أول ملوكهــــا آ ــــا امــــد خــــان 1125ـ

وآخـــرهم أمحـــد شـــاو   عهـــدها  خلـــت ايـــران   مـــدار السياســـة األوروبيـــة وخســـر  بـــاكو 
 ومعظم أرمينيا الهارسية بعد أن استولت عليها  ولة القياصرق   روسيا. وجورجيا 

 (556)موسوعة المورد: الموضوع رقم: 
م( حكمت مشال أفريقيا ومصـر، أسسـها 1171ـ 111* الها ميون  ساللة إسالمية شيعية )

 عبيد اهلل املهدي كانت املهدية   لون  عاصمة الها ميني مث أصبحت القاهرق 
 (3553ة المورد: الموضوع رقم: )موسوع

 … ـ كاألو     ا ند
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 .3نعم.. عد  جنوم السماء، سابقاً وفعالً ج: 
 ه  للشيعة كتأ مطبوعة؟ س:
 .5نعم... عد  الرم  واحلصا والرتاب ج: 
 ق وألهة وو ا ؟ه  إ م يتمكنون من أن يعيشوا م  سا ر املسلمني،   أخو   س:
نعــــم.. والشــــواهد علــــا ذلــــك كثــــريق، فهــــي كــــ  مــــن )بغــــدا ( و)القــــاهرق( و) مشــــق( ج: 

 و)بريو ( وغريها... ما ال حيصا من الشيعة والسنة، وهم يعيشون إخوق.
 ه  للشيعة مدارس؟ س:
ـــــم( ج:  نعـــــم.. مبـــــا ال حيصـــــا،   )الن ـــــ ( و)كـــــربالء( و)الكاظميـــــة( و)ســـــامراء( و) 

 هران( و)اصههان( و )بريو ( و)شريا ( و) مشق( وغريها...و)خراسان( و) 
 ه  إ م يكّهرون املسلمني؟ س:
 هذا كذب وافرتاء من الدّساسني.ج: 
 ه  صحيح أ م يكّهرون الصحابة ويلعنو م؟ س:
 هذا كذب وافرتاء و ّس، وال يقوله إال من يريد التهر ة.ج: 
 ه  صحيح أ م يس دون علا الصنم؟ س:
ذب وومة، وإتا هّو ون الس و  علا )األرض( و)ما ينبت منها( غري ما يؤك  هذا كج: 
 أو يلب .

   أّي البال  لكون املدارس العلمية الدينية للشيعة وأين  م  علما هم؟ س:
هـــــي كثـــــريق جـــــداً، ومـــــن أشـــــهرها  )الن ـــــ  األشـــــرد( و)كـــــربالء املقدســـــة( و) ـــــم( ج:

 .53و)خراسان(

                                                           
راجــ  ) بقــا  أعــالم الشــيعة( للشــيخ الطهــراك، وعشــرا  الكتــأ   الرجــال واالعــالم  - 3

 الشيعية.
 راج  )الذريعة إىل لصاني  الشيعة( للشيخ آغا بزرك الطهراك، و.. - 5

هــرا  مباشــرق، وفيهــا وــريح الن ــ  األشــرد  مدينــة   وســط العــراق لقــ  غــر   ــر ال - 53
 ومن هنا اعترب  أوىل العتبا  املقدسة   العراق. tاامام علي
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 يعة لتحصي  املعلوما  منهم؟كي  عكن االلصال بالش  س:
   55مبراجعة البال  املذكورق، وإليك  ا مة موجزق ج:

                                                                                                                                                                      

كيلـــو مـــرتاً إىل اجلنـــوب الغـــر  مـــن 33كـــربالء املقدســـة  مدينـــة   وســـط العـــراق لقـــ  علـــا 
  العاشـر مـن اـرم  t العاصـمة بغـدا ، استشـهد فيهـا سـيد الشـهداء احلسـني بـن علـي

 .tللميال ( وهبا ورحيه131ن اكتوبر سنة لله رق )العاشر م11سنة 
 م املقدسـة  مدينـة   اجلـزء الشـماغ الغـر  مـن وسـط ايـران لقـوم فيهـا و  جوارهـا اوـراحة 
أربعما ة من األوليـاء وعلـا رأسـهم السـيدق فا مـة املعصـومة بنـت اامـام موسـا بـن جعهـر 

t. 
مو عـــة علـــا ثالثــــة  ول  خراســـان  مقا عـــة شاســـعة أو واليــــة كبـــريق لقـــ    آســـيا الصــــغرى

( و ـد يطلـق t حسـأ خريطـة اليـوم،   مركزهـا مدينـة ) ـوس( أو )مشـهد اامـام الروـا
 عليها ـ أيضاً ـ خراسان لسمية الك  علا اجلزء...

هــ( وكانـت منـذ 213ــ 123) tومدينة )مشهد املقدسة( هـذو لضـم وـريح اامـام الروـا 
الدينية وفيها كثرق من علماء الـدين واملراجـ ، كمـا القدمي وال  الت مركزاً للتعليم والرتبية= =

فيها املدارس ومعاهد التعليم واملكتبا  واحلو ا  الدينيـة... يؤمهـا سـنوياً ماليـني املسـلمني 
ومراجعــة علمــاء الــدين   شــؤو م  tســنة وشــيعة مــن احنــاء العــا  لزيــارق  ــرب اامــام الروــا

 الدينية.
وــــخم احلــــو ا  العلميــــة الشــــيعية منــــذ مئــــا  الســــنني وهـــذو املــــدن األربعــــة، لشــــتم  علــــا ا

 وبعضها اكثر من ال  سنة.
ال خيهــا ان هــذو العنــاوين املــذكورق  دعــة ورمبــا لغــري بعضــها أمــا اليــوم فــيمكن االلصــال  - 55

بــفالد بــ  بعشــرا  األلــود مــن املراكــز الشــيعية   ملتلــ  بقــا  العــا  مــن  ون اســتثناء 
 فمثاًل 

 ، مشهد ايران tا ـ مكتبة االام الرو
 ـ مكتبة املرعشي الن هي،  م ايران
 ـ احلو ق العلمية   مشهد ايران

 ـ احلو ق العلمية    م املقدسة ايران
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 العراق
 الن   األشرد   مكتبة اامام احلكيم

 الن   األشرد   مكتبة اامام الشاهرو ي
 الن   األشرد   مكتبة اامام ا و ي

 الن   األشرد   مكتبة اامام الشريا ي
 الن   األشرد   كلية الهقه

 tن   األشرد   مكتبة اامام أمري املؤمنني ال
 الن   األشرد   جامعة الن  

 الن   األشرد   مدرسة اامام الربوجر ي
 كربالء املقدسة   رابطة النشر ااسالمي 

 كربالء املقدسة   مكتأ مناب  الثقافة ااسالمية 
 كربالء املقدسة   جلنة الثقافة الدينية

                                                                                                                                                                      

 ـ احلو ق العلمية   اصههان ايران
 ـ احلو ق العلمية   الن   األشرد العراق
 ـ احلو ق العلمية   كربالء املقدسة العراق

   م املقدسة ايرانـ مكالأ مراج  التقليد  
 ـ مكالأ مراج  التقليد   مشهد ايران

 ـ مكالأ مراج  التقليد   لبنان 
 ـ مكالأ مراج  التقليد   سورية / السيدق  ينأ =

 =ـ احلو ق العلمية الزينبية    مشق 
 ـ مكالأ مراج  التقليد   لندن

 ـ مكالأ مراج  التقليد   الكويت
 الشيعة   ك  بقعة من بقا  العا .ـ مساجد وحسينيا  ومراكز 

وعكــن يصــي  هــذو العنــاوين وغريهــا عــرب األنرتنيــت ومــا أشــبه، كمــا عكــن مراجعــة علمــاء 
 الشيعة   ذلك.
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 اظ القرآن احلكيم كربالء املقدسة   مدرسة حهّ 
 كربالء املقدسة   مؤسسة األعلمي للمطبوعا  ااسالمية

 بغدا    مكتبة ا الك العامة
 الكاظمية   مكتبة اجلوا ين

 سامراء   مدرسة اامام الشريا ي

 ايران
  م   مكتأ إسالم 

  م   مكتبة اامام الشريعتمداري 
  م   مكتبة اامام الكلبايكاك 

 مام الن هي  م   مكتبة اا
 خراسان   مكتبة اامام امليالك 
 خراسان   مكتبة اامام القمي 

  هران   مكتبة اامام ا ونساري 

 لبنان
 بريو    مكتبة احل ة الشيخ امد جوا  مغنية
 صور   مكتبة احل ة السيد موسا الصدر 

 بعلبك   مكتبة احل ة الشيخ إبراهيم 
 

 
 

 نية.  املدرسة احملسسوريا  مشق 
   مدرسة الواعظني.الهندلكنهو 
   مكتبة احل ة الشيخ امد شريعتالباكستانكرالشي 
    ار التقريأ بني املذاهأ ااسالمية. مصرالقاهرق 
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 إىل غريها مما ال لعد وال يصا..
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 ملاذا لسما )الشيعة( بـ )اجلعهرية(؟ س:
البيــت  ــد نشــر مــن ( وهــو ســا س أ مــة أهــ  tألن اامــام )جعهــر بــن امــد الصــا ق ج:

مقـــداراً كبـــرياً، حـــت أن معظـــم األحا يـــك املوجـــو ق عنـــد الشـــيعة    wعلـــوم القـــرآن والرســـول
 .52ملتل  أبواب الهقه والتهسري واملعارد،  د ور  من هذا اامام ا مام 

                                                           
كمــــا أن بعضــــاً مــــن ر ســــاء املــــذاهأ ااســــالمية األخــــرى لتلمــــذوا عنــــد اامــــام جعهــــر   - 52

يشـري اىل للمذلـه علـا اامـام    ال أبو حنيهة  )لـوال السـنتان  لـك النعمـان(، tالصا ق 
 سنتني،  tالصا ق 

و ال مالك بـن أنـ   )مـا رأ  عـني وال مسعـت أذن وال خطـر علـا  لـأ بشـر أفضـ  مـن 
جعهـــر بـــن امـــد فضـــالً وعلمـــاً وعبـــا ق وورعـــاً وكـــان كثـــري احلـــديك  يـــأ ا الســـة، كثـــري 

مـام الصـا ق . نقـالً عـن حيـاق اا213و212، ص5الهوا د(. راج  ا ـال  السـنية  جـزء 
t13  ص. 
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 الفصل الثاني

 اعتقادات الشيعة 
 
 

 ما هي اعتقا ا  الشيعة؟ س:
 لعتقد الشيعة بالصول ثالثة. ج:
 ما هي للك األصول؟ س:
 هي   ج: 

 _ املبدأ ولوا مه  1
 _ الرسالة ولوابعها  2
 _ املعا  وشؤونه. 3

 ما هو لهصي  اعتقا  الشيعة حول املبدأ؟ س:
لعتقــد الشــيعة  بــالن للكــون إ ــاً، خالقــاً، را  ــاً، اييــاً، مميتــاً، عاملــاً،  ــا راً، حيّــاً، مريــداً، ج: 

لماً، صا  اً، لي  مبرّكأ، وال جبسم، والمبر ي، وال مبحـ  للحـوا  ، مدركاً،  دعاً، أ لياً، متك
وما ربك بظالّم للعبيدال شريك له، وهو عا ل   أفعاله، و  أوامرو، و  خلقه 

51. 
 ما هو لهصي  اعتقا  الشيعة حول الرسالة؟ س:
لة، وينقـذوهم لعتقد الشيعة  بالن اهلل لعاىل أرس  إىل البشر أنبياء لريشدوهم من الضالج: 

مــن اجلهالـــة ويهـــدوهم إىل احلـــق وإىل صـــراط مســتقيم، وعـــد هم كثـــري جـــداً، أّو ـــم )آ م( أبـــو 
(، وأن )موسـا( و)عيسـا( و)نــو ( w، وآخـر هـم نـإل ااسـالم )امـد بـن عبـد اهلل tالبشـر 

                                                           
 .21سورق فصلت   - 51
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مـن  و)إبراهيم( وغريهم من األنبياء الذين ذكروا   القـرآن الكـرمي، أو   السـنة املطهـرق، كلهـم
 عند اهلل، وأ م معصومون، وأ م أّ وا رساال  رهبم كاملة غري منقوصة.

 ما هو عقيدق الشيعة   )اامامة(؟ س:
عـنّي ـ بـالمر اهلل لعـاىل ـ لنهسـه اثـ  عشـر خليهـة، ومسّـاهم  wلعتقد الشيعة بالن الرسول ج: 

مــا الن نبيــه عــن كــ  خطــال و لــة، كمــا  ــال لعــاىل   شــ wبالمســا هم، وهــم معصــومون كــالنإل 
ينطق عن الهوى إن هو إالّ وحي يوحى

54. 
 من هم األ مة خلهاء الرسول؟ س:
 هم   ج: 
 t_ علي أمري املؤمنني  1
 t_ احلسن  2
  t _ احلسني 3
 t _ علي بن احلسني 2
 t _ امد البا ر 5
 t _ جعهر الصا ق 1
 t _ موسا الكاظم 7
 t _ علي الروا 3
 t _ امد اجلوا  1
 t  ا ي_ علي ا 11
 t _ احلسن العسكري 11
 .t_ امد املهدي  12

كمـا   59وهذو األمساء وكو م خلهاء الرسول، بنص مـن الرسـول، موجـو ق   كتـأ )السـن ة(
 .56هي موجو ق   كتأ )الشيعة(

                                                           
 .3سورق الن م   - 54
 راج  ينابي  املو ق للقندو ي احلنهي. -1

 2. والصــــــــــراط املســــــــــتقيم   111  21ب 233ص 31راجــــــــــ  :ــــــــــار األنــــــــــوار    - 56
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 أين مدفن هؤالء األ مة؟ س:
   الن   ـ العراق.  tعلي  ج:

   املدينة ـ احل ا .iا ق احلسن، وعلي بن احلسني، وامد البا ر، وجعهر الص
 كربالء ـ العراق.  tاحلسني 

   الكاظمية ـ العراق. oموسا الكاظم وامد اجلوا  
  خراسان ـ ايران. tعلي الروا 

   سامراء ـ العراق.oعلي ا ا ي، واحلسن العسكري 
 مر د يزار؟ iه   ؤالء األ مة  س:
حـــول  بـــورهم أوـــخم األبنيـــة، أوـــخم القبـــاب وبنـــوا  iنعـــم.. رفـــ  املســـلمون ل  مـــةج: 

 ويزارون باملاليني سنوياً.
 ؟ tما هو اعتقا  الشيعة حول اامام املهدي  س:
 –بعـد غيبـة  ويلـة  –( يبقـا حيّـاً حـت يظهـر t أخـرب بـالن )املهـدي wإن الرسـول  ج:

 57لــيم  األرض عــدالً و ســطاً بعــد أن ملئــت ظلمــاً وجــوراً، كمــا هــو موجــو    كتأ)الســنة(
 .53لشيعة(وكتأ )ا
 ه  صحيح أن الشيعة لغلو   هؤالء األ مة؟ س:
 كال، وإتا لعتقد الشيعة  أ م عبا  هلل سبحانه، وخلهاء لرسوله.ج:
 ؟wما هو اعتقا  الشيعة حول فا مة الزهراء بنت رسول اهلل  س:

                                                                                                                                                                      

، وفيــــه   ــــال رســــول اهلل )ص(  )وصــــيي علــــي بــــن أ   الــــأ ، وبعــــدو ســــبطاي 122ص
لأ احلسني ا مة ابـرار، فـاذا مضـا احلسـني فابنـه علـي، احلسن واحلسني، لتلو لسعة من ص

فاذا مضا فابنه امد، فاذا مضا فابنـه جعهـر، فـاذا مضـا فابنـه موسـا، فـاذا مضـا فابنـه 
علي، فاذا مضا فابنه امد، فاذا مضا فابنه علـي، فـاذا مضـا فابنه=احلسـن، فـاذا مضـا 

 فاحل ة بن احلسن(.
خ ابـن خلـدون، وللتهصـي  انظـر )املهـدي   السـنة( راج  صحيح أ   او ، ومقدمة لاري -1

 آلية اهلل السيد صا ق الشريا ي.
 . 321ص 2راج  االرشا     - 53
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اعتقـــــا هم  أ ـــــا صـــــديقة  ـــــاهرق نزلـــــت   شـــــال ا وشـــــالن أبيهـــــا وبعلهـــــا وبنيهـــــا )آيـــــة  ج:
 .55التطهري(
 ما هو اعتقا  الشيعة حول القرآن؟ س:
اعتقــا  الشـــيعة  أن القــرآن كـــالم اهلل املنـــزل علــا نبيـــه بقصـــد ااع ــا  والتحـــدي، وأنـــه ج:

الكتاب الذي ال يالليه البا   من بني يديـه وال مـن خلهـه، ونعتقـد أنـه مصـدر األحكـام، وأنـه 
 .23  يز  فيه و  ينقص أبدا 

 ااسالم؟ما هو اعتقا  الشيعة حول  س:
إعتقــا  الشــيعة  أن ااســالم هــو  يــن األنبيــاء  يعــاً، وإتــا أكمــ  الرســالة نــإل ااســالم ج: 
ومن يبتغ غيـر اسسـالم دينـال  لـن يقبـل منـ ف وهـو  ـي ، وأنه باق إىل يوم القيامـة wامد 

 . 25اآلخرة من الخاسرين
 ما هو اعتقا  الشيعة حول اجلرب والتهويا؟ س:
ة  أن اهلل ســـبحانه خلـــق اانســـان ورّكـــأ فيـــه القـــوى، وأرشـــدو إىل ا ـــري إعتقـــا  الشـــيعج: 

وبنّي له السب ، فمن عصا أو كهر كان من نهسه، ومن آمن واهتـدى وأ ـا  كـان بهضـ  اهلل 
 .22«ال جرب وال لهويا، ب  أمر بني األمرين »وحسن اختيارو، كما ور    احلديك   

 ما هو اعتقا  الشيعة حول التقية؟ س:
إالّ أن تتقــوا مــنهم تقــاةإعتقــا  الشــيعة هــو مــا بّينــه القــرآن احلكــيم بقولــه  ج:

و ولــه  21
 إالّ من ُأكره وقلب  مطمئن باسيمان

24 . 

                                                           
إتــا يريــد اهلل ليــذهأ عــنكم الــرج  أهــ  البيــت  33 ولــه لعــاىل   ســورق األحــزاب   - 55

 .ويطهركم لطهريا
 راج  كتاب )مت    القرآن؟( لإلمام املؤل . - 23
 35ل عمران  سورق آ - 25
 .251االحت ا   ص - 22
 .23سورق آل عمران   - 21
 .111سورق النح    - 24
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فعلا اانسان أن يعم  حسأ  وانني ااسالم، إال إذا كان هناك ورر أو حر ، ممـا أبـا  
ال يريـد بكـم العسـريريد اهلل بكـم اليسـر و الشار  خالد ذلك، كما  ال سبحانه   

29 
 .26«ال ورر وال ورار   ااسالم  » wو ال الرسول 

 ما هو اعتقا  الشيعة حول الكهر وااسالم؟ س:
 إعتقا  الشيعة  ج: 

أشـــــهد أن » و «  أشـــــهد أن ال إلــــ  إال اهلل» إن )املســــلم( هــــو مــــن شـــــهد الشــــها لني 
مــن عنــد ربّــه، وأن هــذا  wلنــإل والتــزم بالحكــام ااســالم الــي جــاء هبــا ا«  محمــدال رســول اهلل

 الشخص اقون  مه اهوظ ماله وعروه،  اهر، له ما للمسلمني وعليه ما عليهم. 
وأن )الكافر( هو من أنكر إحدى الشها لني، أو ورورياً من وروريا  ااسـالم، ممـا علـم 

 .wانه من  ين النإل 
 ما معىن العصمة؟ س:
 املعاصي كبريها وصغريها إ ال اً. معىن العصمة أن الشخص يكون منّزهاً منج:
 من هم املعصومون عند الشيعة؟ س:
هــم األنبيــاء، واأل مــة، والصــديقة الطــاهرق فا مــة الزهــراء، واملال كــة كمــا  ــال ســبحانه ج: 

 . 27 ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونبالنسبة إىل املال كة 
 ما هو لهصي  اعتقا  الشيعة حول املعا ؟ س:
إعتقـــا  الشـــيعة، أن اانســـان إذ ا خرجـــت منـــه الـــرو  اليبطـــ  وال يهـــىن _ كمـــا لقـــول : ج

الطبيعية _ وإتا ينتق  من هـذا العـا  إىل عـا  آخـر يسـما   )بر خـاً(.. وأن القـرب رووـة مـن 
رياض اجلنة ملن آمن وأ ا ، وحهرق من حهـر النـريان ملـن كهـر وعصـا.. وأن اهلل سـبحانه يعيـد 

  يوم القيامة، وحياسبهم، فمن كان اسناً جزاو جبّنا  النعيم، ومن كان مسـيئاً هذو األبدان 
ــــأ( و)احلــــوض( و)اجلنــــة(  ــــزان( و)الكت ــــاك  )الصــــراط( و)املي ألقــــاو    ركــــا  اجلحــــيم، وهن

 و)النار(..
                                                           

 .135سورق البقرق   - 29
 .1731  211ص 2 عا م ااسالم    - 26
 .1سورق التحرمي   - 27
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 ما هو اعتقا  الشيعة حول الشهاعة؟ س:
واأل مــة والعلمــاء والشــهداء  إعتقــا  الشــيعة أن اهلل ســبحانه يــالذن ملــن شــاء مــن األنبيــاءج: 

ال يشــــفعون إال لمــــن والصـــلحاء وغــــريهم، ليشــــهعوا بعـــا املــــذنبني، كمــــا  ــــال ســـبحانه   
ارتضى

 .25«ا خر  شهاعي أله  الكبا ر من أّمي   »  wو ال النإل  23

                                                           
 .23سورق األنبياء   - 23
 .211ص 1نزهة النواظر ولنبيه ا وا ر    - 25
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 الفصل الثالث

 عبادات الشيعة

 
 ما هي العبا ا  الي لاليت الشيعة هبا؟ س:
وهـــــي  )الطهـــــارق( و)الصـــــالق(  tواأل مـــــة  wأمـــــر هبـــــا الرســـــول  هـــــي العبـــــا ا  الـــــيج: 

و)الزكـــــاق( و)الصـــــوم( و)االعتكـــــاد( و)احلـــــج( و)اجلهـــــا ( و)ا مـــــ ( و)األمـــــر بـــــاملعرود( 
 و)النهي عن املنكر(.

 ه  هناك اختالفا  جوهرية بني )الشيعة( و )السنة(   أ اء هذو العبا ا ؟ س:
و)الســـنة(   هـــذو العبـــا ا ، وإتـــا االختالفـــا  ال اختالفـــا  جوهريـــة بـــني )الشـــيعة( ج: 

املوجــو ق إتــا هــي   مســا   فقهيــة فرعيــة، كمــا يوجــد مثــ  هــذو االختالفــا  بــني )احلنهيــة( 
 و)الشافعية( و)احلنبلية( و)املالكية(.

 ه  لواظأ الشيعة علا العبا ا ؟ س:
 با ق  إن الشيعة من أشد املسلمني مواظبة علا  ي  أ سام الطاعة والعج: 

فاملســــاجد مــــن أهــــم األبنيــــة وأنظههــــا، وصــــلوا  اجلماعــــة لقــــام فيهــــا   األو ــــا  الثالثــــة 
 جبمعيا  ها لة، واألذان واا امة خيرت ان األجواء   أو ا  الصالق.. 

 ويواظبون علا الصيام   شهر رمضان أشد مواظبة.
 مــوعهم أكثــر مــن  واحلــج يــاليت إليــه كــ  مســتطي ، ولــذا يشــكلون كميــة كبــريق نســبتها إىل

 نسبة احل ا  من سا ر املسلمني إىل  موعهم.
أمــا ا مــ  والزكــاق فــال ا هم إليهمــا بنســبة عاليــة جــداً، حــت أن علمــاء الشــيعة و الهبــم  

الذين ينوفون علا مئا  األلود يرلز ون من هذو احلقوق، ولذا ال يقبلون الروالأ من الـدول 
م، وسا ر مشاريعهم من املدارس الدينية، واملسـاجد، و بـ  إ ال اً، وكذلك بالنسبة إىل فقرا ه
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 الكتأ، وا يئا  التبليغية، ومدارس حهظ القرآن احلكيم، وغريها.. 
أما اجلها  فصهحة الشيعة من أنص  الصـهحا ، فقـد جاهـدوا  ـول ا ـط وبـاألخص مـ  

  مـا لـديهم   املستعمرين الذين  خلوا البال  بعد سـقوط الدولـة ااسـالمية، حـت وـحوا بكـ
 سبي  اهلل، وسبي  إبقاء ااسالم،    ضايا مهصلة ذكروا التواريخ..

وأمــا األمــر بــاملعرود والنهــي عــن املنكــر، فهــم يواظبــون عليهمــا، ليــ   ــار، و  احملاوــر، 
 وعلا ذروق املنابر، و  الصح  والكتأ، مبا ال يتصور فو ه..

دوب، واالعتكــــاد، والصــــد ا ، واأل و ــــاد، أمــــا الســــنن مــــن النوافــــ ، وصــــيام األيــــام املنــــ
 واملربّا ، والطاعا ، وسا ر العبا ا ، فحّد  عنها وال حر .
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 الفصل الرابع

 سائر األحكام اسسالمية
 
 

 ما هي األحكام الي لعم  هبا الشيعة   سا ر أبواب املعامال  واجلنايا  وغريها؟ س:
حكام الهقهية، إتا هو كالهرق بني املـذاهأ الهرق بني )الشيعة( و)السنة(   سا ر األج: 

ــــارق( و)الطـــالق( و)النكـــا (  ــــن( و)ااجـ املختلهـــة مـــن )الســـنة(، فــــ )البيــــ ( و)الشــــراء( و)الرهـ
و)املزارعــة( و)املســا ا ( و)الضــمان( و)الو يعــة( و)العاريــة( و)ا لــ ( و)املبــارا ( و)العــدق( 

( و)أحكــام األروــني( و)القضــاء( و)الشــها ق( و)الصــيد( و)الذباحــة( و)األ عمــة( و)األشــربة
و)احلــدو ( و)القصــاص( و)الــديا ( وغريهــا... كلهــا مــالخوذق عــن الكتــاب والســنة، ال هــو  

 غري ذلك عندهم.
 النكا  املنقط  ه  يصح عند الشيعة؟ س:
نعـــم يصـــح، و لـــيلهم   ذلـــك الكتـــاب والســـنة، كمـــا هـــو مشـــرو  مهصـــال   كتـــاب ج: 
 .13)املتعة(
ـــــدق؟، وهـــــ  أن القـــــوانني مـــــا  س: هـــــو رأي الشـــــيعة   األمـــــور احلا ثـــــة   احلضـــــارق اجلدي

 ااسالمية لتغري بالنسبة إىل الظرد احلاور  شياً م  هذو املدنية أم ال ؟ 
رأي الشـــيعة أن ااســـالم لـــي  بنـــا ص حـــت حيتـــا  إىل اســـتريا  األنظمـــة والقـــوانني مـــن ج: 

اسـالمية مرنـة  ابلـة للتطبيـق   كـ   مـان ومكـان وأّمـة بال  الغـرب أو الشـرق، وإتـا القـوانني ا
وجيـــــ ، فهـــــو الـــــدين الكامـــــ  الـــــذي ال حيتـــــا  إىل غـــــريو إىل األبـــــد، فاال تصـــــا ، والسياســـــة، 

                                                           
املتعــــة( 1، وكتــــاب 312ـــــ211ص 15   راجــــ  أيضــــا موســــوعة الهقــــه كتــــاب النكــــا  - 31

 لتوفيق الهكيكي، ومؤلها  أخرى   هذا املووو ..
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واالجتمــا ، والثقافـــة، والت ـــارق، والزراعـــة، والعمـــارق، والصـــناعة، واســـتخرا  املعـــا ن، واملالحـــة 
درسـة، واملعمـ ، واحلـرب، والسـلم، واملعاهـدا  الدوليـة، البحرية واجلوية، والعا لة، والبيت، وامل

وسا ر الشؤون الي حيتا  إليها الهر  واجلماعة، من ابتداء وجو و إىل أن يقرب.. كلهـا متكاملـة 
   ااسالم بالحسن نظام.. 

 وأنه لو أخذ  األمم بااسالم    ي  شؤون حياوم سعدوا أ عني.. 
لي هذا اجلانأ مـن احليـاق املتحضـرق الهعليـة، كثـريق ومنتشـرق والكتأ الي كتبت الشيعة لت 

   ك  مكان. 
وباجلملــة إ ــم يــرون وجــوب لطبيــق ااســالم    يــ   ــاال  احليــاق، كمــا بــنّي اهلل ورســوله 

 واأل مة، وكما هو مذكور   الكتاب والسنة.
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 الفصل الخامس

 الفضائل والرذائل
 

 لشيعة؟ما هي الهضا   والرذا   عند ا س:
إن الهضــــا   هــــي الصــــها  احلميــــدق وامللكــــا  واألعمــــال احلســــنة، ممــــا نــــدب إليهــــا ج: 

 … ااسالم إهاباً أو لرغيباً، والرذا   عكسها
فالهضا   هي   الصدق، األمانة، الوفاء، صلة الرحم، احلياء، الش اعة، السـخاء، الغـريق، 

ـــــدين، ـــــر الوال ـــــة، ب ـــــم، الصـــــرب، القناعـــــة،  العـــــدل، التقـــــوى، الـــــور ، الزهـــــد، النظاف العلـــــم، احلل
ااخــــالص، املواســــاق، حســــن العشــــرق، لــــني الكــــالم، العهــــو، ااغمــــاض، األلهــــة، ااصــــال ، 

 اارشا ، ااحسان، لهقد احملتاجني، املداومة علا العم  الصاحل، وغريها..
والرذا ــ  هــي   الكـــذب، ا يانــة، النكــك، الو احـــة، اجلــغ، البخــ ، عـــدم الغــريق، الظلـــم، 
عدم املبـاالق، الوسـاخة، اجلهـ ، الع لـة، الطمـ ، احلـرص، اجلشـ ، الريـاء، الع ـأ، السـمعة، 
االســـتيثار، ا ـــرق، خشـــونة الكـــالم، االنتقـــام، االفســـا ، الســـر ة، التـــرب ، الســـهور، ا العـــة، 

 الهسوق، الهتنة، الغرور، السأ،  طيعة الرحم، عقوق الوالدين، اايذاء، وغريها...
 

 
 ما أر نا إيرا و.  وهذا آخر

ســـبحان ربّـــك رّب العـــزق عمــــا يصـــهون، وســـالم علــــا املرســـلني، واحلمـــد هلل رب العــــاملني، 
 وصلا اهلل علا امد وآله الطاهرين.

 العراق 
 كربالء المقدسة  

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي  
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