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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مساحة آية اهلل العظمى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي )دامت بركاته(
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ة علتتتتى اة تتتتللة التاليتتتتة التتتت  تبتتتتر   تتتت   اةيتتتتام   بعتتتت  إذا مسحتتتتتم وتم تتتتلتم باإل ابتتتت
 اجملتمعات ولكم  زيل الشكر:

 العصمة
 واب تتتته ما متتتة الز تتترا  ) تتتالم اهلل عليإلتتتا( واة متتتة اإل تتت  عشتتتر   تتتل ال تتت  : 1س

 معصومون؟ 
 وما  ي عصمتإلم؟ 

غالتت  و تتل  تتي عتتي افعصتتية منتت و نم ع إلتتا وعتتي اأبتتن وال ستتيانو نم ع إلتتا وعتتي ال تتوم ال
 حىت مي ي وقت الصالة؟

 بسم اهلل الرمحي الرحيم : 1ج
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ال تتتت  اةعظتتتتم واب تتتتته ما متتتتة الز تتتترا  ونمتتتتري افتتتتهم   واة متتتتة اةحتتتتد عشتتتتر متتتتي ذريتإلمتتتتا 
)صتتلوات اهلل و تتالمه علتتيإلم نلعتت ( كلإلتتم معصتتومون عتتي كتتل معصتتية وكتتل  بتتن و ستتيان 

 مي تتي وقتتت الصتتالةو بتتل إنتتم معصتتومون حتتىت متتي تتتر  اةو و وقتتد وعتتي ال تتوم الغالتت  حتتىت
حتتتد  ا عتتي اةدلتتة العنليتتة وال نليتتة علتتى  تت   العصتتمة   العديتتد متتي كت  تتا   نصتتو  ا عتنتتاد 

 والمنه.
 درجات العصمة

 ل  ست ة العصتمة ع تد افعصتوم  اةربعتة عشتر )علتيإلم الصتالة والستالم( واحتدة  :2س
 نم خمتلمة؟ 

  ات عصمتإلم )عليإلم الصالة والسالم( ب س ة واحدة ومتساوية.در : 2ج
 المرتبة العالية

مرت تة  ( ت نكثتر متي مترة ت نن للز ترا  ذكرمت   كتابكم النتيم )متي منته الز ترا  : 3س
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 ليعتا،و نم بع تإلمو نم نن اة متة  عاليةو مما  ي حدود     افرت ة؟  تل تمتوا اة متة
 يموقونا   افرت ة؟

و تي   مرت تة عاليتة لكتي دون مرت تة نبيإلتا ر تو  اهلل   عم إن لما مة الز ترا  : 3ج
ومتتتوا مرت تتتة ب يإلتتتا اة متتتة اةحتتتد عشتتتر  كمتتته ل علإلتتتا نمتتتري افتتتهم   علتتتي بتتتي ن   التتت  

 )عليإلم الصالة والسالم(.
 ما حدث بعد الرسول 

  ر تتو  اهلل ذكتترمت ني تتا،    متتر افصتتدر بعتت  احلتتوادع التت  حصتتلت بعتتد ارحتتتا :4س
 و مما  و  ظركم ميإلا؟ 

أفإن  مإات أو قتإن ابقلبإتم علإ  قد ن رب النرآن الكرمي عتي ذلت و حيتا قتا :  :4ج
أعقابكم

 (1). 
 شهادة فاطمة 

 ل نن ما مة الز را  ) الم اهلل عليإلا( شإليدة؟ وقد ذكرمت   كتابكم النتيم )متي  :5س
 (  ننا ا تشإلدت؟منه الز را 
 ذل    روايات صحيحة وقد ذكر   كت  التاريخ ني ا،.  عم ورد: 5ج

 الصديقة الكبرى
بننتا   كا ت صدينةو كما قا  النرآن الكترمي عتي مترمي ب تت عمتران    ل ننا  :6س

 كا ت صدينة؟
كا تتت صتتدينةو ولتت ا كستتلإلا كمه تتا اإلمتتام نمتتري    عتتم ورد   اة تتر افعتتترب بننتتا :  6ج

مع و ود امرنة كان ميك إلا نن تنوم ب ل و حيا نن الصديق   افهم   علي بي ن   ال 
كما صر  بت ل  افتتواتر متي   نم ل مي مرمي الصدينة    يتو  كسله إ ّ صديقو و ي 

 الروايات الشريمة.
  ما جرى عليها 

و وكصت  متدكإلاو وعصتر ا ما  و تنييمكم للتواريخ ال  ذكرت ضتر  الز ترا  : 7س
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 و ونمثا  ذل ؟و وإ نا إلا حمس ا، ب  احلا   وال ا 
 كل ذل   ابت وصحيح.: 7ج

 الوالية التكوينية والتشريعية
 ما  و  ظركم بال س ة إ  الو ية التكوي ية والتشريعية للمعصوم  اةربعة عشر : 8س

بصورة عامةو ولما مة الز را  ) الم اهلل عليإلا( بصورة  اصةو وقد  و تم ع إلمتا   كتتابكم 
 (؟مي منه الز را النيم )
دلتتتت اةدلتتتة افعتتتتربة افهيتتتدة بتتتافوارد الكثتتترية: نن ما متتتة الز تتترا  و تتتا ر افعصتتتوم  : 8ج

)صلوات اهلل و المه عليإلم نلع ( هلم ليعا، الو ية التكوي يتة والتشتريعية معتا،و وقتد  تا    
 ا اصتتح زياراتتته التت  قتتا  ع إلتتا الشتتيخ الصتتدوا عليتته الرمحتتة: )إنتت زيتتارة اإلمتتام احلستت 

روايتتة( متتا يلتتي: )إرادة التتر    منتتادير نمتتور  صتت   إلتتيكم وتصتتدر متتي بيتتوتكم والصتتادر عمتتا 
 .(2) مصل مي نحكام الع اد(

 الرجعة
 ؟ما  و  ظركم   الر عةو نصلإلاو  س تإلاو وإ  ني واحد مي افعصوم  : 9س
رمي و ستت تإلا يميتتع افعصتتوم  الر عتتة  ابتتتة باةدلتتة افعتتتربةو نصتتلإلا متتي النتترآن الكتت: 9ج

وت تتدن بعتتد  إلتتور اإلمتتام الثتتاي عشتتر افإلتتدي اف تظتتر )ع تتل اهلل تعتتا  مر تته  اةربعتتة عشتتر 
 الشريف(.

 اإلمام المهدي 
 خيتلتف عتي دليتل إمامتة اة متة ا  تريي   ل التدليل علتى إمامتة افإلتدي : 11س
 نم  ؟
و كال..   ا تالفو مإن   ا  ندلة مشتككة علتى إمامتة اة متة اإل تين عشتر : 11ج

و تتي عشتترات ا يتتات النرآ يتتة افنولتتة ت حستت  الروايتتات افعتتتربة وافتتتواترة ت باة متتة ا  تتين 
ومتتتواتر الروايتتات وخمتلتتف اةدلتتة العنليتتة النا عتتةو كمتتا نن   تتا  ندلتتة عنليتتة و نليتتة   عشتتر

منتد ورد   وكت ل  اإلمتام افإلتدي واحد مي اة متة ا  تين عشتر   اصة على إمامة كل
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بشتتتتتن ه آ ف الروايتتتتتات   ملتتتتتات الكتتتتتت و إضتتتتتامة إ  اةدلتتتتتة العنليتتتتتة النا متتتتتة علتتتتتى إمامتتتتتته 
 )صلوات اهلل عليه(.

 األئمة بعدي اثنا عشر
: )اة متتتة بعتتتدي إ  تتتا عشتتتر(  تتتل احلتتتديا الشتتتريف افتتتروي عتتتي ر تتتو  اهلل  :11س

كم؟ و تتتل   تتتا  شتتت إلة   و دة الثتتتاي عشتتتر متتت إلمو و تتتو اإلمتتتام افإلتتتدي )عليتتته متتتتواتر ع تتتد 
 الصالة والسالم(؟

واةدلتتة عليإلتتا كثتتريةو  احلتتديا متتتواتر و  شتت إلة   و دة اإلمتتام الثتتاي عشتتر :11ج
مإ تتته لتتتو  احل تتتة لستتتا ت اةرن بن لإلتتتاو وإ تتته لتتتو كتتتان ا  تتتان يعيشتتتون علتتتى اةرن لكتتتان 

 ورد ب ل  متواتر الروايات بالد  ت افتعددة.نحدمها احل ةو كما 
 الدفاع عن الوالية

( ا تمامإلتتتا )صتتتلوات اهلل عليإلتتتا( ذكتتترمت   كتتتتابكم النتتتيم )متتتي منتتته الز تتترا   :12س
و ممتتتا  تتتو وب يإلتتتا اة متتة اةحتتتد عشتتر  بالتتدماع عتتتي و يتتة بعلإلتتتا اإلمتتام نمتتتري افتتهم   
 ا الزمان؟حدود ذل ؟ و ل جي  علي ا ني ا، ذل      

لند كا تت ما متة الز ترا  )صتلوات اهلل و تالمه عليإلتا( افدامعتة اةو  بعتد نبيإلتا : 12ج
و   تتت ا الستتت يل  عتتتي و يتتتة اإلمتتتام نمتتتري افتتتهم   علتتتي بتتتي ن   التتت   ال تتت  اةعظتتتم

ومتتا تركتتت ميتتا  ميكتتي ا  تصتتار متتي  اللتته ل متتام نمتتري  ضتتحت ب مستتإلا واب إلتتا ا ستتي 
إ  ات حنه إ ّ ا تمادت م هو والوا   على افهم   ا قتدا  هبتا )صتلوات اهلل و  افهم   

و تتالمه عليإلتتا(و وذلتت  ستتا ي ا تت  كتتل زمتتان ومكتتان وحستت  الشتترو  الشتترعية افتت كورة    
 ح ة شرعية. كت  المنهو مإن كل قو  وعمل وتنرير م إلا 

 خطبة فدك
ة  ب تتتة متتتد و لروايتتتة عتتتدد متتتي ذكتتترمت   افصتتتدر  مستتته ني تتتا،: ا تتتتح ا  روايتتت: 13س

ممتا  تر   هلاو مإلل ترون ني ا، ا تح ا  ذكر كتل متا يتعلتق بما متة الز ترا   افعصوم 
 ؟عليإلا بعد نبيإلا ر و  اهلل 

نو معلإلتتتا نو    عتتتم يستتتتح  ذلتتت  ليعتتتا،و وكلتتته   خيلتتتو متتتي كو تتته متتتي قوهلتتتا : 13ج
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يتعلتتق بم تتا لإلا وم اق إلتتا )صتتلوات تنرير تتاو وكلإلتتا ح تتة كمتتا ذكر تتاو ومتتا  تتر  عتتي ذلتت  ممتتا 
اهلل و المه عليإلا( متال إشتكا    ا تتح ا  ذكتر  و نلته و شتر و بتل قتد جيت  ذلت  إذا كتان 

 مصداقا، للوا   مي اةمر بافعروف والدعوة إ  اأري وترويج الديي احل يف.
 وجوب الطاعة

نتتا )صتتلوات اهلل ( نذكتترمت   ايتتز  اةو  متتي كتتتابكم النتتيم )متتي منتته الز تترا : 14س
عليإلتتتتا( كا تتتتت ممتتتتي متتتترن اهلل  تتتتاعتإلم علتتتتى ليتتتتع اأال تتتتقو وا تتتتت دمت   ذلتتتت  إ  بعتتتت  

 الرواياتو مإلل     الروايات ب ظركم الكرمي معتربة؟
 ير ى مي مساحتكم ايوا  ولكم مي اهلل  زيل اة ر والثوا .

افتتت كور وذكر تتتا  عتتتم إن  تتت   الروايتتتات معتتتتربة وقتتتد نكتتتد ا اعت ار تتتا   الكتتتتا  : 14ج
كري تتا متتي اةدلتتة اة تتر    تتا  ني تتا،و كمتتا وقتتد ذكر تتا تمصتتيال، لتت ع  افتت كورات   كتاب تتتا 

 )المنه: ال يع( و  العديد مي كت  ا اة ر . 
 ستتتن  اهلل تعتتتا  نن جيعل تتتا متتتي زمتتترة افتمستتتك  هبتتتا وبنبيإلتتتا وبعلإلتتتا وب يإلتتتا )صتتتلوات اهلل 

  متتتي نعتتتدا إلمو ومتتتي التتت اكريي لم تتتا لإلمو وال اشتتتريي و تتتالمه علتتتيإلم نلعتتت (و ومتتتي افترب تتت
  تتار مو وافتترو   لتتكا إلمو والمتتا زيي بتتو يتإلم   التتد يا وا  تترةو إ تته قريتت  مييتت و والستتالم 

 عليكم وعلى ليع إ وا  ا افهم   ورمحة اهلل وبركاته.
 

 قم المقدسة                                                 
 محمد الشيرازي                                                

 الختم الشريف                                                
 

 
 


