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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـــي أن يســـتوعبها مليـــدا   وأن يشـــعر باملســـ ولية  إن مـــن يريـــد أن يبللـــ  رســـالة.. وعلي
 جتاهها.

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

 واملتحرلكة ش الواقع للرسالة السماوية.. 
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 

م للتعريف مبذهب أهن البيت األطهار  عليهم السالم  للعامل بشـ ن عـا… طرحي 
وللمسلمني بصـور  … حىت العرف الدنيا هنجهم القومي ورسالتهم السماوية السمحة

 خاصة.
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 احلرام.. وذلك قبن ثل  قـرن  

املــ متر كمــا جيــب أو ينبغــي حلللــت أكثــر مشــاكن ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا 
العــامل ا ســالمي ولعــا ت األمــة إىل ســابق عهــدها ش وحــد  ال لمــة ووحــد  املوقــف 

 علم مستوى الدنيا...
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 وكانــــت الطبــــع كــــن 1  ســــنة متتاليــــة القريبــــا  14  كراســــا  الو عــــت ش  14و تــــب  
نا وش موسـم احلـج ألف  نسهة الو ل  مجيعها جما 191إىل  91واحد  منها ما بني  

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

اعدت ش  حض ال ثري من الشبهات الغ كانـت النشـر وشيعتهم  وس iأهن البيت
 …حول ذاك املذهب احلق

رأينــا أن حنيــي اللــك ال رلاســات ونعيــد طباعتهــا  wوحنــن ش مركــز الرســول األعظــم
 الباعا لنفس الغاية الغ كتبت ألمللها.. 

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

 للتحقيق والنشر wالرسول األعظم  مركز
 11/  9591بيروت ـ لبنان ص ب: 

                                                           
 هـ1111هـ حىت احلج من عام 1134أر منذ حج عام  - 1
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 المقدمة
 

 
 

احلمـــــد هلل رب العـــــاملني والصـــــال  والســـــالم علـــــم صـــــفوالي مـــــن بريتـــــي سمـــــد و لـــــي 
 الطاهرين.

وبعــد: منــذ إحــدى عشــر  ســنة وحنــن نصــدر كــن ســنة بيانــا  يعــ  بتعريــف الشــيعة 
 الطوائــف ا ســالمية  وإيقــاف ال اشــق علــم مــن جيهلهــم  لتهفيــف حــد  التــوالر بــني

 بالتهم الغ يزرعها ويما بينهم وال جيأل مثارها سوى األعداء.
ومبــا أن اهلل العــاىل ملعــن موســم احلــج مــ مترا  عامــا  للمســلمني حــىت يتنــا وا إليــي مــن 
أطراف الدنيا ليشهدوا مناوع هلـم  وملـدنا أنـي أوضـن جممـع لتو يـع هـذا البيـان بلغـات 

أملن إعطاء صـور  عامـة عـن أو ـار الشـيعة ش اتلـف امـاالت  مسـا ة   متنوعة من
 منا ش مجع كلمة املسلمني علم التقوى. 

واهلل ســـبحاني هـــو املســـ ول أن يووـــق اخميـــع ملـــا ويـــي خـــريهم ور ـــاا وهـــو املووـــق 
 واملستعان.

 الكويت 
 هـ1151/ شوال/ 1 

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 : الشيعة1
 
وإن حيــ  قــال العــاىل:  tش القــر ن علــم أالبــا  نــو  « الشــيعة»لقــت كلمــة أط

من شيعته إلبراهيم
2 .. 

قــال ش  w  وفــي الصــحا  أن النــ  tعلــم أالبــا  ا مــام علــي  wوأطلقهــا النــ  
 .1«يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون»بعض حديثي: 

 . wاهلل  يعروون هبذا االسم منذ أيام رسول tو ان أالبا  ا مام علي 
وقـد الزايــدوا مــع البلـور األو ــار ا ســالمية حـىت غطــوا أكثــر بـال  الشــرق األوســ   

منتشــرون ش مجيــع الــبال  ا ســالمية ويشــ للون أقلليــات  4وعــد هم اليــوم مائتــا مليــون
 اتلفة العد  ش سائر بال  العامل. 

حلضـار  وكان العنصر الشيعي أنشـ  العناصـر ش ال سـيس الف ـر ا سـالمي وبنـاء ا
 ا سالمية.

                                                           
 . 31 سور  الصاوات: - 2
:  والــذر نفســي بيــدا ان هــذا وشــيعتي هلــم الفــائزون يــوم القيامــة  راملــع الــاري   tقــال رســول اهلل  ص  مشــريا  اىل علــي بــن أ  طالــب  - 1

  شـواهد 14. املناقب= =للهوار مي احلنفي : ص391و 321  123  وص 191  224ص 4 مشق البن عساكر الشاوعي ج
. كنـــو  احلقــــائق 112و 111و 429. كفايـــة الطالـــب لل نجــــي الشـــاوعي: ص1111  114ص 4التنزيـــن للحســـ اي احلنفــــي: ج

. ورائد 92. الذكر  اخلواص للسب  ابن اخو ر احلنفي: ص171ص 1. الدر املنثور للسيوطي الشاوعي: ج31للمناور الشاوعي: ص
 .191ص 1السمطني: ج

 .111  21ب 432و 431ص 11وانظر أيضا : حبار األنوار: ج
 مليون. 911ا حصاءات إهنم أكثر من  القول  خر - 4
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 : أصول الدين2

 
ويعتقــد الشـــيعة أن ا ســالم كامـــن غــري منقـــوص  كمــا أنزلـــي اهلل وبللــ  عنـــي رســـولي 

 . iوخلفاؤا األطهار  wاألمني 
وهــو الــدين الوحيــد الــذر جيــب االلتــزام بــي عقيــد   وعمــال   وأن أر احنــراف  عنـــي 

وملــــب ســــيا   الــــدنيا وســــعا   يوملــــب بــــالء الــــدنيا وعنــــاء امخــــر   وأن االلتــــزام بــــي ي
 امخر . 

وهـو  يـن كامـن يقـيلم ا نســان ك ـن  ويعـأل ب بيـة الــرو  كمـا يعـ  ب بيـة اخســد  
 ويهتم بالقيم كما يهتم بالنظم.

 وا سالم ينقسم إىل أصول وورو .
 وهي ـ عند الشيعة ـ مخسة:  فأما أصول الدين

 : التوحيد1
 : العدل4
 : النبو 1
 : ا مامة2
 عا .: امل9

خلفـاءا مـن بعـدا ونـ ل  9عـنيل  wوا مامـة العـأل ـ عنـد الشـيعة ـ أن النـ  األكـرم 
علــم كــن واحــد مــنهم باالســم واللقــب وأمســاء امبــاء واألمهــات  وعــد هم اثنــا عشــر 

 وهم بالتسلسن:
 . t: ا مام أمري امل منني علي بن أ  طالب 1

                                                           
البـاب السـا و والسـبعون ش بيـان األئمـة االثـأل عشـر ب مسـائهم. وأيضـا  ورائـد السـمطني:  941راملع ينابيع املو   للقندو ر احلنفي  ص -9

 .97احلدي   721. وغاية املرام : ص211احلدي   114ص 4ج
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 . t: ا مام امتىب احلسن بن علي 4
 . tهيد احلسني بن علي : ا مام الش1
 . t: ا مام السجا  علي بن احلسني 2
 . t: ا مام الباقر سمد بن علي 9
 . t: ا مام الصا ق ملعفر بن سمد 1
 . t: ا مام ال اهم موسم بن ملعفر 7
 . t: ا مام الر ا علي بن موسم 3
 . t: ا مام اخوا  سمد بن علي 1
 . t: ا مام اهلا ر علي بن سمد 11
 . t: ا مام العس رر احلسن بن علي 11
 .t: ا مام املنتظر املهدر بن احلسن 14

غائب وسيظهر عندما ي ذن اهلل لي وـيم  األر  عـدال  وقسـطا   tوا مام املنتظر 
 بعد ما ُملئت هلما  وملورا .
معصـومون  iواألئمـة االثـأل عشـر  uوواطمـة الزهـراء  wونعتقد أن الن  األكـرم 

 واخلط  والنسيان.عن الذنب 
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 : فروع الدين1

 
 وأما ورو  الدين وهي كثري  نلهصها ش أربعة خطوط هي:

 : العبادات1
كالصــال  والصــيام واحلــج واخهــا  واخلمــس والزكــا  واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن 

 املن ر والتوّلل ألولياء اهلل والتربلر من أعداء اهلل.
 : المعامالت2

 …والرهن  كالبيع وا ملار  والوقف
 : األحكام1
 …مثن أح ام الزواج والطالق واملواري  والقضاء واحلدو  والديات 

 : األخالق4
 … كالصدق والوواء والشجاعة واألمانة

 األحكام الخمسة
 واألح ام مخسة أنوا  هي: 

 : الواملب كالصال 1
 : املستحب كالصدقة4
 : املبا  كاملاء1
 : امل روا كالطالق2
 ا.: احلرام كالرب9

 مصادر الشريعة
 ومصا ر الشريعة أربعة هي: 
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 : القر ن1
 : السنة4
 : ا مجا 1
 : العقن. 2

 القرآن
هــو هــذا القــر ن املوملــو   wونعتقــد أن القــر ن الــذر أنزلــي اهلل علــم رســولي األمــني 

ب يـــدينا وقـــد حفظـــي اهلل مـــن  ريـــف ااـــرلوني  ومـــا اســـتطاعوا أن يزيـــدوا ويـــي حروـــا  أو 
 وا .ينقصوا مني حر 
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 : الحكم في اإلسالم 4

 
 وللح م ش نظر ا سالم ملانبان:

 ملانب ثابت ويما يتعلق بـ  احلاكم  و بـ  القانون . :1
ويجب أن ي ون احلاكم  رملال    م منا    طاهر املولد   وقيهـا   بـاملع  املصـطلا 

 ل لمة الفقيي  قا را  علم إ ار  الش ون املنوطة بي . 
لقــانون  مســتنب(طا   بــاملع  املصــطلا ل لمــة االســتنباط مــن كمــا جيــب أن ي ــون ا
 مصا ر الشريعة األربعة.

 وملانب متطور ويما يتعلق بطريقة النفيذ األح ام الشرعية. :2
 وهذا اخانب خا ع لالملتها   وللفقهاء املراملع إبداء رأيهم ش ذلك. 
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 : القوة اإلسالمية9

 
  وتجب علم الدولة ا سالمية العبئـة واخها  واملب كفائي  والدوا  واملب عيأل

العـد  ال ـاش مـن املسـلمني ـ بـالطرق املـذكور  ش الفقـي ا سـالمي ـ حـىت ال ـون هلـم 
 أمنع قو  الستطيع محايتهم ومحاية مصاحلهم أينما كانوا. 

وليســت القــو  الــغ جيــب الووريهــا هــي القــو  العســ رية وحســب  وإ ــا هــي القــو  
ناعية وغريهــا  ليتحقــق احلــدي  الشــريف:  ا ســالم يعلــو العلميــة واالقتصــا ية والصــ

 .6وال يُعلم عليي 

                                                           
 . 919ص ـ هنج احلق:  113   441ص  1غواّل اللئاّل: ج - 6
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 : مصادر الثروة العامة6

 
كمـــا أن مصـــا ر الثـــرو  العامـــة هـــي:  اخلمـــس  و  الزكـــا   و اخزيـــة  و  اخلـــراج  

 و املقامسة  و التجار   وما إليها.
 ي ـون ش هـن والصرف ش ال مني  املصـاحل العامـة  وسـدل  العجـز الفـر ر  حـىت ال

 ح م ا سالم مصلحة عامة معطلة وال وقري يعاي نقصا  ش حاملاالي الضرورية.
وا ســالم يقــرل  املل يــة الفر يــة  بشــرط أن ي تســب املــال مــن احلــالل  وأن يــدوع 
 املالك حق اهلل عليي  وال جيو  االستيالء علم أموال الناو  ت أر شعار كان. 

حــق العامــن والفــال  إىل ملانــب حــق صــاحب وش نفــس الوقــت يصــون ا ســالم 
العمــــن وصــــاحب األر  حــــىت ال ي ــــون الضــــهم أو إقطــــا   وال ال ــــون ســــهر  أو 

 ا طها .
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 : الحرية7

 
يضـ  لــ  wواحلرية من األهداف األساسـية لسسـالم  وقـد بعـ  اهلل نبيـي ال ـرمي 

عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم
7 . 

  إبداء رأيي لسانا  وقلما  . وللمسلم احلرية ال املة ش 
 كما لي احلرية ال املة ش  معامالالي  و  أسفارا  و  واملي  و جتارالي . 

ولهـن مثـا الـ ي كما أن للمرأ  احلرية املت اوئة مـع الركيبتهـا اخسـدية والنفسـية 
عليهن بالمعروف

8 . 

                                                           
 .197سور  األعراف:  - 7
 .443سور  البقر :  - 8
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 : تنمية المجتم 8

 
  هيلــ  املنــان النفســي والعملــي وهــذا احلريــة الواســعة الــغ منحهــا ا ســالم لشــعوبي

 لنجا  ملهو ا الرامية إىل النمية امتمع ا سالمي وا  هارا. 
 كاوا عوامن التهلف األربعة  وهي:فأواًل: 
اخهن  وقد عمن علم العميم الثقاوة جبعن التعليم إملباريا  ش مرحلة التفقي  :1

.. 5مســـلمة ش الـــدين  كمـــا ش احلـــدي :  طلـــب العلـــم وريضـــة علـــم كـــن مســـلم و 
وبتشــجيع التوســع ش العلــوم املهتلفــة  وفــي احلــدي :  لــو علــم النــاو مــا ش طلــب 

 . 10العلم لطلبوا ولو خبو  اللجج وبسفك املهج 
اىل غريهــــا مــــن  11و ش احلــــدي :  إن املالئ ــــة لتضــــع أملنحتهــــا لطالــــب العلــــم 

 الروايات ال ثري .
العمــن  وألــزم الدولــة  الفقــر  حيــ  منــع مــن البطالــة وشــجلع القــا رين علــم :2

 ب فالة العاملزين عن العمن.
املــر   حيــ  قــرر ش صــلب الشــريعة أح امــا  كثــري  للوقايــة مــن كثــري مــن  :1

 األمرا   والعالج ل ثري من األمرا . 
با  ــاوة إىل أنــي عمــن علــم العمــيم الطـــب  وفــي احلــدي :  العلــم علمــان علـــم 

 . 12األ يان وعلم األبدان 
أسلس امتمع بش ن ال يضطرل ويي أحد إىل اق اف الرذيلة  الرذيلة  حي   :4

 وملعن العقوبات الرا عة ملرال بيها.
                                                           

 . 117ص  4كنـز الفوائد: ج  - 5
 . 1  11ص  2غواّل اللئاّل: ج - 10
 . 1  12ص  1ال اش: ج - 11
 . 94   1ب  441ص  1حبار األنوار: ج - 12
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عمــن علــم إشــاعة االســتقرار والســالم  حــىت يتهيلــ  اخــو ال  هــار الصــناعة وثانيــاً: 
 والتجار  والزراعة والعمار .

 
 : إطالق الطاقات5

 
 التنمية: كما أن ا سالم أطلق كن الطاقات لتساهم ش الشجيع 
 و طلق الطاقة البشرية  حي  سهلن الزواج ومنع الزنا. 

وأرسم  عائم األسر   وشـجلع ال ثـري النسـن  لت ـون األمـة ا سـالمية أ ـهم أمـة  
 كما هي أقوى أمة.

واملــاء ملــن ســبق إىل  11وأطلــق طاقــات األر  واملــاء  وـــ  األر  هلل وملــن عمرهــا 
 يعمر أو يزر  ما استطا  من األر . حيا الي واستهالكي  وش وسع كن مسلم أن

وأطلق طاقة العمن  إذ ال حدو  بني البال  ا سالمية  و ن الرقعة ا سالمية من 
األر  جمال وسيا ل ـن املسـلمني  ومـن حـق أر مسـلم أن يسـاور ويعمـن ويسـ ن 

 أينما شاء منها. 
 واملسلمون كلهم أخو  ش اهلل. 
 ال قومية وال عنصرية ش ا سالم.وال طائفية وال إقليمية وال قبلية و 

                                                           
 . 1  74ب 113ص 1االستبصار: ج - 11
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 : أذان في الحج10

 
هذا هي اخلطـوط العامـة ألو ـار الشـيعة ش اتلـف امـاالت  وهـذا هـي األسـس 
الغ ارالفـع عليهـا كيـان املسـلمني يـوم ارالفـع شـااا  ينـاطا السـحاب وواسـعا  ال جيتـا ا 

 السحاب.. 
املســلمني بتوحيــد أمــرهم وإ الــة  وإنــأل اليــوم وش مــ متر احلــج أكــرلر نــدائي إىل مجيــع

ســــوء التفــــاهم بيــــنهم وعــــدم نبــــذ بعضــــهم بعضــــا  وعــــدم ال اشــــق بــــالتهم  مــــن أملــــن 
ــــــت األســــــباب والوســــــائن  اســــــتعا   كــــــن األرا ــــــي ا ســــــالمية املغتصــــــبة مهمــــــا كان

 الغتصاهبا  وب ن الوسائن الغ مي ن استعا هتا هبا.
الغرب أو الشرق أن يعلمـوا كما أهيب بشباب املسلمني الذين الستهويهم أنظمة 

أن جمـدهم ش ا ســالم  وأهنــم إذا االبعــوا الغــرب أو الشــرق ال ي ونــون إال أيتامــا  علــم 
 موائد اللئام. 

 والشرق ال يعطي ألبنائي إال  نصف اخلبز وق  . 
 وأن الغرب ال يعطي ألبنائي إال  نصف اخلبز ونصف احلرية  و يف بغريهم ؟

ة التامـة وإنسـانية ا نسـان وهـي ش ا سـالم وش ا سـالم وأمـا اخلبـز ال امـن واحلريـ
 وحدا.

 ونس ل اهلل التوويق إىل ما ويي ر اا.
 وهذا  خر ما أر نا بياني ش هذا ال تاب واهلل املووق وهو املستعان.

 الكويت
 محمد الشيرازي  
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