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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني
 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين
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 صراط الذين أنعمت عليهم 
 غري املغضوب عليهم

 وال الضالني
 

 صدق اهلل العلي العظيم
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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
الـــب يبللغهـــا  وعليـــي أن  واملبللــ  النـــاملا هـــو الـــذر يعطـــي الصـــور  احلقيقيـــة للرســـالة

ــدها ش صهصــي كمــا هــو صــ ن الرســاالا الســماوية والرســن ال ــراميي حيــ  أن   جيسل
كــن واحـــد مــنهم كـــان جيسلــد رســـالتي ش صهصــي وي ـــون الرســول هـــو الصــور  احليلـــة 

 واملتحرلكة ش الواقع للرسالة السماويةيي 
ــــوا  عــــا  لنــــا بغــــري أ لســــنت 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 

للتعريف مبذهب أهن البيت األطهار )عليهم السالم( للعامل بشـ ن عـام … طرحي 
وللمسلمني بصـور  … العرف الدنيا هنجهم القومي ورسالتهم السماوية السمحةحىت 

 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  

ر كمــا جيــب أو ينبغــي حلللــت أكثــر مشــاكن ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا املــ مت
العــامل ا ســالمي ولعــا ا األمــة إىل ســابق عهــدها ش وحــد  ال لمــة ووحــد  املوقــف 
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 علم مستوى الدنياييي
 وكانــــت الطبــــع كــــن 5( ســــنة متتاليــــة القريبــــا  14( كراســــا  الو عــــت ش )14و تــــب )

موسـم احلـج  ألف( نسهة الو ل  مجيعها جمانا وش 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 الب كانت العقب موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذهب 

  ح  ال ثري من الشبهاا الب كانـت النشـر وصيعتهم  وساعدا ش iأهن البيت
 …حول ذاك املذهب احلق

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

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

 للتحقيق والنشر wل األعظم مركز الرسو 
 51/  9595بيروت ـ لبنان ص ب: 

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

 
 

ــــي سمــــد و لــــي  احلمــــد هلل رب العــــاملني  والصــــال  والســــالم علــــم صــــفوالي مــــن بريلت
 الطاهريني

وبعد  منذ ثالثة عشر  سنة وحنن نصدِّر كن سـنة بيانـا  يعـت بتعريـف الشـيعة علـم 
 الطوائـف ا سـالمية  وإيقـاف ال اصـق بـالتهم من جيهلهم  لتهفيف حد  التواللر بني

 الب الزر  ويما بينهم وال جيأل مثارها سوى األعداءي 
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 بلغـاا 

أملن إعطاء صور  عامة عن نظر  الشيعة ش خمتلف اجملاالا مسـاةة منـا متنوعة من 
 ش مجع كلمة املسلمني علم التقوىي

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

 الكويت  
 هـ5159/ شوال/ 5 

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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 وصولالشيعة في األ 
 

وســنة هــم بقيــة  2ينقســم املســلمون ش العــامل إىل صــيعة هــم أكثــر مــن مــائب مليــون
 املسلمني  وال ورق بني الطائفتني ش األصول الثالثة الب هي  

   التوحيد 1
   النبو  4
   املعا ي3

و ـــن املســـلمني يعتقـــدون بـــ ن لل ـــون إهلـــا  واحـــدا   أ ليـــا  أبـــديا   عاملـــا  قـــا را   حيلـــا  
 ما   ليس لي صريك  ولي كن الصفاا احلسنةيقيلو 

كمـــا أن كـــن املســـلمني يعتقـــدون بـــ ن اهلل أرســـن إىل البشـــر أنبيـــاء هـــدا  مهـــديني 
  هـــو p رصـــا هم إىل احلـــق وإىل ســـعا   الـــدنيا وامخـــر   وبـــ ن سمـــد بـــن عبـــد اهلل 

 خامت األنبياء ال نيب بعداي
فت ملسدا والبقم روحي  مث وكذلك كن املسلمني يعتقدون أن ا نسان إذا ماا ي

حيىي ش يوم القيامة ومن كان سسنا  ش الدنيا كان مـن أهـن اخنـة والنعـيم  ومـن كـان 
 مسيئا  ش الدنيا كان من أهن العقاب واخحيمي 

 والشيعة العتقد أن اهلل سبحاني والعاىل عا ل وأني ال يظلم أحدا  وال يفعن عبثاي 
عــنيل مــن بعــدا اثــأل عشــر خليفــة   pسمــدا  والــرى الشــيعة أيضــا  أن نــيب ا ســالم

                                                           
 مليوني 011واليوم أكثر من  - 2
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 ي 1وقال  )اخللفاء بعدر اثنا عشر(
 ي 4  )من ماا ومل يعرف إمام  ماني ماا ميتة  ملاهلية(pوقال 

   وهم  9وه الء اخللفاء مسلاهم الرسول ب مسائهم
  t  علي أمري امل منني 1
  t  احلسن 4
  t  احلسني 3
  t  علي بن احلسني 2
  tر   سمد الباق0
  t  ملعفر الصا ق 1
  t  موسم ال اهم 7
  t  علي الر ا 3
  t سمد اخوا  1
  t  علي اهلا ر 11
  t احلسن العس رر 11

                                                           
  11332  و11370ي ومســـــند أمحـــــد   3313  و3312  و3313يا مســـــلم   راملـــــع صـــــح - 1

ي وانظـــر أيضـــا  41111  و11122  و11140  و11112  و11111  و11314  و11337و
 …  و11  21ب  431ص 31حبار األنوار  ج

4
  pقــال رســول اهلل  11471ي وش مســند أمحــد  مســند الشــاميني احلــدي   417ص 3املناقــب  ج - 

 إمام ماا ميتة اخاهلية(ي )من ماا بغري
يقـول  )مـن مـاا بغـري إمـام  pوأخرج أبونعيم ش حلية األولياء عن ابن عمر  قـال  مسعـت رسـول اهلل 

 ي442ص 3وقد ماا ميتة ملاهلية( حلية االولياء  ج
البـاب السـا و والسـبعون ش بيـان األئمـة االثـأل عشـر  041راملع ينابيع املـو   للقنـدو ر احلنفـي  ص -0

احلــــدي   723ي وغايــــة املــــرام   ص231احلــــدي   134ص 4ائهمي وأيضــــا  ورائــــد الســــمطني  جب مســــ
 ي07
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 يt  املهدر 14
واخلليفـــة األخـــري مـــن هـــ الء وهـــو ا مـــام املهـــدر حـــي ش  ار الـــدنيا وغائـــب عـــن 

ــد األبصــار  يظهــر ش  خــر الزمــان لــيمً األر  عــدال  بعــد أن ملئــت هلمــ ا   والتوحل
 العبا  والبال  حتت لوائي ش ح ومة إسالمية واحد  مز هر  بإذن اهلل العاىلي

والشـــيعة قـــد أقـــاموا األ لـــة والرباهـــني علـــم هـــذين األصـــلني )العـــدل وا مامـــة( مـــن 
 العقن والنقني
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 الشيعة في الفروع  
 

 ـام  وقـد قـال أما ورو  ا سالم أعأل العبا اا واملعامالا وسـائر القـوانني واألح
 املسلمون الشيعة إن مصدرها أربعة  

القـــر ن احل ـــيم  وهـــو هـــذا ال تـــاب الـــذر بـــني يـــدر املســـلمني مل يـــز  ويـــي ومل  أ:
 ينقص منيي

 يtو لي الطاهرين  pالسنة املطهر  الوار   عن النيب  ب:
 إمجا  املسلمنيي ج:
 العقني د:

ئطي ـ مــن هــذا املصــا ر وقــالوا إن بــاب االملتهــا  مفتــو   ومــن اســتنب  ـ بشــرا
 األربعة ح ما  من األح ام الشرعية ولي أن يعمن بيي
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 قدوة للبشرية tالمعصومون 
 

الـذين  iواخللفـاء االثـأل عشـر  tوبنتـي الصـديقة الطـاهر   pإن الرسول األعظـم 
بإطاعتهم وإالباعهم قد خطلطوا للحيـا  السـعيد  يطيطـا  كـامال   وهـ الء  pأمر النيب 
 ســتورك كامــن للحيــا  الفا ــلة وقــدو  صــاحلة ل ــن صــ ون ا نســان ش مجيــع  األطهــار
 األ ماني 

ــــة أو  ــــيهم ش خمتلــــف املراحــــن  ســــواء ش الشــــ ون احل ومي والبشــــر جيــــد األســــو  و
االقتصــــــا ية أو السياســــــية أو التجاريــــــة أو األخالقيــــــة أو العســــــ رية أو الزراعيــــــة أو 

  ية أو العائلية أو غريهاي الصناعية أو الثقاوية أو القضائية  الفر 
قــاموا مبهتلــف األ وار احليويـــة مــن حــاكم وو يــر وقائــد وملنـــدر  iوذلــك ألهنــم 

وثــائر ومعلــم ومــربل ومعتــزل والــاملر و ار  وم ــاوا وســجني ومشــر   وســارب ومســامل 
 وغري ذلكي

وش اليوم الذر يتبع العامل ويي مناهج ه الء السـا   الصـبا الـدنيا ملنـة نعـيم  وقـد 
 ملثن هذا اليومي tخر اهلل ا مام املهدر ا ل 
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  iالدنيا تسير وراء األئمة الطاهرين 
 

قـــد خـــدموا ا ســـالم أكـــرب خدمـــة  وإال لعصـــفت با ســـالم  tاألئمـــة الطـــاهرون 
 نفس العواصف الب عصفت باأل يان السابقة وحرلوتها عن جماريها الصحيحةي 

تحــوا وتوحــاا هائلــة وأ خلــوا النــاو كمــا أن الشــيعة ش طــول التــاري  ا ســالمي و
ش  يــــن اهلل أوواملــــا   ووقفــــوا أمــــام التيــــاراا الــــب لــــوال الشــــيعة الكتســــحت ا ســــالم 

 واملسلمني  وكن ذلك مذكور ش التواري  املفصللةي 
 7و)الذريعـــة إىل الصـــانيف الشـــيعة( 6 ونظـــر  واحـــد  إىل موســـوعة )أعيـــان الشـــيعة(

 قةيال في  لقاء الضوء علم هذا احلقي
واحلضار  ا نسانية رهينة خدماا الشيعة ش كـن أبعا هـا وقـد أ رك علمـاء الـدنيا 
والـــدين هـــذا احلقيقـــةيي ولـــذا و ـــعوا الشـــيعة ش مو ـــعهم الالئـــق  ـــم  ومـــن أولئـــك 

 العلماء أكرب علماء مصر الشي  سمو  صلتوا ش وتواا الشهري ي
 

 ز التعبد بالمذهب الشيعي في أوصل الكتابانظر نص فتوى الشيخ شلتوت رئيس جامعة األزهر بجوا

 

                                                           
للســيد سســن األمــني العــاملي  والبحــ  عــن حيــا  علمــاء ورملــال الشــيعة  والقــع ش أكثــر مــن عشــرين  - 1

 جملدا  كبريا ي
 يجملدا   40للشي   غا بزرك الطهراين  والبح  ال ليفاا الشيعة  والقع ش أكثر من  - 7
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 خدمات لمهابط الوحي
 

يلــزم علـــم كاوـــة املســـلمني أن  ـــدموا مهـــاب  الـــوحي والتنزيـــن خـــدماا الليـــق  ـــا  
 وهي النقسم إىل اخلدماا املعنوية واملا ية وهي 

 اخلدماا املعنوية

م ا سـالمية  إعطاء احلرياا ل اوة املسلمني ليـ  وا الشـعائر حسـب املتهـا اه أ:
 والب منها السما   قامة اخماعة ش احلرمني الشريفنيي

 pوأقربـــاء الرســـول  tبنـــاء القبـــاب الفهمـــة علـــم أ ـــرحة األئمـــة الطـــاهرين  ب:
 األقربني وصحابتي األخيار والذين االبعوهم بإحساني

نصب سفينة من نور أو ما أصبي ووق ال عبة املشروة مبساوة عالية ملـدا  الشـعل  ج:
ىل أكــرب  ائــر    نــة لــريى أهــن البلــدان م ــان ال عبــة ش الليــن مــن أبعــد املســاواا إ

 املم نةي
وــــتا أبــــواب الــــبال  طــــول الســــنة ل ــــن مــــن يريــــد احلــــج أو العمــــر  أو الزيــــار    د:

 والسما  ل ن من يريد الس ن ش اللك البال  سواء العاكف ويي والبا ي
والصــور واألصــرطة مبهتلــف اللغــاا نشــر ماليــني ال تــب واخلــرائ  والنشــراا هـــ: 

 لتعريف العامل با سالم و عوهم إلييي
النظــيم املــ متراا الدائمــة ل اوــة املســلمني والســما  هلــم  بــداء  رائهــم اليــاذ  و:

 القراراا حول ص وهنم الدينية والدنيويةيي 
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 اخلدماا املا ية

 وإىل اخلدماا املا ية  الب منها  
ة املشروة واملسعم واخمراا لتسـهين الطـواف والسـعي بناء طبقاا حول ال عبأ: 

 والرميي 
 بناء البناياا ش عرواا واملشعر ومت لس ن احلجاجي  ب:
 النظيم السري النظيما   قيقا  والووري كاوة وسائن الراحة للحجاجي  ج:
 العليب حلوم األ احي واالستفا   من سائر أملزائهايد: 

 
 

 
 يووق اخميع ملا ويي ر اا وهو املستعاني واملس ول من اهلل سبحاني أن

 هـ5159/ شوال/ 5الكويت 
 محمد الشيرازي 
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