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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني
 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين

 إياك نعبد و إياك نستعني
 ماهدنا الصراط املستقي

 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
يبللغهـــا  وعليـــي أن  واملبللــ  النـــاملا هـــو الـــذر يعطـــي الصـــور  احلقيقيـــة للرســـالة الـــي

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 ألســــنت  م( أر وهــــذا مــــا يــــدل عليــــي احلــــدي  املشــــهورس تكون

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

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

 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  

جيــب أو ينبغــي حلللــت أكثــر مشــاكن  ويعتقــد أن لــو أملــدنا اســتثمار هــذا املــ متر كمــا
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 ت14و تــــب ت

احلـج  ألف( نسهة الو ل  مجيعها جمانا وش موسـم 101إىل  01واحد  منها ما بني ت
 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 الي كانت العقب موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذهب 

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

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

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

 للتحقيق والنشر wعظم مركز الرسول األ
 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
ـــــني خـــــري مـــــن عامـــــة الصـــــال   pوبعـــــد وـــــ ن رســـــول اهلل  قـــــالس تصـــــال  ذاا الب

 ي2والصيام(
 طــائفتني  وــ ذا كــان هــذا صــ ن ا صــال  بــني وــر ين و يــف إذا كــان الصــال  بــني

كبريالني كن منهمـا يعتقـد بـاهلل واليـوم اوخـر ويقـيم الصـال  ويـ   الزكـا  و ـجل البيـت 
 ويصوم صهر رمضانيي

 «مئاا املاليني»وكن طائفة ال ولن نصف املسلمني القريبا  
وقد ذكر الرئيس املصرر أنور السـا اا ش كالمـي الـذر سـجن ش ملريـد  األهـرام 

تشــفت أن نصــف املســلمني ـ وأنــا ســ رالري املــ متر س تاك0ص 41/14/50القاهريــة 
 ا سالمي ـ نصفهم القريبا  من الشيعة والنصف اوخر من السنة(ي

ومـا أمجــن أن هنــتمل مجيعـا  ألن نتعــاون ونعــرف بعضــنا إىل بعـض لتــزول هــذا ا فــو  
 الي  امت و امتيي 

حي ومهجر وما أحسن أن ي ون التعريف والتعارف ش بيت اهلل احلرام ومهبط الو 
                                                           

  وويــيس تصــال  ذاا البــني أوضــن مــن عامــة الصــال  03  145ب 401ص 24حبــار األنــوارس   - 2
  وويــيس تعــن  ــع بــن ســعيد انــي قــالس مسعــت 1210لصــيام( وراملــع موطــ  مالــك  كتــاب ا ــامعس  وا

بــن ســعيد ابــن املســيلب يقــولس أالري ريأخــربكم  ــري مــن كثــري مــن الصــال  والصــدقة  قــالواس بلــم  قــالس 
 صال  ذاا البني(ي
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واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفّرقوا  لقد قال العاىلس  pالرسول العظيم 
 ي1

ليشهدوا منافع لهموقال عزل ص ني ـ ش أمر احلج ـ  
 ي4

وأر منفعــة أعظــم مــن منفعــة التعــارف والتــيفلف  خصوصــا  ش عصــر  ال البــت ويــي 
    املسلمنيي قوى ا حلا  والصهيونية والصليبيةيي لنسف ا سالم وإبا

وقد النبلي إىل هذا اخلطر  عماء ا سالم وسعوا ش التقريب بني املسلمني  وال أ لل 
 علم ذلك من ملهو   عيمي املسلمنيس 

 س تا مام الربوملر ر( 1
 ستالشيخ األكرب صلتوا( ـ صيخ ا امع األ هر ـ 4

 لت سيس ت ار التقريب( ش القاهر يي
التعبلـــد باملـــذهب الشـــيعي  مثـــن التعبلـــد بســـائر  وقـــد أوـــىت الشـــيخ األكـــرب علـــم أن
 يي9 املذاهب ا سالمية تش وتواا الشهري (

واملس ول من اهلل سبحاني أن يوحلد كلمة املسلمني  ويعيد إىل ا سـالم جمـدا  إنـي 
 ويلل ذلك وهو املستعاني

 الكويت 
 محمد الشيرازي 

                                                           

 ي 113سور  آل عمرانس  - 1
 ي 43سور  احلجس  - 4
 أنظر آخر ال تابي - 9
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 األصول والفروع عند الشيعة

 
 ربلا  عا ال  ال صريك لي ي العتقد الشيعة باهلل :5

 ومبحمد  نبيا ي
 وبا سالم  ينا ي
 وبالقرآن كتابا ي
 وبال عبة قبلة ي

 وب نل ما ملاء بي سمد من عند ربي حقلي
 وب ن اهلل يبع  من ش القبوري

 وأن ا نة والنار حقي
وأن ا نسان خمريل ش احليا  تبدون ملـرب وال الفـويض( وـ ن أحسـن ولـي الثـواب وإن 

 وعليي العقابي أساء
 

 اإلمامة

عــنيل مــن بعــدا اثــأل عشــر  pكمــا العتقــد الشــيعة بــ ن رســول ا ســالم سمــد   :2
 ي 6 إماما   وقالس تمن ماا ومل يعرف إمام  ماني ماا ميتة ملاهلية(

                                                           

س pقــال رســول اهلل  11451ي وش مســند أمحــد  مســند الشــاميني احلــدي   415ص 3املناقــبس   - 6
تمن ماا بغري إمام ماا ميتة ا اهلية(ي وأخر  أبونعيم ش حلية األولياء عـن ابـن عمـر  قـالس مسعـت 

 ي442ص 3يقولس تمن ماا بغري إمام وقد ماا ميتة ملاهلية( حلية االولياءس   pرسول اهلل 
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   وهمس 7ب مسائهم iاألئمة  pوقد مسم الرسول 
ي  سمـد  تعلي أمري امل منني  احلسن  احلسني  علي  سمد  ملعفر  موسـم  علـ

 علي  احلسن  املهدر( عليهم الصال  والسالمي
حٌي ش  ار الدنيا  يظهرا اهلل ش آخر الزمـان لـيم  yوأن هذا ا مام الثاين عشر 

 األرض عدال  وقسطا  بعدما ملئت هلما  وملورا ي 
وأن الرســـــول واألئمــــــة وواطمــــــة الزهــــــراء بنــــــت الرســــــول تعلــــــيهم الســــــالم( كلهــــــم 

 وعصيانيمعصومون عن كن ذنب 
 
 

 القرآن الكريم
 
س وه ــــذا العتقــــد الشــــيعة أن القــــرآن احل ــــيم  هــــو ال تــــاب املنــــزل علــــم رســــول 3

  هلدايــة البشــر مــن الظلمــاا إىل النــور  مل يــز  ويــي حــرف ومل يــنق  منــي pا ســالم
 حرف  وال ي اليي الباطن من بني يديي وال من خلفيي 

بـ مر اهلل  pناس( هو مجـع الرسـول وأن مجعي هبذا األسلوب تأولي الفاحتة وآخرا ال
 العاىل وال حتريف وال البدين والالقدمي وال ال خري وييي

                                                           

البـاب السـا س والسـبعون ش بيـان األئمـة االثـأل عشـر  041ع ينابيع املو   للقندو ر احلنفي  صرامل -5
احلــــدي   523ي وغايــــة املــــرام س ص231احلــــدي   134ص 4ب مســــائهمي وأيضــــا  ورائــــد الســــمطنيس  

 ي111  21ب 451ص 31ي وانظر أيضا  حبار األنوارس  05



 

 1 

 

 مصادر التشريع
 
والعتقــد الشــيعة أن تالقــرآن احل ــيم( وتالســنة املطهــر ( وتا مجــا ( وتالعقــن(  :4

 هو مصدر التشريع ا سالمي  وأن أرل الشريع آخر باطن  لقولي سبحانيس
اهلل فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل

 ي 8
 وال  ق لفر  أو مجاعة أن يشرل  قانونا  خيالف هذا األ لة األربعةي

وأن ا ســــالم كامــــن ال نقــــ  ويــــي  وهــــو ي فــــي حلاملــــاا البشــــر  ش كــــن  مــــان 
اليـو  أكملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـ  وم ان  وقد قال سـبحانيس 
ورضيت لكم اإلسال  ديناً 

 ي5

 

 لدينفروع ا
والعتقد الشيعة بوملوب الصال   والصيام  واخلمس  والزكا   واحلج  وا ها    :9

واألمـــر بـــاملعروف  والنهـــي عـــن املن ـــر  والتـــويلل هلل وأوليائـــي  والتـــربلر مـــن أعـــداء اهلل 
 وأعداء أوليائيي 

كمــــا العتقــــد بلــــزوم الطبيــــق كاوــــة األمــــور الفر يــــة واالملتماعيــــة علــــم ا ســــالم  ش 
االقتصـــا   والدولـــة  واألمـــة  واألخـــالق  واو اب  واملعاملـــة  واملعاصـــر   السياســـة  و 

 والقضاء  والشها    والن ا   والطالق  وا رائم  والعقوباا  وغريهاي

                                                           

 ي 22سور  املائد س  - 8
 ي 3سور  املائد س  - 5
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 من عقائد الشيعة
 س والرى الشيعةس1

 الشفاعة

ال يشفعون إال لمن ارتضىس صحة الشفاعة الي قال اهلل عنهاس 1
 ي 50

 التوسل

وابتغوا إليه الوسيلةن الذر قال اهلل عنيس والتوسل  :2
 ي 55

 السجود على األرض

س تملعلــت يل األرض pوالســجو  علــم األرض ومــا أنبتــت حيــ  قــال النــ   :1
 ي52مسجدا (

 ومن هنا  تفظون بقطعة من الراب طاهر ليسجدوا عليهاي

 نكاح المتعة

                                                           

 ي 43سور  األنبياءس  - 50
 ي 30سور  املائد س  - 55
 ي 1  411أمايل الصدوقس ص - 52

  1252  وســنن الذمــذرس  314  وصــحيا مســلمس  311  و211  و343صـحيا النســائيس  
  4111  و4122  ومســند أمحــدس  011  وســنن ابــن ماملــةس  543  و241وســنن النســائيس  

  41213  و41304  و41335  و13114  و13520  و1343  و5111  و1551و
 ي1303وسنن الدراميس  
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ه مــنهّن فــنتوهّن فمــا اســتمتعتم بــون ــا  املتعــة الــذر قــال اهلل العــاىل عنــيس  :4
أجورهنّ 

 ي 51

 iواألئمة  pزيارة الرسول 

ين  iوآلــــــي الطيبــــــني  pكمــــــا يــــــرون صــــــحة  يــــــار  الرســــــول   :9 وأصــــــحابي اخلــــــريل
 والشهداء  والسالم عليهم  ألهنم أحياء عند رهبم ير قوني 

ش القرآن احل يم بالنسبة إىل الشـهداء ومـن املعلـوم أن الرسـول وذويـي  54كما ور 
 هداءيأوضن من الش

 بناء األضرحة

 iكمــا الــرى الشــيعة أن بنــاء األقــرحة والقبــاب علــم مراقــد األنبيــاء واألئمــة   :6
 والشهصياا ا سالمية من أوضن املقرباا إىل اهلل سبحانيي 

ومـــــن يعظّـــــم شـــــعائر اهلل ف نهـــــا مـــــن تقـــــو  و هنـــــا  اخلـــــة ش قولـــــي ســـــبحانيس 
القلوب

 ي 59
القبيـن احلجـر األسـو  الـذر قبللـي رسـول اهلل وأن القبين األقرحة املطهر  مثلي مثال 

p وويي ثواب وقربةي 

 الصالة ف  البقيع

ـــاء واألئمـــة والصـــاحلني  :7 مســـتحبلة  iوأن الصـــال  ش البقيـــع أو ش مراقـــد األنبي

                                                           

 ي 42سور  النساءس  - 51
ســور  آل  وال حتســ ل الــذين قتلــوا ش ســبين اهلل أمواالــا  بــن أحيــاء عنــد رهبــم ير قــونقــال العــاىلس  - 54

 ي 111عمرانس 
 ي 34سور  احلجس  - 59
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ــــيهم صــــرعا  وقــــد قــــال ســــبحانيس  ــــى أمــــرهم لنت ــــاّن عل ــــوا عل ــــاين ىلب ــــال ال ق
مسجداً 

 ي 56

 النساء و الزيارة

 iاء ش البقيع أو ش سائر مراقـد األنبيـاء واألئمـة والصـاحلني وأن  خول النس :8
مســتحبل صــرعا  الســتواء الرملــال والنســاء ش األح ــام الشــرعية إال مــا خــر  بالــدلين 

 القطعي وال  لين ش املقام علم عدم ا وا ي
ـــلة واملطبوعـــة  وللشـــيعة علـــم ذلـــك أ لـــة صـــرعية وعقليـــة مـــذكور  ش ال تـــب املفصل

 كن البال  ا سالميةي  واملنتشر  ش
وال  ـــــقل ملســـــلم أن ي فـــــر أو يفســـــق أو يســـــبل مســـــلما   مبجـــــر  االخـــــتالف ش 

 االملتها يي 
ألــــيس مــــن الــــال م أن يصــــرف املســــلمون طاقــــاام ش مجــــع ال لمــــة  اربــــة أعــــداء 
ا سالم وش إنقاذ بال هم من أيـدر النـاهبني  بـدل أن يصـرووا الطاقـاا ش الت فـري 

 باب؟يوالتفسيق والس

                                                           

 ي 41سور  ال هفس  - 56
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 كيفية إنهاض المسلمين 
 ف  نظر الشيعة

 
س تكل ــم را  وكل ــم  pمــن الواملــب علــم كــن وــر  مســلم  حســب قــول الرســول

الســعي  هنــاض املســلمني حــىت ي ونــوا هــم قــا   العــامل كمــا   57مســ ول عــن رعيتــي(
 كانوا من ذر قبني

 وذلك أمر مم ن بن ميسور إذا الضاورا ا هو   و ن املسلمني ميل ونس
 

 خصوبة النسن   (1ت
 واملنطقة االسذااليجية   (4ت
 والثرو  الطائلة   (3ت
 واملناهج احلية   (2ت
 والدين التقدلمي الوثلاب يي  (0ت

 و ذا سعوا مجيعهم لـ س
 العميم ا مياني)الف(: 
 وإ الة املن راا  الي منها القوانني غري ا سالميةي  )ب(:
 وإطالق احلريااي  )ج(:
اب والســنة وا مجــا  والعقــن وملعلهــا املصــدر ووــتا بــاب االملتهــا  مــن ال تــ )د(:

                                                           

 ي 50الفصن  111ملامع األخبارس ص - 57
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 الوحيد للتشريعي 
وملعـن االستشـار  مــع الفقهـاء بالشـريعة العــدول العـاروني باحليـا  ومتطللبــاا  )هــ(:

 الزمن  أساس احل م ي 
وإرملــــــا  األخــــــو  ا ســــــالمية  بــــــدل القوميــــــاا والطائفيــــــاا وا قليميــــــاا  )و(:
 وحنوهايي 

 ني كلما البصر ب ذن اهلل سبحانيي كان رملو  السيا   إىل املسلم
إن تنصــــروا اهلل ينصــــركم ويمبــــت أقــــدامكمقــــال اهلل العــــاىلس 

وهــــو املووــــق  58
 املستعاني

 الكويت 
 محمد الشيرازي 

 هـ 5156/ شوال/ 5 

                                                           

 ي 5سور  سمد تص(س  - 58
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