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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  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 

للعـا  بشـ ن عـام حـر العـر   i للتعريف مبـذه  أهـن البيـت األطهـار… طرحي 
 وللمسلمني بصور  خاصةي… هجهم القو م ورسالتهم السماوية السمحةالدنيا هن

ومن هـذا املنطلـق كـان مساحتـي ي تـ  ش كـن عـام كرلاسـا مبسلـطا وسـهال يـو   ش 
أكرب م متر إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلراميي وذلك قبن ثل  قـرن  

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

 علم مستوى الدنياييي
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 وكانــــت الطبــــع كــــن 5( ســــنة متتاليــــة القريبــــا  14( كراســــا  الو عــــت ش )14و تــــ  )
جمانـا وش موسـم احلـج    ألف نسهة الو ل  مجيعها 101إىل  01واحد  منها ما بني 

 ي iيها عناوين للمراسلة ملن يريد التعرل  األكثر علم مذه  أهن البيت وو
وكـان مـر و  اللـك النشـراا ـ ال رلاسـاا ـ إجيابيـا ملـدا   وهـذا مـا البـنيل مـن خـالل 
الرسائن واملراسالا الب كانت العق  موسم احلج استفسـارا  واسـتفهاما  عـن مـذه  

الشـبهاا الـب كانـت النشـر  وصيعتهم  وسـاعدا ش  حـا ال ثـري مـن iأهن البيت
 …حول ذاك املذه  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 جمي ي
 

 حقيق والنشرللت wمركز الرسول األعظم 
 51/  9595بيروت ـ لبنان ص ب: 
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 المقدمة
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني وصلم اهلل علم سمد وآلي الطاهريني 
الحــأ هشــعر معلومــاتف ضمــه ضــرح ضــيعه  الحــأ ضــ  يقــول القــرآن احل ــيم 

رضث وال ضسوق وال جدال ضي الحأ
 يي2

هلل رب العـاملني ـ ومـا هـو  لقد ملاءا األصهر املعلومـاا  وحضـرنا احلـج ـ واحلمـد
 الشيء الذر جي  أن نتزول ا من احلج ؟ 

ليشعدوا مناضع لعمالقول اآلية ال رمية  
 مناوع  نيوية وأخروية   1

 أما مناوع الدنيا وهي  ا ميان  والفضيلة  والعمن الصاحلي 
 وأما مناوع اآلخر   وهي  الثواب  واجلنة  ورضوان اهلل العاىلي

)ا ميان( ونقولر )الفضـيلة( ونضـاعف )العمـن الصـاحل( لنحظـم ـ ولن ا لنصحلا 
 ش أثر ذلك ـ مبناوع اآلخر ي

لقد ذقنا ألـف مـرار  ومـرار   مـن ملـرلاء الـرك العمـن با سـالم  وال أفـم علـم أحـد 
ما حنن ويي اآلن من املآسـي والـويالايي كمـا ال أفـم علـم أرل مسـلم طريـق النهجـا  

إىل ا سالم  كما أنزلي اهلل ش كتابي ال ر م وبيلني الرسـول  وسبين العالج أعأل الرملو 
p  وأهن بيتي الطاهرونi ي 

                                                           

 ي 111سور  البقر    - 2
 ي 43سور  احلج   - 1
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ولنعاجل أوضاعنا الفر ية واالملتماعية علم ضوء )كتاب اهلل وعرت  رسولي( حس  
ش األمة حي  قال  )إين الارك وي م الثقلني كتاب اهلل وعرتيت  pما أو عها الرسول 

 ي4 هبما لن الضللوا بعدر أبدا(أهن بيب ما إن متسل تم 
ومن أهم األمور بـا   ذر بـدء  أن نوحلـد صـفوونا ويتعـار  بعضـنا علـم بعـا   

واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفر قواكما قال سبحاني  
 ي 9

وجعلناكم شعوباً وقبائـل لتعـارضواوقال العاىل 
مث بعـد ذلـك نسـري إىل األمـام  6

 ونعيد جمد ا سالم من ملديدي
 هلل املس ول أن يوولقنا مجيعا  ملا حي ل ويرضم وهو املستعانيوا

 كرب ء المقدسة  
 محمد به المعدي الحسيني الشيرازي

                                                           

ـــــة  131ص 0  وج311و 311ص 2  وج 01و 41و11ص 3راملـــــع مســـــند أمحـــــد  ج - 2 ط امليمني
ي املناقـــــــ  للهـــــــوار مي احلنفـــــــي  11ص 4ور  جي الـــــــدر املنثـــــــ110ص 0مبصـــــــري جممـــــــع الزوائـــــــد  ج

ي انســـاب األصـــرا  للـــبالذرر  020و 032ح 31ص 4ي الـــاريم  مشـــق البـــن عســـاكر  ج443ص
 121-123و 311ح 103ص 1يكنـــــــز العمــــــال  ج300ص 1ي حليـــــة األوليــــــاء  ج111ص 4ج
 4راملـــــع أيضـــــا  عيـــــون أخبـــــار الرضـــــا   ج… ي و1113و 1103و 1101و 103و 103-101و
  إين الارك وي م الثقلني كتاب اهلل وعـرتيت ولـن يفرتقـا حـر pوويي  )قال النيب  31ب 401ح 14ص

 ي13412ح 21ب 312ص 11ير ا عليل احلوض(ي ومستدرك الوسائن  ج
 ي 113سور  آل عمران   - 9
 ي 13سور  احلهجراا   - 6



 

 1 

 

 الشيعة
 

)الشيعة( م خوذ  من املشايعة مبعىن املتابعـة  والسـمم هبـذا االسـم ألهنـم يشـايعون 
الســم كمــا هبــذا ا tأالبــا  علــيل  pوقــد مسلــم الرســول  iوأوال ا الطــاهرين  tعليــا  

رواا امل رلخون ش كتبهم
 ي 7

 

 

 عقائد الشيعة
عـــنيل مـــن بعـــدا ملقـــام ا الوـــة وا مامـــة اثـــأل عشـــر  pيعتقـــدون بـــ ن الرســـول : 5

 خليفة ب مر اهلل العاىل وهم  
ا مام أمري املـ منني  ا مـام احلسـن  ا مـام احلسـني  ا مـام  يـن العابـدين  ا مـام 

 ق  ا مـــام موســـم ال ـــاهم  ا مـــام علـــي الرضـــا  سمـــد البـــاقر  ا مـــام ملعفـــر الصـــا
ا مـــام سمـــد التقـــي  ا مـــام علـــي انـــا ر  ا مـــام احلســـن العســـ رر  ا مـــام احلهجـــة 

 يiاملهدر 

                                                           

صـيعتي نــم   )والــذر نفسـي بيـدا ان هــذا و  tمشــريا  اىل علـي بـن أل طالــ   pقـال رسـول اهلل  - 7
 323  وص 101ح 224ص 4الفـــــائزون يـــــوم القيامـــــة( الـــــاريم  مشـــــق البـــــن عســـــاكر الشـــــاوعي  ج

ـــــن للحســـــ اين احلنفـــــي  ج14ي املناقـــــ  للهـــــوار مي احلنفـــــي   ص301و 321ح  4  صـــــواهد التنزي
ي كنــــــو  احلقـــــائق للمنــــــاور 312و 313و 420ي كفايـــــة الطالـــــ  لل نهجــــــي الشـــــاوعي  ص1131ح

ي الذكر  ا ـواص للسـبا ابـن اجلـو ر 311ص 1نثور للسيوطي الشاوعي  جي الدر امل33الشاوعي  ص
 432و 433ص 31ي وانظـر أيضـا   رـار األنـوار  ج101ص 1ي ورائد السـمطني  ج02احلنفي  ص

 ي111ح 21ب
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وهـــ الء األئمـــة ا ثـــىن  uوبنتـــي واطمـــة الزهـــراء  pوهـــم يعتقـــدون أن الرســـول : 2
هبـل  إنما يريد اهلل ليـهب  عـن م الـرج معصومون كما قال سـبحاني   iعشر

البيت ويطع ركم تطعيراً 
 ي 8

ومـه يبتــ  وهـم يعتقـدون بـ ن ا سـالم هـو الـدين احلــق الـذر ال يقبـن غـريا  :1
غير اإلس م ديناً ضله يقبل منه وبو ضي اآلخرة مه الخاسريه

 ي 5
ــــي )أصــــول( و)وــــرو ( و)أح ــــام( و)أخــــالق( وأنل مــــن أن ــــر  :4 وأن ا ســــالم ل

ن ـــر الضـــرورر مـــن األقســـام الثالثـــة بـــال ملهـــن أو األصـــول كـــان كـــاورا   ســـا   ومـــن أ
ون عن ذلك بـ )املن ر للضرورر( ي  صبهة كان كاورا   ويعربل

وأن )أصــول ا ســالم( عبــار  عــن )التوحيــد( و)النبــول ( و)املعــا (  ومــن الوابــع  :9
 التوحيد )العدل(  ومن الوابع النبول  )ا مامة( ي

)الصــــيام( و)ا مــــس( و)الزكــــا (   وأن وــــرو  ا ســــالم عبــــار  عــــن )الصــــال ( و1
و)احلــج( و)اجلهــا ( و)األمــر بــاملعرو ( و)النهــي عــن املن ــر( و)التــو ل هلل وأوليائــي( 
و)التربلر من أعداء اهلل وأعـداء أوليائـي( ومـا يلحـق بـذلك مـن سـائر أقسـام العبـا اا 

 مثن )الوضوء( و)الغسن( و)التيمم( و)االعت ا ( وما أصبيي
الم( عبار  عن سائر األنظمة والقوانني الب ملاء هبا الرسول وأن )أح ام ا س :7
p  )من عند اهلل العاىل  ك ح ام )البيع( و)الشراء( و)الـرهن( و)ا ملـار ( و)الطـالق

و)الن ــــاح( و)القضــــاء( و)الشــــها اا( و)املواريــــ ( و)القصــــاص( و)الــــدياا( ومــــا 
 أصبيي
  والسياســـــة واالقتصـــــا   كمـــــا يعتقـــــدون أن ا ســـــالم   يـــــرتك صـــــي ا  إال بيلنـــــي  :8

والثقاوة والرتبية واالملتما   والسـلم واحلـرب  والزراعـة والصـناعة  والعائلـة واحل ومـة  
وســائر الشــ ون املربوطــة با نســان مــن وال الــي إىل يــوم ناالــي كلهــا مبيلنــة ش ا ســالم  

                                                           

 ي 33سور  األحزاب   - 8
 ي 30سور  آل عمران   - 5
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ألكلــوا مــه ضــوقعم ومــه ونــا أنظمــة خاصــة وأح ــام عا لــة  لــو أخــذ البشــر هبــا 
حـالل إىل يـوم القيامـة وحرامـي حـرام إىل  p  وأن )حـالل سمـد  50رجلعمتحت ه

 ي 55يوم القيامة(
وأن أخــــــالق ا ســــــالم هــــــي الــــــب نــــــدب ا ســــــالم إليهــــــا أو أوملبهــــــا   مثــــــن : 5

)الصــــدق( و)األمانــــة( و)احليــــاء( و)العفلــــة( و)الشــــهجاعة( و)الســــهاء( و)النشــــاط( 
ح ذاا البــــني( و)األلفــــة( و)العمــــن( و)حســــن ا لــــق( و)إوشــــاء الســــالم( و)إصــــال

 و)األخول ( و)الزهد( وما أصبيي
كما أن ا سالم حذلر عن بعا األخالق واألعمال كراهة أو حترميا    مثن : 50

)ال ــذب( و)الغيبــة( و)ا يانــة( و)ســوء ا لــق( و)ال ســن( و)صــرب ا مــر( و)أكــن 
ا وســا ( و)البهــن( احلــرام( و)الرلبــا( و)الســرقة( و)الزنــا( و)اللــواط( و)االحت ــار( و)

 و)اجلنب( و)السفور( و)الغناء( و)النميمة( وما أصبي ذلكي
والشيعة اليوم أكثـر مـن مائـة وثالثـني مليـون نسـمة منتشـر  ش صـرق األرض  :55
ي ونـــم ش طـــول التـــاريم ا ســـالمي إىل اليـــوم ح ومـــاا وعلمـــاء و كتلـــاب 52وغرهبـــا

 باا وخطباء ومرصدونيوصعراء ووالسفة ومف لرون ومدارس وم للفاا وم ت
 وهم يعتنون بالقرآن احل يم أكرب اهتمامي: 52
 tوالشــيعة الســملم باجلعفريــة أيضــا   ألن ا مــام ملعفــر بــن سمــد الصــا ق  :51

 ي iمت لن من نشر علوم الرسول أكثر من سائر األئمة  pحفيد رسول اهلل 
   وذلك مثن  51وقد وضعت الشيعة أسس العلوم ا سالمية: 54
 يt  أول من كت  ش النحو بإرصا  ا مام أمري امل منني 54ألسو  الدؤ أل ا

                                                           

 ي 11سور  املائد    - 50
 ي1ح 13ب 123بصائر الدرملاا  ص - 55
 مليون نسمة ي 011 حصاءاا األخري  القول ب ن الشيعة أكثر من ا - 52
 راملع كتاب  )ال سيس الشيعة لعلوم ا سالم( ال ليف العالمة السيد حسن الصدري - 51
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   الذر وضع علم )العروض(ي59وا لين بن أمحد 
وملابر بن حيلان 

 وقد اكتشف   t  اللميذ ا مام الصا ق 56
ال يميـــــاء احلديثـــــة  وقـــــد الناولـــــت كتاباالـــــي الـــــب الربـــــو علـــــم الســـــبعمائة  الفلـــــزلاا 

ــــــك وا ليك كمــــــا عاجلــــــت وأكاســــــيدها  وأمالحهــــــا  وأمحــــــ اض النرتيــــــك وال ربيتي
القلويــاا حتضــريا  والنقيــة بــالبلور  والتقطــري والرتصــيا والتصــعيد  وأ خــن ش ال يميــاء 

 عنصرر التهجربة والعمن  وبذلك يعتربا العا  )أبا  لل يمياء(ي
انبعاث )الرا يو اكتيو( ش األملسام  وقـد وضـعي بصـور  مبهمـة ـ كمـا يقـول عبـد  

 املصرر ـي الرمحن
كما اكتشـف وملـو  عناصـر أخـرى غـري الـب كانـت مشـهور  عنـد القـدماء  وكـان   

يقـــول  لقـــد عروـــت ش جتـــارل أن هنـــاك عناصـــر أخـــرى ش الـــرتاب غـــري إين ال أملـــك 
 الوسائن ال اوية الستهراملهاي 

التلفون أو التلغرا  حي  يقـول امل رلخـون إنـي كـان جلـابر بـن حيـان صـبي صـندوق 
طر  مني إىل صندوق آخر باألسالك وكان يت لم بـي مـع بعـا النـاس  صغري يتصن

 ي مع أن الفاصلة بيني وبني الطر  اآلخر كانت كبري  
واخرت  طائر  صغري  كان )خالد الربم ي( جيلس ويها ويطري ش انواء وكان بوسع 

 هذا الطائر  أن الستقرل ش انواء مد  مديد  ورمبا كانت من نو  انيلوكبرتي
اخــــرت  أيضــــا  )حاملبــــا ( أوالوماالي يــــا  مــــن احلديــــد ووضــــعي بولابــــا  علــــم مقــــرل أحــــد و 

                                                                                                                                                                      

 م(ي 133-110هـ = 23ق هـ ـ  30) - 54
م( مــن أهــن البصــر   معلــم ســيبويي واألصــمعي  لــي كتــاب )العــني( اول 131هـــ = 111)ـــ ا حنــو  - 59

 عرل علم احلرو ي معهجم 
م( عــــاا ش ال ووــــة  مــــن م لفاالــــي )اســــرار ال يميــــاء( و)اصــــول ال يميــــاء( 111هـــــ = 13)ـــــ ا  - 56

و)علــم اني ــة( و)الرمحــة( و)امل تســ ( و)جممــو  رســائن( الرمجــت م لفاالــي اىل الالالينيــة واعتمــد عليهــا 
 علماء الغربي املنهجد ش األعالمي
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الو راء  وكان هذا احلامل  يتحرك وميشي كما كان يقتـن املتسـلللني الـذين ال يراعـون 
 القواعد الب وضعها )ملابر( للدخول علم الو يري 

اعــاا احلديثــة وب لمــة  وــإن جلــابر بــن حيــان الــ ثريا  بــال  األاليــة علــم أكثــر االخرت 
 ولي الفضن ال بري علم هذا العصر كلي بت سيسي علم ال يمياءي

  صـــاح  )مرصـــد مراغـــة( الشـــهري وقـــد كـــان أول مـــن 57ونصـــري الـــدين الطوســـي
أبدى آراء  ملديد  ش الدوائر الفل يـة  وانتقـد اني ـة البطليموسـية انتقـا ا  علميـا يوأول 

لغــــــرب واضــــــع أســــــس علــــــم مــــــن وضــــــع أصــــــول علــــــم املثللثــــــاا  وبــــــذلك يعتــــــربا ا
الصــواريميوكانت لــي آراء ملديــد  وناوعــة ش بــاقي وــرو  علــم الرياضــياايكما اخــرت  

 األ واا اجلديد  الب كانت الستعمن ش مرصدا وكانت عظيمة الفائد ي
   58والشيم )هباء الدين العاملي(

ـــــوانني االنع اســـــاا الصـــــوالية واســـــتعملها ش بعـــــا مســـــاملد  اكتشـــــف بعـــــا ق
ســــتفا  مــــن قــــوانني ضــــغا املــــاء والســــاور ســــطوحي ش حديقــــة وــــني اصــــفهانيكما ا

 ب اصانيووضع قواعد ملديد  ش احلسابي 
 وغريهم من العلماء املف رين الذين  خرا هبم ال ت ي

وهم يرون وملوب الطهري البال  من املن ـراا الـب حرلمهـا ا سـالم  كـا مر  :59
لســـرقة والقتـــن ومـــا إىل ذلـــك مـــن والغنـــاء والقمـــار والزنـــا والربـــا واالحت ـــار والغـــ  وا

املنـاهي الــوار   ش ال تـاب والســنة  ويـرون لــزوم الظـاور اجلهــو  مـن احل ــام والشــعوب 

                                                           

ــــــك والرياضــــــياا وال ــــــالم  أســــــس مرصــــــدا  م( عــــــا 1412-1411هـــــــ = 113 -011) - 57  بالفل
مشــهورا  وم تبــة كبــري  ش مراغــة  لــي م لفــاا كثــري  منهــا )جتريــد االعتقــا ( و)صــ ن القطــا ( و)صــرح 

 االصاراا( و)التذكر ( و)حترير أصول اقليدس( و)اللهيص احملصن(ي
ن  لـي م لفـاا م( ولـد ش بعلبـك والـوش باصـفهان  أصـلي مـن ملبـن عامـ1144هـ = 1131)ـ ا  - 58

بالعربيــة والفارســية منهــا  )ال شــ ول(  و)املهــال ( و)اســرار البالغــة( و)الشــريا األوــالك( و)خالصــة 
 احلساب( والعرب كتبي ش الرياضياا والفلك من املراملع انامةي
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كنـتم خيـر همـة هخرجـت للنـاس تـ مرون   الة هذا املن راا  كما قـال سـبحاني  
 ي  55بالمعروف وتنعون عه المن ر

إن اهلل وعـــد ذلـــك  وهـــم يـــرون أن إعـــا   جمـــد ا ســـالم ش الـــبال  ن ـــن بـــن :56
وعــــــد اهلل الــــــهيه عمنــــــوا مــــــن م وعملــــــوا الصــــــالحات حيـــــ  قــــــال ســــــبحاني  

ــنه  لعــم ديــنعم  ليســتخلفن عم ضــي األرح كمــا اســتخلف الــهيه مــه قــبلعم وليم  
الـــهي ارتلـــو لعـــم وليبـــد لن عم مـــه بعـــد خـــوضعم همنـــاً يعبـــدونني ال يشـــركون بـــي 

شيئاً 
 ي 20

ــــك مشــــروط با ميــــان الصــــحيا والعمــــ ن الصــــاحل  ومــــن العمــــن الصــــاحل ل ــــن ذل
)األلفــة( و)نبــذ التفرقــة والتشــتلت( و)اجلهــا  ش ســبين اهلل باملــال واللســان واليــد( وإنــي 
مهمــا الــوولر هــذان الشــرطان )ا ميــان والعمــن الصــاحل( ال ــون النتيهجــة الــب وعــدها اهلل 

 سبحاني ستومةي
ا كمـــا قـــال وهـــم يـــرون وملـــوب الـــدعو  إىل ا ســـالم ش صـــرق األرض وغرهبـــ :57

ولت ه من م همة يدعون إلو الخيرسبحاني  
 ي 25

وإن هداية إنسان واحد إىل ا سالم خري عند اهلل نا طلعـت عليـي الشـمس  كمـا 
pقالي الرسول األعظم 

  ي22
ومن الضرورر الشـ ين اني ـاا  ومجـع التربلعـاا  وبعـ  املبللغـني  ونشـر ال تـ   

ـــبال  والصـــدل أمـــام انهجمـــاا الـــب الشـــنلها األعـــ داء علـــم ا ســـالم ســـواء ش  اخـــن ال

                                                           

 ي 111سور  آل عمران   - 55
 ي 00سور  النور   - 20
 ي 112سور  آل عمران   - 25
  بعثــأل رســول tالفصــن التاســع ش الــدين  وويــي  )قــال= =علــي 111راملــع مشــ ا  األنــوار  ص - 22

إىل الــيمن وقــال يــا علــي ال القاالــن أحــدا  حــر الــدعوا إىل اهلل  لــ ن يهــدر اهلل علــم يــديك رملــال   pاهلل 
 خري نا طلعت عليي الشمس أو غربت(ي
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 ا سالمية أو خارملهاي
الذر هو الثاين عشـر مـن األئمـة  الـذين  tوهم يرون أن )ا مام املهدر(  :58

البـد وأن يظهـر ش آخـر الزمـان لـيمض األرض عـدال  وقسـطا   pهم من ذرية الرسـول 
pبعد أن مل ت هلما  وملورا   كما أخرب بذلك الرسـول األعظـم 

و خـرا ب خبـارا  21
ـ وما ذلك علـم اهلل 24حول ا مام املهدر )عهجن اهلل العاىل ورملي( كت  األحا ي  

 بعزيز ـي
والواملــ  علـــم املســلمني الرقلـــ  ههــورا وانتظـــار ورملـــي والــدعاء لـــي ليــن هنـــار وإنـــي 
ــن ورملــي وســهلن  رملــي  واملعلنــا مــن  منقــذ العــا  مــن الــدمار  والفســا   )اللهــم عهجل

 أنصارا(ي 
جيول ون السهجو  علم )األرض( و)نباهتا( غري امل كول وامللبوس  وغالبـا  مـا و  :55

حيتفظون علم قطعـة مـن الرتبـة الطـاهر  النظيفـة ليسـهجدوا عليهـا أوقـاا الصـال  ألنـي 
ــر ش كــن م ــان الــراب نظيــف  وقــد قــال رســول اهلل    )ملعلــت   األرض pال يتيسل

 يي 29مسهجدا (
 tرض كــربالء مشــهد ا مــام احلســني الســبا وكثــريا  مــا ي ــون ذلــك الــرتاب مــن أ

وإني يذكلر بوملوب نصر  ا سالم والتضحية ش سـبين الـدين كمـا ثـار ا مـام احلسـني 
t ضد الظلم والطغياني 

والتقيــــة مبعناهــــا الصــــحيا  مــــن ا ســــالم ومعناهــــا وملــــوب حفــــ  ا نســــان : 20

                                                           

امســـي    املهـــدر مـــن ولـــدرp  وويـــي  )قـــال رســـول اهلل 2ح 40ب 431راملـــع كمـــال الـــدين  ص - 21
امسي وكنيتي كنيب أصبي الناس ل َخْلقا  وُخْلقا  ال ون لي غيبة وحيد  حر الضن ا لق عن أ يـاهنم وعنـد 

 ذلك يقبن كالشهاب الثاق  ويمضها قسطا  وعدال  كما مل ت هلما  وملورا (ي
 راملع كتاب )املهدر ش السنة( آلية اهلل السيد صا ق الشريا ري - 24
 411ي وأمـا  الصـدوق  ص1212ي وسـنن الرتمـذر  احلـدي  343دي  صحيا البهارر  احلـ - 29

 ي1ح 33اجمللس 
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ال فـار والظـاملني  لنفسي ومالي وعرضي ولنفس سائر امل منني وأموانم وأعراضهم عـن 
  وفي القرآن iواألئمة الطاهرون  pوقد أمر بذلك القرآن احل يم والرسول العظيم 

 احل يم 
   ال يت خـــه المومنـــون ال ـــاضريه هوليـــاء مـــه دون المـــومنيه ومـــه يفعـــل  لـــ

ضلي  مه اهلل ضي شئ إال هن تتقوا منعم تقاة
26  

ما جعل علي م ضي الديه مه حرجوقال سبحاني  
 ي27

ويــرون ملــوا  اجلمـــع بــني الصـــالالني )الظهــرين والعشـــائني( وجيــول ون التفريـــق  :25
كــــــان ش بعــــــا األحيــــــان جيمــــــع بينهمــــــا كمــــــا ور  بــــــذلك   pبينهمــــــا  وــــــإن النــــــيب 

وســـارعوا إلـــو منفـــرة مـــه   وش اجلمـــع العهجيـــن للهـــري كمـــا العـــاىل   28األحا يـــ 
رب م

ضاستبقوا الخيراتوقال سبحاني  25
 ي 10

ا  بناء القبور واستحباب بناء املسـاملد والقبـاب واألضـرحة حـول ويرون ملو : 22
ومه يعظ م شـعائر اهلل ضننعـا مـه   لقولي سبحاني  tواألئمة األطهار  pقرب النيب 

تقوى القلوب
 ي 15
قال الهيه غلبوا علو همربم لنت خهن  عليعم مسجداً ولقولي العاىل  

 ي 12
 وملا ور  من األحا ي  الشريفة ش ذلكي 

                                                           

 ي 43سور  آل عمران   - 26
 ي 13سور  احلج   - 27
 pقـــال  إن رســـول اهلل  t  وويـــي  )عـــن أل عبـــد اهلل 1ح 11ب 341راملـــع علـــن الشـــرائع  ص - 28

وكـــان أملــرأ القـــوم عليـــي صــلم الظهـــر والعصــر ش م ـــان واحـــد مــن غـــري علـــة والســب   وقـــال لــي عمـــر 
 أحدث ش الصال  صيء؟ قال  ال ول ن أر ا أن أوسِّع علم أمب(ي 

 ي 133سور  آل عمران   - 25
 ي 23ـ سور  املائد    123سور  البقر    - 10
 ي 34سور  احلج   - 15
 ي 41سور  ال هف   - 12
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لذلك ملرا سري  املسلمني خلفا  عن سلف بالبناء وا صا   منـذ أول ا سـالم  و 
والعلمــاء والصــاحلني ش  تلــف الــبال   iباملدينــة املنــور  وقبــور األئمــة  pوقــرب النــيب 

 ا سالمية من أصدق الشواهد علم ذلكي
ـــي األطهـــار  :21  iويـــرون ملـــوا  الب ـــاء بـــن اســـتحبابي علـــم مصـــائ  النـــيب وآل
يعقدون املآمت وخصوصا  علم ا مام الشهيد احلسني بـن علـي بـن أل طالـ  ولذلك 

i  وقــد أمــر النــيب  p  بالب ــاء علــم )محــز ( عــمل النــيبp  صــهيد أحــد  كمــا ملــرا
 بذلك عا   املسلمني منذ صدر ا سالمي

 iوآلـي األطهـار  pويرون ملوا  التربلك باألضرحة واألبنيـة املنسـوبة إىل النـيب :24
 يلهاييوملوا  القب

وــإن ذلـــك لــيس عبـــا    لغــري اهلل  وإلـــا هــو احـــرتام لصــاح  الضـــريا  كمــا حيـــرتم 
ا نسان مللد املصحف الشريف ال ألنـي مللـد صـا   بـن باعتبـار انتسـابي إىل )القـرآن 
ال ر م( وكما أمر ا سالم باحرتام )احلهجر األسو ( والقبيلي ألني من صعائر اهلل وليس 

 ذلك عبا   احلهجري
ــــن بــــالنيب وآلــــي األطهــــار وهــــم  :29 واالســــتمدا  مــــنهم ش  iيــــرون ملــــوا  التوسل

ــــد رهبــــم ير قــــون كمــــا ور  ش اآليــــة ال رميــــة بالنســــبة إىل  11احلــــوائج وــــإهنم أحيــــاء عن
 منزلةيي  pالشهداء الذين هم  ون النيب 

ويطلبـون منـي احلاملـة حينمـا كـان حيلـا   pو ما أن الصحابة كانوا يتوسللون بالنيب 
ــلوا بــي ش الــدنيا   ويطلبــوا منــي حــوائهجهم ش هــذا  pكــذلك جيــو  للمســلمني أن يتوسل

 احلني الذر هو حيل ش  ار اآلخر ي
ويرون )البداء( بالنسبة إىل اهلل العـاىل  ومعـىن البـداء )ا ههـار بعـد ا خفـاء(  :26

يمحـو اهلل مـا يشـاء وي بـت وعنـده هم كما نطق بذلك القـرآن ال ـر م حيـ  قـال 
                                                           

ي بــن أحيـاء عنــد رهبــم ير قــون ال حتسـنب الــذين قتلــوا ش سـبين اهلل أمواالــا  قـال اهلل مللتــت قدرالــي   - 11
 ي111سور  أل عمران  
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ال تـــاب
)البـــداء( مبعـــىن أن اهلل   ي ـــن يعلـــم مث علـــم وإنـــي كفـــر صـــريا ولـــيس  14

 اليقول بي مسلمي
كــــانوا يعلمـــــون املاضــــي واحلاضـــــر   tواألئمـــــة  pوإهنــــم يقولـــــون  إن النــــيب  :27

ضـ  يظعـر علـو غيبـه هحـداً واملستقبن بتعلـيم اهلل سـبحاني نـم  كمـا قـال سـبحاني 
إال مه ارتلو مه رسول

علم غيبـي  والرسـول  p رسولواهلل سبحاني يظهر ال 19
p يعللم ذلك ملن يشاء ب مر اهلل العاىلي 

كمـا ور  ش احلـدي    16ويقولون  )ال ملرب وال الفويا بـن أمـر بـني األمـرين(:28
الشــريف  ومعنــاا أن ا نســان لــيس جمبــورا  ش أوعالــي كمــا أنــي لــيس  تــارا  مطلقــا   بــن 

وعـن ا ـري أو الشـرل مـن ا نسـانيي  األعضاء واجلوارح والقوى مـن اهلل سـبحاني وإرا  
 وإن أحسن وبتوويق اهلل العاىل وإن أساء ومن نفسيي

                                                           

 ي 31سور  الرعد   -14
 ي 41ـ  41سور  اجلن   -19
 ي110ح 111ص 2غوا  الل ا   ج -16
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 خاتمة
قــد كــان ابتعــا  بعــا أهــن الســنة عــن الشــيعة صــي ا  علــم خــال  ا ســالم الــذر 

وإن  بــهه همــت م همــة واحــدة يــنصل بوملــوب وحــد  املســلمني  كمــا قــال ســبحاني 
وهنا رب م ضاتقون

 يي17
ة علمــاء الســنة العظــام قــدميا  وحــديثا   وــانظر إىل كــالم العالمــة وعلــم خــال  رغبــ

  )وهـذا ـ 0ص 1الذهيب الذر هو من أعاهم العلماء إذ يقول ش ميزان االعتدال ج
أر التشــيلع ـ كثــر ش التــابعني والــابعيهم مــع الــدين والــور  والصــدق ولــو ر ل حــدي  

 ه الء ـ أر الشيعة ـ لذهبت مجلة اآلثار النبوية(ي
أمســاء  11قــد ذكــر العالمــة األملــنل صــر  الــدين ش كتابــي القــيلم )املراملعــاا( صو 

 مائة من رملال الشيعة الذين أخذا عنهم العلماء ش كت  احلدي  وغريهاي 
وقــد اقتفــم آثــار أول ــك الســابقني مــن العلمــاء ش هــذا األمــر العلمــاء احلاضــرون  

شـيم سمـو  صـلتوا أوـر صـرحيا  وهذا صيم اجلـامع األ هـر السـابق األسـتاذ األكـرب ال
ب ن )مذه  الشيعة املعرو  مبـذه  ا ماميـة ا ثـىن عشـرية مـذه  جيـو  التعبلـد بـي 
صـرعا  كســائر املــذاه  وينبغـي للمســلمني أن يعروــوا ذلـك وأن يتهللصــوا مــن العصــبية 

 بغري احلق ملذاه  معيلنة(ي
ا مطبعــة  ار البصــرر وهــذا صــيم اجلــامع األ هــر احلــا  يقــول ش وتــواا الــب نشــرهت

هـ ش كتاب امل متر ا سالمي العراقي ما نصلي  )وقد عملت منذ  1330ببغدا  سنة 
القللــــدر منصــــيب ش العــــام املاضــــي علــــم مجــــع كلمــــة املســــلمني وإ الــــة مــــا بيــــنهم مــــن 

                                                           

 ي 04سور  )امل منون(   -17
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خالواا مذهبية وقد سرلين أن يليبل الـدعو  ـ أر  عـو  املـ متر ـ علمـاء ثـس وثالثـني 
ش مقــدمتهم علمــاء العــراق( مث ذكــر أنــي الشــرل  برئاســة موســوعة ش  ولــة إســالمية و 

الفقـــي العـــد موســـوعة وقهيـــة للمـــذاه  ا ســـالمية مبـــا ويهـــا املـــذاه  األربعـــة املعرووـــة 
 ومذه  الزيدية والشيعة ا ماميةي

وقـــال الشـــيم عبـــد اهلل القلقيلـــي املفـــب العـــام ململ ـــة األر ن ش كـــالم لـــي ش نفـــس 
وإن الــذين قــاموا ش مصــر مــن العلمــاء والفضــالء بتــ ليف مجعيــة  املصــدر الســابق  )

 للتقارب بني الفريقني قد سل وا بذلك سبين الرصا  وهنهجوا هنج السدا (ي
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