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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني
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 وال الضالني
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 كلمة الناشر
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 إن من يريد أن يبّلغ رسالة.. فعليه أن يستوعبها جيداً، وأن يشعر باملسؤولية جتاهها.

الـ  يبّلغهـا، فعليـه أن دّسـدها   واملبّلغ الناجح هـو الـذي يعطـي الصـورق احلقيقيـة للرسـالة 
شخصــه كمــا هــو شــالن الرســاال  الســماوية والرســ  الكــرام.. حيــك أن كــ  واحــد مــنهم كــان 
دّســــد رســـــالته   شخصــــه فيكـــــون الرســـــول هــــو الصـــــورق احليّـــــة واملتحرّكــــة   الوا ـــــ  للرســـــالة 

 السماوية.. 
ـــه احلـــديك املشـــهورب ريكونـــوا  عـــاق لنـــا بغـــري أل ســـنتكمي أي بالعمـــالكم وهـــذا مـــا يـــدل علي

 …وأخال كم 
ومن هذا املنطلق انربى مساحة املرج  الـدي  األعلـا اامـام السـيد امـد احلسـي  الشـريا ي 

للتعريـ  … ري ام ظلهي املوسوعي   علمه، والعـاملي   فكـرو ولطّلعـه، وااسـالمي    رحـه 
جهـم القـوو ورسـالتهم للعامل بشـك  عـام حـع لعـرد الـدنيا ه iمبذهب أه  البيت األ هار 

 وللمسلمني بصورق خاصة.… السماوية السمحة
ومن هذا املنطلق كان مساحته يكتب   ك  عام كرّاسا مبّسطا وسهال يـو     أكـرب مـؤ ر 
إسالمي أال وهو موسم احلج إىل بيت اهلل احلرام.. وذلك  ب  ثلك  رن، ويعتقد أن لو أجدنا 

نبغـي حللّــت أكثـر مشـاك  العـامل ااسـالمي ولعـا   األمــة اسـتثمار هـذا املـؤ ر كمـا دـب أو ي
 إىل سابق عهدها   وحدق الكلمة ووحدق املو   علا مستوى الدنيا...

،وكانــت لطبــ  كــ  واحــدق منهــا 5ي ســنة متتاليــة لقريبــاً 14ي كراســاً لو عــت   ري14فكتــب ري
ــــا و  موســــم احلــــج ، وفي 101إىل  01مــــا بــــني  ــــو ّ  يفيعهــــا  ان ــــ  نســــخة ل ــــاوين أل هــــا عن
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 . iللمراسلة ملن يريد التعّرد األكثر علا مذهب أه  البيت 
وكـان مـر و  للـك النشـرا  ـ الكرّاسـا  ـ إدابيـا جـداً، وهـذا مـا لبـنّي مـن خـالل الرسـا   
 iواملراســال  الــ  كانــت لعقــب موســم احلــج استهســاراً واســتههاماً عــن مــذهب أهــ  البيــت

الشـــبها  الــ  كانــت لنشــر حــول ذاك املـــذهب وشــيعتهم، وســاعد     حــري الكثــري مــن 
 …احلق

رأينـــا أن حنيـــي للـــك الكرّاســـا  ونعيـــد  باعتهـــا لباعـــا  wوحنـــن   مركـــز الرســـول األعظـــم 
 لنهس الغاية ال  كتبت ألجلها.. 

 راجني من اهلل السدا  والقبول، وأن يوّفقنا يفيعاً للعم  الصاحل إنه مسي   يب .
 

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

 
 احلمد هلل رّب العاملني، والصالق والسالم علا امد وآله الطاهرين.

لقــد آن للمســلمني أن يرجعــوا إىل نإلظإلــم ااســالم و وانينــه وشــرا عه.. فــمهم جرّبــوا أكثــر مــن 
دــدوا فيهمــا إال البــؤق والهقــر  ــرن احلضــارق الغربيــة، ومــا لولــد منهــا مــن حضــارق شــر ية، فلــم 

 والذّل واالحنطاط والتالّخر.. 
 أال لكهي هذو التجربة املريرق الطويلة ؟

إن ااســالم يــوم كــان  ابضــاً بالزمــام وفّــر للــبال  اعادــعة حلكمــه الســعا ق والثــروق والصــحة 
 ـوانني مل يـروا والرفاو واحلرية، ومن يوم لرك املسلمون ااسالم وعملوا مبا استور وو من أنظمـة و 

 إال الشقاء والعبو ية..
 فمن الواجب أن نرج  إىل ااسالم، لرتج  إلينا كرامتنا ورفاهنا   شّع ميا ين احلياقب

ومن أعظم ما م  به املسلمون ـ ونهخ فيـه الـذين بنـوا حضـارلم علـا  اعـدق ريفـّرق لسـديب 
« الشــــيعة»تلتــــني ر يســــيتنيب انشــــقاق املســــلمني إىل فــــرق لتلهــــة ورو  الاللهــــاهم حــــع بــــني ك

إن هذه أمتكم أمة واحدةوهم يتلون  وله لعاىلب« السنة»و
2 !! 

 فهلّموا أيها املسلمون إىل ملِّ الشعك ولاللي  الهإلر ة.
ليعرفـه « الشيعة»هلو ااولة متوادعة القاء الضوء علا  «مقالة الشيعة»إن هذا الكتاب  

اً وإما جهـالً بسـبب مـا أ خـ    أذهـاهم مـن أنـاق الذين دهلون حقيقتهم، إما جهاًل  بيعي
 أ   ما يقال فيهم إهم ال يتقون اهلل وال يرون للتاريخ حساباً.. واهلل املوفق املستعان.

 كربالء المقدسة
 هـ5152/ شوال/ 22 

 محمد 
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 عقيدتنا
 

 يما يليبإن عقيدلنا املستقاق من املصدرين األصليني لإلسالمب الكتاب والسنة، لتلّخص ف

 التوحيد

اهلل ربنا، وهو خالق هذا الكون الهسيح، الذي فيه ماليني اجملرّا  ..فيه كواكـب أكـرب : 5
 من الشمس ستني مليون مرق، والشمس أكرب من األرض آالد املرا .. 

اهلل الذي ال شريك له، وهو عا ل   فعله وأمرو،  ا م  ا م، حّي أبدي، عـامل  ـا ر، اـي 
 عري وهو علا ك  شيء  دير.ومميت، بيدو ا

 النبوة

نبينــا، وهــو الــذي بعثــه اهلل رمحــًة للعــاملني، وهــو آخــر األنبيــاء، الــذين عــد هم  pامــد  :2
ما ة أل  وأربعة وعشرون ألهاً، وهو الذي جاء إىل العامل بدين ااسالم ليكون  ين اهلل لعاىل 

ك   مكــة املكرمــة، إىل أن لقــوم هــو املرشــد للبشــر إىل مصــاحل  نيــاهم و آخــرلم، منــذ أن بإلعــ
 الساعة، و ينه ناسخ لأل يان.

 القبلة

 والكعبة املكرمة  بلتنا.: 1

 اإلسالم

وااسالم  يننا، وهـو الـدين الـذي ال يسـعد اانسـان   الـدنيا وال ينجـو   ا خـرق إال  :4
 ومـــب يبتـــ ا سيـــر اإلســـالم قينـــا  هلـــب يخقبـــ  منـــ  وهـــو هـــ  ا  ـــرة مـــببـــه،  ـــال لعـــاىلب
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الخاسريب
1. 

 تطبيق االسالم

 ولطبيق ااسالم   العامل أملنا، فمن ااسالم يوفر لك  انسانب  :9
 ريصحة العقيدقي.. 

 و ريسعا ق احلياقي خبالص اانسان من الهقر واملرض واجله  واجلرمية.. 
 و ريالسالم الشام  بني األ طار واألفرا  والشعوبي.

 و ريحرية األفرا  واجلماعا ي.. 
ن ك  إنسان لهب حرية الهكر، حرية الكالم، حرية العم ، حرية السهر واا امـة، حريـة إذ أ

 الكتابة، ك  ذلك   إ ار نظي  من الشريعة ااسالمية السمحة.

 اإلمامة

 أ متنا.. وهمب pعلا خالفتهم رسول اهلل  4واأل مة ااثنا عشر، الذين نص  :6
 tب اامام أمري املؤمنني 1
 tن ب اامام احلس4
 tب اامام احلسني 3
  tب اامام  ين العابدين2
 tب اامام امد البا ر 0
 tب اامام جعهر الصا ق 1
 tب اامام موسا الكاظم 7
 tب اامام علي الردا 3
 tب اامام امد اجلوا  1
 tب اامام علي اهلا ي 11
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   tب اامام احلسن العسكري11
 .t ب اامام احلجة ابن احلسن املهدي14

معصـــومون مـــن كـــ   u، وأمهـــم فا مـــة الزهـــراء بنـــت رســـول اهلل pم كجـــّدهم الرســـول وهـــ
 ذنب، كما  ال لعاىلب

  إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أه  البيت ويطّهركم تطهيرا
9. 

 هروع الديب

الصــالق، والصــوم، واعمــس، والزكــاق، واحلــج، واجلهــا ، واألمــر بــاملعرود، والنهــي عــن  :7
 هلل وألولياء اهلل، والتربّي من أعـداء اهلل وأعـداء أوليا ـه، فرا ضـنا الـ  أوجبهـا اهلل املنكر، والتوّل 

 سبحانه.

 المعاق

وإىل اهلل ســـبحانه   يـــوم القيامـــة معا نـــا، وهـــو اليـــوم الـــذي ينجـــو فيـــه املـــؤمن املطيـــ   :8
نم   ويثاب جبنـة  عردـها السـماوا  واألرض، و سـر فيـه الكـافر والعاصـي ويعا ـب بنـار جهـ

 أشّد ا الم اجلسمية والنهسية.

 أحكام االسالم

والعمـــ  بالحكـــام ااســــالم ـ   يفيــــ  األبـــوابب العبــــا ا ، واملعـــامال ، والقضــــاء،  :5
والشها ا ، واحلدو ، والّديا ، وسا ر القوانني املدونـة   فقـه ااسـالم والـ  لقـرب مـن ما ـة 

 أل   انون ـ منهاجنا.

 ظهور اإلمام الحجة

 6يتنـا و لببتنـا مـن اهلل لعـاىل، فـمن النـ  أخـرببغ tظهور اامام الثاين عشـر املهـدي و  :52
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 عن أنه ريسيظهر   آخر الزمان ليمأل األرض عدالً و سطاً كما ملئت ظلماً وجوراًي.
و د أيّد العلم احلـديك إمكـان بقـاء اانسـان ألـود السـنوا ، و  القـرآن احلكـيم   شـالن 

سنٍة إال  مسيب عاما   هلبث هيهم ألفبtنو  
7. 

 القرآن

والقرآن احلكـيم، الـذي يتلـوو كافـة املسـلمني آنـاء الليـ  وأ ـراد النهـار، كتابنـا، وهـو  :55
 الكتاب الذي ال يالليه البا   من بني يديه وال من خلهه. 

الـذي لـو اجتمـ  اجلـن واانـس علـا أن يـاللوا مبثـ  أ صـر سـورق منـه  pوهو معجزق الرسـول 
 من ذلك، ولو كان بعضهم لبعري ظهرياً. ال يتمكنون

 …قراءة القرآن 

و ـــراءق القـــرآن احلكـــيم، وحهظـــه، ولعلّـــم لهســـريو، ولطبيقـــه   احليـــاق، و عـــوق العـــامل  :52
 إليه.. منهاجنا.

 التقية

إال أن تتقـوا مـنهم تقـاةوالتقية الـ   ـال اهلل لعـاىل عنهـاب  :51
  موار هـا مـن  يننـا  8

 و ين آبا نا.

 ةالمتع

ـــ  مـــنهب ونعتقـــد أن ريمتعـــة النســـاءي الـــ   ـــال اهلل لعـــاىل عنهـــاب : 54 همـــا اســـتمتعتم ب
هــوتوهب أجــورهبّ 

  حجــة الــو ا  أصــحابه.. مــن  pو ريمتعــة احلــجي الـ  أمــر وــا الرســول  5
ااســـالم، وأهـــا كســـا ر شـــرا   ااســـالم با يـــة إىل األبـــد، فـــمن ريحـــالل امـــد  حـــالل  إىل يـــوم 
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 .52مد حرام إىل يوم القيامةيالقيامة، وحرام ا

 السجوق

ب ريجعلـت ل pوالسجو  علا األرض أو ما أنبت منها،  أبنـا، حيـك  ـال الرسـول  :59
ولذا حنتهظ بقطعة أرض نظيهة، لنسجد هلل سـبحانه عليهـا،  55األرض مسجداً ولراوا  هوراًي

 والنسجد علا ك  مكان ال نعلم ه  إنه  اهر أو جنس.

 زيارة المشاهد

، أحيــاء عنــد روــم ير  ــون، ولــذا فمننــا نــزور iواأل مــة الطــاهرين  pنعتقــد أن النــ  و  :56
 بورهم، ونتـربّك بثثـارهم، ونقبّـ  أدـرحتهم، كمـا نقبّـ  احلجـر األسـو  وكمـا نقبّـ  جلـد القـرآن 
الكرو، ولـيس ذلـك عبـا ًق للحجـر واحلديـد واجللـد، وإاـا إظهـار حـبهلل وشـغ  بـاهلل سـبحانه، 

 طاهرين.وبالوليا ه ال

 عدق الشيعة

أمـــــا عـــــد  ريالشـــــيعةي الـــــذين حنـــــن مـــــنهم، فمنـــــه يربـــــو علـــــا ريمـــــا   مليـــــوني حســـــب  :57
ــــبال  غــــري 52ااحصــــاءا  األخــــريق ــــال  ااســــالم و  كثــــري مــــن ال ، وهــــم منتشــــرون   كافــــة ب

ااســالمية، وهلــم مــن العلمــاء واملراجــ ، واملــدارق الدينيــة، واملؤسســا  اعرييــة، ولتلــ  أنــوا  
، ومدارق حهظ القرآن احلكيم، وسا ر الشؤون ااسالمية، عـد  ها ـ  جـداً، حـع أن الكتب

    طر إسالمي واحد يوجد هلم ما يقارب رب  مليون عامل وخطيب ومؤل  و الب علم.

                                                           
 ، وفيهب ريحالل امد حالل إىل يوم القيامة، وحرامه حرام إىل يوم القيامةي. 7  13ب 123راج  بصا ر الدرجا ب ص - 11
. 1272. وســـنن الرتمـــذيب  211، وفيـــهب ريجعلـــت ل األرض مســـجداً و هـــوراًي واحلـــديك343راجـــ  صـــحيح البخـــاريب احلـــديك  - 55

، وســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــهب 41141، و41337، و1343، و7111، و4111. ومســـــــند أمحـــــــدب  743، و241 وســـــــنن النســـــــا يب 
 011. 

ب 311. و  احلـــــديك 1303ب ريجعلـــــت ل األرض  يبـــــة ومســـــجداًي، و هكـــــذا   ســـــنن الـــــدارميب   311و  صـــــحيح مســـــلمب  
ل األرض  هـــوراً ومســجداًي وهكـــذا    ب ريجعلــت314ريجعلــت لنــا األرض كلهـــا مســجداً وجعلـــت لرلبتهــا لنـــا  هــوراًي. و  احلـــديك 

 ب ريجعلت ل األرض مسجداًي.4122. و  مسند أمحد  41213، و41304و13114و13720مسند أمحدب  
 لقول ااحصاءا  األخريقب إن الشيعة أكثر من مخسما ة مليون نسمة. - 52
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 التوس  والشفاعة

وصحة ريالتوس ي وريالشـهاعةي كمـا ور ا   القـرآن احلكـيم والسـنة املطهـرق املقطوعـة،  :58
 من عقيدلنا.

 تسمية الشيعة

 pولسـميتإلنا بــ ريالشـيعةي ـ مبعـي شـايأ أب أي البـ  ـ إاـا هـي مـا  ـّررو الرسـول األعظـم  :55
وهذا احلديك مـذكور   كتـب  51«هذا وشيعته هم الها زون»و الب  tحيك أشار إىل علي 

 الشيعة والسنة.
يـت ـ الـذين مـنهم اامـام ولسميتإلنا بـ رياجلعهريةي اللباعنا   احلالل واحلرام عـن أ مـة أهـ  الب

.. وحيـك إن pأعلـم بكتـاب اهلل، وأ رى مبـا  الـه الرسـول  iـ حيـك إهـم  tجعهـر الصـا ق
، مبـا مل لسـمح الظـرود لسـا ر p  ّكن من نشر علوم القرآن وسنة الرسـول tاامام جعهر 

 وذا القدر من النشر. iاأل مة 

 اال الق االسالمية

ة وا  اب ااســالمية، واالجتنــاب عــن األخــالق الذميمــة وااللتــزام بــاألخالق الهادــل :22
 واحملرما  الشرعية، عا لنا، وعليه عملنا.

                                                           
هــذا وشــيعته هلــم الهــا زون يــوم القيامــةي راجــ  لــاريخ ب ريوالــذي نهســي بيــدو ان  tمشــرياً اىل علــي بــن أ   الــب  p ــال رســول اهلل  - 51

، شـــواهد 14. املنا ـــب للخـــوار مي احلنهـــي ب ص301و 321  323، وص 101  224ص 4 مشـــق البـــن عســـاكر الشـــافعيب ج
. كنـــــو  احلقـــــا ق 312و 313و 420. كهايـــــة الطالــــب للكنجـــــي الشــــافعيب ص1131  314ص 4التنزيــــ  للحســـــكاين احلنهــــيب ج

. فرا ـد 02. لـذكرق اعـواص للسـبب ابـن اجلـو ي احلنهـيب ص371ص 1. الدر املنثـور للسـيو ي الشـافعيب ج33ب صللمناوي الشافعي
، وكشـ  الغمـةب 21ص 1. االرشـا ب ج111  21ب 432و 433ص 31. وانظر أيضـاًب اـار األنـوارب ج101ص 1السمطنيب ج

 .03ص 1ج
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 الخاتمة
 

هــذو مقالــة كــ  شــيعي، ومــن أرا  التهصــي  فلريجــ  إىل املؤلــ  أو إىل أّي مرجــ  آخــر مــن 
 مراج  الشيعة، لريشدو إىل ذلك.

ست له  يمة، بعد أن عرد العامل  يهه، أما ما يبثّه اجلاهلون واملغردون حول ريالشيعةي فلي
وعـــرد أهـــم ال يريـــدون مـــن وراء ذلـــك إال إدـــا  الهر ـــة ملنهعـــة الـــذين أسســـوا حضـــارلم علـــا 

  اعدق ريفّرق لسدي.. 
 وإال فما املربّر لتحري  األحا يك ال  يرووها عن الشيعة ؟ 

 وما املربّر لاللاما  الوادحة ؟ 
األ ـــوال الضـــعيهة حجـــًة، واحلـــال أن عنـــد أولئـــك اجلهـــال ومـــا املـــربّر جلعـــ  بعـــري الكتـــب و 

 واملغردني من أمثال هذو الكتب، وأبش  من األ وال املنسوبة إىل الشيعة، أدعافاً مضاعهة؟ 
واهلل سـبحانه املســؤول أن يوفقنــا يفيعــاً إىل البــا  احلــق والصــراط املســتقيم، وآخــر  عوانــا أن 

 احلمد هلل رب العاملني.
 

 دسةكربالء المق  
 محمد 
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